ឯកសារស្ព
ដី ី
ក្រមសីលធម៌របស់ SGS
ជូនចំពោះសហការទាំ
ី ងអស់ជាទីរាប់អាន
សុច រ ិតភាពគឺជាចំណុចស្ល
នូ សំខាន់បំផត
ុ របស់ SGS។ ទំនក
ុ ចិត្តដែលយ�ើងជំរុញឲ្យមានចំពោះអតិថជ
ិ ន
ិ និងភាគីពាក់ពន
័ ្ធ គឺជាគន្ ឹះល នាំឲ ្យយ�ើងទទួ លបានជោគជ័យក្នុងនាមអ
ង្គ ភាព និងបុគ្គលម្នាក់ៗ។
ុ នៃឥរ ិយាបថវ ិជ្ជាជីវៈ។ ក្រម
ក្នុងនាមជាអ្ន កឈានមុខគេនៅក្នុង វ ិស័យរបស់យ�ើង យ�ើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានខ្ព ស់ បំផត
សីលធម៌គឺជាការបង្ហាញពីគុណតម្លៃដែលត្រូវបានចែករំ លែកទូ ទា ំង SGS អាជីវកម្ម និងអង្គ ភាពដៃគូ ផ្សេងៗរបស់ SGS។
ដ�ើម ្បីសម្រេចបាននូ វគោលដៅរបស់យ�ើង យ�ើងមានបំណងទាក់ទាញ និងរក្សាទុកនូ វបុគ្គលិកដែលមានឆន្ ទៈក្នុងការធ្វ ើកិច្ចការប្រកបដោយភាពជាអ្ន កដឹកនាំ ត្រឹមត្រូវ
និងភាពស្មោះត្រង់។ យ�ើងទទួ លស្គា ល់ថា យ�ើងមានការទទួ លខុស ត្រូវចំពោះគ្នាទៅវ ិញទៅមក និងចំពោះអតិថជ
ិ នរបស់យ�ើងដ�ើម ្បីល�ើកកម្ព ស់គោលការណ៍នៃភាពសុច រ ិតរបស់
យ�ើង។
យ�ើងជាអ្ន កថែរក្សាម៉ាកសញ្ញា និងកេរឈ្មោះ
្តិ៍
របស់ SGS ហ�ើយយ�ើងនឹងបន្ត ខិតខំការពារគុណតម្លៃដែល SGS ជាតំណាងនៅក្នុងទីផ្ សារ។ យ�ើងសម្រេចគោលដៅនេះតាមរយៈ
ការប្រកបអាជីវកម្ម រ បស់យ�ើងដោយស្មោះត្រង់ និងមានតម្លា ភាព។
ជាផ្នែកមួ យនៃការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ យ�ើងសូ មល�ើកទឹកចិត្តឲ ្យមានវប្បធម៌ប�ើកចំ ហដែលយ�ើងអាចផ្លាស់ ប្រគំ
តូ នត
ិ និងព័ត៌ មាន ស្វែ ងរកការប្រឹក្សាយោបល់ និងល�ើកឡ�ើងនូ វការព្
រ ួយបារម្ភ ផ្ សេងៗដោយគ្មា នការភ័យខ្លា ចអំពកា
ី រសងសឹក។
ការធ្វ ើបែ បនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយ�ើងបម្រើផលប្រយោជន៍រ បស់អតិថជ
ិ នរបស់យ�ើងនៅក្នុងទីផ្ សារដែលយ�ើងជ្រើសរ� ើសធ្វ ើ ប ្រតិ បត្តិការ ផ្ត ល់ឱកាសដល់នយិ ោជិតរបស់យ�ើង ក៏ដូ
ចជាបង្ក ត
ើ នូ វផលចំណេញហិរញ្ញ វត្ថុ ប ្រកបដោយនិរន្ត ភាពដល់ ម្ចា ស់ភាគហ៊ន
ុ របស់យ�ើងផងដែរ។

