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គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
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ជារបេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
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ប្ររូវយលដ់ឹង
អ្ីៗ ដែលគ�ើងគធ្ើនរឹងឆ្ុលះបញ្្សំងអសំពមីា៉ា ្រផលតិផលរបេគ់�ើង	 

គេើ�្្រមរបេគ់�ើងបង្ហា ញអសំពវីធិ្ីរ្នុងការ្បតបិត្តឲិ្យបាន្តរឹម្តរូវ។

ដហ្រអុ្វីបានជាដយវីងចាំបាចប់្ររូវមានបកម

បគុ្គលណាខោ្ះដដលប្ររូវបានការពារដោយបកម			

អ្នកប្ររូវដធ្វីអ្វីខោ្ះ	

រដបៀបដធ្វីការសដបមចចិ្រតិបានល្អ	

មននតិវីដ្្នកចបាប	់និងបកមសវីលធម	៏(LEO)

ការរាយការណអ៍ំពវីក្តិបារម្ភនានា

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA		•		ភាពេចុរតិ	-	គ្រឿងផ្សំេសំខាន់ៗ 		•		្តរូវ�លែ់រឹង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
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គេតអុ្បីានជាគ�ើងចាសំបាច់្ តរូវមាន្្រម

ការដកដប្រ	និងការដលវីកដលងដោលការណ៍
គ�ើងែរឹងគេើ�ថា	្្រមរបេគ់�ើងនរឹងមនិអាច�្រគៅអនវុត្ត	ឬគោលះ្ស្�នចូវរាល់្ របស់្ថា នភាពទាសំងអេដ់ែលគ្រើតគ�ើងគនាលះគ្រ	 

ជាពគិេេគៅគពលដែលបញ្ហា ដែលគ្រើតគ�ើងទា្រ្់រងគៅនរឹង្រចិេ្នយា	ឬចបាបជ់ាមចូលោឋា ន។	ែចូគច្នលះ្បេនិគបើមានភាពចាសំបាច	់ 

្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើងអាចនរឹងគធ្ើការដ្រដ្បដផ្ន្រម�ួចសំននួផន្្រម។	គបើគទាលះជាោ៉ាងណា្រគ៏ោ�	ការគលើ្រដលងនចូវដផ្ន្រម�ួចសំននួផន្្រម	

រឺ្ តរូវដតមានការអនមុត័�ល់្ ពមគោ�្្ររុម្បរឹ្រសាភបិាល	ឬបរុ្គលដែលចាតរ់ាសំងគោ�្្ររុម្បរឹ្រសាភបិាល។	គៅ្រ្នុងស្ថា នភាព្រ្ម		 

ដែលការគលើ្រដលង្្រម្តរូវបានអនមុត័�ល់្ ពម	គនាលះគ�ើងនរឹងជចូនែសំណរឹ ងឲ្យបាន្តរឹម្តរូវ	នងិឆាបរ់េេ័បសំផតុ	្រ្នុង្ររណីដែល 

ចបាបត់្មរូវ។	

គតើ្ររា្ត អ្ខីល្ះដែលគធ្ើឲ្យ្រចូកា-្រចូឡា	ក្ា�គៅជាពាណិជ្ជេញ្ញា ដែល្តរូវបានគរគោរព	នងិគកាតេ្ញបដ់េ្ញញបសំផតុគៅគលើពភិពគលា្រ។	

្ររា្ត ទាសំងគនាលះរមឺនិដមនមាន្តរឹមដតផលតិផលរបេគ់�ើងប៉ាគុណាណ លះគ្រ។	ប៉ាដុន្តវារមួបញ្ចូ លទាសំងរគបៀបដែលគ�ើង្បតបិត្តកិារការង្រ	 

នងិេ្រម្មភាព្ប្របគោ�េចុរតិភាពរបេគ់�ើង។		េចុរតិភាព	ជ�ួជសំរញុ្បតបិត្តកិារការង្រ	នងិព្ងរឹងគ្ររ ្តិគ៏ ្្ម លះ្្ររុមេ៊នុរបេ់

គ�ើង	្រ្នុងនាមជា្្ររុមេ៊នុដែលគធ្ើគរឿងែអ៏េសារ្យ	នងិដតងដត្បតបិត្តនិចូវអ្ដីែល្តរឹម្តរូវជានចិ	្ដែលផ្នតរ់សំនតិគនលះបានចា្រឬ់េគៅ្រ្នុង

វប្បធមរ៏បេគ់�ើង។	េចុរតិភាពរជឺា្ររា្ត ែេ៏សំខានគ់ែើម្បី្នគៅរ្រភាពគជារជ�័របេគ់�ើង។

ជនួកាល	អ្ន្រអាច្បឈមនរឹងស្ថា នភាពម�ួ	ដែលអ្ន្រមនិចបាេល់ាេអ់សំពគីរឿង្តរឹម្តរូវដែល្តរូវគធ្ើ។	គនាលះជាអ្ដីែល្្រមេលីធមផ៌ន

ការ្បតបិត្តពិាណិជ្ជ្រម្មរបេគ់�ើង	អាចជ�ួបាន។	ជានចិក្ាល	្្រមេលីធមេ៌ថាតិគៅ្រគីនលះ	ជាមរ្គុ គ្រទៃេ្ររ៍បេអ់្ន្រ	គែើម្បីរ្រសាការពារ

គ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះរបេគ់�ើង	នងិគធ្ើឱ្យរណុតផមរ្បេគ់�ើងគៅឋតិគេរ។	ខណៈដែល្្រមគនលះ	មនិអាចគឆ្ើ�តប្របេ់សំណួរគនាលះ	វាអាច 

បង្ហា ញអ្ន្រអសំព្ីរេិគៅេ្មាបក់ារដណនាសំ្រ្នុង្ររណីមនិមានចគម្ើ�ចបាេល់ាេ។់	

ដើបកមដនោះ	អាចជយួអ្នកយ៉ា ងដចូដមតិច?
្្រមគនលះ	អនញុ្ញា តឱ្យអ្ន្រ...

» ប្រត្បត្តិខ្ួនឯងប្រកបដោយភាពដ ម្ ោះប្រង	់និងបកមសវីលធមខ៏្ពស។់

» ដលវីកកម្ពស្់រទមរ្បសដ់យវីង	និងការពារដករ តិិ៍ដ ម្ ោះរបសដ់យវីង។

» យលដ់ឹងអំពវីអ្វីដដលបករុមហ៊នុ	Coca-Cola	រំពឹងទកុពវីអ្នក។

» ដធ្វីការសដបមចចិ្រតិបានល្អជាដរៀងរាលទ់្ងៃ។	

» 	ដោរពចបាប	់បទប្បញ្ញត្តិ	និងបទោឋា នដដលអនវុ្រតិចំដពាោះបករុមហ៊នុរបសដ់យវីង។

» 	យលដ់ឹងអំពវីកដនង្ដសង្រកជំនយួ	ឬការដណនាំ	ប្រសិនដបវីអ្នកមានសំណួរ។

ការបគបប់គងបកម
រណ្រម្មការ្្រមេលីធម	៏នងិអនគុលាមភាពគធ្ើការ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការ្រប់្ រង្្រម	្ប្របគោ�ឯ្ររាជ្យភាព	មនិលសំគអៀង	 

នងិអ្រប្ប្ររិោិមុងឺមា៉ាតច់បាេល់ាេ។់	រណ្រម្មការគនលះ្តរូវបានបគងកាើតគ�ើងគោ�ថា្ន ្រែ់រឹ្រនាសំជានខ់្ពេម់�ួ្្ររុមដែលគធ្ើការ 

្បតបិត្តិ្ ្រម	គេើ�ដែល្តរូវបាន្តរួតពនិតិ្យគោ�	្បធានដផ្ន្រេរិញញាវតថាុ 	អរ្្គ បរឹ្រសាភបិាល	នងិរណ្រមា្ម ការេវន្រម្មផន្្ររុម្បរឹ្រសាភិ

បាល។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

េសំណួរ	ឬការ្ពរួ�បារម្ភ?	ចចូលគមើល	EthicsLine	គៅគលើគរេ្រសំពរ័	www.KOethics.com    4
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បរុ្គលណាខល្ះដែល្តរូវបានការពារគោ�្្រម
មនិថាអ្ន្រគធ្ើការគៅ្រណីា	ឬអ្ន្របគ្មើការង្រអ្េី្មាប់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើ�	–អ្ន្រ្តរូវ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការគ្បើ្ បាេក់ារវនិចិ្�័្តរឹមត្

រចូវ	នងិអនវុត្តរាម្្រមរបេគ់�ើង។	ចសំណុចទាសំងគនាលះរមួមានបរុ្គល្ិរគធ្ើការគពញគមា៉ាង	ឬគ្រៅគមា៉ាង	គៅ្របល់សំោបថ់ា្ន ្រផ់ន្្ររុមេ៊នុ	

្របម់គធយាបា�	រេចូតែលក់ារោិល�័្បធាន្រប់្ រងជានខ់្ពេ។់	្្រមគនលះ	្រអ៏នវុត្តចសំគពាលះ្្ររុមេ៊នុស្ខាដែលេថាតិគ្កាមការ្រប់

្រង	នងិអង្គភាពនានា	ដែល្្ររុមេ៊នុមាន្រម្មេ្ិរ្្ិរ្រលួបានផល្បគោជនភ៍ារគ្ចើន	ឬ្រប់្ រង្បតបិត្តកិារនានា	(ទាសំងអេគ់នលះ	

្តរូវបានគរៀបរាបគ់ៅ្រ្នុង្្រមគនលះជា	"្្ររុមេ៊នុ")	។	នគិោជតិទាសំងអេ	់នងិអ្ន្រែផ្រគ្រៀតដែលេថាតិគ្កាម្្រមគនលះ	្តរូវ្រ្រលួស្្គ លថ់ា	

ព្ួរគរបានអាន	នងិ�ល់្ ពម្បកានខ់ា្ជ បរ់ាម្្រមគនលះ។

នរណាមា្ន ្រដ់ែលគធ្ើការតសំណាងឲ្យ្្ររុមេ៊នុ	(រមួមានអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់អ្ន្រ្បរឹ្រសា	នងិផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀត)	្តរូវដតដច្ររ សំដល្រការប្

គតជា្ញ ចតិ្តរបេគ់�ើងចសំគពាលះេចុរតិភាពគោ�គោរពរាមគោលការណ៍ទាសំងឡា�ផន្្រមរបេគ់�ើងគៅគពលដែលគធ្ើការផ្គតផ់្គង់

្រសំនញិ	នងិគេវាម្រឲ្យ្្ររុមេ៊នុ	ឬគធ្ើការផ្គតផ់្គង្់រ្នុងនាម្្ររុមេ៊នុ។	រាមល្រ្ខខណ្ឌ េ្តពីកីារគធ្ើ្ បតបិត្តកិារអាជវី្រម្មជាម�ួគ�ើង	

អ្ន្រផ្គតផ់្គង់្ តរូវដតអនវុត្តរាម	្្រមេលីធមអ៏ាជវី្រម្មេ្មាបអ់្ន្រផ្គតផ់្គង	់នងិគោលការណ៍ដណនាសំអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់របេគ់�ើង។

ដោរពចបាប់
ចបាបន់ងិប្របញញាត្តនិានា	ជា្រចូគៅអាចមានខេុដប្្រោ្ន គៅរាម្បគ្រេនមី�ួៗ។	គោ�ស្រ្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	្តរូវបានបគងកាើត 

គ�ើងគៅេេរែឋាអាគមរ្ិរ	ជាញរឹ្រញាបន់គិោជតិរបេគ់�ើងគៅជុសំវញិពភិពគលា្រ	្តរូវគោរពរាមចបាបរ់បេេ់េរែឋាអាគមរ្ិរ	 

បដនថាមពគីលើចបាបផ់ន្បគ្រេដែលព្ួរគរបគ្មើការង្រ។	គោ�ស្រគ�ើងគធ្ើ្ បតបិត្តកិារគៅ្រ្នុង្បគ្រេជាង	200	ការ�លែ់រឹងថា	

ចបាបណ់ាម�ួដែល្តរូវគោរពរាមគនាលះ	អាចមានល្រ្ខណៈេ្មុរស្្ម ញ	ែចូគច្នលះ្តរូវ្បា្រែថា	អ្ន្រ�លែ់រឹងអសំពចីបាបន់ងិប្របញញាត្តនិានា

ដែលពា្រព់ន័ន្រឹងការង្ររបេអ់្ន្រគៅ្រ្នុង្បគ្រេគនាលះ	(ឬ្បគ្រេនានា)	ដែលអ្ន្រគធ្ើអាជវី្រម្ម។	ជនួកាល	្រសំគនៀម្រសំលាប្់រ្នុង្េរុ្រ	

ឬការអនវុត្តនានា	អាចមាន្រសំនាេជ់ាម�ួនរឹង្្រម	ឬចបាបរ់បេគ់�ើង។	្រ្នុង្ររណីដបបគនលះ	េចូមគោរពរាមចបាបន់ងិ្្រមរបេគ់�ើង។	

េចូមទា្រ្់រង្្ររុម	្បរឹ្រសាចបាប់្ បចាសំតសំបនេ់្មាបក់ារដណនាសំ។

សិទ្ិរបសអ់្នកក្នុងនាមជានិដយជិ្រ
គទាលះបជីាគ�ើងរ សំពរឹងថា	អ្ន្រនរឹងគោរពរាម្្រមរបេគ់�ើងគនាលះ	គ�ើង្រ្៏រ្រលួស្្គ លព់េី្ិរ្រិបេអ់្ន្រ្រ្នុងនាមជានគិោជតិរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ 

ផងដែរ។	ឧទាេរណ៍	អ្ន្រមានេ្ិរ្និោិ�ជាស្ធារណៈអសំពបីញ្ហា ្ពរួ�បារម្ភជាស្ធារណៈ	ឬចចូលរមួ្រ្នុងេ្រម្មភាពជា្រល់ា្រ ់

ដែលទា្រ្់រងនរឹងគពលគវលានងិល្រ្ខខណ្ឌ ការង្ររបេអ់្ន្រ	(រមួមានការពភិា្រសាអសំពបីញ្ហា ្បា្រដ់ខ	ចសំននួគមា៉ាងគធ្ើការ	ល្រ្ខខណ្ឌ ការង្រ	

គ្ោលះថា្ន ្រេ់ខុភាព	នងិេវុតថាភិាព)។	្្រមគនលះ	ឬ	គោលនគោបា�្្ររុមេ៊នុ	មនិមានបសំណង្រសំណតល់្រ្ខខណ្ឌ 	ឬរ សំខានែលេ់្ិរ្រិបេ់

អ្ន្រគ្កាមចបាបគ់នលះគ�ើ�។1

ករណវីដក្្រមានការរំដោភបំពានបកម	
្រ្នុង្ររណីនគិោជតិមា្ន ្ររ់បេគ់�ើងមនិគោរពរាម្្រមរបេគ់�ើង	ឬចបាបជ់ាធរមាន	មនិគអើគពើគៅគពលនរណាមា្ន ្រម់និគោរពរាម្្រម 

គនលះ	ឬបង្ខតិបង្ខសំនរណាមា្ន ្រឱ់្យរ សំគលាភបសំពាន្្រមគនលះ	មានន�័ថា	ការរ សំគលាភបសំពានបានគ្រើតគ�ើងគេើ�។	ការណ៍គនលះអាចគធ្ើឱ្យខចូច

គ្ររ ្ដិ៍គ ្្ម លះ្្ររុមេ៊នុ	នងិគោលការណ៍ជាមចូលោឋា ន្ររឹលះរបេគ់�ើង។	

គ�ើង�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រប់សំផតុចសំគពាលះការរ សំគលាភបសំពាន្្រមទាសំងអេដ់ែលអាចគ្រើតមានគ�ើង។	ការរ សំគលាភបសំពាន្្រម	អាចនាសំឱ្យមាន 

ការចាតវ់ធិានការវនិ�័ដែល្េបរាម្បគភ្រនងិស្ថា នភាពផនការរ សំគលាភបសំពាន	ដែលរមួមានការផ្្អ ្រពកីារង្រគោ�ោ្ម នគបៀវត្រ	៍ 

ការបាតប់ងក់ារែសំគ�ើង្បា្រគ់បៀវត្រ	៍ឬការគលើ្រ្ររឹ្រចតិ្្ត បចាសំឆា្ន សំ	នងិការបញ្បព់កីារង្រ។	្បេនិគបើ្រគង្ើណាម�ួរ សំគលាភបសំពានចបាបគ់នលះ	 

វាអាចនាសំឱ្យមានការោ្រព់និ�័	ឬការកាតគ់ទាេ្ពេ្ម្រណ្ឌ ។	ការរ សំគលាភបសំពាន្្រម	្តរូវបានចង្្រងជាឯ្រស្រគៅ្រ្នុង្រសំណត់្ រា 

នគិោជតិរបេអ់្ន្រផងដែរ។	

្្ររុមេ៊នុមានគោលនគោបា�	នងិែសំគណើ រការគផ្ងគ្រៀត	ដែល្រប់្ រងការអនវុត្ដ	ការ្ប្ពរឹត្ត	នងិអា្រប្ប្ររិោិ។	

ការរ សំគលាភបសំពានគលើគោលនគោបា�	ដែលមនិដមន	ជា	ការរ សំគលាភ	បសំពាន្្រម	នរឹង្តរូវគោលះ្ស្�រាម	គោល	នគោបា�		ឬនតីវិធិ	ី

េម្េប។

1  ្្ររុមេ៊នុ	Coca-Cola	គៅដតគប្តជា្ញ ចតិ្តការពារ	េន្ដេិខុពត័ម៌ានផ្ទៃ លខ់្ួនរបេន់គិោជតិ	រាម្បពន័ឌ្ជីេីល	នងិជាល្រ្ខណៈរចូបវន័្ដ	្រែ៏ចូចជាការព្ងរឹង 
កាតព្្រចិក្ារពារេន្ដេិខុរបេអ់្ន្រការពារផងដែរ។	ចសំគពាលះនគិោជតិដែលេថាតិគៅេេរែឋាអាគមរ្ិរ	ពា្រ្យថា	"ពត័ម៌ាននគិោជតិ"	មនិ្តរូវបានប្រ្ស្� 

គែើម្បីបង្កា រ	ឬរារាសំងនគិោជតិ្្ររុមេ៊នុពកីារបគញ្ញ	ឬការដច្ររ សំដល្រពត័ម៌ានទា្រ្់រងនរឹង្បា្រដ់ខ	អតថ្ា បគោជន	៍ឬ	គពលគវលានងិល្រ្ខខណ្ឌ ការង្ររបេខ់្ួន	 
គែើម្បីអនវុត្តេ្ិរ្រិបេខ់្ួន	គ្កាមចបាបជ់ាធរមាន	ដែលរមួមានគោលបសំណងចចូលរមួ្រ្នុងេ្រម្មភាពរមួោ្ន ដែលបានការពារគ្កាមដផ្ន្រ	7 (29 U.S.C. § 157) 
ផនចបាប្់រសំនា្រ្់រសំនងការង្រថា្ន ្រជ់ាត។ិ	គទាលះជាោ៉ាងណា	នគិោជតិមនិអាចបគញ្ញពត័ម៌ានរគេើបរបេន់គិោជតិដែលពា្រព់ន័ន្រឹងអ្ន្រែផ្រគ�ើ�	 

(ែចូចជាពត័ម៌ានគវជ្ជស្នេ្ត	គលខអត្តេញ្ញា ណដែលគចញគោ�រោឋា ភបិាល	ពត័ម៌ាន្តរួតពនិតិ្យ្បវត្តរិចូប	នងិពត័ម៌ានរណនធីនាោរ)	ដែល្តរូវរងបនទៃុ្រែល ់
ព្ួរគរ្រ្នុងការបសំគពញកាតព្្រចិក្ារង្ររបេខ់្ួនេ្មាប់្ ្ររុមេ៊នុ	គលើ្រដលងដតអាចមានការត្មរូវេ្មាបគ់ោលបសំណងអាជវី្រម្មដែល្តរឹម្តរូវរាមចបាប។់	

 
ប្របញ្្ជ ្េគែៀងោ្ន គនលះ	អាចអនវុត្តចសំគពាលះនគិោជតិគៅ្បគ្រេែផ្រគ្រៀត។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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អ្ន្រ្តរូវគធ្ើអ្ខីល្ះ
ក្នុងនាមជានិដយជិ្រ	គ�ើងមា្ន ្រ់ៗ មានការ្រ្រលួខេុ្តរូវ	...

យលដ់ឹង	និងប្របពឹ្រតិតាមបកមដនោះ។	អាន្្រម	នងិគោរពរាម្្រម	រមួទាសំងគោលនគោបា�គផ្ងៗទាសំងឡា�	

ដែលអនវុត្តចសំគពាលះការង្ររបេអ់្ន្រ។	

គិ្រមនុដធ្វីសកមមភាព។	គ្បើការវនិចិ្�័្តរឹម្តរូវ	្តរូវគស្្ម លះ្តង	់នងិមានេលីធមគ៌ៅ្របេ់្រម្មភាពនមី�ួៗដែលអ្ន្រគធ្ើ។	្បេនិ 

គបើអ្ន្រ្តរូវបានគរគេ្នើេុសំឱ្យ្ប្ពរឹត្តគល្មើេ្្រមគនលះ	េចូម្រុសំគធ្ើែចូគចា្ន លះ។	រា�ការណ៍អសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភឱ្យបានឆាបរ់ាមដែលអាចគធ្ើគៅបាន	 

គោ�គ្បើធនធានដែលអ្ន្រអាចរ្របាន។

ដោរពចបាប។់	�លែ់រឹងអសំពចីបាបដ់ែលអនវុត្តចសំគពាលះការង្ររបេអ់្ន្រ	នងិ្រចិក្ារអាជវី្រម្មរបេគ់�ើង។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិ�លច់បាេ់

អសំពចីបាប	់	ឬប្របញញាត្តណិាម�ួ	េចូម្រសំនា្រ្់រសំនង	បករុមប្ររឹកសាចបាបរ់បសប់ករុមហ៊នុ។

ដស្នវីសុំជំនយួ។	្រ្នុង្ររណីមនិមានចគម្ើ�ចបាេល់ាេ	់េចូមគេ្នើេុសំការដណនាសំមនុគធ្ើេ្រម្មភាពអ្មី�ួ។

ប្ររូវប្ររុងប្រយ្័រ្ន។	េចូម�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះេ្រម្មភាពណាម�ួដែលមនិ្េបរាម្្រមរបេគ់�ើង	គោលនគោបា�របេគ់�ើង	

ឬចបាបគ់នលះ។	

រាយការណអ៍ំពវីការបពរួយបារម្ភ។	មនិ្តរូវ	មនិគអើគពើចសំគពាលះការរ សំគលាភបសំពាន។	្របស់្កា តក់ារខចូចខាតែល់្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	

នងិគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះ្្ររុមេ៊នុ	គោ� រាយការណអ៍ំពវីការបពរួយបារម្ភរបសអ់្នកភ្ាមៗ។

ប្រសិនដបវីអ្នកជាប្រធានបគបប់គង	អ្ន្រមានការ្រ្រលួខេុ្តរូវបដនថាម	...

យកតាមគំរបូកមនិងគណុ្រទមរ្បសដ់យវីង។	គលើ្រ្រម្ពេវ់ប្បធមផ៌នភាពេចុរតិ	រាមរ�ៈការេគ្មចចតិ្្ត ប្របគោ�េលីធ

ម	៌នងិការបង្ហា ញភាពគស្្ម លះ្តង	់នងិភាពេចុរតិចសំគពាលះអ្ីៗ ទាសំងអេដ់ែលអ្ន្រនោិ�នងិគធ្ើ។	មនិ្តរូវគលើ្រ្ររឹ្រចតិ្តឬដណនាសំនគិោ

ជតិណាមា្ន ្រឱ់្យេគ្មចបានល្រផ្លអាជវី្រម្ម	គោ�រ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើង	ឬចបាបគ់�ើ�។

ពិភាកសាអំពវីបកមដនោះ។	អាន្្រមគនលះ	នងិ�លែ់រឹង	អសំព	ី្្រមគន។	គោងគៅគលើ្ ្រមគនលះ	មនន្តដីផ្ន្រចបាប	់នងិ្្រមេលីធម	៍

ឬ	ធនធានេលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាមដែលពា្រព់ន័	្គែើម្បីគឆ្ើ�	េសំណួរ	នានា។	គធ្ើឱ្យការេនទៃនាអសំព	ី្្រមេលីធមក្៌ា�	ជាដផ្ន្រ	

ម�ួផន្រម្ាបរ់បេអ់្ន្រ។

ដឹងព្័រម៌ាន។្រ្រលួស្្គ លថ់ា	អ្ន្រមនិអាចរ្រចគម្ើ�	ដែលអ្ន្រ្តរូវការគៅ្រ្នុង្្រមគនលះបាន្របគ់ពលគវលាគ�ើ�	ែចូគច្នលះ្តរូវែរឹងអសំ

ព្ីរដនង្ដេង្រ្រចគម្ើ�គៅគពលមានេសំណួរ។

រំពឹងអ្វីដដលល្អបំ្្ុរ។	េចូមពភិា្រសា	អសំពសី្រៈ	េសំខានផ់ន្្រមេលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាម	នងិអនញុ្ញា ត	ឱ្យនគិោជតិែរឹងថា	

អ្ន្ររ សំពរឹងថាព្ួរគរ	គធ្ើអ្ដីែល្តរឹម្តរូវ្របគ់ពលគវលា។	

ប្ររូវដ្្វីយ្របនិងបដងកវី្រវប្បធម	៌“ហ៊ននិយយ”។	គលើ្រ្ររឹ្រចតិ្តនគិោជតិឱ្យម្ររ្រអ្ន្រគៅគពលមានេសំណួរ	 

ឬការ្ពរួ�បារម្ភ។	ស្្ត បព់្ួរគរគោ��្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រ	់នងិផ្តលក់ារដណនាសំគៅគពលព្ួរគរ្តរូវការជសំន�ួ	ដែលរមួមានទាសំងការ្រសំណត ់

ធនធានដែលអាចរ្របានេ្មាបក់ាររា�ការណ៍ផងដែរ។	េចូម្បរុង្ប�ត័្ន	មនិ្តរូវបគងកាើតបរោិកាេដែលនគិោជតិរតិថា	ព្ួរ 

គរបោនដ់្រអាចនាសំ�្រការ្ពរួ�បារម្ភជចូនគៅថា្ន ្រែ់រឹ្រនាសំ្បចាសំតសំបនដ់តប៉ាគុណាណ លះ។

ចា្រវ់ិធានការ។	េចូម្រតេ់មា្គ លក់ារ្ប្ពរឹត្តមនិ្តរឹម្តរូវ	នងិរា�ការណ៍គៅ្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	មនន្តដីផ្ន្រចបាប	់

នងិ្្រមេលីធម	៍ការោិល�័, ការិយលយ័បកមសវីលធមន៌ិងការប្រត្បត្តិតាម ឬ	EthicsLine	្បេនិគបើអ្ន្ររ្រគ�ើញការ

្ប្ពរឹត្តមនិ្តរឹម្តរូវ។

ពចិារណាអសំពចីសំណុចគនលះ

“ដយវីងពិ្រជាមិនអាចអ្រព់្័រមានដនោះដ�វីយ”។

“សមូរកសាទកុព្័រម៌ានសមាងៃ ្រដ់ោយខ្ួនឯងចោុះ”។	

“	ោម ននរណាមា្ន កប់្ររូវការដឹងអំពវីព្័រម៌ានសមាងៃ ្រដ់នោះ

ដ�វីយ”។

មតគិោបលទ់ាសំងគនលះ	អាច	បគងកាើតឱ្យមាន	 

ការ�ល់្ ច�សំចសំគពាលះនគិោជតិដែល 

ស្្ត បឮ់។	្តរូវ្បា្រែថា	បញ្ចូ លស្រនានា 
អសំពកីារបសំគពញគោលគៅ្រចិក្ារជសំនញួ 

គោ�គ្្រើនរ សំលរឹ្រថា	គ�ើងអាចគធ្ើែចូគច្នលះ 

បានគោ�្ប្ពរឹត្្ត តរឹម្តរូវរាម្្រម 

េលីធមដ៌តប៉ាគុណាណ លះ។	្តរូវគ្្រើនរ សំលរឹ្រ 

នគិោជតិផងដែរ	អសំពធីនធានជាគ្ចើនដែល 

អាចរ្របាន	គែើម្បីបង្ហា ញការ្ពរួ�បារម្ភរបេខ់្ួន។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការដធ្វីដរឿងបរឹមប្ររូវ	គឺជាដោលដៅរបសដ់យវីង។	ប្រសិនដបវីដរឿងបរឹមប្ររូវ	
ដដលប្ររូវដធ្វីដនាោះ	មិនមានភាពចបាសោ់ស	់សមូសរួខ្ួនឯងថា៖	

គបើេនិអ្ន្រអាចគឆ្ើ�ថា	“បា្រ/ចាេ”៎	ចសំគពាលះេសំណួរទាសំងអេគ់នលះ	េ្រម្មភាពគនលះ្បដេលជាមនិអគី្រ។	ប៉ាដុន្តគបើចគម្ើ�ណាម�ួថា	

“គ្រ”	ឬ	ដេមទាសំងថា	“្បដេល”	វារជឺាេញ្ញា ម�ួគែើម្បីបញ្ឈប	់នងិ្រ្រលួការផ្តលឱ់វា្រ	ឬេរួេសំណួរនានា។	គទាលះជាោ៉ាងណា	

ជានចិក្ាលវា្បគេើរជាង	គៅគពលអ្ន្រស្្រេរួ	មនុគពលអ្ន្រគធ្ើេ្រម្មភាព	ជាពគិេេគៅគពលអ្ន្រមនិ្បា្រែ។	េចូមទា្រ្់រងធនធាន

ណាម�ួផន្បភពធនធានទាសំងគនលះ៖

រគបៀបគធ្ើការេគ្មចចតិ្តបានល្អ

ប្រធាន 
បគបប់គងរបសអ់្នក

ការិយលយ័ 
បកមសវីលធម ៍

និងអនដុោមភាព

មននតិវីដ្្នកចបាប	់
និងបកមសវីលធម៍

EthicsLine

ដើការប្របពឹត្តិដនោះ	សមបសបតាមបកមរបសដ់យវីងឬដទ?

ដើវាបសបចបាបឬ់ដទ?

ដើការប្របពឹត្តិដនោះ	ដោរពតាមដោលនដយបាយរបសដ់យវីងឬដទ?

ដើការប្របពឹត្តិដនោះ្តិលអ់្រ្ថប្រដយជនដ៍លក់រមុហ៊នុទាំងមលូដដរឬដទ	
ឬបោនដ់្រ្តិលអ់្រ្ថប្រដយជនដ៍លប់គុ្គល	ឬបករុមណាមយួដ្រប៉ាដុណាណ ោះ?

ដើអ្នកនឹងមានបញ្ហា ដដរឬដទប្រសិនដបវីការប្របពិត្តិដនោះដបវីចំហរ
ជា្ធារណៈ?

