2021.06(ឧសភា ២០២១)

ក្រ ុមអគ្គ ិសនី របស់ស៊ុមីតូម៊ុ

អន រផ្គត់ផ្គង់
រូ ដននការក្បក្រឹតដ
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តារាងមាតិកា
ការប្បេ ជ្ញាចិតេប្ដើមបីអ
ន៊ុប្ោមតាមចាប់

-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ប្បឆាំងអាំយពើពក
ុ រលួ យ
-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ប្បកួ តប្បជែង
-យយើងរំពឹងថានឹងមានការការពារ កមម សិទ្ធិបញ្ញារបស់ SEG
-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ពាណិែជកមម អនត រជាតិ

ការប្បេ ជ្ញាចិតេប្ដើមបីទ
ទួ លបានការទទួ លខ៊ុ
សក្តូវ

-ការច្បូ លរ ួមជាមួ យជសែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ការប្បេ ជ្ញាចិតេចំប្
ក្បជ្ញជន

-យយើងរំពឹងថានឹងអនុយោមតាមច្បាប់ការង្វរ

ោះ

-ជរ៉ែមានែយមាលោះ
-ការអនុវតត ន៍ការច្បិញ្ចឹមែី វ ិតប្បកបយោយការទ្ទ្ួ លសុសប្តូវនិងច្បីរភាព

-យយើងប្បឆាំងនឹងការយប្បើប្ាស់កមាលាំងពលកមម យោយបងខ ាំ
-យយើងប្បឆាំងនឹងការយប្បើប្ាស់ពលកមម របស់កុមារ
-យយើងសូ មយថាោលយោសច្បាំយពាោះប្រប់រ ូបភាពននការែួ ញដូ រផ្ល វូ យេទ្។
-យយើងប្បឆាំងនឹងការយាយី
-យយើងប្បឆាំងនឹងការយរ ើសយអើងនិងយលើកទ្ឹកច្បិតតឱ្យមានភាពច្បប្ម រោះជាតិសាស
-យយើងយោរពសិទ្ធ ស
ិ មារមរបស់កមម ករ
-យយើងយបត ជាាច្បិតតច្បាំយពាោះបរ ិសាានការង្វរប្បកបយោយសុវតា ិភាព
-យយើងរំពឹងថាទ្ិននន័យផ្ទាល់សល ួននឹងប្តូវានការពារ

ការប្បេ ជ្ញាចិតេចំប្
សងគ ម

ោះ

-យយើងយបត ជាាការពារបរ ិសាាន
-យយើងមានការយបត ជាាច្បិតតកនុងការែប្ម រញសហរមន៍ជដលយយើងយ្ា ើប្បតិបតត ិការ

ការប្បេ ជ្ញាចិតេប្ដើមបី
ប្ោររតាមនិងក្រម
សីលធម៌អាជីវរមម

-យយើងរំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់នឹងផ្ត ល់មយ្ោាយដល់និយយាែិកយដើមបីរាយការណ៍អាំពកា
ី រប្ពួ យារមភ

បញ្ហាទារ់ទងនឹងក្រ
មប្នោះ

（SEG ទ្ូ រសពា ័បន្ទាន់）

-យយើងរំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់នឹងរកាព័ត៌មានអាែីវកមមប្តឹមប្តូវ
-យយើងរំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់នឹងទ្ទ្ួ លយករាំនិតផ្ត ច្បយផ្ត
ួ
ើមននការអនុវតតប្សបតាមប្កមសីល្ម៌

（សវនកមម / ពិនិតយ / យសន ើសុាំព័ត៌មាន）
（ទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនង）
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វិញ្ញាណរបស់ ស៊ុមីតូម៊ុ
Banji-nissei – ធ្វើអស់ពីចិតតរបស់អនក មិនត្តឹមតតធៅកនុងអាជីវកមមប៊ុធ្ណោះធេប៊ុតនតក៏ធៅកនុងត្រប់េិដ្ឋភាពននជីវិតរបស់អនកតដ្រ។
Shinyo-kakujitsu – ដាក់សារៈសំខាន់ធល្ើភាពធសា
ម ោះត្តង់និងការត្រប់ត្រងល្អ។
Fusu-furi – ក៊ុំល្ោះបង់ភាពធសា
ម ោះត្តង់ធដ្ើមបីេេួល្បានត្បាក់ចំធណញងាយត្សួល្។