SGS គឺជាក្រុមហ៊ន
ុ ត្រួ តពិនត
ិ ្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ធ្វ ើតេស្ត និងធ្វ ើលខ
ិ ត
ិ បញ្ជាក់ឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ន
ុ នេះត្រូវបានបង្ក ត
ើ ឡ�ើងនៅឆ្នាំ 1878
ដែលក�ើតចេញពីត ម្រូវការរបស់អ្នកទិញ និងអ្ន កលក់ក្នុងការផ្អែ កទៅល�ើភាគីទីបីដែលមានភាពឯករាជ្យ ស្មោះត្រង់ និងគួ រឲ្យទុកចិត្តដ�ើម ្បីធ្វ ើការអង្កេតទៅល�ើការដឹកជញ្ជូ នគ្
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រាប់ធញ្ញ ជាតិ។ នាពេលបច្ចុ ប្បន្ននេះ នៅពេល SGS បានរ ីកចម្រើន និងឈានជ�ើងចូ លទៅក្នុង វ ិស័យជំនាញថ្មីៗ ក្រុមហ៊ន
ុ នៅតែបន្ត បំពេញតួ នាទីជាអ្ន កឯករាជ្យ និងជាភា
គីទីបីដែលមានជំនាញវ ិជ្ជាជីវៈដែលអាចពឹងផ្អែ ក បានពីសណា
ំ ក់ពាណិជ្ជករ ផលិតករ អ្ន កប្រើ ប្រាស់ និងរដ្ឋាភិ បាលជាដ�ើម។
ឹ ផ្អែ កល�ើការជ�ឿទុកចិត្តដែលពីមួយថ្ងៃ ទៅមួ យថ្ងៃទទួ លបានពីអតិថជ
ិ ន និយោជិត ម្ចា ស់ ហន
៊ុ និងពីស ហគមន៍ដែលជាកន្លែ ងធ្វ ើអាជីវកម្ម ផង
ភាពជោគជ័យរបស់ SGS គឺពង
ដែរ។
ុ ដាក់ចំពោះការរក្សាការជ�ឿទុកចិត្តនេះតាមរយៈការអនុវត្ត
ការជ�ឿទុកចិត្តនេះទទួ លបានតាមរយៈកិច្ចខត
ិ ខំប ្រឹងប្រែងរ ួមគ្នារបស់ បុគ្គលិក SGS ទា ំងអស់។ SGS យកចិត្តទក
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃក្រមសីលធម៌នេះ។

ការអនុវត្ត ក ្រម
ក្រមសុចិតភាពនេះអនុវត្ត ចំពោះនិយោជិត មន្រ្តី និងនាយកនៃក្រុមហ៊ន
ុ SGS និងក្រុមហ៊ន
ុ សម្ព័ន្ធទា ំងអស់រ បស់ខ្ លួន។ គ្រប់ផ្នែកទា ំងអស់នៃក្រមដែលមិនពាក់ពន
័ ្ធ នឹង
ុ SGS
បុគ្គលិករបស់ SGS ក៏ ត្រូវតែមានគោរពពីអ្នកម៉ៅការ អ្ន កពិគ្រោះយោបល់ បុគ្គលិកឯករាជ្យ ដៃគូ សហការ ភ្នាក់ងារ អ្ន កម៉ៅការបន្ត ព្រមទា ំងអ្ន កតំណាងក្រុមហ៊ន
ផងដែរ។

ឹ អំពកី ្រម
ការយល់ដង
វាជាការទទួ លខុស ត្រូវផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់ បុគ្គលិក SGS ម្នាក់ៗក្នុងការអាន និងស្វែ ងយល់អំពីក្រ មសីលធម៌ ហ�ើយប្តេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុ ក្រមនេះ។
និយោជិត ត្រូវបានតម្រូវឲ្យចូ លរ ួមវគ្គ បណ្ដុះបណ្
ដា លអំពស
ី ុច រ ិតភាព SGS ឲ្យបានទ�ៀងទាត់។ និយោជិតដែលមានតួ នាទីថ្នាក់ គ្រ ប់ គ្រងត្រូវតែធានាថា និយោជិតទា ំងអស់ដែល
រាយការណ៍ទៅខ្ លួនបានទទួ លការបណ្តុះបណ្តា លយ៉ាងត្រឹមត្រូវ យល់ដឹងពេញលេញ និងអាចអនុវត្ត តាមក្រមសីលធម៌នេះ។

ការស្វែងរកការណែនាំ
SGS ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះវប្បធម៌ដែលបញ្ហានៃសុច រ ិតភាព និងក្រមសីលធម៌ វ ិជ្ជាជីវៈអាចត្រូវបានល�ើកឡ�ើង និងពិភាក្សាដោយ
ប�ើកចំ ហ។ ការណែនាំ និងការគាំទ្រគឺអាចជួ យឲ្យនិយោជិតយល់អំពីក្រ មសីលធម៌នេះ និងដ�ើម ្បីជួយពួ កគេឲ្យធ្វ ើការសម្រេចចិត្ត ត្រឹមត្រូវនៅពេលប្រឈមនឹង វ ិវាទផ្នែកសីលធ
ម៌។