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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មនន្តដីផ្ន្រចបាប	់នងិ្្រមេលីធម	៏(LEO)
រតិថា	LEO	របេអ់្ន្ររជឺាអ្ន្រការ	ពារ	្្រម	គនលះ		–	ដែលជាធនធានេ្មាបអ់្ន្រ	្បេនិគបើអ្ន្រ	មានេសំណួរ	

ឬចងគ់លើ្រគ�ើងពកីារ្ពរួ�បារម្ភ។។	្រ្នុងស្ថា នភាពម�ួចសំននួ	អ្ន្រ្តរូវការការ�ល់្ ពមជា	លា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រពមីនន្តដីផ្ន្រចបាប ់

នងិ្្រមេលីធម	៍មនុគពលអ្ន្រគធ្ើេ្រម្មភាព។	ឧទាេរណ៍អសំពសី្ថា នភាពនានាដែលអាចត្មរូវឱ្យមានការ�ល់្ ពមព	ី

LEOជាលា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រ	មានែចូចជា៖	2 

» ការដប្រើបរាស	់បទព្យសម្បត្តិរបសប់ករុមហ៊នុ 

» ជដម្ាោះ្លប្រដយជន	៍(ឬការដក្្រមានជដម្ាោះ)

» អំដណាយ	ការទទលួទានអាហរ	និងការកមសាន្ដ

ស្ថា នភាពម�ួចសំននួ្រសំពងុបន្ដគ្រើតមានគ�ើងរ�ៈគពល�ចូរ	គេើ�នរឹងត្មរូវឱ្យមានការ�ល់្ ពមោ៉ាងគហាចណាេជ់ាគរៀងរាលឆ់ា្ន សំគៅគពល

ស្ថា នភាពនានាផ្្េប់្តចូ រ	ឬ	ជាគរៀងរាលច់គន្ាលះគពលញរឹ្រញាបជ់ាងគនលះ	រាមការត្មរូវរបេ ់LEO។

ដើនរណាជាមននតិវីដ្្នកចបាប	់និងបកមសវីលធមរ៍បសខ់្ុំ?
្្ររុមេ៊នុដតងរាសំងនគិោជតិមា្ន ្រ	់គែើម្បីជ�ួោសំ្្រ្រចិ្្ បតបិត្តកិារនមី�ួៗ្រ្នុងនាមជាមនន្តដីផ្ន្រចបាប	់នងិ្្រមេលីធម៍្ បចាសំ 

តសំបនរ់បេខ់្ួន។	LEO	្រ្រលួបានេ្ិរ្ផិ្តលក់ារ�ល់្ ពមជាលា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រ	នងិផ្តលក់ារដណនាសំអសំពបីញ្ហា ទា្រ្់រងនរឹង 

េលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាម។

ដើខ្ុំអាចទាកទ់ង	LEO	របសខ់្ុំដោយរដបៀបណា?
មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនទ់ាសំងអេ	់្តរូវបានចលុះបញ្ជ គីៅគលើគរេ្រសំពរ័ខាង្រ្នុង្្ររុមេ៊នុដផ្ន្រេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម។	

ដើខ្ុំប្ររូវទទលួបានការយលប់ពមដោយរដបៀបណា?
គៅគពលដេង្រ្រការ�ល់្ ពមព	ីLEO	របេអ់្ន្រ	ជគ្មើេែល៏្អបសំផតុរបេអ់្ន្រ	រឺ្ តរូវគ្បើ្ បាេ	់ឧប្ររណ៍អនមុត័របេម់នន្តដីផ្ន្រចបាប	់ 

នងិ្្រមេលីធម៍្ បចាសំតសំបនគ់លើបណា្ត ញអ៊នីគធើគណត។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិមានេ្ិរ្ចិចូលគ្បើឧប្ររណ៍អនមុត័របេ	់LEO	េចូមទា្រ ់

្រងការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាមឬ	LEO	របេអ់្ន្រ	េ្មាបេ់សំណុសំ ដបបប្រគេ្នើេុសំឯ្រស្រេតចមង្ម�ួចបាប។់

ដើខ្ុំប្ររូវដធ្វីយ៉ា ងដចូដមតិចប្រសិនដបវីខ្ុំជាមននតិិដ្្នកចបាប	់
និងបកមសវីលធម	៍ដហវីយប្ររូវការការអនមុ្័រយលប់ពម?
សបមាប ់LEOs៖

គៅគពល	LEO	្តរូវការការ	�ល់្ ពមដែលេថាតិគ្កាម្្រមគនលះ	្បេនិគបើែសំគណាលះ្ស្�បគច្្រគ្រេដែល្តរូវបានឯ្រ

ភាព	មនិមានគ្រគនាលះ	ការ�ល់្ ពម្តរូវដតគចញគោ�មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនគ់ៅ្រ្មតិបនាទៃ បផ់នអង្គភាពរបេខ់្ួន	ឬ	

្បធានមនន្តី្ ្រមេលីធម	៍នងិការ្បតបិត្តចិបាប។់	

សបមាបម់ននតិវីប្រត្បត្តិ	៖

្បធានមនន្តី្ ្រមេលីធម	៍នងិការ្បតបិត្តចិបាបប់គ្មើការង្រជាមនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនេ់្មាបម់នន្តី្ បតបិត្ត។ិ	គទាលះជាោ៉ាងណា	

ការ�ល់្ ពមគលើ្ បគភ្រជគម្ាលះជា្រល់ា្រ	់នងិការគ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុនរឹងត្មរូវឱ្យមានការ�ល់្ ពមជាលា�ល្រ្ខណ៍ 

អ្រ្រព	ីLEO	ឬ្្ររុម្បរឹ្រសាភបិាល។

2  ្្ររុមេ៊នុអាចអនវុត្តែសំគណាលះ្ស្�បគច្្រវ្ិរយា	គែើម្បីជ�ួេ្មបេ្មរួលការ�ល់្ ពម	ដែលត្មរូវគោ�្្រមគនលះ។	គេច្រ្តគីោងនានាគៅ្រ្នុង្្រមគនលះចសំគពាលះ 
ត្មរូវការការ�ល់្ ពមព	ីLEO	នរឹងរាបប់ញ្ចូ លការ�ល់្ ពមនានារាមែសំគណាលះ្ស្�បគច្្រវ្ិរយាណាម�ួដែលការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម 
បាន�ល់្ ពម។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការរា�ការណ៍អសំព្ីរ្តបីារម្ភនានា
្បដេលជាអ្ន្រមានអារម្មណ៍ថា	មានអ្មី�ួមនិ្តរឹម្តរូវគៅ្រដនង្គធ្ើការ។	្បដេលជាអ្ន្របានគ�ើញអ្មី�ួ	ឬបានឮអសំព្ីរគង្ើដែលអាច 

រ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើង	ឬគោលនគោបា�របេគ់�ើង	ឬចបាប។់	គបើែចូគចា្ន លះដមន	អ្ន្រ្តរូវ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការដច្ររ សំដល្រការ្ពរួ� 

បារម្ភរបេអ់្ន្រ	គោ�រា�ការណ៍ភ្ាមៗ	–	គបើគទាលះបជីាអ្ន្រមនិ្បា្រែថា	មានការរ សំគលាភបសំពាន្្រម្រគ៏ោ�។

គៅគពលអ្ន្ររា�ការណ៍អសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភនានា	អ្ន្រជ�ួគ�ើងគោលះ្ស្�បញ្ហា នានា្ប្របគោ�ភាព្តរឹម្តរូវ	

ដ្រត្មរូវបញ្ហា មនុគពលវាគ្រើតគ�ើង	នងិគោលះ្ស្�ស្ថា នភាពនានាដែលបានគ្រើតគ�ើងរចួម្រគេើ�។	អ្ន្រ្រជ៏�ួបគងកាើត្រសំន្ុរចតិ្តគៅវញិ

គៅម្រ	នងិជាម�ួ	ទដគពូាណិជ្ជកមមរបេគ់�ើង	អ្នក្្គ្រ់្ ្គងរ់បេគ់�ើង	នងិ	ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ្ងដដរ។

ដើខ្ុំប្ររូវដចករំដលកក្តិបារម្ភនានាដោយរដបៀបណា?
សបមាបប់ញ្ហា បកម៖

ពិភាកសាជាមយួ៖

» ប្រធានបគបប់គងរបសអ់្នក

» មននតិវីដ្្នកចបាប	់និងបកមសវីលធម៍

» ការិយលយ័បកមសវីលធម	៍និងអនដុោមភាព

ឬទំនាកទ់ំនង៖

EthicsLine

គេវា្រម្មរា�ការណ៍គនលះ្បតបិត្តគិោ�ភារ្ីរបី	ីដែលអ្ន្រអាចចចូលគៅរា�ការណ៍បាន	២៤គមា៉ាង	គពញម�ួេបា្ត េ	៍ 

គេើ�អ្ន្រអាចរា�ការណ៍គោ�មនិចាសំបាចប់គញ្ញគ ្្ម លះ	គៅរាមអ្ដីែលចបាបប់ានអនញុ្ញា ត។	អ្ន្រអាចរា�ការណ៍ 

រាមរ�ៈ្រចូរេព័ទៃ	ឬរា�ការណ៍រាមអនឡាញ។	ការប្រដ្ប្រម៏ានផងដែរ

ដដើម្បវីទាកទ់ងបណាតិ ញ	EthicsLine៖	េចូមចចូលវបិស្� www.KOethics.com

ឬ

គៅ្រចូរេព័ទៃគោ�ឥតរតិផេ	្គោ�គ្បើគលខ្រចូែចចូលេ្មាប់្ បគ្រេរបេអ់្ន្រ	ដែលអាចរ្របានរាម	ដគហទំពរ័។

្រសំណតេ់មា្គ លព់គិេេ	េ្មាបេ់េភាពអរឺ ៉ាបុ៖	្បគ្រេជាគ្ចើនគៅេេភាពអរឺ ៉ាបុ	ោ្រ្់រសំេតិគលើ្ បគភ្ររបា�ការណ៍ដែលអ្ន្រ 

អាចគធ្ើគៅរាមបណា្ត ញ	EthicsLine។	េចូមដេង្�លអ់សំពកីារ្រសំេតិទាសំងគនលះគៅគលើគរេ្រសំពរ័ខាង្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	

ដផ្ន្រ្្រមេលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តចិបាប	់នងិរាមវបិស្�	EthicsLine។	

សបមាបក់ារ្កសរួដ្្នកចបាប៖់ 

សមូទាកទ់ងបករុមប្ររឹកសាចបាបប់្រចាំ្រំបន់

ចំដពាោះបញ្ហា ឧបរិដឋាកមមដដលអាចដក្្រមាន៖ 

សមូទាកទ់ងដ្្នកសនតិិសខុយទុ្្ នសតិប្រចាំ្រំបន់

ដដើម្បវី្កសរួសំណួរអំពវីដោលនដយបាយនិងនវីត្វិធវីគណដនយ្យនិងហិរញ្ញវ្រ្ថុ	៖ 
សមូទាកទ់ងបគុ្គលិកហិរញ្ញវ្រ្ថុជានខ់្ពសប់្រចាំ្រំបន់

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការរា�ការណ៍អសំព្ីរ្តបីារម្ភនានា	បន្ត

ដើមានអ្វីដក្្រដ�វីងដៅដពលអ្នករាយការណអ៍ំពវីការបពរួយ 
បារម្ភទាកទ់ងនឹងបកម

អ្ន្រអាចគ្ជើេគរ ើេការរា�ការណ៍គោ�មនិចាសំបាចប់គញ្ញគ ្្ម លះ	គៅរាមចបាបអ់នញុ្ញា ត។

្បេនិគបើអ្ន្រ្បាបគ់ ្្ម លះរបេអ់្ន្រ	គ�ើងនរឹងគធ្ើអ្ទីាសំងអេ	់ដែលគ�ើងអាចគធ្ើបាន	គែើម្បីការពារអត្តេញ្ញា ណរបេអ់្ន្រ	 

្េបគពលអនវុត្តការគេ៊ើបអគងកាតេ្មតច់ត។់

គ�ើង�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះរបា�ការណ៍នមី�ួៗោ៉ាងខ្ាសំង	គេើ�្្ររុមការង្រគេ៊ើបអគងកាត្្រមផននា�្រោឋា ន

េវន្រម្្ម ្ររុមេ៊នុរមួរបេគ់�ើង	(ឬអ្ន្រ្រ្រលួេ្ិរ្តិសំណាងចសំគពាលះបញ្ហា ្រប់្ រងគៅមចូលោឋា ន	ឬបញ្ហា គផ្ងគ្រៀត)	

នរឹងគេ៊ើបអគងកាតេ្មតច់ត	់នងិេមាងា តប់សំផតុរាមដែលអាចគធ្ើគៅបាន។

គ�ើងេង្រឹងថា	អ្ន្រទាសំងអេោ់្ន ចចូលរមួេេការោ៉ាងគពញគលញនងិគស្្ម លះ្តង។់

គែើម្បីធានាបាននចូវេង្គតភាព្រ្នុងការវភិារបញ្ហា ដែលគ្រើតមានគ�ើងគៅ្រចូទាសំងពភិពគលា្រគនាលះ	ល្រផ្លនានាពកីារគេ៊ើប

អគងកាត្តរូវបានបង្ហា ញែលរ់ណៈ្រម្មការ្្រមេលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាម	(ឬអ្ន្រ្រ្រលួេ្ិរ្រិបេខ់្ួនេ្មាបប់ញ្ហា ្រប់

្រងមចូលោឋា ន)	ដែលនរឹង្រសំណតដ់ផ្អ្រគលើអង្គគេតគុេ៊ើបអគងកាតដែលបានបង្ហា ញ	្បេនិគបើមានការរ សំគលាភបសំពាន្្រម។

្បេនិគបើរណៈ្រម្មការ្្រមេលីធម	៌នងិអនគុលាមភាព	្រសំណតថ់ា្្រមគនលះ្តរូវបានរ សំគលាភបសំពានគនាលះ	រណៈ្រមា្ម ការ 

នរឹង្រសំណតវ់ធិានការវនិ�័គោ��តុ្តធិមន៌ងិ្េបរាមចបាប	់គោងរាមចបាបជ់ាធរមាន។

បរុ្គលទាសំងឡា�ដែល្តរូវបានរ្រគ�ើញថា	បានរ សំគលាភបសំពាន្្រមគនលះ	អាចដេង្រ្រការពចិារណាគ�ើងវញិ	គោ� 

អនគុលាមរាមគោលការណ៍ដណនាសំរបេគ់�ើងេ្មាបក់ារគោលះ្ស្�បញ្ហា ្្រមេលីធមផ៌នការ្បតបិត្តពិាណិជ្ជ្រម្ម។

េ្មាបព់ត័ម៌ានបដនថាមេ្ដពីកីារគេ៊ើបអគងកាតនងិែសំគណើ រការគធ្ើការេគ្មចចតិ្តទា្រ្់រងនរឹង្្រមគនលះ	េចូមគមើលគោលការណ៍

ដណនាសំរបេគ់�ើងេ្មាបក់ារគោលះ្ស្�បញ្ហា ្្រមេលីធមផ៌នការ្បតបិត្តពិាណិជ្ជ្រម្ម។

ោម នការសងសឹក	
អ្ន្ររជឺាដភ្ន្រនងិ្តគចៀ្ររបេ់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើង	គេើ�គ�ើងឱ្យតផមច្សំគពាលះការជ�ួរបេអ់្ន្រ	គែើម្បីគជៀេវាងនងិបង្ហា ញឱ្យគ�ើញការ្ប្ពរឹត្ត 

ខេុ	ដែលអាចគ្រើតមានគ�ើង។	គ�ើងហាមឃាតោ់ចខ់ាត	ចសំគពាលះការេងេរឹ្រ្រប់្ បគភ្រគៅគលើអ្ន្រដែលដច្ររ សំដល្រការ្ពរួ�បារម្ភ 

គោ�េចុរតិ	ឬចចូលរមួគៅ្រ្នុងការគេ៊ើបអគងកាត្្រម។	ការដច្ររ សំដល្រការ្ពរួ�បារម្ភេចុរតិអសំពី្ ្រមគោ�គស្្ម លះ្តង	់គទាលះបជីាវាោ្ម ន 

មចូលោឋា នចបាេល់ាេ្់រគ៏ោ�	្រម៏និដមនគលេេ្មាបក់ារេងេរឹ្ររាម្បគភ្រណាម�ួគ�ើ�។

ដើអ្វីដៅជាការសងសឹក?
គ�ើង្រសំណតន់�ិមន�័ពា្រ្យការេងេរឹ្រគៅ្រ្នុង្្រមរបេគ់�ើងថា	ជាេ្រម្មភាពទាសំងឡា�ដែល្រសំនងជារារាសំង	នរណាមា្ន ្រ ់

មនិឱ្យរា�ការណ៍អសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភទា្រ្់រងនរឹង្្រម	ឬ	មនិឱ្យចចូលរមួ្រ្នុងការគេ៊ើបអគងកាត្្រម។	ឧទាេរណ៍ការេងេរឹ្រ 

អាចរមួមានការ្រម្ា្រត់សំដណង	ការបគណ្ត ញគចញ	ការកាត់្ បា្រដ់ខ	ការប្តចូ រការង្រគ�ើងវញិ	ការរសំរាម្រសំដេង	ការរ សំខានោ�	ីឬ 

វធិានការណាម�ួគផ្ងគ្រៀតដែលគធ្ើគ�ើងចសំគពាលះនរណាមា្ន ្រគ់ោ�ស្រដតព្ួរគរបានគលើ្រគ�ើងពកីារ្ពរួ�បារម្ភទា្រ្់រងនរឹង 

្្រម	បានចចូលរមួ្រ្នុងការគេ៊ើបអគងកាត្្រម	ឬបានពយាោមរារាសំងនរណាមា្ន ្រម់និឱ្យរ សំគលាភបសំពាន្្រម។	ខណៈដែលគ�ើង�្រ 

ចតិ្ត្រ្ុរោ្រោ់៉ាងខ្ាសំងចសំគពាលះប្របញញាត្តិ្ បឆាសំងនរឹងការេងេរឹ្រទា្រ្់រងនរឹង្្រមេលីធមរ៌បេគ់�ើងគនាលះ	ប្របញញាត្តទិាសំងគនលះ 

មនិការពារអ្ន្រពវីធិានការវនិ�័ចសំគពាលះការ្ប្ពរឹត្តមនិ្តរឹម្តរូវផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រគ�ើ�	ដែលមានន�័ថាអ្ន្រមនិ្តរូវរា�ការណ៍អសំព ី

ការ្ពរួ�បារម្ភទា្រ្់រងនរឹង្្រម	្ោនដ់តគែើម្បីគចៀេវាងការោ្រវ់និ�័ចសំគពាលះការរ សំគលាភបសំពានផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រចសំគពាលះ្្រមគនលះ	

ឬគោលនគោបា�្្ររុមេ៊នុគផ្ងគ្រៀត។	

ោម នការដចាទប្រកានដ់កង្បន្ំ
គោ�ស្រគ�ើងគលើ្រ្ររឹ្រចតិ្តឱ្យមានការរា�ការណ៍គោ�គស្្ម លះ្តងគ់នាលះ	គ�ើងមនិអតឱ់នចសំគពាលះរបា�ការណ៍ដ្រង្បន្សំ 

គោ�គចតនាគ�ើ�។	ការគចា្រ្បកានដ់្រង្បន្សំ	អាចបដងរ្ធនធានគេ៊ើបអគងកាតគចញឆាងា �ពកីារ្ពរួ�បារម្ភគោ�គស្្ម លះ្តងដ់ែលររួ 

គជឿជា្រ	់នងិគធ្ើឱ្យខចូច្ររឹ្រចតិ្ត។	រា�ការណ៍អសំពអី្ដីែលអ្ន្រមាន	ជសំគនឿថា	េមគេតេុមផលនងិគស្្ម លះ្តង	់ប៉ាដុន្តមនិ្តរូវគធ្ើ

ការគចា្រ្បកានដ់្រង្បន្សំ	្រេុ្រអ្ន្រគេ៊ើបអគងកាត	ឬបែគិេធមនិេេការ្រ្នុងការគេ៊ើបអគងកាត	គោ�ស្រេ្រម្មភាពទាសំងគនលះ	

អាចរ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើងផងដែរ។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  កតរូវយលដ់ងឹ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការពារអ្វីៗជា
របសដ់យវីង

គ�ើង�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រដ់េទាសំ្្រព្យេម្បត្តទិាសំងអេ	់ 
ដែលបគ្មើឱ្យ្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA	របេគ់�ើង។	

ដយវីងការពារព្័រម៌ានសមាងៃ ្រ	់

ដយវីងការពារបទព្ុយសម្បត្តិរបសប់ករុមហ៊នុ	

ដយវីងរកសាទកុកំណ្រប់តាបរឹមប្ររូវ	

ដយវីងទប់្ ក ្រក់ារោងលយុកខក្់

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA		•		ភាពេចុរតិ	-	គ្រឿងផ្សំេសំខាន់ៗ 		•		ការពារអ្ដីែលជារបេគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
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គ�ើងការពារពត័ម៌ានេមាងា ត់

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក ់

រចូបមន្ត	Coca-Cola	រជឺាអាេ្៌រសំបាសំងដែល្តរូវបានរ្រសា្រ្ុរោ៉ាងល្អបសំផតុ។	គ�ើងរ្រសាពត័ម៌ានរចូបមន្តគនលះបានោ៉ាងល្អ	

នងិពត័ម៌ានេមាងា តជ់ាគ្ចើនគ្រៀត។	្រគ៏្ពាលះដតគ�ើង�លថ់ាការការពារពត័ម៌ានេមាងា តអ់សំពី្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	ជ�ួគ�ើងរ្រសាបាននចូវ 

ផល្បគោជន៍្ ប្រតួ្បដជងរបេគ់�ើង	នងិរ្រសាគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះរបេគ់�ើង្រ្នុងនាមជាអ្ន្រែរឹ្រនាសំឧេសាេ្រម្ម។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរបេគ់�ើង	្រ្នុង្ររណីទា្រ្់រងនរឹងពត័ម៌ានរ៖ឺ

» 	ការយលដ់ឹងអំពវីប្រដភទព្័រម៌ានដដលប្ររូវចា្រ ់

	 ទកុជាព្័រម៌ានសមាងៃ ្រ។់

» ការយលដ់ឹងអំពវីវិធវីការពារព្័រម៌ាន។

គ�ើងចាត្់រ្ុរថា ព្័រម៌ានសមាងៃ ្រអ់សំពី្ ្ររុមេ៊នុ	្រែ៏ចូចជាពត័ម៌ាន

ជា្រល់ា្រអ់សំពផីែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀត	

ឬអ្ន្រគ្បើ្ បាេរ់បេគ់�ើង	ដែលអ្ន្រអាចមាន	(ឬចចូលគ្បើឬ្រ្រលួបាន)	

ជាដផ្ន្រម�ួផនការង្ររបេអ់្ន្រ	្តរូវដតជាពត័ម៌ានេមាងា ត។់	ពត័ម៌ានទាសំង

គនាលះអាចជាលា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រ	ផ្ទៃ លម់ាត	់ឬរាម្បពន័គ្អ�ចិ្តរូន្ិរ។	

គ�ើងគ្បើ្ បាេ់្ បពន័ច្សំណាតថ់ា្ន ្រ	់គែើម្បី្រសំណត	់

នងិការពារពត័ម៌ានេមាងា ត។់	ពត័ម៌ានលសំអតិអសំពកីារដបងដច្រ 

ចសំណាតថ់ា្ន ្រព់ត័ម៌ាន	អាចរ្របានគៅ្រ្នុង	គោលនគោបា�	

ការពារពត័ម៌ាន។

ដច្ររ សំដល្រពត័ម៌ានេមាងា តដ់តជាម�ួអ្ន្រដែល្រ្រលួបានការ	អនញុ្ញា តឱ្យចចូលគ្បើពត័ម៌ាន	នងិអ្ន្រដែល្តរូវការែរឹងពត័ម៌ានគែើម្បីគធ្ើ 

ការង្ររបេខ់្ួន។	ចាតវ់ធិានការេម្េប	គែើម្បីការពារពត័ម៌ានេមាងា ត	់ែចូចជាការគេ្នើេុស្ំ ្ររុមេ៊នុ	ឬបរុ្គលនានាដែលគៅគ្រៅ្្ររុមេ៊នុ	 

Coca-Cola	ឱ្យចលុះេតថាគលខាគលើ្រចិ្្ ពមគ្ពៀងការេមាងា ត	់មនុគពល្រ្រលួបានការចចូលគ្បើពត័ម៌ានរបេគ់�ើង	

នងិគោរពរាមវធិានគផ្ងគ្រៀត	ដែលមានដចង្រ្នុងគោលនគោបា�េ្ដពីកីារការពារពត័ម៌ាន។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិ្បា្រែថាគតើពត័ម៌ាន

អាច	ដច្ររ សំដល្រ	ឬដច្ររ សំដល្រពត័ម៌ានគោ�រគបៀបណាគនាលះ	េចូមស្្រេរួ្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	ឬ្្ររុម្បរឹ្រសាចបាបរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុ។

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ប្រយ្័រ្នអ្វីដដលអ្នកនិយយ។	ការដច្ររ សំដល្រពត័ម៌ានេមាងា តជ់ាម�ួមតិ្តភ្រ្ត	ិឬ្្ររុម្ររួស្រ	ឬការពភិា្រសាអសំពវីាគៅ្រដនង្ 

ស្ធារណៈ	ែចូចជារាមជគណ្តើ រ�ន្ត	មគធយាបា�	គធ្ើែសំគណើ រ	ស្ធារណៈ	នងិគភាជន�ីោឋា ន	ឬរាម្បពន័ផ្្ពផ្សា�េង្គម	អាចគធ្ើ

ឱ្យពត័ម៌ានេមាងា ត់្ បឈមនរឹងហានភិ�័លាត្តោង	(នងិអាចគ្បើ្ បាេម់និ្តរឹម្តរូវ)។	ចចូលរមួរ្រសាេវុតថាភិាពពត័ម៌ាន។	(ចសំណាសំ៖	

ការណ៍គនលះមនិមានបសំណងោ្រ្់រសំេតិ	ឬគ្ជៀត	ដ្ជ្រេ្ិរ្រិបេអ់្ន្រគៅ្រ្នុងចបាបគ់�ើ�	–	េចូមគមើលដផ្ន្រសិទ្ិរបសអ់្នកក្នុងនាមជានិ

ដយជិ្រ)។

សមូចងចាំ៖	កា្រពរ្ិច្ចរបសអ់្នកទាកទ់ងនឹងព្័រម៌ានសមាងៃ ្រ់

ដៅឋិ្រដ្រដលវីសពវីការង្ររបសអ់្នក។	ការគប្តជ្ាចតិ្តរបេអ់្ន្រ 

គែើម្បីការពារពត័ម៌ានេមាងា ត	់អនវុត្តចសំគពាលះការង្រដែលអ្ន្រ 

បានគធ្ើមនុគពលអ្ន្របានចចូលម្រ្្ររុមេ៊នុ	គេើ�វាអនវុត្តគៅគពល 

អ្ន្រចា្រគចញពី្ ្ររុមេ៊នុ។	មនិ្តរូវដច្ររ សំដល្រពត័ម៌ានេមាងា តព់អីតតី 

នគិោជតិរបេអ់្ន្រ	–	ឬគេ្នើេុសំឱ្យអ្ន្រែផ្រគធ្ើែចូគចា្ន លះ	–	គេើ�្បេនិគបើ 

អ្ន្រចា្រគចញពី្ ្ររុមេ៊នុ	Coca-Cola	គនាលះ	េចូម្រុសំដច្ររ សំដល្រពត័ម៌ាន

េមាងា តរ់បេគ់�ើងជាម�ួអ្ន្រែផ្រ។	

ដើអ្វីដៅជាព្័រម៌ាន	សមាងៃ ្រ?់

ព្័រម៌ានសមាងៃ ្រអ់ំពវីបករុមហ៊នុរបសដ់យវីង	

អាចរមួមាន	...

-		ដផនការអាជវី្រម្ម	រចូបមន្តផលតិផល	

�្ុរស្្នេ្ត្រផីសារ	នងិការចាបគ់ផ្តើមោ្រគ់ចញ 

ផលតិផលេ្មីៗ

-		ពត័ម៌ានេរិញញាវតថាុ 	ែចូចជាការ្រសំណតត់ផម	្

េសំគណើ នានា	នងិផេគ្ែើមផលតិផល	

-		ពត័ម៌ាន្បតបិត្តកិារ	ែចូចជាការផ្្េ ់

ប្តចូ រការ្រប់្ រងេសំខាន់ៗ 	នងិដផនការ 

េ្មាបក់ាររមួបញ្ចូ លោ្ន នងិការ្រ្រលួ 

ឬការ្រញិ

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការការពារព្័រម៌ាន

ព្័រម៌ានផ្ទា លខ់្ួន	និងព្័រម៌ានផ្ទា លខ់្ួនរដសវីប

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			្បធាន្រប់្ រងការង្ររបេខ់្ញុ សំ	គធ្ើែសំគណើ រគ្ចើន	គេើ�រវលណ់ាេ។់	អសំ�ុងគពលគធ្ើែសំគណើ រ្រចិក្ារជសំនញួម�ួរបេ់
 

ោត	់នាងបានគេ្នើឱ្យខ្ញុ សំចចូល្បពន័រ្បេ់្ ្ររុមេ៊នុដែលមានការរ រឹតត្បិតពត័ម៌ានោ៉ាងតរឹងរុ រឹង	គោ�គ្បើ	ID	អ្ន្រគ្បើ	

នងិពា្រ្យេមាងា តរ់បេន់ាង	គែើម្បីទាញ�្ររបា�ការណ៍ម�ួចសំននួដែលខ្ញុ សំមនិអាចចចូលគ្បើរាមរគបៀបគផ្ងគ្រៀត។	

គតើវាមនិអគី្រ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	វាជាការ្បឆាសំងនរឹងគោលនគោបា�្្ររុមេ៊នុ	ចសំគពាលះការដច្ររ សំដល្រពា្រ្យេមាងា ត។់	ែចូចោ្ន គនលះផងដែរ	ការចចូលគ្បើ 

មានពត័ម៌ានដែលមានការរ រឹតត្បិតោ៉ាងតរឹងរុ រឹង	្តរូវ្រសំណតដ់តចសំគពាលះអ្ន្រដែល្រ្រលួបានេ្ិរ្ឱិ្យចចូលគ្បើដតប៉ាគុណាណ លះ។	អ្ន្រ្តរូវ 

ដតបែគិេធចសំគពាលះការគេ្នើេុសំគនលះ	នងិគ្្រើនរ សំលរឹ្រអ្ន្រ្រប់្ រងការង្រថា	អ្ន្រមនិមានេ្ិរ្ចិចូល្បពន័	្នងិពត័ម៌ានគនលះគ�ើ�	 

គោ�ស្រវាជាពត័ម៌ានេមាងា ត។់	រា�ការណ៍ភ្ាមៗអសំពកីារគេ្នើេុសំគនលះ	ជចូនគៅ្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	មនន្តី្ ្រមេលីធម ៌

្បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ	ការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម	ឬ	EthicsLine	ម�ួណា្រប៏ានដែលអាចជ�ួអ្ន្រគោលះ 

្ស្�ស្ថា នភាពគនលះគោ�្តរឹម្តរូវ។	្រ្នុង្ររណីដែលអ្ន្រនរឹង្រ្រលួបានេ្ិរ្អិនញុ្ញា តឱ្យចចូលគ្បើពត័ម៌ានគនាលះ	អ្ន្រ្តរូវអនវុត្ត 

វធិានការនានាគែើម្បីចចូលគ្បើគោ�្តរឹម្តរូវគោ�មនិចាសំ	បាចគ់្បើពា្រ្យេមាងា តរ់បេអ់្ន្រគ្បើគផ្ងគ�ើ�។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  ការពារអ្វីដែលជារបសគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

េសំណួរ	ឬការ្ពរួ�បារម្ភ?	ចចូលគមើល	EthicsLine	គៅគលើគរេ្រសំពរ័	www.KOethics.com    12
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គ�ើងការពារ្្រព្ុយេម្បត្តរិបេ់្ ្ររុមេ៊នុ

អ្វីដដលដយវីងដជឿជាក	់
អោរនានាដែលគ�ើងគៅគធ្ើការ	បគច្្រវ្ិរយាដែលភា្ជ បគ់�ើងគៅនរឹងអ្ន្រែផ្រ	រសំនតិដែលគ�ើងបគងកាើតគ�ើង	អ៊ដីម៉ាលដែលគ�ើងគផ្្ត លះប្តចូ រ	

លខិតិ្្ររុមេ៊នុដែលគ�ើងផ្តលជ់ចូន	រេ�ន្តដែលគ�ើងគ្បើគែើម្បី្បរលជ់ចូនផលតិផលរបេគ់�ើង	្រុសំព្យចូ្ររ័នងិឧប្ររណ៍ចលត័ដែល 

គ�ើងគ្បើគែើម្បីគធ្ើការង្ររបេគ់�ើង	...	ទាសំងអេគ់នលះ	នងិគ្ចើនគ្រៀត	រជឺាអចលនបទព្យរបសប់ករុមហ៊នុ	ដែលគ�ើងមា្ន ្រ់ៗ ្តរូវ្រ្រលួ 

បនទៃុ្រការពារ។	គ�ើងគ្បើ្ បាេេ់មា្ភ រទាសំងគនលះគែើម្បីអនវុត្ត្រចិក្ារជសំនញួ្្ររុមេ៊នុ	នងិ្តរូវការពារេមា្ភ រទាសំងគនលះមនិឱ្យមានការខចូចខាត	

ការបាតប់ង	់ការគ្បើ្ បាេខ់េុ	នងិការលចួ។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
មនិ្តរូវគ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ៖

» សបមាបរ់ិច្ចការជំនញួខាងដបរៅ	ឬ្លចំដណញផ្ទា លខ់្ួនដ្សេងៗ

» 	សបមាបអ់្វីៗដដលខសុចបាប	់ឬអសវីលធម	៌(ដចូជាការចលូដប្រើ	–	ឬការ្សេព្្ សាយ	–	ដរឿងអាសអាភាស	

ឬការប្រមា្ដមវីលង្យ)

ការគ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យម�ួចសំននួជាល្រ្ខណៈផ្ទៃ លខ់្ួន	គោ�មានគេតផុល	នងិអនញុ្ញា តរាមគោលនគោបា�នងិនតីវិធិី្ បចាសំ

តសំបន	់្តរូវបានអនញុ្ញា ត	ប៉ាដុន្តការគ្បើ្ បាេរ់បេអ់្ន្រ្តរូវមានភាព្តរឹម្តរូវ	មនិញរឹ្រញាប	់្េបចបាប	់នងិមនិគ្ជៀតដ្ជ្រគពលគវលា	

គ្រពគកាេល្យ	នងិចសំណងច់សំណចូ លចតិ្ត	ដែលអ្ន្រ	ឬនគិោជតិណាមា្ន ្រគ់ផ្ងគ្រៀត	នាសំម្រ្រដនង្គធ្ើការ។	ការគ្បើ្ បាេផ់្ទៃ លខ់្ួន	

អាចត្មរូវឱ្យមាន ការ�ល់្ ពមព	ីLEO។

អចលនបទព្យជាកដ់សតិង	-	្្រព្យេម្បត្តនិងិធនធានជា្រដ់េ្តង	្តរូវបានផ្តលជ់ចូនែលគ់�ើងមា្ន ្រ់ៗ 	

គែើម្បីជ�ួគ�ើងបសំគពញការង្ររបេគ់�ើង។	គៅគពលអ្ន្រការពារអចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	អ្ន្រការពារេមតថាភាពរបេគ់�ើង	

គែើម្បីរ្ីរចគ្មើន	នងិលចូតលាេ។់	មនិ្តរូវឱ្យខ្	ីល្រ	់ឬផ្តលជ់ចូនេមា្ភ រទាសំងគនាលះគ�ើ�	លលុះ្រាដតអ្ន្រ្រ្រលួបានការអនញុ្ញា តឱ្យគធ្ើ 

ែចូគចា្ន លះ។	

អចលនបទព្យដអ�ិចប្ររូនិក	-	គ�ើងរ សំពរឹងថានគិោជតិ្របរ់ចូប	គ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យគអ�ចិ្តរូន្ិរគោ�្តរឹម្តរូវ	(រមួមាន្រុសំព្ួយ្ររ័	

