ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់
ក្រ ុមសាជវី រមម Würth

ការល

ោះពុមពផ្សាយ ២០១៧

សាស្ត្សាតចារយ បណ្ឌិត រិតតិយស្ ររ៉ែនហុល វ ួត (Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth)
ក្បធានក្រ ុមក្បឹរាអនុររសមូ លនិធិរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth ក្បធានរិតតិយស្
របស្់ក្រ ុមទីក្បឹរារបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth

»អវ ីរែលលយើងច្បង់ នល ោះគឺ
ការបង្ហាញស្មតថ ភាពការង្ហរ
ការក្បលមើលមើល លស្ច្បរត ី
លទៀងក្តង់ ភាពក្តង់។«
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ក្រ ុមសាជីវរមម
WÜRTH (WÜRTH GROUP)
ក្រ ុមសាជីវរមម Würthជាក្រ ុមហន
ុ

ាំមុខលលើទីផ្សារពិភពលោររនុង វ ិស្័យពាណ្ិជជរមម រផ្សែ រស្ម្ភារៈ តលមល ង
ើ និងស្ម្ភារៈ

ភាជប់។

លោរ អាែុល វ ួត (Adolf Würth)

នបលងក ើតក្រ ុមហុនលនោះល ង
ើ លៅឆ្ែាំ ១៩៤៥។ គាត់បលងក ើតក្រ ុមហុន Adolf Würth

GmbH & Co. KG លៅ Künzelsau រែលជាក្រ ុមហុនសាមញ្ញ មួ យ រែលផ្សលិតលចៅ និងជា ក្រ ុមហុនលមរបស្់ក្រ ុម
សាជីវរមម Würth។ លៅឆ្ែាំ ១៩៥៤ ប ា ប់ពីឪពុររបស្់លោរទទួ លអនិច្បៅរមម លៅ លោរ ររ៉ែនហុល វ ួត (Reinhold
Würth) ជាក្បធានក្រ ុមក្បឹរាអនុររសមូ លនិធិរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth ស្ពវ ថ្ងៃ លនោះ រែលលៅលពលល
អាយុ ១៩ ឆ្ែាំ

នទទួ លែឹរ

ាំស្ហក្គាស្ក្គួ សារ រែលម្ភនការលរ់ ក្បចាាំឆ្ែាំច្បាំនួន ៨០០០០ អឺរ៉ែ ូ។ ការតក្មង់លៅររ

ការលធវ ើអាជីវរមម ជាអនត រជាតិ
ហូ

ោះលទើបម្ភន

នចាប់លផ្សត ើមល ើងលៅ ឆ្ែាំ ១៩៦២ លោយម្ភនក្រ ុមហុនលៅបរលទស្ទីមួយលៅក្បលទស្

ង់។ បច្បចុបបនែ លនោះក្រ ុមសាជីវរមម លនោះ ម្ភនក្រ ុមហុនជាង៤០០ រែលលធវ ើអាជីវរមម លៅតាមក្បលទស្

ច្បាំនួន

ជាង៨០ក្បលទស្។

វវ ិស្័យអាជីវរមម របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth ក្តូវរបងរច្បរមួ យជាWürth (Würth Line companies) និង (Allied
Companies )។ Würth (Würth Line companies) លធវ ើអាជីវរមម ស្នល
ូ ធមម តា លរ់ស្ម្ភារៈតលមល ង
ើ និង ស្ម្ភារៈភាជប់។
លយើងទាមទារលអាយផ្សលិតផ្សលច្បាំនួន ១២៥០០០មុខ របស្់លយើង ែូ ច្បតលៅលនោះ ម្ភន គុណ្ភាព ខព ស្់ជានិច្បៅ : លចៅ លក្គឿង
ប ា ប់ បនស ាំស្ក្ម្ភប់លចៅ រ ល ស្់ស្ក្ម្ភប់ វ ីស្ ផ្សលិតផ្សលរផ្សែ របលច្បៅ រលទស្
-គីមី លក្គឿងលក្ៅស្ក្ម្ភប់លក្គឿង ស្ង្ហា រ ឹម លក្គឿងលក្ៅស្ាំណ្ង់ ឧបររណ្៍ ក្បព័នធស្តុរទុរ និងក្បព័នធ បលញ្ៅ ញ និងការ
ការពារស្ុវតថ ិភាពការង្ហរស្ក្ម្ភប់អែរលក្បើក្

ស្់តាមលរខ ណ្ៈជាំ

ញ ។ ក្រ ុមហុនច្បាំរណ្រក្រ ុម

សាជីវរមម (Allied

Companies ) លធវ ើការង្ហរលៅរនុង វ ិស្័យអាជីវរមម ក្បហារ់ក្បរហលគាែលនោះរែរជាមួ យនឹង ក្រ ុមហន
ុ ពាណ្ិជជរមម និង
ក្រ ុមហុនខាង
ផ្សលិតរមម ។ ការផ្សត ល់លស្វារផ្សែ រហិរញ្ញ វតថុ រ៏ែូច្បជាស្ណ្ឋ
ា គារ និងលភាជនីយោានរ៏ក្តូវរាប់បញ្ចល
ូ លៅ រនុងវ ិស្័យលនោះរែរ។

ទស្សនៈពិលស្ស្របស្់ក្រ ុមហុន
ល្មោះ Würth គឺជារតាតធា

ែល់គុណ្ភាពខព ស្់ និងលស្វារមម ែ៏ វ ិលស្ស្វ ិសាល។ រតក្រ ុមសាជីវរមម Würth ពុាំរមនក្គាន់

រតម្ភនលរខ ណ្ៈជាក្រ ុមហន
ុ លរ់ែូររតស្ម្ភារៈតលមល ង
ើ និងស្ម្ភារៈភាជប់រតបុលណ្ឋ
ណ ោះល
លយើងម្ភនលជាគជ័យជាយូរយារមរលហើយល
លលើរលបៀបរែលលយើងលធវ ើការជាលរៀងរាល់ថ្ងៃ ។
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ោះលទ។ អវ ី រែល

ាំលអាយ ក្រ ុមហុន

ោះគឺ ទស្សនៈពិលស្ស្មួ យរបស្់ក្រ ុមហុន និង តថ្មល របស្់ វារែលម្ភនឥទៅ ិពល

ការគិតនិងច្បរខុ វ ិស្័យរបស្់លយើង វាជក្ម ុញលអាយលយើងលៅែល់លគាលលៅងម ីៗ លហើយវាលធវ ើលអាយស្ហក្គាស្ ក្គួ សារលនោះម្ភន
ការវ ិវឌ្ឍ

នជាប់ោប់ជាយូរអរងវ ង។ វាជារតាតមួ យរែលលលើរទឹរច្បិតតែល់បុគកលិររនុងការ បលញ្ៅ ញមតិ និងភាពថ្ច្បែ

ក្បឌ្ិតរបស្់ពូរលគលែើមបីជួយលអាយក្រ ុមហនបលងក ើតអវ ីរែលងម ី។ ការទាមទារ និង ការជក្ម ុញលអាយបលញ្ៅ ញងវ ីថ្ែគឺជា
ច្បាំរណ្រ រែលពុាំអាច្បផ្តតច្ប់លច្បញ

នរបស្់

វបបធម៌ក្រ ុមហុន។ ការបាំលពញភាររិច្បៅលោយស្ុទិែាិនិយម លោយស្មបជញ្ញ ៈទទួ លខុស្ក្តូវ និងលោយម្ភន ការលគារព
គាែលៅវ ិញលៅមរគឺជាលគាលការណ្៏ រែលលយើងអនុវតត ជានិច្បៅ។

ក្រ ុមសាជី វរមម Würth លៅលលើពិភពលោរ
ក្បលទស្រែលម្ភនក្រ ុមហុន Würth លៅទីល

ោះ
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បុពវបទ

លបទីណ្ឋ វ ួត (Bettina Würth) ក្បធានក្រ ុមទីក្បឹរារបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth

អស្់លោរអែ រក្ស្ីជាទីលគារព ស្ហ
ការ ីនីនិងស្ហការ ីជាទីរាប់អាន

ការទុរច្បិតតគាែលៅវ ិញលៅមរ ភាពអាច្បក្បលមើលទុរ

ន លស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់ និងភាពក្តង់ ទា ាំងលក្ៅ និង ទា ាំងរនុងច្បិតតគជា
ឺ

លគាលការណ្៍ច្បមបង រែលចារ់ឫស្យាងលក្ៅលៅរនុងក្រ ុមសាជីវរមម Würth ។ ការទទួ លសាាល់ែល់ការលអាយ តថ្មល លនោះ លគ
ល ើញម្ភនមរតាាំងរតពីលៅរនុង ទស្សនៈក្រ ុមហុន រែលលោរ ររ៉ែនហុល វ ួត

នស្រលស្រ ច្បងក្រងល ង
ើ លៅរាំ ុ ងឆ្ែាំ ១៩៧០

ឯលណ្ឋោះ។
លៅរនុងល

ោះពុាំរមនម្ភននិយាយរតអាំពីការលគារពរាល់បញ្ញ តត ិនិងច្បាប់ជាធរម្ភនរតបុលណ្ឋ
ណ ោះលទគឺវាម្ភនរច្បងអាំពីផ្សែតគ
់ ាំនត
ិ

របស្់ស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីទាង
ាំ ឡាយ រែលជាច្បាំរណ្រមូ លោានែ៏ស្ាំខាន់ស្ក្ម្ភប់លជាគជ័យជា យូរអរងវ ងរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម
Würth ។
វាគឺជាលគាលពាំណ្ងលយើងលែើមបីលលើររមព ស្ផ្ស
់ ែ ត់គាំនត
ិ លនោះ ផ្សែ ត់គន
ាំ ិតលនោះតក្មូវលអាយនិលយាជិររបស្់ លយើងក្បកាន់ខាជប់យាង
តឹង រ ឹងនូ វរាល់ច្បាប់ជាតិ និងអនត រជាតិលែើមបីលធវ ើលអាយការទាមទារលនោះម្ភន តម្ភលភាពស្ក្ម្ភប់ស្ហការ ិនី និងស្ហការ ី រ៏ែូច្ប
ជាស្ក្ម្ភប់អតិងិជន ស្ក្ម្ភប់អែរផ្សា ត់ផ្សាង់ និងថ្ែគូ អាជីវរមម លផ្សសងៗរបស្់លយើង

