ក្រមក្រតិរតតិ និងក្រមសីលធម៌រងនុ ការក្រររអាជីវរមម
គោលការណ៍ទគូ ៅ
ក្រុមហ៊ុន Crown Holdings, Inc. និងក្រមុ ហ៊ុនរ៊ុក្តសមព័នធររស់ក្រុមហន៊ុ មានគោលការណ៍ថានាយរ មក្នតី និងនិគោជិតក្ររ់រូរក្តូវគោរព
និងក្រតិរតតិតាមរាល់លិខិតរទដ្ឋាន និងស្មមរតីននច្បារ់ វិធាន និងរទរបញ្ញតតិជាធរមាននានាក្ររ់គពលគវលា និងក្ររ់មគធោបាយទាំងអស់ គហើយនិគោជិតក្ររ់រូរក្តូវពោោមក្រកាន់
ខ្ជារ់នូវសតង់ដ្ឋរខពស់រាំផ៊ុតននក្រមសីលធម៌ សីលធម៌ ភាពគស្មមោះក្តង់ និងភាពលអក្រគសើររនុងការរាំគពញភាររិច្បចររស់ខលួន។ ក្រុមហ៊ុន Crown រ៏រំពឹងថាក្ររ់ភារីទីរីដែលក្រុមហ៊ុន Crown
មានទាំនារ់ទាំនងពាណិជារមមជាមួយោ៉ា ងសរមមសក្មារ់ការផគត់ផគង់ទាំនញិ ឬគសវារមម ដែលរួមមានអនរផគតផ់ គង់វតថុធាត៊ុគែើម និងគក្រឿងមា៉ា ស៊ុីន អនរផគត់ផគង់ទាំនិញ និងគសវារមមគផេងគទៀត អនរគ ៉ា ការ អនរក្ររឹ ា
ឈ្មួញរណ្តតល និងភាន រ់ងារក្តូវគោរពតាមគោលការណ៍គៅរនុងក្រមគនោះរនុងលរខណៈដែលមានដច្បងរនុងក្រមក្រតិរតតសិ ដីពីការផគត់ផគង់ររស់ក្រុមហ៊ុន។

គោលការណ៍ជារ់លារ់
គែើមបីធានាថា និគោជិតក្ររ់រូរក្រកាន់ខ្ជារ់នូវគោលការណ៍ទូគៅ ក្រមុ ហ៊ុន Crown បានអន៊ុម័តគោលការណ៍ជារ់លារ់មួយច្បាំនួនដែលមានដច្បងគៅខ្ជងគក្កាម។ គទោះរីជាគោលការណ៍
ជារ់លារ់ទាំងគនាោះមិនក្ររែណត រ់ក្ររ់ស្មថនភាពដែលអាច្បរិតែល់បានដែលនិគោជិតអាច្បក្រឈ្មម៊ុខរ៏គដ្ឋយ រ៏គោលការណ៍ជារ់លារ់ទាំងគនាោះគដ្ឋោះក្ស្មយរញ្ហាមួយច្បាំនួនដែលអាច្បគរើតគ ើង។ ក្រសិនគរើ
និគោជិតណ្តមាន រ់មានសាំណួរណ្តមួយអាំពីថាគតើការក្រក្ពឹតដមួយច្បាំនួនមានលរខណៈក្តឹមក្តូវតាមច្បារ់ ឬក្តូវនឹងរទដ្ឋានររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ឬគទ និគោជិតគនាោះរួរដតស្មរសួរក្រធានផ្ទាល់ររស់ខលួន
អនរក្ររ់ក្រងគរាងច្បក្រ ឬនាយរដ្ឋានច្បារ់គៅរនងុ ដផនរររស់ខលួនភាល មៗ។ ក្រសិនគរើមិនមានការរត់សមាគ ល់គផេងពីគនោះ គោលការណ៍ជារ់លារ់ និងឯរស្មរគោងទរ់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Crown ឬ
“និគោជិត” ររស់ក្រុមហ៊ុន អន៊ុវតតច្បាំគពាោះនិគោជិត មក្នតី និងនាយរក្ររ់រូរររស់ក្រុមហ៊ុន Crown Holdings, Inc. និងក្រុមហ៊ុនរ៊ុក្តសមព័នធររស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុន Crown
នឹងអន៊ុវតតគោលការណ៍ជារ់លារ់រនុងលរខណៈក្សរតាមច្បារ់ វិធាន និងរទរបញ្ញតតិដែលមានជាធរមានគៅរនុងយ៊ុតាតធិការដែលក្រុមហ៊ុន Crown Holdings, Inc. និងក្រុមហ៊ុន
រ៊ុក្តសមព័នធររស់ក្រុមហ៊ុនក្រររអាជីវរមម។

គោលការណ៍សពតី ទី នាាំ ស់ផលក្រគោជន៍ និងឱកាសស្មជីវរមម
ក្រុមហ៊ុន Crown មានគោលការណ៍ហាមឃាត់មិនឱយមានទាំនាស់ផលក្រគោជន៍ គលើរដលងដតមានការយល់ក្ពមពីក្រុមក្រឹរាភិបាល។ “ទាំនាស់ផលក្រគោជន៍” គរើតគ ើងគៅគពល
ដែលផលក្រគោជន៍ឯរជនររស់រ៊ុរលគ រ៉ាោះពាល់ែល់ផលក្រគោជន៍ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown។ ស្មថនភាពននទាំនាស់អាច្បគរើតគ ើងគៅគពលដែលនិគោជិត មន្តនតី ឬនាយរចាត់វិធានការ ឬមានផល
ក្រគោជន៍ដែលអាច្បគធវើឱយមានការលាំបាររនុងការរាំគពញការងារររស់ខលួនគដ្ឋយមិនលគមអៀង

និងមានក្រសិទធភាពឱយក្រុមហ៊ុន

Crown។

ឧទហរណ៍

ក្រសិនគរើោត់មានតួនាទីគៅរនងុ ស្មថរ័ន

មួយដែលគធវើអាជីវរមម ឬក្ររួតក្រដជងនឹងក្រុមហ៊ុន Crown។ ទាំនាស់ផលក្រគោជន៍រ៏គរើតមានផងដែរគៅគពលនិគោជិត មក្នតី ឬនាយរ ឬ សមាជិរក្រួស្មរររស់ោត់ទទួលបានផលក្រគោជន៍ផ្ទាល់ខលួន
មិនក្តឹមក្តូវគដ្ឋយស្មរដតតាំដណងររស់ោត់គៅរនុងក្រុមហ៊ុន។ រាល់និគោជិត មក្នតី ឬនាយរររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ដែលមានសាំណួរទរ់ទងនឹងទាំនាស់ផលក្រគោជន៍ែ៏ធាំរួរដតពិគក្ោោះគោរល់
ជាមួយនាយរដ្ឋានច្បារ់គៅរនុងដផនរររស់ខនលួ ។

ដរដក្រគៅនងៃទី ០២ ដខរ៊ុមភៈ ឆ្នាំ ២០២២

ឱកាសស្មជីវរមម
និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown មានភាររិច្បចជាំរ៊ុញផលក្រគោជន៍ក្សរច្បារ់ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown គៅគពលដែលឱកាសគនោះមរែល់ និងក្តូវបានហាមឃាត់មិនឱយ៖
•
•
•

គ្លៀតយរឱកាសផ្ទាល់ខលួនដែលររគ ើញតាមរយៈការគក្រើក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ ព័ត៌មាន ឬម៊ុខតាំដណងររស់ស្មជីវរមម
គក្រើក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ ព័ត៌មាន ឬម៊ុខតាំដណងររស់ស្មជីវរមមគែើមបីផលច្បាំគណញផ្ទាល់ខលួន និង
ក្ររួតក្រដជងជាមួយក្រុមហ៊ុន Crown។

