
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ 

ក្រមុសាជីវរមម Würth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ការល ោះពុមពផ្សាយ ២០១៧ 



 
 

 

 
សាស្ត្សាត ចារយ បណ្ឌ ិត រិតត ិយស្ ររ៉ែនហុល វតួ (Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth) 

ក្បធានក្រមុក្បឹរាអនុររសមូលនិធិរបស់្ក្រមុសាជីវរមម Würth ក្បធានរិតត ិយស្

របស់្ក្រមុទីក្បឹរារបស់្ក្រមុសាជីវរមម Würth 
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»អវ ីរែលលយើងច្បង់ នល ោះគឺ 
ការបង្ហា ញស្មតថភាពការង្ហរ 
ការក្បលមើលមើល លស្ច្បរត ី 

លទៀងក្តង់ ភាពក្តង់។« 
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ក្រមុសាជីវរមម 

WÜRTH (WÜRTH GROUP) 
 

ក្រមុសាជីវរមមWürthជាក្រមុហ នុ ាំមុខលលើទីផ្សារពិភពលោររន ុងវសិ្័យពាណ្ិជជរមមរផ្សែរស្ម្ភា រៈ តលមល ើង និងស្ម្ភា រៈ 

ភាជ ប់។ 

 

លោរ អាែុល វតួ (Adolf Würth)  នបលងក ើតក្រមុហ ុនលនោះល ើងលៅឆ្ែ ាំ ១៩៤៥។ គាត់បលងក ើតក្រមុហ ុន Adolf Würth 

GmbH & Co. KG លៅ Künzelsau រែលជាក្រមុហ ុនសាមញ្ញ មួយ រែលផ្សលិតលចៅ  និងជា ក្រមុហ ុនលមរបស្់ក្រមុ 

សាជីវរមម  Würth។ លៅឆ្ែ ាំ ១៩៥៤ ប ា ប់ពីឪពុររបស្់លោរទទួលអនិច្បៅរមម  លៅ លោរ ររ៉ែនហុល វតួ (Reinhold 

Würth) ជាក្បធានក្រមុក្បឹរាអនុររសមូលនិធិរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth ស្ពវថ្ងៃលនោះ រែលលៅលពលល ោះលទើបម្ភន

អាយុ ១៩ ឆ្ែ ាំ  នទទួលែឹរ ាំស្ហក្គាស្ក្គួសារ រែលម្ភនការលរ់ ក្បចាាំឆ្ែ ាំច្បាំនួន ៨០០០០ អឺរ៉ែ។ូ ការតក្មង់លៅររ

ការលធវ ើអាជីវរមមជាអនត រជាតិ នចាប់លផ្សតើមល ើងលៅ ឆ្ែ ាំ ១៩៦២ លោយម្ភនក្រមុហ ុនលៅបរលទស្ទីមួយលៅក្បលទស្

ហូ ង់។ បច្បច ុបបនែ លនោះក្រមុសាជីវរមមលនោះ ម្ភនក្រមុហ ុនជាង៤០០ រែលលធវ ើអាជីវរមមលៅតាមក្បលទស្  ច្បាំនួន

ជាង៨០ក្បលទស្។ 

 

វវសិ្័យអាជីវរមមរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth ក្តវូរបងរច្បរមួយជាWürth (Würth Line companies) និង (Allied 

Companies )។ Würth (Würth Line companies) លធវ ើអាជីវរមមស្ន លូធមមតា លរស់្ម្ភា រៈតលមល ើង នងិ ស្ម្ភា រៈភាជ ប់។ 

លយើងទាមទារលអាយផ្សលិតផ្សលច្បាំនួន ១២៥០០០មុខ របស្់លយើង ែូច្បតលៅលនោះ ម្ភន គុណ្ភាព ខពស្់ជានិច្បៅ : លចៅ  លក្គឿង

ប ា ប់ បនស ាំស្ក្ម្ភប់លចៅ  រ ល ស្់ស្ក្ម្ភប់វសី្ ផ្សលិតផ្សលរផ្សែរបលច្បៅរលទស្ 

-គីមី លក្គឿងលក្ៅស្ក្ម្ភប់លក្គឿង ស្ង្ហា រមឹ លក្គឿងលក្ៅស្ាំណ្ង់ ឧបររណ្៍ ក្បព័នធស្ត ុរទុរ និងក្បព័នធ  បលញ្ៅញ និងការ

ការពារស្ុវតថ ិភាពការង្ហរស្ក្ម្ភប់អែរលក្បើក្ ស្់តាមលរខណ្ៈជាំ ញ ។ ក្រមុហ ុនច្បាំ រណ្រក្រមុ សាជីវរមម  (Allied 

Companies ) លធវ ើការង្ហរលៅរន ុងវសិ្័យអាជីវរមមក្បហារ់ក្បរហលគាែ លនោះរែរជាមួយនឹង ក្រមុហ នុពាណ្ិជជរមម  និង

ក្រមុហ ុនខាង 

ផ្សលិតរមម។ ការផ្សតល់លស្វារផ្សែរហិរញ្ញ វតថ ុ រ៏ែូច្បជាស្ណ្ឋា គារ និងលភាជនីយោា នរ៏ក្តវូរាប់បញ្ច លូលៅ រន ុងវសិ្័យលនោះរែរ។ 

 

ទស្សនៈពិលស្ស្របស្់ក្រមុហ ុន 

ល ម្ ោះ Würth គឺជារតាត ធា ែល់គុណ្ភាពខពស្់ និងលស្វារមមែ៏វលិស្ស្វសិាល។ រតក្រមុសាជីវរមម Würth ពុាំរមនក្គាន ់

រតម្ភនលរខណ្ៈជាក្រមុហ នុលរ់ែូររតស្ម្ភា រៈតលមល ើង និងស្ម្ភា រៈភាជ ប់រតប ុលណ្ឋណ ោះល ោះលទ។ អវ  ីរែល ាំលអាយ ក្រមុហ ុន 

លយើងម្ភនលជាគជ័យជាយូរយារមរលហើយល ោះគឺ ទស្សនៈពិលស្ស្មួយរបស្់ក្រមុហ ុន និង តថ្មលរបស្់ វារែលម្ភនឥទៅិពល 

លលើរលបៀបរែលលយើងលធវ ើការជាលរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 
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ការគិតនងិច្បរខ ុ វសិ្័យរបស្់លយើង វាជក្មញុលអាយលយើងលៅែល់លគាលលៅងមីៗ លហើយវាលធវ ើលអាយស្ហក្គាស្ ក្គួសារលនោះម្ភន

ការវវិឌ្ឍ នជាប់ោប់ជាយូរអរងវង។ វាជារតាត មួយរែលលលើរទឹរច្បិតតែល់បុគកលិររន ុងការ បលញ្ៅញមតិ និងភាពថ្ច្បែ

ក្បឌ្ិតរបស្់ពូរលគលែើមបីជួយលអាយក្រមុហនបលងក ើតអវ ីរែលងមី។ ការទាមទារ និង ការជក្មញុលអាយបលញ្ៅញងវីថ្ែគឺជា

ច្បាំ រណ្រ រែលពុាំអាច្បផ្តត ច្ប់លច្បញ នរបស្់ 

 

វបបធម៌ក្រមុហ ុន។ ការបាំលពញភាររិច្បៅលោយស្ុទិែា ិនិយម លោយស្មបជញ្ញ ៈទទួលខុស្ក្តវូ និងលោយម្ភន ការលគារព

គាែ លៅវញិលៅមរគឺជាលគាលការណ្៏ រែលលយើងអនុវតតជានចិ្បៅ។ 

 
 
 

ក្រមុសាជីវ រមម  Würth លៅលលើពិភពលោរ 

ក្បលទស្រែលម្ភនក្រមុហ ុន Würth លៅទីល ោះ
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បុពវបទ 

 
 
 
 
 

 
អស្់លោរអែរក្ស្ីជាទីលគារព ស្ហ

ការនីីនិងស្ហការជីាទីរាប់អាន 

 

 
 

លបទីណ្ឋ វតួ (Bettina Würth) ក្បធានក្រមុទីក្បឹរារបស់្ក្រមុសាជីវរមម Würth 

 

ការទុរច្បិតតគាែ លៅវញិលៅមរ ភាពអាច្បក្បលមើលទុរ ន លស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់ និងភាពក្តង់ ទាាំងលក្ៅ និង ទាាំងរន ុងច្បិតតគជឺា 

លគាលការណ្៍ច្បមបង រែលចារ់ឫស្យា ងលក្ៅលៅរន ុងក្រមុសាជីវរមម  Würth ។ ការទទួលសាា ល់ែល់ការលអាយ តថ្មលលនោះ លគ

ល ើញម្ភនមរតាាំងរតពីលៅរន ុង ទស្សនៈក្រមុហ ុន រែលលោរ ររ៉ែនហុល វតួ  នស្រលស្រ ច្បងក្រងល ើងលៅរាំ ុងឆ្ែ ាំ ១៩៧០

ឯលណ្ឋោះ។ 

 
លៅរន ុងល ោះពុាំរមនម្ភននិយាយរតអាំពីការលគារពរាល់បញ្ញតត ិនិងច្បាប់ជាធរម្ភនរតប ុលណ្ឋណ ោះលទគឺវាម្ភនរច្បងអាំពីផ្សែតគ់ាំនតិ 

របស្់ស្ហការនិី និងស្ហការទីា ាំងឡាយ រែលជាច្បាំ រណ្រមូលោា នែ៏ស្ាំខាន់ស្ក្ម្ភប់លជាគជ័យជា យូរអរងវងរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  

 Würth ។ 

 
វាគឺជាលគាលពាំណ្ងលយើងលែើមបីលលើររមពស្ផ់្សែត់គាំនតិលនោះ ផ្សែត់គាំនិតលនោះតក្មូវលអាយនិលយាជិររបស្់ លយើងក្បកាន់ខាជ ប់យា ង 

តឹងរងឹនូវរាលច់្បាប់ជាតិ និងអនត រជាតិលែើមបីលធវ ើលអាយការទាមទារលនោះម្ភន តម្ភល ភាពស្ក្ម្ភប់ស្ហការនិី និងស្ហការ ីរ៏ែូច្ប 

ជាស្ក្ម្ភប់អតិងិជន ស្ក្ម្ភប់អែរផ្សាត់ផ្សាង់ និងថ្ែគូអាជីវរមមលផ្សសងៗរបស្់លយើង  នលរៀបច្បាំល ើងនូវបញ្ញតត ិអាំពីការក្បតិបតត  ិ