ក្រ ុមអគ្គ ិសនី របស់ ស៊ុមីតូម៊ុ
ក្រមសីលធម៌អនរផ្គតផ្
់ គង់
អស់រយៈយពលជាង ១២០ ឆនាំ។ យនោះសុមីតូមុ ប្ក រមអរគ ិសនី(“SEG”) ប្តូវានដឹកន្ទាំយោយ
វ ិញ្ញាណរបស់សុមីតូមុ ជាមួ យ
ការសងោ ត់្ងន់របស់វាយៅយលើភាពសុច្ប រ ិតនិងប្កមសីល្ម៌អាែីវកមម ។ SEG
ជសា ងរកការច្បូ លរ ួមច្បាំជណកដល់សងគ មតាមរយៈសកមម ភាពអាែីវកមមប្បកបយោយយុតតិ្ម៌និងច្បីរ
ភាព និង
យ្ា ើអាែីវកមម ជាមួ យអន កផ្គត់ផ្គង់ជដលជច្បករំ ជលកការយបត ជាាច្បិតតរបស់សល ួនច្បាំយពាោះភាពយសាមោះប្តង់
និង ប្កមសីល្ម៌អាែីវកមម ។
ប្កមសីល្ម៌អនកផ្គត់ផ្គង់យនោះ(“ ប្លខរូ ដ”) កាំណត់យច្បញ SEG
ការរំពឹងទ្ុករបស់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើង ជដលរ ួមបញ្ចល
ូ អន កផ្គត់ផ្គង់អនកយ ៉ៅ ការបនត ភានក់ង្វរ
អន កពិយប្ោោះយយាបល់អនកជច្បកចាយ ឬ ភារីយផ្ែងយទ្ៀតជដលទ្ទ្ួ លានការទ្ូ ោត់ពី SEG
សប្មាប់ផ្លិតផ្លរបស់សល ួន ឬ យសវាកមម .
យៅSEGយយើងទ្ទ្ួ លសាគល់ថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយដើរតួ ន្ទទ្ីយា៉ៅងសាំខាន់កនុងយជារែ័យទ្ូ យៅរប
ស់យយើង។
យយើងយកាតសរយសើរច្បាំយពាោះវ ិភារោនជដលអន កផ្គ ត់ផ្គង់របស់យយើងយ្ា ើច្បាំយពាោះអាែីវកមម របស់យយើង។
យយើងយប្ែើសយរ ើសយ្ា ើអាែីវកមម ជាមួ យអន កផ្គ ត់ផ្គង់ជដលជច្បករំ ជលកការយបត ជាាច្បិតតរបស់យយើងច្បាំយពាោះ
ភាពយសាមោះប្តង់ និង យ្ា ើអាែីវកមមប្សបតាមច្បាប់។
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SEGយសន ើសុាំឱ្យអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយ្ា ើអាែីវកមម តាមរយបៀបជដលប្តូវនឹងយោលការណ៍ជដលាន
កាំណត់ខាងយប្កាម និង
ថាពួ កយរានបយងោ ើតការរំពឹងទ្ុកប្សយដៀងោនយៅតាមបណ្ត
ត ញផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់សល ួនរបស់ពួកយរ។