គ្មានការគុំគួនសងសឹកចំពោះការរាយការណ៍ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់
និយោជិត ត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឲ ្យបញ្ចេ ញមតិ និងរាយការណ៍អំពកា
ី រព្រួ យបារម្ភ ឬការសង្ស័យថា ក្រមច្បាប់កំពង
ុ ត្រូវបានរំលោភបំពាន។ SGS ធានាថា គ្មា ននរណាម្នាក់នង
ឹ ត្
ី ររំលោភល�ើ ក្រ មនោះឡ�ើយ។
រ ូវប្រឈមចំពោះការសងសឹក ឬផលវ ិបាកអវ ិជ្ជ មាននៅក្នុងទម្រង់ណាមួ យដោយសារតែបានស្វែ ងរកការប្រឹក្សាយោបល់ ឬបានរាយការណ៍ពកា
ការសងសឹកចំពោះនិយោជិតដែលបានរាយការណ៍ពកា
ី ររំលោភបំពានដោយស្មោះត្រង់នង
ឹ នាំឲ ្យមានវ ិធានការវ ិន័យ។

វប ្បធម៌សុច រ ិតភាព
គោលការណ៍សុច្ច រ ិតភាពរបស់ SGS
•

ការទុកចិត្ត៖ នេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ មានតម្លៃ បំផត
ុ តែមួ យគត់ដែលជាមូ លដ្ឋានគ្រឹះនៃម៉ាកយីហោ និងកេរឈ្មោះ
្តិ៍
របស់យ�ើង។ អតិថជ
ិ នពឹងផ្អែ កល�ើសុច រ ិតភាពរបស់
ណ ោះ។
យ�ើង ហ�ើយការជ�ឿទុកចិត្តនេះចាំបាច់ ត្រូវថែរក្សា និងការពារឲ្យបានជាប្រចាំ ព្រោះការជ�ឿទុកចិត្តអាចនឹងត្រូវធ្វ ើឲ ្យខូ ចខាតនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្

•

ភាពស្មោះត្រង់ និងតម្លា ភាព៖ នៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយ�ើងធ្វ ើ យ�ើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ លួនឯង អតិថជ
ិ ន និងសហការ ីរបស់យ�ើង។ គ្រប់ករណីទា ំងអស់
មិនត្រូវផ្ដ ល់ហេតុផលចំពោះការកុ ហក ការបោកប្រាស់ ឬការខ្វះភាពស្មោះត្រង់ឡ�ើយ។

•

គណនេយ្យភាព៖ គ្រប់ទង្វ ើ និងការធ្វេសប្រហែសរបស់យ�ើងនង
ឹ នាំឲ ្យមានផលវ ិបាក។ យ�ើងទទួ លយកផលវ ិបាកនៃការសម្រេចចិត្តរ បស់យ�ើង ហ�ើយ មិនត្រូវស្ដីបន្ទោ សអ្
នកដទៃចំពោះសកម្ម ភាពរបស់យ�ើងឡ�ើយ។

•

គោលការណ៍៖ យ�ើងជ�ឿទៅល�ើការធ្វ ើសកម្ម ភាពប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ យុត្តិធ ម៌ និងការគោរពចំពោះអ្ន កដទៃ។ ការសម្រេចចិត្តរ បស់យ�ើងនឹងត្រូវដឹកនាំដោយការ
គោរពចំពោះគោលការណ៍ និងស្ត ង់ដារនៃឥរ ិយាបថល្អ ដែលមិនមែនដោយជម្រើសតាមចិត្ត ឬចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្ លួនឡ�ើយ។

សួរខ្នឯងនូ
វសំណួរដែលត្រឹមត្រូវ
លួ
•

ត�ើខ្ញុំសង្ស័យថា សកម្ម ភាពនោះអាចខុសច្បាប់ ឬអសីលធម៌ដែរឬទេ?

•

ត�ើវានង
ឹ ទៅជាយ៉ាងណា ប្រសិនប�ើការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងសារព័ត៌ មាន ឬប�ើខ្ញុំចង់នយា
ិ យរ�ឿងនេះជាមួ យគ្រួ សារ និងមិត្តរ បស់ខ្ញុំ?