យា ងច្បាស្់ោស្់លោយឈរលលើមូលោា នថ្នការលអាយតថ្មលលៅលលើអវ ីរែលស្ាំខាន់ស្ក្ម្ភប់ក្រមុហ ុនលយើងលនោះ។លយើង នស្រុប 

លស្ច្បរត ីបញ្ញ តតអិាំពីការក្បតិបតត ិលនោះជាងមីមតងលទៀតលៅរន ុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់របស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth។ 

 

ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះរាំណ្ត់អាំពីការទាមទារជាអបបបរម្ភ រែលស្ហការនិី និងស្ហការរីបស្់ក្រមុ សាជី

វរមម  Würth ទាាំងអស្់លៅលលើពិភពលោរក្តវូរតលគារព។ ែូលច្បែោះលហើយ អែរទាាំងអស្់ល ោះក្តវូរតសាា ល់ ក្រមស្ត ីពីការអនុលោម

តាមច្បាប់ និងក្តវូរតលគារពលគាលការណ្៍ និងបញ្ញតត ិអាំពីការក្បតិបតត ិ រែលម្ភន 
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ថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ ុនរបស់្ក្រមុសាជីវរមម Würth (ពីលវវងលៅសាត ាំ): លផ្សធ័រ សួ្ន រ៉ែលូ ៊ើត ស្ត្ហវ ីតម្ភ ន់ រប ន រហ រម្ភ ន់ លយាអាគីម ខាល់ម្ភ យ័រ 

 
 
 
 

 
រច្បងលៅរន ុងល ោះ។ ថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ នុ និង យរក្បតិបតត ិរបស្់ ក្រមុហ ុនលយើងទាាំងឡាយក្តវូម្ភនតួ ទីលធវ ើជាគាំរលូគ  

និងក្តវូម្ភនការទទួលខុស្ក្តវូជាពិលស្ស្។ 

 
ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់របស្់លយើងលនោះ នទទួលការគាាំក្ទពីស្ាំណ្ឋរ់ក្រមុក្គួសារ Würth ក្រមុក្បឹរា អនុររស 

មូលនិធិក្រមុទីក្បឹរា និងថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ ុនរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth រែលលជឿជារ់ថ្នវបបធមអ៌នុលោមតាមច្បាប់ 

រែលលគអនវុតតលនោះ ជាច្បាំ រណ្រែ៏ស្ាំខាន់មួយ រែល ាំមរនូវលជាគជ័យជាប់ជាយូរអរងវងលៅមុខលទៀត របស្់លយើង។ 

 

លៅរន ុងន័យលនោះលហើយ រ៏ែូច្បជាលែើមបីជាក្បលយាជន៍ែល់ក្រមុសាជីវរមម  Würth និងែល់ស្ហការនិី និង ស្ហការទីា ាំងអស្់គាែ  

រែរលយើងសូ្មអាំពាវ វែល់លោរអែរទាាំងអស្់ សូ្មលអាយចូ្បលរមួអនុវតតលគាលការណ្៍របស្់ក្រមស្ត ីពីការ អនុលោមតាមច្បាប់ 

របស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth លនោះជាលរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

 

 
លបទីណ្ឋ វតួ (Bettina Würth) ក្បធានក្រមុទីក្បឹរា

របស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth 

 

រ៉ែលូ ៊ើត ស្ត្ហវ ីតម្ភ ន់ (Robert Friedmann) លផ្សធ័រ សួ្ន (Steffen Greubel) រប ន រហ រម្ភ ន់(Bernd Herrmann) លយាអាគី

ម ខាល់ម្ភ យ័រ (Joachim Kaltmaier) 

ថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ នុរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth 
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ម្ភតិកា 
 
 
 
 

ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រមុសាជីវរមម  Würth ល ោះពុមពផ្សាយលោយថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ ុនរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth 

លៅរខ មររា ឆ្ែ ាំ ២០១៧ 

 
 
 
 
 

 
វវសិាលភាព ៩ 

 

I.    លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ ១០ 

II.   ការក្ ក្ស្័យទារ់ទងជាមួយនឹងថ្ែគូអាជីវរមម ១៥ 

III.   ការលជៀស្វាងមនិលអាយម្ភនទាំ ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍ ១៩ 

IV.    ការលក្បើក្ ស្់ពត៌ម្ភន ២១ 

V.    ការអនុវតតក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ២៤ 

 
អែរទាំ រ់ទាំនងរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth ២៨ 
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វវសិាលភាព 
 

 
ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះម្ភនស្ុពលភាពលៅលលើស្ហការនិីវនិងស្ហការ*ីវទា ាំងអស្់របស្់ក្រមុសាជីវរមម 

Würthវ។ 

 
ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះអធបិាយអាំពីលគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិស្ក្ម្ភប់អែរលធវ ើការទាាំងអស្់លៅរន ុងក្រមុ 

សាជីវរមមវWürthវ។វវាក្តវូ នចាតទ់ុរជាលគាលការណ្៏វនិងជាជាំនួយស្ាំរាប់បុគកលិរទាាំងអស្រ់ន ុងការស្ាំលរច្បច្បតិតលលើ 

ការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃរបស្់ពួរលគវលអាយក្ស្បលៅតាមច្បាប់វ។វក្រមលនោះការពារែល់ក្រមុសាជីវរមមទាាំងមូលវនិងែល ់

ស្ហការនិីវនិងស្ហការរីបស្់លគ។ 

 
បញ្ញតត ិទា ាំងឡាយលៅរន ុងក្រមស្ត ីពីការអនលុោមតាមច្បាប់លនោះគឺក្តវូរតអនុវតតជាចាាំ ច្ប់។វក្បស្ិនលបើម្ភនលរខណ្ៈ 

ពិលស្ស្តាមក្បលទស្និមួយៗវឬរ៏ម្ភនម ូ រែលអាជីវរមមខុស្ៗគាែ របស្់ក្រមុហ ុនលៅរន ុងក្រមុសាជីវរមមវWürthវវា 

ទាមទារលអាយលរៀបច្បាំបញ្ញតត ិលអាយម្ភនលរខណ្ៈទូោយជាងលនោះលៅលទៀតល ោះគឺវវលគអាច្បលធវ ើការបរនថមលស្ច្បរត ីលៅ 

លលើក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ស្ក្ម្ភប់ក្រមុល ោះលៅថ្នែ រ់ក្រមុហ ុន នវប ា ប់ពីលពលវរែលមស្ត្នត ីក្គប់ក្គង 

រផ្សែរអនុលោមតាមច្បាប់វ(Chief Compliance Officer) របស្់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវផ្សតល់ការអនុញ្ញញ តលអាយលធវ ើ 

ែូលច្បែោះលហើយ។ 

 
លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិជាទូលៅលៅរន ុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះរ៏ក្តវូយរលៅអនវុតតលៅរន ុងការក្ ក្ស្័យ 

ទារ់ទងជាមួយនឹងអតិងិជនវរ៏ែូច្បជាជាមួយនឹងអែរផ្សាត់ផ្សាង់វនិងថ្ែគូអាជីវរមមែ៏ថ្ទលទៀតរែរ។ 

 
លយើងរ៏រំពឹងច្បង់លអាយថ្ែគូអាជីវរមមរបស្់លយើងម្ភនអារមមណ្៏ថ្នវាជាកាតពវរិច្បៅរន ុងការអនវុតតតាមលគាលការណ្៍ 

ទាាំងលនោះរែរ។វការលគារពច្បាប់វវលស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់វវភាពគួរទុរច្បតិត នវការលគារពគាែ វនិងការទុរច្បតិតគាែ គឺជាមូលោា ន 

វរែលម្ភនតថ្មលសារលស្ក្ម្ភប់ទាំ រ់ទាំនងអាជីវរមមែ៏លអ ។ 

 
*ជាប ា ប់លៅលនោះលយើងលក្បើពារយវ"ស្ហការ"ីវស្ក្ម្ភប់លៅវ"ស្ហកាវរនីីវនិងស្ហការ"ីវលែើមបីស្ក្មួលែល់ការអាន។វការស្លស្រ 

ែូលច្បែោះរ៏ក្តវូយរលៅអនុវតតរែរច្បាំលពាោះពារយទាាំងឡាយវរែលម្ភនរាំណ្ត់លភទលៅរន ុងល ោះ។វលធវ ើែូលច្បែោះវាពុាំរមនម្ភនន័យថ្ន 

លយើងវាយតថ្មលលៅលលើអវ មួីយល ោះល ើយ។ 

 
ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រមុសាជីវរមមវWürthវវ|វវលគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ 
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I. លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ 
 

១.១    លយើងម្ភនអារបបរិរយិាក្តឹមក្តវូ 

 
ទាំនុរទុរច្បិតតគាែ  ភាពអាច្បក្បលមើលទុរ ន លស្ច្បរត ីលទៀងក្តង់ នងិភាពក្តង់ទាាំងរន ុងច្បិតត  នងិទាាំង អាការៈ

លក្ៅជារតាត ែឹរ ាំការក្បតិបតត ិរបស្់លយើង។លយើងការពារមុខម្ភត់របស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth និង លជៀស្វាង

មិនលអាយម្ភនទាំ ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍។ 

   មុខម្ភត់របស្់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវទទួលឥទធិពលយា ងខាល ាំងពីស្ាំណ្ឋរ់ការក្បតិបតត ិរបស្់ស្ហការនិីវវនិងស្ហការ។ីវ 

   ការក្បក្ពឹតតមិនស្មគួរអាច្ប ាំលអាយវខូច្បមុខម្ភត់វលហើយវាអាច្បលធវ ើលអាយលគជាប់លទាស្វរែលអាច្បជាលហតុ ាំមរនូវ 

   ផ្សលវ ិរែល់ស្ហការមី្ភែ រ់ៗលទៀតផ្សង។វែូលច្បែោះលហើយ នជាលៅលពលបាំលពញភាររិច្បៅលយើងក្តវូយរច្បិតតទរុោរ់ការពារ 

   និងលលើរមុខម្ភត់ក្រមុហ នុវWürthវក្គប់លពលលវោ។ 

 
   ភាពក្តឹមក្តវូវនិងការអាច្បទុរច្បិតត នគជឺាស្រស្រក្ទងូរបស្់វបបធម៌ក្រមុហ ុនថ្នក្រមុសាជីវរមមវWürth។វលនោះគឺម្ភនន័យ 