ហាែដវរ	េេុដ្វរ	ឧប្ររណ៍ចលត័	នងិ្បពន័ផ្្ពផ្សា�គផ្ងៗ)។	អ្ន្រអាចចចូលរមួគធ្ើែចូគចា្ន លះគោ�គោរពរាមគោលនគោបា� 

របេគ់�ើង	នងិការគ្បើ្ បាេម់ានការវនិចិ្�័ល្អ។	្តរូវែរឹងថាពត័ម៌ានណាម�ួដែលអ្ន្របគងកាើត	ដច្ររ សំដល្រ	ឬទាញ�្រ	

ឬគោន�ចូត្រ្នុង្បពន័្្ ្ររុមេ៊នុ	ដែលជាដផ្ន្រផនការង្ររបេអ់្ន្រ	រជឺា្រម្មេ្ិរ្រិបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	គេើ�គ�ើងរ្រសាេ្ិរ្ិ្ តរួតពនិតិ្យ
 

ការគ្បើ្ បាេ់្ បពន័គ្ៅគពលណាម�ួ	រាមវសិ្លភាពដែលចបាបអ់នញុ្ញា ត។	

កមមសិទ្ិបញ្្ញ  (IP)	-	បា៉ាតង	់េ្ិរ្ចិមង្	េញ្ញា ពាណិជ្ជ្រម្ម	នងិការេមាងា តព់ាណិជ្ជ្រម្ម	្រជ៏ាអចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុែម៏ានតផម ្

ផងដែរ។	ការពារ	IP	គោ�គចតនា	នងិ្តរូវចងចាសំថា	្្ររុមេ៊នុជាម្ាេ្់រម្មេ្ិរ្គិលើផលតិផលការង្រទាសំងឡា�	(ែចូចជារសំនតិ	ែសំគណើ រការ	

នងិការផច្្ន បឌតិនានា)	ដែលអ្ន្របគងកាើត	ឬរចនាគៅ្រ្នុងការង្ររបេអ់្ន្រជាម�ួគ�ើងគៅរាមវសិ្លភាពដែលចបាបអ់នញុ្ញា ត។	

ភាពជាម្ាេ្់រម្មេ្ិរ្គិនលះ	គៅដតបន្ដេចូម្បីគៅគពលអ្ន្រចា្រគចញពី្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង្រគ៏ោ�។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  ការពារអ្វីដែលជារបសគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

េសំណួរ	ឬការ្ពរួ�បារម្ភ?	ចចូលគមើល	EthicsLine	គៅគលើគរេ្រសំពរ័	www.KOethics.com    13

http://www.KOethics.com


គ�ើងការពារ្្រព្ុយេម្បត្តរិបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	បន្ត

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ដោរពតាមការអនវុ្រតិសវុត្្ថភាពល្អ។	គរ ើ្ បាេ់្ ្រព្យេម្បត្តរិបេ់្ ្ររុមេ៊នុដែលបានផ្តលឲ់្យអ្ន្រគ្បើ្ បាេគ់ោ�្បរុង្ប

�ត័្នបសំផតុ	(ែចូចជា្រចូនគស្	ឬបណ័ណចចូលអោរ)	នងិចចូលរមួ្របស់្កា តក់ារគ្បើ្ បាេម់និ្តរឹម្តរូវ	ការគ្បើគោ�ោ្ម នការអនញុ្ញា ត	

ឬការចចូលគៅកាន្់រដនង្របេគ់�ើង។

ចសំណុចែសំគណើ រការ

ការគ្បើ្ បាេ់្ ្រព្យេម្បត្តរិបេ់្ ្ររុមេ៊នុដែលគ្រៅអសំពកីារគធ្ើ

ការង្ររបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	ជាឧទាេរណ៍	ការគ្បើ្ បាេ្់រុសំព្យចូ្ររ័ 
របេ់្ ្ររុមេ៊នុគែើម្បីផល្បគោជនផ៍នការេ្ិរសាផ្ទៃ លខ់្ួន	 
ការគ្បើ្ បាេឧ់ប្ររណ៍របេ់្ ្ររុមេ៊នុម�ួដផ្ន្រណាម�ួ 

េ្មាបរ់គ្មាងផទៃលះរបេខ់្ួន	 
(គោ�មនិរាបប់ញ្ចូ លអ្ីៗ ទាសំងឡា�ដែលអាចចចូល 
ែសំគណើ រការ្តរឹម្តរូវរាម្បពន័្្ រប់្ រងលខិតិរបេ ់

គ�ើង)	–	្តរូវគេ្នើេុសំការ�ល់្ ពមជាលា�ល្រ្ខណ៍ 

អ្រ្រជាមនុពមីនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេ ់

អ្ន្រ។	ការ�ល់្ ពមគនលះ្តរូវគធ្ើគ�ើងស្រជាេ្មជីា 

គរៀងរាលឆ់ា្ន សំ	្បេនិគបើអ្ន្របន្តគ្បើ្ បាេអ់ចលន 

្្រព្យគនលះគៅគ្រៅគមា៉ាងគធ្ើការ។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការដប្រើបរាសដ់ដល

អាចទទលួយកបាន

ឧបករណអ៍នមុ្័ររបសម់ននតិវីដ្្នកចបាប	់

និងបកមសវីលធម៍

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			អ្ន្រែរឹ្រនាសំជានខ់្ពេផ់នស្ថា បន័របេខ់្ញុ សំបានគេ្នើឱ្យខ្ញុ សំជ�ួគរៀបចសំការគែញផេេ្មាងា តត់ចូចម�ួ		េ្មាបអ់្ន្រផរអង្្គ េគធ្ើេប្ុបរេ

ធមដ៌ែលនាងោសំ្្រ	ប៉ាដុន្តមនិ្រ្រលួបានការឧបតថាម្ភោសំ្្រពី្ ្ររុមេ៊នុគ�ើ�។	នាងនរឹងអគញ្ជ ើញមនេុ្្របោ់្ន ពនីា�្រោឋា ន	

គែើម្បីចចូលរមួ	គេើ�នាងនរឹងគធ្ើពធិគីៅបនទៃប់្ បជុសំរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ។	គតើគនលះជាការគ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ្តរឹ 

ម្តរូវឬគ្រ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	គទាលះបជីាមានបសំណងល្អ្រគ៏ោ�	្រេ៏្រម្មភាពទាសំងគនលះ	នរឹងអាចជាការគ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុមនិ្តរឹម្តរូវ 

ផងដែរ។	វាអាចជាការរ សំគលាភបសំពានគលើគោលនគោបា�្្ររុមេ៊នុគផ្ងគ្រៀតផងដែរ	គោ�ដផ្អ្រគលើ្រ្ីរដនង្របេអ់្ន្រ។	 

អ្ន្រ្តរូវជចូនែសំណរឹ ងែលអ់្ន្រែរឹ្រនាសំគនលះថា	អ្ន្រមនិអាចជ�ួនាងរាមល្រភ្ាពគនលះគ�ើ�។	្បេនិគបើអ្ន្រមានអារម្មណ៍មនិ្េរួល 

ចសំគពាលះការ្បាបន់ាងថា	“គ្រ”	គនាលះ	អ្ន្រ្តរូវពគិ្ោលះគោបលជ់ាម�ួមនន្តដីផ្ន្រចបាប	់នងិ្្រមេលីធម	៍

ឬ្រក៏ារិយលយ័ដ្្នកចបាប	់និងអនដុោមភាព។

សំណួរ			ខ្ញុ សំបគ្មើការង្រគៅអោរដច្រចា�	គេើ�្តរូវការផ្្េ្់រ្ីរដនង្គ្រឿងេង្ហា រ រឹមម�ួចសំននួគចញពអីាោររបេខ់្ញុ សំ។	

្្ររុមេ៊នុមានរគ្រលះរញុមាន្រងត់ចូចៗ	ដែលអាចជ�ួផ្្េ្់រ្ីរដនង្ោ៉ាងង្�្េរួល។	គតើខ្ញុ សំអាចខ្វីារ�ៈគពលម�ួផេងាបានគ្រ?

ចដម្វីយ			វាអា្េ�័គលើការផ្្េ្់រ្ីរដនង្។	ការគ្បើ្ ្រព្យេម្បត្តរិបេ់្ ្ររុមេ៊នុែចូចគនលះ	េ្មាបគ់េតផុលផ្ទៃ លខ់្ួន	នរឹងអាចត្មរូវឱ្យ 

មានការ�ល់្ ពមពមីនន្តដីផ្ន្រចបាប	់នងិ្្រមេលីធម។៏

សំណួរ			ខ្ញុ សំជា្បធាន្រប់្ រងរណន	ីគេើ�ខ្ញុ សំបាន្រ្រលួេសំបុ្ តពរីេន្រឹ្ររបេ	្្ររុមេ៊នុ	េ្មាបផ់ែរចូពាណិជ្ជ្រម្មនងិខ្ួនខ្ញុ សំផ្ទៃ ល	់
 គែើម្បីចចូលរមួការ្បរុសំតនន្តដីែលល្រេ់សំបុ្ តអេរ់លងី	របេ់្ ្ររុមតនន្តែីគ៏ពញន�ិមគៅ្រ្នុង្រី្ ្ររុង។	គទាលះជាោ៉ាងណា	

គៅនា្រចីងុគ្កា�	ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្មរបេខ់្ញុ ស្ំ បាបខ់្ញុ សំថាោតម់និអាចចចូលរមួគ្រ។	គតើខ្ញុ សំគៅដតអាចគ្បើ្ បាេេ់សំបុ្ តគនលះ
 

េ្មាបខ់្ួនឯង	បានគ្រ?

ចដម្វីយ			អ្ន្រ្តរូវពយាោមគ្បើ្ បាេេ់សំបុ្ តគនាលះ្រ្នុងគោលបសំណងអាជវី្រម្មជាមនុេនិ។	គេ្នើេុសំការបញ្្ជ ្រព់ី្ បធាន្រប់្ រងរបេ ់

អ្ន្រ	នងិេេគេវ្ិរែផ្រគ្រៀត	ដ្្រងគលាព្ួរគរែរឹងអសំពកីារគ្បើ្ បាេែ់៏្ តរឹម្តរូវ្រ្នុងគោលបសំណងអាជវី្រម្ម។	គបើមនិែចូគចា្ន លះ	 

អ្ន្រររួដតគេ្នើេុសំការបញ្្ជ ្រព់	ីមនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ	នងិពនិតិ្យគមើលវធិាន	ឬគោលនគោបា�ដែលអាច 

អនវុត្តចសំគពាលះការគ្បើ្ បាេ	់គែើម្បីែរឹងថាគតើមានជគ្មើេគ្បើផ្ទៃ លខ់្ួនឬអត	់ឬ	គតើេសំបុ្ តគនលះ	ររួដត្តរូវបានចាតដ់ចងរាមរគបៀប 

គផ្ង	នងិគែើម្បី្រ្រលួបានការ�ល់្ ពមដែលចាសំបាចទ់ាសំងអេ។់	្តរូវចងចាសំថា	មានភាពគស្្ម លះ្តង	់នងិតម្ាភាពចសំគពាលះការប្

គរ ើ្ បាេេ់សំបុ្ តទាសំងគនលះគៅ្របគ់ពលគវលា។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  ការពារអ្វីដែលជារបសគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ពិចារណាអំពវីចំណុចដនោះ

“ដកង្របាយការណហ៍ិរញ្ញវ្រ្ថុ”។

“	មិនបដញ្ចញការលកដ់នាោះរហ្ូរដលដ់ខដបកាយ	 

ដដូច្នោះដយវីងអាចសដបមចដោលដៅដៅបើមាស

បនាទា ប។់”

“	ក្រប់តាបណ័ណ ដមា៉ា ងការង្ររបសខ់្ុំជំនសួឱ្យខ្ុំ	

ដបពាោះខ្ុំនឹងដៅដលយ់ឺ្របនតិិច។”

គៅគពលឮមតគិោបលដ់បបគនលះ?	េចូមឈប	់

គេើ�គេ្នើេុសំជសំន�ួ។	្បេនិគបើគមើលគៅ្រសំនងជា	

មនិ្េបចបាប	់ឬ	អេលីធម	៌វា្បដេលជាែចូគចា្ន លះ។

គ�ើងរ្រសា្រ្ុរ្រសំណត់្ រា្តរឹម្តរូវ

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
ការរ្រសា្រ្ុរ្រសំណត់្ រា	នងិការរា�ការណ៍្តរឹម្តរូវ	ជ�ួគ�ើងឱ្យបសំគពញរាមត្មរូវការចបាប	់នងិប្របញញាត្តរិបេគ់�ើង។	

ការរ្រសាភាពេចុរតិេរិញញាវតថាុ 	្រឆ៏្ុលះបញ្្សំងជាវជិា្ជ មានអសំពគី្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះ	នងិ្រតិ្តនិាមរបេផ់ងដែរ។	គ�ើង្របោ់្ន 	–	គៅ្របល់សំោបថ់ា្ន ្រផ់ន
 

្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	–	្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការធានាបាននចូវភាព្តរឹម្តរូវចសំគពាលះ្រសំណត់្ រាអាជវី្រម្មនងិេរិញញាវតថាុ របេ់្ ្ររុមេ៊នុទាសំងអេ	់។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
គ�ើងទាសំងអេោ់្ន គធ្ើ	“្រសំណត់្ រានានា”	របេ់្ ្ររុមេ៊នុ	ដែលរមួមានចាបព់កីារគធ្ើគេច្រ្តេីគង្ខប	្្រោេបសំគពញគមា៉ាងគធ្ើការ 

នងិដបបបទាមទារអតថ្ា បគោជន	៍រេចូតែលរ់បា�ការណ៍ចសំណា�	្រសំណត់្ រាេ្ដពីកីារធានារណុភាព	ការពយា្ររណ៍េវកិា	

នងិការគរៀបចសំឯ្រស្របញញាត្ត្ិរម្ម។	្បា្រែថា	អ្ន្រគោរពរាមែសំគណើ រការផផទៃ្រ្នុង	គោលនគោបា�	នងិគោលការណ៍រណគន�្យ

ដែល្តរូវបាន្រ្រលួស្្គ លជ់ា្រចូគៅទាសំងអេ	់គែើម្បីឱ្យ្រសំណត់្ រារបេគ់�ើងឆ្ុលះបញ្្សំងអសំពី្ បតបិត្តកិារទាសំងអេគ់ោ�្តរឹម្តរូវ។	

្តរូវមានភាពគស្្ម លះ្តង	់ភាព្តរឹម្តរូវ	នងិភាពគពញគលញចសំគពាលះអ្ដីែលអ្ន្រ្រត់្ រា។	

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ចា្រថ់ា្ន កប់្រត្បត្តិការឱ្យបានសមបសប។	្បការ 

េសំខានគ់�ើងមនិ្តរូវរា�ការណ៍មនិ្តរឹម្តរូវចសំគពាលះ	

្បតបិត្តកិារជា្រដ់េ្ដងណាម�ួគ�ើ�។	្បា្រែថាអ្ន្រដតង

ដត្រត់្ រានងិចាតថ់ា្ន ្រ់្ បតបិត្តកិារគៅ្ោរណគន�្យដែល

្តរឹម្តរូវ	នងិ្រ្នុងរណន	ីនងិនា�្រោឋា នដែលេម្េប។	

មនិ្តរូវពគនឿ្ន	ឬពន្យឺតគពល្រត់្ រាចសំណចូ ល	ឬចសំណា�	

គែើម្បីបសំគពញគោលគៅេវកិាគ�ើ�។	

រកសាសតិងោ់រខ្ពសរ់បសដ់យវីង។	គ�ើងមនិដ្រង្បន្សំ	ឬ	

បសំភាន្់រសំណត់្ រា	រណន	ីឬ្បតបិត្តកិារណាម�ួគ�ើ�។	គ�ើងមនិ 

អាចបគងកាើតរណនដីែលមនិបង្ហា ញពត័ម៌ាន	មនិមាន្រសំណត់្ រា	

ឬគៅគ្រៅ្រសំណត់្ រា	េ្មាបគ់ោលបសំណងណាម�ួគ�ើ�។	្បេនិ

គបើអ្ន្រោ្រគ់េ្នើចសំណា�េ្មាបក់ារ្រចូទាតេ់ង	ឬគធ្ើការ 

្រចូទាត់្ បា្រ្់រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	

េចូមោ្រប់ញ្ចូ លឯ្រស្រគោង	នងិការ�ល់្ ពមណាម�ួ	

ដែល្តរូវបានទាមទារ។	ការបា៉ានស់្្ម ន	នងិការបង្គរ្រ្ុរ	

្រ៏្ តរូវមានឯ្រស្រ្តរឹម្តរូវ	នងិដផ្អ្រគលើការវនិចិ្�័ល្អបសំផតុរបេអ់្ន្រផងដែរ។

ប្ររូវមានភាពដ ម្ ោះប្រងច់ំដពាោះនិយ្័រករ។	្បេនិគបើការង្ររបេអ់្ន្រត្មរូវឱ្យអ្ន្របង្ហា ញពត័ម៌ានែលរ់ោឋា ភបិាល	

ឬអាជា្ញ ធរន�ិត្រម្ម	េចូម្បា្រែថាពត័ម៌ានដែលអ្ន្រផ្តលជ់ចូន	មានភាពគពញគលញ	ភាព្តរឹម្តរូវ	ភាពេុ្ ្ររឹត	ភាពទានគ់ពលគវលា	

នងិអាច�លប់ាន។	

បគបប់គងកំណ្រប់តាដោយបរឹមប្ររូវ។	�លែ់រឹងនងិគោរពរាមគោលនគោបា�ទា្រ្់រងនរឹងតសំដេទាសំង	ការរ្រសា្រ្ុរ	

នងិការគបាលះគចាល្រសំណត់្ រា។	មនិ្តរូវបសំផ្្ញ	ឬគបាលះគចាលពត័ម៌ានដែលអាច្តរូវការេ្មាបក់ារគេ៊ើបអគងកាត	ការគធ្ើេវន្រម្ម	

ឬនតីវិធិចីបាបគ់�ើ�។	្បេនិគបើអ្ន្រ្រ្រលួបានគេច្រ្ដជីចូនែសំណរឹ ងអសំពកីាររ្រសា្រ្ុរពត័ម៌ានេ្មាប្់ររណីបណ្ដរឹ ងវវិា្រ	េចូមគោរពរាម

គោលការណ៍ដណនាសំគៅ្រ្នុងគេច្រ្តជីចូនែសំណរឹ ងគនលះ។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិ្បា្រែអសំពអី្ដីែល្តរូវបានទាមទារគនាលះ	េចូមពគិ្ោលះជាម�ួ 

្្ររុម្បរឹ្រសាចបាប	់នងិពនិតិ្យគោលនគោបា�េ្ដពីកីាររ្រសា្រ្ុរឯ្រស្ររបេគ់�ើង

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			្្ររុមការង្ររបេគ់�ើង	មនិបានគ្បើ្ បាេេ់វកិារគ្មាងទាសំងអេដ់ែលបានអនមុត័េ្មាបឆ់ា្ន សំគនលះគ�ើ�។	គែើម្បីរ្រសា្រ្ុរ 

្រ្មតិមចូលនធិគិនលះនាគពលអនារត	គតើវាមនិអគី្រឬ	្រ្នុងការគេ្នើេុសំឱ្យអ្ន្រផ្គតផ់្គងគ់ចញវ្ិរកា�ប្តជាមនុ	ម្រឱ្យគ�ើងគៅឆា្ន សំគនលះ	

េ្មាបរ់គ្មាងម�ួគៅឆា្ន សំគ្កា�	គោ�គោងរាមការបញ្្ជ ្រញិគៅឆា្ន សំគនលះ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	ការគធ្ើដបបគនលះនរឹងអាចគធ្ើឱ្យមានការដ្រង្បន្សំចសំណា�ដែលបាន្រត់្ រាគៅ្រ្នុងគេៀវគៅ	នងិ្រសំណត់្ រារបេគ់�ើង	 
គោ�បង្ហា ញមនិ្តរឹម្តរូវចសំគពាលះការ្រសំណតគ់ពលគវលាផនចសំណា�ជា្រដ់េ្តង។	ចបាបត់្មរូវឱ្យគ�ើងរ្រសា្រ្ុរ្រសំណត់្ រា្តរឹម្តរូ 

វគេើ�ការ្រប់្ រងអា្េ�័គលើ្រសំណត់្ រាេរិញញាវតថាុ ្តរឹម្តរូវ	គែើម្បី្រប់្ រង្រចិក្ារជសំនញួ	នងិគធ្ើការេគ្មចចតិ្ត។	េ្រម្មភាព 
គនលះនរឹងអាចបគងកាើតជាការរ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើង។

សំណួរ			ខ្ញុ សំគធ្ើការគោ�មានរណុភាព។	គៅអសំ�ុងគពលជាបរ់វលខ្់ាសំង	ខ្ញុ សំបាន្រត់្ រាឯ្រស្រថាការគធ្ើគតេ្តជា្រល់ា្រប់ានអនវុត្ត	

គទាលះបជីាខ្ញុ សំមនិអាចបសំគពញការង្រ្រគ៏ោ�។	រាមធម្មរាការគធ្ើគតេ្តគនលះ	ែសំគណើ រការល្អ	ែចូគច្នលះហានភិ�័ផនបញ្ហា ហា្រែ់ចូចជា

មាន្រ្មតិទាប។	គតើគនលះជាែសំគណាលះ្ស្�េមគេតផុលឬគ្រ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្មរបេគ់�ើងគជឿ្រ្ុរចតិ្តគលើរណុភាពផលតិផលរបេគ់�ើង	ែចូគច្នលះគ�ើងមនិ្តរូវគធ្ើអ្មី�ួ្ោនដ់តបនង្គប ់

្រចិ	្ឬល្រផ្លបង្ហា ញមនិ្តរឹម្តរូវគ�ើ�។	ការដ្រង្បន្សំរាមល្រ្ខណៈដបបគនលះ	រជឺាការរ សំគលាភបសំពាន្្រម។

សំណួរ			ខ្ញុ សំគធ្ើការគៅដផ្ន្រល្រ	់គេើ�បច្ុប្បន្នខ្ញុ សំ្រសំពងុមានននិា្ន ការគៅរ្រគោលគៅរាម្រសំេសំដែលខ្ញុ សំចងប់ាន	ែចូចខាងគ្កាម។	ខ្ញុ សំបានរតិ

 អសំពកីារគេ្នើេុសំផែរចូពាណិជ្ជ្រម្មឱ្យបញ្្ជ ្រញិផលតិផលដែលព្ួរគរមនិ្តរូវការឥ�ចូវគនលះ	គោ�្បាបព់្ួរគរថាព្ួរគរអាច 
្បរល្់រសំនញិ្ត�បម់្រវញិ្របគ់ពលវាលា	បនាទៃ បព់បី្ិរែសំគណើ រការអសំ�ុងគពលគនលះ	។	គតើការណ៍គនលះ	មនិអគី្រ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	ការដ្រង្្រសំណត់្ រា្បា្រច់សំណចូ ល	អាចជាការរ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើង។	ការគេ្នើេុសំគនលះ	្រសំនងជានរឹងអាចគធ្ើឱ្យផែរចូ

ពាណិជ្ជ្រម្មេថាតិ្រ្នុងស្ថា នភាពដែលររួឱ្យភ�័ខ្ាច	ដែលអាចគធ្ើឱ្យខចូច្រសំនា្រ្់រសំនង។	

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  ការពារអ្វីដែលជារបសគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
គ�ើងនរឹងមងិដេង្រ្រវធិែីផ្រគផ្ងគ្រៀតគែើម្បី្ប្ពរឹត្តេិ្រម្មភាពខេុចបាបគ់�ើ�	ប៉ាដុន្តគ�ើង�លថ់ាេ្រម្មភាពឧ្្រែិឋា	

ែចូចជាការលាងល�ុ្រខ្្រ	់ជានចិក្ាលមនិអាច�លគ់�ើញចបាេល់ាេគ់�ើ�	ែចូគច្នលះវាេសំខានណ់ាេដ់ែលគ�ើងគធ្ើការគែើម្បីកាតប់នថា�ការ

ប៉ាលះពាលរ់បេគ់�ើង	នងិហ៊ាននោិ�អសំពអី្ីៗ ដែលររួឱ្យេង្័�។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា 

ការលាងល�ុ្រខ្្ររ់ជឺាែសំគណើ រការម�ួ	ដែលមចូលនធិ ិ

បានម្រពេី្រម្មភាពឧ្្រែិឋា	–	ែចូចជាអសំគពើគភរវ្រម្ម	

ការជញួែចូរគ្រឿងគញៀន	ការគរចពន	្ការជញួែចូរមនេុ្	

នងិការដ្រង្បន្សំ	–	្តរូវបានបដងរ្ចចូលអាជវី្រម្្ម េបចបាប	់គែើម្បីលា្រ ់

បាសំង្បភពគែើមឧ្្រែិឋា្រម្មរបេខ់្ួន។	គ�ើងគប្តជា្ញ គធ្ើអាជវី្រម្មរាម 

វធិមី�ួដែលរារាសំងការគ្បើ្ បាេ់្ បតបិត្តកិារអាជវី្រម្មរបេគ់�ើង	

គោ�អ្ន្រដែលអាចរ សំគលាភបសំពាន	ែចូគច្នលះគ�ើងគោរពរាមចបាប់្ បឆាសំង

នរឹងការលាងល�ុ្រខ្្រ	់ឧ្្រែិឋា្រម្មេរិញញាវតថាុ 	នងិចបាប់្ បឆាសំងគភរវ្រម្ម

គៅ្រប់្ បគ្រេទាសំងអេ	់ដែលគ�ើងគធ្ើ្ បតបិត្តកិារ។	

គ�ើងចសំណា�គពលគែើម្បីដេង្�លអ់សំព	ីអ្នក្្គ្រ់្ ្គង	់របេគ់�ើង	នងិ	

ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ	នងិគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះដែលព្ួរគរមានចសំគពាលះ

ការគោរពចបាប	់រាមរ�ៈការអនវុត្តការពនិតិ្យអគងកាត្រចិក្ារជសំនញួ	

នងិការ្តរួតពនិតិ្យេម្េប។

គធ្ើេ្រម្មភាពជាមនុ	គៅគពល្រតេ់មា្គ លគ់�ើញ្បតបិត្តកិារេរិញញា

វតថាុ 	ដែលឱ្យេញ្ញា ថាមានបញ្ហា 	នងិរា�ការណ៍អសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភ

របេអ់្ន្រ	្បេនិគបើអ្ន្រគ�ើញ	ឬេង្័�េ្រម្មភាព	ឬ្បតបិត្តកិារ	

ដែលខេុពែីសំគណើ រការធម្មរា។	

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ប្ររូវប្ររុងប្រយ្័រ្ន។	ការ្រចូទាតស់្ច់្ បា្រ	់ឬការគផទៃរ	្បា្រម់និ្ប្្រតែីគ៏្ចើនគៅកាន	់ឬម្រពគី្រៅ្បគ្រេ?	ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	

ឬអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ដែលផ្តលព់ត័ម៌ាន	មនិគពញ	គលញ	ឬគជៀេវាងល្រ្ខខណ្ឌ ត្មរូវេ្មាបក់ាររ្រសា្រ្ុរ	្រសំណត់្ រា?	ចសំណុចទាសំងគនលះ	

អាចជាេញ្ញា ្ពមានឱ្យ	្បរុង	្ប�ត័្ន។	�លែ់រឹងអសំពី្ បគភ្រផន្បតបិត្តកិារ	នងិ	េ្រម្មភាព		នានាគៅនា�្រោឋា នរបេអ់្ន្រដែល	អាច	ង្�	

្រ្រលួរងពអីសំគពើលាងល�ុ្រខ្្រ	់នងិត្មរូវឱ្យ	មានការ្តរួត	ពនិតិ្យ	គ្ចើនដេមគ្រៀត។	រា�ការណ៍អសំពេី្រម្មភាពមនិ	្ប្្រតណីាម�ួគៅ

កាន់្ បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	មនន្ត	ី្្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបន	់ការោិល�័្្រមេលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាម	ឬ	EthicsLine។

ពិចារណាអំពវីចំណុចដនោះ

ការ្បមានឱ្យ្បរុង្ប�ត័្ន	អាចរាបប់ញ្ចូ លទាសំងការគេ្នើេុសំ	...

ដ្ទារបរាកដ់ៅឬពវីអង្គភាព	ឬប្រដទសនានាដដលមិន 

ទាកទ់ងនឹងប្រត្បត្តិការដនោះ

ដំដណវីរការប្រត្បត្តិការដ្ទារបរាកត់ាម 

មដធយោបាយដដលដជៀសវាងដំដណវីរការធមមតា

ដផ្តិ ោះ្រតិូរវិកកយបប្រ្រទមត្្ច្រចួជាដបចវីន	

សបមាប្់រទមដ្ធ៏ំមយួ

ដធ្វីការទទូា្រជ់ា្ចប់រាក់

ការ្បមានឱ្យ្បរុង្ប�ត័្នរជឺាេញ្ញា ម�ួ	

គែើម្បីស្្រេរួេសំណួរបដនថាមគ្រៀត	គែើម្បី�ល ់

ែរឹងអសំពី្ បតបិត្តកិារគផទៃរ្បា្រក់ានដ់តល្្អ បគេើរ 

ជាងគនលះ។	្បេនិគបើ្រសំនងមានការេង្័�	 

ការហ៊ាននោិ�រជឺារន្រឹលះ្រ្នុងការ្ប�្ុរ ្

្បឆាសំងនរឹងការលាងល�ុ្រខ្្រ។់

គ�ើង្របស់្កា តក់ារលាងល�ុ្រខ្្រ់

ចំណុចដំដណវីរការ

វធិែីល៏្អបសំផតុម�ួគែើម្បី្របស់្កា តក់ារលាងល�ុ្រខ្្រ	់រឺ្ តរូវគោរពរាមនតីវិធិកីារពនិតិ្យអគងកាត្រចិក្ារជសំនញួរបេគ់�ើង។	

េសំគណើ េុសំ្រចូទាត់្ បា្រគ់ៅ្បគ្រេ្របី៖ី	គ�ើងមនិគធ្ើ	ឱ្យអ្ន្រ	ែផ្រ	អាចគរចពន	្ឬ	ចបាបរ់ចូប�ិវតថាុ្រ្នុង្េរុ្រគ�ើ�។	ែចូគច្នលះ	
 

ជា្រចូគៅ	ការ្រចូទាត់្ បា្រជ់ចូនអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់្តរូវគធ្ើគ�ើង	ចសំគពាលះ	ដតបរុ្គល	ឬ្្ររុមេ៊នុដែលផ្តល្់រសំនញិ	ឬគេវា្រម្មជា្រល់ា្រ ់

	គៅ្រ្នុង្បគ្រេដែលអ្ន្រផ្គតផ់្គងគ់ធ្ើ្រចិក្ារជសំនញួ	ឬបាន	ល្រ	់្រសំនញិ	ឬបានផ្តលគ់េវា្រម្មែល់្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើងដត	 

ប៉ាគុណាណ លះ។	ការគលើ្រដលងចសំគពាលះគោលនគោបា�គនលះ	្តរូវដតមាន	ការ�ល់្ ពមពកីារោិល�័្្រម	េលីធម	៌

នងិការ្បតបិត្តរិាម។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  ការពារអ្វីដែលជារបសគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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បង្ហា ញ
ការទទលួខសុប្ររូវ

គ ្្ម លះរបេគ់�ើងមានន�័គេ្មើនរឹងភាពេចុរតិ	 
គេើ�វាអា្េ�័គលើគ�ើង	ដែល្តរូវដេរ្រសាវាជាគរៀងែរាប។

ដយវីងដជៀសវាងជដម្ាោះ្លប្រដយជន៍

ដយវីងទទលួខសុប្ររូវដលវីអំដណាយការទទលួទានអាហរ	 
និងការកមសាន្ដ

ដយវីងបដងកវី្រទំនាកទ់ំនងដោយ្រម្ាភាព

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA		•		ភាពេចុរតិ	-	គ្រឿងផ្សំេសំខាន់ៗ 		•		បង្ហា ញការ្រ្រលួខេុ្តរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
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ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ដវងយលឲ់្យចបាសព់វីជដម្ាោះដដលអាចដក្្រមាន	អ្ន្រ្បដេលជាមនិែរឹងភ្ាមៗថា	ស្ថា នការណ៍ម�ួ	

អាចមានជគម្ាលះផល្បគោជនគ៍នាលះគ្រ។	ជគម្ាលះមាន្រ្មងខ់េុៗោ្ន ជាគ្ចើន	ប៉ាដុន្តជាញរឹ្រញាបវ់ាពា្រព់ន័ន្រឹង៖

ដវងយលឲ់្យចបាសព់វីជដម្ាោះដដលអាចដក្្រមាន។	្រ្នុងការបគងកាើតផលប័្ តេរិញញាវតថាុ របេអ់្ន្រ	អ្ន្រនរឹងគ�ើញមាន្្ររុមេ៊ុ

នជាគ្ចើនដែល្តរូវគធ្ើវនិគិោរ។	្តរូវែរឹងថា	វធិាននានា្តរូវអនវុត្តគៅគពលការវនិគិោរទាសំងគនលះ	ពា្រព់ន័ន្រឹង	អ្នក្្គ្រ់្ ្គង,់ 

ទដគពូាណិជ្ជកមម, គបូ្រក្ួរប្រដជង	របេ់្ ្ររុមេ៊នុ	ឬ	ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ	ជាពគិេេ្បេនិគបើអ្ន្រគធ្ើការង្រជាមួ

�ស្ថា បន័ទាសំងគនលះរាមរ�ៈការង្ររបេអ់្ន្រ។	វាអាចគ្រើតមានជគម្ាលះ	គៅគពលមានការគឆៀ្តឱកាេគែើម្បី្បគោជនផ៍្ទៃ លខ់្ួន

ដែលអ្ន្របានរ្រគ�ើញអសំ�ុងគពលបសំគពញការង្ររបេខ់្ួន។	

គតើអ្ន្របានែរឹងឬគ្រ?