•

ត�ើសកម្ម ភាពដែលបានស្ន ើឡ�ើងមានជាប់ពាក់ពន
័ ្ធ នឹងការកុ ហក ឬការនិយាយមិនពិតដែរឬទេ?

•

ត�ើសកម្ម ភាពដែលបានស្ន ើឡ�ើងអាចធ្វ ើឲ ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ ថិភាព ឬសុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេ?

•

ត�ើសកម្ម ភាពដែលបានស្ន ើឡ�ើងអាចធ្វ ើឲ ្យខូ ចខាតដល់ SGS ឬកិត្តិនាមរបស់ SGS ដែរឬទេ

•

ត�ើ ប ្រតិ បត្តិការនេះមានគោលបំណងអាជីវកម្ម ស្របច្បាប់ដែរឬទេ?

ប្រសិនប�ើដណ�
ំ រើ ការដែលបានស្ន ើឡ�ើងបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វ ើតេស្ត ទា ំងនេះ អ្នកគួ រតែស្វែ ងរកការប្រឹក្សាយោបល់ និងពិចារណាល�ើការសម្រេចចិត្តរ បស់អ្នកឡ�ើង វ ិញ។

គ្មានការអត់ឱនចំពោះការរំលោភបំពាន
ការរំលោភបំពានណាមួ យទៅល�ើ ក្រ ម ទោះជាទ្រង់ទ្រាយតូ ចក៏ដោយ ប៉ុន្តែ អាចប៉ះពាល់ដល់កេរឈ្មោះ
្តិ៍
និងស្លា កយីហោរបស់ SGS ហ�ើយពុំមានការអត់ឱនឲ្យឡ�ើយ។ ការរំលោភ
ី រងារ including termination of employment and criminal prosecution for serious violations.
ល�ើ ក្រ មនឹងនាំឲ ្យមានវ ិធានការវ ិន័យ រ ួមទា ំងការបញ ្ឈប់ពកា
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ការស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ ឬការល�ើកឡ�ើងអំពកា
ី រព្រួយបារម្ភ
នៅពេលមានចម្ង ល់អំពអ
ី ត្ថ នយ
័ របស់ ក្រ ម ឬការអនុវត្ត ក្រមនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួ យ និយោជិតគួ រតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួ យអ្ន កគ្រប់ គ្រង ឬប្រធានផ្នែកធនធានមនុស ្ស
ឬផ្នែកច្បាប់រ បស់ SGS ។ ព័ត៌ មានលម្អិតពាក់ពន
័ ្ធ នឹងធនធានច្បាប់រ បស់ SGS អាចរកបាននៅក្នុងអ៊ីនត្រាណិត។ និយោជិតក៏អាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាក់ពន
័ ្ធ នឹងក្រមសីល
ធម៌នេះជាមួ យនង
ឹ សវនករ
ផ្ទៃក្នុងផងដែរ។
ំ ងទៅប្រធានផ្នែកអនុ
ប្រសិនប�ើ មិនអាចអនុវត្ត បាន ឬសមស្របសម្រាប់នយិ ោជិតក្នុងការដោះស្រាយការព្រួ យបារម្ភ ជាមួ យថ្នាក់ គ្រ ប់ គ្រងផ្ទាល់ របស់ខ្ លួន គឺអាចទំនាក់ទន
ី ររំលោភបំពាន ឬមានការសង្ស័យថាមានការរំលោភបំពានចំពោះក្រមត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឲ ្យរាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែ
លោមភាពរបស់ SGS។ និយោជិតដែលបានដឹងអំពកា
កអនុលោមភាពរបស់ SGS ។
ំ ងដោយនិយោជិត បច្ចុ ប្បន្ន និងអតីតរបស់ SGS អតិថជ
ិ ន ឬអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ឬភាគីទីបីពាក់ពន
័ ្ធ នឹងបញ្ហាក្រមសីលធម៌តា
អ្ន កចាត់ការទូ ទៅរបស់ SGS អាចធ្វ ើការទំនាក់ទន
មវ ិធីណាមួ យដូ ចខាងក្រោម៖

•

ប្រៃសណីយ៖៍ SGS SA / ជូ នប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS / 1 កន្លែ ង des Alpes, ប្រអប់សំ បុ ត្រ 2152, CH - 1211 ហ្សឺណែវ 1

