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រចិនាាសីម័�និធមលូ�ាានិក្រ�ះ�ចិនំិនួិបួុនិ

វិិធីសាាប្រសិជែដំលមាានិប្រកមសីលធម៌រ�ស់ Bolloré Group 

ពីឹងជែ�ែកប្តេលើគុុណសមបតិិិនិិងប្តេ�ាលកាារណ៍ជែដំលបាានិ�ញ្ចូូ�ល 

និិងអំនិុវិតិិប្តេដាាយនាាយកនិិង�ុគុគលិកទាំាំងអំស់រ�ស់ខួ�និប្តេ�ា
ទូទាំាំងពិីភពីប្តេ�ាក។

សប្រមាា�់�ុគុគលិកនិិងនៃដំគុូទាំាំងអំស់រ�ស់ Group, ប្រកមសីលធម៌
ប្តេនិ�មាានិពី័តិ៌មាានិលមែិតិអំំពីី មូលដាាានិប្រគុឹ�នៃនិវិិធីសាាប្រសិប្តេនិ� 
និិងអាាក�បកិរិ�ាជែដំលរំពីឹងទុកប្តេ�ាកន�ងកិចិូប្រ�តិិ�តិិិកាារប្រ�ចាំាំនៃ�ៃ
រ�ស់ពីួកប្តេគុ។

ប្រកមសីលធម៌ប្តេនិ� មាានិភ្នាាពីប្រស��ាា�ាាងប្តេពីញប្តេលញជ្ញាាមួយ 

ប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយនៃនិកាារទទួលខុសប្រតិូវិខាាងសងគមនិិង�រិសាាានិ
រ�ស់ Bolloré Group ជែដំលបាានិ�ងាាាញប្តេ�ាកន�ងប្រកមសីលធម៌
និិងធមមនុិញ្ញា CSR រ�ស់ខួ�និ និិងប្តេ�ាកន�ងរបាាយកាារណ៍ប្រ�ចាំាំឆាំាាំនៃនិ 
 “កាារទទួលខុសប្រតិូវិ និិង និិងកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិ” រ�ស់ខួ�និ។

កាារប្តេធវើសី�មមភាាព្វ
ប្តេ�ាយសុីចិរតិិភាាព្វ�ែ�ងកាារប្តេធវើអាាជីវី�មមរបុស់ី

ប្តេយើង និងិកាារប្តេលើ��ម័ស់ីសិីទីធមិនិសុីស

កាាររួបុរួមនិិង
កាារពាារក្របុជ្ញាាព្វលរដំឋ�ជឺ្ញាាភាាព្វ 

ខ្លាំំាងំដំធ៏បំុ�ំតុិរបុស់ីក្រ�មុហុុ៊ុនិ

កាារច្នៃចិែក្របុឌិិតិ�ែ�
ងកាារប្តេ�ើើយតិបុប្តេ�ានិះងបុញ្ហាាាក្របុឈម

ផ្នែ�ែ�បុរិសាាានិសីខំ្លាំានិ់ៗ

កាារប្តេបុេជ្ញាាាចិិតិេ
រយៈប្តេព្វលផ្នែវងចំិប្តេពាា�កាារ

អភិិវឌិឍក្របុចាំាតំិបំុនិ់
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Cyrille Bolloré
ប្រ�ធាានិនិិងនាាយកភ្នាាាក់ងាារប្រ�តិិ�តិិិ 

នៃនិ Bolloré Group

កន�ងរយៈប្តេពីល�ិតិពីីរសតិវិតិសរ៍នៃនិកាាររស់ប្តេ�ារ�ស់

ខួ�និ Bolloré Group មិនិជែដំលឈ�់អំភិវិឌ្ឍឍប្តេទ 

ប្តេដាាយសប្រម�ខួ�និប្តេ�ានិឹងពីិភពីប្តេ�ាកជែដំលកំពីុង

ផ្ទាាាស់�ិ�រជ្ញាានិិចិូ។ 

ភ្នាាពីប្តេជ្ញាាគុ�័យប្តេនិ� គុឺពាាក់ពី័និិនិឹងកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិរ�ស់

ប្រសិីនិិង�ុរស ជែដំលបាានិ�ប្តេងើើនិសកមមភ្នាាពីរ�ស់ប្តេយើង

ប្រស�ប្តេពីលជែដំលមាានិកាាររក�ាគុុណសមបតិិិរ�ស់ប្តេយើង និិង�ប្តេងើើតិប្រកមសីលធម៌

អាា�ីវិកមមជែដំលបាានិជែចិករំជែលកទាំាំងអំស់�ាា។ 

Bolloré Group ប្តេ�ោាលប្តេទាំាសអំំប្តេពីើពីុករលួយ ឥទិិពីលប្តេលើកាារលក់ទំនិិញ

និិងកាារអំនិុវិតិិប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាារប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ង។ ប្រកមសីលធម៌ធាានាានិូវិតិមាាាភ្នាាពី

 ហ៊ុិរញ្ញាវិតិិ� កាារអំនិុប្តេ�ាមតាាមកមមវិិធីនៃនិកាារដាាក់ទណឌកមមអំនិិរជ្ញាាតិិ និិងកាារ

កាារពាារទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និ។

ប្រកមសីលធម៌កាារពាារកាារខូចិខាាតិ�រិសាាានិ កាាររំប្តេ�ាភសិទិិមនិុសស និិង

ប្តេសរីភ្នាាពីជ្ញាាមូលដាាានិ និិងហាានិិភ័យដំល់សុខភ្នាាពីនិិងសុវិតិិិភ្នាាពី�ុគុគលនាានាា។ 

ចិុងប្តេប្រកាាយប្រកមសីលធម៌ប្រ�យុទិប្រ�ឆាំាំងប្រគុ�់ទប្រមង់នៃនិកាារប្តេរើសប្តេអំើងនិិង 

កាាររំខាានិ់ទាំាំងអំស់។

ប្តេយើងរស់ប្តេ�ាកន�ងយុគុសម័យនៃនិតិមាាាភ្នាាពីនិិងកាារទទួលខុសប្រតិូវិ ជែដំលមាានិ

ប្តេសចិកិីប្រ�កាាសអំំពីីប្តេ�ាល�ំណងមិនិប្រគុ�់ប្រ�ានិ់។ 

តាាមរយៈសកមមភ្នាាពី�ុគុគលរ�ស់ប្តេយើង ប្តេយើងខំ�ំទាំាំងអំស់�ាាគុឺជ្ញាាអំនក�សពីវ��ាយ

រ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្តេហ៊ុើយទទួលខុសប្រតិូវិចិំប្តេពាា�ប្តេករ៍ិ�ប្តេ�ះា�រ�ស់ខួ�និ។ 

អំនកតិំណ្តាាងនាានាានៃនិប្រកុមហ៊ុុុនិសាាខាារ�ស់ប្តេយើងទាំាំងអំស់ ចិូលរួមជ្ញាាមួយខំ�ំ

កន�ងកាារប្តេសនើសុំឱ្យយអំនកប្តេធវើសកមមភ្នាាពីប្តេដាាយសុចិរិតិភ្នាាពីជ្ញាានិិចិូ ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាម

តាាមចិ�ា�់ជែដំលប្រតិូវិអំនិុវិតិិ និិងប្រកមសីលធម៌រ�ស់ប្តេយើង។

�ះានិសាាានិភ្នាាពីណ្តាាអាាចិប្តេដាា�សាារអាាក�បកិរិ�ាជែដំលរំប្តេ�ាភ�ំពាានិនិឹង

ប្រកមប្តេនិ�ប្តេទ៖ វាាគុឺជ្ញាាកាារទទួលខុសប្រតិូវិរួមរ�ស់ប្តេយើង ប្តេហ៊ុើយនិិរនិិរភ្នាាពីនៃនិ 

Group រ�ស់ប្តេយើង ជែដំលអាាចិមាានិ�លអាាប្រកក់។

ក្រតិូវប្តេធវើសី�មមភាាព្វប្តេ�ាយ
ប្តេសាះា�ក្រតិង់ជ្ញាានិិចិច

បុ
ព្វ

វ�
ថា

ា 
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Bolloré Group ដំបំ្តេណើរកាារកន�ងវិសិយ័សខំាានិ់ៗ ចិនំិនួិ�៖ី ដំកឹ�ញ្ចូូ� និនិងិភសិ�ភ្នាារ ទនំាាកទ់នំិង និងិប្រ�ពីន័ិ�ិគតិ�់គងន់ិងិ�ុ�ក�រកិាាារ

អំគុគសិនិ។ី ប្រកមុហ៊ុុនុិ Vivendi group មាានិវិធិសីាាប្រសបិ្រ�ក�ប្តេដាាយប្រកមសលីធមផ៌្ទាាាលខ់ួ� និ ជែដំលប្រគុ�ដំណះ�ប់្តេលើសកមមភ្នាាពី

ទនំាាកទ់នំិងរ�សខ់ួ� និ ជែដំលអាាចិអំនិវុិតិចិិបំ្តេពាា�ប្រកមុហ៊ុុនុិរ�សខ់ួ� និ និងិសប្រម�ខួ� និប្តេ�ានិងឹ�ណ្តាះាញអាា�វីិកមមរ�សព់ីកួប្តេគុ។

   សីក្រមាាបុ់ព្វ�តិ៌មាានិបុផ្នែនិែម៖ www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/en/our-group/governance/compliance-program/
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... បុំ�ុសី�ំនិិតិតាាមរយៈ�ុ�សីមបតិេិរបុសី់ប្តេយើង

កាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិជែដំល�ងាាាញប្តេ�ាកន�ងសីលធម៌ និិងធមមនិុញ្ញា CSR និិង
ប្រកមសីលធម៌ជែដំល�ាំប្រទតាាមរយៈគុុណសមបតិិិរ�ស់ Bolloré Group:

ក្រ�មសីីលធម.៌..

... ផ្នែដំលបុញ្ហាាា�់អំព្វីកាារប្តេបុេជ្ញាាាចិិតិេរបុសី់ប្តេយើង

ប្រកមសីលធម៌ មាានិពី័តិ៌មាានិលមែិតិអំំពីីកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិរ�ស ់Bolloré Group 

ជែដំលពាាក់ពី័និិនិឹង៖

    កាារក្របុយុទីធប្រ�ឆាំាំងនិឹងអំំប្តេពីើពុីករលួយ;

    កាារក្របុយុទីធប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាារអំនិុវិតិិប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាារប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ង;

    កាារប្តេ�ារព្វតាាមកាារដាាក់ទណឌកមមអំនិិរជ្ញាាតិិ;

    កាារប្តេ�ារព្វសិទិិមនិុសស;

    កាារកាារពាារសុខភ្នាាពីនិិងសុវិតិិិភ្នាាពី�ុគុគល;

    កាារកាារពាារ�រិសាាានិ;

    កាារកាារពាារទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និ;

    កាារក្របុយុទីធប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាារប្តេរើសប្តេអំើង;

    កាារកាារពាារប្រទពីយសមបតិិិប្រកុមហ៊ុុុនិនិិងតិមាាាភ្នាាពីហ៊ុិរញ្ញាវិតិិ�។

ប្តេសីចិ�េបី្តេ�ារព្វ ឧតិេមភាាព្វ ភាាព្វកំាាហាានិ សាាម�ីភីាាព្វ ភាាព្វរហ៊ុ�សីរហួ៊ុនិ
និងិកាារច្នៃចិែក្របុឌិតិិ
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... ក្រសីបុតាាមសីេង់�ារអនិេរជ្ញាាតិិ

ប្តេ�ាលកាារណ៍នៃនិប្រកមសីលធម៌ប្រស�តាាមសិង់ដាារ ESG អំនិិរជ្ញាាតិិ  
ដំូចិជ្ញាាប្តេ�ាលកាារណ៍ជែណនាាំរ�ស់អំងគកាារសហ៊ុប្រ�ជ្ញាាជ្ញាាតិUិN, OECD 
និិងអំងគកាារ�ប្រងួ��ប្រងួមជ្ញាាសាាកលនៃនិអំងគកាារសហ៊ុប្រ�ជ្ញាាជ្ញាាតិ ិ(United 

Nations Global Compact), ជែដំលកន�ងប្តេនាា� Bolloré Group 
បាានិចិុ�ហ៊ុតិិប្តេលខាាចាំា�់តាាំងពីីឆាំាាំ 2003។
ដំូប្តេចិន� Group ប្តេ�ិជ្ញាាារួម�ញ្ចូូ�លប្តេ�ាលកាារណ៍ទាំាំងដំ�់នៃនិកាារ
�ប្រងួ��ប្រងួមជ្ញាាសាាកល (United Nations Global Compact) 
កន�ងវិិស័យសិទិិមនិុសស សិង់ដាារកាារងាារ �រិសាាានិ និិងកាារប្រ�យុទិ
ប្រ�ឆាំាំងអំំប្តេពីើពីុករលួយប្តេ�ាកន�ងយុទិសាាប្រសិ វិ�បធម៌ និិងកិចិូប្រ�តិិ�តិិិកាារ
ប្រ�ចាំាំនៃ�ៃរ�ស់ខួ�និ។

... ប្តេហ៊ុើយក្រតិូវភាាាបុ់កាាតិព្វវ�ិចិចជ្ញាាមួយមនិុសីស
ក្រ�បុ់�ាា

ប្តេដាាយសាារជែតិសកមមភ្នាាពី�ុគុគលមិនិប្រតិូវិ�ំពាានិប្តេលើកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិរួម
ប្តេនាា� �ុគុគលិក ភ្នាាាក់ងាារ និិងនៃដំគុូអាា�ីវិកមមមាាាក់ៗរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ 
Group ទាំាំងអំស់ ទទួលខុសប្រតិូវិចិំប្តេពាា�កាារប្រ�កាានិ់ខាាា�់តាាម
ប្រកមសីលធម៌។ Bolloré Group មិនិអំតិ់ឱ្យនិចិំប្តេពាា�កាាររំប្តេ�ាភ
�ំពាានិប្តេលើប្រកមប្តេនិ�ប្តេទ ប្តេហ៊ុើយប្តេលើកទឹកចិិតិិដំល់អំនកពាាក់ពី័និិរ�ស់ខួ�និ
ឱ្យយរាាយកាារណ៍អំំពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិិជែដំលប្រ�ឆាំាំងនិឹងប្រកមប្តេនិ� (សូមប្តេមើល
ជែ�នក “កាារ�ូនិដំំណឹង” ប្តេ�ាទំពី័រ 34)។ ឧប្រកិដំឋ�និនៃនិកាារប្រ�ប្រពីឹតិិមិនិ
ប្រតិឹមប្រតិូវិប្តេនាា� ប្រតិូវិទទួលខុសប្រតិូវិចិំប្តេពាា�វិិធាានិកាារវិិនិ័យឬនិីតិិវិិធីចិ�ា�់
ប្រស�តាាមចិ�ា�់ជ្ញាាធរមាានិ។
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កាារក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងអំប្តេព្វើព្វុ�រលួយ 

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ោាលប្តេទាំាសអំំប្តេពីើពីុករលួយប្រគុ�់ទប្រមង់ និិងឥទិិពីលដំល់កាារ�ួញដំូរទាំាំងអំស់។
អំំប្តេពីើពុីករលួយគុឺជ្ញាាឧ�សគុគចិមបងមួយចិំប្តេពាា�កាាររីកចិប្តេប្រមើនិប្រ�ក�ប្តេដាាយនិិរនិិរភ្នាាពីនិិងកាារអំភិវិឌ្ឍឍ
ប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយប្តេសដំឋកិចិូនិិងសងគមសប្រមាា�់ប្តេសដំឋកិចិូកំពីុងអំភិវិឌ្ឍឍនិិងរីកចិប្តេប្រមើនិ។
�និណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងពីីកាារមិនិ�ិល់
�លប្រ�ប្តេ�ា�ន៍ិណ្តាាមួយដំល់�ុគុគលណ្តាាមាាាក់ (រួមទាំាំងមន្រ្តីនីិិរាា�កាារ) ប្តេដំើមបីអំនិុវិតិិឬប្តេចិៀសវាាងពីីកាារ
�ំប្តេពីញភ្នាារកិចូិ�ួ�វិកាារណ្តាាមួយរ�ស់ខួ�និ ឬប្តេដំើមបីប្តេប្រ�ើប្របាាស់ឥទិិពីលរ�ស់ខួ�និប្តេដំើមបីទទួលបាានិ 
�លប្រ�ប្តេ�ា�ន៍ិជែដំលមិនិប្រតិឹមប្រតូិវិចិំប្តេពាា�អំតិិប្រ�ប្តេ�ា�និ៍ ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�?