» 	ប្រសិនដបវីអ្នកមាន	អំណាចក្នុងការសដបមចចិ្រតិ ក្នុងប្រត្បត្តិការអាជើវកមមជាមយួ	អ្នក្្គ្រ់្ ្គង ់អត្្ិជន 

ឬកទ៏ដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ អ្នកមិនប្ររូវបានអនញុ្្ញ ្រឲ្យមាន្លប្រដយជនហ៍ិរញ្ញវ្រ្ថុដៅក្នុងបករុមហ៊នុទាំ

ងដនាោះដោយោម នការអនញុ្្ញ ្រយលប់ពមជាមនុពវី	LEO	ដ�វីយ។	អ្នកអាចមានភាគហ៊នុផ្ទា លខ់្ួនរហ្ូរដល	់1%  

ប្រសិនដបវីអ្នកមិនមានសិទ្ិសដបមចជាមយួនឹងបករុមហ៊នុ	កដ៏ចូជាទដគបូ្រក្ួរប្រដជងទាំងអសដ់នាោះ។

» 	ដោយមានការយលប់ពមពវី	LEO	របសអ់្នក	អ្នកអាចកានក់ាបភ់ាគហ៊នុដលវីសពវី	1%	របសទ់ដគពូាណិជ្ជកមមអ្នក 

្្គ្រ់្ ្គង	់ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ	ឬភាគហ៊នុរបសគ់បូ្រក្ួរប្រដជង	ដរាបណាអ្នកមិនមានអំណាចទន 

ការសដបមចចិ្រតិ។	

» 	វិធានទាំងដនោះអនវុ្រតិចំដពាោះបករុមហ៊នុឯកជន	ដដលដធ្វីជំនញួជា្ធារណៈ។	

ប៉ាដុនតិការកំណ្រល់ក្ខខណ្ឌ ទាំងដនោះ	មិនអនវុ្រតិចំដពាោះមលូនិធិទាំងសងខាង	ឬការវិនិដយគដទទដទៀ្រដដល 

កានក់ាបប់ករុមហ៊នុយ៉ា ងទលូំទោូយ	ដដលអ្នកមិនបគបប់គងបករុមហ៊នុណាមយួដដលមានដៅក្នុងមលូនិធិ។

» 	ការយលប់ពមនានាដដលស្ថិ្រដៅដបកាមដ្្នកដនោះ	ប្ររូវដធ្វីដ�វីង្រជា្មើ	ជាដរៀងរាលឆ់្្ន ំ	ប្រសិនដបវីអ្នកបនតិកាន់

កាបភ់ាគហ៊នុ។

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
គ�ើងទាសំងអេោ់្ន េង្រឹមថា	គធ្ើេ្រម្មភាពជាផល	្បគោជន	៍ែល៏្អ	បសំផតុេ្មាប់្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង។	គនលះមាន	ន�័ថា	

គ�ើងមនិ្តរូវអនញុ្ញា តឱ្យផល	្បគោជន	៍ផ្ទៃ ល	់ខ្ួនរបេគ់�ើង	មានឥ្រ្ពិលគលើេ្រម្មភាព	របេគ់�ើង	្រ្នុងនាម	តសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុគ�ើ�។	

រាលក់ារេគ្មចចតិ្ត	ដែលគ�ើង	គធ្ើគ�ើងខណៈគពលបសំគពញការង្រ	្តរូវដតមនិមានភាពលគម្អៀង	នងិ្តរូវចងចាសំថា	មានផល្បគោជន ៍

អាជវី្រម្មែល់្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
គៅ្រ្នុងអាជវី្រម្ម	ដខ្បនាទៃ តរ់វាងផល្បគោជនផ៍្ទៃ លខ់្ួន	 
នងិផល្បគោជនវ៍ជិា្ជ ជវីៈ	អាចមានល្រ្ខណៈ្េពចិ្េពលិ។	 

ការដបងដច្រដខ្បនាទៃ តទ់ាសំងពរីគនលះ	អាចមានការលសំបា្រ	 

ជាពគិេេ្រ្នុង្ររណីពា្រព់ន័ន្រឹង្រសំនា្រ្់រសំនងផ្ទៃ លខ់្ួន	 
ការង្រខាងគ្រៅ	ឬការគធ្ើវនិគិោរ។	

មនុគពលអ្ន្រគធ្ើេ្រម្មភាព្រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុ	

អ្ន្រ្តរូវមានេមតថាភាព្រ្រលួស្្គ ល	់នងិគជៀេវាង 

ជគម្ាលះផល្បគោជនដ៍ែលអាចគ្រើតមាន។	ជគម្ាលះ 

ម�ួគ្រើតគ�ើងគៅគពលអ្ន្រអនញុ្ញា តឱ្យផល្បគោជន ៍

ផ្ទៃ លខ់្ួន	គ្ជៀតដ្ជ្រែលក់ារេគ្មចចតិ្តគលើ្រចិក្ា 

រជសំនញួដែលអ្ន្រគធ្ើ្រ្នុងនាមជានគិោជតិមា្ន ្រ។់	េចូម្បីការគ្រើត	មាន	

ជគម្ាលះ្រជ៏ាគរឿងមនិ្តរឹម្តរូវ	នងិអាចគធ្ើឱ្យប៉ាលះពាលែ់ល់្ ្ររុមេ៊នុ	

នងិគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះរបេគ់�ើង្រគ៏ោ�។	

ដេង្�លអ់សំពី្ បគភ្រស្ថា នភាពដែលអាចនាសំឱ្យមានជគម្ាលះឬការគ្រើត

មានជគម្ាលះ។	ជគម្ាលះដែលអាចគ្រើតមាន	ររួដតបង្ហា ញឱ្យែរឹង	នងិអនមុត័រាមរ�ៈ	ឧប្ររណ៍អនមុត័របមនន្តដីផ្ន្រចបាប	់នងិ្្រមេលីធម។៍

ពិចារណាអំពវីចំណុចដនោះ

គៅគពលនរណាមា្ន ្រន់ោិ�ថា	...

“ដើអ្នកអាចជយួនិយយល្អអំពវីខ្ុំ្ងបានដទ?”

“ោម ននរណាប្ររូវការដឹងថា	អ្នកអាច	ដធ្វីរិច្ចការ

ដនោះដៅដពលទំដនររបសអ់្នកដនាោះដទ។”

“កមួយរបសខ់្ុំមានបករុមហ៊នុមយួ	...	“

្តរូវ�លែ់រឹង។	ទាសំងគនលះអាចជាេញ្ញា 	

្ពមានផនជគម្ាលះដែលអាចគ្រើតមាន។

គ�ើងគជៀេវាងជគម្ាលះផល្បគោជន៍

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការង្រខាងដបរៅ៖	ការង្រ្រពីរី	ឬឱកាេគធ្ើជាអ្ន្រ្បរឹ្រសាគោបល	់្តរូវបានអនញុ្ញា ត	ែរាបណាវាមនិគ្ជៀតដ្ជ្រែលេ់មតថាភាពរបេ ់

អ្ន្រ	គែើម្បីអនវុត្តការង្ររបេអ់្ន្រជាម�ួ្្ររុមេ៊នុ។	

គតើអ្ន្របានែរឹងឬគ្រ?

មនុគពល្រ្រលួ�្រការង្រ្រពីរី	ឬឱកាេគធ្ើជាអ្ន្រ្បរឹ្រសាគោបលជ់ាម�ួផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រផ្គតផ់្គងផ់ែរចូអាជវី្រម្ម	 

ឬរច្ូ ប្រតួ្បដជងគផ្ងគ្រៀតគនាលះ	អ្ន្រ្តរូវដេង្រ្រ	ការ�ល់្ ពមព	ីLEO	របេអ់្ន្រ។	

ការដ្ង្សនុទារកថាឬការដធ្វីបទបង្ហា ញដៅខាងដបរៅ។	ជាញរឹ្រញាបគ់�ើង្តរូវបានគរគេ្នើឱ្យគ�ើងនោិ�គៅ្រ្នុងេន្នេិ្ីរ	ឬការគធ្ើ 

ប្របង្ហា ញគោ�ស្រគ�ើងជានគិោជតិ្្ររុមេ៊នុ	ឬគោ�ស្រជសំនាញរបេគ់�ើងដែលគ្រើតមានគ�ើងពកីារ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការង្ររបេ ់

គ�ើង។	ជគម្ាលះម�ួអាចគ្រើតមានគ�ើង	្បេនិគបើអ្ន្រ្រ្រលួបានការ្រចូទាត់្ បា្រ	់ឬការ្រចូទាតេ់សំណងទា្រ្់រងនរឹងការដេង្េនុទៃរ្រថាឬ 

ការគធ្ើប្របង្ហា ញគៅខាងគ្រៅ។	

គតើអ្ន្របានែរឹងឬគ្រ?

្បា្រេ់រណុដែលបានម្រពអី្ន្រផ្គតផ់្គង	់ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	នងិផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀតរបេគ់�ើង	្តរូវបានហាមឃាត	់គេើ�្បា្រេ់រណុ 

ដែលបានម្រពសី្ថា បន័គផ្ងគ្រៀត	ជា្រចូគៅ្តរូវបានរារាសំង	នងិររួដត្តរូវបានបែគិេធ។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិអាចបែគិេធចសំគពាលះ្បា្រ ់

េរណុគនាលះគ្រ	អ្ន្រ្តរូវគេ្នើឱ្យអង្គភាពដែលជចូន្បា្រេ់រណុគនាលះគធ្ើការបរច្ិា្រចសំននួ្ររឹ្រ្បា្រទ់ាសំងគនលះគោ�ផ្ទៃ លជ់ាេប្ុបរេធមរ៌ាម 

ការគ្ជើេគរ ើេរបេអ់្ន្រ	នងិ្រ្នុងនាមជា្រតិ្ត�ិេរបេអ់្ន្រ។	

មនុ្រ្រលួ�្រ្បា្រេ់រណុ	ការ្រចូទាត់្ បា្រ	់ឬេសំណងគផ្ងៗ	គលើការចសំណា�នានាពភីារ្ីរបីេី្មាបក់ារដេង្េនុទៃរ្រថាឬការគធ្ើប្រ 

បង្ហា ញគៅខាងគ្រៅ	អ្ន្រ្តរូវ្រ្រលួបាន	ការ�ល់្ ពមព	ីLEO	របេអ់្ន្រ	្បេនិគបើ៖

» 	ការដ្ង្សនុទារកថាឬការដធ្វីបទបង្ហា ញរបសអ់្នកគឺជាដ្្នកមយួទនការង្ររបសអ់្នកជាមយួបករុមហ៊នុ។

» ការដ្ង្សនុទារកថាឬការដធ្វីបទបង្ហា ញដនោះ	ពិពណន៌ាអំពវីការង្ររបសអ់្នកសបមាបប់ករុមហ៊នុ។

» អ្នកប្ររូវបានដគដណនាំថាជាបគុ្គលិករបសប់ករុមហ៊នុ។

្បេនិគបើការដេង្េនុទៃរ្រថាឬការគធ្ើប្របង្ហា ញរបេអ់្ន្រ	នរឹងពភិា្រសាអសំពបីញ្ហា ទា្រ្់រងនរឹង្្ររុមេ៊នុ	អ្ន្រអាច្តរូវការការ�ល់្ ពមព ី

្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	ដ្្នករិច្ចការ្ធារណៈ, បករុមប្ររឹកសាចបាបប់ករុមហ៊នុ	នងិអ្ន្រគផ្ងគ្រៀតដែលទា្រ្់រងនរឹងមាតកិារបេអ់្ន្រ។

គ�ើងគជៀេវាងជគម្ាលះផល្បគោជន	៍បន្ត

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការបដបមវីការង្រឱ្យអង្គការដទទដទៀ្រ។	ការ្រ្រលួ	�្រតនួា្រជីានា�្រ	អ្ន្រ្បរឹ្រសាគោបល	់ឬ	មនន្ត	ីអង្គ	កា 

រគផ្ង	អាចរ សំខានែលក់ាតព	្្រចិរ្បេអ់្ន្រចសំគពាលះ	្្ររុមេ៊នុ	នងិបងកាឱ្យមានជគម្ាលះផល្បគោជន។៍	ការ�ល	់្ពមព	ី

ការិយលយ័បកមសវីលធមន៌ិង	ការប្រត្បត្តិតាម	ត្មរូវឱ្យមាន	ែចូចបានគរៀបរាបខ់ាងគ្កាម។	ជា្រចូគៅ្្ររុមេ៊នុមនិគលើ្រ្ររឹ្រចតិ្ត

ឱ្យគធ្ើជាេមាជ្ិរ្្ររុម្បរឹ្រសាភបិាលរបេផ់ែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	ឬអ្ន្រផ្គតផ់្គងគ់�ើ�	្បេនិ	គបើអ្ន្រមានអសំណាចផនការេគ្មចចតិ្តគៅ្រ្នុង	

ការគោលះ្ស្�ជាម�ួផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	ឬអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ដែលជាដផ្ន្រម�ួផនការង្ររបេអ់្ន្រ។

ចំដពាោះដសវាកមមដសង្រកបរាកច់ំដណញ៖	្បេនិគបើ	អ្ន្របគ្មើការង្រជានា�្រ	អ្ន្រ្បរឹ្រសាគោបល	់ឬ	បរុ្គល្ិរ		្្ររុមេ៊នុ 

មនិដេង្រ្រ្បា្រច់សំគណញគនាលះ	អ្ន្រ្តរូវ	បង្ហា ញ	ឱ្យែរឹងអសំពគីេវា្រម្មគនលះគៅ	ការិយលយ័	បកម	សវីលធមន៌ិង	ការប្រត្បត្តិតាម 

នងិ្រ្រលួបាន	ការ�ល់្ ពម។	ការបង្ហា ញពត័ម៌ាននងិការ�ល់្ ពម	ត្មរូវឱ្យមានជាគរៀងរាលឆ់ា្ន សំ	គលើ្រដលងស្ថា នភាព	 

ដែល	្្ររុមេ៊នុ	គេ្នើឱ្យអ្ន្រមានគ ្្ម លះគៅ្រ្នុង្្ររុម្បរឹ្រសាភបិាល	របេ់្ ្ររុមេ៊នុ្ច្រែបគភេជ្ជៈ	ឬ	្្ររុមេ៊នុ្រ្រលួ	បាន	្បា្រ	់ 

គែើម្បីរ្រ្បា្រច់សំគណញរាមេមធម	៌ដែលជាដផ្ន្រម�ួ	ផនការង្ររបេអ់្ន្រេ្មាប់្ ្ររុមេ៊នុ។		្រ្នុង្ររណីដបបគនលះ	ការ�ល់្ ពមត្មរូវ

ឱ្យមានគៅគពលចាតរ់ាសំងគោ�្េបរាមលខិតិគផទៃរេ្ិរ្។ិ

ដសវាកមមមិនដសង្រកបរាកច់ំដណញ៖	្បេនិគបើអ្ន្របគ្មើ	ការង្រជានា�្រ	អ្ន្រ្បរឹ្រសាគោបល	់ឬ	មនន្តអីង្គការ	

មនិរ្រ្បា្រច់សំគណញ	គេើ�អ្ន្រមានអសំណាចផនការេគ្មច	ចតិ្តថាគតើេវកិា	ឬជសំន�ួគផ្ងៗ	នរឹង្តរូវបានផ្តលជ់ចូនរាង	

នាម	ឱ្យ្្ររុមេ៊នុគៅកានស់្ថា បន័	មនិ	រ្រ្បា្រច់សំគណញ	-	អ្ន្រ្តរូវបង្ហា ញពត័ម៌ានអសំពគីេវា្រម្មគនលះគៅ	ការិយលយ័	

បកមសវីលធមន៌ិងការប្រត្បត្តិតាម	នងិ្រ្រលួ	ការ�ល់្ ពមជាគរៀងរាលឆ់ា្ន សំ។

អាជើវកមមជាលក្ខណៈបគរួ្រ	ឬសមាគម	/	្ ្ថ បន័	ពាណិជ្ជកមម៖	ការបង្ហា ញពត័ម៌ាន	្បចាសំឆា្ន សំ		នងិការ�ល់្ ពមគោ�  

ការិយលយ័	បកម	សវីលធម	៌និងការប្រត្បត្តិតាម	េ្មាបប់គ្មើគេវា	្រម្ម	ែលអ់ាជវី្រម្មជាល្រ្ខណៈ្ររួស្រ	ឬេមារម	

ពាណិជ្ជ	្រម្ម	ត្មរូវឱ្យមានដត្រ្នុង្ររណីដែលអាជវី	្រម្ម	ជា	ល្រ្ខណៈ	្ររួស្រ	ឬេមារមពាណិជ្ជ្រម្មគនាលះ	ជាផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	

អ្ន្រផ្គត	់ផ្គង	់ឬរច្ូ ប្រតួ្បដជងរបេ់្ ្ររុមេ៊នុដត	ប៉ាគុណាណ លះ។	

គតើអ្ន្របានែរឹងឬគ្រ?

» 	ប្រសិនដបវីអ្នកទទលួបានបរាកដ់បៀវ្រសេរ	៍ដដល	ជាដ្្នក	មយួទនដសវាកមមរបសអ់្នក	អ្នកអាចរកសាទកុ	បរាក	់

ដបៀវ្រសេរ	៍ដនាោះ។

» 	ប្រសិនដបវីអ្នកបដបមវីការង្រជានាយកទនបករុមហ៊នុ្លិ្រដភសជ្ជៈ	ឬបករុមហ៊នុទទលួបានបរាកដ់ដើម្បវីរក 

បរាកច់ំដណញ	តាមសមធមត៌ាមសំដណវីរបសប់ករុមហ៊នុដនាោះ	អ្នកអាចកានក់ាបភ់ាគហ៊នុរបសព់កួដគ 

រហ្ូរដលម់យួភាគរយ	ដោយមិនចាំបាចម់ានការយលប់ពមពវី	  ការិយលយ័		បកមសវីលធមន៌ិងការប្រត្បត្តិតាម	 

ដ�វីយ	ប្រសិនដបវីការកានក់ាបភ់ាគហ៊នុគឺជា	លក្ខខណ្ឌ 		ដសវាកមមរបសអ់្នក។

» 	លោុះបតាដ្រការបដបមវីដសវាកមមរបសអ់្នកជានាយក	គឺសបមាប	់បករុមហ៊នុ	បចកដបដភសជ្ជៈ	ឬបករុមហ៊នុទទលួ 

បានបរាកដ់ដើម្បវីរកបរាកច់ំដណញតាមសមធម	៌ឬ	ដបវីពុំដដូចា្ន ោះ	ប្ររូវបានកំណ្រថ់ាមាន	ដោល	បំណង		 

អាជើវកមមបសបចបាបស់បមាបប់ករុមហ៊នុ	ការបដបមវី	ដសវាកមមឱ្យ ្្ថ បន័ណាមយួដ្សេងដទៀ្រប្ររូវបាន 

ចា្រទ់កុថាជាសកមមភាពផ្ទា លខ់្ួន	និងមិនគរួរំខានដល	់សម្រ្ថភាព	របស	់អ្នកក្នុងការបំដពញការង្រ 
របសអ់្នកជាមយួ	បករុមហ៊នុ	ដ�វីយ	ដហវីយដពលដវោដដលស្ថិ្រដៅឆ្ងៃ យពវីការង្រ	ដដើម្បវី	ជយួ	ោំបទដល ់

សកមមភាពដនោះ	ប្ររូវដោរពតាមដោល	នដយបាយ		វិសសេមកាលនិង	ការឈបស់បមាក	ដដលអាច	អនវុ្រតិបាន។

» 	ការបដបមវីដសវាកមមជានាយក	អ្នកប្ររឹកសាដយបល	់ឬមននតិវីរបស	់គបូ្រក្ួរប្រដជង	្របមរូវឱ្យមាន	

ការពិនិ្រ្យដ�វីងវិញ	និងការយលប់ពមជាដរៀងរាលឆ់្្ន ំពវីការិយលយ័បកមសវីលធមន៌ិង	ការប្រត្បត្តិតាម។

ទំនាកទ់ំនងផ្ទា លខ់្ួន។	នគិោជតិរបេ	់គ�ើង	ជា	គ្ចើននា្រ	់អាចមាន	្ចញ់ាត្	ឬមិ្រតិភរិតិ	ដែល	គធ្ើការ	ឬមាន	ការវនិគិោរ	

ជាម�ួ		ទដគ	ូពាណិជ្ជកមម, អ្នក្្គ្រ់្ ្គង,់ ទដគ ូ	រិច្ចការ	ជំនញួ	ឬ	គបូ្រក្ួរ	ប្រដជង	ដ្សេង	ដទៀ្រ	របសដ់យវីង។	ការមាន្រសំនា្រ្់រសំនង

ផ្ទៃ លខ់្ួនជាម�ួភារ្ីរបីណីាម�ួដែលអ្ន្របគ្មើការង្រជាម�ួោ្ន គនាលះ	អាចគធ្ើឱ្យអ្ន្រគផ្ង�លគ់�ើញថា	អ្ន្រគធ្ើការលគម្អៀងចសំគពាលះ	

មតិ្តភ្រ្ត	ិនងិ្្ររុម្ររួស្ររបេអ់្ន្រ។	ជគម្ាលះនានាអាច	គ្រើតមានគ�ើង	្បេនិគបើស្ចញ់ាតរិបេ	់អ្ន្រមាន	្រសំនា្រ្់រសំនងជាម�ួ្្ររុមេ៊នុ	

្រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យភារ្ីរបី	ីឬគបើអ្ន្រមានអសំណាចផន	ការេគ្មចចតិ្ត	គៅ្រ្នុងការគោលះ្ស្�ជាម�ួភារ្ីរបីគីនាលះ។	ជនួកាលមតិ្ដភាព

ដែលអ្ន្របគងកាើតជាម�ួបរុ្គលនានាដែលទា្រ្់រងនរឹងផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ឬផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀតរបេគ់�ើង	្រោ៏៉ា ងគហាច

ណាេអ់ាចមានការបង្ហា ញនចូវឥ្រ្ពិលគលើេ្រម្មភាពរបេអ់្ន្រ្រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុផងដែរ។	

គតើអ្ន្របានែរឹងឬគ្រ?

» 	អ្នកប្ររូវការ	ការយលប់ពមដនោះពវី	LEO	របសអ់្នក	ប្រសិនដបវី្ចញ់ាត្របសអ់្នក	បដបមវីការង្រ	ឬមាន 

ការវិនិដយគជាមយួទដគពូាណិជ្ជកមម	អ្នក្្គ្រ់្ ្គង	់ឬទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ	ដហវីយ៖

» អ្នកមានអំណាចទនការសដបមចចិ្រតិដៅក្នុងការដោោះប្យជាមយួភាគីទវីបវី	ឬ	

» ្ចញ់ាត្របសអ់្នក	ទាកទ់ងនឹងបករុមហ៊នុក្នុងនាម្រំណាងឱ្យភាគីទវីបវី។	

» 	អ្នកកប៏្ររូវមានការយលប់ពមពវី	LEO	របសអ់្នក្ងដដរ	ប្រសិនដបវី្ចញ់ាត្របសអ់្នក	បដបមវីការង្រ	ឬមានការ 

វិនិដយគណាមយួជាមយួគបូ្រក្ួរប្រដជង	–	្ ចញ់ាត្អាចមានភាគហ៊នុត្ចជាងមយួភាគរយជាមយួគបូ្រក្ួរ 

ប្រដជង	ប្រសិនដបវីវាជាបករុមហ៊នុពាណិជ្ជកមមជា្ធារណៈ	ដោយមិនចាំបាចម់ានការយលប់ពមពវី LEO។

» 	្ ចញ់ាត្អាចជា៖	្រតិើ-ប្រពន	្បង្រ្អូនបដងកវី្រ	ជើដនូជើតា	កនូ	ដៅ	្ចទ់្	្ឬទដគរូមួដភទក្នុងបគរួ្រដដលមាន 
ដភទដចូោ្ន 	ឬ្ទាុយោ្ន ។	សបមាបដ់ោលបំណងទនបកមរបសដ់យវីង	្ចញ់ាត្កអ៏ាចជាអ្នកដដលរសដ់ៅជាមយួ 
អ្នក	អ្នកដដលពឹងដ្្អកហិរញ្ញវ្រ្ថុដលវីអ្នក	ឬ	អ្នកណាដដលអ្នកពឹងដ្្អកដ្្នកហិរញ្ញវ្រ្ថុ	ដោយមិនគិ្រពវីទំនាក ់
ទំនងបគរួ្រដ�វីយ។	

» 	ដបរៅពវីនិយមនយ័ពាក្យ្ចញ់ាត្ខាងដលវី	សមូប្ររុងប្រយ្័រ្នកុំឱ្យទំនាកទ់ំនងរបសអ់្នកជាមយួសមាជិក 

បគរួ្រ	និងមិ្រតិភរិតិដ្សេងដទៀ្រ	មិនរំខានដ់លស់ម្រ្ថភាពរបសអ់្នកក្នុងការសដបមចចិ្រតិតាង	នាមឱ្យ 
បករុមហ៊នុ	ឬ	ដបវីពុំដដូចា្ន ោះ	ដធ្វីការង្ររបសអ់្នកសបមាបប់ករុមហ៊នុ	ដោយ្រទំនាកទ់ំនងជិ្រស្និទដ្្សេងដទៀ្រទាំង

ដនោះ	កអ៏ាចបដងកវី្រឱ្យមានជដម្ាោះ្ងដដរ។

» 	ប្រសិនដបវីអ្នកមិនបរាកដថាទំនាកទ់ំនងផ្ទា លខ់្ួន	បដងកវី្រឱ្យមានជដម្ាោះដនាោះ	សមូទាកទ់ងប្រធានបគបប់គង 
របសអ់្នក	មននតិវីបកមសវីលធមប៌្រចាំ្រំបន ់ការិយលយ័បកមសវីលធមន៌ិងការប្រត្បត្តិតាម	ឬ EthicsLine។	 
ប្ររូវប្ររុងប្រយ្័រ្នជានិច្ចចំដពាោះការបង្ហា ញព្័រម៌ាន។

គ�ើងគជៀេវាងជគម្ាលះផល្បគោជន	៍បន្ត

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គតើវាជាជគម្ាលះ 
ឬគ្រ?	 
ស្្រេរួខ្ួនអ្ន្រ...

គតើអ្ន្រគផ្ងអា 
ចគមើលគ�ើញែចូគចា្ន លះ 
ដែរឬគ្រ?

គតើផល្បគោជន	៍
ឬ្រសំនា្រ្់រសំនងផ្ទៃ លខ់្ួនរបេខ់្ញុ សំ	អាចមាន
ឥ្រ្ពិលគលើការេគ្មចចតិ្តរបេខ់្ញុ សំឬគ្រ?

្បេនិគបើគឆ្ើ�ថាបាទ 
វា្បដេលជាមានជគម្ាលះ។	
ដេង្រ្រការដណនាសំ	
គៅគពលអ្ន្រមនិ្បា្រែ។

គ�ើងគជៀេវាងជគម្ាលះផល្បគោជន	៍បន្ត

គំរមូយួដទៀ្រ

ដសចក្្ដដណនាំអំពវីអ្នកដ្រងតាំងជា 

ប្រធានបគបប់គង

លិខិ្រដ្ទារសិទ្ិ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការង្រ្ចញ់ាត្

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ				រាមរ�ៈ្រសំនា្រ្់រសំនងរបេខ់្ញុ សំជាម�ួ្្ររុមេ៊នុផ្គតផ់្គងគ់េវា្រម្ម	ដែលខ្ញុ សំគ្រើបដតបាន្រ្រលួ្រចិេ្នយានាគពលេ្មគីនលះ	ខ្ញុ សំបានែរឹង
 

ថា្្ររុមេ៊នុផ្គតផ់្គងគ់េវា្រម្មគនលះ	្រសំពងុដតព្ង្ីរនងិ្រញិ្្ររុមេ៊នុតចូចៗ។	គោ�ដផ្អ្រគលើពត័ម៌ានដែល្បមចូលបាន	នងិវឌ្ឍន 

ភាពនងិឱកាេដែលមានេកា្ត នពុលគនាលះ	ខ្ញុ សំចង្់រញិភារេ៊នុគៅ្រ្នុង្្ររុមេ៊នុផ្គតផ់្គងគ់េវា្រម្មគនលះ។	គតើខ្ញុ សំអាចគធ្ើដបបគនលះ	
 

គោ�ោ្ម នការ�ល់្ ពមគ្រ	្បេនិគបើពចិារណាអសំពតីនួា្របីច្ុប្បន្នរបេខ់្ញុ សំជាម�ួ្្ររុមេ៊នុ?	

ចដម្វីយ			គ្រ។		គោ�ស្រដតអ្ន្រមានអសំណាចផនការេគ្មចចតិ្តគៅ្រ្នុងការគោលះ្ស្�ជាម�ួ្្ររុមេ៊នុដែលជាដផ្ន្រម�ួផនការង្រ 
របេអ់្ន្រគនាលះ	អ្ន្រមនិអាចមានផល្បគោជន	៍េរិញញាវតថាុ 	ណាម�ួ	គៅ្រ្នុង្្ររុមេ៊នុគនាលះគោ�ោ្ម នការ�ល់្ ពម	ជា	លា�ល្រ្ខណ៍

 
អ្រ្រជាមនុពមីនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបន	់របេអ់្ន្រគ�ើ�។	គលើេពគីនលះ	ការវនិគិោរ	គនលះ	នរឹង្តរូវចាត្់រ្ុរជាការ 

ជញួែចូរេ៊នុគោ�អ្ន្រ	ផផទៃ្រ្នុង	ដែលជាការរ សំគលាភបសំពាន្្រមនងិចបាប។់	

សំណួរ			ខ្ញុ សំបាន្រតេ់មា្គ លគ់�ើញថា	ភារេ៊នុរបេផ់ែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	្រសំពងុដតមានែសំគណើ រការល្អ	គេើ�នរឹងអាចជាការវនិគិោរផ្ទៃ ល ់
ខ្ួនែល៏្អ	េ្មាបខ់្ញុ សំនងិ្ររួស្រខ្ញុ សំ។	គតើខ្ញុ សំអាចវនិគិោរគលើភារេ៊នុរបេផ់ែរចូពាណិជ្ជ្រម្មបានដែរឬគ្រ	គោ�ស្រដតខ្ញុ សំមនិមាន

 ្រសំនា្រ្់រសំនងជាម�ួផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	ដែលជាដផ្ន្រផនការង្ររបេខ់្ញុ សំ?	

ចដម្វីយ			បា្រ។	្បេនិគបើការវនិគិោរមាន្រ្មតិ្តរឹម	1%	ឬ	គ្ចើនជាងគនលះ		អ្ន្រ្តរូវ្រ្រលួបាន			ការ�ល	់្ពម	ពមីនន្ត	ី 

្្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនជ់ា	មនុ	។	គោ�ស្រដតមខុង្របច្ុប្បន្នរបេអ់្ន្រ	មនិទា្រ	់្រង	ជាម�ួផែរចូពាណិជ្ជ្រម្មគនាលះ	 
េសំគណើ របេអ់្ន្រ	្រសំនងជា	្តរូវបាន	�ល់្ ពមគោ�	LEOរបេអ់្ន្រ	គេើ�ត្មរូវឱ្យមានការ�ល់្ ពមជាគរៀងរាលឆ់ា្ន សំជាបន្ដ 

បនាទៃ ប។់

សំណួរ			ខ្ញុ សំ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការគរៀបចសំដផនការ្បជុសំែធ៏សំម�ួគៅអោររបេគ់�ើង	នងិ្តរូវការ្្ររុមេ៊នុផ្គតផ់្គតម់ហាចូបអាហារ។	
 

ផចែន្យអបីង្េរីបេខ់្ញុ សំ	គ្រើបដតចាបគ់ផ្តើមែសំគណើ រការអាជវី្រម្មមហាចូបអាហារ។	ការ្បជុសំគនលះនរឹងអាចជ�ួោតប់ានគ្ចើន។	
 

ខ្ញុ សំែរឹងថា	ោតអ់ាចគធ្ើបានល្អ	នងិផ្តលត់ផមេ្មរម្យ។	គតើខ្ញុ សំអាចជលួោតប់ានដែរឬគ្រ?