ការការពារ និងការគក្រក្ើ ទពយសមបតតរិ រស់ក្រមុ ហន៊ុ
និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រួរដតក្រឹងដក្រងការពារក្ទពយសមបតតិររស់ក្រុមហ៊ុន និងធានាឱយមានការគក្រើក្បាស់ក្រររគដ្ឋយក្រសិទធភាព។ ការលួច្ប ការគធវសក្រដហស និងការខាោះខ្ជាយ
មានផលរ៉ាោះពាល់ផ្ទាល់គលើលទធភាពររក្បារ់ច្បាំគណញររស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្ទពយសមបតតិររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រួមមាន រ៊ុាំពយូទ័រ និងក្រព័នធទាំនារ់ទាំនង និងព័ត៌មានគអ ិច្បក្តូនិរ និងឯរស្មរនានា រឺក្តូវបាន
គក្រើក្បាស់សក្មារ់ដតគោលរាំណងអាជីវរមមសមក្សរ និងសក្មារ់ការគក្រើក្បាស់ ការច្បូលគក្រើក្បាស់ និងសរមមភាពនានាដែលអន៊ុញ្ហញតគដ្ឋយអនរក្ររ់ក្រងររស់និគោជិតរ៉ា៊ុគណ្តណោះ។

គោលការណ៍ជញួ ែូរមូលរក្ត
ការជួញែូរភារហ៊ុន ឬមូលរក្តគផេងគទៀតររស់ក្រុមហ៊ុនជួញែូរជាស្មធារណៈ ឬ “ការផតល់ព័ត៌មាន” ែល់អនរែនទអាំពីឯរស្មរ ព័ត៌មានអស្មធារណៈ ក្តូវបានហាមឃាត់តាមច្បារ់ររស់
សហរែាអាគមរិរ គហើយជាទូគៅក្តូវបានហាមឃាត់គៅរនុងក្រគទសែនទគទៀត គហើយរួរដតខិតខាំគជៀសវាងនូវរូរភាពណ្តមួយដែលនិគោជិតណ្តមាន រ់ររស់ក្រុមហន៊ុ Crown គធវើការទិញ ឬលរ់ភារហន៊ុ
ឬមូលរក្តគផេងគទៀតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown (ែូច្បជាមូលរក្ត អតិងិជន ឬអនរផគត់ផគង់ររស់ក្រុមហន៊ុ Crown) បានគធវើតាមរគរៀរមួយគែើមបីររក្បារ់ច្បាំគណញពីព័ត៌មានពីនផារនុងដររគនោះ។
និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown មិនក្តូវបានអន៊ុញ្ហញតឱយគក្រើ ឬដច្បររំដលរឯរស្មរ ព័ត៌មានអស្មធារណៈសក្មារ់គោលរាំណងជួញែូរភារហ៊ុនគ ើយ។ ច្បារ់ររស់សហរែាអាគមរិរដែលក្តូវបានអន៊ុវតត
សក្មារ់ការជួញែូរររស់អនរនផារនុងអន៊ុវតតមនិ ក្តឹមដតច្បាំគពាោះភារហ៊ុនររស់ក្រុមហ៊ុន

Crown

ដែលកាន់ការ់ផ្ទាល់គដ្ឋយនិគោជិតររស់ក្រុមហន៊ុ

Crown

និងក្រួស្មរជិតសនិទររស់

ពួរគរផ្ទាល់រ៉ា៊ុគណ្តណោះគទ រ៉ា៊ុដនតដងមទាំងភារហ៊ុនររស់ក្រមុ ហ៊ុន Crown ដែលជាអតថក្រគោជន៍ររស់និគោជិតណ្តមាន រ់ ឬរណនីច្បូលនិវតតន៍ដែលនិគោជិតមានសិទធិ ឬសមតថភាពគធវើការដណនាាំ
ពីការវិនិគោរររស់ពួរគរផងដែរ។
ព័ត៌មាននផារនុងមិនងាយរាំណត់គទ រ៉ា៊ុដនតជាទូគៅ មានន័យថា ព័ត៌មានអស្មធារណៈដែលអនរវិនិគោរសមក្សរនឹងពិចារណ្តគធវើការសគក្មច្បច្បិតតពីការទិញ កាន់ការ់ ឬលរ់ភារហ៊ុនគៅរនុង
ក្រុមហ៊ុនជួញែូរជាស្មរធារណៈ។ គដ្ឋយស្មរដតរទដ្ឋានគនោះអាច្បមានភាពមិនស៊ុក្រឹត រញ្ហាអាច្បគរើតមានគៅដផនរមាខ ងដែលមិនគធវើការជួញែូរគែើមបីគធវើឱយក្បារែថាមិនមានសូមបីដតរូរភាពននការក្រក្ពឹតដមិនក្តឹមក្តូវ។
ក្រុមហ៊ុន Crown គលើរទឹរច្បិតតឱយនិគោជិតររស់ខលួនវិនិគោរគលើភារហ៊ុនររស់ក្រុមហ៊ុន Crown សក្មារ់រយៈគពលដវង។ ការជួញែូររយៈគពលខលីគដ្ឋយនិគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន
Crown ជាពិគសស អាច្បមានគលច្បជារូរភាពននការជួញែូរររស់អនរខ្ជងរនុង។ ែូគច្បនោះ វាជាគោលការណ៍ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រនុងការមិនគលើរទឹរច្បិតតទល់ដតគស្មោះនូវការជួញែូររយៈគពលខលី
នូវភារហ៊ុនររស់ក្រុមហ៊ុន Crown។
គែើមបីររាបាននូវការក្រតិរតតិតាមគោលការណ៍ការជួញែូរមូលរក្តររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ក្រុមហ៊ុន Crown តក្មូវឱយនិគោជិតដែលជាទូគៅអាច្បច្បូលគក្រើក្បាស់នូវឯរស្មរ ព័ត៌មាន
អស្មធារណៈ គទោះរីជារ៊ុរគលគនាោះមិនអាច្បច្បូលគក្រើក្បាស់នូវព័ត៌មានដររគនោះគៅគពលទិញ ឬលរ់រ៏គដ្ឋយ ក្តូវ
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ទទួលបានការអន៊ុម័តសក្មារ់ការជួញែូរណ្តមួយពីនាយរដ្ឋានច្បារ់ជាម៊ុនអាំពីការជួញែូរជារ់ដសតង។ រាល់និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ដែលមានសាំណួរអាំពីការក្រក្ពឹតតក្តឹមក្តូវររស់ខនលួ តាមគោល
ការណ៍គនោះរួរដតដសវងររែាំរូនាមនពីនាយរដ្ឋានច្បារ់ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown។
គដ្ឋយស្មរក្រុមហ៊ុន Crown ជាអនរគច្បញភារហ៊ុន តាមច្បារ់សតីពីការក្ររ់ក្រងមូលរក្តររស់សហរែាអាគមរិរ ការហាមឃាត់ពីការជួញែូរររស់អនរខ្ជងរនុងដែលពារ់ព័នធនឹងភារ
ហ៊ុនររស់ក្រុមហ៊ុន Crown អន៊ុវតតច្បាំគពាោះនិគោជិត ភាន រ់ងារ អនរក្ររ់ក្រង មន្តនតី និងនាយរទាំងអស់ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ទូទាំងពិភពគលារ។