ការប្បេ ជ្ញាចិតេប្ដើមបីអន៊ុប្ោមតាមចាប់
SEG
រំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយ្ា ើសកមម ភាពអាែីវកមម របស់ពួកយរយោយអនុយោមតាមច្បា
ប់និងបទ្បបញ្ា តត ិជដលអាច្បអនុវតត ានោ ាំងអស់។
ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ក្បឆំងអំប្រើរ៊ុររលួយ
ការសូ កា៉ៅន់បងោ ឱ្យមានផ្លប៉ៅោះពាល់យា៉ៅងខាលាំងដល់សហរមន៍យហើយវាអាច្បបណ្ត
ត លឱ្យសូ ច្បខាត
យា៉ៅង្ង ន់្ងរដល់ SEG ។ SEG
រំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពតាមច្បាប់ប្បឆាំងអាំយពើពុករលួ យជដលអាច្បអនុវតត ាន
។ យលើសពីយនោះយទ្ៀត,
យៅយពលជដលអន កផ្គត់ផ្គង់មានទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនងជាមួ យមន្រនតីរោាេិាលកនុងន្ទមប្ក រមហុន SEG
អន កផ្គត់ផ្គង់ប្តូវានហាមឃាត់ជាោច្ប់ខាតពីការផ្តល់ឬទ្ទ្ួ លអា ើក៏យោយ យោយផ្ទាល់ ឬ
ទ្ទ្ួ លាននូ វអា ើជដលមានតនមល យោយផ្ទាល់ឬយោយប្បយយាលយដើមបីទ្ទ្ួ លានអតថប្បយយាែន៍អាែីវ
កមម មិនប្តឹមប្តូវ។
ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ក្បរួ តក្បជជង
SEG
ប្តូវានយបត ជាាច្បិតតយដើមបីយោរពតាមការប្បកួ តប្បជែងនិងច្បាប់ប្បឆាំងនឹងយសច្បកត ីទ្ុកច្បិតតយហើយ
យយើងរំពឹងថានឹងមានការយបត ជាាច្បិតតប្បហាក់ប្បជហលោនពីអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើង។
ប្យើងរំរឹងថានឹងមានការការ

រ SEG រមម សិទធិបញ្ហា

SEG រំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងការពារកមម សទ្
ិ ធិបញ្ញារបស់SEG
ជដលទ្ទ្ួ លានកនុងកាំឡ
រ ងយពលទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនងរបស់យយើង។
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ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់

ណិជរ
ជ មម អនេ រជ្ញតិ

SEG
មានយមាទ្នភាពជដលានកាលយជាប្ក រមហុនសកលនិងមានអន កផ្គ ត់ផ្គង់យៅែុាំ វ ិញពិេពយោក។
យយើងរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយោរពច្បាប់នង
ិ បទ្បបញ្ា តត ិសតីពីការន្ទាំយច្បញនិងន្ទាំយច្បញនិង
តប្មូវការពាណិែជកមម អនត រជាតិដនទ្យទ្ៀត។