   ថ្នលៅរន ុងការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃរបស្់លយើងវៗក្តវូរតម្ភនអារបបរិរយិាក្តឹមក្តវូវវយុតត ិធម៌វវនិងស្មរមយក្គប់លពលលវោ។វ 

   លយើងក្តវូលជៀស្វាងជាពិលស្ស្នូវទាំ ស្់រវាងក្បលយាជន៍ផ្តា ល់ខល នួវនិងក្បលយាជន៍អាជីវរមម។ 

                  ១.២     លយើងលគារពច្បាប់វនិងបញ្ញតត ិថ្ផ្សារន ុងជាធរម្ភន 

 
  ច្បាប់ទាាំងឡាយរែល នរច្បងជាធរម្ភនវគឺក្តវូរតលគារពជាោច្ប់ខាត។វស្ម្ភជិររនគណ្ោះក្គប់ក្គងវក្តវូក្ រែថ្នវ 

  បុគកលិរទាាំងអស្់ នយល់វនិងលគារពច្បាប់រែល នរច្បងជាធរម្ភន។ 

 
  លយើងរែលជាក្រមុហ ុនលនោះគឺជាច្បាំ រណ្រមួយរបស្់ស្ងាមវលហើយលយើងលធវ ើស្រមមភាពអវ ីៗ លៅរន ុងស្ងាមលនោះឯង។ 

  ែូលច្បែោះលហើយ នជាលយើងក្តវូលៅលក្កាមបញ្ញតត ិវនិងច្បាប់របស្់ស្ងាមលនោះ។វលយើងរ៏យល់ជារ់រែរថ្នវលយើងរែលជាបុគាលិរ 

  របស្់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវគឺក្តវូរតលគារពច្បាប់វនិងបទបញ្ញតត ិលផ្សសងៗជាធរម្ភនលៅក្គប់ក្បលទស្វនិងក្គប់ស្ភាពការណ្៍ 

  ទាាំងអស្។់ លហើយែូច្បគាែ លនោះរែរគឺវលយើងក្តវូរតលគារពបទបញ្ញជ វនិងលគាលការណ៍្រណ្ ាំរន ុងក្រមុហ នុវលោយម្ភនរាប់បញ្ជ លូ 

  ទាាំងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះរែរ។វលយើងរ៏ទទួលខុស្ក្តវូរែរច្បាំលពាោះការបាំលពញកាតពវរិច្បៅតាមរិច្បៅស្នាវនិង 

  ការក្ពមលក្ពៀងគាែ រែលលយើង នលធវ ើរចួ្បមរលហើយល ោះ។ 

 
ការក្បតិបតត ិក្ស្បតាមច្បាប់វាទាមទារលអាយលគយល់ែឹងអាំពីច្បាប់ជាតិវវច្បាប់អនត រជាតិវនិងបទបញ្ញតត ិលផ្សសងៗវរែលពារ់ព័នធ។វ 

លយើងជាបុគាលិរម្ភនភាររចិ្បៅក្តវូររពតម៌្ភនអាំពីច្បាប់វនិងបទបញ្ញតត ិពារ់ព័នធនងឹការង្ហររបស្់លយើងទាាំងឡាយវលោយខល នួឯង។វ 

លោយរ រពីលនោះគឺវអែរែឹរ ាំម្ភនភាររចិ្បៅផ្សតល់ពត៌ម្ភនែល់ស្ហការនិីវនិងស្ហការរីបស្់ខល នួអាំពីច្បាប់វនិងបញ្ញតត ិពារ់ព័នធ  

  វលហើយក្តវូលធវ ើយា ងណ្ឋលអាយលគលគារពច្បាប់ទាាំងល ោះ។ 

 

                  ១.៣    លយើងក្ ក្ស្័យទារ់ទងគាែ ក្បរបលោយស្មបជញ្ញ ៈទទួលខុស្ក្តវូវនិងលោយម្ភនការលគារពគាែ  
 

  លយើងនឹងទទួលខុស្ក្តវូនូវទលងវ ើរែលពួរលយើងលធវ ើវពួរលយើងលធវ ើការលោយលគារពគាែ លៅវញិលៅមរវនងិម្ភនភាពលសាម ោះក្តង់។ 

ការលគារពគាែ លៅវញិលៅមរវនិងការក្ ក្ស្័យទារ់ទងគាែ លោយម្ភនការទទួលខុស្ក្តវូគឺជាលរខណ្ៈពិលស្ស្ថ្នវបបធម៌ក្រមុហ នុ 

របស្់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវ។វទា ាំងលៅរន ុងស្ហក្បតិបតត ិការជាមួយថ្ែគូអាជីវរមមរ៏ែូច្បជាលៅរន ុងទាំ រ់ទាំនងវនិង 

ស្ហក្បតិបតត ិការលៅរន ុងក្រមុសាជីវរមមវWürthវរែរគឺវលគរតងរតក្ ក្ស្័យទារ់ទងគាែ តាមរបបែូលច្បែោះ។ 

 
  ស្ហការរីែល នទទួលពត៌ម្ភនក្គប់ក្គាន់ជាស្ហការមី្ភនលរខណ្ៈក្បលស្ើរជាង។វតាមរយៈការផ្សតល់ពត៌ម្ភនយា ងលទៀងទាតវ់ 

  លយើងច្បង់ទារ់ទាញលអាយបុគាលិរលយើងយល់អាំពីទិស្លៅក្រមុហ ុនវលយើងច្បង់លលើរទរឹច្បិតតលគវនិងច្បង់ពក្ងឹងអារមមណ្៍ថ្នវ 

  លគជាច្បាំ រណ្ររបស្់ក្រមុហ ុន។ 
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               ១.៤   លយើងលគារពស្ិទធ ិមនុស្ស នងិលគារពភាពថ្ងលងន រូរបស្់មនុស្ស 
 

  លយើងលគារពស្ិទធ ិបុគាលភាព និងស្ិទធ ិមនសុ្ស លហើយបែិលស្ធការង្ហរពលរមមលលើរមុ្ភរ និងការង្ហរលោយបងខ ាំ លហើយលយើង 

  លធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បលផ្សសងៗ លោយឈរលលើមូលោា នថ្នការគតិគូរតាមលរខណ្ៈជាំ ញ រែលលគអាច្បយល់ ន។ 
 

  យ ើងយោរព និងការពារដល់ភាពថ្លៃលន រូរបស់មនុសស ដល់ជីវភាពឯកជន និងសិទ្ធ ិបុគ្គលភាពរបស់មនុសសម្នា ក់ៗ។ 
 
  លយើងចាត់ទុរថ្ន មនុស្ស ការពិលសាធរបស្់លគ នងិលរខណ្ៈបុគាលរបស្់លគ រែលខុស្ៗគាែ ល ោះគឺជាតថ្មលបរនថមស្ក្ម្ភប់ 

  ក្រមុហ ុនលយើង។ ែូលច្បែោះលហើយ នជាលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បទាាំងឡាយ រែលជោះផ្សលលៅលលើមនុស្ស ក្តវូរតលធវ ើល ើងលៅលលើមូលោា ន 

  ថ្នការគិតគូរតាមលរខណ្ៈស្មក្ស្ប។ លយើងមិនលធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បណ្ឋ រែលរំលោភលៅលលើលស្ច្បរត ីក្បកាស្ជាសារលស្ត  ី
  ពីស្ិទធ ិមនុស្សល ោះល ើយ។ លៅរន ុងលពលលធវ ើការស្លក្មច្ប  លយើងពិនិតយលមើលបទបញ្ញតត ិរបស្់អងាការ ការង្ហរ អនត រជាតិ (ILO)។ 

  លនោះគឺម្ភនន័យថ្ន លយើងបែិលស្ធរាល់របូភាពថ្នការង្ហរលោយបងខ ាំ និងការង្ហររមុ្ភរ លហើយលយើងមិនអនុញ្ញញ តលអាយម្ភន 

  ជាោច្ប់ខាតនូវការលរសី្លអើងពូជសាស្ន៍ សាស្  អាយុ ពិការភាព អតតស្ញ្ញញ ណ្លភទ និងការលរសី្លអើងលភទល ើយ។  
  លហើយលលើស្ពីលនោះលៅលទៀតគឺលយើងមិនអតល់អានលអាយែល់ការលក្បើហឹងា កាស្ាំ ុតបាំភ័យ ឬរ៏ការ ាំគាែ និយាយអាក្ររ់ 

  ពីនរណ្ឋម្ភែ រ់ ឬរ៏ការលូរោន់ផ្សល វូលភទលៅររនលងលធវ ើការល ើយ។ 

 
           ១.៥ លយើងលក្បើក្ ស្់ក្ទពយស្មបតត ិក្រមុហ ុនលោយម្ភនស្មបជញ្ញ ៈទទួលខុស្ក្តវូ 
  

  លយើងលក្បើក្ ស្់ក្ទពយស្មបតត ិរបីូ និងអរបីូរបស្់ក្រមុសាជីវរមម Würth លោយក្បងុក្បយ័តែ លហើយពុាំលក្បើក្ ស្់វាស្ក្ម្ភប់លរឿងផ្តា ល់ 
  ខល នួល ើយ។ 

 
  ក្គឹសាថ ន ឧបររណ្៍ការង្ហរ  ឯរសារអាជីវរមម និងទនិែន័យទាាំងឡាយ រែលលយើងទទួលមរ លែើមបីបាំលពញភាររិច្បៅលយើងល ោះ  
  គឺជាក្ទពយស្មបតត ិរបស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würth ។ លយើងលក្បើក្ ស្់ក្ទពយម្ភនតថ្មលទាាំងលនោះលោយម្ភនស្មបជញ្ញ ៈទទួលខុស្ក្តវូ  
  និងលោយក្បងុក្បយ័តែ លហើយមិនលក្បើវាលោយខុស្លរឿងក្តវូលក្បើល ោះល ើយ។ 
 

លយើងមិនអនុលក្គាោះលអាយែល់ការក្បក្ពឹតតលលម ើស្លោយលធវស្ក្បរហស្វឬរ៏លោយលច្បត លៅលលើក្ទពយស្មបតត ិក្រមុហ ុនល ើយ។ 

 
              ១.៦ លយើងគាាំក្ទែល់ការលធវ ើលអាយម្ភនស្ុវតថ ិភាពលៅររនលងការង្ហរ 
 

  លយើងលធវ ើយា ងណ្ឋលអាយររនលងលធវ ើការលយើងម្ភនលរខណ្ៈក្ស្បលៅតាមការរាំណ្ត់របស្់ច្បាប់អាំពីស្ុវតថ ិភាពការង្ហរ ការការពារ 
  ស្ុវតថ ិភាព នងិស្ុខភាពការង្ហរ និងអាំពីលពលលម្ភ ងការង្ហរ។ 
 