នលរៀបច្បាំល ើងនូ វបញ្ញ តត ិអាំពីការក្បតិបតត ិ

យាងច្បាស្់ោស្់លោយឈរលលើមូលោានថ្នការលអាយតថ្មល លៅលលើអវីរែលស្ាំខាន់ស្ក្ម្ភប់ក្រ ុមហុនលយើងលនោះ។លយើង

នស្រុប

លស្ច្បរត ីបញ្ញ តត អ
ិ ាំពីការក្បតិបតត ិលនោះជាងម ីមតងលទៀតលៅរនុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth។

ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះរាំណ្ត់អាំពីការទាមទារជាអបបបរម្ភ រែលស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីរបស្់ក្រ ុម សាជី
វរមម Würth ទាង
ាំ អស្់លៅលលើពិភពលោរក្តូវរតលគារព។ ែូ លច្បែ ោះលហើយ អែ រទាង
ាំ អស្់ល
តាមច្បាប់ និងក្តូវរតលគារពលគាលការណ្៍ និងបញ្ញ តត ិអាំពីការក្បតិបតត ិ រែលម្ភន
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ោះក្តូវរតសាាល់ ក្រមស្ត ីពីការអនុលោម

ថ្នែរ់ែឹរ

ាំក្រ ុមហុនរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth (ពីលវវ ងលៅសាតាំ): លផ្សធ័រ ស្ួ ន រ៉ែ ូល

រច្បងលៅរនុងល

ោះ។ ថ្នែរ់ែឹរ

ាំក្រ ុមហន
ុ និង

៊ើត ស្ត្ហវីតម្ភន់ របន រហរម្ភន់ លយាអាគីម ខាល់ម្ភយ័រ

យរក្បតិបតត ិរបស្់ ក្រ ុមហុនលយើងទា ាំងឡាយក្តូវម្ភនតួ

ទីលធវ ើជាគាំរ ូលគ

និងក្តូវម្ភនការទទួ លខុស្ក្តូវជាពិលស្ស្។
ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់របស្់លយើងលនោះ
មូ លនិធិក្រ ុមទីក្បឹរា និងថ្នែរ់ែឹរ

នទទួ លការគាាំក្ទពីស្ាំណ្ឋរ់ក្រ ុមក្គួ សារ Würth ក្រ ុមក្បឹរា អនុររស

ាំក្រ ុមហុនរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth រែលលជឿជារ់ថ្នវបបធម៌អនុលោមតាមច្បាប់

រែលលគអនុវតត លនោះ ជាច្បាំរណ្រែ៏ស្ាំខាន់មួយ រែល

ាំមរនូ វលជាគជ័យជាប់ជាយូរអរងវ ងលៅមុខលទៀត របស្់លយើង។

លៅរនុងន័យលនោះលហើយ រ៏ែូច្បជាលែើមបីជាក្បលយាជន៍ែល់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth និងែល់ស្ហការ ិនី និង ស្ហការ ីទា ាំងអស្់គាែ
រែរលយើងស្ូ មអាំពាវ

វែល់លោរអែ រទា ាំងអស្់ ស្ូ មលអាយច្បូ លរ ួមអនុវតត លគាលការណ្៍របស្់ក្រមស្ត ីពីការ អនុលោមតាមច្បាប់

របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth លនោះជាលរៀងរាល់ថ្ងៃ ។

លបទីណ្ឋ វ ួត (Bettina Würth) ក្បធានក្រ ុមទីក្បឹរា
របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth

រ៉ែ ូល ត
៊ើ ស្ត្ហវីតម្ភន់ (Robert Friedmann) លផ្សធ័រ ស្ួ ន (Steffen Greubel) របន រហរម្ភន់(Bernd Herrmann) លយាអាគី
ម ខាល់ម្ភយ័រ (Joachim Kaltmaier)
ថ្នែរ់ែឹរ

ាំក្រ ុមហន
ុ របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth
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ោះពុមពផ្សាយលោយថ្នែរ់ែឹរ

ាំក្រ ុមហុនរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth

លៅរខ មររា ឆ្ែាំ ២០១៧

វវ ិសាលភាព

I.
II.
III.
IV.
V.
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៩
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១០

ការក្

១៥

ក្ស្័យទារ់ទងជាមួ យនឹងថ្ែគូ អាជីវរមម

ការលជៀស្វាងមិនលអាយម្ភនទាំ
ការលក្បើក្

ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍

ស្់ពត៌ម្ភន

១៩
២១

ការអនុវតត ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់

២៤

អែ រទាំ

២៨

រ់ទន
ាំ ងរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth

ិ
វវសាលភាព
ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះម្ភនស្ុពលភាពលៅលលើស្ហការ ិនីវនិងស្ហការ ី*វទា ាំងអស្់របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម
Würthវ។

ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះអធិបាយអាំពីលគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិស្ក្ម្ភប់អែរលធវ ើការទា ាំងអស្់លៅរនុងក្រ ុម
សាជីវរមម វWürthវ។វវាក្តូវ

នចាត់ទុរជាលគាលការណ្៏វនិងជាជាំនួយស្ាំរាប់បុគកលិរទា ាំងអស្់រនុងការស្ាំលរច្បច្បិតតលលើ

ការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃ របស្់ពួរលគវលអាយក្ស្បលៅតាមច្បាប់វ។វក្រមលនោះការពារែល់ក្រ ុមសាជីវរមម ទា ាំងមូ លវនិងែល់
ស្ហការ ិនីវនិងស្ហការ ីរបស្់លគ។
បញ្ញ តត ិទាង
ាំ ឡាយលៅរនុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះគឺក្តូវរតអនុវតត ជាចាាំ

ច្ប់។វក្បស្ិនលបើម្ភនលរខ ណ្ៈ

ពិលស្ស្តាមក្បលទស្និមួយៗវឬរ៏ម្ភនមូ រែលអាជីវរមម ខុស្ៗគាែរបស្់ក្រ ុមហុនលៅរនុងក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវវា
ទាមទារលអាយលរៀបច្បាំបញ្ញ តត ិលអាយម្ភនលរខ ណ្ៈទូ ោយជាងលនោះលៅលទៀតល

ោះគឺវវលគអាច្បលធវ ើការបរនថ មលស្ច្បរត ីលៅ

លលើក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ស្ក្ម្ភប់ក្រ ុមល

នវប ា ប់ពីលពលវរែលមស្ត្នតីក្គប់ក្គង

ោះលៅថ្នែរ់ក្រ ុមហុន

រផ្សែ រអនុលោមតាមច្បាប់វ(Chief Compliance Officer) របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវផ្សត ល់ការអនុញ្ញញតលអាយលធវ ើ
ែូ លច្បែ ោះលហើយ។
លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិជាទូ លៅលៅរនុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះរ៏ក្តូវយរលៅអនុវតត លៅរនុងការក្

ក្ស្័យ

ទារ់ទងជាមួ យនឹងអតិងិជនវរ៏ែូច្បជាជាមួ យនឹងអែ រផ្សា ត់ផ្សាង់វនិងថ្ែគូ អាជីវរមម ែ៏ថ្ទលទៀតរែរ។
លយើងរ៏រំពឹងច្បង់លអាយថ្ែគូ អាជីវរមម របស្់លយើងម្ភនអារមម ណ្៏ថ្នវាជាកាតពវ រិច្បៅរនុងការអនុវតត តាមលគាលការណ្៍
ទាង
ាំ លនោះរែរ។វការលគារពច្បាប់វវលស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់វវភាពគួ រទុរច្បិតត
វរែលម្ភនតថ្មល សារលស្ក្ម្ភប់ទាំ

នវការលគារពគាែវនិងការទុរច្បិតតគាែគឺជាមូ លោាន

រ់ទាំនងអាជីវរមម ែ៏លអ។

*ជាប ា ប់លៅលនោះលយើងលក្បើពារយវ"ស្ហការ ី"វស្ក្ម្ភប់លៅវ"ស្ហកាវរ ីនីវនិងស្ហការ ី"វលែើមបីស្ក្មួ លែល់ការអាន។វការស្លស្រ
ែូ លច្បែ ោះរ៏ក្តូវយរលៅអនុវតត រែរច្បាំលពាោះពារយទាង
ាំ ឡាយវរែលម្ភនរាំណ្ត់លភទលៅរនុងល
លយើងវាយតថ្មល លៅលលើអវម
ី ួ យល

ោះ។វលធវ ើែូលច្បែ ោះវាពុាំរមនម្ភនន័យថ្ន

ោះល ើយ។

ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវវ|វវលគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ
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I.

លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ
១.១

លយើងម្ភនអារបបរិ រ ិយាក្តឹមក្តូវ

ទាំនុរទុរច្បិតតគាែ ភាពអាច្បក្បលមើលទុរ
លក្ៅជារតាតែឹរ

ន លស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់ និងភាពក្តង់ទា ាំងរនុងច្បិតត និងទា ាំង អាការៈ

ាំការក្បតិបតត ិរបស្់លយើង។លយើងការពារមុខម្ភត់របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth និង លជៀស្វាង

មិនលអាយម្ភនទាំ

ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍។

មុខម្ភត់របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវទទួ លឥទធ ិពលយាងខាលាំងពីស្ាំណ្ឋរ់ការក្បតិបតត ិរបស្់ស្ហការ ិនីវវនិងស្ហការ ី។វ
ការក្បក្ពឹតតមិនស្មគួ រអាច្ប

ាំលអាយវខូ ច្បមុខម្ភត់វលហើយវាអាច្បលធវ ើលអាយលគជាប់លទាស្វរែលអាច្បជាលហតុ

ផ្សលវ ិ រែល់ស្ហការ ីម្ភែរ់ៗលទៀតផ្សង។វែូ លច្បែ ោះលហើយ

ាំមរនូ វ

នជាលៅលពលបាំលពញភាររិច្បៅលយើងក្តូវយរច្បិតតទរ
ុ ោរ់ការពារ

និងលលើរមុខម្ភត់ក្រ ុមហន
ុ វWürthវក្គប់លពលលវោ។
ភាពក្តឹមក្តូវវនិងការអាច្បទុរច្បិតត

នគឺជាស្រស្រក្ទូងរបស្់វបបធម៌ក្រ ុមហុនថ្នក្រ ុមសាជីវរមម វWürth។វលនោះគឺម្ភនន័យ

ថ្នលៅរនុងការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃ របស្់លយើងវៗក្តូវរតម្ភនអារបបរិ រ ិយាក្តឹមក្តូវវវយុតតិធម៌វវនិងស្មរមយក្គប់លពលលវោ។វ
លយើងក្តូវលជៀស្វាងជាពិលស្ស្នូ វទាំ