គោលការណ៍សពតី កាី រជួញែូរគក្ៅក្រគទស
ទណឌ រមម
ក្រុមហ៊ុន Crown ក្តូវដតគោរពតាមរមមវធិ ី និងច្បារ់សដីពីទណឌ រមមគសែារច្បិ ច និងពាណិជារមមជាធរមាន។ ឧទហរណ៍ ការិោល័យក្ររ់ក្រងក្ទពយសរមមររគទសររស់
សហរែាអាគមរិរអន៊ុវតតការរឹតរនតឹងររស់សហរែាអាគមរិរគលើការគធវើអាជីវរមមជាមួយក្រគទស អងគភាព និងរ៊ុរគលមួយច្បាំនួន។
ការក្រឆ្ាំងនឹងការគធវពាើ ហិកា
ក្រុមហ៊ុន Crown ក្តូវដតអន៊ុគលាមតាមច្បារ់សតីពីការក្រឆ្ាំងនឹងការគធវើពាហិកាដែលមានជាធរមាន។
ឧទហរណ៍ ច្បារ់សតីពីការក្រឆ្ាំងការគធវើពាហិការរស់សហរែាអាគមរិរ
ជាទូគៅហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនររស់សហរែាអាគមរិរ
និងក្រុមហ៊ុនរ៊ុក្តសមព័នធររស់ខនលួ ទូទាំងពិភពគលារមិនឱយសហការជាមួយនឹងការគធវើពាហិកាអនតរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលសហរែាអាគមរិរមិនដ្ឋរ់ទណឌ រមម។
ការគធវើពាហិកាគរើតគ ើងគៅគពលមន៊ុសេមួយនារ់ ឬក្រុមមន៊ុសេរែិគសធមិនគធវអាើ ជីវរមមជាមួយនឹងមន៊ុសេ ឬក្រគទសមួយច្បាំនួនគផេងគទៀត។
ច្បារ់សពតី កាី រក្ររ់ក្រងការនាាំគច្បញ
ក្រុមហ៊ុន Crown ក្តូវដតអន៊ុគលាមតាមច្បារ់សតីពីការក្ររ់ក្រងការនាាំគច្បញថាន រ់ជាតិ និងពហ៊ុជាតិដែលមានជាធរមាន។ ឧទហរណ៍ ច្បារ់សតីពីការក្ររ់ក្រងការនាាំគច្បញររស់សហរែាអាគមរិរ
អន៊ុវតតច្បាំគពាោះការនាាំគច្បញ និងការនាាំគច្បញរនតនូវទាំនិញ និងរគច្បចរវិទោររស់សហរែាអាគមរិរ។ រនុងកាលៈគទសៈមួយច្បាំនួន ច្បារ់ទាំងគនោះហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុនរ៊ុក្តសមព័នធររស់
ក្រុមហ៊ុនសហរែាអាគមរិរ រួមមានក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាាំងគៅគក្ៅសហរែាអាគមរិរ មិនឱយជួញែូរគដ្ឋយផ្ទាល់ ឬគដ្ឋយក្រគោលជាមួយនឹងក្រគទសមួយច្បាំននួ ដែលពារ់ព័នធនឹងក្រតិរតតិការមួយច្បាំនួន។
រាល់និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ដែលមានសាំណួរពារ់ព័នធនឹងការអន៊ុវតតនូវច្បារ់សតីពីទណឌ រមមការក្រឆ្ាំងនឹងការគធវើពាហិកា ឬការក្ររ់ក្រងការនាាំគច្បញ រួរដតពិគក្ោោះគោរល់ជា
មួយនឹងនាយរដ្ឋានច្បារ់គៅរនុងដផនរររស់ខនលួ ។

គោលការណ៍ក្រឆ្ាំងនឹងអាំគពើពរ៊ុ រលួយ
និគោជិត មក្នតី នាយរ ឬភារីទីរីឯររាជយររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ដែលគធវើសរមមភាពតាងនាមឱយក្រុមហន៊ុ មិនអាច្បរង់ក្បារ់ ផតល់ជូន ឬសនោថានឹងរង់ក្បារ់ ឬអន៊ុញ្ហញតឱយគធវើការទូទត់
គៅឱយភារី ស្មធារណៈ ឬឯរជនណ្តមួយគៅរនងុ ក្រគទសណ្តមួយ គែើមបីទទួលបានអតថក្រគោជន៍មិនសមរមយសក្មារ់ក្រុមហ៊ុនគ ើយ។ ពួរគររ៏មិនអាច្បទទួលយរ ឬគសនើស៊ុាំការទូទត់ដររគនោះបានដែរ។
“ការទូទត់” រួមរញ្ចូលទាំងសាំណូរ ឬការសូរបា៉ា ន់ រ៏ែូច្បជាការក្ររល់នូវអវីដែលមានតនមលមិនថាជាររស់ ឬស្មច្ប់ក្បារ់ (ែូច្បជា អាំគណ្តយ ការរមានត ការច្បាំណ្តយការគធវែើ ាំគណើរ ការររិចាចរសរបុរសធម៌
វិភារទននគោបាយ ការជួលរ៊ុរគល ឬស្មច្ប់ញាតិ)។
សូមគមើលវិញ្ហញរនរក្តសដីពីការក្រឆ្ាំងនឹងអាំគពើព៊ុររលួយ និងការក្រឆ្ាំងនឹងការសមាអ តក្បារ់
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អាំគណ្តយ ការររិចាចរ ការរមាន និងការអន៊ុគក្ោោះ
ក្រុមហ៊ុន Crown ទទួលស្មគល់ថា ការផ្ទលស់រតូរមតងមាា លនូវការរួរសមដផនរអាជីវរមម ែូច្បជាអាំគណ្តយតិច្បតួច្ប អាហារ និងការរមានត (រារ់រញ្ចូលទាំងការអគញ្ាើញឱយច្បូលរួមក្ពឹតតិការណ៍រឡា
ី
ឬពិធីជរ់គលៀងនងៃឈ្រ់សក្មារ) រឺជាទមាល រ់ធមមតាមួយដែលមានគោលរាំណងរគងាើតស៊ុច្បឆនាៈ និងរគងាើតទាំន៊ុរច្បិតតគលើទាំនារ់ទាំនង។ ែូគច្បនោះ គោលការណ៍គនោះមិនមានគច្បតនារារាាំងការផតល់ ឬការទទួលយរ
នូវការរួរសមទូគៅគនាោះគទ ពីគក្ពាោះថាតនមលននការែឹងរ៊ុណរឺសដួច្បគសដើងពារ់ព័នធនឹងកាលៈគទសៈដែលតនមលននការែឹងរ៊ុណក្តូវបានផតល់ជូន និងទទួលយរ ឬក្សរតាមការអន៊ុវតតអាជីវរមមដែលបានទទួលយរជាទូគៅ
ររស់ក្រគទស និងឧសាហរមម គហើយមិនមានរាំណងជោះឥទធិពលែល់ការសគក្មច្បច្បិតតដផនរអាជីវរមមររស់រ៊ុរលគ ដែលពារ់ព័នធគនាោះគទ។ និគោជិតរួរដតគជៀសវាងការក្រក្ពឹតតណ្តមួយដែលសូមបីដតរគងាើតឱយ
មានអារមមណ៍ថាមិនក្តឹមក្តូវ។ និគោជិតដែលក្តូវបានផតល់ជូន ឬទទួលអាំគណ្តយជាលរខណៈដែលផាុយនឹងគោលការណ៍គនោះរួរដតរែិគសធ ឬក្ររល់អាំគណ្តយគនាោះគៅវិញគដ្ឋយលរខណៈរួរសម។
និគោជិតមិនអាច្បផតល់ឱយ ឬទទួលយរអវីដែលមានតនមលធាំជាងតនមលសដួច្បគសដើងគៅឱយ ឬពីអតិងិជន អនរផគត់ផគង់ អនរលរ់ មន្តនតីស្មធារណៈ ឬរណររេនគោបាយ ឬរ៊ុរគលគផេងគទៀតដែល
មានម៊ុខតាំដណងក្រហារ់ក្រដហលោន នាគពលរច្បចុរបនន ឬអនារត។ ការផតល់ ឬការទទួលយរអាំគណ្តយជាស្មច្ប់ក្បារ់ (រួមទាំងស្មច្ប់ក្បារ់សមមូល ែូច្បជាភារហ៊ុន ឬរណណ ភារហ៊ុន) ក្បារ់រមចីផ្ទាល់ខលួន
ការរញ្ចុោះតនមល ឬអាំគណ្តយ ឬការអន៊ុគក្ោោះណ្តមួយគផេងគទៀតដែលអាច្បក្តូវបានចាត់ទ៊ុរថាជាសាំណូរ ឬការសូរបា៉ា ន់ ឬការទូទត់ខ៊ុសច្បារ់ ឬអសីលធម៌គផេងគទៀត ក្តូវបានហាមឃាត់ោ៉ាងតឹងរ៊ុឹងគដ្ឋយ
មិនរិតពីតនមលគ ើយ។ គលើសពីគនោះ និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown មិនអាច្បគសនើស៊ុាំអាំគណ្តយ ការែឹងរ៊ុណ ឬការអគញ្ាើញទទួលទនអាហារ ឬការរមានតពីអនរណ្តមាន រ់ដែលក្រុមហ៊ុន Crown
គធវើអាជីវរមម ឬរាំព៊ុងច្បរចាគធវើអាជីវរមមគ ើយ។ គទោះរនុងកាលៈគទសៈណ្តរ៏គដ្ឋយ មូលនិធិស្មជីវរមមររស់ក្រមុ ហ៊ុន Crown មិនអាច្បក្តូវបានគក្រើក្បាស់គដ្ឋយខ៊ុសច្បារ់សក្មារ់ការច្បូលរួមច្បាំដណរ
នគោបាយក្រគភទណ្តមួយបានគ ើយ។
គោលការណ៍គនោះមានគោលរាំណងអន៊ុវតតច្បាំគពាោះនិគោជិត