ការប្បេ ជ្ញាចិតេប្ដើមបីទទួ លបានការទទួ លខ៊ុសក្តូវ
ការចូ លរ ួមជ្ញមួ យជខែសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់
ការប្រប់ប្រងច្បង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្បកបយោយច្បីរភាពរឺមានសារៈសាំខាន់ជដលកាំពុងយកើនយឡើងដល់អន
កពាក់ព័នធរបស់យយើងរ ួមោ ាំងអតិថិែននិង វ ិនិយយារិន។
យយើងានកាំណត់តប្មូវការសងគ មនិងបរ ិសាានសប្មាប់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងអស់រយៈយពលជាយប្ច្បើ
នឆនាំ។
យយើងនឹងបនត កិច្បចសហប្បតិបតត ិការរបស់យយើងជាមួ យអន កផ្គត់ផ្គង់យហើយយយើងនឹងបយងោ ើនការច្បូ លរ ួ
មរបស់យយើងយៅកនុង វ ិស័យយុទ្ធសាន្រសតោ ាំងអស់យដើមបីបយងោ ើនសមតា ភាពប្បកបយោយច្បីរភាពយៅកនុ
ងជសែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។
ជរ៉ែមានជប្មាលោះ
ជាពិយសស,SEG
តប្មូវឱ្យអន កផ្គ ត់ផ្គង់របស់យយើងចាត់ វ ិធានការសមប្សបយដើមបីកាំណត់ថាយតើផ្លិតផ្លរបស់ពួកយរ
មានផ្ទ ក
ុ សារធាតុជរ៉ែជដលមានែយមាលោះ(សាំណា៉ៅហាាំង តានីញូ ម
៉ៅ តង់សុន និងមាស)
យហើយប្បសិនយបើដូយច្បន ោះយដើមបីអនុវតត ដាំយណើរការយដើមបីកាំណត់ប្បេពននជរ៉ែោ ាំងយនោះយហើយយបើមិនដូ យច្បន ោះ
យទ្ប្តូវយោរពតាមច្បាប់និងបទ្បបញ្ា តត ិជដលអាច្បអនុវតត ានោង
ាំ អស់។
ការប្រប់ប្រងប្បេពនិងការយប្បើប្ាស់ជរ៉ែជដលមានែយមាលោះ។
យយើងរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់នឹងលុបបាំាត់ការយប្បើប្ាស់ជរ៉ែជដលមានែយមាលោះយោយផ្ទាល់ឬយោយប្បយយាល ហិរញ្ា វតថុឬផ្តល់ផ្លប្បយយាែន៍ដល់ប្ក រមប្បោប់អាវុ្យៅសាធារណរដឋប្បជា្ិបយតយយកុងយហាគ (the
“DRC”) និងបណ្ត
ត ប្បយទ្សជាប់ោន។
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ការអន៊ុវតេ ន៍ការចិញ្ចឹមជី វ ិតក្បរបប្ោយការទទួ លខ៊ុសក្តូវនិងចីរភារ
យនោះDRC ក៏ជាអន កផ្លិត cobalt ្ាំបាំផ្ុតយៅយលើពេ
ិ ពយោកផ្ងជដរ។
ការោញយកកូ ឡាជែនយ្ា ើឱ្យមានការប្ពួ យារមភប្សយដៀងោនយៅនឹងការែីកយកជរ៉ែជដលមានែ
យមាលោះយហើយក៏ានកាលយជាកងា ល់ផ្ងជដរ។
យយើងយលើកទ្ឹកច្បិតតឱ្យអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងយប្បើការអនុវតតប្បកបយោយការទ្ទ្ួ លសុសប្តូវនិងប្ប
កបយោយនិរនត រភាពយដើមបីរកប្បេពវតថុធាតុយដើមោ ាំងអស់។ រ ួមោ ាំង cobalt
និងសារធាតុជរ៉ែយផ្ែងយទ្ៀត។
យយើងយលើកទ្ឹកច្បិតតដល់អនកផ្គ ត់ផ្គង់ោ ាំងអស់ឱ្យរិតរូ រពីការវ ិវតត សតង់ោរអនត រជាតិនិងការវ ិវតត ោ
ក់ទ្ងនឹងបញ្ញាបរ ិសាាន
សិទ្ធិមនុសែនិងបញ្ញាសងគ មយផ្ែងៗជាពិយសសយៅកនុងតាំបន់ជដលរងការប៉ៅោះទ្ងគ ិច្បនិងហានិេ័យសព
ស់។