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #1: ខុំ�ំចិង់�េល់អំប្តេណាាយដំល់ច្នៃដំ�ូអាាជីីវ�មមមាាា�់
អំតិិ�ិ�និលែមាាាក់ជែដំលខំ�ំមាានិទំនាាក់ទំនិងលែអំស់រយៈប្តេពីលជ្ញាាប្តេប្រចិើនិឆាំាាំ ប្តេ�ាកប្រសី
�ិតិចិូលនិិវិតិិន៍ិ។ ខំ�ំចិង់�ូនិអំំប្តេណ្តាាយដំល់ប្តេ�ាកប្រសី ឬអំប្តេញ្ចូូើញប្តេ�ាកប្រសីប្តេ�ា
ប្តេភ្នាា�និីយដាាានិ។ ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ក៏ខំ�ំកំពីុងសាាាក់ប្តេសុើរ�ងជែដំរ ប្រ�សិនិប្តេ�ើ
កិចិូសនិ�ាជែដំលទុកចិិតិិប្តេលើប្តេយើងខំ�ំតាាមរយៈប្រកុមហ៊ុុុនិរ�ស់ប្តេ�ាកប្រសី ប្តេយើងនឹិងប្រតិូវិ
�ញ្ចូូ�់កន�ងប្តេពីលឆាំា�់ៗ ប្តេហ៊ុើយ�ាប្តេ�ាកប្រសីមាានិសិទិិអំំណ្តាាចិប្តេដំើមបី��ឥទិិពីល ដំល់
កាារទាំាក់ទងប្តេ�ើងវិិញរ�ស់ខួ�និ។
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ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
កន�ងឱ្យកាាសជ្ញាាក់�ាក់ឬវិ�បធម៌ អំនកអាាចិ�ិល់អំំប្តេណ្តាាយឬអំប្តេញ្ចូូើញអំតិិ�ិ�និ/
អំនាាគុតិអំតិិ�ិ�និប្តេ�ាចិូលរួមប្រពឹីតិិិកាារណ៍ ប្តេដំើមបីរក�ាទំនាាក់ទំនិងកិចិូកាារ�ំនិួញលែ។
អំំប្តេណ្តាាយទាំាំងប្តេនិ� គុឺជ្ញាាកមមវិតិិ�នៃនិកាារប្រ�កាាស កាារ�ិល់សិទិិអំនិុញ្ញាាាតិ និិងតិប្រមូវិទាំាមទាំារ
កាារចិុ��ញ្ចូូីប្តេ�ះា�។
កាារ�ិល់អំំប្តេណ្តាាយ (ឬកាារទទួលយក) ប្តេ�ាជែតិជ្ញាាកាាយវិិកាារសមប្តេហ៊ុតិុ�លនិិងមិនិគិុតិប្រ�ប្តេ�ា�ន៍ិ
ផ្ទាាាល់ខួ�និ ជែដំលមិនិប្រតិូវិ�កប្រសាាយ�ាមាានិ�ំណង��ឥទិិពីលដំល់អំនកទទួលប្តេ�ើយ។
កន�ងករណីប្តេនិ� ប្តេដាាយសាារជែតិកាារកំណតិ់លកខខណឌនៃនិកិចិូសនិ�ា�ិតិប្តេកើតិមាានិប្តេ�ើងប្តេនាា� កាាយវិិកាារ
ប្តេនិ�មិនិអំនិុប្តេ�ាមប្តេ�ាតាាមប្តេ�ាលកាារណ៍រ�ស់ Group ប្តេ�ាកន�ងតិំ�និ់ប្តេនិ�ប្តេទ។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #2: មន្រ្តីនិេីសាាធាារ�ៈ�េល់ជីូនិកាារបុប្តេងេើនិប្តេលប�និនិីតិិវិធី
ជ្ញាាថ្នូែ�រនិះងកាារទីូទាាតិ់ក្របាា�់
ប្តេ�ាខណៈប្តេពីលប្រ�តិិ�តិិិកាារជែដំលកំពីុង�និិ កំពីុងដំំប្តេណើរកាារយឺតិៗឬប្រតិូវិបាានិរាារាាំងប្តេនាា� មន្រ្តីនិិី
សាាធាារណៈមាាាក់�ិល់�ូនិកាារ�ប្តេងើើនិប្តេលប�និឬកាារប្តេចិៀសវាាងប្រ�តិិ�តិិិកាារជ្ញាា�ន�រនិឹងកាារទូទាំាតិ់ជ្ញាា
សាាចិ់ប្របាាក់។ ចិំនិួនិទឹកប្របាាក់ជែដំលបាានិប្តេសនើសុំ មិនិសមប្រស�និឹងតាារាាងតិនៃមួ�ួ�វិកាារ ប្តេហ៊ុើយ�ះានិកាារ
�ិល់�ូនិលិខិតិ�ញ្ជាាាក់ពីីកាារទូទាំាតិ់ប្របាាក់។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
ប្តេទាំា��ីជ្ញាាអំនកមិនិជែមនិជ្ញាា�ុគុគលជែដំល�ប្តេងើើតិកាារសុំឱ្យយចិូលប្របាាក់ប្តេនិ�ក៏ប្តេដាាយ ក៏កាារទទួលយកកាារ
ទូទាំាត់ិប្របាាក់ “កាារសប្រម�សប្រមួល” ប្រតិូវិបាានិចាំាតិ់ទុក�ាជ្ញាាអំំប្តេពីើសូកបាាាន់ិ�ងជែដំរ។
កន�ងករណីមាានិ�ញ្ជាាា ប្រ�ឈមនិឹងសាាានិភ្នាាពីប្តេនិ�៖
– �ដិំប្តេសធប្តេដាាយមាានិសុ�ីវិធម៌កន�ងកាារកំណតិ់ �ទ�ញ្ជាាាសុវិតិិិភ្នាាពីជ្ញាាមូលដាាានិ។
–  �ូនិដំំណឹងអំំពីីកាារទាំាក់ទងរ�ស់អំនក�ា កាារទូទាំាតិ់ប្របាាក់ជែ��ប្តេនិ� គុឺ�ុ�យនឹិងប្តេ�ាលកាារណ៍

ប្រកុមហុុ៊ុនិ Group

–  រាាយកាារណ៍អំំពីីសាាានិភ្នាាពីប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬប្តេដាាយប្តេប្រ�ើប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីី
កាារប្រ�ប្រពឹីតិិខុស។

     ព្វ�តិ៌មាានិបុផ្នែនិែមអំព្វីប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយក្របុឆាំាំងអំប្តេព្វើព្វុ�រលួយរបុស់ី Bolloré Group 
ជ្ញាាពីិប្តេសសពាាក់ពី័និិនិឹងនឹិងអំំប្តេណ្តាាយនិិងកាារអំប្តេញ្ចូូើញ កាារទូទាំាតិ់ប្របាាក់សប្រម�សប្រមួល
 កាារ�ញ្ចូូ���ញ្ចូូ�ល កាារឧ�តិិមភ និិងកាារធាានាា៖
•  និិ�ាយទាំាក់ទងដំល់កជែនិួងជែដំល�ិល់�ូនិប្តេ�ាតាាម�ណ្តាះាញអំុ�និប្រតាាណិតិរ�ស់អំនកនិិង

�ណ្តាះាញសងគមរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ។
• សូមទាំាក់ទងតាាមអំុ�ជែមែល compliance@bollore.com

mailto:compliance%40bollore.com?subject=


Bolloré

10

ក្រ�មសីីលធម៌

កាារក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងកាារអនិុវតិេក្របុឆាំាំងនិះង
កាារក្របុ�ួតិក្របុផ្នែជីង  

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

�រិ�ាកាាសប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ងប្តេដាាយយុតិិិធម៌ ជែដំលជ្ញាាកតាះា�ប្រមុញឱ្យយមាានិកាារ�ញ្ចូូ�លរប្តេ�ៀ��មីៗ អាាចិ
ឱ្យយប្តេយើងខំ�ំ�ិល់�ូនិអំតិិ�ិ�និនិូវិ�លិតិ�លនិិងប្តេសវាាកមមជែដំលអាាចិមាានិលែ�ំ�ុតិ។
Bolloré Group មិនិចិូលរួមកន�ងកាារអំនិុវិតិិជែដំលមាានិប្តេ�ាល�ំណង�កប្រសាាយខុស កាាររាារាាំង
 កាារលុ��ំបាាតិ់ ឬកាារកំណតិ់លកខខណឌតិឹងរឹងខុសចិ�ា�់ប្តេលើកាារប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ងប្តេដាាយប្តេសរី។
 កាារអំនុិវិតិិទាំាំងប្តេនិ� រួមមាានិកាារប្តេរៀ�ចំិជែដំលមាានិ�ំណងកំណតិ់តិនៃមួ ឬកាារជែ�ងជែចិកភ្នាាគុហ៊ុុុនិ
ទី��ារនិិងកាារ�ប្រមុងទុកកាារ�ិល់�ូនិសំប្តេណើប្តេដំញនៃ�ួ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�?

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ ច្នៃដំ�ូក្របុ�ួតិក្របុផ្នែជីងចិង់ព្វិភាា�ាាអំព្វីកាារផ្នែចិ�ចាំាយ�ិចិចសីនិាា
សីំខ្លាំានិ់មួយ
ប្រកុមហុុ៊ុនិខំ�ំគឺុជ្ញាាសមាា�ិកនៃនិសមាាគុមវិិជ្ញាាា�ីវិៈ ជែដំលរួម�ញ្ចូូ�លកីឡាាករប្តេ�ា�ុំវិិញពីីវិិស័យប្តេនិ�
។ ប្តេ�ាអំំ��ងប្តេពីលកិចិូប្រ��ុំមួយជែដំលខំ�ំបាានិចិូលរួមប្តេនាា� កាារពីិភ្នាាក�ាមួយបាានិចាំា�់ប្តេ�ិើមរវាាង
នៃដំគុូប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ងជែដំលទាំាក់ទងនិឹងកាារអំប្តេញ្ចូូើញជ្ញាាសាាធាារណៈជែដំលកំពីុង�និិ
ដំំប្តេណើរកាារ ប្តេដំើមបីប្តេដំញនៃ�ួប្តេដាាយ�ងាាាញ�ាកិចិូប្រពីមប្តេប្រពីៀងអាាចិប្រតូិវិបាានិសប្តេប្រមចិ ប្តេដំើមបីជែ�ងជែចិក
កញ្ចូូ�់កាារងាារប្តេ�សងៗ�ាា។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
អំងគភ្នាាពីវិិជ្ញាាា�ីវិៈអាាចិមាានិប្រ�ប្តេ�ា�និ៍ចិំប្តេពាា�កាារពិីភ្នាាក�ាប្តេលើ�ញ្ជាាារួម៖ �ទ�បញ្ញាតិិិ សិង់ដាារ
�ប្តេចិូកប្តេទស សុវិតិិិភ្នាាពី�លិតិ�ល កាារកាារពាារ�លប្រ�ប្តេ�ា�និ៍វិិជ្ញាាា�ីវិៈ ជ្ញាាប្តេដំើម។
ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ ប្រ�សិនិប្តេ�ើកមមវិតិិ�នាានាា ដំូចិជ្ញាាកាារកំណតិ់តិនៃមួ កាារជែ�ងជែចិកភ្នាាគុហ៊ុុុនិទី��ារ
 ឬកាារអំប្តេញ្ចូូើញចិូលរួមកាារប្តេដំញនៃ�ួនាាប្តេពីល�ចិូ��បនិន វាាមាានិសាារៈសំខាានិ់ប្រតិូវិចាំាកប្តេចិញពីី
�និុ�់ជ្ញាា�នាាានិ់ ប្តេហ៊ុើយប្រតិូវិប្របាាកដំ�ាកាារចាំាកប្តេចិញរ�ស់អំនកប្រតិូវិបាានិកតិ់សមាាាល់�ងជែដំរ។ - 
�នាាា�់មករាាយកាារណ៍អំំពីីប្តេហ៊ុតិុកាារណ៍ប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬប្តេដាាយប្តេប្រ�ើប្រ�ពី័និិ
រាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិិខុស។

កាារប្តេ�ារព្វតាាមកាារ�ា�់ទី�ឌ�មមអនិេរជ្ញាាតិិ  

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ារពីតាាមកមមវិិធីដាាក់ទណឌកមម ជ្ញាាពីិប្តេសសកមមវិិធីជែដំលអំនុិម័តិប្តេដាាយប្រកុម
ប្រ�ឹក�ាសនិិិសុខអំងគកាារសហ៊ុប្រ�ជ្ញាាជ្ញាាតិិ សហ៊ុភ្នាាពីអំឺរុ�� និិងសហ៊ុរដំឋអាាប្តេមរិក ជែដំលពាាក់ពី័និិនិឹង
វិិធាានិកាារជែដំលកំណតិ់លកខខណឌតិឹងរឹងប្រ�ឆាំាំងនិឹងរដំឋ �ុគុគល ឬអំងគកាារណ្តាាមួយ។
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�និណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងកាារចិូលរួម
កន�ងប្រ�តិិ�តិិិកាារជែដំលអាាចិប្រ�ឆាំាំងនឹិងកាារដាាក់ទណឌកមមហ៊ុុុមពី័ទិវិិស័យប្តេសដំឋកិចិូ ឬកាារ�ងើក
ប្រទពីយសមបតិិិ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ អតិថិ្នូជិីនិបុញ្ហាាាទីញិកាារនាាបំ្តេចិញ�លិតិ�លរបុស់ីខុើ�និ ប្តេ�ាយមនិិ
�េល់ជីនូិខុំ�នំិវូព្វ�ត៌ិមាានិណាាមយួអពំ្វអីវផី្នែដំលពាា�ព់្វ�និធ
ខំ�ំទទួលបាានិកាារទាំាក់ទងពីីប្រកុមហ៊ុុុនិមួយ ជែដំលមាានិ�ំណងនាាំប្តេចិញ�លិតិ�លប្តេ�ាកាានិ់ប្រ�ប្តេទស
 X។ អំតិិ�ិ�និមាានិភ្នាាពីប្តេ�ឿជ្ញាាក់និិងមាានិកិតិិិនាាមលបីល�ាញប្តេ�ាកន�ងទី��ាររ�ស់ខួ�និ �ែុជែនិិ
កាារទាំាក់ទងប្របាា�់ខំ�ំ�ា ប្រ�ប្តេភទទំនិិញនិឹង�ញ្ជាាាក់�ូនិខំ�ំប្តេ�ាប្តេពីលប្តេប្រកាាយ។
ខំ�ំមិនិដំឹង�ា ប្តេតិើកាារខវ�ពី័តិ៌មាានិប្តេនិ�ជ្ញាាកតាះារាារាាំងឬប្តេទ។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
កមមវិិធីដាាក់ទណឌកមមមួយចិំនិួនិហាាមឃាាតិ់ឬទាំាមទាំារកាារ�ិល់សិទិិអំនិុញ្ញាាាតិជ្ញាាមុនិសប្រមាា�់ប្រ�តិិ�តិិិ
កាារជែដំល ពាាក់ពី័និិនិឹងប្រ�ប្តេទសឬវិិស័យប្តេសដំឋកិចិូជ្ញាាក់�ាក់។ កន�ងករណីមាានិកាារសងស័យ ដំូប្តេចិន�
ចាំាំបាាចិ់ប្រតិូវិទទួលបាានិពី័តិ៌មាានិប្តេប្រចិើនិជែដំលពាាក់ពី័និិនិឹងទំនិិញតាាមជែដំលអាាចិប្តេធវើប្តេ�ាបាានិ ប្តេដំើមបី
ពីិប្តេប្រ�ា�ប្តេ�ា�ល់អំំពីីកជែនិួង�ណ្តាះាញអំុ�និប្រតាាណិតិជែដំលកំណត់ិដំល់កាារដាាក់ទណឌកមមអំនិិរជ្ញាាតិិ
 ប្តេដំើមបីពីិនិិតិយប្តេមើល�ាប្តេតិើប្រ�ប្តេទស X ប្តេនិ� សិិតិប្តេ�ាប្តេប្រកាាមកាារដាាក់ទណឌកមមជ្ញាាក់�ាក់ និិងទាំាក់ទង
ភ្នាាាក់ងាារប្រ�តិិ�តិិិចិ�ា�់ប្តេ�ាតាាមតិំ�ន់ិរ�ស់អំនក ប្តេ�ើចាំាំបាាចិ់។
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កាារកាារពាារប្តេសីរីភាាព្វច្នៃនិកាារបុប្តេ�ចញមតិិនិិង
សីមាា�ម 