ចដម្វីយ			គ្រមនិដមនគោ�ោ្ម នការ�ល់្ ពមព	ីមនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រគ�ើ�។	គទាលះបជីាមាន	គេតផុល្េបចបាប ់

្រ្នុងការជលួោត្់រគ៏ោ�	វាអាចគធ្ើឱ្យអ្ន្រគផ្ងគមើលគ�ើញថា	ោត្់រ្រលួបានការង្រគនលះ	ពគី្ពាលះោតជ់ាបងប្អចូនរបេអ់្ន្រ។

ចំណុចដំដណវីរការ

្បេនិគបើអ្ន្ររតិថា	អ្ន្រអាចពា្រព់ន័ន្រឹងជគម្ាលះ	ផល	

្បគោជន	៍ឬការគ្រើតមានជគម្ាលះគនាលះ	េចូមរា�ការណ៍	

គៅមនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រភ្ាមៗរាមរ�ៈ	

មគធយាបា�គេ្នើេុសំការ�ល់្ ពមព	ីLEO	ឬ 

ែសំគណាលះ្ស្�បគច្្រវ្ិរយាម�ួគផ្ងគ្រៀតដែល 

បានអនមុត័គោ�ការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិ 

ការ្បតបិត្តរិាម។	ការមនិបង្ហា ញអសំពជីគម្ាលះ 

ផល	្បគោជន	៍រជឺាគរឿង	ធងានធ់ងារ	នងិអាចនាសំឱ្យ 

មានវធិាន	ការវនិ�័។	

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក់
គ�ើងផ្តលត់ផមែ្ល្់រសំនា្រ្់រសំនងដែលគ�ើងបានបគងកាើតគ�ើងជាម�ួ	ទដគពូាណិជ្ជកមម 	អ្នក	្ ្គ្រ	់្ ្គង	់នងិ	ទដគអូាជើវកមម	

ដ្សេង	ដទៀ្ររបសដ់យវីង។	្បការេសំខានរ់្ឺរសំនា្រ្់រសំនង	ទាសំងគនលះរ្រសាបាននចូវភាពវជិ្ជមាននងិ្្រមេលីធម	៌–	

គេើ�មនិរងឥ្រ្ពិលពកីារផ្តលអ់សំគណា�	ឬបែេិណាឋា រ្រចិដ្ែលមនិេមរម្យ។

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
ការគផ្្ត លះប្តចូ រអសំគណា�នងិការ្រមសាន្ដ	រោឺ្ម នអ្ដីប្្រគៅ	្រ្នុង	្រចិក្ារ	ជសំនញួគ�ើ�។	វាជាវធិី្ បផពណីម�ួ	គែើម្បីបង្ហា ញពកីារែរឹងរណុ	

នងិ្រស្ង្រសំនា្រ្់រសំនង។	ប៉ាដុន្តអសំគណា�ែគ៏្ចើនគលើេលប	់អាចោ្រេ់មា្ព ធែលអ់្ន្រ្រ្រលួគែើម្បីតបេ្នង	ឬមានអារម្មណ៍ជាបជ់សំពា្រ ់

បសំណុលចសំគពាលះអ្ន្រផ្តលឱ់្យ	–	ជាម�ួនរឹងការេគ្មចផ្តលផ់ល្បគោជនែ៍លអ់្ន្រផ្តលឱ់្យ	នងិបគងកាើតឱ្យមានជគម្ាលះផល្បគោជន	៍

ឬ្រេ្នៈអសំពជីគម្ាលះផល្បគោជន។៍	

គោលនគោបា�្្ររុមេ៊នុ	រសឺ្មញញា។	គ�ើងមនិគផ្្ត លះប្តចូ រអសំគណា�ឬការ្រមសាន្ដ	ដែលគមើលគៅហា្រប់ែីចូចជាការប៉ានុប៉ាងជលះឥ្រ្ពិល 

មនិ្តរឹម្តរូវចសំគពាលះការេគ្មចចតិ្តគលើ្រចិក្ារជសំនញួ។	មនិថាអ្ន្រជាអ្ន្រផ្តលឱ់្យ	ឬអ្ន្រ្រ្រលួគ�ើ�	អ្ន្រ្តរូវែរឹងថាគៅគពលណាដែលការ	

ផ្តលជ់ចូនមានភាពគលើេលបុ	គៅ្រ្នុងគោលនគោបា�របេគ់�ើង។	

វាអាចពបិា្រ្បាបថ់ា	គៅគពលណាដែលអសំគណា�មានភាពគលើេលបុ	គេើ�ចបាបន់ងិ្រសំគនៀម្រម្ាបគ់ៅ្បគ្រេគផ្ងៗ	

មានល្រ្ខណៈខេុដប្្រោ្ន ខ្ាសំង។	គនាលះជាអ្ដីែលគោលជសំេររបេគ់�ើងចសំគពាលះការមនិ្រ្រលួអសំគណា�	ការ្រ្រលួទានអាហារ	

នងិការ្រមសាន្ដ	អាចជ�ួគោលះ្ស្�បាន។	េចូមអានប្រប្បញញាត្ដគិៅដផ្ន្រគនលះគោ��្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រ	់គែើម្បី�លែ់រឹងអសំពអី្ដីែលអាច/

មនិអាច្រ្រលួ�្របាន។	

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
បោនដ់្រនិយយថា	“ដទ”។	បែគិេធអសំគណា�ដែលមានតផមព្អី្ន្រផ្គតផ់្គង	់ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	ឬផែរចូអាជវី្រម្មដែលមានបច្ុប្បន្ន	

ឬ	ដែលអាចមាន	្បេនិគបើវាអាចបងកាឱ្យមានជគម្ាលះផល្បគោជន។៍	មនិ្តរូវគេ្នើេុសំអសំគណា�	អាហារ	ការ្រមសាន្ដ	

ឬជសំន�ួពភីារ្ីរបីទីាសំងគនលះគ�ើ�	–	ការ្ប្ពរឹត្តែចូគច្នលះ	រជឺាការរ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើង។

គ�ើង្រ្រលួខេុ្តរូវគលើអសំគណា�	ការ្រ្រលួទានអាហារ	នងិការ្រមសាន្ដ

គតើខ្ញុ សំអាច្រ្រលួ 
�្រអសំគណា�បានឬគ្រ?

្រ្រលួ�្រអសំគណា�	្បេនិគបើវា៖	

» មាន្រទមម្ធ្យមឬមិនទ្្

» 	ជាវ្រ្ថុបនតិិចបនតិួច	ដចូជាប៊ិច	អាវយឺ្រ	

ឬវ្រ្ថុដដលមាន្្ក�ដូហ្គ

» 	និមិ្រតិសញ្្ញ 	ដចូជាពានរង្្ន	់

ឬរបូចម្ាកដ់ដលមានឆ្្កអ់កសេរ	

និងមាន្រទមម្ធ្យមឬមិនទ្	្

» 	ទទលួបានការអនញុ្្ញ ្រសបមាបប់ករុមបគុ្គលិក

ដធ៏ំមយួ

មនិ្តរូវ្រ្រលួ�្រអសំគណា�្បេនិគបើវា៖	

» ្តិលឱ់្យជា្្នូរនឹងសកមមភាពមយួចំននួ

» 	មាន្រទមជ្ា្ចប់រាក	់ឬសមមលូជា្ចប់រាក	់ដចូជាកា្ររង្្ន	់ 

ឬ	វិញ្្ញ បនបប្ររង្្ន	់

» ជាទបមងទ់នភាគហ៊នុ	ឬមលូបប័្រ	

» ដលវីសពវី្រទមម្ធ្យម	

» 	មិនអាចមានសបមាបអ់្នកដទទ	ដចូជាការបញ្ចុ ោះ្រទមព្ិដសស

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើង្រ្រលួខេុ្តរូវគលើអសំគណា�	ការ្រ្រលួទានអាហារ	នងិការ្រមសាន្ដ	បន្ត

ជនួកាលអ្នកអាចមិនបរាកដថាដើអំដណាយមយួមាន្រទមដ្លវីសលបុ	
ឬអ្រដ់នាោះ	ឧទាហរណ៖៍

ដើខ្ុំប្ររូវដធ្វីអ្វីខោ្ះ	ប្រសិនដបវីខ្ុំទទលួបានអំដណាយ?	្បេនិគបើអ្ន្រ្រ្រលួបានអសំគណា�ដែលគលើេ្រ្មតិ្រសំណតទ់ាសំងគនលះ	

អ្ន្រ្តរូវទា្រ្់រង	មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រេ្មាបក់ារ�ល់្ ពម។	េចូមចងចាសំថាមានអសំគណា�ម�ួចសំននួដែលមនន្ត ី

្្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ	មនិអាច�ល់្ ពម	ែចូចជាអសំគណា�ជាភារេ៊នុ	/មចូលប័្ ត	ស្ច់្ បា្រ	់ឬេមមចូលស្ច់្ បា្រ។់	

ប៉ាដុនតិខ្ុំអាចដធ្វីឱ្យអ្នកជនូអំដណាយអាកអ់នច់ិ្រតិ!	ជនួកាលវាមានការពបិា្រ្រ្នុងការបែគិេធអសំគណា�	ជាពគិេេគបើអ្ន្រមាន 

ការ្ពរួ�បារម្ភអសំពកីារគធ្ើឱ្យអាប្់រតិ្ត�ិេរបេអ់្ន្រជចូនអសំគណា�	ឬ្បេនិគបើគរបង្ហា ញអសំគណា�គនាលះែលអ់្ន្រគៅចសំគពាលះមខុ 

មនេុ្ម�ួ្្ររុម។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិអាចបែគិេធអសំគណា�គនាលះគ្រ	េចូម្រ្រលួ�្រអសំគណា�គនាលះ	ប៉ាដុន្្ត តរូវជចូនែសំណរឹ ងភ្ាមៗែល	់

មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបន	់របេអ់្ន្រ	ដែលនរឹងគធ្ើការជាម�ួអ្ន្រ	គែើម្បីបរច្ិារ	ដច្រចា�	ឬគធ្ើជារង្្នគ់ៅ្រ្នុងចសំគណាមនគិោជតិ 

ម�ួ្្ររុមធសំ។	ែចូចោ្ន គនលះផងដែរ	េចូមដច្ររ សំដល្រវធិានរបេ់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើង	ដែលទា្រ្់រងនរឹងអសំគណា�ជាម�ួអ្ន្រជចូនអសំគណា�	គែើម្បី 

ជ�ួ្របស់្កា តស់្ថា នភាព្េគែៀងោ្ន នាគពលអនារត។

ដើការទទលួទានអាហរ	និងការកមសាន្ដយ៉ា ងណាដដរ?	ែចូចោ្ន 	គៅនរឹង	អ្ដីែលអ្ន្រគធ្ើចសំគពាលះអសំគណា�ដែរ	េចូម	្រុសំ្រ្រលួ	

�្រអាហារ	ឬការ្រមសាន្ដ	ជាេ្នចូ រ	នរឹងេ្រម្មភាពម�ួចសំននួ។	គ�ើង្រ្រលួស្្គ លថ់ា	ការ្រ្រលួទា	អាហារ	នងិការ	្រមសាន្ដជាម�ួោ្ន 	រឺ

ជាគរឿងធម្មរាគៅ្រ្នុង្រចិក្ារជសំនញួ	ែចូគច្នលះអ្ន្រ	អាច្រ្រលួ�្រការអគញញាើញបរគិភារអាហារម្តងមាកា លពផីែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់

នងិផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀត	្បេនិគបើព្ួរគរ្រច៏ចូលរមួ	គេើ�ការចសំណា�មានភាពេមរម្យ	នងិធម្មរា។	

ការដធ្វីដំដណវីរ	និងបពឹត្តិការណព៍ិដសស។	្បេនិ	គបើអ្ន្រ	្រ្រលួបានការផ្តលជ់ចូន	ការគធ្ើែសំគណើ រ	គៅគ្រៅ្្ររុង	ដែល	

បានបងផ់េជ្ចូន	ឬគៅ្ពរឹត្តកិារណ៍ពគិេេ	ែចូចជា	្ពរឹត្តកិារណ៍្រឡីាអចូឡាសំព្ិរ	ការ្ប្រតួបាលទ់ាតព់ភិពគលា្រ	Super	Bowl	

ឬ្រម្មវធិេីដម្តងផ្តលរ់ង្្នគ់នាលះ	្តរូវពភិា្រសា	ជាម�ួ	្បធាន	្រប់្ រងរបេអ់្ន្រជាមនុេនិ។	អ្ន្រអាច	្រសំណត	់ជាម�ួោ្ន ថាគតើមាន 

គេតផុល្រចិក្ារជសំនញួ	ដែល	ល្អ	េ្មាបអ់្ន្រ	គែើម្បីចចូលរមួឬគ្រ។	បនាទៃ បម់្រ	្បេនិគបើ	មាន	គេតផុល	្រចិក្ារជសំនញួដែលល្អ	

គែើម្បីចចូលរមួគនាលះ	្្ររុមេ៊នុ	្តរូវបង់្ បា្រ	់ជាអប្បបរមា	េ្មាប	់ការគធ្ើ	ែសំគណើ រ	របេអ់្ន្រ	(ផេេ្សំបុ្ ត�ន្តគហាលះនងិការស្្ន ្រគ់ៅ) 

	នងិការចសំណា�	គផ្ងគ្រៀតដែលចាត្់រ្ុរថាេមរម្យគោ�	មនន្ត	ី្្រមេលីធម	៌្បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ។	វ្ិរកា�ប្តគធ្ើែសំគណើ រ	

ឬ្ពរឹត្តកិារណ៍ពគិេេជានចិក្ាល	្តរូវ	អនមុត័	គោ�	មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបន	់របេអ់្ន្រ។

្រ្នុង្ររណីអសំគណា�	មនិមានបញ្ហា ្រ្នុង្ររណីអសំគណា�	មានបញ្ហា

ការគេ្នើ្រ្រលួទានអាហារផេង្ា តង ់
ជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គងេ់្មី

មហាចូបអាហារខ្ជលះខា្ជ �េ្មាប ់
្្ររុម្ររួស្ររបេអ់្ន្រទាសំងអេ	់
ដែលអ្ន្រផ្គតផ់្គងម់និបានចចូលរមួ	

ដតបាន្រចូទាតឱ់្យអ្ន្រ	

េងក់ាែចូគៅេន្នេិ្ីររបេ ់
អ្ន្រផ្គតផ់្គងដ់ែលមានអាហារ 
េ្មន	់នងិគ្រឿងេមា្អ តបន្ដចិ 

បន្ដួច

្រនន្ត្រអសំគណា�ដែលមាន 
ឧប្ររណ៍ពនិតិ្យរាមោនភាព 
េមរម្យរាងកា�គអ�ចិ្តរូនចិ 
ដែលមានតផមផ្េ	្្រ្នុងចសំគណាម 

របេគ់ផ្ងៗគ្រៀត	ដែល 
អ្ន្រផ្គតផ់្គងប់ានគផ្ញើឱ្យអ្ន្រ

ែសំគណើ រ្រមសាន្ដវា�្រចូនគោល	នងិ 
អាហារផេង្ា តងគ់ៅ្រលីានវា�្រចូន 
គោល្រ្នុង្េរុ្រជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង់

េសំបុ្ ត�ន្តគហាលះ	នងិ្រដនង្ស្្ន ្រគ់ៅ 
រមណី�ោឋា នវា�្រចូនគោល

ការគេ្នើផរឹ្រគភេជ្ជៈជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង់ ្ស្ល្អម�ួគ្រេ

នា�កិាោ្រគ់លើតតុចូច 
ម�ួដែលមាន�ចូគហា្គ  

	្្ររុមេ៊នុរបេអ់្ន្រផ្គតផ់្គង់

នា�កិាផែផេ្

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើង្រ្រលួខេុ្តរូវគលើអសំគណា�	ការ្រ្រលួទានអាហារ	នងិការ្រមសាន្ដ	បន្ត

ដើការ្តិលជ់នូអំដណាយ	ការទទលួទានអាហរ	និងការកមសាន្ដ	គិ្រយ៉ា ងណាដដរ?	មានគពល	ខល្ះអ្ន្រអាច្តរូវការ	

ឬចងផ់្តលជ់ចូនអសំគណា�	អាហារ	ឬការ្រមសាន្ដេ្មាប្់រសំនា្រ្់រសំនង្រចិក្ារជសំនញួ	ផងដែរ។	្រ្នុង្ររណីទាសំងគនលះ	្តរូវ្បា្រែថាអសំគណា�	

អាហារ	ឬ	ការ្រមសាន្ដ	ោសំ្្រែលគ់ោលបសំណង្រចិក្ារ	ជសំនញួ	្េបចបាប	់គេើ�េមគេតផុល	នងិេមរម្យ	រាមស្ថា នភាពនានា។	

ជានចិក្ាល្តរូវចងចាសំថា	ផែរចូអាជវី្រម្មរបេគ់�ើង	មានវនិ�័	ផ្ទៃ ល	់ខ្ួនចសំគពាលះការ្រ្រលួ�្រ	អសំគណា�	ការ្រ្រលួទានអាហារ	

នងិការ្រមសាន្ដ	នងិមនិ្តរូវផ្តល	់ជចូនអ្មី�ួដែលរ សំគលាភបសំពានគលើវនិ�័ទាសំងគនាលះ	នងិគធ្ើឱ្យផែរចូអាជវី្រម្មេថាតិ្រ្នុងស្ថា នភាពមនិង្�្េរួល

គនាលះគ្រ។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការដធ្វីដំដណវីរ 

និងការចំណាយ

វិធានប្រចាំ្រំបន់

ចំណុចដំដណវីរការ

អា្េ�័គលើ្រដនង្ដែលអ្ន្រគធ្ើការ	្្ររុមការង្រ	 

្រប់្ រង្បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ	–	គោ�មាន	ការ 

ពគិ្ោលះជាម�ួការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិ 

ការ្បតបិត្តរិាម	–	អាចអនមុត័គលើ្រការ	្រសំណត	់ 

ល្រ្ខខណ្ឌ ជា្រល់ា្រដ់េមគ្រៀតអសំពអី្ីៗ ដែល 

អ្ន្រអាច្រ្រលួ�្របាន។	អ្ន្រអាចដេង្រ្រ 

ពត័ម៌ានបដនថាម	រាម	គរេ្រសំពរ័ខាង្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	 

ដផ្ន្រ្្រមេលីធម	៌នងិការ	្បតបិត្ត	ិចបាប។់

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			្រភីា្ន ្រង់្រដែលខ្ញុ សំបគ្មើការង្រឱ្យ	ែរឹងថាខ្ញុ សំជាមនេុ្ដែលចចូលចតិ្តជលិះេ្គខ្ីាសំង។	មនុគពលផេងាឈបេ់្មា្រ	

ព្ួរគរបានគផ្ញើឧប្ររណ៍ជលិះេ្គ	ីនងិេគមៀ្្របសំពា្រគ់ែើម្បីគ្បើ្ បាេគ់ៅគពលវេិ្មកាល្្ររុម្ររួស្ររបេខ់្ញុ សំ។	្្ររុមេ៊នុគនលះ	 
បានបគ្មើការង្រឱ្យ្្ររុមេ៊នុគ�ើងអេរ់�ៈគពលជាគ្ចើនឆា្ន សំគេើ�	គោ�មានល្រផ្លល្អ	គេើ�មនេុ្្របរ់ចូបចងប់ន្ត 

្រសំនា្រ្់រសំនងគនលះ។	គតើខ្ញុ សំអាច្រ្រលួ�្រអសំគណា�បានដែរឬគ្រ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	អសំគណា�្បគភ្រគនលះ	ជាការចសំណា�ខ្ជលះខា្ជ �	នងិពតិជាគលើេពអី្ដីែលអាច្រ្រលួ�្របាន។	វាបគងកាើត	

ឱ្យមានការបង្ហា ញថា	គ�ើងគធ្ើការ	េគ្មច	ចតិ្តគោ�ដផ្អ្រគលើអ្ដីែលបានផ្តលែ់លគ់�ើង	គោ�ផ្ទៃ ល	់

ជាជាងអ្ដីែលល្អបសំផតុេ្មាប	់្្ររុមេ៊នុ។	ែចូគច្នលះ	អសំគណា�	្តរូវដតបញ្ជចូ ន្ត�បគ់ៅវញិ។

សំណួរ			អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់បានអគញ្ជ ើញខ្ញុ សំឱ្យគៅជាម�ួោត	់គៅចចូលរមួការ្បរុសំតនន្តដីែលល្រេ់សំបុ្ តអេ្់រដនង្។	

ពរីផេងាមនុការ្បរុសំតនន្តគីនាលះ	ដផនការរបេោ់តប់ានផ្្េប់្តចូ រ	គេើ�ោតប់ានឱ្យេសំបុ្ តម្រខ្ញុ សំ	ែចូគច្នលះ	ខ្ញុ សំអាច�្រប្ដឬី្បពនរ្បេ់

ខ្ញុ សំគៅជាម�ួជសំនេួវញិ។	គតើខ្ញុ សំអាច្រ្រលួ�្រេសំបុ្ តគនលះបានឬគ្រ?

ចដម្វីយ			គ្រ។	ចសំគពាលះស្ថា នភាពដបបគនលះ	េសំបុ្ តពអី្ន្រផ្គតផ់្គង	់រជឺាការផ្តលជ់ចូនអសំគណា�។	្ពរឹត្តកិារណ៍គនលះនរឹង្តរូវចាត្់រ្ុរថាជាការ 

្រមសាន្ដ	លលុះ្រាដតអ្ន្រផ្គតផ់្គងប់ានចចូលរមួជាម�ួអ្ន្រគៅ្រ្នុងការ្បរុសំតនន្ត។ី	គោ�ស្រដតេសំបុ្ តមានតផមគ្លើេពធីម្មរា	អ្ន្រ 
មនិអាច្រ្រលួ�្រគោ�ោ្ម នការ�ល់្ ពមព	ីLEO	គ�ើ�។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

េសំណួរ	ឬការ្ពរួ�បារម្ភ?	ចចូលគមើល	EthicsLine	គៅគលើគរេ្រសំពរ័	www.KOethics.com    24
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គ�ើងបគងកាើត្រសំនា្រ្់រសំនងគោ�តម្ាភាព

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក់
អ្នក្្គ្រ់្ ្គង,់ ទដគពូាណិជ្ជកមម, អ្នកដប្រើបរាស	់នងិ	ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្ររបេគ់�ើងផ្តល្់រសំន្ុរចតិ្តោ៉ាងខ្ាសំងគលើមា៉ា្រ 

�គីហារបេគ់�ើង	គេើ�គ�ើងគប្តជា្ញ ចតិ្តថា	នរឹងមនិគធ្ើឱ្យព្ួរគរខ្របសំណងគ�ើ�។	គ�ើងចាត្់រ្ុរព្ួរគរជាផែរចូពតិ្បា្រែ	–	

ដែលចាសំបាចច់សំគពាលះការរ្ីរគ្ចើន	នងិភាពគជារជ�័របេ់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើង។

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា 

្រសំនា្រ្់រសំនងរបេគ់�ើងជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រគ្បើ្ បាេ	់នងិផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀតរបេគ់�ើង	

្តរូវដតមានភាព្តរឹម្តរូវ	ភាពវជិ្ជមាន	នងិផលតិភាព	គោ�	ជានចិក្ាលដផ្អ្រគលើការ្រ្ុរចតិ្តនងិការគោរពគៅវញិគៅម្រ។	ការបគងកាើត 

្រសំនា្រ្់រសំនងទាសំងគនលះរជឺាែសំគណើ រ	ការបន្ដបនាទៃ ប	់នងិត្មរូវឱ្យមានការគប្តជា្ញ ចតិ្ត	ជានរិន្ដចសំគពាលះ	េ្តងោ់រ	ផនការ្បតបិត្ត	ិអាជវី្រម្ម្រ្មតិខ្ពេ។់	

្រ្នុងការ្រសំនា្រ	់្រសំនង	នមី�ួៗ	ដែលគ�ើងមានជាម�ួភារ្ីរបីទីាសំងគនលះ	គ�ើង្តរូវដតបង្ហា ញភាពគស្្ម លះ្តង	់នងិការគប្តជា្ញ ចតិ្តចសំគពាលះ	

រណុតផមរ្បេគ់�ើង។	

្ោនដ់ត្រគង្ើឆគបា្រ	ឬមនិគស្្ម លះ្តងដ់តម�ួប៉ាគុណាណ លះ	អាចគធ្ើឱ្យខចូច្រសំនា្រ្់រសំនងោ៉ាងធងានធ់ងារ។	ែចូគច្នលះ	េចូម	្បា្រែ	ថា	អ្ន្រ�លែ់រឹងអសំពី

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរបេអ់្ន្រ	នងិដតង	ដត	គធ្ើ	ការង្រគោ�្តរឹម្តរូវជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ផែរចូ	ពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រគ្បើ្ បាេ	់នងិផែរចូអាជវី្រម្ម	

គផ្ងគ្រៀត	របេគ់�ើង។	

ភាពេចុរតិមនិដមនជាកាតព្្រចិជ្ាឯ្រគរាភារគី�ើ�	–	វារជឺាការ្រ្រលួខេុ្តរូវដែលគ�ើងដច្ររ សំដល្រ	ជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់

នងិផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ង	គ្រៀត	របេ	់គ�ើង។	គោ�ស្រមចូលគេតគុនលះ	គ�ើង	ត្មរូវ	ឱ្យ	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់របេគ់�ើង	នងិផែរចូអាជវី្រម្ម	គផ្ង	គ្រៀត	

ម�ួចសំននួ្បកានខ់ា្ជ ប	់	្្រម្បតបិត្ត្ិរចិ	្ការជសំនញួអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់របេគ់�ើង។	្បេនិគបើអ្ន្រ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើ្រសំនា្រ	់្រសំនងជាម�ួ	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់

េចូមជ�ួគ�ើងឱ្យ្បា្រែថាគ�ើង្រសំពងុគធ្ើ	្រចិក្ារជសំនញួជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់នងិផែរចូអាជវី្រម្ម	គផ្ង	ៗ 	ដែលដច្ររ សំដល្រការគប្តជា្ញ  

ចតិ្តរបេគ់�ើង	ចសំគពាលះ	ការគធ្ើអ្ដីែល្តរឹម្តរូវ	ដែលរមួមានប្របញ្្ជ 	្រចិេ្នយា	ទា្រ្់រងនរឹងគោលការណ៍ដណនាសំអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់របេគ់�ើង	 

នងិការោសំ្្រេវន្រម្មគែើម្បីធានាបាននចូវការ្បតបិត្តរិាម	គៅគពលដែលអាចអនវុត្តបាន។

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
និយយការពិ្រ។	អ្ីៗ ទាសំងអេដ់ែលគ�ើង្បាបផ់ែ	រចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់

អ្ម្រគ្បើ្ បាេ	់នងិផែរចូអាជវី្រម្ម	គផ្ងគ្រៀត	្តរូវដតមានភាពគស្្ម លះ្តង	់

ដែលរមួមាន	ស្្្រ�	ីគហាផលតិផល	ការផសា�ពាណិជ្ជ្រម្ម	

នងិការ្រសំនា្រ្់រសំនង	គផ្ងៗរបេគ់�ើង។	មនិ្តរូវចចូលរមួ្រ្នុងការអនវុត្ត	មនិ្តរឹម	

្តរូវ	ឆគបា្រ	ឬគបា្របគញ្្តគនាលះគ្រ។	

ប្របពឹត្តិចំដពាោះពកួដគដោយមិនលំដអៀង។	មានភាព្តរឹម្តរូវ	នងិភាពគស្្ម លះ្តង	់គៅគពលទា្រ្់រង	ជាម�ួផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	

អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់អ្ន្រគ្បើ្ បាេ	់នងិផែរចូ	អាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀត។	គជៀេវាងអ្ទីាសំងឡា�ដែលគមើល	គៅអាចបងកាឱ្យមានជគម្ាលះផល្បគោជន	៍

នងិមនិ	្តរូវ	្បរល	់ឬផ្តលជ់ចូនអ្មី�ួែលផ់ែ	រចូអាជវី្រម្មទាសំងគនលះ	គែើម្បីជា	េ្នចូ រនរឹង	អតថ្ា បគោជនេ៍្មាប់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើ�។	

ធានាការទទលួខសុប្ររូវរបសព់កួដគ។	្បេនិគបើ	អ្ន្រគធ្ើការជាម�ួអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ឬផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀត	

េចូម្បា្រែថាព្ួរគរ�លែ់រឹង	នងិគលើ្រ្រម្ពេក់ារគប្តជា្ញ ចតិ្ត	របេខ់្ួនចសំគពាលះ្្រមអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់នងិគោលនគោបា�	គផ្ងៗ។	

េចូមឱ្យព្ួរគរ្រ្រលួខេុ្តរូវចសំគពាលះ	ការរ សំគលាភ	បសំពាន	ណាម�ួ	ដែលអ្ន្រគ�ើញ	ឬេង្័�។

ដបជើសដរើសអ្នក្្គ្រ់្ ្គងប់្រកបដោយសវីលធម។៌	្បេនិគបើអ្ន្រចចូលរមួគ្ជើេគរ ើេអ្ន្រផ្គតផ់្គងេ់្មាប់្ ្ររុមេ៊នុ	

េចូមគធ្ើការគ្ជើេគរ ើេគោ�មនិលគម្អៀង	នងិគ្ជើេគរ ើេព្ួរគរគោ�ដផ្អ្រគលើតផម	្រណុភាព	នងិគេវា្រម្មនានា	ដែលព្ួរគរផ្តលជ់ចូន។	

គោរពរាមល្រ្ខខណ្ឌ ត្មរូវដផ្ន្រល្រ្្រម្មទាសំងអេ។់

ដោរពទដគរូោឋា ភិបាលរបសដ់យវីង្ងដដរ។	្បេនិគបើការង្ររបេអ់្ន្រពា្រព់ន័ន្រឹងការ្រសំនា្រ	់្រសំនង	ជាម�ួរោឋា ភបិាល	

ឬការ្បតបិត្តរិាមការ	្តរួត	ពនិតិ្យ		របេ	់រោឋា ភបិាល	ការគេ៊ើបអគងកាត	ឬការគេ្នើេុសំ	ពត័ម៌ាន	េចូមេេការគពញគលញ–នងិ	

្បា្រែថា	អ្ន្រ�លែ់រឹងអសំពវីធិាន	នងិប្របញ្្ជ នានាដែល	អនវុត្ត	ចសំគពាលះ	អ្ន្រ	គេើ�ធានាថា	ពត័ម៌ានដែលអ្ន្រ	្បរល	់ជចូន	្រ្នុងនាម	

តសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុមានភាពេុ្ ្ររឹត	នងិ	្តរឹម្តរូវ។	ែចូចោ្ន 	គនលះដែរ	្បេនិគបើការង្ររបេអ់្ន្រ	ទា្រ	់្រង		នរឹងការ	ល្រ	់គៅឱ្យរោឋា ភបិាល	

្តរូវ្បា្រែ	ថា		អ្ន្រ	�ល	់ែរឹង	គោរព	រាមល្រ្ខខណ្ឌ ត្មរូវដផ្ន្រល្រ្្រម្ម	ការដេង្្បភព	ការ�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រ	់នងិល្រ្ខខណ្ឌ ត្មរូវ	គផ្ងៗ		

ដែល	ពា្រព់ន័	្នរឹងការង្រគនលះ។	្បេនិគបើការង្ររបេ	់អ្ន្រ	ទា្រ	់្រង	គៅនរឹង	ការ	្រប់្ រង	្រចិេ្នយារបេរ់ោឋា ភបិាល	េចូម្បា្រែ	ថា	គ�ើង	

្រសំពងុ	បសំគពញកាតព្្រចិរ្បេ	់គ�ើង។	

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយសតិវីពវីឯកជនភាព

បកមសវីលធមទ៌នការប្រត្បត្តិពាណិជ្ជកមមពា

កព់ន័នឹ្ងអ្នក្្គ្រ់្ ្គង់

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			គៅអសំ�ុងគពលគៅ្រចូរេព័ទៃជាម�ួ	ផែរចូ	ពាណិជ្ជ្រម្ម	បរុ្គល្ិររមួការង្ររបេខ់្ញុ សំ	បានផ្តលព់ត័ម៌ាន	មនិ្តរឹម្តរូវគៅព្ួរោត។់	

ខ្ញុ សំស្ទៃ ្រគ់េទៃើរគៅគពល	ទា្រ្់រង	ព្ួរគរ	គោ�ស្រខ្ញុ សំមនិចងឱ់្យព្ួរគររតិថា	គ�ើងមនិ	គស្្ម លះ្តង	់គនាលះគ្រ។	គតើខ្ញុ សំររួគធ្ើអ្ខីល្ះ?