១.២

ស្់រវាងក្បលយាជន៍ផ្តាល់ខល ួនវនិងក្បលយាជន៍អាជីវរមម ។

លយើងលគារពច្បាប់វនិងបញ្ញ តត ិថ្ផ្សា រនុងជាធរម្ភន

ច្បាប់ទាង
ាំ ឡាយរែល
បុគកលិរទាង
ាំ អស្់

នរច្បងជាធរម្ភនវគឺក្តូវរតលគារពជាោច្ប់ខាត។វស្ម្ភជិររនគណ្ោះក្គប់ក្គងវក្តូវក្

នយល់វនិងលគារពច្បាប់រែល

រែថ្នវ

នរច្បងជាធរម្ភន។

លយើងរែលជាក្រ ុមហុនលនោះគឺជាច្បាំរណ្រមួ យរបស្់ស្ងា មវលហើយលយើងលធវ ើស្រមម ភាពអវ ៗ
ី លៅរនុងស្ងា មលនោះឯង។
ែូ លច្បែ ោះលហើយ

នជាលយើងក្តូវលៅលក្កាមបញ្ញ តត ិវនិងច្បាប់របស្់ស្ងា មលនោះ។វលយើងរ៏យល់ជារ់រែរថ្នវលយើងរែលជាបុគាលិរ

របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវគឺក្តូវរតលគារពច្បាប់វនិងបទបញ្ញ តត ិលផ្សសងៗជាធរម្ភនលៅក្គប់ក្បលទស្វនិងក្គប់ស្ភាពការណ្៍
ទាង
ាំ អស្់។ លហើយែូ ច្បគាែលនោះរែរគឺវលយើងក្តូវរតលគារពបទបញ្ញជវនិងលគាលការណ្៍រណ្

ាំរនុងក្រ ុមហន
ុ វលោយម្ភនរាប់បញ្ជល
ូ

ទាង
ាំ ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះរែរ។វលយើងរ៏ទទួ លខុស្ក្តូវរែរច្បាំលពាោះការបាំលពញកាតពវ រិច្បៅតាមរិច្បៅស្នាវនិង
ការក្ពមលក្ពៀងគាែរែលលយើង

នលធវ ើរ ួច្បមរលហើយល

ោះ។

ការក្បតិបតត ិក្ស្បតាមច្បាប់វាទាមទារលអាយលគយល់ែឹងអាំពីច្បាប់ជាតិវវច្បាប់អនត រជាតិវនិងបទបញ្ញ តត ិលផ្សសងៗវរែលពារ់ព័នធ។វ
លយើងជាបុគាលិរម្ភនភាររិច្បៅក្តូវររពត៌ម្ភនអាំពីច្បាប់វនិងបទបញ្ញ តត ិពារ់ព័នធនឹងការង្ហររបស្់លយើងទា ាំងឡាយវលោយខល ួនឯង។វ
លោយរ រពីលនោះគឺវអែ រែឹរ

ាំម្ភនភាររិច្បៅផ្សតល់ពត៌ម្ភនែល់ស្ហការ ិនីវនិងស្ហការ ីរបស្់ខល ួនអាំពីច្បាប់វនិងបញ្ញ តត ិពារ់ព័នធ

វលហើយក្តូវលធវ ើយាងណ្ឋលអាយលគលគារពច្បាប់ទាង
ាំ ល
១.៣

លយើងក្

ោះ។

ក្ស្័យទារ់ទងគាែក្បរបលោយស្មបជញ្ញ ៈទទួ លខុស្ក្តូវវនិងលោយម្ភនការលគារពគាែ

លយើងនឹងទទួ លខុស្ក្តូវនូ វទលងវ ើរែលពួ រលយើងលធវ ើវពួ រលយើងលធវ ើការលោយលគារពគាែលៅវ ិញលៅមរវនិងម្ភនភាពលសាមោះក្តង់។
ការលគារពគាែលៅវ ិញលៅមរវនិងការក្

ក្ស្័យទារ់ទងគាែលោយម្ភនការទទួ លខុស្ក្តូវគឺជាលរខ ណ្ៈពិលស្ស្ថ្នវបបធម៌ក្រ ុមហន
ុ

របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវ។វទាង
ាំ លៅរនុងស្ហក្បតិបតត ិការជាមួ យថ្ែគូ អាជីវរមម រ៏ែូច្បជាលៅរនុងទាំ
ស្ហក្បតិបតត ិការលៅរនុងក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវរែរគឺវលគរតងរតក្
ស្ហការ ីរែល

រ់ទាំនងវនិង

ក្ស្័យទារ់ទងគាែតាមរបបែូ លច្បែ ោះ។

នទទួ លពត៌ម្ភនក្គប់ក្គាន់ជាស្ហការ ីម្ភនលរខ ណ្ៈក្បលស្ើរជាង។វតាមរយៈការផ្សត ល់ពត៌ម្ភនយាងលទៀងទាត់វ

លយើងច្បង់ទារ់ទាញលអាយបុគាលិរលយើងយល់អាំពីទិស្លៅក្រ ុមហុនវលយើងច្បង់លលើរទឹរច្បិតតលគវនិងច្បង់ពក្ងឹងអារមម ណ្៍ថ្នវ
លគជាច្បាំរណ្ររបស្់ក្រ ុមហុន។
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១.៤ លយើងលគារពស្ិទធិមនុស្ស និងលគារពភាពថ្ងល ងនររបស្់
ូ
មនុស្ស
លយើងលគារពស្ិទធិបុគាលភាព និងស្ិទធិមនុស្ស លហើយបែិលស្ធការង្ហរពលរមម លលើរម្ភ
ុ រ និងការង្ហរលោយបងខ ាំ លហើយលយើង
លធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បលផ្សសងៗ លោយឈរលលើមូលោានថ្នការគិតគូ រតាមលរខ ណ្ៈជាំ

ញ រែលលគអាច្បយល់

ន។

យ ើងយោរព និងការពារដល់ភាពថ្លៃលនររបស់
ូ
មនុសស ដល់ជីវភាពឯកជន និងសិទ្ធិបុគ្គលភាពរបស់មនុសសម្នាក់ៗ។
លយើងចាត់ទុរថ្ន មនុស្ស ការពិលសាធរបស្់លគ និងលរខ ណ្ៈបុគាលរបស្់លគ រែលខុស្ៗគាែល
ក្រ ុមហុនលយើង។ ែូ លច្បែ ោះលហើយ

ោះគឺជាតថ្មល បរនថ មស្ក្ម្ភប់

នជាលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បទា ាំងឡាយ រែលជោះផ្សលលៅលលើមនុស្ស ក្តូវរតលធវ ើល ើងលៅលលើមូលោាន

ថ្នការគិតគូ រតាមលរខ ណ្ៈស្មក្ស្ប។ លយើងមិនលធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បណ្ឋ រែលរំលោភលៅលលើលស្ច្បរត ីក្បកាស្ជាសារលស្ត ី
ពីស្ិទធិមនុស្សល

លយើងពិនិតយលមើលបទបញ្ញ តត ិរបស្់អងា ការ ការង្ហរ អនត រជាតិ (ILO)។

ោះល ើយ។ លៅរនុងលពលលធវ កា
ើ រស្លក្មច្ប

លនោះគឺម្ភនន័យថ្ន លយើងបែិលស្ធរាល់រ ូបភាពថ្នការង្ហរលោយបងខ ាំ និងការង្ហររុម្ភរ លហើយលយើងមិនអនុញ្ញញតលអាយម្ភន
ជាោច្ប់ខាតនូ វការលរ ីស្លអើងពូ ជសាស្ន៍ សាស្

អាយុ ពិការភាព អតត ស្ញ្ញញណ្លភទ និងការលរ ីស្លអើងលភទល ើយ។

លហើយលលើស្ពីលនោះលៅលទៀតគឺលយើងមិនអត់លអានលអាយែល់ការលក្បើហឹងា កាស្ាំ ុ តបាំភ័យ ឬរ៏ការ

ាំគាែនិយាយអាក្ររ់

ពីនរណ្ឋម្ភែរ់ ឬរ៏ការលូ រោន់ផ្សល វូ លភទលៅររនល ងលធវ ើការល ើយ។

១.៥ លយើងលក្បើក្

លយើងលក្បើក្

ស្់ក្ទពយស្មបតត ិក្រ ុមហុនលោយម្ភនស្មបជញ្ញ ៈទទួ លខុស្ក្តូវ
ស្់ក្ទពយស្មបតត ិរ ូបី និងអរ ូបីរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth លោយក្ប ុងក្បយ័តែ លហើយពុាំលក្បើក្

ស្់វាស្ក្ម្ភប់លរឿងផ្តាល់

ខល ួនល ើយ។
ក្គឹសាថន ឧបររណ្៍ការង្ហរ ឯរសារអាជីវរមម និងទិនែន័យទា ាំងឡាយ រែលលយើងទទួ លមរ លែើមបីបាំលពញភាររិច្បៅលយើងល
គឺជាក្ទពយស្មបតត ិរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth ។ លយើងលក្បើក្

និងលោយក្ប ុងក្បយ័តែ លហើយមិនលក្បើវាលោយខុស្លរឿងក្តូវលក្បើល

ោះល ើយ។

លយើងមិនអនុលក្គាោះលអាយែល់ការក្បក្ពឹតតលលម ើស្លោយលធវ ស្ក្បរហស្វឬរ៏លោយលច្បត
១.៦

ោះ

ស្់ក្ទពយម្ភនតថ្មល ទា ាំងលនោះលោយម្ភនស្មបជញ្ញ ៈទទួ លខុស្ក្តូវ

លៅលលើក្ទពយស្មបតត ិក្រ ុមហុនល ើយ។

លយើងគាាំក្ទែល់ការលធវ ើលអាយម្ភនស្ុវតថ ិភាពលៅររនល ងការង្ហរ
លយើងលធវ ើយាងណ្ឋលអាយររនល ងលធវ ើការលយើងម្ភនលរខ ណ្ៈក្ស្បលៅតាមការរាំណ្ត់របស្់ច្បាប់អាំពីស្ុវតថ ិ ភាពការង្ហរ ការការពារ
ស្ុវតថ ិភាព និងស្ុខភាពការង្ហរ និងអាំពីលពលលម្ភងការង្ហរ។