ការប្បេ ជ្ញាចិតេចំប្

ោះក្បជ្ញជន

SEGយបត ជាាយោរពសិទ្ធិមនុសែ។ ការយបត ជាាច្បិតតរបស់យយើងរ ួមមានការកាំណត់អតត សញ្ញាណការពារនិ
ងកាត់បនា យផ្លប៉ៅោះពាល់អ វ ិែជ មានននសិទ្ធិមនុសែពីសកមម ភាពរបស់យយើង។ យយើងរំពឹងថាអន កផ្គ
ត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងជច្បករំ ជលកការយោរពសិទ្ធិមនុសែដូ ច្បោនរ ួមោ ាំងការយបត ជាាច្បិតតយដើមបីទ្ទ្ួ លសាគ
ល់សតង់ោរសិទ្ធិមនុសែអនត រជាតិជាទ្ូ យៅ។
ប្យើងរំរឹងថានឹងអន៊ុប្ោមតាមចាប់ការង្វរ
SEGរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពតាមច្បាប់ជដលអាច្បអនុវតត ានោ ាំងអស់ជដលកាំ
ណត់យមា៉ៅងយ្ា ើការប្ាក់ឈ្ន ួលអតថប្បយយាែន៍និងល័កខស័ណឌយផ្ែងៗយទ្ៀតរ ួមោ ាំងកិច្បចសនោការង្វរ
ប្បសិនយបើមាន។
ប្យើងក្បឆំងនឹងការប្ក្បើក្បាស់រមាលង
ំ រលរមម ប្ោយបងខ ំ
SEG នឹងមិនយ្ា ើការជាមួ យអន កផ្គត់ផ្គង់– យោយផ្ទាល់ឬយោយប្បយយាល–
យប្បើកមាលាំងពលកមម ោសករ ឬ ទ្ាំរង់យផ្ែងយទ្ៀតននការបងខ ាំ ឬ
6
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កមាលាំងពលកមម ជដលមិនសម ័ប្រច្បិតតយៅកនុងកមាលាំងពលកមម របស់ពួកយរ។
អន កផ្គត់ផ្គង់មិនរួ រយសន ើសុាំឱ្យនិយយាែិកឬសមាែិកននកមាលាំងការង្វររបស់ពួកយរប្បរល់លិសិតឆ្ល ង
ជដនរបស់ពួកយរយឡើយ។
អតត សញ្ញាណកមម ជដលយច្បញយោយរោាេិាលឬការអនុញ្ញាតការង្វរជដលជាលកខ សណឌការង្វរ។
ប្យើងក្បឆំងនឹងការប្ក្បើក្បាស់រលរមម រ៊ុមារ
SEG នឹងមិនសហការជាមួ យអន កលក់ជដល– យោយផ្ទាល់ឬយោយប្បយយាល–
ពួ កយរយប្បើពលកមម កុមារសុសច្បាប់យដើមបីប្រប់ប្រងប្ក រមហុនរបស់ពួកយរ។ យដើមបីយ្ា ើដូច្បយនោះ
“កូ ន”
សាំយៅយៅយលើនរណ្តមានក់ជដលមានអាយុប្សបច្បាប់អបបបរមាសប្មាប់ការង្វរយៅកនុងទ្ីតាាំងជដល
ការង្វរប្តូវានយ្ា ើ, ប៉ៅុជនត កនុងករណីណ្តក៏យោយ SEG
នឹងមិនយ្ា ើការជាមួ យអន កផ្គត់ផ្គង់ជដលកមាលាំងពលកមម ផ្ទាល់ឬយោយប្បយយាលរ ួមមានកុមារអាយុ
យប្កាម ១៥ ឆនាំ។
ប្យើងសូមប្ថាោលប្ទាសចំប្