ចដម្វីយ			វានរឹងអាចជាការរ សំគលាភបសំពាន្្រមរបេគ់�ើង	ចសំគពាលះការមនិរាបប់ញ្ចូ លពត័ម៌ានេសំខាន់ៗ គោ�គចតនា។	អ្ន្រ	

នងិបរុ្គល្ិររមួការង្ររបេអ់្ន្រ	ររួដតទា្រ្់រង	ផែ	រចូពាណិជ្ជ្រម្មភ្ាមៗ	នងិដ្រត្មរូវ្រសំេេុឆ្គងណាម�ួ។	គទាលះបជីាផែរចូ 

ពាណិជ្ជ្រម្មអាចមនិេបបា�ចតិ្ត	ដែលព្ួរ	គរ		បាន្រ្រលួពត័ម៌ានមនិ្តរឹម្តរូវពែីសំបចូងគនាលះ	គៅ្របីសំផតុ	ភាពគស្្ម លះ	្តងរ់បេអ់្ន្រ 

នរឹង្រ្រលួបានការគពញចតិ្តពផីែរចូ	ពាណិជ្ជ្រម្ម	នងិ្្ររុមេ៊នុ។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  បង្ហា ញការទទលួខសុកតរូវ

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ដោោះប្យជាមយួអ្នក
ដទទដោយយតុ្តិធម៌

គ�ើងបានបគងកាើតគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះេ្មាបក់ារគធ្ើអ្ីៗ រាមរគបៀប្តរឹម្តរូវ។

ដយវីងប្រក្ួរប្រដជងដោយយតុ្តិធម	៌

ដយវីងដោរពតាមចបាបអ់នដុោមពាណិជ្ជកមម

ដយវីងមិនអ្រឱ់នចំដពាោះការសុវីសំណូក	

ដយវីងមិនជញួដរូព្័រម៌ានទ្ទាក្នុងដ�វីយ

ដយវីងដោរពតាមចបាបស់តិវីពវីឯកជនភាព

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA		•		ភាពេចុរតិ	-	គ្រឿងផ្សំេសំខាន់ៗ 		•		គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
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គ�ើង្ប្រតួ្បដជងគោ��តុ្តធិម៌

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក ់

គ�ើង្ប្រតួ្បដជងគោ��តុ្តធិម	៌នងិេថាតិ្រ្នុងដែន	្រសំណតផ់នចបាប។់	គ�ើងែរឹងថា	អ្ន្រទាសំងអេោ់្ន 	្រ្រលួ	បាន	អតថ្ា បគោជនព៍្ីរផីសា 

រ្ប្រតួ្បដជង	ែចូគច្នលះគ�ើងគោរពរាម	ចបាបេ់្ដពីកីារ្បឆាសំងជសំគនឿ្រ្ុរចតិ្ត	នងិចបាប់្ ប្រតួ្បដជងគោ�	�តុ្តធិមគ៌ៅ្រប្់រ្ីរដនង្	

ដែលគ�ើងគធ្ើ្ បតបិត្តកិារ	នងិ	គជៀេវាងេចូម្បីដតការបង្ហា ញពកីាររ រឹតត្បិតេមតថាភាពរបេ់្ ្ររុមេ៊នុណាម�ួគផ្ងគ្រៀតគោ�មនិ្តរឹម្តរូវ	

គែើម្បី	្ប្រតួ្បដជងជាម�ួគ�ើង។

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
គ�ើងបគងកាើតចសំដណ្រ្រផីសារ	នងិភាពគស្្ម លះ្តង	់ចសំគពាលះ	ស្្្រ	�គីហា	គោ�ការ្បរលជ់ចូនផលតិផលដែល	មាន	រណុភាព	គោ�មនិចចូលរមួ 

្រ្នុងការអនវុត្តមនិ្តរឹម្តរូវ	ឬ្បឆាសំង	ការ្ប្រតួ្បដជងគនាលះគ�ើ�។	្រចិ្្ ពមគ្ពៀង	ម�ួ	ចសំននួជាម�ួ	ទដគពូាណិជ្ជកមម, អ្នក្្គ្រ់្ ្គង,់ 

គបូ្រក្ួរប្រដជង	ឬ	ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ	ដែលមាន	េកា្ត នពុល	្រ្នុងការ្រសំណតក់ារ្ប្រតួ្បដជងគោ�គេរនីងិ	គបើ្រចសំេ	ែចូគច្នលះ 

្បេនិគបើអ្ន្រ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើដផ្ន្រនានា	ផន្រចិក្ារជសំនញួរបេគ់�ើង	ដែលចបាប់្ បឆាសំង	នរឹងជសំគនឿ	្រ្ុរចតិ្ត	នងិចបាប់្ ប្រតួ្បដជងគោ� 

�តុ្តធិម៌្ តរូវ	អនវុត្ត	គនាលះ	េចូម្បា្រែថាអ្ន្រែរឹងអសំពរីគបៀបដែលចបាបអ់នវុត្ត	គៅ្រ្នុង្បគ្រេ	(ឬ្បគ្រេនានា)	ដែលអ្ន្រ្រសំពងុ	គធ្ើ	្បតបិត្តកិារ។	

មនិ្តរូវចចូលរមួ្រ្នុង្រចិ្្ ពមគ្ពៀង	–	ឬការគោរ�លណ់ាម�ួ	េម្បីដតការគោរ�ល	់គ្រៅផ្ចូ វការ	–	ជាម�ួរច្ូ ប្រតួ្បដជង	គែើម្បី៖

» កំណ្រ្់រទម្្ លិ្រ្ល	និងដសវាកមមរបសដ់យវីង	

» ដបងដចក្រំបន	់ទវី្សារ	ឬទដគពូាណិជ្ជកមម

» រារាំងបករុមហ៊នុណាមយួមិនឱ្យចលូទវី្សារ

» ចលូរមួការដកង្បន្ំដដញទ្ក្្នុងទបមងណ់ាមយួ

» បដិដសធការដោោះប្យជាមយួទដគពូាណិជ្ជកមម	ឬអ្នក្្គ្រ់្ ្គង	់ដោយដហ្រុ្ លមិនបរឹមប្ររូវ

» ដធ្វីពហិការបករុមហ៊នុណាមយួ

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
សមូប្រយ្័រ្នដៅក្នុងសន្និសវីទ	និងការតាំងពិពរ័ណ	៍ពាណិជ្ជ	កមម។	មនិ្តរូវពភិា្រសា	ឬគផ្្ត លះប្តចូ រពត័ម៌ានជាម�ួ	រចូ	្ប្រតួ	្បដជង	

(ឬរច្ូ ប្រតួ្បដជងដែលអាចមាន)	អសំព	ី្បធាន	ប្រ		នានា	ែចូចជាតផម	្ផលគែើម	្បការ	ឬល្រ្ខខផណ្ន ការល្រ	់ការដបងដច្រ្រផីសារ	

ផែរចូ	ពាណិជ្ជ្រម្ម	ឬ�្ុរស្្នេ្ត្រផីសារ។	្បេនិគបើ	ការពភិា្រសា	បដងរ្គៅរ្រ្បធានប្ររគេើបដែលមានល្រ្ខណៈ្ប្រតួ្បដជង	

្តរូវបញ្ឈបក់ារេនទៃនា	ែ្រខ្ួនគចញពសី្ថា នភាពគនាលះ	នងិរា�ការណ៍	អសំពគីេតកុារណ៍គនលះភ្ាមៗ	គៅ្្ររុម្បរឹ្រសា	ចបាបរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុ។

ប្រមលូ	ការដស៊ើបយកការណព៍វីគបូ្រក្ួរប្រដជង	ប្រកបដោយបកមសវីលធម	៌និងភាពបសប	ចបាប។់	 

ការ្រ្រលួបានពតម៏ានពផីែរច្ូ ប្រតួ្បដជងរបេគ់�ើងរជឺាគរឿងធម្មរា្រ្នុងេ្រម្មភាពពាណិជ្ជ្រចិ	្គេើ�វារជឺាគរឿងចាសំ 

បាច្់រ្នុងការគធ្ើខ្ួនឲ្យក្ា�ខ្ួនគៅជាផែរច្ូ ប្រតួ្បដជងែម៏ានេកា្ត នពុល	ប៉ាដុន្្ត តរូវ្បា្រែថាអ្ន្រអនវុត្្ត ប្របគោ�
 

ភាព្តរឹម្តរូវ។		នងិ្តរូវមានភាពគស្្ម លះ្តងថ់ា	អ្ន្រជា	នរណានងិគធ្ើការង្រឱ្យនរណា។	មនិ្តរូវ	្បមចូលពត័ម៌ាន	ឬគេ្នើេុសំ	 

នរណា	មា្ន ្រគ់ផ្ងគ្រៀត្បមចូលពត័ម៌ានគោ�	គ្បើេ្រម្មភាព	ខេុចបាប	់ឬមនិ្តរឹម្តរូវណាម�ួគ�ើ�។	គោងគៅគលើ	 

គោលនគោបា�េ្ដពី	ីការគេ៊ើប	�្រការណ៍	ពរីច្ូ ប្រតួ្បដជង	ចសំគពាលះអ្ដីែលជា	អតថាន�័	េ្រម្មភាពមនិ្តរឹម្តរូវ។	

អនវុត្តរាមែសំណា្រក់ាល	នានាគៅ្រ្នុងគោលនគោបា�េ្ដពីកីារគេ៊ើប�្រការណ៍ពរីច្ូ ប្រតួ្បដជង	គៅគពល	អ្ន្រ្រ្រលួ	បាន	

ឬ្តរូវបានផ្តលជ់ចូន	ការគេ៊ើប�្រការណ៍	្ប្រតួ្បដជងពី្ បភពខាង	្រ្នុងឬខាង	គ្រៅ។	

ដជាគជយ័ដលវីរិច្ចការជំនញួតាមរដបៀបបរឹមប្ររូវ។	្បតបិត្តកិារអាជវី្រម្មគោ�ភាពគស្្ម លះ្តង	់នងិ�តុ្តធិមជ៏ាម�ួអតេិជិនរប

េគ់�ើង។		គលើ្រ្រម្ពេ្់រសំនា្រ្់រសំនង	អាជវី្រម្ម	្ប្របគោ�ភាពវជិ្ជមាន	នងិមនិទាញ�្រ	ផល	ចសំគណញ	គោ�អ�តុ្តធិមព៌នីរណាមា្ន ្រ	់

រាមរ�ៈ	ការគបា្រ	្បាេ	់ឬការគបា្របគញ្្តព្ួរគរ។	្តរូវគស្្ម លះ្តងច់សំគពាលះ	្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	នងិអ្ីៗ ដែល	គ�ើងល្រ	់– 

មនិ្តរូវគធ្ើការអលះអាងណាម�ួដែលអ្ន្រោ្ម ន	ភេ្ភុរាង	នងិមនិ	្តរូវនោិ�អ្មីនិ្តរឹម្តរូវអសំពរីចូ	្ប្រតួ	្បដជង	របេ	់គ�ើង	

ឬការគ្បៀបគធៀប្រសំេេុខេុឆ្គងរវាង	ផលតិ	ផល	របេ	់ព្ួរគរ	នងិរបេគ់�ើងគ�ើ�។

ពិដបោោះជាមយួបករុមប្ររឹកសាចបាប។់	្្ររុមេ៊នុជលួ	អ្ន្រជសំនាញដផ្ន្រចបាប់្ ប្រតួ្បដជង	ដែលអាចជ�ួអ្ន្រ្រ្នុង	ការ	វា�តផមអ្សំពភីាព 

្េបចបាបផ់នការអនវុត្តដែលបាន	គេ្នើេុសំណាម�ួ។	ចចូរដេង្រ្រព្ួរគរ	េ្មាបក់ារដណនាសំ	មនុគពលអ្ន្រគធ្ើេ្រម្មភាព។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដសចក្តិដណនាំស្ដវីពវីចបាបទ់ន 

ការប្រក្ួរប្រដជង

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការដស៊ើបយក 

ការណព៍វីគបូ្រក្ួរប្រដជង

ចំណុចដំដណវីរការ

គែើម្បី្បមចូលពត័ម៌ាន្ប្រតួ្បដជង	េចូម្បា្រែថាអ្ន្រ	...

» 	ពិនិ្រ្យដមវីលព្័រម៌ានដ�វីងវិញ	ដដើម្បវីកំណ្រថ់ាដើវា	ជាព្័រ	៌មាន	រដសវីបខ្ាំង	ឬប្ររូវបានក្រស់មា្គ លថ់ា	

ជាព្័រម៌ាន	សមាងៃ ្រ។់

» ្កសរួថា	ដើនរណាមាន	កា្រពរ្ិច្ចរកសាការសមាងៃ ្រទ់នព្័រ	៌មាន។

» ប្រសិនដបវីចាំបាច	់សមូពិដបោោះជាមយួបករុមប្ររឹកសាចបាបរ់បសប់ករុមហ៊នុ។

» ចងបកងឯក្រអំពវីរដបៀបដដលអ្នកបានរកសាទកុព្័រម៌ាន។	

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  គោះករាយជាមយួអ្្ន ដទៃគោយយតុ្ធិម៌

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងគោរពរាមចបាបអ់នគុលាមពាណិជ្ជ្រម្ម

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
ផលតិផលរបេគ់�ើង្រ្រលួបានការគពញចតិ្តគៅជុសំវញិពភិពគលា្រ	ែចូគច្នលះគ�ើង្តរូវ�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រគ់លើការ	គោរពចបាប	់នងិប្រប្បញញាត្តនិានា 

ដែល្រប់្ រងពាណិជ្ជ្រម្មអន្ដរជាត។ិ	គ�ើងរ សំពរឹងថាបរុ្គល្ិរដែលគៅ្រ្នុង្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើងបានែរឹងនងិ�លអ់សំពលី្រ្ខណ្ឌ ត្មរូវដែល 

អនវុត្តចសំគពាលះចរាចរណ៍ផលតិផល	គេវា្រម្ម	នងិបគច្្រវ្ិរយារបេគ់�ើង។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
គែើម្បីគធ្ើឱ្យផលតិផលរបេគ់�ើងេថាតិ្រ្នុងផែអ្ន្រគ្បើ្ បាេគ់ៅ្រប្់រ្ីរដនង្គនាលះ	គ�ើងអនវុត្តរាមចបាបន់ងិប្រប្បញញាត្ត	ិ

នាសំគចញនងិនាសំចចូលជាធរមាន	ដែលពា្រព់ន័ន្រឹង	្បគ្រេ	នានា	ដែលគ�ើងគធ្ើ្ បតបិត្តកិារ។	គ�ើងមនិគធ្ើ្ បតបិត្ត	ិ្រចិក្ារអាជវី្រម្ម	

គោ�ោ្ម នការ	អនញុ្ញា ត	ជាម�ួបណា្ត 	្បគ្រេ	ឬភារ្ីរបី	ីដែល្តរូវបានោ្រ្់រណ្ឌ ្រម្មគេែឋា្រចិ	្ឬ្រណ្ឌ ្រម្មពាណិជ្ជ្រម្មគ�ើ�។	្រ្នុងនាមជា	

្្ររុមេ៊នុ	ដែល	មានមចូលោឋា នគៅេេរែឋាអាគមរ្ិរ	គ�ើងមនិអាច	ចចូលរមួ	គធ្ើពេកិារ	ដែលេេរែឋាអាគមរ្ិរ	មនិោសំ្្រ	គនាលះគ្រ។	

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ដោរពតាមវិធានានា។	្បេនិគបើអ្ន្រ្រ្រលួខេុ្តរូវ	ឬពា្រព់ន័ន្រឹងចរាចរណ៍្រសំនញិ្្ររុមេ៊នុ	(រមួមានធាតផុ្សំ	ផលតិផលេគ្មច	

េមា្ភ រផ្ពផ្សា�ឬគធ្ើ្រផីសារ	គ្រឿងបរកិា្ខ រនានាជាគែើម)	បរុ្គល្ិរ	គេវា្រម្ម	បគច្្រវ្ិរយា	េវកិា	ឬពត័ម៌ានឆង្កាត់្ ពរំដែនអន្តរជាត	ិ

េចូម្បា្រែថា	អ្ន្រ�លែ់រឹងនងិគោរពរាមចបាបន់ងិប្រប្បញញាត្តពិាណិជ្ជ្រម្មរបេ់្ បគ្រេនានាដែលអ្ន្រគធ្ើ្រចិក្ារជសំនញួ។	្តរូវ�លែ់រឹងថា	

ចបាបផ់ន្បគ្រេគ្ចើនជាងម�ួ	អាចអនវុត្ត។	�លែ់រឹងអសំពកីារគ្បើ្ បាេផ់លតិផលផ្ទៃ ល	់នងិអ្ន្រគ្បើ្ បាេផ់លតិផលផ្ទៃ លព់ី្ បតបិត្តកិារ 

របេគ់�ើង	នងិ�លែ់រឹងអសំព្ីរម្មវធិដីែលអាចអនវុត្តបាន	គែើម្បីកាតប់នថា�ពនរ្�	នងិពនន្ាសំចចូល។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយទណ្ឌ កមមពាណិជ្ជកមម

ដោលនដយបាយប្រឆ្ំងនឹងពហិការ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការនាំដចញ/នាំចលូ	ទំនិញ

ចំណុចដំដណវីរការ

ពត័ម៌ានបដនថាមអសំពកីាតព្្រចិរ្បេអ់្ន្រចសំគពាលះ្ររណីពា្រព់ន័ន្រឹង 

ការរ រឹតត្បិតពាណិជ្ជ្រម្មអាគមរ្ិរ	្រែ៏ចូចជាការរ រឹតត្បិត	របេ	់រោឋា ភបិាល	

គផ្ងគ្រៅពេីេរែឋាអាគមរ្ិរ	អាចរ្រ	បានរាម	គរេ្រសំពរ័ខាង្រ្នុង	

្្ររុមេ៊នុដផ្ន្រ្្ររុមពាណិជ្ជ្រម្ម	អន្តរជាត។ិ

[/]្បេនិគបើអ្ន្រ្រសំពងុេរគេរ្រចិេ្នយា	អ្ន្រររួដត្បា្រែថា	គ្បើ្ បាេឃ្់ា 

្បគោរអសំពកីារនាសំគចញនងិការនាសំចចូល្រសំនញិនងិ្រណ្ឌ ្រម្មពាណិជ្ជ្រម្មរាម

េ្តងោ់ររបេគ់�ើង	នងិចចូលរមួជាម�ួ្្ររុមពាណិជ្ជ្រម្មអន្តរជាតរិបេគ់�ើង	

គៅគពលអ្ន្រ្តរូវការជសំន�ួ។

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			ខ្ញុ សំជាបរុ្គល្ិរ្្ររុមការង្រដេង្រ្រ្បភពផ្គតផ់្គង្់រសំនញិគៅអោរផ្គតផ់្គង្់រសំនញិរបេ់្ ្ររុមេ៊នុដែលមាន្ររីាសំង 
គ្រៅេេរែឋាអាគមរ្ិរ	គេើ�គរបានគេ្នើេុសំឱ្យ	្រញិ	ដផឈ្	ីរជីចូរពអី្ន្រផ្គតផ់្គងម់ា្ន ្រគ់ៅអ៊រី ៉ាង។់	អ្ន្រផ្គតផ់្គងរ់ចូបគនាលះ	 

្តរូវបាន្រសំណតជ់ា	“បរុ្គលដែល្តរូវបានរារាសំង"	នងិមាន	គ ្្ម លះគៅ្រ្នុងបញ្ជ ជីនជាតដិែល្តរូវបាន្រសំណតជ់ាពគិេេ 
គោ�រោឋា ភបិាលេេរែឋាអាគមរ្ិរ។	គោ�ស្រ	្រដនង្	ដែលខ្ញុ សំ	បគ្មើការង្រគៅគ្រៅេេរែឋាអាគមរ្ិរ	គេើ�ខ្ញុ សំមនិ	

ដមនជាជនជាតអិាគមរ្ិរ	គតើមានបញ្ហា អ្ដីែរគ្រ	គបើខ្ញុ សំ្រញិ	ផលតិផលគនលះពអី្ន្រផ្គតផ់្គងរ់ចូបគនាលះ?	្បេនិគបើ	មនិ	មាន	បញ្ហា អ្គី្រ	

គតើខ្ញុ សំអាចឱ្យភារ្ីរបីឯី្ររាជ្យ្រញិ	្រសំនញិ	គនលះ្រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុដែរឬគ្រ?	

ចដម្វីយ			គ្រ។	គោលនគោបា�្រណ្ឌ ្រម្ម	ពាណិជ្ជ្រម្មរបេគ់�ើង	នងិចបាបដ់ចងោ៉ាងចបាេថ់ា	“ពលរែឋាេេរែឋាអាគមរ្ិរ”	 

ទាសំងអេ	់្តរូវដតគោរពរាមចបាប	់នងិប្រប្បញញាត្តេិ្តពីកីារោ្រ្់រណ្ឌ ្រម្មពាណិជ្ជ្រម្មដែលអាចអនវុត្ត។	

ន�ិមន�័ពា្រ្យ	ពលរែឋាអាគមរ្ិរ	ជា្រចូគៅរាប	់បញ្ចូ លទាសំង្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	នងិនគិោជតិរបេ	់្្ររុមេ៊នុ	

គោ�មនិរតិព្ីរដនង្ដែលព្ួរគរេថាតិ	គៅគ�ើ�។	គលើេពគីនលះ	វាអាចជាការរ សំគលាភបសំពាន	គោលនគោ		បា�របេគ់�ើង	

នងិចបាប្់រ្នុងការផ្តល	់េ្ិរ្	ិឱ្យភារ្ីរបី្ីរញិ	្រសំនញិគនលះ្រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យគ�ើង។

សំណួរ				គែើម្បីគជៀេវាងការបងព់នរ្�គៅ្រ្នុង	្បគ្រេរបេខ់្ួន	ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្មអន្តរជាតបិានគេ្នើឱ្យ	ខ្ញុ សំចលុះេតថាគលខាគលើគេច្រ្តី
 

្បកាេេ្ដពីី្ បភពគែើម្រសំនញិ	ឬវញិ្ញា បនប័្ ត្បភពគែើម្រសំនញិ	ដែល្រសំណតថ់ាផលតិផល	្្ររុមេ៊នុមាន្បភពគែើមគៅ្បគ្រេ 

មុ្ិរេុ្ិរ។	ខ្ញុ សំែរឹងថា	ផលតិផលគនលះ	្តរូវបានគវចខប្់្ ច្រែបគៅ្បគ្រេមុ្ិរេុ្ិរ	ប៉ាដុន្តខ្ញុ សំមនិែរឹងអសំពែីសំគណើ រការផលតិ្រម្ម

គ�ើ�។	គតើខ្ញុ សំអាច	ចលុះេតថាគលខាគលើគេច្រ្ដី្ បកាេ/វញិ្ញា បនប័្ ត្បភពគែើម្រសំនញិដែរឬគ្រ?	

ចដម្វីយ				ទាលដ់តមានការ�ល់្ ពមជាមនុពី្ ្ររុម	ពាណិជ្ជ	្រម្មអន្តរជាតិ្ ្ររុមេ៊នុ។	គេច្រ្តី្ បកាេេ្ដពី	ី្បភព	គែើម្រសំនញិ	

នងិវញិ្ញា បនប័្ ត្បភពគែើម្រសំនញិ	្តរូវបាន	្រប់្ រង	គោ�ចបាប្់រ្នុង្េរុ្រនងិចបាបអ់ន្ដរជាត	ិគេើ�	ត្មរូវ	ឱ្យមានការវភិារ

លម្អតិផនែសំគណើ រការផលតិ្រម្ម	ដែល	េថាតិគ្កាមការ្រសំណតវ់ធិាននានាដែលបានបគងកាើតគ�ើង។	របា�ការណ៍មនិ្តរឹម្តរូវ	

អាចបណា្ត លឱ្យមានការ	្បកាេ	មនិ្តរឹម្តរូវចសំគពាលះអាជា្ញ ធររ�	នងិគធ្ើឱ្យ្្ររុមេ៊នុ	រង	ការពនិ�័	ជា្បា្រ	់

នងិការោ្រគ់ទាេ្រណ្ឌ ោ៉ាងធងានធ់ងារ	គទាលះបជីាគ�ើងមនិដមនជាអ្ន្រនាសំចចូលឬនាសំគចញ្រគ៏ោ�។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  គោះករាយជាមយួអ្្ន ដទៃគោយយតុ្ធិម៌

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងមនិអតឱ់នចសំគពាលះការេុេីសំណចូ ្រ

មិនប្ររូវដធ្វីការទទូា្រប់រាកស់បមាបក់ារសបមរួល

ដំដណវីរការ	ដ�វីយ។ ការទទូា្រប់រាកស់បមាបក់ារ	

សបមរួល	ដំដណវីរការ	(ឬ	“សំណូក”)	រជឺា		

ការបង់្ បា្រប់ន្ដចិបន្ដួច	ែលម់នន្តរីោឋា ភបិាល	គែើម្បីជ�ួ

ពគនឿ្នវធិានការរោឋា ភបិាលជា្បចាសំ	ែចូចជាការ	បសំគពញ	

្្រោេស្្ន ម	ការបញ្ជចូ នេសំបុ្ ត	ការែសំគ�ើង្រចូរេព័ទៃ	

ឬការគបើ្រថាមពល។	គោ�មនិរតិពចីសំននួ្ររឹ្រ្បា្រ	់គោ�	មនិ	

រតិព្ីរសំគនៀម្រម្ាប្់រ្នុង្បគ្រេគនាលះ	គ�ើងមនិ	បង់្ បា្រ	់ឱ្យព្ួរគរ	

គ�ើ�។

ចោុះបគុ្គលដដលដធ្វីប្រត្បត្តិការអាជើវកមមក្នុងនាមបករុម

ហ៊នុ?	្រ្នុងនាមជា្្ររុមេ៊នុម�ួ	គ�ើងមនិ្តរឹមដត្រ្រលួខេុ	្តរូវ	 

ចសំគពាលះេ្រម្មភាពនគិោជតិរបេគ់�ើងប៉ាគុណាណ លះគ្រ	ដេមទាសំង	 

េ្រម្មភាពរបេអ់្ន្រដែល	តសំណាង	ឱ្យគ�ើង	ផងដែរ។	ែចូគច្នលះ	 

គបើអ្ន្រ្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការជលួភារ្ីរបី	ីេចូមអនវុត្តរាម	 

នតីវិធិផីនការពនិតិ្យអគងកាត្រចិក្ារជសំនញួរបេគ់�ើង។	គបើអ្ន្រ	

្រ្រលួខេុ្តរូវគលើការ្រប់្ រងភារ្ីរបីគីនាលះ	េចូម្តរួត	ពនិតិ្យ	

គមើលការង្ររបេព់្ួរគរ	ហ៊ាននោិ�	នងិ	រា�ការណ៍	 

គៅការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ	្បតបិត្តរិាម		 

គៅ្របគ់ពលដែលអ្ន្រគមើលគ�ើញ	ឬេង្័�	្ររណី	េសំណចូ ្រ។ 

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
ភាពគជារជ�័របេគ់�ើង	អា្េ�័គលើរណុភាព	ផលតិផល		របេគ់�ើង	មនិដមនគលើឥរោិប្រដែលោ្ម ន	េលីធម	៌ឬខេុចបាបគ់�ើ�។	

គ�ើងមនិអតឱ់ន	ចសំគពាលះ	អសំគពើ	ព្ុររល�ួ	ឬ	ការេុេីសំណចូ ្រគ�ើ�។	គ�ើងមនិផ្តលឬ់្រ្រលួ	�្រ	វ្រ្ថុមាន្រទម	្គែើម្បី្រ្រលួបាន	្រចិក្ារ	ជសំនញួ	

រ្រសា្រចិក្ារជសំនញួ	ឬ្រ្រលួបានផល្បគោជនម៍និ	្តរឹម្តរូវគ�ើ�។	

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
្រ្នុងែសំគណើ រការគៅកានភ់ាពគជារជ�័្រចិក្ារជសំនញួរបេគ់�ើង	អាចមាន្ររណីខល្ះដែលអ្ន្រ្តរូវបានគរគេ្នើេុសំ	ឱ្យ	ផ្តលជ់ចូន	

ឬ្រ្រលួេសំណចូ ្រ។	មនិ្តរូវគធ្ើែចូគចា្ន លះគ�ើ�។	ផលវបិា្រផនការរ សំគលាភបសំពានចបាបេ់្តពីកីារេុេីសំណចូ ្រ	អាចមានភាពធងានធ់ងារ	–	េ្មាបអ់្ន្រ	

នងិេ្មាប	់្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង។	្បេនិគបើមានវធិដីតម�ួរត	់គែើម្បី	គធ្ើការល្រ	់ឬរ្រសាភាពគស្្ម លះ្តងរ់បេផ់ែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	

ររឺាមរ�ៈការបង់្ បា្រ	់សំណូកដនាោះ	េចូមគែើរ	គចញ	ពគី្ពាលះ្រចិក្ារជសំនញួដែលគជារជ�័រាម	រគបៀប	គនលះ	មនិដមនជា្រចិក្ារជសំនញួដែល

គ�ើងឱ្យតផមឬ្ចង	់បានគ�ើ�។	

អនវុត្តចបាប់្ បឆាសំងនរឹងការេុេីសំណចូ ្រ	នងិចបាប	់្បឆាសំង	អសំគពើព្ុររល�ួគៅ្រប្់រ្ីរដនង្ដែលអ្ន្រគធ្ើ្រចិក្ារជសំនញួ	គេើ�គោ�

មនិរតិពអី្ដីែលចបាប់្ បចាសំតសំបនអ់ាច	អនញុ្ញា ត	មនិ្តរូវផ្តល	់បង់្ បា្រ	់េនយាបង់្ បា្រ	់ឬ្រ្រលួ�្រ	វតថាុមាន	តផមគ្ោ�ផ្ទៃ ល	់

ឬគោ�្បគោលគែើម្បីមានឥ្រ្ពិលមនិ	្តរឹម្តរូវចសំគពាលះការវនិចិ្�័	ឬេ្រម្មភាពនានារបេអ់្ន្រ	ែផ្រគ្រៀត។	

ចបាបគ់ៅបណា្ត ្បគ្រេខល្ះ	្រសំណតភ់ាពខេុោ្ន រវាងការេចូ្របា៉ាន	់មននតិវី	រោឋា ភិបាល	នងិការេចូ្របា៉ានអ់្ន្រណាមា្ន ្រ	់

ដែលមនិដមនជាមនន្តរីោឋា ភបិាល។	េ្មាបគ់�ើង	ោ្ម នអ្ខីេុោ្ន គនាលះគ្រ។	ការបង់្ បា្រេ់សំណចូ ្រ	–	ែលអ់្ន្រណាមា្ន ្រ	់–	្តរូវបានហាមឃាត។់

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ដរៀនសមា្គ លអ់ំពវីអំដពវីសកូបា៉ា ន។់	េសំណចូ ្រេចូ្របា៉ាន	មាន	ជាគ្ចើន្រ្មង	់នងិជានចិក្ាល	មនិអាចគមើលគ�ើញ	ជា្រដ់េ្តង	គ�ើ�។	

ការផ្តលអ់សំគណា�	ការេនយាការង្រ	ការផ្តលជ់ចូន	ការគធ្ើែសំគណើ រ្រមសាន្ដ	ការចចូលរមួ	វភិារទាន	េប្ុបរេធម–៌	ទាសំងអេគ់នលះ	អាច្តរូវបានចាត	់

្រ្ុរជាេសំណចូ ្រេចូ្របា៉ាន	់្បេនិគបើបានផ្តល	់ជចូនជាេ្នចូ រនរឹង	ការេគ្មចចតិ្ត	ឬការ្ប្ពរឹត្តោិសំ្្រអ្មី�ួ។

្កសរួជាមនុ	និងទទលួបានការយលប់ពមដដលចាំបាច	់។	មនុគពលអ្ន្រផ្តលជ់ចូន	ឬ្រ្រលួ�្រ	វតថាុមាន	តផម	្គនាលះ	

េចូមពនិតិ្យគមើលគោលនគោបា�	របេគ់�ើង	នងិ	គេ្នើេុសំជសំន�ួ	្បេនិគបើអ្ន្រមនិ្បា្រែអសំពអី្	ីដែល	្តរូវ	គធ្ើគនាលះ។	ការផ្តលជ់ចូនវតថាុមានតផម ្

គៅឱ្យមនន្តរីោឋា ភបិាល	ត្មរូវឱ្យមានការគោរពរាមនតីវិធិផីនការ�ល់្ ពម្តរឹម្តរូវ។	្បេនិគបើការផ្តលជ់ចូន	្តរូវបានអនញុ្ញា តរាមគោល	

នគោបា�	របេគ់�ើង	្តរូវមានភាពេុ្ ្ររឹត	នងិគពញ	គលញ	គៅគពល្រត់្ រាការ្រចូទាត់្ បា្រ	់ឬចសំណា�	នានា។

ពិចារណាអំពវីចំណុចដនោះ

“	សមូកុំបពរួយបារម្ភ	ដនោះបោនដ់្រជារដបៀបដដលដយវី

ងដធ្វីអាជើវកមមដៅក្នុងប្រដទសដនោះដ្រប៉ាដុណាណ ោះ។”

“	ការទទូា្រប់រាកដ់នោះមិន្របមរូវឱ្យមាន 

ការយលប់ពមដ�វីយ	។”

“	ការចលូរមួវិភាគទានដ្្នកនដយបាយអាច	ជយួ

បដងកវីនដល្បឿនដំដណវីរការរិច្ចការដនោះ។”

គៅគពល	ឮមតគិោបលដ់បបគនលះ?	េចូមឈប	់

គេើ�គេ្នើេុសំជសំន�ួ។	្បេនិគបើគមើលគៅ្រសំនងជា	

មនិ្េបចបាប	់ឬោ្ម នេលីធម	៌

ការណ៍គនលះ្បដេលជាអាចគ្រើតមាន។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយប្រឆ្ំងនឹងការសុវីសំណូក

បកមសវីលធមទ៌នការប្រត្បត្តិពាណិជ្ជកមម 

ពាកព់ន័នឹ្ងអ្នក្្គ្រ់្ ្គង់

ចំណុចដំដណវីរការ

វតថាុមានតផម	្ដែលផ្តលជ់ចូនមនន្តរីោឋា ភបិាល	ត្មរូវឱ្យមានការ 

�ល់្ ពមជាលា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រជាមនុពី្ ្ររុម្បរឹ្រសាចបាប ់

របេ់្ ្ររុមេ៊នុ	នងិ្តរូវដត្រត់្ រា្តរឹម្តរូវ្រ្នុងគេៀវគៅ	

នងិ្រសំណត់្ រារបេគ់�ើង។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  គោះករាយជាមយួអ្្ន ដទៃគោយយតុ្ធិម៌

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងមនិជញួែចូរពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុងគ�ើ�

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
�លែ់រឹងថាគតើពត័ម៌ាន្បគភ្រណាដែលជាពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង។	ឧទាេរណ៍រមួមានពត័ម៌ានេមាងា តជ់ាស្រវន័្ដអសំព៖ី

» ការទទលួបាន	ឬការរំោយបករុមហ៊នុបញ្ចូលោ្ន ដស៏ំខាន	់

» ព្័រម៌ានអំពវីចំណូលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន	ឬលទ្្ លបរិមាណ	

» ការដក្នដ�វីង	ឬការបា្រប់ង	់ទដគពូាណិជ្ជកមម	ឬអ្នក្្គ្រ់្ ្គងដ់ស៏ំខាន់

» វិធានចបាបដ់ដលពុំទានស់ដបមច	

» ការផ្្ស្់រតិូរការបគបប់គង	ឬថា្ន កដ់ឹកនាំជានខ់្ពស	់

» បណតិ ឹងវិវាទសំខាន់ៗ 	

» ្លិ្រ្ល្មើ	ជាដដើម	

សមូដប្រើព្័រម៌ានប្រកបដោយសវុត្្ថភាព។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិ្បា្រែ 

ថាគតើពត័ម៌ានមានស្រៈេសំខានព់ា្រព់ន័	្ឬអត	់គេើ�ថាគតើវាជាពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង 

េមាងា តឬ់អតគ់នាលះ	េចូមរ្រសា	្រ្ុរ	វា	គេើ�ស្្រេរួ  បករុមប្ររឹកសាចបាប	់របសប់ករុម	 

ហ៊នុ	ឬ		ការិយលយ័		ដលខាធិការ អសំពពីត័ម៌ាន	មនុគពលបន្ត	ែសំគណើ រការ។

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
រាមពតិវាមនិ្តរឹម្តរូវគ�ើ�	–	វាជាអសំគពើខេុចបាប	់–	្រ្នុងការ្រញិឬល្រម់ចូលប័្ ត	គោ�ដផ្អ្រគលើ	ព្័រម៌ាន	សមាងៃ ្រជ់ា្រវន័្ដ	