ស្ុខភាពរបស្់ស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីលយើងវាជាលរឿងែ៏ស្ាំខាន់ស្ក្ម្ភប់លយើង។ ការរងទា ាំស្ុខភាពរបស្់បុគកលិរ និងការបលញ្ៅ ៀស្
ហានិភ័យែល់ពួរលគ គឺជាលគាលលៅច្បាំបងរបស្់ក្រ ុមហុន។ លយើងច្បង់ផ្សតល់លអាយបុគាលិររបស្់លយើងម្ភនររនល ងលធវ ើការ រែលម្ភន
ស្ុវតថ ិភាព លហើយខាំលធវ ើយាងណ្ឋលអាយលគលគារពលអាយ

ននូ វបញ្ញ តត ិ ច្បាប់ និងបទោានស្ត ីពីស្ុវតថ ិភាពការង្ហរ និងស្ត ីពីការការពារ

ស្ុវតថ ិភាព និងស្ុខភាពការង្ហរ។

បុគាលិរក្តូវរតម្ភនលទធ ភាពស្ក្ម្ភរលអាយ

នក្គប់ក្គាន់។ ែូ លច្បែ ោះលហើយ

នជាលយើងចាត់ទុរថ្ន ការលគារពច្បាប់ និងបទបញ្ញ តត ិ

ថ្ផ្សា រនុងជាធរម្ភនស្ត ីពីលពលលធវ ើការ លពលស្ក្ម្ភររនុងលពលលធវ ើការ និងលពលស្ក្ម្ភរពីការង្ហរ គឺជាភាររិច្បៅរបស្់លយើង។

១.៧

លយើងការពារបរ ិសាថន

លយើងការពារបរ ិសាថនតាមរយៈការលក្បើក្

ស្់លោយក្ស្បលៅតាមលរខ ណ្ៈបរ ិសាថននូ វធនធាន រែលអាច្បបលងក ើតជាងម ីល ង
ើ វវ ិញ

ន

លហើយលយើងគាាំក្ទែល់ការររាធមម ជាតិជាមូ លោានជី វ ិត ។
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ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រ ុមសាជីវរមម WÜRTH | លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ
ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវទទួ លសាាល់ថ្នវធនធានធមម ជាតិមួយច្បាំនួនម្ភនរក្មិត។វែូ លច្បែ ោះលហើយ

នជាលយើងច្បង់លក្បើក្

ស្់

ធនធានទា ាំងលនោះវលអាយក្ស្បលៅតាមលរខ ណ្ៈបរ ិសាថន។វលនោះវាពុាំក្គាន់រតម្ភនន័យថ្នវលយើងលគារពក្តឹមរតច្បាប់ស្តីពីការ
ការពារបរ ិសាថនវនិងពីនិរនត រភាពជាធរម្ភនរតបុលណ្ឋ
ណ ោះល
លោយមិនចាាំ

ោះលទវគឺលយើងរ៏ក្តូវរតលធវ យា
ើ ងណ្ឋវលែើមបីលជៀស្វាងនូ វការលក្បើក្

ច្ប់នូវធនធានវរែលមិនអាច្បបលងក ើតល ើងវវ ិញ

នវលៅរនុងររណ្ីរែលអាច្បលធវ ើលៅ

ន។វលយើងអាំពាវ

ស្់
វ

លអាយស្ហការ ីក្គប់រ ូបអនុវតត នូវ វ ិធានការស្មក្ស្បទាង
ាំ ឡាយវលែើមបីបនថ យច្បុោះនូ វការខជ ោះខាជយធនធានវនិងការបាំពុលបរ ិសាថន។

Würth Gulf FZE លៅ Dubai លអមីរា៉ែត អារា៉ែប់រ ួម
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II.

ការក្ ក្ស្័យទារ់ទងជាមួ យនឹង
ថ្ែគូ អាជីវរមម
លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ រែលក្តូវ
រែរលៅរនុងការក្

នអធិបាយលៅរនុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះ រ៏ក្តូវយរលៅអនុវតត

ក្ស្័យទារ់ទងជាមួ យនឹងអតិងិជន អែ រផ្សាត់ផ្សាង់ និងថ្ែគូ អាជីវរមម ែថ្ទលទៀត។ លយើងរ៏រំពឹងច្បង់

លអាយថ្ែគូ អាជីវរមម របស្់លយើងម្ភនច្បិតតច្បង់អនុវតត តាមលគាលការណ្៍ទាង
ាំ លនោះរែរ។ ការលគារពច្បាប់ លស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់
ភាពគួ រទុរច្បិតត

២.១

ន ការលគារពគាែ និងការទុរច្បិតតគាែគឺជាមូ លោាន រែលម្ភនតថ្មល សារលស្ក្ម្ភប់ទាំ

រ់ទាំនងអាជីវរមម ែ៏លអ។

លយើងបែិលស្ធរាល់រ ូបភាពអាំលពើពុររលួ យ និងការស្ូ រ

ន់

លយើងបែិលស្ធរាល់រ ូបភាពអាំលពើពុររលួ យ និងការស្ូ រ

ន់។ លយើងលគារពរាល់ច្បាប់ និងបញ្ញ តត ិពារ់ព័នធទា ាំងឡាយ។ លែើមបីរាំណ្ត់ជា

ម្ភគា
៌ រណ្

ាំលអាយ

នក្បលស្ើរ លយើងរច្បងយាងច្បាស្់នូវការរាំណ្ត់ថ្ផ្សារនុងស្ត ីពីការក្បតិបតត ិ។

អាំលពើពុររលួ យ និងការស្ូ រ

ន់វា

ស្ងា ម រ៏ែូច្បជាស្ហក្គាស្រែរគឺក្តូវ

ាំលអាយម្ភនការខូ ច្បខាតែល់ការក្បណ្ឋាំងក្បរជងលស្រ ី លហើយវារារាាំងែល់នវរមម ។ តាមរយៈលនោះ
ត់បង់ វ ិបុលភាព លហើយក្តូវខូ ច្បរិតតិយស្លទៀតផ្សង។ លៅលលើពិភពលោរលនោះលគលធវ ើការហាម

ឃាត់មន
ិ លអាយម្ភនអាំលពើពុររលួ យ និងការស្ូ រ

ន់ លហើយរ៏ម្ភនការោរ់លទាស្ជាទមៃ ន់លៅការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ទា ាំងលនោះរែរ។

ក្រ ុមសាជីវរមម Würth មិនអនុលក្គាោះលអាយបុគាលណ្ឋរែលក្បក្ពឹតតអាំលពើពុររលួ យ ឬរ៏ការស្ូ រ ន់លផ្សសងៗ លទាោះបីជាតាមរ ូបភាព
ការទទួ ល ឬការផ្សត ល់លអាយ ការលស្ែ ើស្ុាំ និងការយល់ក្ពមទទួ លយរផ្សលក្បលយាជន៏ណ្ឋមួ យរែលមិនស្មរមយ។

លនោះគឺមិនរមននិយាយរតពីលរឿងក្បលយាជន៍ផ្តាល់ខល ួនល

ោះលទ។ លយើងទទួ ល

នការរមម ង់លោយសារលយើងផ្សត ល់ជាគាំនិតជាមួ យនឹង

ែាំលណ្ឋោះក្សាយក្បលស្ើរជាងមុនជូ នលៅែល់អតិងិជន។ លយើងច្បរចាជាមួ យអែ រផ្សា ត់ផ្សាត់យាងមត់ច្បត់ រតជាការច្បរចារលោយម្ភន
តម្ភលភាព។ លយើងបែិលស្ធទាង
ាំ ក្ស្ ុងរាល់ការស្ូ រ
រផ្សែ ររែែ
ល

២.២

ល

ន់ រនុងលគាលបាំណ្ងទទួ ល

នការបញ្ញជទិញមុន ឬលែើមបីពលនល ឿនែាំលណ្ើរការ

។ ពុាំរមនម្ភនរតស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីរបស្់លយើងរតបុលណ្ឋ
ណ ោះលទ រែលក្តូវយរលគាលការណ្៍ទា ាំងលនោះលៅអនុវតត

ោះគឺ ជនណ្ឋ ឬរ៏អងា ការណ្ឋរ៏លោយ រែលបាំលពញភាររិច្បៅតាង

មលអាយក្រ ុមសាជីវរមម Würth ល

ោះគឺក្តូវរតអនុវតត វារែរ។

លយើងគាាំក្ទលអាយម្ភនការក្បរួ តក្បរជងលោយម្ភនតម្ភលភាព
លយើងឈរលលើលគាលជាំហរគាាំក្ទលលើការក្បរួ តក្បរជងលោយយុតតិធម៏ និងមិនច្បូ លរ ួមជាមួ យថ្ែគូ ទីផ្សារែថ្ទលទៀត រនុងការរ ឹតតបិត
ែល់ការ ក្បរួ តក្បរជង។ ក្រ ុមសាជីវរមម Würth លមើលល ើញខល ួនឯងរនុងការលបត ជាាច្បិតតច្បាំលពាោះលគាលការណ្៏រណ្
ទីផ្សារស្ងា ម។ ែូ លច្បែ ោះលហើយ

ាំរបស្់លស្ែែ រិច្បៅ

នជាលយើងគាាំក្ទែល់ការក្បរួ តក្បរជងលោយយុតតិធម៏រែលស្ាំលៅលៅររការបង្ហាញស្មតថ ភាពការង្ហរ។

លនោះគឺម្ភនន័យជាពិលស្ស្ថ្ន លយើងមិនច្បូ លរ ួមរនុងការតល ឬរ៏រនុងការក្បក្ពឹតតមិនក្តឹមក្តូវ រែលរារាាំងែល់ការក្បណ្ឋាំងក្បរជង។
លនោះជាភាររិច្បៅ រែលអែ រក្គប់ក្គងទាង
ាំ ឡាយក្តូវបាំលពញលអាយ

ន។

ច្បាំណ្ុច្បលនោះគឺម្ភនន័យជារ់រស្ត ងែូ លច្បែ ោះ : បុគាលិររបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth មិនលធវ ើការក្ពមលក្ពៀងគាែជាោយលរខ អរសរ ឬរ៏
លោយផ្តាល់ម្ភត់ជាមួ យនឹងថ្ែគូ ក្បណ្ឋាំងក្បរជងរបស្់ខល ួនអាំពីថ្ងល ច្បាំនួនរាំណ្ត់ ឬរ៏អាំពីការចាត់រច្បងទីផ្សារល