និងនាយរទាំងអស់ររស់ក្រុមហ៊ុន

មក្នតី

Crown

និងសមាជិរក្រួស្មរជិតសនិត

ររស់ពួរគររ៏ែូច្បជាភារីទីរីឯររាជយរនុងនាមក្រុមហ៊ុនដែល រួមមានភាន រ់ងារភារីទរី ី អនរដច្បរចាយ អនរពិគក្ោោះគោរល់ អនរគ ៉ា ការ និងអនររញ្ចុោះរញ្ចូល និងនែរូវិនិគោររួមទ៊ុនររស់ក្រុមហ៊ុន Crown។
សូមគមើលគសៀវគៅដណនាាំសតីពីគោលការណ៍ក្រឆ្ាំងនឹងអាំគពើព៊ុររលួយររស់ក្រុមហ៊ុន Crown គែើមបីទទួលបានព័ត៌មានលមអិតរដនថម និងឧទហរណ៍នានាអាំពីរញ្ហាដែលអាច្បគរើតមាន។ ក្រសិនគរើរ៊ុរលគ
ដែលក្តូវបានរារ់រញ្ចូល
មានសាំណួរណ្តមួយទរ់ទងនឹងការអន៊ុវតតគោលការណ៍គនោះ
រ៊ុរលគ គនាោះរួរដតរងាា ញពីកាលៈគទសៈដែលពារ់ព័នធ
និងដសវងររការយល់ក្ពមពីក្រធានដផនរពារ់ព័នធ
ឬពីនាយរដ្ឋានច្បារ់ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown។

គោលការណ៍ច្បារ់សពតី កាី រក្ររួតក្រដជង
ក្រុមហ៊ុន Crown ក្ររួតក្រដជងគដ្ឋយស្មវហារ់ យ៊ុតតិធម៌ និងឯររាជយសក្មារ់អាជីវរមមតាមលរខណៈក្រររគដ្ឋយក្រមសីលធម៌គៅក្ររ់ដផនរននទីផារទាំងអស់សក្មារ់ផលិតផលររស់
ក្រុមហ៊ុន Crown។ ច្បារ់សតីពីការក្ររួតក្រដជងររស់រណ្តតក្រគទសដែលក្រមុ ហ៊ុន Crown គធវើអាជីវរមម រឺជាក្រឹោះននសហក្ោសក្ររួតក្រដជងគដ្ឋយគសរី។
ក្រុមហ៊ុន

Crown

តក្មូវឱយនិគោជិតទាំងអស់ក្រតិរតតិតាមោ៉ា ងគពញគលញនូវច្បារ់សតីពីការក្ររួតក្រដជងររស់រណ្តតក្រគទសដែលក្រុមហ៊ុន

Crown

គធវើអាជីវរមម។

វាជាគរឿងខ៊ុសច្បារ់គៅរនុងសហរែាអាគមរិរ និងក្រគទសជាគក្ច្បើនគទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Crown គធវើអាជីវរមមគែើមបីច្ប៊ុោះរិច្បចក្ពមគក្ពៀង ការគោរយល់ ឬការពិភារាជាមួយនែរូក្ររួតក្រដជងររស់គយើង
ទរ់ទងនឹង៖ តនមល ឬការរញ្ចុោះតនមល លរខខណឌ ននការលរ់ រួមមានងិរគវលាឥណទន ក្បារ់ច្បាំគណញ ក្បារ់ច្បាំគណញែ៊ុល ឬការច្បាំណ្តយ ច្បាំដណរទីផារ ការអន៊ុវតត ឬរណ្តតញដច្បរចាយ ការគែញនងល
ឬគច្បតនាគែញនងល ពក្ងីរសមតថភាព ឬច្បូលទីផារងមី ការគក្ជើសគរីស ការចាត់ថានរ់ ការរែិគសធ ឬការរញ្ចរ់អតិងិជន ឬក្រគភទអតិងិជន ដែនែីននការលរ់ ឬទីផារ ការផ្ទលស់រតូរព័ត៌មានក្ររួតក្រដជង
ឬរញ្ហាគផេងៗណ្តមួយដែលមិនស៊ុីច្បងាវ រ់នឹងគសរីភាពគពញគលញននសរមមភាព និងឯររាជយភាពររស់ក្រុមហ៊ុនរនុងការគធវើអាជីវរមមររស់ខលួនគ ើយ។
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ក្រធានដផនរ និងអន៊ុក្រធានដផនរលរ់ និងនាយរដ្ឋានច្បារ់ដច្បររំដលរការគរតជាាច្បិតតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រនុងការក្រតិរតតិតាមច្បារ់សតីពីការក្ររួតក្រដជង។ សូមពិគក្ោោះជាមួយពួរគរម៊ុន
នឹងផតល់ការរញ្ចុោះតនមលគផេងៗ ក្បារ់ក្តលរ់មរវិញ ក្បារ់ឧរតថមភ ឬការដរដក្រតនមលគផេងៗគទៀត ឬលរខខណឌ គផេងននការលរ់ជូនអតិងិជនគផេងៗោន សក្មារ់ផលិតផលដតមួយ ឬក្រសិនគរើអនរមានសាំណួរ ឬ
រងវល់ណ្តមួយ គហើយរាល់គពលដែលអនរក្តូវការជាំនួយរនុងការដសវងយល់ ឬក្រតិរតតិតាមគោលការណ៍គនោះ។

គោលការណ៍សពតី រី រិស្មថន ស៊ុខភាព និងស៊ុវតថភាិ ព
ក្រុមហ៊ុន Crown ទទួលស្មគល់ថា ការការពារស៊ុខភាពមន៊ុសេ និងររិស្មថនរឺជាការគធវើអាជីវរមមែ៏ក្តឹមក្តវូ មួយដែលអភិររេធនធាន និងការពារនិគោជិត អតិងិជន ស្មធារណជន និង
ររិស្មថនទូគៅ។ និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ក្ររ់រូរដច្បររំដលរការទទួលខ៊ុសក្តូវគនោះរនុងការធានាឱយបានគជារជ័យរយៈគពលដវងសក្មារ់ក្រុមហ៊ុន Crown។
គែើមបីអន៊ុវតតនូវគោលការណ៍គនោះ ក្រុមហ៊ុន Crown និងនិគោជិតររស់ខលួនក្តូវដត៖
•