  ស្ុខភាពរបស្់ស្ហការនិី និងស្ហការលីយើងវាជាលរឿងែ៏ស្ាំខាន់ស្ក្ម្ភប់លយើង។ ការរងទាាំស្ុខភាពរបស្់បុគកលិរ និងការបលញ្ៅ ៀស្ 

  ហានិភ័យែល់ពួរលគ គឺជាលគាលលៅច្បាំបងរបស្់ក្រមុហ ុន។ លយើងច្បង់ផ្សតល់លអាយបុគាលិររបស្់លយើងម្ភនររនលងលធវ ើការ រែលម្ភន 

  ស្ុវតថ ិភាព លហើយខាំលធវ ើយា ងណ្ឋលអាយលគលគារពលអាយ ននូវបញ្ញតត ិ ច្បាប់ និងបទោា នស្ត ីពីស្ុវតថ ិភាពការង្ហរ នងិស្ត ីពីការការពារ 
  ស្ុវតថ ិភាព នងិស្ុខភាពការង្ហរ។ 
 

   បុគាលិរក្តវូរតម្ភនលទធភាពស្ក្ម្ភរលអាយ នក្គប់ក្គាន់។ ែូលច្បែោះលហើយ នជាលយើងចាត់ទុរថ្ន ការលគារពច្បាប់ និងបទបញ្ញតត ិ 
   ថ្ផ្សារន ុងជាធរម្ភនស្ត ីពីលពលលធវ ើការ លពលស្ក្ម្ភររន ុងលពលលធវ ើការ និងលពលស្ក្ម្ភរពីការង្ហរ គឺជាភាររចិ្បៅរបស្់លយើង។ 
 
                 ១.៧ លយើងការពារបរសិាថ ន 
 

  លយើងការពារបរសិាថ នតាមរយៈការលក្បើក្ ស្់លោយក្ស្បលៅតាមលរខណ្ៈបរសិាថ ននូវធនធាន រែលអាច្បបលងក ើតជាងមីល ើងវវញិ ន 

  លហើយលយើងគាាំក្ទែល់ការររាធមមជាតិជាមូលោា នជីវតិ ។ 
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ក្រមុសាជីវរមមវWürthវទទួលសាា ល់ថ្នវធនធានធមមជាតិមួយច្បាំនួនម្ភនរក្មិត។វែូលច្បែោះលហើយ នជាលយើងច្បង់លក្បើក្ ស្់ 
ធនធានទាាំងលនោះវលអាយក្ស្បលៅតាមលរខណ្ៈបរសិាថ ន។វលនោះវាពុាំក្គាន់រតម្ភនន័យថ្នវលយើងលគារពក្តឹមរតច្បាប់ស្ត ីពីការ 

ការពារបរសិាថ នវនិងពីនិរនត រភាពជាធរម្ភនរតប ុលណ្ឋណ ោះល ោះលទវគឺលយើងរ៏ក្តវូរតលធវ ើយា ងណ្ឋវលែើមបីលជៀស្វាងនូវការលក្បើក្ ស្់ 

លោយមិនចាាំ ច្ប់នូវធនធានវរែលមនិអាច្បបលងក ើតល ើងវវញិ នវលៅរន ុងររណី្រែលអាច្បលធវ ើលៅ ន។វលយើងអាំពាវ វ 

លអាយស្ហការកី្គប់របូអនុវតតនូវវធិានការស្មក្ស្បទាាំងឡាយវលែើមបីបនថយច្បុោះនូវការខជោះខាជ យធនធានវនិងការបាំពុលបរសិាថ ន។
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II. ការក្ ក្ស័្យទារ់ទងជាមួយនឹង 
ថ្ែគូអាជីវរមម 

 

 
លគាលការណ្៍ក្បតិបតត ិទូលៅ រែលក្តវូ នអធិបាយលៅរន ុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះ រ៏ក្តវូយរលៅអនុវតត 
រែរលៅរន ុងការក្ ក្ស្័យទារ់ទងជាមួយនងឹអតិងិជន  អែរផ្សាត់ផ្សាង់ និងថ្ែគូអាជីវរមមែថ្ទលទៀត។ លយើងររ៏ំពឹងច្បង ់

លអាយថ្ែគូអាជីវរមមរបស្់លយើងម្ភនច្បិតតច្បង់អនុវតតតាមលគាលការណ្៍ទាាំងលនោះរែរ។ ការលគារពច្បាប់  លស្ច្បរត ីលទៀងក្តង ់

ភាពគួរទុរច្បតិត ន ការលគារពគាែ  នងិការទុរច្បិតតគាែ គឺជាមូលោា ន រែលម្ភនតថ្មលសារលស្ក្ម្ភប់ទាំ រ់ទាំនងអាជីវរមមែ៏លអ ។ 
 
               ២.១ លយើងបែិលស្ធរាល់របូភាពអាំលពើពុររលួយ និងការសូ្រ  ន ់
  

  លយើងបែិលស្ធរាល់របូភាពអាំលពើពុររលួយ និងការសូ្រ  ន់។ លយើងលគារពរាល់ច្បាប់ និងបញ្ញតត ិពារ់ព័នធទា ាំងឡាយ។ លែើមបីរាំណ្ត់ជា  
  ម្ភគ៌ារណ្ ាំលអាយ នក្បលស្ើរ លយើងរច្បងយា ងច្បាស្់នូវការរាំណ្ត់ថ្ផ្សារន ុងស្ត ីពីការក្បតិបតត ិ។ 
 

អាំលពើពុររលួយ នងិការសូ្រ  នវ់ា ាំលអាយម្ភនការខូច្បខាតែល់ការក្បណ្ឋាំងក្បរជងលស្រ ីលហើយវារារាាំងែលន់វរមម។ តាមរយៈលនោះ 
ស្ងាម រ៏ែូច្បជាស្ហក្គាស្រែរគឺក្តវូ តប់ង់វបុិលភាព លហើយក្តវូខូច្បរិតត ិយស្លទៀតផ្សង។ លៅលលើពិភពលោរលនោះលគលធវ ើការហាម 

ឃាត់មនិលអាយម្ភនអាំលពើពុររលួយ នងិការសូ្រ  ន់ លហើយរ៏ម្ភនការោរ់លទាស្ជាទមៃន់លៅការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ទាាំងលនោះរែរ។ 
ក្រមុសាជីវរមម Würth មិនអនុលក្គាោះលអាយបុគាលណ្ឋរែលក្បក្ពឹតតអាំលពើពុររលួយ ឬរ៏ការសូ្រ  ន់លផ្សសងៗ លទាោះបីជាតាមរបូភាព 

ការទទួល ឬការផ្សតល់លអាយ ការលស្ែ ើស្ុាំ និងការយល់ក្ពមទទួលយរផ្សលក្បលយាជន៏ណ្ឋមួយរែលមិនស្មរមយ។ 
 
 

លនោះគឺមិនរមននិយាយរតពីលរឿងក្បលយាជន៍ផ្តា ល់ខល នួល ោះលទ។ លយើងទទួល នការរមមង់លោយសារលយើងផ្សតល់ជាគាំនិតជាមួយនឹង 

ែាំលណ្ឋោះក្សាយក្បលស្ើរជាងមុនជូនលៅែលអ់តិងិជន។ លយើងច្បរចាជាមួយអែរផ្សាត់ផ្សាត់យា ងម ត់ច្បត់ រតជាការច្បរចារលោយម្ភន 

តម្ភល ភាព។ លយើងបែិលស្ធទាាំងក្ស្ងុរាលក់ារសូ្រ  ន់ រន ុងលគាលបាំណ្ងទទួល នការបញ្ញជ ទិញមុន ឬលែើមបីពលនល ឿនែាំលណ្ើរការ 
រផ្សែររែែ ល  ។ ពុាំរមនម្ភនរតស្ហការនិី និងស្ហការរីបស្់លយើងរតប ុលណ្ឋណ ោះលទ រែលក្តវូយរលគាលការណ្៍ទាាំងលនោះលៅអនុវតត 
ល ោះគឺ ជនណ្ឋ ឬរអ៏ងាការណ្ឋរ៏លោយ រែលបាំលពញភាររិច្បៅតាង មលអាយក្រមុសាជីវរមម Würth ល ោះគឺក្តវូរតអនវុតតវារែរ។ 

 
              ២.២ លយើងគាាំក្ទលអាយម្ភនការក្បរួតក្បរជងលោយម្ភនតម្ភល ភាព 
 

  លយើងឈរលលើលគាលជាំហរគាាំក្ទលលើការក្បរួតក្បរជងលោយយុតត ិធម៏ និងមិនចូ្បលរមួជាមួយថ្ែគូទីផ្សារែថ្ទលទៀត រន ុងការរតឹតបិត 

  ែល់ការ ក្បរួតក្បរជង។ ក្រមុសាជីវរមម Würth លមើលល ើញខល នួឯងរន ុងការលបតជាា ច្បតិតច្បាំលពាោះលគាលការណ៏្រណ្ ាំរបស្់លស្ែែរិច្បៅ  
  ទីផ្សារស្ងាម។ ែូលច្បែោះលហើយ នជាលយើងគាាំក្ទែល់ការក្បរួតក្បរជងលោយយុតត ិធម៏រែលស្ាំលៅលៅររការបង្ហា ញស្មតថភាពការង្ហរ។ 
  លនោះគឺម្ភនន័យជាពិលស្ស្ថ្ន លយើងមិនចូ្បលរមួរន ុងការតល ឬររ៏ន ុងការក្បក្ពឹតតមិនក្តឹមក្តវូ រែលរារាាំងែល់ការក្បណ្ឋាំងក្បរជង។  
  លនោះជាភាររិច្បៅ រែលអែរក្គប់ក្គងទាាំងឡាយក្តវូបាំលពញលអាយ ន។ 

 
ច្បាំណុ្ច្បលនោះគឺម្ភនន័យជារ់រស្តងែូលច្បែោះ : បុគាលិររបស្់ក្រមុសាជីវរមម Würth មនិលធវ ើការក្ពមលក្ពៀងគាែ ជាោយលរខអរសរ ឬរ៏ 
លោយផ្តា ល់ម្ភត់ជាមួយនឹងថ្ែគូក្បណ្ឋាំងក្បរជងរបស្់ខល នួអាំពីថ្ងល  ច្បាំនួនរាំណ្ត់ ឬរ៏អាំពីការចាត់រច្បងទីផ្សារល ោះល ើយ។ 
 លយើងលធវ ើការរាំណ្ត់គាែ ជាមួយនងឹអែរចូ្បលរមួរន ុងទីផ្សាររតលៅរន ុងក្របខណ្ឌ  រែលច្បាប់អនុញ្ញញ តរតប ុលណ្ឋណ ោះ។ លហើយលយើងរម៏ិន 