ោះល ើយ។

លយើងលធវ ើការរាំណ្ត់គាែជាមួ យនឹងអែ រច្បូ លរ ួមរនុងទីផ្សាររតលៅរនុងក្របខណ្ឌ រែលច្បាប់អនុញ្ញញតរតបុលណ្ឋ
ណ ោះ។ លហើយលយើងរ៏មិន
ច្បូ លរ ួមលៅរនុងការលោោះែូ រ ពត៌ម្ភនគាែអាំពីការគិតគូ រថ្ផ្សា រនុង រែលម្ភនសារៈស្ាំខាន់ែល់ការក្បណ្ឋាំងក្បរជងល

ោះរែរ។

លយើងមិនជោះឥទធ ិពល លោយខុស្ច្បាប់ លៅលលើថ្ែគូ អាជីវរមម និងអែ រទទួ លទាំនិញពីលយើងលៅរនុងការង្ហររាំណ្ត់ថ្ងល របស្់លគល
លក្ៅពីលនោះលៅលទៀត ក្គប់ទីររនល ងរែលលយើងម្ភនជាំហររនុងការក្គប់ក្គងទីផ្សារ ពួ រលយើងមិន

ោះល ើយ។

នទាញយរផ្សលក្បលយាជន៏ពីវាលទ។

លោយសារលគអាច្បចាត់ទរ
ុ ការក្ពមលក្ពៀងគាែលោយផ្តាល់ម្ភត់ ឬរ៏លោយសាៃត់លស្ៃ ៀមថ្នជាការក្បក្ពឹតតលលម ើស្រផ្សែ រការតលល

ោះ លយើង

អាំពាវ

ក្ស្័យ

វលអាយស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីរបស្់លយើងម្ភនការគិតគូ រ និងម្ភនការក្ប ុងក្បយ័តែក្គប់លពលលវោលៅរនុងការក្
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ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រ ុមសាជីវរមម WÜRTH | លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ

ទារ់ទងជាមួ យនឹងថ្ែគូ ក្បណ្ឋាំងក្បរជង។ លបើម្ភនអែ រក្បណ្ឋាំងក្បរជងណ្ឋសារលបងទារ់ទាញលអាយស្ហការ ីណ្ឋម្ភែរ់របស្់ក្រ ុម
សាជីវរមម Würth លធវ ើការក្ពលក្ពៀងនឹងលគ លោយខុស្ច្បាប់ល

ោះ ស្ហការ ីល

ោះក្តូវក្

ប់លៅអែ រក្គប់ក្គងរបស្់ខល ួន ឬរ៏ក្

ររនល ងម្ភនស្មតថ រិច្បៅរនុងលរឿងលនោះជាប ា ន់។ លគក្តូវម្ភនក្បតិរមម ច្បាំលពាោះគាំនត
ិ របបលនោះលអាយ
២.៣

លយើងមិនលអាយលគលក្បើក្

ស្់លយើង លែើមបីស្លក្មច្បទិស្លៅខុស្ច្បាប់របស្់លគ

នល ើយ

លយើងមិនច្បូ លរ ួមរនុងស្រមម ភាពោងស្ាំអាតលុយរខវ រ់លែើមបីលធវ ើហិរញ្ញ រមម ែល់ពួរលភរវរមម ល
អាំពីររណ្ីស្ងស័យលនោះលៅអាជាាធរ។ការោងលុយរខវ រ់គឺជាការោរ់បាំ
មរពីលភរវរមម ការជួ ញែូ រលក្គឿងលញៀនការស្ូ រ
នជាលយើងក្តូវលធវ ើតាមការហាមក្

ាំងលែើមរាំលណ្ើតរបស្់ក្

ន់ជាលែើម។ល។ លយើងច្បង់ម្ភនទាំ

ក្តឹមក្តូវ រែលលធវ ើស្រមម ភាពក្តឹមក្តូវតាមច្បាប់ លហើយលក្បើក្

ស្់ក្

ប់លៅ

នស្មក្ស្ប។

ោះល ើយ លហើយលយើងផ្សត ល់ពត៌ម្ភន
រ់ល

ោះ រែលម្ភនក្បភពលច្បញ

រ់ទាំនងអាជីវរមម រតជាមួ យនឹងថ្ែគូ

រ់កាស្ រែលម្ភនក្បភពក្ស្បច្បាប់។ លោយលហតុលនោះលហើយ

មស្ត ព
ី ីការោងលុយរខវ រ់ លហើយលយើងមិនច្បូ លរ ួមរនុងការផ្សត ល់ក្

រ់លអាយែល់ស្រមម ភាព

លលម ើស្ច្បាប់ល ើយ។ លយើងលគារពច្បាប់ជាធរម្ភនស្ត ីពីការោងលុយរខវ រ់ និងហិរញ្ញ រមម លភរវរមម ។ លយើងចាត់ វ ិធានការបង្ហករ
ស្មក្ស្បលែើមបីស្ម្ភាល់អតត ស្ញ្ញញណ្របស្់ថ្ែគូ អាជីវរមម លយើង។ លយើងអាំពាវ

វលអាយបុគាលិរលយើងផ្សត ល់ពត៌ម្ភនអាំពីររណ្ីស្ងស័យ។

លយើងលគារពបញ្ញ តត ិច្បាប់ ជាពិលស្ស្រែលស្ត ីពីការផ្សត ល់ពត៌ម្ភនអាំពីររណ្ីស្ងស័យ លហើយស្ហការជាមួ យនឹងអាជាាធររែា រែលម្ភន
ស្មតថ រច្ប
ិ ៅ រនុងលរឿងលនោះ។

២.៤

លយើងលគារពច្បាប់ក្តួ តពិនិតយការ

ាំលច្បញ និងច្បាប់គយជាធរម្ភនទា ាំងអស្់

លៅរនុងពាណ្ិជជរមម អនត រជាតិលយើងលគារពការហាមឃាត់ការ ាំលច្បញ ទណ្ឌរមម និងការហុ៊ុំព័ទធលស្ែា រិច្បៅ។ លៅរនុងររណ្ីម្ភនច្បមៃ ល់
ឬរ៏មិនច្បាស្់ោស្់អវគ
ី ឺ លយើងទារ់ទងស្ួ រលៅររនល ងម្ភនស្មតថ រច្ប
ិ ៅ រនុងលរឿងទា ាំងល ោះ។
មុខទាំនិញ និងលស្វាមួ យច្បាំនួន រែលលគលរ់ែូរជាអនត រជាតិវាស្ថ ិតលៅលក្កាមការោរ់រក្មិត។ ស្ក្ម្ភប់លរឿងច្បរាច្បរណ្៍វលងក្ពាំរែន
លយើង នបលងក ើតររនល ងទទួ លខុស្ក្តូវ
(ែូ ច្បជា អែ រទទួ លបនទុរលរឿងគយ និងលរឿងពាណ្ិជជរមម លក្ៅក្បលទស្ជាលែើម) លហើយលយើង
បលងក ើតសាវនរមម ថ្ផ្សារនុង លែើមបីស្លក្មច្បលអាយ ននូ វការលគារពតាមការហាមឃាត់ការ ាំលច្បញ ទណ្ឌរមម និងការហុ៊ុំព័ទធលស្ែា រិច្បៅ
។
ែាំលណ្ើរការទារ់ទងនឹងការក្តួ តពិនិតយការ

ាំលច្បញក្តូវ

នស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីរបស្់លយើងតាមោនជាប់ជានិច្បៅ។

លយើងែឹងលហើយថ្ន ការោរ់រក្មិតលនោះវាពុាំរមនក្តូវអនុវតត រតលៅលលើទាំនិញ រែលម្ភនលរខ ណ្ៈរ ូបីរតបុលណ្ឋ
ណ ោះលទ រ៏បុរនត រ៏ក្តូវអនុវតត ច្បាំលពាោះ
ពត៌ម្ភនវនិងបលច្បៅ រ វ ិទារែរ។វរបស្់ទាង
ាំ លនោះរ៏លគពុាំអាច្បលអាយបនត លៅលទៀត

នលោយគាមនការអនុញ្ញញតល

ោះល ើយ។វការក្បក្ពឹតតលលម ើស្

នឹងបញ្ញ តត ិទា ាំងលនោះអាច្ប ាំលអាយម្ភនការខូ ច្បខាតជាទមៃ ន់ែល់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវ។វលយើងអាំពាវ វលអាយបុគាលិរទា ាំងអស្់លធវ ើ
ស្រមម ភាពខល ួនលោយម្ភនការក្ប ុងក្បយ័តែវលហើយជាឧទាហរណ្៍គឺវលគពុាំក្តូវលអាយជាបនត លៅលទៀតនូ វពត៌ម្ភនតាមអុីរមលវឬរ៏តាមទូ រស្័ពា
លោយពុាំម្ភនការអនុញ្ញញតល
ស្ួ រ

ោះល ើយ។វលៅរនុងររណ្ីម្ភនច្បមៃ ល់វឬរ៏ររណ្ីលៅពុាំច្បាស្់ការវវស្ហការ ិនីវនិងស្ហការ ីរបស្់លយើងក្តូវរត

ាំលៅអែ រក្គប់ក្គងរបស្់ខល ួនវឬរ៏ស្ួរ

Würth Limited លៅ Zebbug ម្ភល់តា
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ាំលៅររនល ងម្ភនស្មតថ រិច្បៅរនុងលរឿងលនោះលៅរនុងក្រ ុមហន
ុ ។

III.