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ារពីសិទិិប្តេសរីភ្នាាពីនៃនិកាារ�ប្តេញ្ចូូញមតិិ សមាាគុម និិងប្រកុមអំនកតិំណ្តាាងរួម
 និិងកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិប្តេដំើមបីធាានាាឱ្យយមាានិកាារពីិភ្នាាក�ាខាាងសងគមជែដំលប្តេ�ើកចិំហ៊ុរប្រគុ�់សាាានិភ្នាាពី
ទាំាំងអំស់។ �ុគុគលណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងពីី
កាារ�ងខិតិ�ងខំ កាារទាំាមទាំារ ឬអាាក�បកិរិ�ាជែដំលមាានិ�ំណងជែកជែប្រ�ឬរាារាាំងកាារ�ប្តេញ្ចូូញមតិិរ�ស់
និិប្តេ�ា�ិតិតាាមទប្រមង់ណ្តាាមួយ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ និិប្តេ�ាជីិតិរបុសី់ខុំ�ំចិង់បុង្ហាាាញព្វីតិក្រមូវកាារទាាមទាារ 
បុុុផ្នែនិេមិនិមាានិប្តេ�ាលកាារ�៍សីក្រមាាបុ់កាារព្វិភាា�ាាខ្លាំាងសីងីមប្តេ�ា�ែ�ង
ក្របុប្តេទីសីប្តេទី
ខំ�ំប្រគុ�់ប្រគុងអំងគភ្នាាពីមួយប្តេ�ាកន�ងប្រ�ប្តេទសមួយ ជែដំលមាានិសិទិិកន�ងកាារប្តេរៀ�ចំិសម័័និិកមមករ
រួម�ាា ជែដំលមិនិបាានិកំណតិ់ប្តេដាាយចិ�ា�់។ និិប្តេ�ា�ិតិរ�ស់ខំ�ំខួ� បាានិប្របាា�់ខំ�ំអំំពីីតិប្រមូវិកាារ
ទាំាមទាំារជែដំលពីួកប្តេគុចិង់ ប្តេដំើមបីពីិភ្នាាក�ា ប្តេហ៊ុើយនិឹងគុិតិពីិចាំារណ្តាាអំំពីីកាារ�ប្តេងើើតិសហ៊ុ�ីពី
ប្តេដំើមបីប្តេ�ាល�ំណងប្តេនិ�។

សី
ទី

ធមិ
និ

សី
ស
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ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
Bolloré Group ប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិ�ួយសប្រមួលដំល់កាារ�ប្តេញ្ចូូញមតិិរ�ស់និិប្តេ�ា�ិតិ និិងធាានាាកាារ
មិនិប្តេរើសប្តេអំើងចិំប្តេពាា�កមមករនាានាាជែដំលពាាក់ពី័និិនឹិងរចិនាាសម័័និិអំនកតិំណ្តាាង។ ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាម
តាាមចិ�ា�់មូលដាាានិ និិប្តេ�ា�ិតិនាានាាប្រតិូវិទទួលបាានិកាារសាះា�់និិងកាារគុិតិពីិចាំារណ្តាាអំំពីី
តិប្រមូវិកាារទាំាមទាំាររ�ស់ពីួកប្តេគុ។
សូមទាំាក់ទងនាាយកដាាានិធនិធាានិមនិុសសរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្តេដំើមបីកំណតិ់វិិធីសាាប្រសិជែដំល
កំពីុងដំំប្តេណើរកាារ និិងនិីតិិវិិធីជែដំលមាានិប្តេ�ាល�ំណងប្រ�មូលសំប្តេណើពីីនិិប្តេ�ា�ិតិរ�ស់អំនក ប្តេហ៊ុើយ
ធាានាាឱ្យយមាានិកាារពីិភ្នាាក�ាខាាងសងគមជែដំលប្តេ�ើកចិំហ៊ុប្រស�តាាមចិ�ា�់មូលដាាានិ។

ក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងព្វល�មមប្តេ�ាយបុងខំនិិង 
កាារជីួញដំូរមនិុសីស 

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិ�ាាងខាាាំងកន�ងកាារប្រ�យុទិប្រ�ឆាំាំងនិឹងទាំាសភ្នាាពីសម័យទំប្តេនិើ�និិង
កាារ�ួញដំូរមនិុសស តាាមប្រគុ�់ទប្រមង់ទាំាំងអំស់។ �ុគុគលណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតំិណ្តាាងឱ្យយ
ប្រកុមហុុ៊ុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងពីីចិូលរួមឬរួមចិំជែណកប្តេដាាយផ្ទាាាល់ឬប្តេដាាយប្រ�ប្តេ�ាលចិំប្តេពាា�
សាាានិភ្នាាពីនៃនិពីលកមមប្តេដាាយ�ងខំ។
ពីលកមមប្តេដាាយ�ងខំមាានិន័ិយ�ាកាារងាារណ្តាាមួយ ជែដំលអំនុិវិតិិប្រ�ឆាំាំងនិឹងឆនិុៈនិិង
ប្តេប្រកាាមកាារ�ងខិតិ�ងខំនៃនិកាារគុំរាាមកំជែហ៊ុងណ្តាាមួយ ដំូចិជ្ញាាកាារប្តេប្រ�ើប្របាាស់អំំប្តេពីើហ៊ុឹង�ា ឬកាារ
�ំភិតិ�ំភ័យ កាារប្តេកង�និួំ�ំណុល កាារដំកហ៊ុូតិប្របាាក់ឈន�លឬឯកសាារអំតិិសញ្ញាាាណ កាារ
គុំរាាមកំជែហ៊ុង�រិហាារប្តេករ៍ិ�ដំល់អាាជ្ញាាាធរអំប្តេនាះាប្រ�ប្តេវិសនិ៍ ជ្ញាាប្តេដំើម។
កាារ�ួញដំូរមនិុសសសំប្តេ�ាប្តេលើកាារប្តេកងប្រ�វិ័ញ្ចូូ�ុគុគលនាានាាតាាមរយៈពីលកមមប្តេដាាយ�ងខំ ជែដំលជ្ញាា
ប្តេរឿយៗពាាក់ព័ីនិិនិឹងមប្តេធ�ាបាាយដំឹក�ញ្ចូូ�និ�ុគុគលទាំាំងប្តេនិ�ប្តេ�ាកន�ងប្រ�ប្តេទសមួយឬឆួងកាាតិ់ប្រពីំជែដំនិ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ ប្តេ�ា�ែ�ងបុរិប្តេវ�របុស់ីអែ�ប្តេ�ៅាកាារបុនិេ និបិ្តេ�ាជីតិិនាានាាបុង្ហាាាញថាា
ក្រតិវូបាានិបុងខឱំ្យយប្តេធវើកាារ�ែ�ងល�ខខុ�ឌ�ះានិសីវុតិែភិាាព្វ
ប្តេ�ាអំំ��ងប្តេពីលចិុ�ប្តេ�ាពីិនិិតិយទីតាាំងប្រកុមហ៊ុុុនិសាាខាា Group ខំ�ំបាានិដឹំង�ាកមមករនាានាាជែដំល�ួល
ឱ្យយ�ប្តេប្រមើកាារងាារប្តេដាាយប្រកុមហ៊ុុុនិប្តេ�ាាកាារ�និិកំពីុងប្តេដំកប្តេ�ានិឹងកជែនិួង ប្តេហ៊ុើយដំំប្តេណើរកាារប្តេដាាយ�ះានិ
ឧ�ករណ៍សមរមយ។
កមមករមួយចិំនួិនិកំពីុងប្តេចាំាទប្រកុមហ៊ុុុនិរ�ស់ពីួកប្តេគុពីីកាាររាារាាំងកាារទូទាំាតិ់ប្របាាក់ឈន�លរ�ស់ពីួកប្តេគុ  
ប្តេដំើមបី�ងខំពីួកប្តេគុឱ្យយ�និិប្តេធវើកាារប្តេប្រកាាមលកខខណឌប្តេប្រ�ា��ាាក់ទាំាំងប្តេនិ� កន�ងករណីពីួកប្តេគុពីិតិជ្ញាាចិង់
�ាឈ�់ពីីកាារងាារ។
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ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំងគប្តេហ៊ុតិុនាានាាប្រតិូវិបាានិរកប្តេ�ើញ�ាពីិតិប្តេនាា� អំនកប្រតិូវិ�ូនិដំំណឹងជ្ញាា�នាាានិ់ប្តេ�ា
អំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬទំនាាក់ទំនិង CSR ឬរាាយកាារណ៍ពីីអំងគប្តេហ៊ុតិុតាាមរយៈប្រ�ពី័និិ
រាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិិខុស។ កាារប្តេ�ុ�ងផ្ទាាាតិ់�ជែនិិម និឹងប្រតិូវិអំនិុវិតិិជ្ញាាមួយអំនកប្តេ�ាាកាារ�និិ ប្តេហ៊ុើយ
វិិធាានិកាារជែកតិប្រមូវិនឹិងប្រតិូវិអំនិុវិតិិ�ាាងឆាំា�់រហ៊ុ័សប្រ�សិនិប្តេ�ើចាំាំបាាច់ិ។

ក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងព្វល�មម�ុមាារ

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាមតាាម�ទ�បញ្ញាតិិិរ�ស់អំងគកាារពីលកមមអំនិិរជ្ញាាតិិ (ILO), Bolloré Group 

ទ�់សាោាតិ់មិនិប្តេប្រ�ើប្របាាស់ពីលកមមកុមាារប្តេដាាយផ្ទាាាល់និិងប្តេដាាយប្រ�ប្តេ�ាល។ ចំិប្តេពាា�កាារអំនិុប្តេ�ាម
តាាមចិ�ា�់មូលដាាានិជែដំលទាំាក់ទងនិឹងអាាយុកាារងាារអំ�ប�រមាាប្តេនាា� ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ហាាមឃាាតិ់
កាារ�ួលកុមាារអាាយុប្តេប្រកាាម 15 ឆាំាាំសប្រមាា�់កាារងាារណ្តាាមួយ និិងកាារ�ួលយុវិ�និអាាយុប្តេប្រកាាម 
18 ឆាំាាំសប្រមាា�់កាារងាារប្រ�ប្តេភទណ្តាាមួយជែដំលសំប្តេ�ា�ាមាានិ “ប្តេប្រ�ា��ាាក់”។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ អែ�ប្តេ�ៅាកាារបុនិេរបុសី់ខុំ�ំមាាា�់ ប្តេក្របុើបុុ�ីលិ�នាានាាផ្នែដំល
ប្តេមើលប្តេ�ាប្តេ�ាប្តេ�មងណាាសី់
ប្តេ�ាកន�ងប្រ�ប្តេទសជ្ញាាទីកជែនិួងប្រកុមហ៊ុុុនិជែដំលខំ�ំប្តេធវើកាារមាានិកាារងាារកុមាារអាាយុប្តេប្រកាាម 15 ឆាំាាំ មិនិប្រតិូវិ
បាានិហាាមឃាាតិ់ប្តេ�ើយ។
ប្តេ�ាអំំ��ងប្តេពីលចិុ�ពីិនិិតិយទីតាាំងមួយជែដំលប្រ�តិិ�តិិិកាារប្តេដាាយអំនកប្តេ�ាាកាារ�និិមាាាក់រ�ស់ប្តេយើងប្តេនាា� 
ខំ�ំបាានិកតិ់សមាាាល់ប្តេ�ើញ�ា�ុគុគលិកមួយចិំនិួនិប្តេមើលប្តេ�ាប្តេ�ាប្តេកមងណ្តាាស់។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកប្តេ�ើញពីលកមមកុមាារ ឬប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកសងស័យ�ាមាានិពីលកមមកុមាារប្តេ�ាប្តេលើ�រិប្តេវិណ
នៃនិអំនក�គតិ់�គង់ឬអំនកប្តេ�ាាកាារ�និិរ�ស់ប្តេយើង សូមរាាយកាារណ៍អំំពីីសាាានិភ្នាាពីប្តេនិ�ប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង
�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬទំនាាក់ទំនិង CSR ឬប្តេប្រ�ើប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិិខុស។
ប្តេ�ាកន�ងតិំ�និ់ជែដំលមាានិចិ�ា�់ឬកាារអំនិុវិតិិ �ងើឱ្យយមាានិកាារសងស័យអំំពីីហាានិិភ័យ កាារប្តេប្រ�ើសប្តេរើស
�ុគុគលិក�មី និិងកាារប្តេប្រ�ើប្របាាស់កមមករជែដំលជ្ញាា�់កិចិូសនិ�ា ប្រតូិវិមាានិកាារ�ប្តេងើើនិកាារប្រ�ុងប្រ�យ័តិន។  
ពីិនិិតិយប្តេមើលជ្ញាាប្រ�ពី័និិចិំប្តេពាា�ឯកសាារអំតិិសញ្ញាាាណរ�ស់កមមករ ជែដំលអំនកនិឹង�ួលឱ្យយ�ប្តេប្រមើកាារងាារ  
ប្តេហ៊ុើយប្តេសនើសុំដំូចិ�ាាពីីនៃដំគុូអាា�ីវិកមមរ�ស់អំនកប្តេដាាយរំលឹក�ា កាារខកខាានិមិនិប្តេ�ារពីតាាមកាារប្តេ�ិជ្ញាាា
ចិិតិិប្តេនិ� និឹងនាាំឱ្យយមាានិកាារ�ញ្ចូូ�់ភ្នាាពីជ្ញាានៃដំគុូ។
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សីិទីធិសីហ៊ុ�មនិ៍មូល�ាានិ និិងអែ�រសី់ប្តេ�ា
សីង្ហាាាតិ់ជីិតិខ្លាំាង

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាមតាាម�ទ�បញ្ញាតិិិមូលដាាានិនិិងសិង់ដាារអំនិិរជ្ញាាតិិ ដំូចិមាានិជែចិងកន�ងសីលធម៌ និិង  
CSR  និិងធមមនុិញ្ញាសិទិិមនិុសសប្តេនាា� ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិប្តេ�ារពីនិិងប្តេលើកកម័ស់សិទិិ
សហ៊ុគុមនិ៍ និិងអំនកប្រសុកជែដំលអាាចិទទួលរង�ល�ែ�ពាាល់ប្តេដាាយកាារអំនិុវិតិិសកមមភ្នាាពីរ�ស់ខួ�និ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #1: ក្របុជ្ញាាព្វលរដំឋប្តេ�ាសាាលាាក្រ�ងុច្នៃនិសីង្ហាាាតិជ់ីតិិខ្លាំាងប្តេចាំាទី
ក្រ�មុហុុ៊ុនិខុំ�ពំ្វកីាារបំុព្វលុបុរិសាាានិ
ប្រកុមហុុ៊ុនិខំ�ំមាានិទីតាាំងសិិតិប្តេ�ា�ិតិតំិ�និ់ធមមជ្ញាាតិិនិិងកសិកមម ជែដំលកន�ងប្តេនាា�មាានិសហ៊ុគុមនិ៍
មូលដាាានិពីឹងជែ�ែកប្តេលើតំិ�និ់ប្តេនិ�។ ប្រ�ជ្ញាាពីលរដំឋប្តេ�ាភូមិនៃនិសងាោាតិ់�ិតិខាាងប្តេនាា� កំពីុង�ឹិងតិវាាាអំំពីី
សំណល់បាាាសុិកជែដំលប្រតិូវិបាានិប្តេគុរកប្តេ�ើញប្តេ�ាតាាមដំង�ួ�វិនិិងកន�ងទឹក ប្តេហ៊ុើយកំពីុងប្តេចាំាទប្រកុមហ៊ុុុនិ
�ាជ្ញាាអំនក�ងើ�ញ្ជាាាប្តេនិ�។ 