ចូ្បលរមួលៅរន ុងការលោោះែូរ   ពត៌ម្ភនគាែ អាំពីការគិតគូរថ្ផ្សារន ុង រែលម្ភនសារៈស្ាំខាន់ែល់ការក្បណ្ឋាំងក្បរជងល ោះរែរ។ 

 លយើងមនិជោះឥទធិពល លោយខុស្ច្បាប់ លៅលលើថ្ែគូអាជីវរមម នងិអែរទទួលទាំនិញពីលយើងលៅរន ុងការង្ហររាំណ្ត់ថ្ងលរបស្់លគល ោះល ើយ។  
លក្ៅពីលនោះលៅលទៀត ក្គប់ទីររនលងរែលលយើងម្ភនជាំហររន ុងការក្គប់ក្គងទីផ្សារ ពួរលយើងមនិ នទាញយរផ្សលក្បលយាជនពី៏វាលទ។ 

 
   លោយសារលគអាច្បចាត់ទរុការក្ពមលក្ពៀងគាែ លោយផ្តា ល់ម្ភត់ ឬរ៏លោយសាៃ ត់លស្ៃ ៀមថ្នជាការក្បក្ពឹតតលលម ើស្រផ្សែរការតលល ោះ  លយើង 
   អាំពាវ វលអាយស្ហការនិី និងស្ហការរីបស្់លយើងម្ភនការគិតគូរ នងិម្ភនការក្បងុក្បយ័តែក្គប់លពលលវោលៅរន ុងការក្ ក្ស្័យ 
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   ទារ់ទងជាមួយនឹងថ្ែគូក្បណ្ឋាំងក្បរជង។ លបើម្ភនអែរក្បណ្ឋាំងក្បរជងណ្ឋសារលបងទារ់ទាញលអាយស្ហការណី្ឋម្ភែ រ់របស្់ក្រមុ 
   សាជីវរមម Würth លធវ ើការក្ពលក្ពៀងនងឹលគ លោយខុស្ច្បាប់ល ោះ ស្ហការលី ោះក្តវូក្ ប់លៅអែរក្គប់ក្គងរបស្់ខល នួ ឬរ៏ក្ ប់លៅ 

   ររនលងម្ភនស្មតថរិច្បៅរន ុងលរឿងលនោះជាប ា ន់។ លគក្តវូម្ភនក្បតិរមមច្បាំលពាោះគាំនតិរបបលនោះលអាយ នស្មក្ស្ប។ 
 
              ២.៣ លយើងមិនលអាយលគលក្បើក្ ស្់លយើង លែើមបីស្លក្មច្បទិស្លៅខុស្ច្បាប់របស្់លគ  នល ើយ 
 

  លយើងមិនចូ្បលរមួរន ុងស្រមមភាពោងស្ាំអាតលុយរខវរ់លែើមបីលធវ ើហិរញ្ញរមមែល់ពួរលភរវរមមល ោះល ើយ លហើយលយើងផ្សតល់ពតម៌្ភន 

  អាំពីររណ្ីស្ងស័យលនោះលៅអាជាា ធរ។ការោងលុយរខវរ់គឺជាការោរ់បាំ ាំងលែើមរាំលណ្ើតរបស្់ក្ រ់ល ោះ រែលម្ភនក្បភពលច្បញ 

  មរពីលភរវរមម ការជួញែូរលក្គឿងលញៀនការសូ្រ  ន់ជាលែើម។ល។ លយើងច្បង់ម្ភនទាំ រ់ទាំនងអាជីវរមមរតជាមួយនឹងថ្ែគូ 

  ក្តឹមក្តវូ រែលលធវ ើស្រមមភាពក្តឹមក្តវូតាមច្បាប់ លហើយលក្បើក្ ស្់ក្ រ់កាស្ រែលម្ភនក្បភពក្ស្បច្បាប់។ លោយលហតុលនោះលហើយ 

   នជាលយើងក្តវូលធវ ើតាមការហាមក្ មស្ត ពីីការោងលុយរខវរ់ លហើយលយើងមនិចូ្បលរមួរន ុងការផ្សតល់ក្ រ់លអាយែល់ស្រមមភាព 

  លលម ើស្ច្បាប់ល ើយ។ លយើងលគារពច្បាប់ជាធរម្ភនស្ត ីពីការោងលុយរខវរ់ និងហិរញ្ញរមមលភរវរមម។ លយើងចាត់វធិានការបង្ហក រ 
  ស្មក្ស្បលែើមបីស្ម្ភា ល់អតតស្ញ្ញញ ណ្របស្់ថ្ែគូអាជីវរមមលយើង។ លយើងអាំពាវ វលអាយបុគាលិរលយើងផ្សតល់ពត៌ម្ភនអាំពីររណ្សី្ងស័យ។ 
  លយើងលគារពបញ្ញតត ិច្បាប់ ជាពិលស្ស្រែលស្ត ីពីការផ្សតល់ពត៌ម្ភនអាំពីររណ្ីស្ងស័យ លហើយស្ហការជាមួយនឹងអាជាា ធររែា  រែលម្ភន 

  ស្មតថរចិ្បៅរន ុងលរឿងលនោះ។  
 
                ២.៤ លយើងលគារពច្បាប់ក្តួតពិនិតយការ ាំលច្បញ និងច្បាប់គយជាធរម្ភនទាាំងអស្ ់
 
   លៅរន ុងពាណ្ិជជរមមអនតរជាតិលយើងលគារពការហាមឃាត់ការ ាំលច្បញ ទណ្ឌ រមម និងការហ ុ៊ុំព័ទធលស្ែារិច្បៅ។ លៅរន ុងររណ្ីម្ភនច្បមៃល ់
    ឬរ៏មិនច្បាស្់ោស្់អវគីឺ លយើងទារ់ទងសួ្រលៅររនលងម្ភនស្មតថរចិ្បៅរន ុងលរឿងទាាំងល ោះ។ 
 
   មុខទាំនិញ នងិលស្វាមួយច្បាំនួន រែលលគលរ់ែូរជាអនត រជាតវិាស្ថ ិតលៅលក្កាមការោរ់រក្មិត។ ស្ក្ម្ភប់លរឿងច្បរាច្បរណ្៍វលងក្ពាំ រែន 

    លយើង នបលងក ើតររនលងទទួលខុស្ក្តវូ   (ែូច្បជា អែរទទួលបនទ ុរលរឿងគយ និងលរឿងពាណ្ិជជរមមលក្ៅក្បលទស្ជាលែើម) លហើយលយើង 

   បលងក ើតសាវនរមមថ្ផ្សារន ុង លែើមបីស្លក្មច្បលអាយ ននូវការលគារពតាមការហាមឃាត់ការ ាំលច្បញ ទណ្ឌ រមម និងការហ ុ៊ុំព័ទធលស្ែារិច្បៅ  ។ 
    ែាំលណ្ើរការទារ់ទងនឹងការក្តួតពិនិតយការ ាំលច្បញក្តវូ នស្ហការនិី និងស្ហការរីបស្់លយើងតាមោនជាប់ជានិច្បៅ។ 
 
   លយើងែឹងលហើយថ្ន ការោររ់ក្មិតលនោះវាពុាំរមនក្តវូអនុវតតរតលៅលលើទាំនិញ រែលម្ភនលរខណ្ៈរបីូរតប ុលណ្ឋណ ោះលទ រ៏ប ុរនតរ៏ក្តវូអនុវតតច្បាំលពាោះ 

ពត៌ម្ភនវនិងបលច្បៅរវទិារែរ។វរបស្់ទាាំងលនោះរ៏លគពុាំអាច្បលអាយបនតលៅលទៀត នលោយគាម នការអនុញ្ញញ តល ោះល ើយ។វការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ 

នឹងបញ្ញតត ិទា ាំងលនោះអាច្ប ាំលអាយម្ភនការខូច្បខាតជាទមៃន់ែល់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវ។វលយើងអាំពាវ វលអាយបុគាលិរទាាំងអស្់លធវ ើ 
ស្រមមភាពខល នួលោយម្ភនការក្បងុក្បយ័តែ វលហើយជាឧទាហរណ្៍គឺវលគពុាំក្តវូលអាយជាបនតលៅលទៀតនូវពត៌ម្ភនតាមអុីរម លវឬរ៏តាមទូរស្័ពា 

លោយពុាំម្ភនការអនុញ្ញញ តល ោះល ើយ។វលៅរន ុងររណ្ីម្ភនច្បមៃល់វឬរ៏ររណ្ីលៅពុាំច្បាស្់ការវវស្ហការនិីវនិងស្ហការរីបស្់លយើងក្តវូរត 

សួ្រ ាំលៅអែរក្គប់ក្គងរបស្់ខល នួវឬរ៏សួ្រ ាំលៅររនលងម្ភនស្មតថរិច្បៅរន ុងលរឿងលនោះលៅរន ុងក្រមុហ នុ។
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III. ការលជៀស្វាងមិនលអាយម្ភនទាំ ស្់ 
ផ្សលក្បលយាជន៍ 

 

 
  ក្បលយាជន៍ផ្តា ល់ខល នួអាច្បម្ភនទាំ ស្់នឹងក្បលយាជន៍របស្់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវ។វទាំ ស្់ផ្សលក្បលយាជន៍អាច្បជោះឥទធិពល 

  អវជិៅម្ភនលៅលលើស្ុច្បរតិភាពវវលរខណ្ៈវជិាជ ជីវៈនិយមវនិងលៅលលើលជាគជ័យរបស្់សាជីវរមមវWürthវ។វស្ហការនិីវនិងស្ហការ ី

  របស្់ក្រមុសាជីវរមម  Würthវក្តវូចាត់ទុរក្បលយាជន៍ស្ហក្គាស្ថ្នម្ភនអាទិភាពជាងក្បលយាជន៍បុគាល។វលរឿងលនោះវាទារ់ទងជា 

  ពិលស្ស្លៅវសិ្័យែូច្បតលៅលនោះវ : 