ការលជៀស្វាងមិនលអាយម្ភនទាំ
ផ្សលក្បលយាជន៍
ក្បលយាជន៍ផ្តាល់ខល ួនអាច្បម្ភនទាំ

ស្់នឹងក្បលយាជន៍របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវ។វទាំ

ស្់

ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍អាច្បជោះឥទធ ិពល

អវ ិជៅម្ភនលៅលលើស្ុច្ប រតភាពវវលរខ
ិ
ណ្ៈវ ិជាជជីវៈនិយមវនិងលៅលលើលជាគជ័យរបស្់សាជីវរមម វWürthវ។វស្ហការ ិនីវនិងស្ហការ ី
របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würthវក្តូវចាត់ទុរក្បលយាជន៍ស្ហក្គាស្ថ្នម្ភនអាទិភាពជាងក្បលយាជន៍បុគាល។វលរឿងលនោះវាទារ់ទងជា
ពិលស្ស្លៅវ ិស្័យែូ ច្បតលៅលនោះវ :
៣.១

ការហាមមិនលអាយលធវ ើការក្បណ្ឋាំងក្បរជង
លយើងមិនលធវ ើការក្បណ្ឋាំងក្បរជងជាមួ យនឹងក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវល ើយ។ ស្ហការ ីរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវមិនអនុញ្ញញត
លអាយលធវ ើការលអាយវឬទិញវឬរ៏ច្បូលហុនរនុងស្ហក្គាស្វរែលក្បណ្ឋាំងក្បរជងជាមួ យនឹងក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវល ើយ។

៣.២

ការច្បូ លហុនរនុងស្ហក្គាស្
ការច្បូ លហុនរនុងស្ហក្គាស្ែ៏ថ្ទលទៀតអាច្បលធវ ើលៅ

នវក្បស្ិនលបើទលងវ ើលនោះវាពុាំជោះឥទធ ិពលធាំែុាំអវីលទល

ការច្បូ លហុនមូ លធនរនុងស្ហក្គាស្ណ្ឋវរែលមិនក្បណ្ឋាំងក្បរជងនឹងក្រ ុមហុនវWürthវអាច្បលធវ ើលៅ
ជោះឥទធ ិពលលៅលលើការក្គប់ក្គងស្ហក្គាស្ល

ោះ

ោះ។
នវក្បស្ិនលបើវាពុាំផ្សតល់ការ

នលទ។វចាប់ពីការច្បូ លហុនរនុងស្ហក្គាស្មួ យវរែលម្ភនច្បាំនួនវ៥ភាគរយថ្ន

មូ លធនស្ហក្គាស្លៅវលគក្តូវផ្សត ល់ពត៌ម្ភនលនោះែល់ររនល ងទទួ លខុស្ក្តូវលៅរនុងក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវ។
៣.៣

មុខរបរលក្ៅ
ការក្បរបមុខរបរលក្ៅពុាំក្តូវលអាយ

ាំមរនូ វការខូ ច្បខាតែល់ក្រ ុមសាជីវរមម វWürthវល ើយវលហើយលគក្តូវម្ភនការអនុញ្ញញតលអាយ

ក្បរបរបរលក្ៅលនោះ។
មុខរបរលក្ៅរបស្់បុគាលិរពុាំអនុញ្ញញតលអាយជាំទាស្់នឹងក្បលយាជន៍របស្់ក្រ ុមហុន វWürthវល ើយវលហើយលគអាច្បក្បរបរបរលនោះ

ន

ទាល់រតម្ភនការយល់ក្ពមពីក្រ ុមហុនជាមុនស្ិន។
ការលលើររលងពីការរក្មិតលនោះគឺម្ភនស្ក្ម្ភប់ការង្ហរនិពនធ វស្ុនាររថ្នវមត ងម្ភកលវឬរ៏ការង្ហរក្បហារ់ក្បរហលនឹងលនោះ។វលយើង រ ីររាយ
ច្បាំលពាោះការរែលស្ហការ ិនីវនិងស្ហការ ីលយើងច្បូ លរ ួមរនុងការង្ហរស្ម ក្គច្បិតត

។
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IV.

ការលក្បើក្

ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍

ស្់ពត៌ម្ភន

លៅរនុងក្រ ុមហន
ុ Würth លយើងអនុវតត រលបៀបែឹរ

ាំតាមរបបស្ហការ។ លយើងផ្សត ល់ពត៌ម្ភនែល់ស្ហការ ិនី និងស្ហការ ី

របស្់លយើងស្ក្ម្ភប់លអាយលគយរលៅលធវ ើការង្ហររបស្់លគ លហើយលយើងជក្ម ុញលអាយពួ រអែ រក្គប់ក្គងរបស្់លយើងលធវ ើលអាយម្ភន
តម្ភលភាព និងលអាយលគយល់ពីលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បរបស្់ខល ួនតាមរយៈពត៌ម្ភនជាបរនថ មលទៀត។

៤.១

លយើងលក្បើក្

ស្់ទិនែន័យក្រ ុមហុនលោយម្ភនការទទួ លខុស្ក្តូវ

លយើងររាការពត៍ម្ភនស្ង្ហៃត់ម្ភនរតររនល ងម្ភនស្មតថ រិច្បៅ និងម្ភនការអនុញ្ញញតលៅរនុងក្រ ុមសាជីវរមម Würth រតបុលណ្ឋ
ណ ោះ
រែលអាច្បផ្សត ល់ពត៌ម្ភនលៅលអាយអែ រលក្ៅ

ន។

ជាលគាលការណ្៍គឺពត៍ម្ភនស្ម្ភៃត់របស្់ក្រ ុមហុនក្តូវ

នររាទុរយាងតឹង រ ឹង។ ពត៌ម្ភនទា ាំងលនោះពុាំក្តូវបញ្ជន
ូ លៅលអាយ

អែ ររនុង ឬអែ រលក្ៅណ្ឋ រែលពុាំម្ភនការអនុញ្ញញតលអាយទទួ លល
ពត៌ម្ភនទាង
ាំ លនោះ

ោះល ើយ។ លហើយលគក្តូវការពារមិនលអាយអែ រល

នល ើយ។ ពត៍ម្ភនស្ម្ភៃត់លនោះម្ភនែូ ច្បជា ពត៍ម្ភនពីអាជីវរមម និងទីផ្សារ រ

ោះអាច្បយរ

យការណ្៍ ការទាំ

រ់ទាំនង

ថ្ផ្សា រនុង និងពាណ្ិជជរមម ស្ម្ភៃត់លផ្សសងៗ។
ការលោោះែូ រពត៌ម្ភនជាមួ យនឹងសាថប័នលក្ៅអាច្បលធវ ើលៅ
និងពីស្ាំណ្ឋរ់

យរោាន

នរតពីស្ាំណ្ឋរ់ររនល ងម្ភនស្មតថ រិច្បៅ និងម្ភនរក្មិតជាំ

ឹ
រតបុលណ្ឋ
ណ ោះ ែូ ច្បជា ថ្នែរ់ែរ

ាំក្រ ុមហុន

យរោានសារពត៌ម្ភន

កាតពវ រិច្បៅររាការស្ម្ភៃត់លនោះលៅរតម្ភនស្ុពលភាពជាបនត លៅលទៀតលក្កាយពីងិរលវោម្ភនទាំ
៤.២

ញក្គប់ក្គាន់

យរោានច្បាប់ ឬហិរញ្ញ វតថុជាលែើម។

រ់ទាំនងការង្ហររនល ងផ្សុតលៅ។

លយើងមិនលវល ៀតទាញយរក្បលយាជន៍ពីការែឹងលរឿងថ្ផ្សារនុងលទ
លយើងពុាំម្ភនការអនុញ្ញញតលអាយលក្បើក្
មួ យល ើយ។

ស្់ពត៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់អែរខាងរនុង លែើមបីជាក្បលយាជន៍ែល់ខល ួនលយើងផ្តាល់ ឬរ៏ែល់ជនណ្ឋ

ជាញឹរញយគឺលយើងែឹងលរឿងអាំពីក្រ ុមហន
ុ លៅរនុងក្រ ុមសាជីវរមម Würth ឬរ៏អាំពីថ្ែគូ អាជីវរមម របស្់ក្រ ុមហុន រែលអែ រលក្ៅមិនែឹង
នន័យថ្នវាជាពត៌ម្ភនពុាំម្ភនលរខ ណ្ៈសាធារណ្ៈល

ោះល ើយ។ ពត៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់អែរខាងរនុងែូ លច្បែ ោះវាអាច្បម្ភនតថ្មល លៅលលើផ្សារហុន

ពីលក្ពាោះវាអាច្បជោះឥទធ ិពលលៅលលើការស្លក្មច្បលធវ ើ វ ិនិលយាគ និងលៅលលើការល ង
ើ ច្បុោះថ្នថ្ងល ភាគហុន
ពត៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់អែរខាងរនុង លែើមបីទិញ ឬរ៏លរ់មូលប័ក្ត ឬរ៏រណ្

៤.៣

ន។ លយើងហាមក្

មមិនលអាយលក្បើក្

ស្់

ាំលអាយតតិយជនទិញ ឬរ៏លរ់មូលប័ក្ត។

លយើងលគារពបញ្ញ តត ិអាំពីការការពារទិនែន័យ និងស្ុវតថ ិភាពទិនែន័យ
លយើងលក្បើក្ ស្់ទិនែទ័យទារ់ទងនឹងបុគាល និងទិនែន័យែ៏ថ្ទលទៀតលោយក្ប ុងក្បយ័តែ លហើយខាំលធវ ើយាងណ្ឋមិនលអាយម្ភនការរំលោភ
លៅលលើស្ិទធិបុគាលភាពល ើយ។
ទិនែន័យម្ភនអតថ ន័យស្ាំខាន់ជាខាលាំងទាង
ាំ ស្ក្ម្ភប់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth រ៏ែូច្បជាស្ក្ម្ភប់អែរ រែលម្ភនទាំ
លនោះរែរ។ ែូ លច្បែ ោះលហើយ

រ់ទាំនងនឹងក្រ ុមហុន

នលយើងផ្សត ល់អទិភាពខព ស្់បាំផ្សុតែល់ការការពារទិនែន័យទា ាំងលនោះ រ៏ែូច្បជាការទប់សាកត់ការលក្បើក្

ពត៌ម្ភនលោយលលម ើស្។ ការរត់ក្តាទុរ ការលរៀបច្បាំទិនែន័យ និងទលងវ ើក្បហារ់ក្បរហលលនោះ
អាច្បអនុញ្ញញតលអាយលធវ ើលៅ

ស្់

រែលក្តូវលក្បើពត៌ម្ភនស្ម្ភៃត់របស្់ក្រ ុមហុន

ន លុោះណ្ឋរតវាបលក្មើលោយផ្តាល់ែល់ផ្សលក្បលយាជន៍របស្់ក្រ ុមហុន Würth លហើយវាមិនម្ភនបោះពាល់ែល់

ស្ិទធ ិរបស្់តតិយជនណ្ឋមួ យល ើយ។
ការការពារស្ិទធិឯរជនលៅរនុងការលក្បើក្
ក្តូវរតររាលអាយ

ស្់ទិនែន័យទារ់ទងនឹងបុគាល រ៏ែូច្បជាស្ុវតថ ិភាពរបស្់ទិនែន័យអាជីវរមម ទា ាំងអស្់គឺ

ន លោយអនុវតត បញ្ញ តត ិច្បាប់ជាធរម្ភនលៅរនុងរាល់ែាំលណ្ើរការអាជីវរមម ទាង
ាំ អស្់។ ច្បាំលពាោះបលច្បៅ រលទស្ទប់សាកត់

មិនលអាយម្ភនការទាញយរពត៌ម្ភនលោយលលម ើស្ល
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ោះគឺលគក្តូវលក្បើក្

ស្់ស្តង់ោមួ យ រែលក្ស្បលៅនឹងរក្មិតបលច្បៅ ររែលម្ភន

បច្បចុបបនែ ភាព។ ជាពិលស្ស្គឺលយើងលធវ ើការង្ហរក្បមូ ល និងែាំលណ្ើរការទិនែន័យទារ់ទងនឹងបុគាលលោយក្ប ុងក្បយ័តែ។ លយើងលគារពច្បាប់
ស្ត ីពីការការពារទិនែន័យ លហើយចាត់តាាំងសាថប័នម្ភនស្មតថ រិច្បៅ រែលទទួ លខុស្ក្តូវច្បាំលពាោះការលគារពបញ្ញ តត ិច្បាប់លនោះ។

Wuerth South Africa (Pty.) Ltd. លៅ Gauteng អាស្ត្ហវិរខាងតប
ូ ង
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ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រ ុមសាជីវរមម WÜRTH | អែ រទាំ

V.