•

integrityhelpline.sgs.com

•

ទូ រសព្ទឬទូ រសារ:

t +41 (0) 22 739 91 00
f +41 (0) 22 739 98 81 (ខ្សែឥតគិតថ្លៃនៅម៉ោ ងធ្វ ើការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ)
ជំនួយផ្នែ កសុច រ ិតភាពរបស់ SGS៖

+1 800 461-9330 (លេខទូ រសព្ទ ឥតគិតថ្លៃប�ើក 24 ម៉ោ ងរ�ៀងរាល់ថ្ងៃ)

័ ្ធ នឹងអនុលោមភាព
ខ្សែទូ រសព្ទជន
ំ ួ យផ្នែ កសុច រ ិតភាព SGS ត្រូវបានដំណ�រើ ការដោយអ្ន កផ្ត ល់សេវាឯករាជ្យដែលមានឯកទេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វ ល់ពាក់ពន
និងក្រមសីលធម៌។ ភាគច្រើនអ្ន កដែលហៅទូ រសព្ទទៅជំនួយផ្នែ កសុច រ ិតភាព SGS អាចនិយាយទៅកាន់កា រ ីដ�ើម ្បីទទួ លបានមតិ ត្រឡ ប់ជាភាសាផ្ទាល់រ បស់ខ្ លួន។ ការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងដែលត្រូវបានធ្វ ើឡ�ើងចំពោះបណ្តា ញជំនួយសុច រ ិតភាពត្រូវបានរក្សាការសម្ងា ត់ ហ�ើយនឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS ដែលការពារអត្ត ស
ញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ត ល់ពត
័ ៌ មាន ប្រសិនប�ើចាំបាច់។
ុ ត្រូវបានទាក់ទងពាក់ពន
័ ្ធ នឹងក្រមសីលធ
នៅពេលដែលប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS អ្ន កគ្រប់ គ្រងធនធានមនុស ្ស សវនករផ្ទៃក្នុង ឬមេធាវ ី SGS ប្រចាំក្រុមហ៊ន
់ ង
ឹ ត្រូវរក្សាជាការសម្ងា ត់ ហ�ើយអាចប្រើ ប្រាស់ស ម្រាប់តែការឆ្លើយតប ឬដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានល�ើកឡ�ើងតែប៉ុណ្
ណ ោះ។ អ្នកដែលរាយការណ៍ត្រូ
ម៌ នោះព័ត៌ មានដែលបានផ្ដ លន
វបានល�ើកទឹកចិត្តឲ ្យ
ផ្ត ល់ឈ្មោះ និងព័ត៌ មានទំនាក់ទន
ំ ងលម្អិតរបស់ខ្ លួន ប៉ុន្តែ ពួ កគេក៏អាចជ្រើសរ� ើសរក្សាអត្ត សញ្ញាណជាការសម្ងា ត់ផងដែរ។ ក្នុងករណីនេះ មធ្យោបាយទំនាក់ទន
ំ ងសមស្របអាចត្
រ ូវបានបង្ក ត
ើ ឡ�ើងដ�ើម ្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្ន កទូ រសព្ទ ចូលទទួ លបានការឆ្លើយតប
ដោយមិនបង្ហាញពីអត្ត សញ្ញាណរបស់គាត់។
ការសង្ស័យអំពកា
ី ររំលោភទៅល�ើ ក្រ មសីលធម៌ដែលបានផ្ដ ល់ដណ
ំ ង
ឹ ទៅប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS នឹងត្រូវស�៊ើ បអង្កេតដោយយុត្តិធ ម៌។ ប្រសិនប�ើស មស្រប មតិ
យោបល់ស្តីពល
ី ទ្ធផលនៃការស�៊ើ បអង្កេតនឹងត្រូវផ្ដ ល់ទៅឲ្យម្ចា ស់ បណ្តឹងឬអ្ន កដែលបានរាយការណ៍។

សុច រ ិតភាពក្នុងការងារ
រាល់កិច្ចការទា ំងអស់រ បស់ SGS ត្រូវតែធ្វ ើឡ�ើងប្រកបដោយវ ិជ្ជាជីវៈ និងស្មោះត្រង់ដោយគោរពទៅតាមបទដ្ឋាន វ ិធីសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។