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
ដំំ�ូងអំនកប្រតិូវិកំណតិ់�ាប្តេតិើកាារ�ំពីុល�រិសាាានិជែដំលបាានិរាាយកាារណ៍ គុឺជ្ញាាលទិ�លនៃនិកាារប្រ�ប្រពីឹតិិ
មិនិប្រតឹិមប្រតូិវិពីី�ុគុគលិកឬនៃដំគុូជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ ឬកាារខកខាានិ
មិនិបាានិអំនិុវិតិិនិីតិិវិិធីប្រគុ�់ប្រគុង�រិសាាានិនៃ�ុកន�ង។
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ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកប្តេ�ើញឬសងស័យ�ាអាាក�បកិរិ�ាមិនិប្តេ�ារពីចិំប្តេពាា��ុគុគលិកឬនៃដំគុូ/អំនកប្តេ�ាាកាារ�និិ
ជែដំលប្តេធវើកាារប្តេ�ាទីតាាំង (ឧទាំាហ៊ុរណ៍ កាារចាំាក់ប្តេចាំាលកាាកសំណល់)
សូមរាាយកាារណ៍អំំពីីប្តេហ៊ុតិុកាារណ៍ប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញឬភ្នាាាក់ងាារ�រិសាាានិរ�ស់អំនកជែដំល
សមរមយ ឬប្តេប្រ�ើប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពឹីតិិខុស។ ប្តេ�ាតិំ�និ់នាានាាជែដំលមាានិដំំប្តេណ្តាា�ប្រសាាយ
សប្រមាា�់ កាារសាះារប្តេ�ើងវិិញប្តេនាា� កាារប្រគុ�់ប្រគុងនិិងកាារប្តេរៀ�ចិំតាាមប្រ�ប្តេភទកាាកសំណល់ជែដំលមាានិ
ដំំប្តេណ្តាា�ប្រសាាយប្តេខ�ាយ និិង/ឬ មិនិមាានិសមប្រស� ប្រតិូវិជែតិអំនុិវិតិិប្តេដំើមបីទ�់សាោាតិ់ ជែកតិប្រមូវិ ឬទូទាំាត់ិ
សំណងចិំប្តេពាា�ហាានិិភ័យនៃនិកាារ�ំពីុល�រិសាាានិ។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #2: ក្រ�ុមហ៊ុុុនិខុំ�ំបាានិទីទីួលរងកាារប្តេចាំាទីក្របុកាានិ់ព្វី
កាារសីម�ំនិិតិ�ែ�ងអំប្តេព្វើហ៊ុិងាាប្តេលើក្របុជ្ញាាព្វលរដំឋមូល�ាានិ
ប្តេ�ាតិំ�និ់ជែដំលប្រកុមហ៊ុុុនិខំ�ំមាានិទីតាាំងសិិតិប្តេ�ាប្តេនាា� មាានិប្រកុមហ៊ុុុនិមួយបាានិទទួលរង
កាារប្តេចាំាទប្រ�កាានិ់ពីី អាាក�បកិរិ�ាហ៊ុឹង�ាប្តេ�ាប្តេលើប្រ�ជ្ញាាពីលរដំឋមូលដាាានិ។ ប្តេដាាយសាារប្រកុមហ៊ុុុនិប្តេនិ�
 គុឺជ្ញាាអំនកប្តេ�ាាកាារ�និិរ�ស់ប្តេយើងប្តេនាា� អាាជ្ញាាាធរមូលដាាានិប្តេចាំាទប្តេយើង�ាមាានិកាារសមគុំនិិតិកន�ងអំំប្តេពីើ
ហ៊ុិង�ាប្តេនិ�។ 

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកប្តេ�ើញឬសងស័យ�ាមាានិកាារអំនិុវិតិិអំំប្តេពីើហ៊ុិង�ាប្តេលើអំនក�គតិ់�គង់ឬអំនកប្តេ�ាាកាារ�និិ សូម
រាាយកាារណ៍ជ្ញាា�នាាានិ់អំំពីីសាាានិភ្នាាពីប្តេនិ�ប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬទំនាាក់ទំនិង CSR 
ឬប្តេប្រ�ើប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិិខុស។ កាារសនិុនាាជ្ញាាមួយសហ៊ុគុមនិ៍មូលដាាានិ ប្រតិូវិធាានាានិិង
�និិដំំប្តេណើរកាារ ប្តេហ៊ុើយប្តេសុ��អំប្តេងើតិកាារប្តេចាំាទប្រ�កាានិ់នាានាា។ ប្រ�សិនិប្តេ�ើកាារប្តេចាំាទប្រ�កាានិ់ប្រតិូវិបាានិ
រកប្តេ�ើញ�ាពីិតិប្តេនាា� វិិធាានិកាារជែកតិប្រមូវិនិឹងប្រតិូវិប្តេធវើប្តេ�ើងប្តេដាាយប្រកុមហ៊ុុុនិប្តេ�ាាកាារ�និិ ជែដំលមាានិ
ចិំណុចិប្តេខ�ាយជែ�នកទំនាាក់ទំនិង អាា�ីវិកមមនិឹងប្រតិូវិ�ញ្ចូូ�់។
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កាារកាារពាារ�មម�រ

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group បាានិប្តេ�ិជ្ញាាាធាានាានូិវិ�រិ�ាកាាសកាារងាារប្រ�ក�ប្តេដាាយសុវិតិិិភ្នាាពីនិិងសុខភ្នាាពី
លែ ប្តេដាាយមាានិកាារ�ិល់�ូនិប្តេ�ាលកាារណ៍ជែដំលប្តេប្រ�ើប្តេដំើមបីកំណតិ់និិងកាាតិ់�និិយហាានិិភ័យជែដំល
ទាំាក់ទងនិឹង សកមមភ្នាាពីរ�ស់ខួ�និ និិងប្តេដាាយមាានិកាារដាាក់ប្តេចិញនិូវិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយកាារពាារសងគម
ប្រ�ក�ប្តេដាាយ ប្រ�សិទិភ្នាាពី។
�ុគុគលណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងពីី
អាាក�បកិរិ�ាណ្តាាមួយជែដំលអាាចិ�ងើប្តេប្រ�ា��ាាក់ដំល់�ីវិិតិរស់ប្តេ�ាឬសុខភ្នាាពីរ�ស់និិប្តេ�ា�ិតិ 
អំនក�គតិ់�គង់ អំនកប្តេ�ាាកាារ�និិ អំតិិ�ិ�និ អំនកប្តេប្រ�ើប្របាាស់ និិងសហ៊ុគុមនិ៍មូលដាាានិ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #1: ខុំ�ំប្តេ�ើញអាា�បុប�ិរិ�ាផ្នែដំលខុំ�ំប្តេជីឿជ្ញាា�់ថាា ប្តេធវើឱ្យយ
អែ�រួមកាារង្ហាារមាានិប្តេក្រ�ា�ថាាា�់
ប្តេ�ាប្តេពីលប្តេធវើកាារប្តេ�ាកជែនិួង�លិតិជែដំលមាានិសប្តេមួងរំខាានិខាាាំង អំនករួមកាារងាាររ�ស់ខំ�ំមិនិពាាក់
ប្រ�ដាា�់កាារពាារប្រតិប្តេចិៀករ�ស់�ាតិ់ជ្ញាាប្រ�ពី័និិប្តេទ ប្តេទាំា��ីជ្ញាាប្តេយើងខំ�ំប្រតិូវិបាានិទាំាមទាំារឱ្យយប្តេធវើជ្ញាា�ួ�វិកាារ
ក៏ប្តេដាាយ។ ខំ�ំបាានិពីនិយល់�ាតិ់ប្តេដាាយសុភ្នាាពីរាា�សាារអំំពីីប្តេរឿងប្តេនិ�ជ្ញាាប្តេប្រចិើនិដំង �ែុជែនិិ�ះានិអំវីផ្ទាាាស់�ិ�រ
ប្តេទ។ ខំ�ំបាារមភ�ា�ាតិ់និឹងមាានិ�ញ្ជាាា ប្រ�សិនិប្តេ�ើខំ�ំពីិភ្នាាក�ាប្តេរឿងប្តេនិ�ជ្ញាាមួយអំនកប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់ប្តេយើង។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
សុវិតិិិភ្នាាពីរ�ស់និិប្តេ�ា�ិតិទាំាំងអំស់ គុឺជ្ញាាអាាទិភ្នាាពីសប្រមាា�់ Bolloré Group ប្តេហ៊ុើយ�ុគុគលមាាាក់ៗ
ទទួលខុសប្រតិូវិកន�ងកាាររួមចំិជែណកដំល់�ញ្ជាាាប្តេនិ�។ វាាមាានិសាារៈសំខាានិ់ណ្តាាស់កន�ងកាារ�ូនិដំំណឹង
ជ្ញាាមុនិដំល់អំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនកអំំពីីសាាានិភ្នាាពីប្តេនិ� �នាាា�់ពីីមាានិ កាារ�ូនិដំំណឹងប្តេ�ាអំនក
រួមកាារងាាររ�ស់អំនក�ា �ាតិ់និឹងមាានិកាាតិពីវកិចិូឱ្យយអំនកប្តេធវើដូំប្តេចិន�។
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ជ្ញាាទូប្តេ�ាប្រតិូវិប្របាាកដំ�ា អំនកដំឹង យល់ និិងអំនិុវិតិិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយនិិងនិីតិិវិិធីសិីពីីសុខភ្នាាពីនិិង
សុវិតិិិភ្នាាពី។ ប្រ�សិនិប្តេ�ើមាានិកាារសងស័យ សូមកុំសាាាក់ប្តេសុើរកន�ងកាារទាំាក់ទង QHSE ឬអំនកប្រគុ�់ប្រគុង
ធនិធាានិមនិុសសរ�ស់អំនក។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #2: ខុំ�ំមាានិកាារប្តេធវើដំំប្តេ�ើរអាាជីីវ�មមមួយប្តេ�ាកាានិ់
ក្របុប្តេទីសីមួយ ផ្នែដំលចាំាតិ់ទីុ�ថាាង្ហាាយរងប្តេក្រ�ា�ថាាា�់
ប្តេដាាយប្តេហ៊ុតិុ�លវិិជ្ញាាា�ីវិៈ ខំ�ំប្រតិូវិប្តេធវើដំំប្តេណើរប្តេ�ាប្រ�ប្តេទសមួយជែដំលកំពីុងមាានិ�ញ្ជាាាភ្នាាពីតាានិតឹិងជែ�នក
និប្តេ�ាបាាយនិិងសងគមជ្ញាាក់ជែសិង។ ប្តេទាំា��ីជ្ញាាមាានិសាាានិកាារណ៍ប្តេ�ាកន�ងតិំ�និ់ហាាក់ដំូចិជ្ញាាសៃ�់សាាាត់ិ
ក៏ប្តេដាាយ ក៏ខំ�ំឆៃល់អំំពីីវិិធីលែ�ំ�ុតិប្តេដំើមបីប្តេរៀ�ចិំសប្រមាា�់កាារប្តេធវើដំំប្តេណើរប្តេនិ� ជែដំលអាាចិមាានិតាាមវិិធី
អាាចិប្តេធវើបាានិលែ�ំ�ុតិ ប្រ�សិនិប្តេ�ើ�ញ្ជាាាសនិិិសុខប្តេកើតិមាានិប្តេ�ើងប្តេ�ាមូលដាាានិ។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
មុនិប្តេពីលប្តេធវើដំំប្តេណើររ�ស់អំនក ប្រតិូវិប្របាាកដំ�ា�ាាក់ដំឹកនាាំរ�ស់អំនក ក៏ដំូចិជ្ញាាអាាជ្ញាាាធរកាារទូតិកន�ងតំិ�និ់ 
ប្តេ�ើចាំាំបាាចិ់ គុឺប្រតិូវិប្តេធវើ�ចិូ��បនិនភ្នាាពីពី័ត៌ិមាានិផ្ទាាាល់ខួ�និរ�ស់អំនក (�តិចិមួងលិខិតិឆួងជែដំនិ អាាសយដាាានិ
សាាាក់ប្តេ�ារ�ស់អំនក)។ ប្រតូិវិប្តេ�ារពី�ទ�ញ្ជាាាមូលដាាានិ�ាាងតិឹងរ�ឹងជែដំលពាាក់ពី័និិនិឹងកាារចិូលកន�ង
តិំ�និ់ (ទិដាាាកាារចិូល ប្តេសចិកិីប្រ�កាាសគុយជែដំលអាាចិមាានិ ជ្ញាាប្តេដំើម) ប្តេ�ាទីតាាំងកន�ងអំំ��ងប្តេពីល
ពីិភ្នាាក�ាឬប្តេ�ាតាាម�ណ្តាះាញសងគម សូមប្តេចិៀសវាាងកាារប្តេធវើប្តេសចិកិីប្រ�កាាសជែដំលអាាចិមាានិលកខណៈ
និប្តេ�ាបាាយឬ�កសពីួកនិិយម។ ប្តេចិៀសវាាងកាារប្តេធវើបាាតិុកមមឬកាាររំខាានិសណ្តាះា�់ធាាា�់សាាធាារណៈជ្ញាា
ប្រ�ពី័និិប្តេ�សងប្តេទៀតិ និិងរក�ាកប្រមងប្រ�ូនៃហ៊ុវល៍ពី័ត៌ិមាានិកប្រមិតិទាំា�អំំពីីកាារពីិតិជែដំលអំនកប្រតិូវិបាានិ�ួលឱ្យយ
�ប្តេប្រមើកាារងាារប្តេដាាយ Bolloré Group។

    សីក្រមាាប់ុសីំ�ួរណាាមួយផ្នែដំលពាា�់ព្វ�និធនិះងសីនិេិសីុខុ សីូមទាា�់ទីងនាាយ��ាានិ (Group 
Department)៖ suretegroupe@bollore.com

mailto:suretegroupe%40bollore.com?subject=
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ក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងកាាររំខ្លាំានិ�ើ�វចិិតិេនិិង
កាារប្តេបុៀតិប្តេបុៀនិ�ើ�វប្តេភិទី