គរតជាាច្បិតតច្បាំគពាោះភាពជាអនរែឹរនាាំគដ្ឋយក្រតិរតតិការអាជីវរមមររស់ក្រុមហន៊ុ Crown ក្សរតាមលរខខណឌ តក្មូវររស់រទរបញ្ញតតិទាំងអស់ និងរទដ្ឋាន
និងគោលការណ៍សតីពីររិស្មថន ស៊ុខភាព និងស៊ុវតថិភាពររស់ក្រុមហ៊ុន Crown។

•

ពក្ងឹងវរបធម៌រ៊ុគរសរមមដផនរររិស្មថន ស៊ុខភាព និងស៊ុវតថិភាពររស់ក្រមុ ហ៊ុន Crown
រនុងច្បាំគណ្តមនិគោជិតក្ររ់លាំដ្ឋរ់ថានរ់ និងគរតជាាច្បាំគពាោះការការពារ និងស៊ុខ៊ុមាលភាពររស់និគោជិតក្ររ់ររូ ។

គដ្ឋយរគងាើនការយល់ែឹង

និងច្បាំគណោះែឹង

•

គលើររមពស់ការការពារការរាំព៊ុលគដ្ឋយគផ្ទតតគលើការកាត់រនថយក្រភព
និងការអភិររេធនធាននិងរួមរញ្ចលូ ការពិចារណ្តពីររិស្មថន
និងស៊ុវតថិភាពរនុងច្បាំគណ្តមលរខណៈវិនិច្បឆ័យដែលរគក្មាង ផលិតផល ែាំគណើរការ និងការទិញក្តូវបានវាយតនមល។

ស៊ុខភាព

•

តក្មូវឱយនិគោជិតក្ររ់រូរទទួលខ៊ុសក្តូវច្បាំគពាោះការងារ និងសនតិស៊ុខពារ់ពន័ ធនឹងររិស្មថន ស៊ុខភាពនិងស៊ុវតថិភាពររស់ខលួន និគោជិតជាមិតត និងក្រុមហ៊ុន។

•

វាយតនមលការងារ
និងរមមវិធីពារ់ព័នធនងឹ ររិស្មថន
និងោម នផលរ៉ាោះពាល់។

ស៊ុខភាពនិងស៊ុវតថិភាព
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និងគរតជាាដរលមអជារនតគឆ្ព ោះគៅគោលគៅរាំណត់ដែលោម នគក្ោោះថាន រ់

គោលការណ៍សពតី អាី ង៍របាាំ ាំងពាណិជរា មម និងព័តមា៌ នសមាៃត់
ព័តមា៌ នអាជីវរមម
និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown គដ្ឋោះក្ស្មយគរៀងរាល់នងៃជាមួយព័ត៌មានអាំពក្ី រុមហ៊ុន និងអាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ុន។ ព័ត៌មានគនោះរួមមានដផនការអាជីវរមម ែាំគណើរការផលិតរមម និង
រគច្បចរវិទោ ការគធវើទីផារ និងព័ត៌មានតនមល រញ្ាអី តិងិជន និងដផនការសក្មារ់អាជីវរមម និងការរណ្តតរ់ទ៊ុនងមីៗ។ អាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ុន Crown អាច្បនឹងក្តូវខូច្បខ្ជត ក្រសិនគរើ
ព័ត៌មានគនោះក្តូវបានរងាា ញែល់នែរូក្ររួតក្រដជង ឬគៅអនរណ្តមាន រ់គផេងគទៀតគៅគក្ៅក្រុមហ៊ុនគនាោះ។
និគោជិតនីមានរ់ៗររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ក្តូវសនមតថា រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់គនាោះរឺជាការសមាៃ ត់ (គលើរដលងដតកាលៈគទសៈដែលក្រុមហ៊ុន Crown បានរងាា ញព័ត៌មានគៅរនុង
របាយការណ៍ដែលបានផេពវផាយ ឬគៅគពលដែលនិគោជិតអាច្បគផាៀងផ្ទាត់ថាព័តមា៌ នគនាោះក្តូវបានែឹងជាស្មធារណៈឬអត់)។ ែូច្បោន គនោះដែរ និគោជិតនីមានរ់ៗររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រួរសនមត
ថារាល់ព័ត៌មានដែលបានរងាា ញែល់ក្រុមហ៊ុន Crown គដ្ឋយអតិងិជន និងអនរផគត់ផគង់ររស់ខលួនរឺជាការសមាៃ ត់ (គលើរដលងដតកាលៈគទសៈដែលអតិងិជន ឬអនរផគត់ផគងបា់ នយល់ក្សរច្បាស់លាស់
ច្បាំគពាោះការរងាា ញព័ត៌មានររស់ខលួន ឬនិគោជិតអាច្បគផាៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មានក្តូវបានែឹងជាស្មធារណៈឬអត់)។ និគោជិតនីមួយៗររស់ក្រមុ ហ៊ុន Crown មានកាតពវរិច្បចរនុងអាំ ុងគពល និងគក្កាយ
គពលរាំគពញការងារររស់ខលួនរនុងការររាព័តមា៌ នសមាៃ ត់ទាំងអស់គដ្ឋយភាពគជឿជារ់រែិគសធមិនរងាា ញព័ត៌មានដររគនោះែល់មន៊ុសេណ្តមាន រ់គៅខ្ជងគក្ៅក្រុមហន៊ុ គដ្ឋយោម នការយល់ក្ពមពីក្រមុ ហ៊ុនជាម៊ុន
និងរែិគសធមិនគក្រើក្បាស់ព័ត៌មានដររគនោះសក្មារ់គោលរាំណងគផេងគទៀតគក្ៅពីការអន៊ុវតតភាររិច្បចររស់ខនលួ ច្បាំគពាោះក្រុមហ៊ុន
គលើរដលងដតគៅគពលដែលការរងាា ញព័ត៌មានគនោះតក្មូវគដ្ឋយច្បារ់ជាធរមាន។
អវីៗគៅរនុងគោលការណ៍គនោះ ឬរិច្បចក្ពមគក្ពៀងគផេងគទៀតជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Crown ទរ់ទងនឹងរញ្ហាររាការសមាៃ ត់នឹងមិនរារាាំងមិនឱយនិគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រាយការណ៍ពីការរំគលាភ
រាំពានគៅកាន់អាជាា ធររដ្ឋាភិបាល ឬគធវើឱយមានការរងាា ញព័ត៌មានគផេងគទៀតដែលក្តូវបានការពារគក្កាមរទរបញ្ញតអតិ នររាយការណ៍សមាៃ ត់ររស់ច្បារ់ជាធរមានបានគ ើយ។
ព័តមា៌ នផ្ទាល់ខនលួ
ទិននន័យផ្ទាល់ខលួនក្តូវក្រមូល និងររាទ៊ុរគដ្ឋយសមាៃ ត់ដែលធានាថាទិននន័យទាំងគនាោះអាច្បគក្រើក្បាស់បានល៊ុោះក្តាដតអន៊ុគលាមតាមច្បារ់ជាធរមាន
អាជីវរមមក្សរច្បារ់រ៉ា៊ុគណ្តណោះដែលក្តូវការែឹងពីទិននន័យទាំងគនាោះ។