SGS រក្សាឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការវ ិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ លួន ហ�ើយ មិនចុះចាញ់ក្រោមការគាបសង្ក ត់ និងការអុចអាលចំពោះការរកឃ�ើញមិនត្រឹមត្រូវ ឬផ្លាស់ ប្រលទ្ធ
តូ
ផលនៃការត្រួ តពិ
និត ្យ ការបញ្ជាក់ ការធ្វ ើសវនកម្ម ឬការសាកល្បងឡ�ើយ។ រាល់ការរកឃ�ើញត្រូវបានកត់ ត្រាត្រឹ មត្រូវ ហ�ើយពុំមានរបាយការណ៍ដែលមិនគួ រឲ្យទុកចិត្ត ឬខុសឆ្គ ងឡ�ើយ។
តូ
នសមរម្យឡ�ើយ។ ការរកឃ�ើញ និងមតិយោបល់ដែលចេញដោយ SGS ត្រូវបានគាំទ្រ
រាល់ការរកឃ�ើញ និងលទ្ធផលត្រូវតែកត់ ត្រាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមិនត្រូវផ្លាស់ ប្រដោយមិ
ដោយឯកសារការងារពិតជាក់ស្ដែ ង និងត្រឹមត្រូវ ព្រមទា ំងរបាយការណ៍សកម្ម ភាពដែលត្រូវបានរក្សាទុក ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ គ្រុប SGS ផងដែរ។

សុច រ ិតភាពនៃកំណត់ត្ រាហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌ មានដែលបានកត់ ត្រាក្នុងកំណត់ ត្រាហរិ ញ្ញ វត្ថុ SGS ត្រូវតែពិត ប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា និងគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយ។ រាល់ ប ្រតិ បត្តិការទា ំងអស់ ត្រូវតែកត់ ត្រាឲ្យបានត្
័ ្ធ ពិត ប្រាកដ។
រ ឹមត្រូវ ហ�ើយស�ៀវភៅបញ្ជីត្រូវតែគាំទ្រដោយឯកសារត្រឹមត្រូវដែលចេញដោយភាគីពាក់ពន
កំណត់ ត្រាទា ំងអស់ ត្រូវតែរក្សាទុក ស្របទៅតាមច្បាប់ និងគោលនយោបាយរបស់ គ្រុប SGS។
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ទំនាស់ផលប្រយោជន៍
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍៖ ជាទូ ទៅ
បុគ្គលិក ត្រូវតែជ�ៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ឬហេតុការណ៍ដែលអាចក�ើត មានទំនាស់ផលប្រយោជន៍។ បុគ្គលិក SGS ត្រូវបានរំពង
ឹ ថា នឹងប្រកាសទៅអ្ន កគ្រប់ គ្រងផ្ទាល់រ ប
ិ ឬមិត្តភក្តិជត
ិ
ស់ខ្ លួន (ឬទៅ ប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS) ភ្លា មៗ នៅពេលពួ កគេដឹងថា ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់ពួកគេ ឬផលប្រយោជន៍រ បស់សាច់ញាតិជត
ស្និទ្ធរ បស់ពួកគេអាចមានទំនាស់ជាមួ យផលប្រយោជន៍រ បស់ SGS ។
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក�ើត មានឡ�ើងនៅពេលដែលឱកាសរបស់នយិ ោជិតនៅក្នុងការទទួ លបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្ លួនអាចរំខានទៅដល់ការវ ិនិច្ឆ័យ ភាពមិនលម្អៀង
ឯករាជ្យភាព ឬភាពស្មោះត្រង់រ បស់គាត់ចំពោះ SGS ។
ិ និងមិត្តភក្តិជត
ិ ស្និទ្ធរ បស់នយិ ោជិត SGS មានសកម្ម ភាព ឬផលប្រយោជន៍ដែលមានទំនាស់ជាមួ យ SGS ។
ដូ ចគ្នានេះដែរ នៅពេលដែលសាច់ញាតិជត
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍អាចក�ើតឡ�ើងក្នុងរ ប
ូ ភាពជាច្រើន។ ប្រសិនប�ើ មានការសង្ស័យ បុគ្គលិកគួ រតែស្វែ ងរកការណែនាំ។
ំ រើ ការនៃការធ្វ ើសេចក្តីសម្រេចដែលពួ
និយោជិត ត្រូវប្រកាសជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរអំពទ
ី នា
ំ ស់ដែលមានសក្តា នុពលទា ំងនេះជូ នអ្ន កគ្រប់ គ្រងរបស់ខ្ លួន ហ�ើយត្រូវច�ៀសវាងពីដណ�
កគេត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចក�ើត មានឡ�ើង។