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិ�ាាងខាាាំងកន�ងកាារប្រ�យុទិប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាាររំខាានិ�ួ�វិចិិតិិនិិង�ួ�វិប្តេភទ
តាាមប្រគុ�់ទប្រមង់ ទាំាំងអំស់។ កាាររំខាានិ�ួ�វិចិិតិិនិិងកាារប្តេ�ៀតិប្តេ�ៀនិ�ួ�វិប្តេភទ សំប្តេ�ាប្តេលើសកមមភ្នាាពី
ប្រ�ប្រពីឹតិិមិងប្តេហ៊ុើយមិងប្តេទៀតិ ជែដំលមាានិប្តេ�ាល�ំណងឬមាានិឥទិិពីលប្តេលើលកខខណឌកាារងាារជែដំល
ប្តេធវើឱ្យយប្តេ�ាកទាំា� ប្តេហ៊ុើយទំនិងជ្ញាាប្តេធវើឱ្យយ�ែ�ពាាល់ដំល់សិទិិនិិងប្តេសចិកិីនៃ�ួ�ន�ររ�ស់អំនកដំនៃទ ប្តេធវើឱ្យយ
�ែ�ពាាល់ដំល់សុខភ្នាាពីរាាងកាាយនិិង�ួ�វិចិិតិិរ�ស់ពីួកប្តេគុ ឬប្តេធវើឱ្យយ�ែ�ពាាល់ដំល់កាារអំភិវិឌ្ឍឍអាា�ីពី
រ�ស់ពួីកប្តេគុ។ កាារប្តេ�ៀតិប្តេ�ៀនិ�ួ�វិប្តេភទគុឺជ្ញាាកាារប្តេប្រ�ើពាាកយឬអាាក�បកិរិ�ាប្រ�ប្រពីឹតិិមិងប្តេហ៊ុើយមិង
ប្តេទៀតិ ប្តេដាាយមាានិនិ័យ�ាក់បាាំងពាាកយ�ួ�វិប្តេភទ ជែដំលប្តេធវើឱ្យយ�ែ�ពាាល់ដំល់ប្តេសចិកិីនៃ�ួ�ន�ររ�ស់
មនិុសស ប្តេដាាយសាារជែតិចិរិតិប្តេ�ាកទាំា�ឬភ្នាាពីអាាមាាាស់រ�ស់ពួីកប្តេគុ ឬជែដំល�ប្តេងើើតិសាាានិភ្នាាពី
�ំភិតិ�ំភ័យ កាារ�ងាាាញអាារមមណ៍�ំទាំាស់ឬមិនិចូិលចិិតិិឬជែដំលប្តេធវើឱ្យយអាាក់អំនិ់ចិិតិិចំិប្តេពាា��ុគុគល
ជែដំលកំពីុងពីិភ្នាាក�ា។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #1: អែ�ក្រ�បុ់ក្រ�ងបុណាាាញរបុសី់ខុំ�ំ ទីទីូចិ
អប្តេ�ើើញខុំ�ំឱ្យយទីទីួលទាានិអាាហាារប្តេព្វលលាាាចិ បុុុផ្នែនិេខុំ�ំមិនិចិង់បាានិ
ប្តេរឿងប្តេនិ�ប្តេទី
អំនកប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់ខំ�ំបាានិសុំ�ិល់�ូនិមិងប្តេហ៊ុើយមិងប្តេទៀតិ ប្តេដំើមបីអំប្តេញ្ចូូើញខំ�ំប្តេ�ាទទួលទាំានិអាាហាារ
ប្តេពីល�ាាចិជែតិមាាាក់ឯង ប្តេដាាយ�ះានិប្តេហ៊ុតិុ�លវិិជ្ញាាា�ីវិៈណ្តាាមួយប្តេទ។ ខំ�ំជែតិងជែតិ�ដំិប្តេសធ �ែុជែនិិ�ាតិ់
ទទូចិចិង់បាានិ។ ខំ�ំបាារមភ�ា ប្តេ�ើខំ�ំសុំឱ្យយ�ាតិ់ឈ�់ កាារណ៍ប្តេនិ�នឹិងមាានិ�ញ្ជាាាមកប្តេលើខំ�ំ ប្តេហ៊ុើយប្តេធវើឱ្យយ
ខូចិប្រ�ប្តេ�ា�ន៍ិដំល់កាារងាាររ�ស់ខំ�ំ។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
អាាក�បកិរិ�ារ�ស់អំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញមិនិសមរមយប្តេទ។ អំនកប្រតិូវិរាាយកាារណ៍�ូនិប្តេ�ា
អំនកប្រគុ�់ប្រគុងធនិធាានិមនុិសសរ�ស់អំនក ឬប្តេប្រ�ើប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពឹីតិិខុស។ Bolloré ធាានាា
និូវិដំំប្តេណើរកាារ�ូនិដំំណឹងសមាាាតិ់ និិងកាារកាារពាារអំនករាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពឹីតិិខុស ប្តេដាាយប្តេធវើ
សកមមភ្នាាពីប្តេដាាយប្តេសាះា�ប្រតិង់ប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាារសងសឹកតាាមទប្រមង់ណ្តាាមួយ។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #2: ខុំ�ំប្តេ�ើញថាាមាានិកាារអប្តេងេតិឃ្លាំំាំប្តេមើលមិនិ
សីមរមយនិិងមេងប្តេហ៊ុើយមេងប្តេទីៀតិ ផ្នែដំលប្តេធវើប្តេ�ើងចិំប្តេពាា�អែ�រួមកាារង្ហាារ
ប្តេ�ា�ផ្នែនិើងប្តេធវើកាារ
សមាា�ិកនៃនិ�ុគុគលិកមាាាក់ជែតិងជែតិប្តេធវើអំប្តេងើតិឃាាាំប្តេមើល�ួ�វិប្តេភទឬមិនិសមរមយ�ាាងខាាាំងចិំប្តេពាា�អំនក
រួមកាារងាារមាាាក់ប្តេទៀតិជ្ញាាសាាធាារណៈ
ប្តេដាាយមាានិសប្តេមួងកំជែ�ួង។ ប្តេប្រកាាយមកប្តេទៀតិ ហាាក់ដំូចិជ្ញាាមាានិ�ញ្ជាាាមិនិប្រសួលចំិប្តេពាា�សាាានិភ្នាាពី
ប្តេនាា�ប្តេទ �ែុជែនិិមិនិមាានិកាារនិិ�ាយដំូប្តេចិន�ប្តេទ។ ខំ�ំមិនិប្តេ�ើញសាាានិភ្នាាពីផ្ទាាាស់�ិ�រប្តេទ។ ប្តេតិើខំ�ំប្រតិូវិ
ប្តេធវើអំនិិរាាគុមនិ៍ឬប្តេទ? ពីិភ្នាាក�ាជ្ញាាមួយនិរណ្តាាមាាាក់អំំពីីប្តេរឿងប្តេនិ�? 
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ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម 
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកប្តេ�ើញកាារអំប្តេងើតិឃាាាំប្តេមើលមិនិសមរមយប្តេ�ាកជែនិួងប្តេធវើកាារ ដំំ�ូងអំនកប្រតិូវិជែណនាាំ
�និរងប្តេប្រ�ា� ប្តេដំើមបីប្របាា�់�និប្តេលមើស�ាកាារអំប្តេងើតិឃាាាំប្តេមើលរ�ស់ខួ�និ មិនិអាាចិទទួលយក
បាានិប្តេទ។ ប្រ�សិនិប្តេ�ើ�និរងប្តេប្រ�ា�មាានិ�ញ្ជាាាមិនិប្រសួលជ្ញាាមួយគុំនិិតិប្តេនិ� �នាាា�់មកសូម
ជែណនាាំ�ា�ាតិ់ឬនាាងប្រតូិវិពីិភ្នាាក�ាជ្ញាាមួយអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់�ាតិ់ ឬអំនកប្រគុ�់ប្រគុង
ធនិធាានិមនិុសស។ ប្រ�សិនិប្តេ�ើ�ាត់ិឬនាាងប្តេ�ាជែតិមិនិហាាានិប្តេធវើសកមមភ្នាាពីប្តេនិ�ប្តេទ ប្តេហ៊ុើយសាាានិភ្នាាពី
ប្តេនិ�ប្តេ�ាជែតិ�និិប្តេកើតិមាានិប្តេនាា� អំនកប្រតិូវិ�ូនិដំំណឹងប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬ
អំនកប្រគុ�់ប្រគុងធនិធាានិមនុិសសប្តេ�ាមូលដាាានិរ�ស់អំនក។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #3: អែ�រួមកាារង្ហាារមាាា�់របុសី់ខុំ�ំប្តេ�ាប្តេធវើកាារ
�ប្តេក្រមាាងមួយ បាានិទីទីួលរងនិូវកាារបុនាាាបុបុប្តេនាាា��ិតិេិយសីតាាម
កាារអប្តេងេតិឃ្លាំំាំប្តេមើលផ្ទាាាល់ខុើ�និ
អំនកប្រគុ�់ប្រគុងគុប្តេប្រមាាងប្តេប្រកើនិរំលឹក�ាតិ់មិងប្តេហ៊ុើយមិងប្តេទៀតិអំំពីីរប្តេ�ៀ�ជែដំល�ាតិ់�ះានិសមតិិភ្នាាពី
 ប្តេខ�ាយ និិងមិនិមាានិលកខណៈសមបតិិិប្រគុ�់ប្រ�ានិ់ជែដំល�ាតិ់មាានិប្តេ�ាអំំ��ងប្តេពីលគុប្តេប្រមាាងមុនិ។
 កាារអំប្តេងើតិឃាាាំប្តេមើលទាំាំងប្តេនិ� ជែដំលហាាក់ដំូចិជ្ញាាមិនិជែ�ែកប្តេលើមូលដាាានិនៃនិកាារពីិតិប្តេនាា� ជែតិងជែតិ
ប្តេធវើប្តេ�ើងប្តេ�ាចិំប្តេពាា�មុខប្រកុមកាារងាារទាំាំងមូល។ លទិ�លគុឺជ្ញាា�រិ�ាកាាសនៃនិកាារ�ងាាាញ
អាារមមណ៍�ំទាំាស់ឬមិនិចិូលចិិតិិចិំប្តេពាា�គុប្តេប្រមាាង ប្តេហ៊ុើយអំនករួមកាារងាារដំក�យនិិងប្តេ�ាប្តេសៃ�ម
កាានិ់ជែតិប្តេប្រចិើនិជែ�មប្តេទៀតិ។ ប្តេតិើខំ�ំប្រតិូវិមាានិប្រ�តិិកមម�ាាងដំូចិប្តេមិចិ? ប្តេតិើខំ�ំប្រតិូវិពីិភ្នាាក�ាជ្ញាាមួយ
និរណ្តាាមាាាក់អំំពីីប្តេរឿងប្តេនិ�?

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
អាាក�បកិរិ�ារ�ស់អំនកប្រគុ�់ប្រគុងគុប្តេប្រមាាងមិនិសមរមយប្តេទ។
អំនកប្រតូិវិជែណនាាំ�ុគុគលជែដំលបាានិកាាាយជ្ញាា�និរងប្តេប្រ�ា�នៃនិសកមមភ្នាាពីទាំាំងប្តេនិ� ជែដំល�ាតិ់/
នាាងប្រតូិវិ�ូនិដំំណឹងប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់�ាតិ់ ឬអំនកប្រគុ�់ប្រគុងធនិធាានិមនិុសស។ 
ប្រ�សិនិប្តេ�ើ�ុគុគលប្តេនិ� មិនិហាាានិប្តេធវើសកមមភ្នាាពីប្តេនិ�ប្តេទ ប្តេហ៊ុើយសាាានិភ្នាាពីប្តេនិ�ប្តេ�ាជែតិ�និិប្តេកើតិមាានិ
ប្តេនាា� អំនកប្រតូិវិ�ូនិដំំណឹងប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនក ឬអំនកប្រគុ�់ប្រគុងធនិធាានិមនិុសស
ប្តេ�ាមូលដាាានិរ�ស់អំនក។
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កាារកាារពាារបុរិសាាានិ

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ារពីតាាមចិ�ា�់ជែដំលអាាចិអំនិុវិតិិទាំាំងអំស់ ជែដំលប្រគុ�់ប្រគុងកាារពាារ�រិសាាានិ  
និិងប្តេធវើឱ្យយមាានិកាារខិតិខំប្រ�ឹងជែប្រ�ងប្តេដំើមបីកាារពាារ�រិសាាានិ។
អំនកណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងអាាក�បកិរិ�ា
ជែដំល�ុ�យពីីកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិជែដំលបាានិប្តេធវើប្តេ�ើង។ អាាក�បកិរិ�ាជែដំលហាាមឃាាតិ់ រួមមាានិកាារ
ប្តេធវើឱ្យយខូចិខាាតិឬកាារ�ំផ្ទាាាញ�រិសាាានិធមមជ្ញាាតិិ មិនិ�ាប្តេដាាយប្តេចិតិនាាឬអំប្តេចិតិនាា �និិិចិមិងៗ ឬ
ប្តេដាាយនៃចិដំនិយ (ខយល់ ដំី នៃ�ុទឹក ឬទឹកប្តេប្រកាាមដីំ) ធនិធាានិធមមជ្ញាាតិិ និិងប្រ�ពី័និិប្តេអំកូ��សុី។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #1: មេងមាាាលអែ��េល់ប្តេសីវាា�មមរបុសី់ខុំ�ំមាាា�់ ប្តេក្របុើកាារ
អនិុវតិេផ្នែដំលបុំព្វុលបុរិសាាានិ
និិប្តេ�ា�ករ�ស់ខំ�ំបាានិចិុ�ហ៊ុតិិប្តេលខាាប្តេលើកិចូិសនិ�ាប្តេ�ាាកាារ�និិជ្ញាាមួយប្រកុមហ៊ុុុនិមួយ។ ប្តេ�ាអំំ��ង
ប្តេពីលប្តេផ្ទាះា��ិ�រប្តេប្រ�ា�ួ�វិកាារជ្ញាាមួយអំនកតិំណ្តាាងមាាាក់រ�ស់ខួ�និ ខំ�ំបាានិសប្តេងើតិប្តេ�ើញ�ាប្តេពីលខួ�
�ុគុគលិករ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិប្តេនិ�ប្តេប្រ�ើ �លិតិ�លឬឧ�ករណ៍�ំពីុល�រិសាាានិ ប្តេដំើមបី�ំប្តេពីញកាារងាារ
រ�ស់ពួីកប្តេគុកន�ងប្តេ�ាល�ំណងកាាតិ់�និិយកាារចិំណ្តាាយ។ ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ក៏ប្តេ�ាកន�ងកាារ
ទំនាាក់ទំនិងរ�ស់ខួ�និប្រកុមហ៊ុុុនិប្តេនិ� អំ�អាាង�ាខួ�និអំនិុវិតិិនិិងប្តេ�ារពីតាាមសិង់ដាារ
�រិសាាានិ�ាាងតឹិងរឹង�ងជែដំរ។

បុ
រិសា

ាានិ
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ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
ប្រ�សិនិប្តេ�ើកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិជែ�នក�រិសាាានិគុឺជ្ញាាជែ�នកមួយនៃនិកិចិូសនិ�ារវាាងអំនកនិិងអំនក�ិល់ប្តេសវាាកមម 
អំនក�គតិ់�គង់ ឬអំនកប្តេ�ាាកាារ�និិ កាារខកខាានិណ្តាាមួយប្តេ�ាកន�ងជែ�នករ�ស់ពីួកប្តេគុប្តេ�ាកន�ងវិិស័យប្តេនិ� អាាចិ
�ណ្តាះាលឱ្យយមាានិកាារ�ញ្ចូូ�់ទំនាាក់ទំនិងកិចូិសនិ�ា។ ចំិប្តេពាា�កប្រមិតិដំូចិ�ាានិឹងនិិប្តេ�ា�ិតិជែដំរ អំនក�ិល់
ប្តេសវាាកមមប្រតូិវិប្តេ�ារពីតាាមកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិជែ�នក�រិសាាានិរ�ស់ Bolloré Group ជែដំលបាានិ
កំណ តិ់ជ្ញាាពីិប្តេសសប្តេ�ាកន�ងប្រកមសីលធម៌ និិងធមមនុិញ្ញា CSR។ 
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកសប្តេងើតិប្តេមើលសាាានិកាារណ៍ជែដំល�ុ�យពីីកាារអំនិុវិតិិជែដំលបាានិរំពីឹងទុកប្តេនាា� សូម
រាាយកាារណ៍សាាានិភ្នាាពីប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង ទំនាាក់ទំនិង CSR រ�ស់អំនក និិងប្តេ�ាមន្រ្តីនិិី�រិសាាានិរ�ស់
អំងគភ្នាាពី ប្រ�សិនិប្តេ�ើសមរមយ។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #2: ក្របុព្វ�និធក្រ�បុ់ក្រ�ងកាា�សីំ�ល់របុស់ីក្រ�ុមហ៊ុុុនិខុំ�ំ  
មិនិក្រ�បុ់ក្រ�ានិ់
អំងគភ្នាាពីរ�ស់ខំ�ំបាានិប្តេរៀ�ចិំប្រ�ពី័និិប្រ�មូលនិិងកំណតិ់ប្រ�ប្តេភទកាាកសំណល់ �ែុជែនិិវាាប្រតិូវិបាានិប្តេគុ
ប្តេប្រ�ើប្របាាស់តិិចិតួិចិ។ វាាប្តេ�ាឆាំាាយប្តេពីក មិនិអាាចិប្តេមើលប្តេ�ើញ និិងមិនិងាាយប្រសួលចិូលប្តេប្រ�ើសប្រមាា�់
មនិុសសមួយចិំនិួនិ និិងមិនិប្តេលើកកម័ស់កាារប្តេធវើប្រ�ប្រពីឹតិិកមមសំណល់ជែដំលលែប្រ�ប្តេសើរ។ ជ្ញាាប្តេរឿយៗវាា
ហាាក់ដូំចិជ្ញាាមិនិសូវិមាានិលកខខណឌតិឹងរឹងចិំប្តេពាា�ខំ�ំកន�ងកាារប្តេប្រ�ើធុងសំរាាមសិង់ដាារ។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាមតាាមកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិជែ�នក�រិសាាានិរ�ស់ខួ�និប្តេនាា� Bolloré Group ប្តេលើកទឹកចិិតិិឱ្យយ
ប្រកុមហុុ៊ុនិសាាខាារ�ស់ខួ�និ ប្តេដំើមបីអំនិុវិតិិវិិធាានិកាារប្តេដំើមបីកំណតិ់កាារ�លិតិកាាក
សំណល់និិងប្តេលើកកម័ស់ដំំប្តេណ្តាា�ប្រសាាយជែកនៃចិនប្តេ�ើងវិិញតាាមជែដំលអាាចិប្តេធវើប្តេ�ាបាានិ�ាាងប្តេប្រចិើនិ
។ ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំងគភ្នាាពីរ�ស់អំនក បាានិដាាក់ពីប្រងាាយប្រ�ពី័និិកំណតិ់ប្រ�ប្តេភទកាាកសំណល់ អំនកប្រតិូវិជែតិ
ប្តេ�ារពីតាាមប្រ�ពី័និិ ប្តេហ៊ុើយ�ិល់�ូនិមតិិប្តេ�ា�ល់ជែដំលបាានិទទួលមកវិិញរ�ស់អំនក ដំូប្តេចិន�វិិធាានិកាារ
អាាចិកំណតិ់បាានិប្រតិឹមប្រតិូវិ ប្តេដំើមបីប្តេធវើឱ្យយប្រ�ប្តេសើរប្តេ�ើងនិូវិប្រ�ពី័និិប្តេនិ�។
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កាារកាារពាារទីិនិែនិ�យផ្ទាាាល់ខុើ�និ