("ព្័រម៌ានទ្ទាក្នុង")	ដែលគ�ើងអាចែរឹង	គោ�ស្រការង្ររបេគ់�ើងជាម�ួ្្ររុមេ៊នុ។	គ�ើងគោរពរាមចបាប	់គេើ�គជឿជា្រថ់ា 

្រប់ៗ ោ្ន ររួដតគធ្ើការេគ្មចចតិ្តវនិគិោរគោ�ដផ្អ្រគលើការ្រសំណតវ់ធិានែចូចោ្ន 	ែចូគច្នលះគ�ើងមនិគធ្ើពាណិជ្ជ្រម្មពត័ម៌ានខាង្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	

ឬផ្ដលឱ់វា្រឱ្យអ្ន្រែផ្រគធ្ើែចូគចា្ន លះ	គែើម្បីឱ្យព្ួរគរអាចគធ្ើពាណិជ្ជ្រម្មគ�ើ�។	ការជញួែចូររបេអ់្ន្រែរឹងពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង	រមឺនិ្តរឹម្តរូវគ�ើ�	

គោ�ស្រវាផ្ដលផ់ល្បគោជនឱ៍្យអ្ន្រែរឹងពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុងគ្ចើនជាងអ្ន្រដែលបសំគពញកាតព្្រចិ្្រសំន្ុរចតិ្ត។

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
គ�ើងែរឹងពត័ម៌ានអសំពី្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	ឬស្ថា បន័គផ្ងៗ	ដែលគ�ើងគធ្ើអាជវី្រម្មជាម�ួ	ប៉ាដុន្តស្ធារណជនមនិបានែរឹងឮពត័ម៌ាន 

ទាសំងគនលះគ�ើ�។	្បេនិគបើពត័ម៌ាគនលះ្តរូវបានែរឹងឮ	វាអាចជលះឥ្រ្ពិលែលវ់និគិោរនិដែលមានគេតផុលឱ្យគធ្ើការេគ្មចចតិ្ត្រ្នុ

ងការ្រញិឬល្រភ់ារេ៊នុ	ឬមចូលប័្ តរបេ់្ ្ររុមេ៊នុគផ្ងៗ។	ការែរឹងឮពត័ម៌ានគនាលះ	គធ្ើឱ្យគ�ើងក្ា�ជា	"អ្ន្រែរឹងពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង"	

គេើ�ការជញួែចូរពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង	រផឺទៃុ�ពចីបាប។់

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការ 

ជញួដរូហ៊នុដោយអ្នកទ្ទាក្នុង

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			ខ្ញុ សំបានែរឹងថា	្្ររុមេ៊នុ្រសំពងុដតរតិពចិារណា្រ្នុងការ្រញិភារេ៊នុទាសំងអេរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុគភេជ្ជៈពាណិជ្ជ្រម្មស្ធារណៈ
 

ខា្ន តតចូចម�ួ។	បង្បរុេរបេខ់្ញុ សំគ្រើបដតបាតប់ងក់ារង្រគធ្ើ	គេើ�ោតព់តិជា្តរូវការ្បា្រគ់ែើម្បីចញ្ិរឹម្ររួស្ររបេោ់ត។់	 
គោ�ស្រដតវាមនិបានផ្តលអ់តថ្ា បគោជនគ៍ោ�ផ្ទៃ លែ់លខ់្ញុ សំគនាលះគ្រ	គតើខ្ញុ សំអាច្បាបោ់តអ់សំពគីរឿងគនលះបានដែឬគ្រ	

 
គេតែុចូគច្នលះអាចឲ្យោត្់រញិភារេ៊នុផន្្ររុមេ៊នុគនាលះ	គែើម្បីឲ្យោត្់រ្រលួបានផល្បគោជនខ៍ល្ះពកីារ្រញិភារេ៊នុ 

ទាសំងអេរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុ។

ចដម្វីយ			គ្រ។	ការជញួែចូរពត័ម៌ានេមាងា តជ់ាស្រវន័្ដ	រជឺាអសំគពើខេុចបាប	់នងិជាការរ សំគលាភបសំពាន្្រមគនលះ	

មនិថាការជញួែចូរភារេ៊នុ្្ររុមេ៊នុ	ឬភារេ៊នុ្្ររុមេ៊នុ	ណាម�ួម�ួគផ្ងគ្រៀតគ�ើ�។	ចបាបន់ានាមនិ្ោនដ់ត	ហាម 

ឃាតអ់្ន្រពកីារ្រញិឬការល្រភ់ារេ៊នុប៉ាគុណាណ លះគ្រ	ដេមទាសំងមនិឱ្យផ្តលឱ់វា្រែលអ់្ន្រែផ្រឱ្យគធ្ើែចូគចា្ន លះផងដែរ។	មនិ្តរូវដច្រ 

រ សំដល្រពត័ម៌ានជាម�ួបង្បរុេរបេអ់្ន្រ	ឬអ្ន្រ	ែផ្រណាមា្ន ្រគ់�ើ�។	្បេនិគបើអ្ន្រមាន	េសំណួរ	បដនថាម	អ្ន្រររួដតទា្រ្់រង	

មននតិវីបកមសវីលធមប៌្រចាំ្រំបនរ់បេអ់្ន្រ,	ការិយលយ័បកមសវីលធម	៌និងការប្រត្បត្តិតាម, EthicsLine 

ឬការិយលយ័ដលខាធិការោឋា ន។	

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  គោះករាយជាមយួអ្្ន ដទៃគោយយតុ្ធិម៌

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន

េសំណួរ	ឬការ្ពរួ�បារម្ភ?	ចចូលគមើល	EthicsLine	គៅគលើគរេ្រសំពរ័	www.KOethics.com    30
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គ�ើងគោរពរាមចបាបេ់្តពីឯី្រជនភាព

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក	់
គោលការណ៍ផន្រសំនា្រ្់រសំនងល្អ	រជឺា្រសំន្ុរចតិ្ត។	គៅគពល		ទដគពូាណិជ្ជកមម	នងិអ្ន្រគ្បើ	្បាេរ់បេគ់�ើង		គធ្ើ្រចិក្ារជសំនញួ	

ជាម�ួគ�ើង	ព្ួរគរ្រ្ុរចតិ្តផ្ដលឱ់្យគ�ើងនចូវ	ពត័ម៌ាន	ផ្ទៃ លខ់្ួនរបេព់្ួរគរ	ឬពត័ម៌ានផ្ទៃ លខ់្ួនរបេ	់ភារ្ីរបី។ី	នគិោជតិរបេគ់�ើង	

អនវុត្តែចូចោ្ន គៅគពល	ព្ួរគរ	ចចូលរមួជាម�ួ្្ររុមេ៊នុ។	គ�ើង្រ្រលួ�្រ	ការ្រ្រលួ	ខេុ្តរូវ	នងិកាតព្្រចិ	្របេគ់�ើងចសំគពាលះផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	

អ្ន្រគ្បើ្ បាេ	់នងិនគិោជតិរបេគ់�ើងោ៉ាងេ្មតច់ត	់គែើម្បី	្បមចូល	គ្បើ្ បាេ	់នងិែសំគណើ រការពត័ម៌ាន	ផ្ទៃ លខ់្ួនណា	ម�ួ	េ្មាបដ់តគោល

បសំណងអាជវី្រម្្ម េបចបាបប់៉ាគុណាណ លះ	នងិការពារពត័ម៌ានពកីារបាតប់ង	់ការគ្បើ្ បាេខ់េុ	ឬការ	បង្ហា ញដែលអាចគ្រើតមានគ�ើង។

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា	
ការរ្រសា្រ្ុរពត័ម៌ានផ្ទៃ លខ់្ួនឱ្យមានេតុថាភិាព	រមឺាន	ស្រៈ	េសំខានណ់ាេច់សំគពាលះមនេុ្របេគ់�ើង	អាជវី្រម្ម	របេ	់

គ�ើង	នងិគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះរបេគ់�ើង។	គ�ើង្រ្រលួស្្គ លច់សំគពាលះ	ការ្រ្រលួខេុ្តរូវគនលះ	នងិគោរពរាមចបាបដ់ែល	ត្មរូវឱ្យ	គ�ើង	

ការពារពត័ម៌ានផ្ទៃ លខ់្ួន	ដែលអាច្រសំណត	់អត្តេញ្ញា ណ	បរុ្គល	ឬដែលពា្រព់ន័ន្រឹងបរុ្គលដែលអាច	្រសំណត	់អត្តេញ្ញា ណដែល្តរូវបាន	

ស្្គ ល	់	ថាជាពត័ម៌ាន	ផ្ទៃ លខ់្ួន	(PI)។	េចូម�លថ់ា	PI	ម�ួចសំននួអាចមាន	ភាព	រគេើប	នងិត្មរូវឱ្យមានការការពារបដនថាម	នងិកាតព្្រចិ	្

ដេរ្រសាគ្ចើនជាងមនុ	គោ�ដផ្អ្រគលើចបាបជ់ាធរមាន។	

នគិោជតិ្្ររុមេ៊នុជាគ្ចើន	គធ្ើការជាម�ួ	PI	(រមួមានពត័ម៌ានផ្ទៃ លខ់្ួនរគេើប)	ជាដផ្ន្រម�ួផនការង្ររបេព់្ួរគរ។	

្បេនិគបើអ្ន្រេថាតិ្រ្នុងចសំគណាមគនាលះ	េចូមការពារពត័ម៌ានគនលះឱ្យបានល្អ	គោ�គោរពរាមគោលនគោបា�របេ់្ ្ររុមេ៊នុទា្រ្់រងនរឹងការ

ចចូលគ្បើ	ការគផទៃរ	នងិការគ្បើ្ បាេព់ត័ម៌ានគនលះ។	PI	រមួមានពត័ម៌ានអសំពអី្ន្រ្របោ់្ន 	ែចូចជា៖

» 	អាសយោឋា នអុវីដម៉ាល

(រាបប់ញ្ចូ លទាសំងអាេ�ោឋា នអ៊ដីម៉ាលអាជវី្រម្ម)

» ដលខទរូសព័ទា

» ដលខបណ័ណ សមា្គ លខ់្ួននិដយជិ្រ

» អាសយោឋា ន	IP

» ព្័រម៌ានបណ័ណ ឥណទាន

» ព្័រម៌ានហិរញ្ញវ្រ្ថុ

្បេនិគបើអ្ន្រមនិ្បា្រែថា	អ្ន្រ្រសំពងុគ្បើ	PI	ណាម�ួ	ឬគតើការគ្បើ្ បាេរ់បេអ់្ន្រ្េបរាមគោលនគោបា�	

នងិនតីវិធិរីបេ់្ ្ររុមេ៊នុឬអតគ់នាលះ	េចូមស្្រេរួ្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	ឬទា្រ្់រងការោិល�័ឯ្រជនភាព។

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ប្រសិនដបវីអ្នកប្ររូវដប្រើព្័រម៌ានផ្ទា លខ់្ួន	សមូដប្រើវា	ដោយប្ររុងប្រយ្័រ្ន។	្បមចូលដត	PI	េ្មាប	់

គេតផុល្រចិក្ារជសំនញួ្េបចបាប	់នងិគ្បើវាេ្មាប	់គោលបសំណង្បមចូលពត័ម៌ានរបេខ់្ួនប៉ាគុណាណ លះ។	ចចូល	គ្បើរាមចសំននួ្រសំណត	់

PI	ដែលអ្ន្រ្តរូវការគែើម្បី	គធ្ើការង្រ	របេអ់្ន្រដតប៉ាគុណាណ លះ	នងិដច្រចា�ពត័ម៌ានរាម	គោលការណ៍		ត្មរូវការែរឹងឮ	

ជាម�ួបរុ្គលដែលមានេ្ិរ្	ិនងិ	្តរូវការពត័ម៌ានេ្មាបក់ារបសំគពញការង្ររបេខ់្ួន។	មនិ្តរូវដច្រចា�ពត័ម៌ានជាម�ួបរុ្គលដែល 

ោ្ម នេ្ិរ្	ិគៅគ្រៅ្្ររុមេ៊នុ	ឬនរណាមា្ន ្រគ់ៅ្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	ដែលមនិ	្តរូវការការគ្បើ្ បាេព់ត័ម៌ានដបបគនលះ	គែើម្បីបសំគពញ	ការង្រ	

របេព់្ួរគរ។	

ការពារបគុ្គលិករមួការង្ររបសអ់្នក។	អ្ន្រនរឹង	មនិ	ចងឱ់្យគរបង្ហា ញ	PI	របេអ់្ន្រគ�ើ�។	បរុ្គល្ិររមួ	ការង្រ	របេអ់្ន្រ្រម៏និចងដ់ែរ។	

ធានាេវុតថាភិាព	PI	របេព់្ួរគរ	ែចូចអ្ន្រ	ធានា	PI	របេអ់្ន្រដែរ	គោ�ការពារពត័ម៌ានពកីារ	បង្ហា ញ	ឬ	ការផសា�	គោ�គចតនា	

ឬគោ�ផចែន្យ។	មនិថា	អ្ន្រគធ្ើការជាម�ួពត័ម៌ានគនលះ	ឬគ�ើញពត័ម៌ានគនលះ	គោ�ផច	ែន្យគ�ើ�	េចូមធ្អី្ីៗ ទាសំងអេដ់ែលអ្ន្រអាចគធ្ើ 

គែើម្បីចាត	់ដចងវាឱ្យបាន្តរឹម្តរូវ	នងិគោរពរាមចបាប	់េ្ដពី	ីការការពារ	្រនិ្នន�័	នងិឯ្រជនភាព្រនិ្នន�័	គៅ្រប្់រដនង្ដែលគ�ើងគធ្ើ	

ការ។

ការពារទដគពូាណិជ្ជកមម	និងអ្នកដប្រើបរាសរ់បសដ់យវីង។	គ�ើងគប្តជា្ញ ការពារ	PI	របេផ់ែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	អ្ន្រគ្បើ្ បាេ	់

នងិភារ្ីរបីគីផ្ងគ្រៀតរបេគ់�ើង។	គ�ើងមានគោលនគោបា�េ្ដពីឯី្រជនភាព	គែើម្បី្រប់្ រងការគ្បើ្ បាេ	់PI	គៅ្រចូទាសំង្្ររុម	

េ៊នុរបេគ់�ើង។	គលើេពគីនលះ	គ�ើងគោរពកាតព្្រចិផ្្ចូ វចបាបរ់បេគ់�ើង	គែើម្បីការពារ	PI	ពកីារបង្ហា ញគោ�ោ្ម នការអនញុ្ញា ត	

នងិធានាភាពេចុរតិ	នងិភាពដែលអាចរ្របាន	PI។

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ			នរណាមា្ន ្រប់ានគផ្ញើអ៊ដីម៉ាល	របា�ការណ៍	ធនធាន	

មនេុ្ម្រឱ្យខ្ញុ សំគោ�ផចែន្យ	ដែលរមួមានគ ្្ម លះ	

គលខអត្តេញ្ញា ណបណ័ណ	នងិគលខលខិតិឆង្ដែន	

ដែលគចញគោ�រោឋា ភបិាល។	គតើខ្ញុ ស្ំ ោនដ់តប្ិរវា	 
គេើ�បសំគភច្អ្ដីែលខ្ញុ សំបានគ�ើញគនាលះឬ?	

ចដម្វីយ			គ្រ។	្បេនិគបើអ្ន្របានចចូលគមើល	អ៊ដីម៉ាល	គនាលះ	 

អ្ន្រគផ្ងគ្រៀត្រអ៏ាចចចូលគមើល	គោ�ោ្ម ន	ការអនញុ្ញា ត្តរឹម្តរូវ	

ឬត្មរូវការែរឹងឮគ�ើ�។	ទា្រ្់រងអ្ន្រ	ជសំនាញឯ្រជនភាពរាមអ៊ដីម៉ាល	 

privacypolicy@coca-cola.com,	គមធាវ	ីដផ្ន្រ	ចបាប	់្្ររុមេ៊នុ	

ឬការោិល�័	្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម	 

គែើម្បីជ�ួធានា	បាននចូវការការពារេម្េប។

រសំរចូម�ួគ្រៀត

ដោលនដយបាយសតិវីពវីឯ 
កជនភាព

» ព្័រម៌ានដវជ្្ជ នសតិ

» ដ ម្ ោះសមាជិកបគរួ្រ

» 	ដ ម្ ោះ	និងដលខអ្រតិសញ្្ញ ណបណ័ណ ដដលដច

ញដោយរោឋា ភិបាល

» 	ការរមួបញ្ចូលោ្ន ទនព្័រម៌ានជាកោ់ក	់

ដចូជាទម្ាបអ់្នកដប្រើបរាស	់និងប្រជា្នសតិ

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  គោះករាយជាមយួអ្្ន ដទៃគោយយតុ្ធិម៌

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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យកចិ្រតិ
ទកុោកច់ំដពាោះ

សហគមនរ៍បសដ់យវីង
គ�ើងបគ្មើការង្រជា្្ររុមជ�ួោសំ្្រអ្ន្រែផ្រ	
នងិបន្ល្់រ្ុរនចូវស្្ន ផែវជិ្ជមានគៅគលើពភិព	

គលា្ររបេគ់�ើង។

ដយវីងដោរពសិទ្ិមនសុសេ	

ដយវីងបង្ហា ញថា	ដយវីងយកចិ្រតិទកុោក់

្បភពពត័ម៌ាន

្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA		•		ភាពេចុរតិ	-	គ្រឿងផ្សំេសំខាន់ៗ 		•		�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះេេរមនរ៍បេគ់�ើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង
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គ�ើងគោរពេ្ិរ្មិនេុ្

អ្វីខោ្ះដដលដយវីងដជឿជាក់
ការគោរពេ្ិរ្មិនេុ្	ជារណុតផមជ្ាមចូលោឋា នម�ួរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ។	រាមរ�ៈេ្រម្មភាពនងិគោលនគោបា�របេគ់�ើង	 

គ�ើងខតិខសំោ៉ាងខ្ាសំងគែើម្បីគោរព	នងិគលើ្រតគមកាើងេ្ិរ្មិនេុ្	រាមរ�ៈការោសំ្្រគោលការណ៍ដណនាសំេ្ដពីធីរុ្រចិ	្នងិេ្ិរ្ ិ

មនេុ្របេអ់ង្គការេេ្បជាជាត	ិ្រ្នុង្រសំនា្រ្់រសំនងរបេគ់�ើងជាម�ួនគិោជតិ	អ្នក្្គ្រ់្ ្គង	់នងិ្្ររុមេ៊នុ្ច្រែបគភេជ្ជៈ 

ឯ្ររាជ្យរបេគ់�ើង។	គោលបសំណងរបេគ់�ើង	រគឺែើម្បីជ�ួបគងកាើនការ្រ្រលួបានេ្ិរ្មិនេុ្គៅ្រ្នុងេេរមនន៍ានាដែលគ�ើង 

គធ្ើ្ បតបិត្តកិារ។	គ�ើងរ សំពរឹងថា	នគិោជតិ	ផែរច្ូ ច្រែបគភេជ្ជៈ	នងិអ្ន្រផ្គតផ់្គងទ់ាសំងអេ	់គជៀេវាងការបងកាបញ្ហា 	ឬការចចូលរ ួ

មចសំដណ្រចសំគពាលះការរ សំគលាភេ្ិរ្មិនេុ្រាមរ�ៈេ្រម្មភាព្រចិក្ារជសំនញួរបេខ់្ួន។	

្្របខណ័្ឌ េ្មាបក់ារចចូលរមួរបេគ់�ើងដផ្ន្រេ្ិរ្មិនេុ្	រជឺា	គោលនគោបា�េ្ិរ្មិនេុ្	របេ់្ ្ររុមេ៊នុ	Coca-Cola  

ដែលពា្រព់ន័ន្រឹង្បធានប្រ	ែចូចខាងគ្កាម៖

» ការដោរពសិទ្ិមនសុសេ

» ការចលូរមួរបសស់ហគមនន៍ិងអ្នកពាកព់ន័្

» ភាពចបមរុោះ	និងការរាបប់ញ្ចូល	

» ដសរើភាពក្នុងការបដងកវី្រសមាគម	និងការចរចាជាសមហូភាព

» កដនង្ដធ្វីការប្រកបដោយសវុត្្ថភាព	និងសខុភាព

» សវុត្្ថភាពកដនង្ដធ្វីការ

» ពលកមមដោយបង្ខំ	និងការជញួដរូមនសុសេ

» ពលកមមកមុារ

» ចំននួដមា៉ា ងដធ្វីការ	ដបៀវ្រសេរ	៍និងអ្រ្ថប្រដយជន៍

» សិទ្ិដើធ្វី	និងធនធានទឹក

» រដបៀបរសដ់ៅប្រកបដោយផ្សខុភាព	

» ការដណនាំ	និងការរាយការណស៍បមាបន់ិដយជិ្រ

ដើដយវីងប្ររូវដធ្វីតាមរដបៀបណា
» 	គធ្ើការគោរពេ្ិរ្មិនេុ្	្េបរាមគោលនគោបា�េ្ដពីេី្ិរ្មិនេុ្របេគ់�ើងដែលជាដផ្ន្រម�ួផនរគបៀបដែលអ្ន្រគធ្ើ

ការ។	រ្រសាេ្ិរិម្នេុ្ជាចសំណុចេសំខានផ់នអា្រប្ប្ររិោិផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	នងិបង្ហា ញអសំពអី្គីៅគៅថា	“ការគោរព”។	

» 	អនវុត្តរាមេ្តងោ់រេ្ិរ្មិនេុ្ែចូចោ្ន 	ដែលអ្ន្រនរឹងអាចអនវុត្តចសំគពាលះបរុ្គល្ិររមួការង្ររបេអ់្ន្រគៅគពលអ្ន្រចចូលរមួជាមួ

�អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	េេរមន	៍នងិ្្ររុមណាម�ួគផ្ងគ្រៀត	ដែលអាច្រ្រលួផលប៉ាលះពាលគ់ោ�េ្រម្មភាពនងិ

ជគ្មើេនានារបេគ់�ើង។	

» 	អនវុត្តគោលការណ៍េ្ិរ្មិនេុ្ចសំគពាលះេ្រម្មភាពការង្រ	នងិការេគ្មចចតិ្តរបេអ់្ន្រ	

ជាពគិេេគៅគពលពចិារណាគៅគលើែសំគណើ រការ	ការ្រ្រលួបាន	ឬភាពជាផែរចូអាជវី្រម្មេ្ម។ី	

» 	្បា្រែថាអ្ន្រល្រដ់ែលគ�ើងទា្រ្់រង	គោរពរាមគោលការណ៍ដណនាសំអ្ន្រផ្គតផ់្គងរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុ។

» 	គធ្ើេ្រម្មភាពជាមនុ។	ហានភិ�័េ្ិរិម្នេុ្	អាចគ្រើតគ�ើងគៅ្បគ្រេណាម�ួ	នងិ្រ្នុងបរបិ្រណាម�ួ	ែចូគច្នលះេចូមរ្រសា 
ការ�លែ់រឹងអសំពហីានភិ�័េ្មីៗ 	នងិហានភិ�័ដែល្រសំពងុគ្រើតមាន។	្បេនិគបើអ្ន្រែរឹងអសំពកីាររ សំគលាភេ្ិរិម្នេុ្ដែលអាច 

គ្រើតមានគនាលះ	េចូមរា�ការណ៍គេតកុារណ៍គនលះភ្ាមៗ។	អ្ន្រអាចរា�ការណ៍គោ�ផ្ទៃ លរ់ាមរ�ៈថា្ន ្រែ់រឹ្រនាសំជានខ់្ពេ	់

ដ្្នកធនធានមនសុសេ បករុមប្ររឹកសាចបាបរ់បសប់ករុមហ៊នុ	ឬ	EthicsLine។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  យ្ចតិ្តទុ្ ដា្ច់សំគោះសហរមនរ៍បសគ់យើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងគោរពេ្ិរ្មិនេុ្	បន្ត

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?
ដសង្រកការដណនាំ។	្បេនិគបើអ្ន្រមនិចបាេអ់សំពអីតថាន�័ផនេ្ិរ្ជិា្រល់ា្រម់�ួ	្រ្នុងស្ថា នភាពជា្រល់ា្រណ់ាម�ួគនាលះ	េចូមពគិ្ោលះជាម�ួ 

្្ររុមការង្រេ្ិរ្គិៅ្រដនង្គធ្ើការជាស្្រលរាមអ៊ដីម៉ាល	humanrights@coca-cola.com	មនុគពលចាតវ់ធិានការ។	គ្បើ្ បាេធ់នធានេ្ិរិម្នេុ្

របេ់្ ្ររុមេ៊នុដែលបានគរៀបរាបគ់ៅ្រ្នុងរសំរចូម�ួគ្រៀត	(One More Sip) ។	ការរ សំគលាភបសំពានគលើគោលនគោបា�េ្ដពីេី្ិរ្មិនេុ្	អាច្តរូវ 

គេ៊ើបអគងកាតនងិ្រប់្ រងោចគ់ោ�ដ�្រពី្ ្រមគនលះ។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីសិទ្ិមនសុសេ

ដោលការណដ៍ណនាំអ្នក្្គ្រ់្ ្គង់

បញ្ជ ើដ្ទាៀងផ្ទា ្រក់ារពិនិ្រ្យអដងក្ររិច្ចការជំនញួ 

ទាកទ់នឹងសិទ្ិមនសុសេ

ការដណនាំអំពវីការអនវុ្រតិ

ធនធានដ្សេងដទៀ្រសបមាបដ់ំដណវីរការ

្ក
សរួសំណួរ

សំណួរ				គតើខ្ញុ សំអនវុត្តេ្ិរ្មិនេុ្េ្មាបក់ារង្រ្បចាសំ 
ផេងារបេខ់្ញុ សំគោ�រគបៀបណា?	

ចដម្វីយ			គៅគពលអ្ន្របន្ដគធ្ើេ្រម្មភាព្បចាសំ 

ផេងារបេអ់្ន្រ		េចូមរតិអសំពផីលប៉ាលះ 

ពាលដ់ែលការង្ររបេអ់្ន្រមានចសំគពាលះ 

មនេុ្	រមួមានេ្រម្មភាពរបេអ់្ន្រ	 

្រែ៏ចូចជាដផនការរបេអ់្ន្រ។	 

្បេនិគបើអ្ន្ររតិថា	អាចមានផលប៉ាលះពាល ់

អវជិ្ជមានចសំគពាលះនរណាមា្ន ្រគ់ៅ្រ្នុងនងិគ្រៅ 
្្ររុមេ៊នុ	អ្ន្រអាចគធ្ើឱ្យ្្ររុមេ៊នុេថាតិ្រ្នុង 
ហានភិ�័ផនការរ សំគលាភបសំពាន 

គោលនគោបា�េ្ដពីេី្ិរ្មិនេុ្។	 

ដេង្រ្រការដណនាសំ	ដែលបានគរៀបរាបខ់ាងគលើ	 

នងិគៅ្រ្នុងគោលនគោបា�េ្ដពីេី្ិរ្ ិ
មនេុ្គពញគលញ។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  យ្ចតិ្តទុ្ ដា្ច់សំគោះសហរមនរ៍បសគ់យើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងបង្ហា ញថា	គ�ើង�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រ់

អ្ខីល្ះដែលគ�ើងគជឿជា្រ់

អ្ខីល្ះដែលគធ្ើឱ្យ្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើងមានល្រ្ខណៈពគិេេ?	វារជឺាអ្ដីែលគលើេពកីារបគងកាើតរបេគ់�ើង–	រមួមាន	អ្ន្រដែលបគងកាើតវា	

នងិអ្ន្រគ្បើ្ បាេដ់ែលរ្ីររា�នរឹងអ្ដីែលគ�ើងបគងកាើត។	ផលតិផល	របេគ់�ើង	្តរូវបានបគងកាើត	គ�ើងេ្មាបម់នេុ្	គៅ	

្រប្់រ្ីរដនង្	នងិរាមរ�ៈអ្ន្រដែល	�្រច	ិត្ត	្រ្ុរោ្រគ់លើការផ្ដលជ់ចូនផលតិផ	លល្អបសំផតុ។	ខណៈដែល្្រមរបេ	់គ�ើង	

មនិអាចរាបប់ញ្ចូ លគោលនគោបា�	្្ររុមេ៊នុ	េសំខាន់ៗ របេគ់�ើងទាសំងអេ្់រគ៏ោ�	មានេ្តងោ់រ	ម�ួ	ចសំននួដែល្រសំណត	់ថាគ�ើងជា	

អ្ន្រណា	្រ្នុងនាមជាស្ថា បន័ម�ួ	គបើគទាលះជាព្ួរគរ្តរូវបាន្រប	់្រង	គោ�ដផ្ន្រគផ្ងគ្រៀតផនអង្គភាពគនលះ្រគ៏ោ�	ែចូចជា			គោល	នគោ		

បា�េ្ដពីេី្ិរ្មិនេុ្	នងិ		គោលការណ៍		ដណនាសំអ្ន្រផ្គត	់ផ្គង	់		របេគ់�ើង	ដែលបគងកាើតមចូលោឋា ន្ររឹលះេ្មាបក់ារគោរពចសំគពាលះ 

មនេុ្	នងិបរសិ្ថា ន	ជុសំវញិពភិពគលា្រ។	

គតើគ�ើង្តរូវគធ្ើរាមរគបៀបណា

គ�ើងគមើលឱ្យេេួពខី្ួនគ�ើង	នងិត្មរូវការរបេគ់�ើង	គោ�្រសំណត្់រេ្នវេិ�័របេគ់�ើងអសំពកីារ្រស្ងពភិពគលា្រឱ្យកានដ់ត 

្បគេើរ។	គែើម្បីក្ា�ជាអ្ន្រជតិខាងល្អ	គ�ើងេង្រឹមថា	គ�ើងគធ្ើអ្ដីែលល្អបសំផតុ	ធានាបាននចូវការេគ្មចចតិ្តគលើ្រចិក្ារជសំនញួរបេគ់�ើង 

ដតងដតមានផលវជិ្ជមានចសំគពាលះ	េេរមន	៍បរសិ្ថា ន	នងិ្បជាពលរែឋាគៅ្រប្់រ្ីរដនង្។	

េចូមចងចាសំថា	្រ្នុងនាមជានគិោជតិមា្ន ្រ	់អ្ន្រតសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុគៅគលើពភិពគលា្រ។	អ្ន្រអាចជ�ួបង្ហា ញភាពជាពលរែឋាល្អរាមរ�ៈកា

រគលើ្រ្រម្ពេេ់្តងោ់រ្រ្មតិខ្ពេរ់បេគ់�ើង	នងិការ�លែ់រឹងអសំពេី្រម្មភាពផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	នងិរគបៀបដែលវាអាចប៉ាលះពាលែ់លអ់្ន្រែ

ផ្រ។

ដើអ្នកអាចដធ្វីអ្វីខោ្ះដទៀ្រ?