និងសក្មារ់ដតរ៊ុរគលទាំងគនាោះដែលមាន

គោលការណ៍សពតី ឱី កាសការងារគសមភាើ ពោន ការគរីសគអើង និងការគរៀតគរៀន
និគោជិតទាំងអស់មានសិទធិទទួលបានការក្រក្ពឹតតគដ្ឋយគសច្បរតីគោរព និងគសច្បរតីនងលងនូរ គហើយែូគច្បនោះគែើមបីគធវើការរនុងររិោកាសោម នការគរីសគអើងមិនក្សរច្បារ់ច្បាំគពាោះការងារក្ររ់ទក្មង់ទាំងអស់
រួមទាំងការគរៀតគរៀនផលូវគភទ និងការគរៀតគរៀនគដ្ឋយដផអរគលើពូជស្មសន៍ ពណ៌សមបុរ គែើមរាំគណើតជាតិ ពូជពងេ សញ្ហាតិ ជាតិស្មសន៍ ស្មសនា អាយ៊ុ គភទ គយនឌ័រ ទាំគនារផលូវគភទ អតតសញ្ហញណគយនឌ័រ
ការរគញ្ចញមតិ ពិការភាពដផនររាងកាយ ឬផលូវច្បិតត ព័ត៌មានគសគនទិរ គសវារមមជាឯរសណ្តាន ស្មថនភាពយ៊ុទធជន ឬលរខណៈគផេងគទៀតដែលការពារគដ្ឋយច្បារ់ រញ្ញតតិ ឬរទរបញ្ញតតិជាធរមាន។ ែូគច្បនោះ ក្រុមហ៊ុន
Crown មានគោលការណ៍ហាមឃាត់ោ៉ាងតឹងរ៊ុងឹ ច្បាំគពាោះការគរីសគអើងមិនក្សរច្បារ់ រួមទាំងការគរៀតគរៀនរនុងទក្មង់ណ្តមួយមរគលើនិគោជិតគដ្ឋយអនរក្ររ់ក្រង មិតតរួមការងារ អនរលរ់ ឬអតិងិជន
ររស់និគោជិត។ ការក្រក្ពឹតតដររគនោះរ៏មិនក្តវូ បានអត់ឱនដែរ គហើយរួរដតក្តវូ បានរាយការណ៍ភាលមៗ ែូច្បដែលបានគរៀររារ់គៅរនុងគោលការណ៍គនោះ។ វារ៏ជាគោលការណ៍ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ផងដែរ
រនុងការមិនគរីសគអើងច្បាំគពាោះអនរដ្ឋរ់ពារយស៊ុកាាំ រងារគៅគលើមូលដ្ឋានណ្តមួយដែលបានគរៀររារ់ពីខ្ជងគលើ។

6

សក្មារ់គោលរាំណងននគោលការណ៍គនោះ
ការគរៀតគរៀនក្តូវបានរាំណត់ថាជាការក្រក្ពឹតតគដ្ឋយពារយសមដី
ឬការមិនគពញច្បិតតច្បាំគពាោះរ៊ុរគលណ្តមាន រ់សក្មារ់គហត៊ុផលណ្តមួយដែលបានគរៀររារ់ពីខ្ជងគលើ និង៖

ឬកាយវិការដែលររិហារ

•

មានគោលរាំណង ឬមានឥទធិពលគលើការរគងាតើ ររិោកាសការងារដែលមានលរខណៈរាំភិតរាំភ័យ អរិភាព ឬលរខណៈរ៉ាោះពាល់។

•

មានគោលរាំណង ឬមានឥទធិពលគលើការគក្ជៀតដក្ជរគដ្ឋយមិនសមគហត៊ុផលរនុងការអន៊ុវតតការងារររស់ររ៊ុ គល ឬ

•

ឬរងាា ញពីអរិភាព

គរើរ៉ាោះពាល់ោ៉ាងធៃន់ធៃរែល់ឱកាសការងារររស់រ៊ុរគល។

ឧទហរណ៍មួយច្បាំនួនននការគរៀតគរៀនដររគនោះរឺ៖ ការគក្រើវិគសសសពា ការគក្រើផតន ់រាំនិតរងាា ច្ប់រងខូច្បឬអវិជាមាន ការរាំរាមរាំដហង ការរាំភិតរាំភ័យឬច្បូលរួមរនុងអាំគពើអរិភាព ដែលទរ់ទងនឹងលរខណៈដែលមានការ
ការពារ គរឿងរាំដរលងឬការគលងរគញ្ហឆតមិនពិត ការរិទគៅគលើជញ្ហាងាំ ផ្ទាាំងក្ពឹតតិរក្តឬរដនលងគផេងគទៀតគៅរនុងររិគវណក្រុមហ៊ុន (ឬច្បរាច្បរណ៍គៅរដនលងគធវកាើ រតាមរយៈក្រព័នធផេពវផាយណ្តមួយ) គដ្ឋយផ្ទាល់មាត់
ជាលាយលរខណ៍អរេរ ឬក្កាហវិរដែលររិហារឬរងាា ញពីអរិភាព ឬការសអរ់គខពើមច្បាំគពាោះរ៊ុរគល ឬក្រុមគដ្ឋយស្មរដតលរខណៈដែលមានការការពារ។

គោលការណ៍សពតី កាី រគដ្ឋោះក្ស្មយគដ្ឋយយ៊ុតធតិ ម៌ និងការពិតគៅរនងុ របាយការណ៍ និងរាំណត់ក្តា
និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown រួរដតពោោមគដ្ឋោះក្ស្មយគដ្ឋយគសមើភាពជាមួយអតិងិជន ក្រុមហ៊ុនផគតផ់ គង់ នែរូក្ររួតក្រដជង និងនិគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន។ និគោជិតររស់ក្រុមហន៊ុ
Crown ក្តូវបានហាមឃាត់មិនឱយទញយរផលក្រគោជន៍គដ្ឋយអយ៊ុតតិធម៌ពីនរណ្តមាន រ់តាមរយៈឧបាយរល ការលារ់បាាំង ការរាំពានគលើព័ត៌មានដែលមានឯរសិទធិ ការរងាា ញមិនពិតអាំពីអងគគហត៊ុ
ជាសមាភ រឯរស្មរ ឬការអន៊ុវតតការគដ្ឋោះក្ស្មយរញ្ហាមិនយ៊ុតតិធម៌គផេងគទៀត។
និគោជិតក្រុមហ៊ុន Crown មិនក្តូវរគងាើត ររា ឬដ្ឋរ់រញ្ាូនរាំណត់ក្តា របាយការណ៍ ឬគសច្បរតីដងលងការណ៍ដែលមិនក្តឹមក្តូវ មិនពិត ឬមានលរខណៈរាំភាន់គដ្ឋយគច្បតនាគ ើយ។
និគោជិតក្រុមហ៊ុន Crown ទាំងអស់មានកាតពវរិច្បចរញ្ហារ់ គែើមបីធានាថាគសច្បរតីដងលងការណ៍ ឬការតាំណ្តងណ្តមួយដែលគធវើគ ើងតាងនាមឱយក្រុមហ៊ុន Crown រឺជាការពិត និងក្តឹមក្តូវ។
Crown

គទោះរីជាគោលការណ៍គនោះអន៊ុវតតច្បាំគពាោះទាំនារ់ទាំនងទាំងអស់ដែលគធវើគ ើងរនងុ នាមររស់ក្រមុ ហ៊ុន
លិខិតឬឯរស្មរណ្តមួយដែលក្តូវបានរញ្ាូនគៅ ឬអាច្បពឹងដផអរគលើទីភានរ់ងាររដ្ឋាភិបាលណ្តមួយ។