ោះក្គ្ប់រ ូបភារននការជួញដូ រផ្ល វូ ប្េទ។

SEG
នឹងមិនយ្ា ើការជាមួ យអន កផ្គត់ផ្គង់ជដលច្បូ លរ ួមយោយផ្ទាល់ឬយោយប្បយយាលកនុងការែួ ញដូ រមនុ
សែយឡើយ។
ប្យើងក្បឆំងនឹងការយាយី
SEG
រំពឹងថាអន កលក់របស់យយើងនឹងប្បប្ពឹតដច្បាំយពាោះនិយយាែិករបស់ពួកយរប្បកបយោយភាពប្តឹមប្តូវនិ
ងយុតតិ្ម៌ជដលមនុសែោ ាំងអស់មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លាន។
អន កផ្គត់ផ្គង់រួរជតបយងោ ើតបរ ិយាកាសការង្វរជដលមិនអត់្មត់នឹងការយាយីឬការរំយោេបាំពាន
យផ្ែងយទ្ៀតច្បាំយពាោះនិយយាែិក។
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ប្យើងក្បឆំងនឹងការប្រ ើសប្អើងនិងប្លើរទឹរចិតេឱ្យមានភារចក្ម ុោះ
SEG
រំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងផ្តល់ឱ្កាសការង្វរយសម ើៗោនដល់និយយាែិកនិងអន កោក់ពាកយសុាំ
ការង្វរយោយោមនការយរ ើសយអើងសុសច្បាប់ ជផ្ែកយលើពូែសាសន៍ ែនជាតិយដើម សាសន្ទ អាយុ
យេទ្ អតត សញ្ញាណ យយនឌ័រ ទ្ាំន្ទស់ផ្ល វូ យេទ្ ពិការភាព
ឬលកខ ណៈយផ្ែងយទ្ៀតជដលការពារយោយច្បាប់ជា្រមាន។.
SEG
យលើកទ្ឹកច្បិតតដល់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់សល ួនយដើមបីយលើកកមព ស់ភាពច្បប្ម រោះនិងយដើមបីយលើកកមព ស់វបប្ម៌
បញ្ចល
ូ ោននិងប្កមសីល្ម៌យៅកនុងកជនល ងការង្វររបស់សល ួន.
ប្យើងប្ោររសិទធ ិសមាគ្មរបស់រមម ររ
SEGរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពសិទ្ធរិ បស់កមម ករនិយយាែិតកនុងការច្បូ លរ ួមឬមិនច្បូ
លរ ួមប្សបតាមច្បាប់ជដលអាច្បអនុវតត ាន។
ប្យើងប្បេ ជ្ញាចិតេចំប្

ោះបរ ិស្ថានការង្វរក្បរបប្ោយស៊ុវតា ិភារ

SEGរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងការពារសុសភាព សុវតា ិភាព
និងសុសុមាលភាពរបស់ប្បជាែនយេាៀវយទ្សច្បរនិងអន កយផ្ែងយទ្ៀតជដលអាច្បរងផ្លប៉ៅោះពាល់ពីស
កមម ភាពរបស់ពួកយរ។
អន កផ្គត់ផ្គង់ប្តូវជតអនុវតត តាមច្បាប់និងបទ្បញ្ញជសុសភាពនិងសុវតា ិភាពយៅកជនល ងយ្ា ើការជដល
អាច្បអនុវតត ាន។
ប្យើងរំរឹងថាទិននន័យផ្ទាល់ខល ួននឹងក្តូវបានការ

រ

SEGរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងយោរពច្បាប់ជដលអាច្បអនុវតត ានោ ាំងអស់ជដលតប្មូវឱ្យ
មានការការពារទ្ិននន័យផ្ទាល់សល ួនរបស់និយយាែិកអតិថិែននិងភារីយផ្ែងយទ្ៀត។
យលើសពីយនោះយទ្ៀតអន កផ្គត់ផ្គង់ប្តូវជតែូ នដាំណឹងដល់ប្ក រមហុន SEG
ឱ្យានឆប់រហ័សនូ វរាល់ការបាំពានច្បាប់ឯកែនភាពទ្ិននន័យយោយអន កផ្គត់ផ្គង់ឬភារីណ្តមួ យ
ជដលអន កផ្គត់ផ្គង់យ្ា ើអាែីវកមម ជាមួ យយន្ទោះជដលប៉ៅោះពាល់ដល់ SEG ។
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ការប្បេ ជ្ញាចិតេចំប្
ប្យើងប្បេ ជ្ញាការ