 
                ៣.១ ការហាមមនិលអាយលធវ ើការក្បណ្ឋាំងក្បរជង 
  
   លយើងមិនលធវ ើការក្បណ្ឋាំងក្បរជងជាមួយនងឹក្រមុសាជីវរមមវWürthវល ើយ។ ស្ហការរីបស្់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវមិនអនញុ្ញញ ត 

   លអាយលធវ ើការលអាយវឬទិញវឬរ៏ចូ្បលហ ុនរន ុងស្ហក្គាស្វរែលក្បណ្ឋាំងក្បរជងជាមួយនឹងក្រមុសាជីវរមមវWürthវល ើយ។ 

 
                ៣.២ ការចូ្បលហ ុនរន ុងស្ហក្គាស្ 
 
   ការចូ្បលហ ុនរន ុងស្ហក្គាស្ែ៏ថ្ទលទៀតអាច្បលធវ ើលៅ នវក្បស្ិនលបើទលងវ ើលនោះវាពុាំជោះឥទធិពលធាំែុាំអវ ីលទល ោះ។ 
  

 ការចូ្បលហ ុនមូលធនរន ុងស្ហក្គាស្ណ្ឋវរែលមិនក្បណ្ឋាំងក្បរជងនឹងក្រមុហ ុនវWürthវអាច្បលធវ ើលៅ នវក្បស្ិនលបើវាពុាំផ្សតល់ការ 

 ជោះឥទធិពលលៅលលើការក្គប់ក្គងស្ហក្គាស្ល ោះ នលទ។វចាប់ពីការចូ្បលហ ុនរន ុងស្ហក្គាស្មួយវរែលម្ភនច្បាំនួនវ៥ភាគរយថ្ន 

 មូលធនស្ហក្គាស្លៅវលគក្តវូផ្សតល់ពត៌ម្ភនលនោះែល់ររនលងទទួលខុស្ក្តវូលៅរន ុងក្រមុសាជីវរមមវWürthវ។ 

 
                ៣.៣ មុខរបរលក្ៅ 
 

  ការក្បរបមុខរបរលក្ៅពុាំក្តវូលអាយ ាំមរនូវការខូច្បខាតែល់ក្រមុសាជីវរមមវWürthវល ើយវលហើយលគក្តវូម្ភនការអនុញ្ញញ តលអាយ 

  ក្បរបរបរលក្ៅលនោះ។ 

 
  មុខរបរលក្ៅរបស្់បុគាលិរពុាំអនុញ្ញញ តលអាយជាំទាស្់នឹងក្បលយាជន៍របស្់ក្រមុហ ុនវWürthវល ើយវលហើយលគអាច្បក្បរបរបរលនោះ ន 

  ទាល់រតម្ភនការយល់ក្ពមពីក្រមុហ ុនជាមនុស្ិន។ 

 
  ការលលើររលងពីការរក្មតិលនោះគឺម្ភនស្ក្ម្ភប់ការង្ហរនិពនធ វស្ុនា ររថ្នវមតងម្ភក លវឬរ៏ការង្ហរក្បហារ់ក្បរហលនឹងលនោះ។វលយើងររីរាយ 

  ច្បាំលពាោះការរែលស្ហការនិីវនិងស្ហការលីយើងចូ្បលរមួរន ុងការង្ហរស្ម ក្គច្បិតត  ។ 
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IV. ការលក្បើក្ ស្ព់ត៌ម្ភន 
 

  លៅរន ុងក្រមុហ នុ Würth លយើងអនវុតតរលបៀបែឹរ ាំតាមរបបស្ហការ។ លយើងផ្សតល់ពត៌ម្ភនែល់ស្ហការនិី និងស្ហការ ី
  របស្់លយើងស្ក្ម្ភប់លអាយលគយរលៅលធវ ើការង្ហររបស្់លគ លហើយលយើងជក្មញុលអាយពួរអែរក្គប់ក្គងរបស្់លយើងលធវ ើលអាយម្ភន 

  តម្ភល ភាព និងលអាយលគយល់ពីលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បរបស្់ខល នួតាមរយៈពត៌ម្ភនជាបរនថមលទៀត។ 
 
               ៤.១ លយើងលក្បើក្ ស្់ទិនែន័យក្រមុហ ុនលោយម្ភនការទទួលខុស្ក្តវូ 
 

  លយើងររាការពត៍ម្ភនស្ង្ហៃ ត់ម្ភនរតររនលងម្ភនស្មតថរិច្បៅ និងម្ភនការអនញុ្ញញ តលៅរន ុងក្រមុសាជីវរមម  Würth រតប ុលណ្ឋណ ោះ 
  រែលអាច្បផ្សតល់ពត៌ម្ភនលៅលអាយអែរលក្ៅ ន។ 

 
   ជាលគាលការណ្៍គឺពត៍ម្ភនស្ម្ភៃ ត់របស្់ក្រមុហ ុនក្តវូ នររាទរុយា ងតងឹរងឹ។ ពតម៌្ភនទាាំងលនោះពុាំក្តវូបញ្ជ នូលៅលអាយ 

  អែររន ុង ឬអែរលក្ៅណ្ឋ រែលពុាំម្ភនការអនុញ្ញញ តលអាយទទួលល ោះល ើយ។ លហើយលគក្តវូការពារមនិលអាយអែរល ោះអាច្បយរ 

  ពត៌ម្ភនទាាំងលនោះ នល ើយ។ ពត៍ម្ភនស្ម្ភៃ ត់លនោះម្ភនែូច្បជា ពត៍ម្ភនពីអាជីវរមមនិងទីផ្សារ រ យការណ្៍ ការទាំ រ់ទាំនង 

  ថ្ផ្សារន ុង និងពាណ្ិជជរមមស្ម្ភៃ ត់លផ្សសងៗ។ 
 
   ការលោោះែូរពត៌ម្ភនជាមួយនឹងសាថ ប័នលក្ៅអាច្បលធវ ើលៅ នរតពីស្ាំណ្ឋរ់ររនលងម្ភនស្មតថរិច្បៅ  និងម្ភនរក្មតិជាំ ញក្គប់ក្គាន់ 
    និងពីស្ាំណ្ឋរ់ យរោា ន  រតប ុលណ្ឋណ ោះ ែូច្បជា ថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ ុន   យរោា នសារពត៌ម្ភន  យរោា នច្បាប់ ឬហិរញ្ញ វតថ ុជាលែើម។ 
 
   កាតពវរិច្បៅររាការស្ម្ភៃ ត់លនោះលៅរតម្ភនស្ុពលភាពជាបនតលៅលទៀតលក្កាយពីងិរលវោម្ភនទាំ រ់ទាំនងការង្ហររនលងផ្សុតលៅ។ 
 
              ៤.២ លយើងមិនលវលៀតទាញយរក្បលយាជន៍ពីការែឹងលរឿងថ្ផ្សារន ុងលទ 
 
   លយើងពុាំម្ភនការអនុញ្ញញ តលអាយលក្បើក្ ស្់ពត៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់អែរខាងរន ុង លែើមបីជាក្បលយាជន៍ែល់ខល នួលយើងផ្តា ល់ ឬរ៏ែល់ជនណ្ឋ 
   មួយល ើយ។ 
  

  ជាញឹរញយគឺលយើងែឹងលរឿងអាំពីក្រមុហ នុលៅរន ុងក្រមុសាជីវរមម  Würth ឬរ៏អាំពីថ្ែគូអាជីវរមមរបស្់ក្រមុហ ុន រែលអែរលក្ៅមិនែឹង 

   នន័យថ្នវាជាពត៌ម្ភនពុាំម្ភនលរខណ្ៈសាធារណ្ៈល ោះល ើយ។ ពត៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់អែរខាងរន ុងែូលច្បែោះវាអាច្បម្ភនតថ្មលលៅលលើផ្សារហ ុន 

   ពីលក្ពាោះវាអាច្បជោះឥទធិពលលៅលលើការស្លក្មច្បលធវ ើវនិិលយាគ និងលៅលលើការល ើងច្បុោះថ្នថ្ងលភាគហ ុន ន។ លយើងហាមក្ មមិនលអាយលក្បើក្ ស្់ 
  ពត៌ម្ភនស្ក្ម្ភប់អែរខាងរន ុង លែើមបីទិញ ឬរ៏លរ់មូលប័ក្ត ឬរ៏រណ្ ាំលអាយតតិយជនទិញ ឬរ៏លរ់មូលប័ក្ត។ 

 
              ៤.៣ លយើងលគារពបញ្ញតត ិអាំពីការការពារទិនែន័យ និងស្វុតថ ិភាពទិនែន័យ 
 

  លយើងលក្បើក្ ស្់ទិនែទ័យទារ់ទងនឹងបុគាល និងទនិែន័យែ៏ថ្ទលទៀតលោយក្បងុក្បយ័តែ  លហើយខាំលធវ ើយា ងណ្ឋមិនលអាយម្ភនការរំលោភ 
  លៅលលើស្ិទធ ិបុគាលភាពល ើយ។  
 
  ទិនែន័យម្ភនអតថន័យស្ាំខាន់ជាខាល ាំងទាាំងស្ក្ម្ភប់ក្រមុសាជីវរមម  Würth រ៏ែូច្បជាស្ក្ម្ភប់អែរ រែលម្ភនទាំ រ់ទាំនងនឹងក្រមុហ ុន 

  លនោះរែរ។ ែូលច្បែោះលហើយ នលយើងផ្សតល់អទភិាពខពស្់បាំផ្សុតែល់ការការពារទិនែន័យទាាំងលនោះ រ៏ែូច្បជាការទប់សាក ត់ការលក្បើក្ ស្់ 
  ពត៌ម្ភនលោយលលម ើស្។ ការរត់ក្តាទុរ ការលរៀបច្បាំទិនែន័យ នងិទលងវ ើក្បហារ់ក្បរហលលនោះ   រែលក្តវូលក្បើពត៌ម្ភនស្ម្ភៃ ត់របស្់ក្រមុហ ុន 

  អាច្បអនុញ្ញញ តលអាយលធវ ើលៅ ន លុោះណ្ឋរតវាបលក្មើលោយផ្តា ល់ែល់ផ្សលក្បលយាជន៍របស្់ក្រមុហ ុន Würth លហើយវាមិនម្ភនប ោះពាល់ែល់  
   ស្ិទិធរបស្់តតិយជនណ្ឋមួយល ើយ។ 
 