ដោរពោ្ន ដៅវិញដៅមក
ដលវីកកម្ពសភ់ាពបរឹមប្ររូវ	ភាពចបមរុោះ	និងការរមួបញ្ចូល។	បរុ្គលមា្ន ្រ់ៗ រជឺាអ្ន្រគែើរតោួ៉ា ងេសំខាន្់រ្នុង្្ររុមការង្ររបេគ់�ើង	

ដែលេមនរឹង្រ្រលួបានការគោរព។	បង្ហា ញថាអ្ន្រឱ្យតផមច្សំគពាលះ្បវត្តរិចូប	ជសំនាញ	នងិវប្បធមគ៌ផ្ងៗោ្ន របេអ់្ន្រែផ្រ។	មនិ្តរូវគធ្ើ 

អា្្រ្រោ់្រន់រណាមា្ន ្រ	់នងិ្តរូវមាន�តុ្តធិមច៌សំគពាលះការេគ្មចចតិ្តគលើការង្រទាសំងអេ។់	គធ្ើការេគ្មចចតិ្តរបេអ់្ន្រគោ�ដផ្អ្រគលើ្ររា្ត  

នានា	ែចូចជាជសំនាញ	រណុេម្បត្ត	ិការអនវុត្ត	នងិត្មរូវការអាជវី្រម្ម	–	មនិ្តរូវដផ្អ្រគលើបរុ្គល្ិរល្រ្ខណៈផ្ទៃ លខ់្ួនគ�ើ�។	

ឃ្្ំដមវីលការដបៀ្រដបៀន។	វាមាន្រ្មងជ់ាគ្ចើនេណាឋា ន	ដែលអាចរមួមាន	ការគបៀតគបៀនរាមរ�ៈពា្រ្យេសំែ	ីកា�វកិារ	

ការគមើលគ�ើញ	ឬល្រ្ខណៈផ្ចូ វគភ្រ។	វាអាចគមើលគៅែចូចជាការបសំភតិបសំភ�័	ការេម្ុត		ការគមើលង្�ជាតសិ្េន	៍ការដច្រចា�េមា្ភ រ	

ឬឯ្រស្រដែល្បមាេគមើលង្�	ឬការនោិ�្រសំដបង្	ការផ្តលគ់ោបល	់ឬេសំគណើ ផ្ចូ វគភ្រ។	

បញ្ហា ដនោះបានដក្្រដ�វីង	–	ដើខ្ុំប្ររូវដធ្វីអ្វីខោ្ះឥ�វូដនោះ?	្បេនិគបើអ្ន្រគមើលគ�ើញ	ជបួ្ប្រលះ	ឬេង្័�មានការគបៀតគបៀន	

ឬការគរ ើេគអើង	េចូមហ៊ាននោិ�អសំពបីញ្ហា គនលះ	–	គៅកានប់រុ្គលគនាលះផ្ទៃ លដ់តម្ដង	ឬរាមរ�ៈ្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	

ដ្្នកធនធានមនសុសេ, ដ្្នកទំនាកទ់ំនងនិដយជិ្រ, បករុមប្ររឹកសាចបាបរ់បសប់ករុមហ៊នុ	ឬ	EthicsLine	(អនគុលាមរាមប្រប្បញញាត្តិ

្បចាសំតសំបនេ់្មាបក់ាររា�ការណ៍រាម	EthicsLine)។	គ�ើងតរឹងរុ រឹងចសំគពាលះអា្រប្ប្ររិោិដបបគនលះ	នងិមនិអតឱ់នចសំគពាលះការេងេរឹ្រគលើ 

បរុ្គលដែលរា�ការណ៍គោ�គស្្ម លះ្តងគ់នាលះគ្រ។	

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  យ្ចតិ្តទុ្ ដា្ច់សំគោះសហរមនរ៍បសគ់យើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងបង្ហា ញថា	គ�ើង�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រ	់បន្ត
សមូដធ្វីជាអ្នកជិ្រខាងល្អ

យកចិ្រតិទកុោកច់ំដពាោះប្រជាពលរដឋា។	ការពារេវុតថាភិាពបរុ្គល្ិររមួការង្រ	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់នងិស្ធារណៈជនរបេអ់្ន្រ	នងិគោរព 

ចបាបន់ានាដែលទា្រ្់រងនរឹងល្រ្ខខណ្ឌ ការង្រ។	្បា្រែថា	អ្ន្រផ្គតផ់្គង	់នងិផែរចូអាជវី្រម្មគផ្ងគ្រៀតរបេគ់�ើង	អនវុត្តែចូចោ្ន ។

ជយួដយវីងដ្រកសាបរិ ្្ថ ន។	ចចូលរមួគោ�គ្បើ្ បាេធ់នធាន្ប្របគោ�ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ	ជ�ួ្របស់្កា តក់ារបសំភា�ឧេ្មន័	 

គោរពចបាបន់ងិប្របញ្្ជ េ្ដពីបីរសិ្ថា ន	នងិចចូលរមួ្រចិ្្ បរឹងដ្បងអសំពនីរិន្ដរភាព	ការដ្រផច្ន	នងិការបសំគពញបដនថាម។	

រិច្ចោំបទសហគមន។៍	គោរព	ដេង្�ល	់នងិោសំ្្រេេរមន	៍នងិវប្បធម	៌ដែលគ�ើងបគ្មើការង្រ។	�លែ់រឹងអសំពផីលប៉ាលះពាលដ់ែ

ល្រចិក្ារជសំនញួរបេគ់�ើងអាចមានចសំគពាលះេេរមនន៍ានា	ដែលរមួមានការពា្រព់ន័ន្រឹងេ្ិរ្ែិធី្។ី	្រ្រលួ�្រ្បគោជនព៍ ី

ឱកាេផ្ពផ្សា�េេរមនជ៍ាគ្ចើន	ដែល្្ររុមេ៊នុគនលះចចូលរមួ្រ្នុងការបគងកាើតឱ្យមានឥ្រ្ពិលផ្ទៃ លខ់្ួន។

ដើសកមមភាពនដយបាយផ្ទា លខ់្ួនរបសខ់្ុំយ៉ា ងដចូដមតិច?	្្ររុមេ៊នុគលើ្រ្ររឹ្រចតិ្តឱ្យមានការចចូលរមួផ្ទៃ លខ់្ួនគៅ្រ្នុងែសំគណើ
 

រការនគោបា�	ែរាបណាេ្រម្មភាពគនាលះ	្េបរាមចបាបជ់ាធរមាន;	គទាលះជាោ៉ាងណា	គ�ើងនរឹងមនិគចញេងចសំណា�របេអ់្ន្រ 

គលើេ្រម្មភាពនគោបា�ផ្ទៃ លខ់្ួនគ�ើ�	គេើ�អ្ន្រមនិ្តរូវគ្បើ្ បាេគ់្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះ	ឬអចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	(រមួទាសំងគពលគវលា 

របេអ់្ន្រគៅ្រដនង្គធ្ើការ)	គែើម្បីបន្ដគធ្ើេ្រម្មភាពនងិផល្បគោជនន៍គោបា�ផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រគ�ើ�។	ការង្ររបេអ់្ន្រនរឹង 

មនិរងផលប៉ាលះពាលព់្ីរេ្នៈនគោបា�ផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	ឬជគ្មើេរបេអ់្ន្រចសំគពាលះការចចូលរមួវភិារទាននគោបា�គ�ើ�។	

្បេនិគបើអ្ន្រមានបសំណងដេង្រ្រ	ឬ្រ្រលួ�្រការោិល�័ស្ធារណៈ	អ្ន្រ្តរូវ្រ្រលួការ�ល់្ ពមជាមនុពបីករុមប្ររឹកសាចបា 

បរ់បសប់ករុមហ៊នុ។

ដើអ្នកនឹងជយួោំបទសកមមភាពសប្ុបរសធមរ៌បសខ់្ុំឬដទ?	្្ររុមេ៊នុគនលះ្តរូវបានគរស្្គ លរ់ាមរ�ៈេ្រម្មភាពេប្ុបរេធម ៌

របេខ់្ួន	គេើ�គ�ើងបាន្រសំណតអ់ង្គការេប្ុបរេធម	៌នងិេ្រម្មភាពដែលគ�ើងោសំ្្រ្រ្នុងនាមជាស្ថា បន័ម�ួ។	គ�ើងជសំរញុ	គលើ្រ្ររឹ្រ

ចតិ្តអ្ន្រឱ្យចចូលរមួេ្រម្មភាពទាសំងគនលះ	ឬអង្គការែផ្រគ្រៀតដែលមានស្រៈេសំខានច់សំគពាលះអ្ន្រ។	គទាលះជាោ៉ាងណា	ការខតិខស្ំ បរឹងដ្បង 

ដផ្ន្រេប្ុបរេធមផ៌្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	្ តរូវអនវុត្តគោ�ោ្ម នការោ្រេ់មា្ព ធ	ឬការគេ្នើេុសំឱ្យអ្ន្រែផ្រគៅ្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	ឬនរណាមា្ន ្រដ់ែល
 

គ�ើងគធ្ើ្រចិក្ារជសំនញួជាម�ួឱ្យោសំ្្រេ្រម្មភាព	គោ�គ្បើមចូលនធិផិ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	គពលគវលាផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	នងិគោ�ោ្ម ន
 

ការគ្បើ្ បាេអ់ចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើ�។	ការគេ្នើេុសំការរោសំ្្រពី្ ្ររុមេ៊នុជាផ្ចូ វការ	ររួដតអនវុត្តរាមនតិវិធិេីម្េប។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  យ្ចតិ្តទុ្ ដា្ច់សំគោះសហរមនរ៍បសគ់យើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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គ�ើងបង្ហា ញថា	គ�ើង�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រ	់បន្ត

បរាបសយ័ទាកទ់ងដោយមានការទទលួខសុប្ររូវ
ដប្រើបរាសប់្រពន័្្ សេព្្ សាយសង្គមប្រកបដោយភាពឆ្្្រទវ។	្បេនិគបើ្ បធានប្រទា្រ្់រងនរឹង្្ររុមេ៊នុ 

របេគ់�ើង	បង្ហា ញគ�ើង	ខណៈដែលអ្ន្រេថាតិគៅគលើ្ បពន័ផ្្ពផ្សា�េង្គម	េចូមគធ្ើការ្បកាេឱ្យចបាេថ់ា	

អ្ន្ររជឺានគិោជតិ្្ររុមេ៊នុ	គេើ�ការ�លគ់�ើញរបេអ់្ន្រ	រជឺា្រេ្នៈផ្ទៃ លខ់្ួនរបេអ់្ន្រ	–	អ្ន្រមនិដមននោិ�តសំណាង

ឱ្យ្្ររុមេ៊នុគ�ើ�។	មនិ្តរូវបង្ហា ញពត័ម៌ានេមាងា តអ់សំពី្ ្ររុមេ៊នុ	ទដគពូាណិជ្ជកមម, អ្នក្្គ្រ់្ ្គង,់ ទដគបូ្រក្ួរប្រដជង	ឬ	

ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្ររបេគ់�ើង	គេើ�មនិ្តរូវ្បកាេអ្មី�ួដែលអាចបគងកាើតជាការរសំរាម្រសំដេង	ការបសំភតិបសំភ�័	

ការគបៀតគបៀន	ឬការេម្ុតគ�ើ�។

ដើមានអ្វីដក្្រដ�វីង	ប្រសិនដបវីខ្ុំបាននិយយក្នុងនាម្រំណាងឱ្យបករុមហ៊នុ?	្បេនិគបើអ្ន្រែរឹងគៅគពលគ្កា�ម្រគ្រៀត

ថា	អ្ន្រអាច្បដេលបាននោិ�្រ្នុងនាមតសំណាងឱ្យ្្ររុមេ៊នុគៅ្រ្នុងការប្ិរ្បកាេគនាលះ	េចូមទា្រ្់រង្បធាន្រប់្ រងរបេ់
 

អ្ន្រ	ឬ	EthicsLine	ែចូគច្នលះ្្ររុមេ៊នុអាចគឆ្ើ�តប	នងិជ�ួកាតប់នថា�ការប៉ាលះពាលដ់ែលគ្រើតមានគ�ើង។

គំរមូយួដទៀ្រ

ដសចក្តិដ្ង្ការណដ៍ោលនដយបាយសតិវីពវីសកមម

ភាពវិជ្ជមាន	និងឱកាសសមធម៌

បកមសវីលធមទ៌នការប្រត្បត្តិពាណិជ្ជកមមពាកព់ន័្

នឹងអ្នក្្គ្រ់្ ្គង់

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការមិនបញ្ចុ ោះបញ្ចូល

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីការចលូរមួវិភាគទាន 

នដយបាយ

ដោលការណស៍្ដវីពវីប្រពន័្្ សេព្្ សាយសង្គម	

(កំណ្រក់ដនង្ដំដណវីរការ)

ដោលការណដ៍ណនាំអ្នក្្គ្រ់្ ្គង់

ដោលនដយបាយស្ដវីពវីសិទ្ិមនសុសេ

ចំណុចដំដណវីរការ

្បេនិគបើអ្ន្រ្តរូវបានគរទា្រ្់រងរាម្បពន័ផ្្ពផ្សា�ពត័ ៌

មាន	ឬគោ�នរណាមា្ន ្រគ់ផ្ងគ្រៀតគៅខាងគ្រៅ្្ររុមេ៊នុ	 

េចូមបញ្ជចូ នេសំគណើ គនលះជចូនគៅអ្ន្រដែលមានេ្ិរ្គិឆ្ើ�តប 

រាងនាមឱ្យ្្ររុមេ៊នុ។	ឧទាេរណ៍	េសំគណើ េុសំទា្រ្់រងនរឹង្បពន័ ្

ផ្ពផ្សា�ពត័ម៌ាន	្តរូវបញ្ជចូ នគៅ	ដផ្ន្រ្រសំនា្រ្់រសំនង 

្បពន័ផ្្ពផ្សា�។	េសំគណើ េុសំដផ្ន្រេរិញញាវតថាុនងិវនិគិោរនិ	

្តរូវបញ្ជចូ នគៅដផ្ន្រ	គេវា្រម្មម្ាេ្់រម្មេ្ិរ្ភិារេ៊នុ។

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  យ្ចតិ្តទុ្ ដា្ច់សំគោះសហរមនរ៍បសគ់យើង

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌

បង្ហា ញ 
ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង ្បភពពត័ម៌ាន
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ការេគ្មចចងុគ្កា�

អរគណុចំដពាោះការដ្រតិជ្ាចិ្រតិរបសអ់្នកចំដពាោះបករុមហ៊នុ	Coca-Cola	និងចំ
ដពាោះបកមសវីលធមទ៌នការប្រត្បត្តិ	ពាណិជ្ជកមមរបសដ់យវីង។	
គ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះ្្ររុមេ៊នុ	Coca-Cola ជាដរឿងពិ្រ	ដែលបានបគងកាើតគ�ើងគោ�្្ររុមនគិោជតិដែលខតិខស្ំ បរឹងដ្បង	ែចូច	ជាអ្ន្រ	ដែលគធ្ើគរឿង្តរឹម្តរូវ

ជាគរៀងរាលផ់េងា	គៅ្របេ់្រម្មភាព	នងិ្រប់្ បតបិត្តកិារ។	

ប្ររូវមានការជំរញុទឹកចិ្រតិ	និងដធ្វីការង្រជាដរៀងរាលទ់្ងៃ	តាមរដបៀប	មយួ
ដដលជំរញុទឹកចិ្រតិរបសអ់្នកដទទ។	
មនិ្តរឹមដតគោរពរាម្្រមរបេគ់�ើង	គោលនគោបា�		របេ	់គ�ើង	នងិចបាប	់នងិប្រប្បញញាត្ត	ិដែលអនវុត្តចសំគពាលះ	

ការង្ររបេអ់្ន្រប៉ាគុណាណ លះគ្រ	ប៉ាដុន្ត	្តរូវ	គោរពមន	េកិាររបេ	់អ្ន្រផងដែរ។	្រ្នុង្ររណីមានអ្មី�ួដែល្រសំនងជា	មនិ	្តរឹម្តរូវ	

ឬគធ្ើឱ្យ្្ររុមេ៊នុគ�ើង	្បជាពលរែឋាគ�ើង	ឬ	អ្ន្រ	ដែល	គ�ើងបគ្មើគេវា្រម្ម	េថាតិ្រ្នុងហានភិ�័គនាលះ	េចូមរា�	ការណ៍	

អសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភរបេអ់្ន្រ។	គៅគពលអ្ន្រគធ្ើែចូគចា្ន លះ	អ្ន្ររ្រសាគ ្្ម លះនងិគ្ររ ្តិ៍គ ្្ម លះល្អរបេគ់�ើង	គេើ�ជ�ួ	គ�ើងដេង្រ្រវធិលី្្អ បគេើរជាង

ចសំគពាលះែសំគណើ រការ្្ររុមេ៊នុ	Coca-Cola	េ្មាប់្ បជាពលរែឋាជសំនានគ់្កា�។

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែល 

ជារបេគ់�ើង
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ប្រភពព្័រម៌ាន
ពនិតិ្យគមើលគៅ្រគីនលះចសំគពាលះន�ិមន�័ពា្រ្យរន្រឹលះនានា	

នងិពត័ម៌ានអសំពមីនេុ្
នងិធនធានដែលអាចមាន

គែើម្បីជ�ួអ្ន្រ្ប្ពរឹត្តរាម្្រមរបេគ់�ើង។

សទាទា នបុកម

ធនធាន

�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើង

្្ររុមេ៊នុ	COCA-COLA		•		ភាពេចុរតិ	-	គ្រឿងផ្សំេសំខាន់ៗ 		•		្បភពពត័ម៌ាន 

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 

ការ្រ្រលួខេុ្តរូវ
�្រចតិ្ត្រ្ុរោ្រច់សំគពាលះ 
េេរមនរ៍បេគ់�ើងរារាងមាតកិា ្តរូវ�លែ់រឹង ការពារអ្ដីែលជា 

របេគ់�ើង

េសំណួរ	ឬការ្ពរួ�បារម្ភ?	ចចូលគមើល	EthicsLine	គៅគលើគរេ្រសំពរ័	www.KOethics.com    39

http://www.KOethics.com


េទាទៃ នុ្ ្រម

ការដស៊ើបយកការណព៍វីគបូ្រក្ួរប្រដជង
ពត័ម៌ានអសំពរីច្ូ ប្រតួ្បដជងរបេគ់�ើង។

ការទទូា្រ	់បរាកស់បមាបក់ារសបមរួលដំដណវីរការ 
ការ្រចូទាត់្ បា្រប់ន្ដចិបន្ដួចជចូនមនន្តរីោឋា ភបិាល	គែើម្បីជសំរញុែសំគណើ រការ	ឬេ្មរួល	េ្រម្មភាព	

ឬគេវា្រម្មដែលមនិេគ្មច	ែចូចជាការ្រ្រលួអាជា្ញ បណ័ណ	ឬគេវា្រចូរេព័ទៃធម្មរា។

គណៈកមមការបកមសវីលធម	៌និងការប្រត្បត្តិតាម
រណៈ្រម្មការម�ួ	មានអ្ន្រែរឹ្រនាសំជានខ់្ពេដ់ែល	តសំណាង	ឱ្យ	មខុង្រអភបិាល្រចិ	្

នងិ្រចិ្្ បតបិត្តកិារ្្ររុមេ៊នុ	ដែល	្រ្រលួ	ខេុ្តរូវគលើការ្រប់្ រង្្រមេលីធម	៌ផន	

ការ្បតបិត្ត	ិពាណិជ្ជ្រម្មរបេគ់�ើង។

គបូ្រក្ួរប្រដជង
េ្មាបគ់ោលបសំណងផនប្រប្បញញាត្តេិ្តពីជីគម្ាលះផល្បគោជន	៍នងិការគេ៊ើប�្រការណ៍

ពរីច្ូ ប្រតួ្បដជង	ស្ថា បន័អាជវី្រម្ម	ទាសំងឡា�គ្រៅពី្ ្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង	ស្ខា		្្ររុមេ៊នុ		

របេគ់�ើង	ឬ្្ររុមេ៊នុ្ច្រែបគភេជ្ជៈ	ដែល	ផលតិ	ឬល្រគ់បាលះែុសំគភេជ្ជៈោ្ម នជាតិ្ េវ រឹង	

ឬស្រធាត	ុគភេជ្ជៈ	ឬ្រសំពងុដតពចិារណាោ៉ាងេ្រម្ម	ចសំគពាលះការ	គធ្ើែចូគច្នលះ។

ទដគពូាណិជ្ជកមម
ស្ថា បន័ជសំនញួ	ឬអង្គភាពណាម�ួដែល្្ររុមេ៊នុ	របេ	់គ�ើង	–	

ឬស្ខាណាម�ួរបេគ់�ើង	ឬ	្្ររុមេ៊នុ្ច្រែបគភេជ្ជៈរបេគ់�ើង	–	ល្រស់្រធាត	ុ

ឬផលតិផលេគ្មចដែលមានស្្្រ�គីហា	ផ្ទៃ លខ់្ួន	ឬមានអាជា្ញ បណ័ណគចញពី្ ្ររុមេ៊នុ។	

្្ររុមេ៊នុ	្ច្រែបគភេជ្ជៈដែលមានេ្ិរ្គិធ្ើអាជវី្រម្មេ្មាបផ់លតិផលមានស្្្រេញ្ញា  

ពាណិជ្ជ្រម្មរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	្តរូវបានចាត	់្រ្ុរថាជាផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម។

ទដគអូាជើវកមមដ្សេងដទៀ្រ
ផែរចូអាជវី្រម្មណាម�ួគផ្ងគ្រៀតដែលមនិដមនជាផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	ឬអ្ន្រផ្គតផ់្គង	់

ែចូចដែលបាន្រសំណត	់គេើ�ដែលអាចរាបប់ញ្ចូ លេមារមពាណិជ្ជ្រម្ម	

ផែរចូគ្រពគកាេល្យនងិឧបតថាម្្ភ បា្រ។់

ព្័រម៌ានសមាងៃ ្រជ់ា្រវន័្ដ
ពត័ម៌ានេមាងា តដ់ែលនរឹង្រសំនងមានផលប៉ាលះពាលែ់លក់ារេគ្មចចតិ្តរបេអ់្ន្រវនិគិោរគោ� 

េមគេតផុល	គែើម្បី្រញិ	ឬល្រម់ចូលប័្ តរបេ់្ ្ររុមេ៊នុម�ួ។	ការជញួែចូររាម	ពត័ម៌ាន	

ដបបគនលះផ្តលអ់តថ្ា បគោជនម៍និ្តរឹម្តរូវ	គោ�	អនញុ្ញា ត	ឱ្យអ្ន្រែរឹងពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	

រ្រ្បា្រ	់ចសំគណញ		ដផ្អ្រគលើពត័ម៌ានដែលមនិបានបង្ហា ញ	ែលស់្ធារណជន។

ព្័រម៌ានសមាងៃ ្រ់
ពត័ម៌ានណាម�ួដែល្្ររុមេ៊នុមនិធ្ាបប់ានបង្ហា ញ	ឬមនិធ្ាបប់ានោ្រឱ់្យមានជា្រចូគៅែល់

ស្ធារណៈជន	គេើ�ដែល្តរូវបានចាត្់រ្ុរជាការេមាងា ត។់

មននតិវីរោឋា ភិបាល
នគិោជតិរបេរ់ោឋា ភបិាលណាម�ួ	គៅ្រប្់រ្ីរដនង្	្រ្នុងពភិពគលា្រ	 

គទាលះជានគិោជតិដែលមានឋានៈទាប	ឬនគិោជតិ	ផនអង្គភាពដែល្រប់្ រងគោ�	 

រោឋា ភបិាល	្រគ៏ោ�។	ពា្រ្យគនលះ្ររ៏ាបប់ញ្ចូ លរណប្រ្នគោបា�	នងិ	មនន្តរីណប្រ្	 

គប្រ្ខជនតសំណាងការោិល�័នគោបា�	នគិោជតិ	ផនអង្គការអន្ដរជាតសិ្ធារណៈ	 

ែចូចជាអង្គការ	េេ្បជាជាត	ិនងិនគិោជតិរោឋា ភបិាល	ដែលអាច	គធ្ើ	េ្រម្មភាពដផ្ន្រេមតថាភាព 

ពាណិជ្ជ្រម្ម	ែចូចជា	ស្នស្្ត ចារ្យ	គវជ្ជបណ្ឌិ តគៅមនទៃរីគព្រ្យរែឋា	នងិបរុ្គល្ិរគោធាផងដែរ។

មននតិវីបកមសវីលធមប៌្រចាំ្រំបន ់(LEO)
នគិោជតិគៅ	Group	ស្ថា នបន័ជសំនញួ	(Business	Unit)	ឬ្រ្មតិវនិគិោរ្ច្រែបគភេជ្ជៈ	

ដែល្តរូវបានដណនាសំ	គោ�ថា្ន ្រែ់រឹ្រនាសំស្ថា នបន័ជសំនញួ	នងិគ្ជើេរាសំងគោ�	

រណៈ្រម្មការ្្រមេលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាម	ដែល	មានេ្ិរ្ផិ្តលក់ារ�ល់្ ពមជា 

លា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រេ្មាបេ់្រម្មភាពនានាគ្កាម្្រមគនលះ	្រ្នុងដផ្ន្រជគម្ាលះ	ផល	្បគោជន	៍

នងិអចលន្្រព្យរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ។	បញ្ជ គី ្្ម លះ	មនន្ត	ី្្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបន	់អាចរ្របានរាម	

គរេ្រសំពរ័	ខាង្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	ដផ្ន្រ្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តចិបាប។់

វ្រ្ថុមាន្រទម្
ពា្រ្យដែលអាចេសំគៅចសំគពាលះស្ច់្ បា្រ	់អសំគណា�	ការ្រ្រលួទានអាហារ	ការ្រមសាន្ដ	

ឱកាេអាជវី្រម្ម	ផលតិផល្្ររុមេ៊នុ	ការផ្តលជ់ចូនការង្រ	នងិគលើេពគីនលះគៅគ្រៀត	–	មនិមាន 

ការ្រសំណតច់សំននួ្ររឹ្រ្បា្រអ់ប្បបរមា	ឬអតបិរមាដែលទា្រ្់រងនរឹងពា្រ្យគនលះគ�ើ�។

សំណូក
ការផ្តលឱ់្យ	ឬការ្រ្រលួ�្រវតថាុមានតផមជ្ាេ្នចូ រនរឹងការេគ្មចចតិ្ត	ឬេ្រម្មភាពមនិ្តរឹម្តរូវ។	

អចលនបទព្យរបសប់ករុមហ៊នុ
ពា្រ្យដែលេសំគៅចសំគពាលះអ្ី្ របោ់៉ា ងដែលជា្រម្មេ្ិរ្រិបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	ដែលរមួមានស្ច់្ បា្រ	់

ឬផលតិផលរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	គមា៉ាងគធ្ើការរបេប់រុ្គល្ិរ	នងិេម្ិរផ្លការង្រ	្បពន័	្

នងិ្រម្មវធិ្ីរុសំព្យចូ្ររ័	ឧប្ររណ៍គអ�ចិ្តរូន្ិរនងិ្រចូររមនារមន	៍មា៉ាេុនីេតចមង្	 

េសំបុ្ តការ្បរសំតនន្តនីងិ្រម្មវធិ្ីរឡីា	ោន�ន្តរបេ់្ ្ររុមេ៊នុ	ពត័ម៌ាន្រម្មេ្ិរ្	ិ

នងិពាណិជ្ជេញ្ញា របេ់្ ្ររុមេ៊នុ។	

អំណាចទនការសដបមចចិ្រតិ 
្រ្នុងការទា្រ្់រងជាម�ួ្្ររុមេ៊នុ	មានដតអាជា្ញ ធរគ្រ	ដែល	អាចជលះឥ្រ្ពិលគលើ	ការគ្ជើេ

គរ ើេអ្ន្រផ្គតផ់្គងរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុគ�ើង	ឬ្រសំនា្រ្់រសំនងរបេគ់�ើងជាម�ួ	ផែរចូពាណិជ្ជ្រម្ម	

ឬអ្ន្រផ្គតផ់្គងដ់ែលមាន្ស្ប។់

្ចញ់ាត្
ពា្រ្យដែលរាបប់ញ្ចូ លប្ដ-ី្បពន	្ឪព្ុរមា្ដ �	បងប្អចូនបគងកាើត	ជែីចូនជរីា	្រចូន	គៅ	ស្ចផ់េ	្ឬផែ

រចូរមួគភ្រ្រ្នុង្ររួស្រដែលមានគភ្រែចូចោ្ន 	ឬផទៃុ�ោ្ន 	្រែ៏ចូចជាេមាជ្ិរ្ររួស្រគផ្ងគ្រៀតផង

ដែរ	ដែលរេគ់ៅជាម�ួអ្ន្រ	ឬ	គបើពុសំគនាលះគស្ត	អ្ន្រដែលពរឹងដផ្អ្រដផ្ន្រេរិញញាវតថាុ គលើអ្ន្រ	ឬ	អ្ន្រ

ណាដែលអ្ន្រពរឹងដផ្អ្រដផ្ន្រេរិញញាវតថាុ។

អ្នក្្គ្រ់្ ្គង់
អ្ន្រផ្គតផ់្គងផ់លតិផល	ឬគេវា្រម្មណាម�ួជចូន្្ររុមេ៊នុ	ដែលរមួមានទាសំង	

អ្ន្រពគិ្ោលះគោបល	់អ្ន្រគ ៉៉ា ការ	នងិភា្ន ្រង់្រ។	ពា្រ្យគនលះ្រេ៏សំគៅចសំគពាលះ	

អ្ន្រផ្គតផ់្គងណ់ាម�ួ	ដែល្្ររុមេ៊នុរបេគ់�ើង្រសំពងុគធ្ើការពចិារណាគ្បើ្ បាេោ់៉ាងេ្រម្ម	

គទាលះបជីាចងុគ្កា�មនិមានអាជវី្រម្ម	្តរូវបាន្បរលជ់ចូន្រគ៏ោ�។

EthicsLine 
គេវា្រម្មរា�ការណ៍របេគ់�ើង	ដែលបាន្រប់្ រង	គោ�ភារ	ី្របី	ីរាមរ�ៈគនលះ	 

បរុ្គល្ិរ	នងិអ្ន្រគផ្ងគ្រៀត	អាច	ស្្រ	េរួ	េសំណួរ	ឬគលើ្រគ�ើងនចូវការ្ពរួ�បារម្ភ	អសំពី្ ្រម	 

េលីធម	៌ផនការ្បតបិត្តដិផ្ន្រអាជវី្រម្ម	ឬ្្រម	េលីធម	៌នងិបញ្ហា ទា្រ្់រងនរឹងការ្បតបិត្ត	ិ 

ចបាបគ់ផ្ង	គ្រៀត។	EthicsLine	្រ្៏រ្រលួ�្រការអសំពាវនាវដែលទា្រ្់រងនរឹងគោល 

នគោ	បា�	េ្ិរ្មិនេុ្	នងិការចចូលរមួ្រសំនា្រ្់រសំនងនគិោជតិ	គៅ	រាម		បណា្ត ្បគ្រេ 

នានាដែលរបា�ការណ៍ដបបគនលះ	្តរូវបានអនញុ្ញា ត។	ខណៈគពល្រ្រលួបានការរ្ពរួ�	
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ធនធាន
្បេនិគបើអ្ន្រ្តរូវការគោបល	់ឬចងគ់លើ្រគ�ើងអសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភ	េចូមគធ្ើការពភិា្រសាជាម�ួនរឹងអ្ន្រ្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	ដែលោតេ់ថាតិគៅ្រ្នុង 

តនួា្រដីែលអាច�លែ់រឹង	នងិចាតវ់ធិានការ្តរឹម្តរូវបសំផតុ។	្បេនិគបើ	អ្ន្រមាន	អារម្មណ៍មនិ្េរួលចសំគពាលះការពភិា្រសា	ជាម�ួ	្បធាន	្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	

អ្ន្រអាចទា្រ្់រងដផ្ន្រធនធាន	ណាម�ួ	ែចូចខាងគ្កាម៖

េ្មាប់ ធនធាន ពត័ម៌ាន្រសំនា្រ្់រសំនង

ការរា�ការណ៍អសំពកីារ្ពរួ�បារម្ភគលើការអនវុត្្ត ្រមេលីធមអ៍ាជវី្រម្ម។

េសំណួរដផ្ន្រចបាប់

ការ�ល់្ ពមជាលា�ល្រ្ខណ៍អ្រ្រ	 

នងិការដណនាសំអសំពបីញ្ហា េលីធម	៌នងិការ្បតបិត្តរិាម។

េសំណួរទា្រ្់រងគៅនរឹង្្រមេលីធមអ៍ាជវី្រម្មរបេគ់�ើង

បញ្ហា ឧ្្រែិឋា្រម្មដែលអាចគ្រើតមាន

េសំណួរអសំពគីោលនគោបា�នងិនតីវិធិរីណគន�្យនងិេរិញញាវតថាុ

េសំណួរអសំពគីោលនគោបា�នងិនតីវិធិទីា្រ្់រងនរឹងធនធានមនេុ្

ស្្រេរួទា្រ្់រងនរឹងការជញួែចូររបេអ់្ន្រែរឹងពត័ម៌ានផផទៃ្រ្នុង

េសំណួរអសំពគីោលនគោបា�េ្ិរ្មិនេុ្

េសំណួរអសំពគីោលនគោបា�េ្ដពីេី្ិរ្មិនេុ្

EthicsLine	្បធាន្រប់្ រងរបេអ់្ន្រ	មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបន ់

របេអ់្ន្រ	ឬការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម

្្ររុម្បរឹ្រសាចបាបរ់បេ់្ ្ររុមេ៊នុ

មនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ	(LEO)

ការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម	

ឬមនន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ	(LEO)

េន្តេិខុ�្ុរស្្នេ្ត

បរុ្គល្ិរេរិញញាវតថាុជានខ់្ពេ់

តសំណាងដផ្ន្រធនធានមនេុ្	ឬ្រសំនា្រ្់រសំនងនគិោជតិ

ការោិល�័គលខាធកិារ

្្ររុមការង្រេ្ិរ្គិៅ្រដនង្គធ្ើការជាេ្រល

្្ររុមការង្រេ្ិរ្គិៅ្រដនង្គធ្ើការជាេ្រល

រា�ការណ៍រាមបណា្ដ ញអ៊នីគធើគណត៖ www.KOethics.com
ឬគៅ្រចូរេព័ទៃគោ�ឥតរតិផេ	្គោ�គ្បើគលខ្រចូែចចូលគ្បើ	 

នងិគលខ្រចូរេព័ទៃ	ដែលអាចរ្របានគៅ	www.KOethics.com

ទា្រ្់រងដផ្ន្រោសំ្្រចបាប់្ បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ

េចូមគមើល	គរេ្រសំពរ័ខាង្រ្នុង្្ររុមេ៊នុ	ដផ្ន្រ្្រមេលីធម	៌ 
នងិការ្បតបិត្តចិបាបេ់្មាបម់នន្តី្ ្រមេលីធម៌្ បចាសំតសំបនដ់ែលោសំ្្រ 

អាជវី្រម្មរបេអ់្ន្រ។

អ៊ដីម៉ាល៖compliance@coca-cola.com
្រចូរស្រ៖+1-404-598-5579

អ៊ដីម៉ាល៖	ការោិល�័្្រមេលីធមន៌ងិការ្បតបិត្តរិាម

								្្ររុមេ៊នុ	Coca-Cola 
        One Coca-Cola Plaza

        Atlanta, GA 30313 USA

មជ្ឈមណ្ឌ ល្បតបិត្តកិារ

KOC@coca-cola.com
800-515-2022

ទា្រ្់រងដផ្ន្រោសំ្្រេរិញញាវតថាុ ្បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ

ទា្រ្់រងដផ្ន្រោសំ្្រធនធានមនេុ្្បចាសំតសំបនរ់បេអ់្ន្រ

េចូមទា្រ្់រងការោិល�័គលខាធកិារ។

អ៊ដីម៉ាល៖	humanrights@coca-cola.com

អ៊ដីម៉ាល៖humanrights@coca-cola.com

ក្រុមហ៊នុ COCA-COLA  •  ភាពសចុរតិ - គករឿងផ្សំសសំខាន់ៗ   •  ក្រភពពត័ម៌ាន

គោលះ្ស្�ជាម�ួអ្ន្រ 
ែផ្រគោ��តុ្តធិម៌ ្បភពពត័ម៌ានបង្ហា ញ 
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របេគ់�ើង
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