ោះសងគ ម

របរ ិស្ថាន

SEGយបត ជាាច្បាំយពាោះភាពជាអន កទ្ទ្ួ លសុសប្តូវជផ្នកបរ ិសាាននិងកាត់បនា យផ្លប៉ៅោះពាល់ប រ ិសាាននន
សកមម ភាពរបស់យយើង។
យយើងរំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងកាត់បនា យផ្លប៉ៅោះពាល់ប រ ិសាានននប្បតិបតត ិការអាែីវក
មម របស់ពួកយរ។
យដើមបីប្រប់ប្រងហានិេ័យននយប្ោោះថានក់ប រ ិសាាននិងយដើមបីអនុវតត តាមច្បាប់និងបទ្បបញ្ា តត ិសតីពីប រ ិ
សាាន។ SEG យលើកទ្ឹកច្បិតតឱ្យអន កផ្គត់ផ្គង់របស់សល ួនយកច្បិតតទ្ុកោក់ជាពិយសសច្បាំយពាោះ៖
ការកាត់បនា យឧសម ័នផ្ា ោះកញ្ច ក់បយងោ ើនប្បសិទ្ធភាពថាមពលការយប្បើប្ាស់ថាមពលកយកើតយឡើង វ ិ
ញការយប្បើប្ាស់ថាមពលទ្ឹកនិងវតថុធាតុយដើមប្បកបយោយប្បសិទ្ធភាពការយប្បើប្ាស់ វ ិ្ីប្រប់ប្រង
្នធានប្បកបយោយនិរនត រភាពនិងដាំយណើរការកាត់បនា យកាកសាំណល់។
ប្យើងមានការប្បេ ជ្ញាចិតេរនុងការជក្ម ុញសហគ្មន៍ជដលប្យើងប្ធា ើក្បតិបតេ ិការ
យោលការណ៍សាែីវកមម មួយរបស់ប្ក រមហុន SEG
រឺយយើងច្បូ លរ ួមច្បាំជណកកនុងការបយងោ ើតសងគ មនិងបរ ិសាានឱ្យកាន់ជតប្បយសើរយឡើងយោយមានការយ
ល់ដឹងយា៉ៅងច្បាស់ពីទ្ាំនួលសុសប្តូវសងគ មរបស់យយើង។
យយើងរំពឹងថានឹងមានការយបត ជាាច្បិតតប្សយដៀងោនពីអនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើង។

ការប្បេ ជ្ញាចិតេប្ដើមបីប្ោររតាមនិងក្រមសីលធម៌អាជីវរមម
ប្យើងរំរឹងថាអន រផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្េល់មប្ធោបាយដល់និប្យាជិរប្ដើមបីរាយការណ៍អំរីការក្រួ យបារមភ
SEGរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់សល ួននឹងផ្តល់ែូននូ វនិយយាែិកនូ វមយ្ោាយមួ យសប្មាប់ការយលើក
យឡើងនូ វការរំយោេបាំពានច្បាប់ឬការប្ពួ យារមភ ដនទ្យទ្ៀតយោយមិនខាលច្បសងសឹក
យយើងរំពឹងថាអន កផ្គត់ផ្គង់នឹងយឆ្ល ើយតបយៅនឹងការប្ពួ យារមភ ជដលប្តឹមប្តូវ។
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ប្យើងរំរឹងថាអន រផ្គត់ផ្គង់នឹងររារ័ត៌មានអាជីវរមមក្តឹមក្តូវ
យយើងរំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់នឹងបាំយពញឯកសារអាែីវកមម ោ ាំងអស់
(រាប់បញ្ចល
ូ ោ ាំងឯកសារជដលមានរុណភាព) ប្តឹមប្តូវនិងោន់យពលយវោ។
យយើងក៏រំពឹងផ្ងជដរថាអន កផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងនឹងបង្វាញព័ត៌មានយពញយលញនិងសុប្កឹតនិងោ
ន់យពលយវោយៅកនុងរាយការណ៍និងឯកសារជដលានោក់ជាមួ យនិយ័តកររោាេិាលរ ួមោ ាំងរ
ាយការណ៍ហិរញ្ា វតថុតាមកាលកាំណត់។
យយើងរំពឹងថាយៅយពលអនុវតត ឯកសាររបស់អនកផ្គ ត់ផ្គង់ប្តូវជតមានការអនុញ្ញាតប្តឹមប្តូវ។
យលើសពីយនោះយយើងរំពឹងថារាល់ការកត់ប្តាសកមម ភាពហិរញ្ា វតថុរបស់អនកផ្គតផ្
់ គង់រឺអនុយោមតាម
ច្បាប់និងការអនុវតត រណយនយយ។
អន កផ្គត់ផ្គង់មិនប្តូវយ្ា ើឱ្យធាតុមិនប្តឹមប្តូវឬបាំភាន់យៅកនុងឯកសារនិងកាំណត់ប្តារបស់ពួកយរ
យហើយមិនប្តូវលុបយចាលព័ត៌មានពីកាំណត់ប្តារបស់ពួកយរជដលពួ កយរតប្មូវឱ្យកត់ប្តាយន្ទោះយទ្។
ប្យើងរំរឹងថាអន រផ្គត់ផ្គង់នឹងទទួ លយរគ្ំនិតផ្ត ចប្ផ្េ
ួ
ើមននការអន៊ុវតតក្សបតាមក្រមសីលធម៌
តាមជដលអាច្បយ្ា ើយៅាននិងតាមរយបៀបមួ យជដលសមប្សបយៅនឹងទ្ាំហាំនិង្មម ជាតិននអាែីវ
កមម របស់ពួកយរយអសសុែ
ី ីរំពឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់នឹងអនុវតត កមម វ ិ្ីអនុយោមភាពនិងប្កមសីល្
ម៌របស់ពួកយរឱ្យមានប្បសិទ្ធភាព។
SEGយលើកទ្ឹកច្បិតតដល់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់សល ួនឱ្យអនុវតតប្កមប្បតិបតត ិផ្ទាល់សល ួនរបស់ពួកយរនិងយដើ
មបីយលើកកមព ស់វបប្ម៌ននការអនុយោមនិងប្កមសីល្ម៌អាែីវកមម យៅកនុងអងគ ការរបស់ពួកយររ ួ
មោ ាំងការយែៀសវាងទ្ាំន្ទស់ផ្លប្បយយាែន៍។