  ការការពារស្ិទធ ិឯរជនលៅរន ុងការលក្បើក្ ស្់ទិនែន័យទារទ់ងនងឹបុគាល រ៏ែូច្បជាស្វុតថ ិភាពរបស្់ទិនែន័យអាជីវរមមទាាំងអស្គ់ឺ 
  ក្តវូរតររាលអាយ ន លោយអនុវតតបញ្ញ តត ិច្បាប់ជាធរម្ភនលៅរន ុងរាល់ែាំលណ្ើរការអាជីវរមមទាាំងអស្់។ ច្បាំលពាោះបលច្បៅរលទស្ទប់សាក ត់ 
  មិនលអាយម្ភនការទាញយរពត៌ម្ភនលោយលលម ើស្ល ោះគឺលគក្តវូលក្បើក្ ស្់ស្ត ង់ោមួយ រែលក្ស្បលៅនឹងរក្មិតបលច្បៅររែលម្ភន 
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  បច្បច ុបបនែភាព។ ជាពិលស្ស្គឺលយើងលធវ ើការង្ហរក្បមូល និងែាំលណ្ើរការទនិែន័យទារទ់ងនឹងបុគាលលោយក្បងុក្បយ័តែ។ លយើងលគារពច្បាប់ 

  ស្ត ីពីការការពារទិនែន័យ លហើយចាត់តាាំងសាថ ប័នម្ភនស្មតថរិច្បៅ រែលទទួលខុស្ក្តវូច្បាំលពាោះការលគារពបញ្ញតត ិច្បាប់លនោះ។ 

Wuerth South Africa (Pty.) Ltd. លៅ Gauteng អាស្ត្ហវ ិរខាងតបូ ង 

 



ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ក្រមុសាជីវរមម WÜRTH | អែរទាំ រ់ទាំនងរបស់្ក្រមុសាជីវរមម WÜRTH 

18 

 

 

 

V. ការអនុវតតក្រមស្ត ីពីការ 
អនុលោមតាមច្បាប់ 

 
 
          ៥.១ លតើលយើងលធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បតាមរបបណ្ឋ? 

 
  លៅលពលម្ភនមនា ិលអាំពីលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បរបស្់លយើង ៗក្តវូលចាទសួ្រែល់មនស្ិការរបស្់លយើង លហើយក្តវូពិភារាបញ្ញា លនោះជាមួយ 

  នឹងអែរទាំ រ់ទាំនងរែលម្ភនស្មតថរិច្បៅរន ុងលរឿងលនោះ។ 
 

  បញ្ញតត ិទា ាំងឡាយលៅរន ុងក្រមស្ត ីពីការអនលុោមតាមច្បាប់គឺជាលគាលការណ៍្រណ្ ាំស្ក្ម្ភប់ការក្បក្ពឹតតរបស្់ស្ហការនិី និងស្ហការ ី
  របស្់ក្រមុសាជីវរមម Würth ។ ជាញរឹញយ លៅរន ុងស្ភាពការណ្៍ជារ់រស្តងរន ុងការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃ លយើងក្តវូលធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្ប    

  រែលពុាំម្ភនការរាំណ្ត់ជារោ់រ់ពីស្ាំណ្ឋរ់ក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរពី៏ស្ាំណ្ឋរ់លគាលការណ៍្រណ្ ាំរបស្់ក្រមុសាជីវរមម 

  Würth ។ លៅរន ុងររណ្ទីា ាំងលនោះលយើងអាច្បសួ្រ ាំលៅអែរែឹរ ាំរបស្់លយើង នជានចិ្បៅ ឬរ៏សួ្រ ាំលៅររនលងម្ភនស្មតថរចិ្បៅលរឿងលនោះ 

  លៅរន ុងក្រមុហ នុ។ ជាលរឿយៗលយើងអាច្បលក្បើការគិតរបស្់លយើង លែើមបីលចាទជាស្ាំនួរែូច្បតលៅ។ 
 
  ១) លតើលស្ច្បរតសី្លក្មច្ប ឬរ៏ការក្បក្ពឹតតរបស្់ខុ្ាំវាក្ស្បលៅនឹងច្បាប់ជាធរម្ភនឬលទ? 
  ២) លតើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បលនោះវាក្ស្បលៅនឹងការលអាយតថ្មល  នងិបញ្ញតត ិ រែលលគសាា ល ់  របស្់ក្រមុហ ុន Würth ឬលទ? 
  ៣) ក្បស្ិនលបើស្ហការ ីឬរ៏ក្គួសារខុ្ាំែឹងអាំពីការស្លក្មច្បរបស្់ខុ្ាំលនោះ លតើខុ្ាំលៅរតម្ភនមនស្ិការខពស្់ែរែល ឬរ៏យា ងណ្ឋ? 
  ៤) ក្បស្ិនលបើនរណ្ឋរ៏លធវ ើលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បែូលច្បែោះរែរល ោះ លតើខុ្ាំអាច្បទទួលយរផ្សលថ្នការស្លក្មច្បរបបលនោះ នរែរឬលទ? 
  ៥) ក្បស្ិនលបើរស្អ រលនោះ លគច្បុោះការស្តអាំពីលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បរបស្់ខុ្ាំ លតើខុ្ាំអាច្បការពារលស្ច្បរត ីស្លក្មច្បលនោះ នរែរឬលទ? 
 
 
 
  លបើអែរអាច្បលវល ើយជាវជិជម្ភន ច្បាំលពាោះស្ាំនួរទាាំងលនោះ នថ្ន អែរលៅរតម្ភនមនស្កិារលអ  ល ោះ គឺ លស្ច្បរត ីស្លក្មច្ប ឬរ៏ការក្បក្ពឹតត  
  របស្់អែរក្បរហលជាលគអាច្បទទួលយរ ន។ លបើអែរមនិអាច្បលវល ើយជាវជិជម្ភនច្បាំលពាោះស្ាំនួរទាាំងអស្់លនោះ នលទ  អែរពុាំក្តវូបនត  
  លធវ ើស្រមមភាពទាាំងល ោះតលទៀតល ើយ លោយពុាំ នសួ្រ ាំែលអ់ែរែឹរ ាំរបស្់អែរ ឬរ៏អែររែលទទួលបនទ ុរពីលរឿងលនោះ។ 
 
  អែររ៏អាច្បលក្បើក្ ស្់ស្ាំនួរទាាំងលនោះ នរែរ លែើមបីលចាទសួ្រែល់ការង្ហរក្បចាាំថ្ងៃតាមទម្ភល ប់របស្់អែរ ។ ពីលក្ពាោះថ្នលបើក្គាន់រតអែរ 

   នលធវ ើែូលច្បែោះលៅលពលអតីតកាលល ោះគឺ វាពុាំរមនម្ភនន័យថ្ន លធវ ើែូលច្បែោះវាក្តវូមួយរហូតល ោះល ើយ។ 
 
               ៥.២  កាតពវរិច្បៅរបស្់ពួរអែរែឹរ ាំរបស្់លយើង 
 
   អែរែឹរ ាំរបស្់ក្រមុសាជីវរមម Würth ម្ភនតួ ទីជាមនុស្សគាំរ ូលហើយលគក្តវូរតបាំលពញតួ ទីលនោះ។ លគលក្តៀមខល នួចាាំលវល ើយស្ាំនួរ 
   របស្់ស្ហការនិី និងស្ហការទីា ាំងឡាយ លហើយចាាំជួយអែរទាាំងល ោះលអាយបាំលពញភាររិច្បៅ និងកាតពវរិច្បៅរបស្់ខល នួលអាយ ន។ 
  

  ក្រមុសាជីវរមម Würth លរៀបច្បាំការែឹរ ាំក្រមុហ ុនតាមលរខណ្ៈវមិជឈការ និងលរខណ្ៈលស្រ ីលហើយក្បគល់ការទទួលខុស្ក្តវូលោយ 

       ខល នួឯងលៅលអាយថ្នែ រ់ខាងលក្កាមែ៏ទាបលៅរន ុងឋា នុក្រម។ លយើងអនុវតតតាមពារយលសាល រថ្ន " លជាគជ័យកាន់រតធាំ លស្រភីាព 

  កាន់រតលក្ច្បើន"។ លនោះរ៏ម្ភនន័យរែរថ្ន ក្រមុហ ុន ឬរ៏អែរទទួលខុស្ក្តវូច្បាំលពាោះលទធផ្សល រែលររលជាគជ័យពុាំ នល ោះក្តវូែឹងថ្ន 

  លគអាច្បទទួលការតក្មូវលអាយក្បគល់ភាររិច្បៅរបស្់លគទាាំងក្ស្ងុ ឬរ៏មួយច្បាំ រណ្រលៅលអាយទីសាែ រ់ការរណ្ឋត លរបស្់ក្រមុហ ុនវញិ។ 
 
  អែរែឹរ ាំក្តវូែឹរ ាំស្ហការនិី នងិស្ហការខីល នួតាមរយៈការផ្សតល់ជាំនួយលអាយលោយរារ់ទារ ់នងិស្ាំណូ្មពរម្ភនលរខណ្ៈជាគាំរ ូ
   ជាជាងតាមរយៈបញ្ញជ  និងការចាត់លអាយអនុវតត។ ភាពជាគាំរ ូនិងការោរ់ខល នួរបស្់អែរែឹរ ាំ រ៏ែូច្បជាទាំ រទ់ាំនងយា ងជិត 

  ស្ែ ិទធជាមួយនឹងមូលោា នក្តវូលអាយកាល យលៅជារតាត លលើរទរឹច្បតិតស្ហការទីា ាំងឡាយ។ ពត៍ម្ភនបរនថមគួររត នផ្សតល់លែើមបីលធវ ើ 
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  លអាយការបញ្ញជ ទិញម្ភនតម្ភល ភាព និងអាច្បយល់ នច្បាំលពាោះបុគកលិររាំរតិទាប។ អែរែឹរ ាំម្ភែ រ់ៗក្តវូលលើរតលមក ើងសារៈស្ាំខាន់ 
  ថ្នច្បរយិាស្ីលធម៌ និងការលគារពលគាលម្ភគ៌ាជានិច្បៅ។ លគក្តវូនិយាយពីលរឿងលនោះ លហើយក្តវូលលើរស្ទ យួការក្បក្ពឹតតែូលច្បែោះតាមរយៈរលបៀប 

  ែឹរ ាំរ៏ែូច្បជាតាមរយៈការបណ្ត ុ ោះបណ្ឋត លរែរ។ បុគាលរិគួររតក្តវូ នផ្សតល់លស្រភីាពរន ុងការបលញ្ៅញស្រមមភាព និងទទួលខុស្ 