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

ប្តេ�ាខណៈប្តេពីលជែដំលសកមមភ្នាាពីឌ្ឍី�ី�លគុឺជ្ញាាប្រ�ភពីនៃនិឱ្យកាាសនាានាា 
ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ក៏តិប្រមូវិឱ្យយមាានិកាារអំនិុវិតិិវិិធាានិកាារប្តេដំើមបីធាានាានិូវិកាារសមាាាតិ់និិងដំំប្តេណើរ
កាារប្រ�ក�ប្តេដាាយសុវិតិិិភ្នាាពីនៃនិទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និជែដំលប្រកុមហ៊ុុុនិប្តេប្រ�ើប្របាាស់�ងជែដំរ។ “ទិនិននិ័យ
ផ្ទាាាល់ខួ�និ” សំប្តេ�ាប្តេ�ាប្តេលើពី័តិ៌មាានិណ្តាាមួយជែដំលទាំាក់ទងប្តេ�ានិឹង�ុគុគលធមមតាាជែដំលបាានិកំណតិ់
អំតិិសញ្ញាាាណឬអាាចិ កំណតិ់អំតិិសញ្ញាាាណបាានិ។

Bolloré Group មាានិកាារប្រ�ុងប្រ�យ័តិនកន�ងកាារកាារពាារទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និជែដំលបាានិប្រ�គុល់�ូនិ។
 មិនិ�ាប្រ�តិិ�តិិិកាារប្តេ�ាទីណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ក៏វាាខិតិខំអំនិុវិតិិវិិធាានិកាារ�ប្តេចិូកប្តេទសនិិងប្តេរៀ�ចិំសមប្រស� 
ប្តេដំើមបីដំំប្តេណើរកាារទិនិននិ័យប្តេនិ� ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាមតាាមចិ�ា�់ជែដំលប្រតិូវិអំនិុវិតិិ។
និិប្តេ�ា�ិតិប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ទាំាំងអំស់ ប្រតិូវិបាានិកំណតិ់ប្តេដាាយកាាតិពីវកិចិូចំិប្តេពាា�ពី័តិ៌មាានិសមាាាតិ់
ជែដំលពាាក់ពី័និិនិឹងកាារកាារពាារទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និ ជែដំលពួីកប្តេគុចិូលប្តេប្រ�ើបាានិជ្ញាាជែ�នកមួយនៃនិភ្នាារកិចូិ
រ�ស់ពួីកប្តេគុ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ ខុំ�ំបាានិទីទីួលអុ�ផ្នែមុលខុុសីផ្នែដំលមាានិបុ�ើីទីិនិែនិ�យផ្ទាាាល់ខុើ�និ 
ផ្នែដំលពាា�់ព្វ�និធនិះងអែ�រួមកាារង្ហាារ
មាានិនិរណ្តាាមាាាក់បាានិប្តេ�ំើអំុ�ជែមែលមួយមកខំ�ំប្តេដាាយអំប្តេចិតិនាានិូវិឯកសាារជែដំលពាាក់ពី័ និិនិឹង កាារ
ប្តេធវើដំំប្តេណើរអាា�ីវិកមមរ�ស់និិប្តេ�ា�ិតិនាានាាជែដំលមាានិប្តេ�ះា� ពី័តិ៌មាានិរដំឋបាាល និិងលិខិតិឆួងជែដំនិ ឬ
ប្តេលខអំតិិសញ្ញាាាណ�័ណណរ�ស់ពីួកប្តេគុ។ ប្តេតិើខំ�ំប្រតិូវិ�ិទឬលុ�ប្តេចាំាលឯកសាារ ប្តេហ៊ុើយមិនិប្តេអំើប្តេពីើនិឹងអំវី
ជែដំលខំ�ំបាានិប្តេ�ើញ?

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
កាារប្តេចិញ��ាយពី័តិ៌មាានិប្តេនិ� ប្តេទាំា��ីជ្ញាាមាានិកាារភ័និប្រចិ�ំក៏ប្តេដាាយ ក៏ប្រតិូវិបាានិចាំាតិ់ទុក�ាជ្ញាា
កាាររំប្តេ�ាភ�ំពាានិប្តេលើទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និ ប្តេហ៊ុើយទាំាមទាំារឱ្យយមាានិវិិធាានិកាារជែកតិប្រមូវិ។ អំុ�ជែមែ
លប្តេនិ�ក៏អាាចិប្រតិូវិបាានិទទួលប្តេដាាយមនិុសសប្តេ�សងប្តេប្រ�ាពីីអំនក ជែដំលមិនិមាានិសិទិិអំនិុញ្ញាាាតិ ឬអំនក
ជែដំលមិនិតិប្រមូវិឱ្យយមាានិព័ីតិ៌មាានិប្តេនិ�។ សូមទាំាក់ទងភ្នាាាក់ងាារកាារពាារទិនិននិ័យរ�ស់អំនកភ្នាាាមៗ
ប្តេដំើមបីទទួលបាានិកាារជែណនាាំអំំពីីរប្តេ�ៀ��និិដំំប្តេណើរកាារ ឬអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញ ឬជែ�នកចិ�ា�់
រ�ស់អំនក។
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សីុវតិែិភាាព្វច្នៃនិក្របុព្វ�និធព្វ�តិ៌មាានិ  

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group �ិល់�ូនិ�ុគុគលិកនិូវិឧ�ករណ៍អាាយធី IT, មប្តេធ�ាបាាយទំនាាក់ទំនិង និិងពី័ត៌ិមាានិ
និិង ទិនិនន័ិយជែដំលប្រតូិវិកាារ ប្តេដំើមបី�ំប្តេពីញភ្នាារកិចិូរ�ស់ខួ�និ។ និិប្តេ�ា�ិតិទទួលខុសប្រតិូវិចិំប្តេពាា�
កាារប្តេប្រ�ើប្របាាស់ធនិធាានិទាំាំងប្តេនិ� ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាមតាាមប្តេ�ាលកាារណ៍សុវិតិិិភ្នាាពីជែដំលបាានិកំណតិ់ 
ប្តេដំើមបីកំណត់ិកាារ�ងាាាញប្រ�ពី័និិពី័តិ៌មាានិរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្តេ�ានិឹងហាានិិភ័យនៃនិកាារវាាយ
ប្រ�ហាារតាាមអំុ�និធឺណិតិ។
កាារវាាយប្រ�ហាារតាាមអំុ�និធឺណិតិជែដំលមាានិ�ំណងទទួលបាានិទិនិននិ័យសមាាាតិ់រ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិឬ
ពី័តិ៌មាានិផ្ទាាាល់ខួ�និប្តេដាាយខុសចិ�ា�់ ប្តេដំើមបីប្តេកងប្រ�វិ័ញ្ចូូឬលក់�និិប្តេនាា� អាាចិ��ឥទិិពីល�ាាងខាាាំង
ដំល់អាា�ីវិកមម៖ ដំូចិជ្ញាាកាាររំខាានិដំល់កាារ�លិតិ ភ្នាាពីមិនិអាាចិប្រ�ប្រពីឹតិិប្តេ�ាបាានិ កាារខាាតិ�ង់ចិំណូល
អាា�ីវិកមម�ាាងខាាាំង ជ្ញាាប្តេដំើម។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ ខុំ�ំបាានិទីទីួលអុ�ផ្នែមុលមួយផ្នែដំលសីុំឱ្យយខុំ�ំ�េល់ជីូនិព្វ�តិ៌មាានិ
លមិិតិអំព្វីធនាា�ារ
ខំ�ំបាានិទទួលអុំ�ជែមែលមួយពីីធនាា�ារជែដំលប្រគុ�់ប្រគុងគុណនិីប្រកុមហ៊ុុុនិខំ�ំ ប្តេដាាយ�ូនិដំំណឹងមកខំ�ំ�ា
ពីួក ប្តេគុនិឹង�ិល់ប្តេលខកូដំចិូលប្តេប្រ�ើ�មីរ �ស់ខំ�ំដំល់ខំ�ំ។ ប្តេដំើមបីប្តេធវើឱ្យយប្តេលខកូដំ�មីប្តេនិ� មាានិសុពីលភ្នាាពី ខំ�ំ
ប្រតិូវិជែតិភ្នាាា�់ប្តេ�ាវិិ�សាាយមួយ ប្តេហ៊ុើយចិូលប្តេប្រ�ើ (login) និិង�ញ្ចូូ�លប្តេលខសមាាាតិ់រ�ស់ខំ�ំ។ ប្តេតិើខំ�ំអាាចិ
ប្តេធវើដំូចិប្តេមិចិ ប្តេដំើមបីប្របាាកដំ�ា មាានិភ្នាាពីប្រស�ចិ�ា�់តាាមសំប្តេណើប្តេនិ�?

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
ធនាា�ារមិនិជែដំលសុំឱ្យយអំនកចិូលប្តេប្រ�ើ (login) និិង�ញ្ចូូ�លប្តេលខសមាាាតិ់រ�ស់អំនកប្តេ�ើយ។ កាារណ៍ប្តេនិ�
គុឺយល់ចិ�ាស់ណ្តាាស់�ាជ្ញាាកាារ�ែុនិ�ែងឆប្តេបាាក។ ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកទទួលអំុ�ជែមែលមួយពីីសាាា�័និ
នាានាាឬមនិុសសជែដំលអំនកកំពីុងទាំាក់ទងជ្ញាាមួយ សុំឱ្យយអំនក�ិល់�ូនិពី័ត៌ិមាានិសមាាាតិ់ឬពី័តិ៌មាានិផ្ទាាាល់
ខួ�និសូមប្រ�ុងប្រ�យ័តិនជ្ញាានិិចិូ។ ពីិនិិតិយអំកខរាាវិិរ�ទិប្តេ�ាកន�ងអំុ�ជែមលប្តេនិ� ទីកជែនិួងអំុ�ជែមែលរ�ស់អំនកប្តេ�ំើ
 ភ្នាាពី�នាាានិ់នៃនិកាារប្តេសនើសុំ ជ្ញាាប្តេដំើម វាាអាាចិជ្ញាា�ុគុគលពី�ាបាាទប្តេប្រ�ើកមមវិិធីប្តេមប្តេរាាគុ ជែដំលពី�ា�ាមលួចិ
ពី័តិ៌មាានិលមែិតិ�ញ្ជាាាក់អំតិិសញ្ញាាាណរ�ស់អំនក។
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអំនកបាានិ�ិល់ពី័តិ៌មាានិលមែិតិអំំពីីអំតិិសញ្ញាាាណ�័ណណរ�ស់អំនកប្តេដាាយភ័និប្រចិ�ំ អំនកប្រតិូវិ
�ូនិដំំណឹងប្តេ�ាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង�ណ្តាះាញរ�ស់អំនកប្តេហ៊ុើយ�ិ�រប្តេលខសមាាាតិ់រ�ស់អំនកភ្នាាាមៗ។

    �ែ�ង�រ�មីាានិកាារសីងស�យ ប្តេយើងខុំ�សំីមូផ្នែ�នាាឱំ្យយអែ�ប្តេ�ំើឯ�សាារថ្នូតិចិមើងអុ�ផ្នែមុលជ្ញាាឯ�សាារ
ភាាាបុប់្តេ�ា security.team@bollore.com

mailto:security.team%40bollore.com?subject=
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កាារក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងកាារប្តេរើសីប្តេអើង 

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

Bolloré Group ប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិ�ិល់�ូនិឱ្យកាាសប្តេសមើ�ាាកន�ងកាារ�ួល កាារងាារ កាារអំភិវិឌ្ឍឍនិិងកាារ
ប្តេលើកកម័ស់ផ្ទាាាល់ខួ�និ និិងវិិជ្ញាាា�ីវិៈ។ កាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិប្តេនិ� ប្រតិូវិជែ�ែកប្តេលើវិ�បធម៌រួម�ញ្ចូូ�ល�ាា ជែដំល
អាាចិឱ្យយមនិុសសប្រគុ�់រូ�មិនិ�ាមាានិ លកខណៈពីិប្តេសសរ�ស់ពីួកប្តេគុ ប្តេដំើមបី�ងាាាញពីីសកាះានិុពីល
ប្តេពីញប្តេលញរ�ស់ពីួកប្តេគុប្តេ�ើយ។
�និណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាមតិំណ្តាាងឱ្យយប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្រតិូវិប្តេចិៀសវាាងពីីរបាាយកាារណ៍
និិង កាារអំនិុវិតិិកាារប្តេរើសប្តេអំើងប្តេដាាយជែ�ែកប្តេលើប្តេដំើមកំប្តេណើតិ ប្តេភទ សាាានិភ្នាាពីប្រគុួសាារ មាានិនៃ�ុប្តេពាា� កាារ
�ងាាាញរូ�រាាងកាាយ នាាមប្រតិកូល សាាានិភ្នាាពីសុខភ្នាាពី ពីិកាារភ្នាាពី និិនាាាកាារប្តេភទ អាាយុ មតិិប្តេ�ា�ល់
និប្តេ�ាបាាយ សកមមភ្នាាពីសហ៊ុ�ីពី សមាា�ិកភ្នាាពី ប្រកុម�និជ្ញាាតិិភ្នាាគុតិិចិ ឬសាាសនាាជ្ញាាក់�ាក់។
ប្រកុមហុុ៊ុនិ Group មាានិកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិជ្ញាាពីិប្តេសសកន�ងកាារប្តេលើកកម័ស់ភ្នាាពីសមប�រជែ��ប្តេ�ាកជែនិួង
ប្តេធវើកាារ សមភ្នាាពីវិិជ្ញាាា�ីវិៈរវាាង�ុរសនិិងប្រសិី និិងកាារ�ញ្ចូូ�លវិិជ្ញាាា�ីវិៈរ�ស់យុវិ�និ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #1: ខុំ�ំ�ំព្វុងប្តេធវើសីមាាាសីនិ៍បុុ�ីលមាាា�់ផ្នែដំលមាានិ
ព្វិកាារភាាព្វសីក្រមាាបុ់មុខុង្ហាារមួយ 
ខំ�ំកំពីុងអំនិុវិតិិប្តេធវើសមាាាសន៍ិមុខងាារអំនកតិំណ្តាាងជែ�នកលក់មាាាក់ ប្តេ�កខ�និមាាាក់កន�ងចិំប្តេណ្តាាមប្តេ�កខ�និ
នាានាា ជែដំលសមនិឹងទទួលបាានិកាារគុិតិពីិចាំារណ្តាាសប្រមាា�់មុខងាារប្តេនិ� ប្តេដាាយសាារជែតិ�ំនាាញនិិង