បញ្ហាទារ់ទងនឹងក្រមប្នោះ
អន កផ្គត់ផ្គង់ (ឬនិយយាែិករបស់ពួកយរ)
អាច្បែូ នដាំណឹងអាំពីការប្ពួ យារមភ ោក់ទ្ងនឹងបញ្ញាជដលប្រប់ប្រងយោយប្កមយនោះ។
ប្បសិនយបើមានការប្ពួ យារមភ ណ្តមួ យយៅយប្កាមប្កមយនោះយយើងយលើកទ្ឹកច្បិតតឱ្យអន កោក់ទ្ងយៅទ្ាំ
ន្ទក់ទ្ាំនងអាែីវកមម ច្បមបងរបស់អនក។
ប្បសិនយបើវាមិនសមរមយសូ មោក់ទ្ងមកយលសទ្ូ រស័ពាបន្ទាន់
https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines ។
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SEG
រកាសិទ្ធិកនុងការយ្ា ើសវនកមម /ពិនិតយយឡើង វ ិញននអន កផ្គ ត់ផ្គង់ណ្តមួ យយដើមបីធាន្ទឱ្យាននូ វការអ
នុយោមតាមប្កមប្បតិបតត ិយនោះ។
យោយសារជតSEG
ជសា ងរកការយ្ា ើអាែីវកមម ជាមួ យអន កផ្គត់ផ្គង់ជដលមានការយបត ជាាច្បិតតរបស់យយើងកនុងការអនុវតត តា
មច្បាប់និងប្កមសីល្ម៌
ការអនុវតត អាែីវកមមប្បកបយោយទ្ាំនួលសុសប្តូវយយើងនឹងពិនិតយយមើលល័កខស័ណឌននទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនង
អាែីវកមម របស់យយើងប្បសិនយបើយយើងដឹងថាអន កផ្គ ត់ផ្គង់ានរំយោេច្បាប់ឬសកខានមិនានអ
នុវតត តាមប្កមយនោះ។ ដល់ទ្ីបញ្ច ប់យនោះ SEG
អាច្បយសន ើសុាំព័ត៌មានោក់ទ្ងនឹងការអនុយោមរបស់អនកផ្គត់ផ្គង់របស់យយើងជាមួ យនឹងប្កមយនោះ។
ប្បសិនយបើអនកមានសាំណួរអាំពីប្កមយនោះសូ មោក់ទ្ងមកscoc-queries@info.sei.co.jp.

11