រ់ទាំនងរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម WÜRTH

ការអនុវតត ក្រមស្ត ីពីការ
អនុលោមតាមច្បាប់
៥.១

លតើលយើងលធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បតាមរបបណ្ឋ?
លៅលពលម្ភនមនា ិលអាំពីលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បរបស្់លយើង ៗក្តូវលចាទស្ួ រែល់មនស្ិការរបស្់លយើង លហើយក្តូវពិភារាបញ្ញាលនោះជាមួ យ
នឹងអែ រទាំ

រ់ទន
ាំ ងរែលម្ភនស្មតថ រិច្បៅរនុងលរឿងលនោះ។

បញ្ញ តត ិទាង
ាំ ឡាយលៅរនុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់គឺជាលគាលការណ្៍រណ្

ស្
ាំ ក្ម្ភប់ការក្បក្ពឹតតរបស្់ស្ហការ ិនី និងស្ហការ ី

របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth ។ ជាញឹរញយ លៅរនុងស្ភាពការណ្៍ជារ់រស្ត ងរនុងការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃ លយើងក្តូវលធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្ប
រែលពុាំម្ភនការរាំណ្ត់ជារ់ោរ់ពីស្ាំណ្ឋរ់ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរ៏ពីស្ាំណ្ឋរ់លគាលការណ្៍រណ្
Würth ។ លៅរនុងររណ្ីទាង
ាំ លនោះលយើងអាច្បស្ួ រ

ាំលៅអែ រែឹរ

ាំរបស្់លយើង

នជានិច្បៅ ឬរ៏ស្ួរ

ាំរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម

ាំលៅររនល ងម្ភនស្មតថ រច្ប
ិ ៅ លរឿងលនោះ

លៅរនុងក្រ ុមហន
ុ ។ ជាលរឿយៗលយើងអាច្បលក្បើការគិតរបស្់លយើង លែើមបីលចាទជាស្ាំនួរែូ ច្បតលៅ។

១) លតើលស្ច្បរត ស្
ី លក្មច្ប ឬរ៏ការក្បក្ពឹតតរបស្់ខ្ុាំវាក្ស្បលៅនឹងច្បាប់ជាធរម្ភនឬលទ?
២) លតើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បលនោះវាក្ស្បលៅនឹងការលអាយតថ្មល និងបញ្ញ តត ិ រែលលគសាាល់

របស្់ក្រ ុមហុន Würth ឬលទ?

៣) ក្បស្ិនលបើស្ហការ ី ឬរ៏ក្គួ សារខ្ុាំែឹងអាំពីការស្លក្មច្បរបស្់ខ្ុាំលនោះ លតើខ្ុាំលៅរតម្ភនមនស្ិការខព ស្់ែរែល ឬរ៏យាងណ្ឋ?
៤) ក្បស្ិនលបើនរណ្ឋរ៏លធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បែូ លច្បែ ោះរែរល

ោះ លតើខ្ុាំអាច្បទទួ លយរផ្សលថ្នការស្លក្មច្បរបបលនោះ

៥) ក្បស្ិនលបើរស្អ រលនោះ លគច្បុោះការស្តអាំពលី ស្ច្បរត ីស្លក្មច្បរបស្់ខ្ុាំ លតើខ្ុាំអាច្បការពារលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បលនោះ

លបើអែរអាច្បលវល ើយជាវ ិជជ ម្ភន ច្បាំលពាោះស្ាំនួរទាង
ាំ លនោះ
របស្់អែរក្បរហលជាលគអាច្បទទួ លយរ
លធវ ើស្រមម ភាពទា ាំងល
អែ ររ៏អាច្បលក្បើក្

ស្់ស្ាំនួរទាង
ាំ លនោះ

៥.២

កាតពវ រិច្បៅរបស្់ពួរអែ រែឹរ

ោះ គឺ លស្ច្បរត ីស្លក្មច្ប ឬរ៏ការក្បក្ពឹតត

ន។ លបើអែរមិនអាច្បលវល ើយជាវ ិជជ ម្ភនច្បាំលពាោះស្ាំនួរទា ាំងអស្់លនោះ

ោះតលទៀតល ើយ លោយពុាំ

នលធវ ើែូលច្បែ ោះលៅលពលអតីតកាលល

នថ្ន អែ រលៅរតម្ភនមនស្ិការលអ ល

នស្ួ រ

ាំែល់អែរែឹរ

នរែរឬលទ?
នរែរឬលទ?

នលទ អែ រពុាំក្តូវបនត

ាំរបស្់អែរ ឬរ៏អែររែលទទួ លបនទុរពីលរឿងលនោះ។

នរែរ លែើមបីលចាទស្ួ រែល់ការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃ តាមទម្ភលប់របស្់អែរ ។ ពីលក្ពាោះថ្នលបើក្គាន់រតអែ រ
ោះគឺ វាពុាំរមនម្ភនន័យថ្ន លធវ ើែូលច្បែ ោះវាក្តូវមួ យរហូ តល

ោះល ើយ។

ាំរបស្់លយើង

អែ រែឹរ ាំរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth ម្ភនតួ ទីជាមនុស្សគាំរ ូ លហើយលគក្តូវរតបាំលពញតួ ទីលនោះ។ លគលក្តៀមខល ួនចាាំលវល ើយស្ាំនួរ
របស្់ស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីទា ាំងឡាយ លហើយចាាំជួយអែ រទាង
ាំ ល ោះលអាយបាំលពញភាររិច្បៅ និងកាតពវ រិច្បៅរបស្់ខល ួនលអាយ ន។
ក្រ ុមសាជីវរមម Würth លរៀបច្បាំការែឹរ

ិ
ាំក្រ ុមហុនតាមលរខ ណ្ៈវមជឈការ
និងលរខ ណ្ៈលស្រ ី លហើយក្បគល់ការទទួ លខុស្ក្តូវលោយ

ខល ួនឯងលៅលអាយថ្នែរ់ខាងលក្កាមែ៏ទាបលៅរនុងឋា

នុក្រម។ លយើងអនុវតត តាមពារយលសាលរថ្ន " លជាគជ័យកាន់រតធាំ លស្រ ីភាព

កាន់រតលក្ច្បើន"។ លនោះរ៏ម្ភនន័យរែរថ្ន ក្រ ុមហុន ឬរ៏អែរទទួ លខុស្ក្តូវច្បាំលពាោះលទធ ផ្សល រែលររលជាគជ័យពុាំ

នល

ោះក្តូវែឹងថ្ន

លគអាច្បទទួ លការតក្មូវលអាយក្បគល់ភាររិច្បៅរបស្់លគទាង
ាំ ក្ស្ ុង ឬរ៏មួយច្បាំរណ្រលៅលអាយទីសាែរ់ការរណ្ឋ
ត លរបស្់ក្រ ុមហុន វ ិញ។
អែ រែឹរ

ាំក្តូវែឹរ

ាំស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីខល ួនតាមរយៈការផ្សត ល់ជាំនួយលអាយលោយរារ់ទារ់ និងស្ាំណ្ូមពរម្ភនលរខ ណ្ៈជាគាំរ ូ

ជាជាងតាមរយៈបញ្ញជ និងការចាត់លអាយអនុវតត ។ ភាពជាគាំរ ូ និងការោរ់ខល ួនរបស្់អែរែឹរ

ាំ រ៏ែូច្បជាទាំ

ស្ែ ិទធជាមួ យនឹងមូ លោានក្តូវលអាយកាលយលៅជារតាតលលើរទឹរច្បិតតស្ហការ ីទាង
ាំ ឡាយ។ ពត៍ម្ភនបរនថ មគួ ររត
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រ់ទាំនងយាងជិត
នផ្សត ល់លែើមបីលធវ ើ

លអាយការបញ្ញជទិញម្ភនតម្ភលភាព និងអាច្បយល់

នច្បាំលពាោះបុគកលិររាំ រ ិតទាប។ អែ រែឹរ

ាំម្ភែរ់ៗក្តូវលលើរតលមក ង
ើ សារៈស្ាំខាន់

ថ្នច្បរ ិយាស្ីលធម៌ និងការលគារពលគាលម្ភគា
៌ ជានិច្បៅ។ លគក្តូវនិយាយពីលរឿងលនោះ លហើយក្តូវលលើរស្ទយ
ួ ការក្បក្ពឹតតែូលច្បែ ោះតាមរយៈរលបៀប
ែឹរ