ភា
ាព្វ

ចិ
ក្រមុ

�
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�ទពីិប្តេសាាធនិ៍ រ�ស់�ាតិ់មាានិពិីកាារភ្នាាពីអំវិៈយវិៈ។ ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ក៏ខំ�ំសាាាក់ប្តេសុើរកន�ងកាារ
ទទួលយកពាាកយ សុំរ�ស់�ាតិ់ប្តេដាាយសាារ ខំ�ំមាានិអាារមមណ៍�ាអំតិិ�ិ�និរ�ស់ប្តេយើងប្រ�ជែហ៊ុលជ្ញាាមិនិ
មាានិភ្នាាពី កក់ប្តេ�ះាចិំប្តេពាា�ពីិកាារភ្នាាពីរ�ស់�ាតិ់។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
កាារ�ដិំប្តេសធកមមវិិធីប្តេដាាយជែ�ែកប្តេលើប្រ�តិិកមម (ឬកាារសនិមតិ�ាមាានិប្រ�តិិកមមជែដំលអាាចិប្តេធវើប្តេ�ាបាានិ) 
ចិំប្តេពាា��និពីិកាារ ប្តេដំើមកំប្តេណើតិ�និជ្ញាាតិិភ្នាាគុតិិចិ ឬកាារគុិតិពីិចាំារណ្តាាប្តេ�សងប្តេទៀតិ ប្តេដាាយជែ�ែកប្តេលើ
ចិំណុចិខាាងប្តេប្រ�ាកជែនិួងប្តេធវើកាារគុឺជ្ញាាកាារអំនិុវិតិិប្តេរើសប្តេអំើង។ អំនកប្រតូិវិជែតិប្តេធវើកាារសប្តេប្រមចិចិិតិិរ�ស់អំនក
ប្តេដាាយជែ�ែកប្តេលើជែតិចិំណុចិនាានាានៃនិប្តេ�ាល�ំណងជែតិ�ែុប្តេណ្តាះា� ដំូចិជ្ញាា�ំនាាញនិិង�ទពីិប្តេសាាធនិ៍
វិិជ្ញាាា�ីវិៈជែដំលអាាចិកំណតិ់�ាប្តេ�កខ�និមាានិសមតិិភ្នាាពីអំនិុវិតិិកាារងាារជែដំលពាាក់ពី័និិ។

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា NO. #2: បុុ�ីលិ�មាាា�់ផ្នែដំលខុំ�ំចិង់ដំំប្តេ�ើងមុខុតិំផ្នែ�ង
 មាានិច្នៃ�ៃប្តេពាា�
និិប្តេ�ា�ិតិរ�ស់ខំ�ំមាាាក់បាានិសិិតិប្តេ�ាកន�ងមុខងាាររ�ស់នាាងអំស់រយៈប្តេពីល�ួនិឆាំាាំ ប្តេហ៊ុើយនាាងប្តេធវើកាារ
បាានិលែណ្តាាស់។ ខំ�ំគិុតិ�ានាាងមាានិ�ទពីិប្តេសាាធនិ៍និិង�ំនាាញចាំាំបាាចិ់ប្តេដំើមបីកាាាយជ្ញាាអំនកប្រគុ�់ប្រគុង
ទូប្តេ�ាប្តេ�ាកន�ងប្រកុមកាារងាារខំ�ំ ជ្ញាាមុខតិំជែណងមួយជែដំលខំ�ំប្រតូិវិកាារ�ប្តេងើើតិ�ាាងឆាំា�់រហ៊ុ័ស។ នាាងបាានិ
�ងាាាញកាារចាំា�់អាារមមណ៍និិងកាារប្តេលើក ទឹកចិិតិិរ�ស់នាាងជែដំលពាាក់ពី័និិនិឹងមុខតិំជែណងប្តេនិ� �ែុជែនិិ
បាានិប្របាា�់ខំ�ំ�ានាាងកំពីុងរង់ចាំាំកូនិទីពីីររ�ស់នាាង។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
អំនកប្រតូិវិជែតិប្តេធវើកាារសប្តេប្រមចិចិិតិិរ�ស់អំនកប្តេដាាយជែ�ែកប្តេលើសមតិិភ្នាាពីរ�ស់�ុគុគលិកមួយមួយគុតិ់កន�ង
កាារដំំប្តេ�ើងមុខតិំជែណង។
ប្រ�សិនិប្តេ�ើសមតិិភ្នាាពីប្តេនិ� ប្រតិូវិបាានិ�ងាាាញ�ាមាានិកាារ�ប្តេងើើតិមុខតិំជែណងអាាចិប្រតិូវិអំនិុវិតិិ កាារសប្រម�
សប្រមួលប្តេ�សកកមមរយៈប្តេពីលខួីនិិងកាារប្តេរៀ�ចិំប្រកុមកាារងាាររ�ស់អំនក។
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កាារកាារពាារជីប្តេមាំា��លក្របុប្តេ�ាជីនិ៍  

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

និិប្តេ�ា�ិតិទាំាំងអំស់ប្រតិូវិ�ដំិប្តេសធមិនិចិូលរួមកន�ងកាារសប្តេប្រមចិចិិតិិជែដំលពាាក់ពី័និិនឹិង Bolloré 

Group កន�ងករណីមាានិ�ប្តេមាាា��លប្រ�ប្តេ�ា�ន៍ិផ្ទាាាល់ខួ�និ (ប្រគុួសាារ ហ៊ុិរញ្ញាវិតិិ� សមាាគុម 
និប្តេ�ាបាាយ ជ្ញាាប្តេដំើម) ជែដំលទំនិងជ្ញាាប្តេប្រ�ៀតិជែប្រ�ក�ាាងខាាាំងចិំប្តេពាា�កាារអំនិុវិតិិមុខងាារប្តេដាាយឯករាា�យ
និិងប្តេ�ាល�ំណងនៃនិមុខងាាររ�ស់ពួីកប្តេគុ និិងមាានិ�ល�ែ�ពាាល់ដំល់សមតិិភ្នាាពីរ�ស់ពួីកប្តេគុកន�ងកាារ
ប្តេធវើសកមមភ្នាាពីប្តេដំើមបី�លប្រ�ប្តេ�ា�និ៍រ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ សីមាាជីិ�ក្រ�ួសាារខុំ�ំមាាា�់ក្រតិូវបាានិប្តេក្រជីើសីប្តេរើសីបុប្តេក្រមើកាារង្ហាារ
ប្តេ�ាយក្រ�ុមហ៊ុុុនិច្នៃដំ�ូ
ខំ�ំបាានិដំឹង�ាសមាា�ិកប្រគុួសាារខំ�ំមាាាក់ប្តេទើ�ជែតិប្រតិូវិបាានិ�ួលប្តេធវើជ្ញាាអំនកប្រគុ�់ប្រគុងជែ�នកលក់
សប្រមាា�់ប្រកុមហ៊ុុុនិមួយ ជែដំលកន�ងប្តេនាា�ខំ�ំទាំាក់ទងជ្ញាាប្រ�ចាំាំសប្រមាា�់ប្តេសវាាកមមប្រ�ឹក�ាប្តេ�ា�ល់
។ ប្តេតិើខំ�ំប្រតិូវិប្តេធវើអំវីខួ�?

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
អំនកប្រតូិវិ�ងាាាញពី័ត៌ិមាានិពីីសាាានិភ្នាាពីប្តេនិ� ជែដំលអាាចិមាានិ�ប្តេមាាា��លប្រ�ប្តេ�ា�និ៍រ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ
 Group ប្តេហ៊ុើយប្តេចិៀសវាាងប្តេធវើកាារសប្តេប្រមចិចិិតិិណ្តាាមួយរហ៊ុូតិដំល់អំនកជែដំលមាានិសិទិិអំនុិញ្ញាាាតិ
បាានិ�ញ្ចូូ�់កាារវិិភ្នាាគុរ�ស់ ពីួកប្តេគុ។ ប្តេសចិកីិប្រ�កាាសប្តេនិ� មិនិអាាចិ�ងាាាញប្តេហ៊ុតុិ�លប្រតិឹមប្រតិូវិអំំពីី
វិិធាានិកាារប្តេរើសប្តេអំើងប្រ�ឆាំាំងនិឹងអំនកប្តេ�ើយ។ ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ប្រ�សិនិប្តេ�ើវាាប្រតូិវិបាានិ�ប្តេងើើតិ
ប្តេ�ើង�ា�ប្តេមាាា��លប្រ�ប្តេ�ា�និ៍ប្តេនិ� បាានិ�ងើឱ្យយមាានិប្តេកើនិប្តេ�ើងកាារអំនិុវិតិិជែកួង�និួំឬអំំប្តេពីើពីុករលួយ
ប្តេនាា� អំនកនិឹងទទួលរងវិិធាានិកាារណ៍វិិន័ិយ និិង/ឬ ដំំប្តេណើរកាារនិីតិិវិិធីចិ�ា�់�ងជែដំរ។ក្រទី

ព្វ
យសី

ម
បតិ

េក្រ�
មុ

ហ៊ុ
និ
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កាារសីមាាាតិ់និិងកាារកាារពាារកាារជីួញដំូរច្នៃ�ៃ�ែ�ង

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

�ះានិព័ីតិ៌មាានិជ្ញាាលកខណៈសមាាាតិ់ជែដំលទាំាក់ទងនិឹងសកមមភ្នាាពីរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group អាាចិប្រតិូវិបាានិ
ប្តេប្រ�ើប្របាាប្រស័យទាំាក់ទងឬ�ងាាាញប្តេដាាយ�ះានិកាារ�ិល់សិទិិអំនិុញ្ញាាាតិជ្ញាាក់�ាក់ពីីជែ�នកនៃនិ�ាាក់ដំឹក
នាាំជ្ញាានិ់ខ័ស់រ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្តេ�ើយ។ ប្តេលើសពីីប្តេនិ�ប្តេ�ាប្តេទៀតិ�ុគុគលនាានាាជែដំលមាានិសិទិិ
ទទួល បាានិពី័តិ៌មាានិមិនិជែមនិសាាធាារណៈជែដំលទាំាក់ទងនិឹងប្រកុមហ៊ុុុនិជែដំលបាានិចិុ��ញ្ចូូីប្តេ�ាកាារ
�ិ�រ��ារហ៊ុុុនិ ប្រតិូវិជែតិប្តេចិៀសវាាងកាារប្តេប្រ�ើប្របាាស់ពី័តិ៌មាានិប្តេនិ� ប្តេដំើមបីប្តេធវើពាាណិ�ូកមមតាាមមប្តេធ�ាបាាយ
ហ៊ុិរញ្ញាវិតិិ�ជែដំលពីួកប្តេគុអាាចិ ទទួលបាានិប្របាាក់ចិំប្តេណញ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ ប្តេ�ាខុ�ៈប្តេព្វលកាារទីិញក្រ�ុមហ៊ុុុនិមួយ�ំព្វុងដំំប្តេ�ើរកាារ ខុំ�ំ
ទីទីួលបាានិកាារទាា�់ទីងតាាមសាារព្វ�តិ៌មាានិ 
ខំ�ំកំពីុងចូិលរួមដំំប្តេណើរកាារទិញប្រកុមហ៊ុុុនិមួយប្តេ�ាកន�ងទី��ារជែដំលមាានិកាាររីកចិប្តេប្រមើនិ�ាាង
ឆាំា�់រហ៊ុ័ស។ ខំ�ំទទួលបាានិកាារទាំាក់ទងតាាម�ណ្តាះាញសងគមប្តេដាាយអំនកកាាជែសតិមាាាក់ ជែដំលប្របាា�់ខំ�ំ
�ានាាងទទួលបាានិកាារ�ូនិដំំណឹងប្តេដាាយប្រ�ភពី�ិតិសនិទិនឹិងប្រ�តិិ�តិិិកាារ ប្តេហ៊ុើយ�ានាាងចិង់ទទួល
បាានិមតិិប្តេ�ា�ល់រ�ស់ខំ�ំ។

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
អំនកមិនិប្រតូិវិ�សពីវ��ាយពី័តិ៌មាានិជែដំលទាំាក់ទងនិឹងប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ប្តេដាាយជ្ញាាក់�ាក់ប្តេទ �ែុជែនិិមិនិ
ផ្ទាះាចិ់មុខប្តេ�ាប្តេលើ�ណ្តាះាញសងគម ប្តេដាាយមិនិចាំាំបាាចិ់ប្តេធវើកាារប្រតិួតិពីិនិិតិយជ្ញាាមុនិជ្ញាាមួយ នាាយកដាាានិ
ទំនាាក់ទំនិង�ាវាាមិនិជែមនិជ្ញាាកាារសមាាាតិ់ប្តេ�ើយ។
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ក្របុយុទីធក្របុឆាំាំងនិះងកាារប្តេ�ចិព្វនិធ

 ល�ខ�ៈសីំខ្លាំានិ់ៗច្នៃនិប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយរបុសី់ប្តេយើង

ប្រកុមហុុ៊ុនិ Group ធាានាានិូវិកាារប្តេ�ារពីចិ�ា�់ពីនិិជែដំលប្រតិីវិអំនិុវិតិិចិំប្តេពាា�សកមមភ្នាាពីរ�ស់ខួ�និ 
តិមាាាភ្នាាពីចិំប្តេពាា�អាាជ្ញាាាធរពីនិិ ប្តេហ៊ុើយ�ាប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយពីនិិរ�ស់ខួ�និគុឺប្រស�តាាមយុទិសាាប្រសិ  
CSR រ�ស់ខួ�និ។ ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group �ដំិប្តេសធចំិប្តេពាា�ទីកជែនិួងប្របាាក់ចិំប្តេណញប្តេ�ា�រប្តេទសជែដំល
មាានិកប្រមិតិពីនិិទាំា�៖ ទីតាាំងប្តេ�ាកន�ងប្រ�ប្តេទសនាានាាជែដំលមាានិរ��ពីនិិពីិប្តេសស អាាចិប្តេធវើប្តេ�ាបាានិ
ប្រ�សិនិប្តេ�ើអាា�ីវិកមមប្រតិូវិបាានិ �ញ្ជាាាក់ចិ�ាស់�ាស់តាាមលកខណៈប្តេសដំឋកិចិូ ប្តេពាាលគុឺប្រ�សិនិប្តេ�ើកាារ
ប្តេលើកទឹកចិិតិិរ�ស់ពីួក ប្តេគុមិនិទាំាក់ទងនិឹងពីនិិជ្ញាាចិមបង។ �ុគុគលណ្តាាជែដំលប្តេធវើសកមមភ្នាាពីកន�ងនាាម
ប្រកុមហុុ៊ុនិ Group តិប្រមូវិឱ្យយប្តេចិៀសវាាងពីីសកមមភ្នាាពីណ្តាាមួយជែដំលមាានិប្តេ�ាល�ំណង ប្តេលើកជែលង
អំងគភ្នាាពីអំងគភ្នាាពីនៃនិប្រកុមហ៊ុុុនិ Group ពីីកាាតិពីវកិចិូពីនិិរ�ស់ខួ�និ។

 ប្តេតិើក្រតិូវចាំាតិ់វិធាានិកាារអវីខុើ�? 

ប្តេសីណាារីប្តេ�ា៖ ខុំ�ំមាានិលទីធភាាព្វចាំាបុ់ប្តេ�េើមទីំនាា�់ទីំនិង�ិចិចកាារជីំនិួញជ្ញាាមួយ
ក្រ�ុមហ៊ុុុនិផ្នែដំលមាានិទីីតាាំងប្តេ�ាបុរប្តេទីសីផ្នែដំល មាានិ�ក្រមិតិព្វនិធទាាបុ
កាារ�ិល់�ូនិកាារប្តេដំញនៃ�ួប្រតូិវិបាានិប្តេធវើប្តេ�ើងជ្ញាាមួយប្រកុមហ៊ុុុនិបាារាាំង Group ប្តេដាាយប្រកុមហ៊ុុុនិមួយ
ជែដំលមាានិទីតាាំងប្តេ�ាកន�ងប្រ�ប្តេទសមួយជែដំលទទួលសាាាល់�ាមាានិ�ិល់�ូនិលកខខណឌពីនិិ
ជែដំលគុួរឱ្យយចាំា�់អាារមមណ៍។ ប្តេតិើខំ�ំអាាចិប្តេឆួើយតិ�ប្តេ�ានិឹងកាារប្តេដំញនៃ�ួប្តេនិ�បាានិឬប្តេទ? 