រ៏គដ្ឋយ

វាមានស្មរៈសាំខ្ជន់ជាពិគសសទរ់ទងនឹងគសច្បរតីដងលងការណ៍

ការដរលងរនលាំរាំណត់ក្តា ការដ្ឋរ់គសនើ ឬគសច្បរតីដងលងការណ៍ រឺជាក្រគភទននការក្រក្ពឹតត ដែលទាំនងជាអាច្បរណ្តតលឱយមានការរាំពានច្បារ់ រ៏ែូច្បជាការគលច្បគច្បញនូវភាពមិនសមរមយផងដែរ។
រ៊ុរគលដែលរាំគពញ ឬជាអនរទទួលខ៊ុសក្តូវ ឬជាអនរគធវើគសច្បរតីដងលងការណ៍គៅកាន់ភានរ់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬនិយតរមម ក្តូវដតអន៊ុវតតការយរច្បិតតទ៊ុរដ្ឋរ់ គែើមបីធានាថា រាំណត់ក្តា ឬគសច្បរតីដងលងការណ៍
ទាំងគនាោះមានភាពក្តឹមក្តូវ។ រនុងន័យគនោះ ការនិោយការពិត និងទទួលស្មគល់ភាពអវិជាារឺជាក្រការលអគៅគពលក្រឈ្មម៊ុខ ជាជាងការនិោយស្មមនៗ។ ែូច្បោន គនោះដែរ និគោជិតររស់ក្រុមហ៊ុន Crown
រួរដតពិនិតយគមើលអងគគហត៊ុជានិច្បច គែើមបីក្បារែថាព័ត៌មានគនោះមានភាពស៊ុក្រតឹ ជាជាងផតល់ព័ត៌មាន ឬរបាយការណ៍គៅភាន រ់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬនិយតរមមគដ្ឋយដផអរគលើការស្មមន ឬការសនមត។

7

គោលការណ៍សពតី រី បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុ
នាយរក្រតិរតតិររស់ក្រុមហ៊ុន Crown Holdings, Inc., ក្រធានដផនរហិរញ្ញវតថុ, អនរក្តួតពិនិតយ និងសមាជិរទាំងអស់នននាយរដ្ឋានហិរញ្ញវតថុររស់ខនលួ
ដែលមានទាំនួលខ៊ុសក្តូវគលើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុក្តូវ៖
•
•
•
•
•

ច្បូលរួម និងគលើររមពស់ការក្រក្ពឹតតគស្មមោះក្តង់ និងក្រររគដ្ឋយសីលធម៌
ឬអាច្បគមើលគ ើញច្បាស់រវាងទាំនារ់ទាំនងផ្ទាល់ខលួន និងទាំនារ់ទាំនងវិជាាជីវៈ។

រួមទាំងការគដ្ឋោះក្ស្មយរញ្ហាក្រររគដ្ឋយក្រមសីលធម៌គលើទាំនាស់ផលក្រគោជន៍ជារ់ដសតង

គលើររមពស់ការរងាា ញព័ត៌មានគពញគលញ យ៊ុតតិធម៌ ក្តឹមក្តូវ ទន់គពលគវលា និងអាច្បយល់បានគៅរនុងរបាយការណ៍ និងឯរស្មរដែល Crown ដ្ឋរ់ជូន ឬដ្ឋរ់រញ្ាូនគៅ
រណៈរមមការមូលរក្តសហរែាអាគមរិរ និងគៅរនុងទាំនារ់ទាំនងស្មធារណៈគផេងគទៀត
អន៊ុគលាមតាមច្បារ់ វិធាន និងរទរបញ្ញតតិដែលមានជាធរមាន
រាយការណ៍ភាលមៗអាំពីការរាំពានក្រមក្រតិរតតិ និងក្រមសីលធម៌អាជីវរមមគៅកាន់ក្រុមក្រឹរាទូគៅ ឬទាំនារ់ទាំនងណ្តមួយដែលមានរាយរញ្ាីគៅទីគនោះ និង
ទទួលខ៊ុសក្តូវច្បាំគពាោះការក្រកាន់ខ្ជារ់តាមច្បាំណ៊ុច្បខ្ជងគលើ។

កាតពវរច្បិ រច រស់នគិ ោជិរ
និគោជិតក្រុមហ៊ុន

Crown

ទាំងអស់

ចារ់ពរី ណៈក្ររ់ក្រងក្រតិរតតិ

រហូតែល់រណៈក្ររ់ក្រងគរាងច្បក្រ

រហូតែល់ររ៊ុ គលិរគពញគមា៉ា ង

និងគក្ៅគមា៉ា ង

តក្មូវឱយអន៊ុវតតតាមគោលការណ៍ដែលមានដច្បងរនុងក្រមគនោះ។ គលើសពីគនោះ និគោជិតក្រុមហ៊ុន Crown ទាំងអស់ក្តូវដតគោរពច្បារ់ វិធាន និងរទរបញ្ញតតិដែលមានជាធរមានក្ររ់គពលគវលា
មិនថាការអន៊ុវតតគធវើគ ើងគៅរនុងក្សុរ
ឬឧសាហរមមសថិតគៅរនុងតាំរន់ណ្តមួយគ ើយ។
ការខរខ្ជនមិនបានអន៊ុវតតតាមគោលការណ៍ទាំងគនោះអាច្បរណ្តតលឱយមានការដ្ឋរ់វិនយ័
រហូតែល់
និងរួមទាំងការរគណត ញគច្បញផងដែរ។
និគោជិតក្រុមហ៊ុន
Crown
ណ្តមាន រ់ដែលមានសាំណួរអាំពីថាគតើសរមមភាពជារ់លារ់ណ្តមួយ
ដែលោត់រាំព៊ុងងលឹងដងលង
ឬស្មថនភាពដែលោត់ជារ់ពារ់ព័នធ
អាច្បមិនក្សរនឹងគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន ឬអាច្បមិនសមរមយសក្មារ់គហត៊ុផលគផេងគទៀត រួរដតគលើរអាំពីសណ
ាំ ួ រជាមួយក្រធានផ្ទាល់ររស់ោត់ អនរក្ររ់ក្រងគរាងច្បក្រ ឬការិោល័យអន៊ុគលាមភាព
គហើយគដ្ឋោះក្ស្មយររញ្ហាគនោះម៊ុនគពលគធវើសរមមភាព ឬអន៊ុញ្ហញតឱយស្មថនភាពគនាោះរនត។

នីតវិ ធិ សី ពដី អី ន៊ុគលាមភាព និងការរាយការណ៍
និគោជិតដផនរក្ររ់ក្រងមួយច្បាំនួននឹងក្តូវបានទមទរជាគទៀងទត់ ឱយដ្ឋរ់រញ្ាូនការគផាៀងផ្ទាត់ដែលមានហតថគលខ្ជច្បាំគពាោះក្រសិទធភាព ដែលោត់ធាលរ់ស្មគល់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ននក្រមសីលធម៌
និងក្រមក្រតិរតតិននការក្រររអាជីវរមមររស់ក្រុមហ៊ុន
Crown
គហើយបានអគងាតគមើលពួរគរ
និងមិនែឹងថាមានការរាំពានគលើគោលការណ៍ណ្តមួយគ ើយ។
និគោជិតណ្តដែលទទួលែឹងអាំពីការរាំពានណ្តមួយននក្រមគនោះ ក្តូវរាយការណ៍ការរាំពានគនោះភាល មៗគៅកាន់ក្រធានផ្ទាល់ អនរក្ររ់ក្រងគរាងច្បក្រ ឬគៅកាន់ការិោល័យអន៊ុគលាមភាព។
និគោជិតណ្តដែលរាយការណ៍អាំពីការរាំពាន
នឹងក្តូវបានក្រក្ពតឹ តដ្ឋរ់គដ្ឋយគសច្បរតីនងលងនូរ
និងការគោរព
គហើយនឹងមិនទទួលរងនូវទក្មង់ណ្តមួយននការដ្ឋរ់វនិ ័យ
ឬការសងសឹរច្បាំគពាោះរបាយការណ៍ ដែលគធវើគ ើងគដ្ឋយគស្មមោះក្តង់គនាោះគទ។
និគោជិតណ្តមាន រ់ដែលគជឿថាោត់ក្តូវបានក្រក្ពឹតតដ្ឋលគដ្ឋយអយ៊ុតតិធម៌ គដ្ឋយស្មរដតការរាយការណ៍ដររគនោះ
រួរដតរាយការណ៍គរឿងគនោះគៅការិោល័យអន៊ុគលាមភាពររស់ស្មជីវរមម ឬដផនរ។ រ៊ុរគលណ្តមាន រ់ដែលក្តូវបានររគ ើញថាបានសងសឹរ ឬដ្ឋរ់ទណឌ រមមនិគោជិតមាន រ់គទៀតដែលមានភាពគស្មមោះក្តង់គដ្ឋយ
បានរាយការណ៍ពីការរាំពាននឹងក្តូវទទួលរងនូវការដ្ឋរ់វិន័យ រហូតែល់ និងរួមទាំងការរគណត ញគច្បញផងដែរ។