ាំរ៏ែូច្បជាតាមរយៈការបណ្តុោះបណ្ឋ
ត លរែរ។ បុគាលិរគួ ររតក្តូវ

នផ្សត ល់លស្រ ីភាពរនុងការបលញ្ៅ ញស្រមម ភាព និងទទួ លខុស្

ក្តូវច្បាំលពាោះស្រមម ភាពរបស្់ខល ួន។ ការលគារពច្បាប់ និងលគាលការណ្៍រណ្ ាំរបស្់ក្រ ុមហុន Würth ក្តូវចាត់ទុរជាអាទិភាពខព ស្់បាំផ្សុត
លៅក្គប់ស្ភាពការណ្៍ និងក្គប់លពលលវោ ជាពិលស្ស្គឺការលគារពក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះ។
លយើងមិនល ោះបង់លចាលនូ វរិតតិ មែ៏លអ និងស្ុច្ប រ ិតភាពថ្នល្មោះ Würth លែើមបីលៅល្ងចាប់យរផ្សលក្បលយាជន៍ស្ក្ម្ភប់រយៈលពល
ខល ីជាោច្ប់ខាត។ លយើងលជឿជារ់ថ្ន លធវ ើែូលច្បែ ោះវានឹង ាំលអាយលយើងទទួ ល នលជាគជ័យជាយូរអរងវ ង។
អែ រែឹរ

ាំលក្តៀមខល ួនជាលក្ស្ច្ប លែើមបីនឹងលធវ ើជាអែ រទាំ

រ់ទាំនងគួ រជាទីទុរច្បិតត រែលបុគាលិរអាច្បមរស្ួ រ

ាំ

នលៅលពលរែលលគ

ម្ភនមនា ិល ឬម្ភនច្បមៃ លអ
់ វ ីអាំពីលរឿងការង្ហរ ឬរ៏លរឿងផ្តាល់ខល ួន។
រ៏បុរនត ការទទួ លខុស្ក្តូវរបស្់អែរែឹរ

ាំលនោះវារ៏ពុាំរំលោោះស្ហការ ិនី និងស្ហការ ីទា ាំងឡាយលអាយរ ួច្បផ្សុតពីការទទួ លខុស្ក្តូវលោយផ្តាល់

របស្់លគរែរ។ ទាល់រតពួ តថ្ែគាែ លទើបលយើងម្ភនលជាគជ័យ។

៥.៣

លតើខ្ុាំក្តូវលធវ ើយាងណ្ឋលៅលៅលពលែឹងថ្នម្ភនការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ច្បាប់?
ស្ហការ ីទាង
ាំ អស្់ក្តូវរាយការណ្៍អាំពីែាំណ្ឹងពីការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរ៏លលើម ស្នឹងច្បាប់ជាធរម្ភន
ឬបញ្ញ តត ិ រែលក្តូវរតអនុវតត

។ លគក្តូវររាការស្ម្ភៃត់ទារ់ទងលៅនឹងការផ្សត ល់ពត៌ម្ភនល

ោះ។ លបើអែរម្ភនការស្ងស័យលោយម្ភន

លហតុផ្សលថ្ន ម្ភននរណ្ឋម្ភែរ់ក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់របស្់លយើង ឬរ៏ក្បក្ពឹតតលលម ើស្នឹងច្បាប់ជាធរម្ភន
ឬបញ្ញ តត ិ រែលក្តូវរតអនុវតត

អែ រក្តូវរាយការណ្៍ពីលរឿងលនោះ។ លយើងអាច្បម្ភនក្បតិរមម ស្មក្ស្បច្បាំលពាោះការក្បក្ពឹតតែូលច្បែ ោះ

ន

លុោះក្តារតលយើងលោោះក្សាយលោយច្បាំហនូ វលរឿងក្បក្ពឹតតលលម ើស្ រែលអាច្បលរើតម្ភនល ង
ើ ទា ាំងឡាយ។ លធវ ើែូលច្បែ ោះវាជួ យបលញ្ៅ ៀស្មិនលអាយម្ភន
ការខូ ច្បខាតែល់ក្រ ុមហុន Würth និងែល់ស្ហការ ិនី ស្ហការ ីលយើង រ៏ែូច្បជាែល់ថ្ែគូ អាជីវរមម លយើងរែរ។ អែ រទីមួយ រែលលគក្តូវ
ក្ ប់លរឿងលនោះ គឺអែរក្គប់ក្គងរបស្់លគ។ រ៏បុរនត បុគាលិររ៏អាច្បទារ់ទងលោយផ្តាល់លៅអែ រទទួ លខុស្ក្តូវលរឿងការអនុលោមតាមច្បាប់
ឬរ៏លៅថ្នែរ់ែឹរ

ាំក្រ ុមហុន

នរែរ លែើមបីផ្សតល់ពត៌ម្ភនពីលរឿងលនោះ។

លគក្តូវររាការស្ម្ភៃត់ទារ់ទងលៅនឹងការផ្សត ល់ពត៌ម្ភនល

៥.៤

ោះ។ អែ រផ្សត ល់ពត៌ម្ភនពុាំក្តូវទទួ លនូ វការខាតបង់ក្បលយាជន៍អវីល ើយ។

ផ្សលវ ិ រលៅរនុងររណ្ីក្បក្ពឹតតលលើម ស្
វាពុាំម្ភនការអនុលក្គាោះលអាយែល់ការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ល ើយ លហើយអាំលពើលនោះអាច្ប

ាំមរនូ វ

ផ្សលវ ិ រយាងធៃ នធ
់ ៃ រលទៀតផ្សង។
ការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរ៏ការក្បក្ពឹតតលលម ើស្នឹងបញ្ញ តត ិច្បាប់អាច្ប

ាំមរនូ វការខាតបង់ក្បលយាជន៍

យាងធៃ នធ
់ ៃ រែល់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth។ ក្រ ុមហុន Würth មិនអនុលក្គាោះលអាយែល់ការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងច្បាប់ នឹងក្រមស្ត ីពីការ
អនុលោមតាមច្បាប់ និងលគាលម្ភគា
៌ ថ្ផ្សា រនុងល ើយ។ ការក្បក្ពឹតតលលម ើស្មួ យវាអាច្ប

ាំមរនូ វផ្សលវ ិ ររផ្សែរច្បាប់ការង្ហរ ច្បាប់ស្ុីវវ ិល

ឬរ៏ច្បាប់ក្ពហម ទណ្ឌច្បាំលពាោះបុគាលិរ លោយក្ស្បលៅតាមរក្មិតធៃ ន់ធៃរថ្នការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ល

ោះ។
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ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រ ុមសាជីវរមម WÜRTH | អែ រទាំ

រ់ទាំនងរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម WÜRTH

អែ រទាំ រ់ទាំនងរបស្់ក្រ ុម
សាជីវរមម WÜRTH
លៅរនុងររណ្ី រែលលគពុាំអាច្បស្ួ រ
លគអាច្បទារ់ទងលៅអែ រ ទាំ

ាំររច្បលមល ើយទារ់ទងលៅនឹងច្បមៃ ល់ ឬរ៏ពត៌ម្ភន

រ់ទន
ាំ ងរនុងលរឿងលនោះ

អែ ររែលលគក្តូវទារ់ទងទីមួយ លពលម្ភនច្បមៃ ល់ ឬពត៌ម្ភនអវ ីល
រែលអែ រក្គប់ក្គងពុាំអាច្បលោោះក្សាយ

នលទល

ពីអែរក្គប់ក្គងរបស្់លគ

នលទ

ន។

ោះ លគអាច្បស្ួ រ

ោះគឺអែរក្គប់ក្គងលោយផ្តាល់របស្់លគ។ ច្បាំលពាោះលរឿងពិលស្ស្
ាំលៅអែ រទាំ

រ់ទាំនងរផ្សែ រជាំ

ញពិលស្ស្

ន។ ក្បស្ិនលបើ

អែ រម្ភនច្បងៃ លអ
់ ាំពីច្បាប់អនុលោមច្បាប់ ឬច្បាប់ទូលៅ អែ រអាច្បទារ់ទងជាមួ យមស្ត្នតីអនុលោមតាមមូ លោែនរ៏ែូច្បជា
មស្ត្នតីអនុលោមតាមច្បាប់ និងក្រ ុមការង្ហររបស្់ពួរលគ។លៅរនុងររណ្ីម្ភនបញ្ញ តត ិពិលស្ស្លៅរនុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាម
ច្បាប់ល

ោះគឺវាអាច្បម្ភនអែ រទាំ

រ់ទន
ាំ ងពិលស្ស្រែរ (ែូ ច្បជា អែ រទទួ លបនទុររផ្សែ រស្ុវតថ ិភាពទិនែន័យ រផ្សែ រការពារស្ុវតថ ិភាព

ការង្ហរ រផ្សែ រគយ និងពាណ្ិជជរមម លក្ៅក្បលទស្)។ លហើយរផ្សែ រធនធានមនុស្សគឺជាអែ រទាំ

Gerhard Seyboth
Chief Compliance Officer
Gerhard.Seyboth@wuerth.com
+ 49 7940 15 2118

Klaus Roth
Group Compliance Officer
Klaus.Roth@wuerth.com
+49 7940 15 2302
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រ់ទាំនងែ៏ស្មក្ស្បលៅរនុងបញ្ញាបុគាលិរ។

https://www.bkms-system.net/wuerth
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ពត៌ម្ភនអាំពីការទទួ លបនទុរការ
លច្បញផ្សាយ
អែ រល

ោះពុមពផ្សាយ ក្រ ុម

សាជីវរមម Würth

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12–17
74653 Künzelsau
Deutschland

ការល

ោះពុមពផ្សាយលលើរទី ១ លច្បញផ្សាយជាភាសាអាលល ឺ

មង់ និងភាសាអង់លគល ស្

ទាំ
ការក្

រ់ទាំនង
ក្ស្័យទារ់ទងរនុងក្រ ុមហុនរបស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth (1GFU) T

+49 7940 15-1186
F +49 7940 15-4400
presse@wuerth.com

អែ រទទួ លបនទុររផ្សែ រខល ឹមសារ Bettina
Würth, Robert Friedmann, Bernd
Herrmann, Joachim Kaltmaier

ឌ្ីរស្ញ ផ្សលិតរមម ល

ោះពុមព Scanner

GmbH Künzelsau

ក្បភពរ ូបងត
Wolfgang Uhlig (ទាំព័រ 6, 7) បណ្ណសារ
របស្់ក្រ ុមសាជីវរមម Würth

©ក្រ ុមសាជីវរមម Würth លៅ Künzelsau ល

ោះពុមពផ្សាយលៅក្បលទស្អាលល ឺ

មង់ ររាស្ិទធិក្គប់របបយាង
ការល

ោះពុមពតាមលក្កាយ លទាោះបីជាល

1GFU-SC-10/20

ោះពុមពរតមួ យភាគរ៏លោយ គឺក្តូវរតម្ភនការអនុញ្ញញតជាមុនជាចាាំ

ច្ប់។