  ក្តវូច្បាំលពាោះស្រមមភាពរបស្់ខល នួ។ ការលគារពច្បាប់ និងលគាលការណ៍្រណ្ ាំរបស្់ក្រមុហ ុន Würth ក្តវូចាត់ទុរជាអាទិភាពខពស្់បាំផ្សុត 

  លៅក្គប់ស្ភាពការណ្៍ និងក្គប់លពលលវោ ជាពិលស្ស្គឺការលគារពក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់លនោះ។ 
 
  លយើងមិនល ោះបង់លចាលនូវរតិត ិ មែ៏លអ  និងស្ុច្បរតិភាពថ្នល ម្ ោះ Würth លែើមបីលៅល្ងចាប់យរផ្សលក្បលយាជន៍ស្ក្ម្ភប់រយៈលពល 

  ខល ីជាោច្ប់ខាត។ លយើងលជឿជារ់ថ្ន លធវ ើែូលច្បែោះវានឹង ាំលអាយលយើងទទួល នលជាគជ័យជាយូរអរងវង។ 
 

 អែរែឹរ ាំលក្តៀមខល នួជាលក្ស្ច្ប លែើមបីនឹងលធវ ើជាអែរទាំ រ់ទាំនងគួរជាទទីុរច្បតិត  រែលបុគាលិរអាច្បមរសួ្រ ាំ នលៅលពលរែលលគ 

 ម្ភនមនា ិល ឬម្ភនច្បមៃលអ់វ ីអាំពីលរឿងការង្ហរ ឬរ៏លរឿងផ្តា ល់ខល នួ។ 
 
  រ៏ប ុរនតការទទួលខុស្ក្តវូរបស្់អែរែឹរ ាំលនោះវារ៏ពុាំរំលោោះស្ហការនិី នងិស្ហការទីា ាំងឡាយលអាយរចួ្បផ្សុតពីការទទួលខុស្ក្តវូលោយផ្តា ល់ 
  របស្់លគរែរ។ ទាល់រតពួតថ្ែគាែ  លទើបលយើងម្ភនលជាគជ័យ។ 

 
             ៥.៣ លតើខុ្ាំក្តវូលធវ ើយា ងណ្ឋលៅលៅលពលែឹងថ្នម្ភនការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ច្បាប់? 
  

  ស្ហការទីា ាំងអស្់ក្តវូរាយការណ្៍អាំពីែាំណ្ឹងពីការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនលុោមតាមច្បាប់ ឬរ៏លលើម ស្នឹងច្បាប់ជាធរម្ភន 

   ឬបញ្ញតត ិ រែលក្តវូរតអនុវតត  ។ លគក្តវូររាការស្ម្ភៃ ត់ទារទ់ងលៅនឹងការផ្សតល់ពត៌ម្ភនល ោះ។ លបើអែរម្ភនការស្ងស័យលោយម្ភន 

  លហតុផ្សលថ្ន ម្ភននរណ្ឋម្ភែ រ់ក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់របស្់លយើង ឬរ៏ក្បក្ពឹតតលលម ើស្នឹងច្បាប់ជាធរម្ភន  
  ឬបញ្ញតត ិ រែលក្តវូរតអនុវតត   អែរក្តវូរាយការណ្៍ពីលរឿងលនោះ។ លយើងអាច្បម្ភនក្បតិរមមស្មក្ស្បច្បាំលពាោះការក្បក្ពឹតតែូលច្បែោះ ន  
  លុោះក្តារតលយើងលោោះក្សាយលោយច្បាំហនូវលរឿងក្បក្ពឹតតលលម ើស្ រែលអាច្បលរើតម្ភនល ើងទាាំងឡាយ។ លធវ ើែូលច្បែោះវាជួយបលញ្ៅ ៀស្មិនលអាយម្ភន 

  ការខូច្បខាតែល់ក្រមុហ ុន Würth នងិែល់ស្ហការនិី ស្ហការលីយើង រ៏ែូច្បជាែលថ់្ែគូអាជីវរមមលយើងរែរ។ អែរទមួីយ រែលលគក្តវូ 
  ក្ ប់លរឿងលនោះ គឺអែរក្គប់ក្គងរបស្់លគ។ រ៏ប ុរនត បុគាលិររ៏អាច្បទារ់ទងលោយផ្តា ល់លៅអែរទទួលខុស្ក្តវូលរឿងការអនុលោមតាមច្បាប់  
  ឬរ៏លៅថ្នែ រ់ែឹរ ាំក្រមុហ ុន នរែរ លែើមបីផ្សតល់ពត៌ម្ភនពីលរឿងលនោះ។ 
 
  លគក្តវូររាការស្ម្ភៃ ត់ទារ់ទងលៅនឹងការផ្សតល់ពត៌ម្ភនល ោះ។ អែរផ្សតល់ពត៌ម្ភនពុាំក្តវូទទួលនូវការខាតបង់ក្បលយាជន៍អវ ីល ើយ។ 

 
 
         ៥.៤ ផ្សលវ ិរលៅរន ុងររណ្ីក្បក្ពឹតតលលើម ស្ 

 
  វាពុាំម្ភនការអនុលក្គាោះលអាយែល់ការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នងឹក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ល ើយ លហើយអាំលពើលនោះអាច្ប ាំមរនូវ 
  ផ្សលវ ិរយា ងធៃនធ់ៃរលទៀតផ្សង។ 
 
  ការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរ៏ការក្បក្ពឹតតលលម ើស្នឹងបញ្ញតត ិច្បាប់អាច្ប ាំមរនូវការខាតបង់ក្បលយាជន៍ 

  យា ងធៃនធ់ៃរែល់ក្រមុសាជីវរមម Würth។ ក្រមុហ ុន Würth មិនអនុលក្គាោះលអាយែល់ការក្បក្ពឹតតលលើម ស្នឹងច្បាប់ នឹងក្រមស្ត ីពីការ 
  អនុលោមតាមច្បាប់ និងលគាលម្ភគ៌ាថ្ផ្សារន ុងល ើយ។ ការក្បក្ពឹតតលលម ើស្មួយវាអាច្ប ាំមរនូវផ្សលវ ិររផ្សែរច្បាប់ការង្ហរ ច្បាប់ស្ុីវវលិ  
  ឬរ៏ច្បាប់ក្ពហមទណ្ឌ ច្បាំលពាោះបុគាលិរ លោយក្ស្បលៅតាមរក្មិតធៃន់ធៃរថ្នការក្បក្ពឹតតលលម ើស្ល ោះ។ 
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អែរទាំ រ់ទាំនងរបស់្ក្រមុ 
សាជីវរមម WÜRTH 

 

 
   លៅរន ុងររណ្ ីរែលលគពុាំអាច្បសួ្រ ាំររច្បលមល ើយទារ់ទងលៅនងឹច្បមៃល់ ឬរ៏ពត៌ម្ភន  ពីអែរក្គប់ក្គងរបស្់លគ នលទ  
   លគអាច្បទារ់ទងលៅអែរ  ទាំ រ់ទាំនងរន ុងលរឿងលនោះ ន។ 
 
   អែររែលលគក្តវូទារ់ទងទីមួយ លពលម្ភនច្បមៃល់ ឬពត៌ម្ភនអវ ីល ោះគឺអែរក្គប់ក្គងលោយផ្តា ល់របស្់លគ។ ច្បាំលពាោះលរឿងពិលស្ស្ 

   រែលអែរក្គប់ក្គងពុាំអាច្បលោោះក្សាយ នលទល ោះ លគអាច្បសួ្រ ាំលៅអែរទាំ រ់ទាំនងរផ្សែរជាំ ញពិលស្ស្ ន។ ក្បស្ិនលបើ 
   អែរម្ភនច្បងៃលអ់ាំពីច្បាប់អនុលោមច្បាប់ ឬច្បាប់ទូលៅ អែរអាច្បទារ់ទងជាមួយមស្ត្នត ីអនុលោមតាមមូលោែ នរ៏ែូច្បជា 

   មស្ត្នត ីអនុលោមតាមច្បាប់ នងិក្រមុការង្ហររបស្់ពួរលគ។លៅរន ុងររណ្ីម្ភនបញ្ញតត ិពិលស្ស្លៅរន ុងក្រមស្ត ីពីការអនុលោមតាម 

   ច្បាប់ល ោះគឺវាអាច្បម្ភនអែរទាំ រ់ទាំនងពិលស្ស្រែរ (ែូច្បជា អែរទទួលបនទ ុររផ្សែរស្ុវតថ ិភាពទិនែន័យ  រផ្សែរការពារស្ុវតថ ិភាព 

   ការង្ហរ  រផ្សែរគយ នងិពាណ្ិជជរមមលក្ៅក្បលទស្)។ លហើយរផ្សែរធនធានមនុស្សគជឺាអែរទាំ រ់ទាំនងែ៏ស្មក្ស្បលៅរន ុងបញ្ញា បុគាលិរ។ 

 
 
 
 

 
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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ពត៌ម្ភនអាំពីការទទួលបនទ ុរការ 

លច្បញផ្សាយ 
 

អែរល ោះពុមពផ្សាយ ក្រមុ

សាជីវរមម Würth 

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Straße 12–17 

74653 Künzelsau 

Deutschland 

 

ការល ោះពុមពផ្សាយលលើរទី ១ លច្បញផ្សាយជាភាសាអាលល ឺ

ម ង់ និងភាសាអង់លគលស្ 

 

ទាំ រ់ទាំនង 

ការក្ ក្ស័្យទារ់ទងរន ុងក្រមុហ ុនរបស់្ក្រមុសាជីវរមម Würth (1GFU) T 

+49 7940 15-1186 

F +49 7940 15-4400 

presse@wuerth.com 

 

 
អែរទទួលបនទ ុររផ្សែរខល ឹមសារ Bettina 

Würth, Robert Friedmann, Bernd 

Herrmann, Joachim Kaltmaier 

 

ឌី្រស្ញ ផ្សលិតរមម ល ោះពុមព Scanner 

GmbH Künzelsau 

 

ក្បភពរបូងត 

Wolfgang Uhlig (ទាំព័រ 6, 7) បណ្ណ សារ

របស់្ក្រមុសាជីវរមម Würth 

 

©ក្រមុសាជីវរមម Würth លៅ Künzelsau ល ោះពុមពផ្សាយលៅក្បលទស្អាលល ឺ

ម ង់ ររាសិ្ទធិក្គប់របបយា ង 

ការល ោះពុមពតាមលក្កាយ លទាោះបីជាល ោះពុមពរតមួយភាគរ៏លោយ គឺក្តវូរតម្ភនការអនុញ្ញញ តជាមុនជាចាាំ ច់្ប។ 
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