ចិរិ�ាក្រតិូវក្របុតិិបុតិេិតាាម
និិ�ាយជ្ញាាទបូ្តេ�ានាាយកដាាានិពីនិិរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុនុិ Group ប្រតូិវិជែតិចិលូរមួកន�ងកាារប្តេឆួើយតិ�ប្តេ�ានឹិង
កាារអំប្តេញ្ចូូើញ ចូិលរួមប្តេដំញនៃ�ួជែដំលអាាចិប្តេធវើប្តេ�ាបាានិ ជែដំលជ្ញាាកាារ�ជែ�ក�ាាប្តេ�ាកន�ងករណីប្រ�ប្តេទស
មយយជែដំលមាានិប្តេ�ះា��ា “មនិិសហ៊ុកាារកន�ង�ញ្ជាាាពីនិិដាារ” ជែដំលពាាកព់ីនិ័ិ (ឧទាំាហ៊ុរណ៍

Bahamas, Oman, Panama, the British Virgin Islands, ជ្ញាាប្តេដំើម)។ ប្រ�ប្តេទសនិិងតំិ�ន់ិ
ជែដំលមនិិមាានិកិចូិសហ៊ុកាារ ប្រតូិវិបាានិកំណតិប់្តេដាាយរដាាាភិបាាលបាារាាងំពីីប្តេប្រពាា�ពីកួប្តេគុមិនិ�ំប្តេពីញតាាម
លកខណៈវិិនិិច័័ិយជែដំលប្រតូិវិកាារពាាក់ព័ីនិិ នឹិងតិមាាាភ្នាាពីពីនិិ កាារលុ��ំបាាតិវិ់ិធាានិកាារពីនិិអំនុិប្តេប្រ�ា� 
និិងកាារផ្ទាាាស�ិ់�រព័ីត៌ិមាានិពាាក់ព័ីនិិនឹិងពីនិិ។ ប្តេទាំា��ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ កទ៏នំាាកទ់នំិងអាា�ីវិកមមជ្ញាាមយួ
ប្រ�ប្តេទសទាំាងំប្តេនិ� មិនិប្រតូិវិបាានិហាាមឃាាត់ិប្តេ�ើយប្តេ�ាប្តេពីលអាា�វីិកមមប្រតូិវិបាានិ�ញ្ជាាាក់ប្រតឹិមប្រតូិវិតាាម
លកខណៈប្តេសដំឋកិចូិ។ ដូំប្តេចិន� ប្រ�សនិិប្តេ�ើលហំ៊ុរូហិ៊ុរញ្ញាវិតិិ�ប្រតូិវិបាានិបាាានិប់្រ�មាាណជ្ញាាមួយប្រ�ប្តេទស
ទាំាងំប្តេនាា� វាាជ្ញាាកាាតិពីវកិចូិប្រតូិវិ�ូនិដំំណឹងប្តេ�ានាាយកដាាានិពីនិិដាាររ�ស់ប្រកុមហ៊ុុនុិ Group ជ្ញាា�នាាានិ។់



Bolloré

30

ក្រ�មសីីលធម៌



Bolloré

31

ក្រ�មសីីលធម៌

កា
ារអ

និ
ុវតិ

េក្រ�
ម

សី
ីល

ធ
ម

៌
ផ្នែ�

ែ�
ទី

ី 2
 



Bolloré

ក្រ�មសីីលធម៌

ក្របុព្វ�និធអនិុវតិេក្រ�មសីីលធម៌ 

Bolloré Group មិនិអំតិ់ឱ្យនិចិំប្តេពាា�កាាររំប្តេ�ាភ�ំពាានិណ្តាាមួយប្តេលើប្រកមសីលធម៌រ�ស់ខួ�និប្តេ�ើយ
 ប្តេហ៊ុើយប្រ�កាាន់ិយកនិូវិវិិធាានិកាារចាំាំបាាចិ់ទាំាំងអំស់ ប្តេដំើមបីកាារពាារនិិងដាាក់ទណឌកមមចិំប្តេពាា�សកមមភ្នាាពីនាានាា
ជែដំលមាានិភ្នាាពីជ្ញាាក់ជែសិងរ�ស់ខួ�និ និឹងប្រតិូវិ�ប្តេងើើតិប្តេ�ើងតាាមនិីតិិវិិធីនៃនិគុូប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ង។ 
�ុគុគលណ្តាាជែដំល�ំពាានិប្តេលើប្រកមប្តេនិ� ប្រតូិវិទទួលខុសប្រតិូវិចិំប្តេពាា�វិិធាានិកាារវិិនិ័យតាាមលកខខណឌជែដំលមាានិជែចិង
កន�ងវិិធាានិនៃនិនិីតិិវិិធីឬដំំប្តេណើរកាារនិីតិិវិិធីចិ�ា�់ប្តេដាាយប្រស�តាាមចិ�ា�់ជែដំលប្រតិូវិអំនិុវិតិិ។ 

ប្តេដាាយអំនិុប្តេ�ាមតាាមកាារប្តេ�ិជ្ញាាាចិិតិិរ�ស់ Bolloré Group គុឺពីឹងជែ�ែកប្តេលើប្រ�ពី័និិជែដំលមាានិប្រ�សិទិភ្នាាពីនិិងជ្ញាា�់
ទាំាកទ់ង�ាាជ្ញាារមួចំិប្តេពាា�កាារជែ�ងជែចិកទាំាងំអំស់ និិងប្រតូិវិបាានិប្រតួិតិពិីនិិតិយប្តេដាាយអំងគភ្នាាពីជែដំលខតិិខំ �ប្តេងើើតិប្តេ�ើងប្តេដាាយ៖
– ប្រកុមប្រ�ឹក�ាភិបាាល;
– កាារប្រគុ�់ប្រគុងទូប្តេ�ា;
– គុណៈកមាះាធិកាារសីលធម៌ – CSR និិងប្រ�ឆាំាំងអំំប្តេពីើពីុករលួយ;
– នាាយកដាាានិអំនិុវិតិិចិ�ា�់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group;
– នាាយកដាាានិ CSR;
– នាាយកដាាានិធនិធាានិមនុិសស;
– នាាយកដាាានិប្រ�ពី័និិពី័ត៌ិមាានិ;
– នាាយកដាាានិពីនិិ;
– នាាយកដាាានិសនិិិសុខ។

អំងគភ្នាាពីប្តេនិ� ធាានាា�ាប្រកមសីលធម៌ប្រតិូវិបាានិយល់�ាាងប្រតឹិមប្រតិូវិ និិងប្តេ�ារពីតាាម។ សមាា�ិករ�ស់ពីួកប្តេគុមាានិ
កាាតិពីវកិចិូរក�ាកាារសមាាាតិ់និិងមាានិសមតិិភ្នាាពី សិទិិអំំណ្តាាចិ និិងមប្តេធ�ាបាាយចាំាំបាាច់ិ ប្តេដំើមបី�ំប្តេពីញប្តេ�សកកមមប្តេនិ�។

អងភីាាព្វមខុុង្ហាារ

សីីលធម៌ និិង CSR ធមមនិុញ្ញា
�ុ�សីមបតិេិនិិងកាារប្តេបុេជ្ញាាាចិិតិេ 

Group

ក្រ�មសីីលធម៌ 
ប្តេ�ាលកាារ�៍និិងបុទីបុញ្ហាាាច្នៃនិកាារក្របុក្រព្វះតិដ 

Group

កាារក្របុុងក្របុយ�តិែ និិងកាារប្តេ�ារព្វចិាាបុ់
និីតិិវិធីច្នៃនិកាារទីបុ់សាាាតិ់និិងកាាររ�ប្តេ�ើញ 

Group

កាារអនិវុតិេនិងិកាារសីក្រមបុសីក្រមួល
ប្តេ�ា�ែ�ងនិតីិវិធិនីិងិផ្នែ�និកាារសី�មមភាាព្វប្តេ�ាយមាានិផ្នែ�ែ�និងិអងភីាាព្វអាាជីវី�មម 

កាារផ្នែបុងផ្នែចិ� 
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ឯ�សាារសាាាបុនិិ�ជែដំលកំណតិ់ពីីកាារប្តេ�ិជ្ញាាា
ចិិតិិសំខាានិ់ៗរ�ស់ប្រកុមហ៊ុុុនិ Group 
កន�ងកាារអំភិវិឌ្ឍឍប្រ�ក�ប្តេដាាយចីិរភ្នាាពីនិិង
រួម�ញូ្ចូ�ល�ាា។

សាាធាារ�ជីនិទីបូ្តេ�ា

កាារផ្នែបុងផ្នែចិ�
ក្របុតិិបុតិេិកាារ

និិប្តេ�ាជីិតិ  
ច្នៃដំ�ូអាាជីីវ�មម

ឯ�សាារសាាាបុនិិ�ជែដំល�ញ្ជាាាក់ពីី
ប្តេ�ាលកាារណ៍សំខាានិ់ៗ ចិ�ា�់សិីពីីកាារ
ប្រ�ប្រពីឹតិដនិិងអាាក�បកិរិ�ាជែដំលប្រតិូវិ
អំនិុម័តិ (សុខភ្នាាពី និិងសុវិតិិិភ្នាាពី កាារ
ប្រ�យុទិប្រ�ឆាំាំងអំំប្តេពីើពីុករលួយ កាារប្តេ�ារពី
តាាមចិ�ា�់ប្រ�កួតិប្រ�ជែ�ង កាារកាារពាារ
�ប្តេមាាា��លប្រ�ប្តេ�ា�និ៍ CSR ជ្ញាាប្តេដំើម)។

ប្តេ�ាលកាារ�៍និិងនិីតិិវិធី៖ កាារប្តេ�ារពី
ចិ�ា�់ ធនិធាានិមនិុសស (ភ្នាាពីចិប្រមុ� កាារ
រួម�ញូ្ចូ�ល�ាា ជ្ញាាប្តេដំើម), QHSE, កាារទិញ 
កាារកាារពាារទិនិននិ័យផ្ទាាាល់ខួ�និ ជ្ញាាប្តេដំើម
វិធីសាាក្រសីេ៖ កាារប្តេធវើជែ�និទីហាានិិភ័យ កាារ
�ណះ���ណ្តាះាល/កាារប្តេលើកកម័ស់កាារយល់
ដំឹង ប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពីឹតិិខុស  
កាារវាាយតិនៃមួរ�ស់ភ្នាាគុីទី� ី
(កាារប្តេធវើរបាាយកាារណ៍និិងកាារប្តេធវើសវិនិកមម)  
កាារសនិុនាាជ្ញាាមួយភ្នាាគុីពាាក់ពី័និិ  
កាារប្របាាប្រស័យទាំាក់ទង ជ្ញាាប្តេដំើម

និីតិិវិធីនិិងផ្នែ�និកាារសី�មមភាាព្វ  
ជែដំលអំនិុវិតិិប្តេដាាយជែ�នក 
 អំងគភ្នាាពី�ំនិួញ និិងសាាខាានាានាា 
ជែដំលធាានាា�ាប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយប្រតិូវិ
បាានិជែចិកចាំាយប្តេ�ាប្រគុ�់តិំ�ន់ិនាានាាជែដំល
ប្រកុមហុុ៊ុនិ Group ប្រ�តិិ�តិិិកាារ។

កាារផ្នែបុងផ្នែចិ�ប្តេ�ា 
មូល�ាានិ
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កាារទីទីួលព្វ�តិ៌មាានិ

Bolloré Group អំនិុវិតិិជែ�និកាារប្តេលើកកម័ស់កាារយល់ដំឹង និិង�ណះ���ណ្តាះាលជែដំល
មាានិប្តេ�ាល�ំណងធាានាា�ា�ុគុគលិកនិិងនៃដំគុូអាា�ីវិកមមទាំាំងអំស់ មាានិកាារយល់ដំឹងប្រតិឹមប្រតិូវិ
អំំពីីប្រកមសីលធម៌ ប្តេហ៊ុើយនិឹងប្តេ�ារពីប្រកមសីលធម៌ប្តេ�ាកន�ងដំំប្តេណើរកាារនៃនិសកមមភ្នាាពី
ប្រ�ចាំាំនៃ�ៃរ�ស់ពីួកប្តេគុ។ 
�ុគុគលិកនាានាាជែដំលប្រតិូវិបាានិកំណត់ិ�ាមាានិ�ញ្ជាាាប្រ�ឈមនិឹងហាានិិភ័យជ្ញាាក់�ាក់ប្តេនាា�  
ទទួលបាានិកាារ�ណះ���ណ្តាះាល�ជែនិិម។

    សីក្រមាាប់ុព្វ�តិ៌មាានិបុផ្នែនិែមអំព្វីក្រ�មសីីលធម៌និិងប្តេ�ាលនិប្តេ�ាបាាយ៖
• ពីិប្តេប្រ�ា�ប្តេ�ា�ល់អំំពីីកាារ�ងាាាញនិិងតិំ�និ់ជែដំលបាានិកំនិតិ់ប្តេ�ាតាាមអំុ�និធឺណិតិរ�ស់អំនក;
•  ទាំាក់ទងប្រ�ជ្ញាាពីលរដំឋជែដំលទទួលខុសប្រតិូវិចិំប្តេពាា�កាារអំនិុវិតិិរ�ស់វាាប្តេ�ាកន�ងវិិសាាលភ្នាាពី

រ�ស់អំនក;
• សូមទាំាក់ទងនាាយកដាាានិអំនិុវិតិិចិ�ា�់៖: compliance@bollore.com

កាារជីូនិដំំ�ះងជ្ញាាមុនិ

ប្រ�ពី័និិរាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពឹីតិិខុស �ជែនិិមរប្តេ�ៀ�រាាយកាារណ៍តាាមជែ�� “ប្រ�នៃពីណី” ដំូចិជ្ញាា
�ណ្តាះាញឋាានាានិុប្រកម អាាចិចិូលដំំប្តេណើរកាារបាានិតាាមរយៈអំុ�និធឺណិតិ alert.bollore.com វាា
អំនិុញ្ញាាាតិឱ្យយអំនករាាយកាារណ៍អំំពីីកាាររំប្តេ�ាភ�ំពាានិប្តេលើប្រកមសីលធម៌ជែដំលអាាចិប្តេកើតិមាានិ ជែដំលកន�ង
ប្តេនាា�អំនកអាាចិដឹំងប្តេដាាយខួ�និឯង។

Group ធាានាានិូវិដំំប្តេណើរកាារ�ូនិដំំណឹងសមាាាតិ់ និិងកាារកាារពាារអំនករាាយកាារណ៍ពីីកាារប្រ�ប្រពឹីតិិ
ខុស ប្តេដាាយប្តេធវើសកមមភ្នាាពីប្តេដាាយប្តេសាះា�ប្រតិង់ប្រ�ឆាំាំងនិឹងកាារសងសឹកតាាមទប្រមង់ណ្តាាមួយ។ ប្តេទាំា�
�ាាងណ្តាាក៏ប្តេដាាយ ក៏�ុគុគលជែដំលប្តេប្រ�ើប្របាាស់ប្រ�ពី័និិមិនិប្រតឹិមប្រតិូវិ អាាចិមាានិ�ញ្ជាាាប្រ�ឈមនិឹងវិិធាានិកាារ
វិិន័ិយ ប្តេទាំា��ីជ្ញាាមាានិដំំប្តេណើរកាារនិីតិិវិិធីចិ�ា�់ក៏ប្តេដាាយ។កា
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កាារ�ងាាាញ

កាារ�ញ្ចូូ�លអំុ�ជែមែល
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នាាយកដាាានិអំនិុវិតិិចិ�ា�់
compliance@bollore.com

កាារប្តេបាា�ពីុម័��ាយ 2020។

រូ��តិសរមតិិប្តេ�ា�ល់៖ Bolloré Group រក�ាសិទិ�ណ្តាណាល័យរូ��តិ។  
Annie Pratt, Adobe stock, Getty images.

រចិនាា��និិង�លិតិកមម៖: .
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របាាយកាារណ៍  

“ទទួលខសុប្រតិវូិនិិង

ប្តេ�ជិ្ញាាាចិិតិិទាំាងំអំស់”

ផ្ទាាាងំរូ�ភ្នាាពី 

“ទទួលខសុប្រតិវូិនិិង

ប្តេ�ជិ្ញាាាចិិតិិទាំាងំអំស់”

ប្រកមសីលធម៌  
ប្រ�ពីនិ័ិធមមនិញុ្ញា

ក្រ�មសីីលធម៌និងិកាារប្តេបាា�ព្វម័ុ�ាាយ CSR របុស់ីប្តេយើង៖

ក្រ�មសីីលធម៌

ខតិិ�ិណ័ណ 

“ទទួលខុសប្រតិវូិនិិង

ប្តេ�ជិ្ញាាាចិិតិិទាំាងំអំស់”

កមមវិិធអីំនុិវិតិិចិ�ា�់
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