8

មន្តនអតី ន៊ុគលាមភាព
ក្រុមហ៊ុន Crown បានដតងតាាំងមន្តនតីអន៊ុគលាមភាពែូច្បខ្ជងគក្កាម៖
ដផនរស្មជីវរមម និងអាគមរិរ
•

Adam Dickstein
អន៊ុក្រធានជាន់ខពស់, ក្រុមក្រឹរាទូគៅ និងគលខ្ជធិការស្មជីវរមម

•

Michael Rowley
ជាំនួយក្រុមក្រឹរាទូគៅ

•

គលារ Jean-Francois

ដផនរគៅអឺរ៊ុរ

Lelouch ក្រធានដផនរច្បារ់
ដផនរគៅអាស៊ុីបា៉ាស៊ុីហវិរ
•

គលារ Ee Ping
Han នាយរដផនរច្បារ់

ការិោល័យអន៊ុគលាមភាពមានទាំនួលខ៊ុសក្តូវគលើក្ររ់ទិែាភាពននការអន៊ុគលាមតាមច្បារ់
និងសក្មារ់ការអន៊ុវតតនីតិវិធីដែលបានគរៀរច្បាំគ ើងគែើមបីសគក្មច្បបាននូវគោលការណ៍ទាំងគនោះ។

សក្មារ់ការរគងាើត

និងដរសក្មួលគោលការណ៍

ដែលមានដច្បងរនុងគសៀវគៅដណនាាំគនោះ

រគរៀររាយការណ៍អពាំ កាី ររាំពាន
និគោជិតទាំងអស់ររស់ក្រុមហ៊ុន Crown ក្តូវដតរាយការណ៍ភាលមៗអាំពីការរាំពានគលើគោលការណ៍ និងនីតិវិធីដែលមានដច្បងរនុងគសៀវគៅដណនាាំគនោះ។ និគោជិតររស់ក្រុមហន៊ុ
Crown ណ្តដែលមានគសច្បរតីគស្មមោះក្តង់រាយការណ៍ពីការរាំពានគលើគោលការណ៍ ឬនីតិវិធីទាំងគនោះ អាច្បនឹងមិនក្តូវបានទទួលទណឌ រមម ឬទទួលរងការសងសឹររនុងទក្មង់ណ្តមួយគ យើ ។
និគោជិតក្ររ់រូរដែលែឹងពីការរាំពានគោលការណ៍ ឬនីតិវិធីអន៊ុគលាមតាមច្បារ់ មានវិធីរោ
ី ៉ា ងរនុងការរាយការណ៍អាំពីវា៖ (1) គៅកាន់ក្រធានផ្ទាល់ររស់ោត់ (2) គៅអនរក្ររ់ក្រងគរាងច្បក្រ
ឬសមមូល ឬ (3) គៅការិោល័យអន៊ុគលាមភាព។
និគោជិតក្ររ់រូររួរដតរាយការណ៍ពីការរាំពានគៅអនរក្រធានផ្ទាល់ររស់ខនលួ ជាម៊ុនសិន។

ក្រសិនគរើនិគោជិតណ្តមាន រ់មានអារមមណ៍ស្មារ់គសាើរតាម

មគធោបាយណ្តមួយច្បាំគពាោះការរាយការណ៍អាំពកាី ររាំពានដររគនោះគៅអនរក្រធានផ្ទាល់ររស់ោត់
(ឧទហរណ៍
ក្រសិនគរើក្រធានផ្ទាល់មានការពារ់ព័នធផ្ទាល់នឹងការរាំពាន)
និគោជិតអាច្បរាយការណ៍អាំពីការរាំពានគនោះគៅអនរក្ររ់ក្រងគរាងច្បក្រ ឬគៅការិោល័យអន៊ុគលាមភាព។ រនងុ ររណីណ្តរ៏គដ្ឋយ និគោជិតដែលគធវើការរាយការណ៍គដ្ឋយគស្មមោះក្តង់ អាច្បមិនក្តូវបានផតនាាគទស
ឬទទួលរងការសងសឹរច្បាំគពាោះការរាយការណ៍គនាោះគទ។
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គែើមបីរាយការណ៍ពីការរាំពានដែលមានការសងេ័យគៅការិោល័យអន៊ុគលាមភាពររស់ក្រុមហ៊ុន Crown, និគោជិតអាច្បសរគសរ ឬគៅទូរសពាគៅមន្តនតីអន៊ុគលាមភាពែូច្បខ្ជងគក្កាម៖
•

Adam Dickstein
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 5576
adam.dickstein@crowncork.com

•

Michael Rowley
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 3756
mike.rowley@crowncork.com

•

Jean-Francois Lelouch
Crown Packaging European Division Services SAS
7 rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen
France
+33 (1) 49 18 42 15
jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com

•

Ee Ping Han
CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place #03-01
HarbourFront, Tower One
Singapore 098633
+65 6423 9798
ee-ping.han@crowncork.com.sg

គលើសពីគនោះ រាល់ការតវាទរ់ទងនឹងរណគនយយ ការក្ររ់ក្រងនផារនុង ឬរញ្ហាសវនរមម រួរដតក្តូវបានទរ់ទងគៅការិោល័យអន៊ុគលាមភាពររស់ក្រុមហ៊ុន Crown តាមអាសយដ្ឋាន
ឬគលខទូរសពាដែលបានរាយពីខ្ជងគលើ។
រាល់ការតវាដររគនោះអាច្បដ្ឋរ់រញ្ាូនគដ្ឋយសមាៃ ត់ និងអនាមិរ។
ក្រសិនគរើអនរមានសថិតគៅអាគមរិរ

អនររ៏អាច្បរាយការណ៍ពីការរាំពានណ្តមួយតាមរយៈដខេទូរសពាដផនរក្រមសីលធម៌អាជីវរមមររស់

Crown (“CBE Line”)

បានផងដែរ

ដែលក្តូវបានក្ររ់ក្រងគដ្ឋយអនរផតល់គសវាភារីទីរីឯររាជយរឺ Lighthouse Services។ គោងគៅតាមច្បារ់ដែលមានជាធរមាន របាយការណ៍ដែលគធវើគ ើងតាមរយៈ CBE Line
នឹងគៅដតមានភាពជាអនាមិរតាមការគសនើស។៊ុាំ គែើមបីច្បូលគក្រើដខេទូរសពា CBE សូមគមើល www.lighthouse- services.com/crowncork។
(ដខេទូរសពា CBE ក្តូវបានគររំពឹងថានឹងអាច្បគក្រើបានគៅរនុងទីតាាំងដផនរគៅអាស៊ុីបា៉ាស៊ុីហវិរ និងអឺរ៊ុរររស់ Crown គៅគែើមឆ្ន ាំ 2022។)
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