សាច់ញាតិជត
ិ ៖ និយមន័យ
សាច់ញាតិជត
ិ របស់នយិ ោជិតរ ួមមាន៖ ប្តី ប ្រពន្ធ ឬដៃគូ ជី វ ិត កូ នៗ ចៅៗ ឪពុក ម្តាយ និងជីដូនជីតា បងប្ អូនប្រុស/ស្រីបង្ក ត
ើ
និងបងថ្លៃ/ប្ អូនថ្លៃ កូ នប្រសារប្រុស/ស្រី និងបុគ្គលដែលរស់នៅជាមួ យនិយោជិត។ ប្រសិនប�ើស មស្រប សម្ព័ន្ធ SGS អាចចេញផ្សាយគោលនយោបាយក្នុងតំ បន់ដែលពង្រីកប
ញ្ជីនេះទៅដល់សាច់ញាត្តិដទៃទ�ៀតដ�ើម ្បីពិចារណាទៅល�ើទន�
ំ ៀមទម្លា ប់នៅក្នុងតំ បន់នោះ។

ចាំបាច់ត្វរូ មានការអនុម័តជាមុន
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបុគ្គលិក SGS ត្រូវប្រឈមអាចដោះស្រាយបានដោយមានការអនុម័តជាមុន និងការបញ្ជាក់ច្ បាស់លាស់ដោយ SGS។
ការដោះស្រាយនេះរ ួមមាន៖
ការកាន់មុខតំណែងនាយកនៅក្រៅ SGS
ការបម្រើការងានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ នៅក្រៅ SGS ដែលបម្រើការងារជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលនៃសមាគមវ ិជ្ជាជីវៈ ឬពាណិជ្ជក ម្ម ឬទទួ លការ
តែងតាំងផ្នែកនយោបាយនៅថ្នាក់ មូលដ្ឋាន ឬថ្នាក់ជាតិត ម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាមុនពីប ្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS (សម្រាប់ស មាជិក ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិ បត្
តិ គឺត ម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាមុនពី
គណៈកម្មា ធិការប្រតិ បត្តិវ ិជ្ជាជីវៈ) ។
ការធ្វ ើការងារនៅក្រៅ SGS
ការទទួ លយកការងារទីពរី ឬការងារនៅក្រៅ SGS តម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនពីនាយកគ្រប់ គ្រងនៃក្រុមហ៊ន
ុ សម្ព័ន្ធ និងអ្ន កគ្រប់ គ្រងធនធានមនុ
ិ នរបស់ SGS ដែលបុគ្គលិកធ្វ ើការនោះនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពង
ុ បម្
ស្សក្នុងតំ បន់។ ទោះបីយ៉ាងណា ស្ថា នភាពខាងក្រោមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡ�ើយ៖ (I) ធ្វ ើការឲ្យអតិថជ
ុ ដែលផ្គ ត់ផ្គងទ
់ ន
ំ ញ
ិ ឬសេវាកម្ម ដល់ SGS ។
រ� ើការងារជាមួ យ SGS ។ (II) ធ្វ ើការឲ្យដៃគូ ប្រកួ តប្រជែងរបស់ SGS ។ ឬ (III) ធ្វ ើការឲ្យក្រុមហ៊ន
ការជួ លសាច់ញាតិជត
ិ
ុ សម្ព័ន្ធ
ការជួ លសាច់ញាតិជត
ិ របស់នយិ ោជិត SGS ដែលមានស្រាប់ត ម្រូវឲ្យមានការអនុម័តជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនពីនាយកគ្រប់ គ្រងនៃក្រុមហ៊ន
និងនាយកធនធានមនុស ្សប្រចាំតំ បន់។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀតការជួ លសាច់ញាតិជត
ិ របស់ស មាជិក ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិ បត្តិ ឬនាយកគ្រប់ គ្រងរបស់ ក្រុមហ៊ន
ុ សម្ព័ន្ធ SGS និងរបា
យការណ៍ផ្ទាល់រ បស់ពួកគេតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនពីប ្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS ។
ិ ឡ�ើយ។
ក្នុងករណីណាក៏ដោយ និយោជិត SGS មិនអាចជួ ល គ្រប់ គ្រង ឬមានឥទ្ធិពលទៅល�ើខចែង និងលក្ខ ខណ្ឌការងាររបស់សាច់ញាតិជត

បម្រាម
ស្ថា នភាពនៃទំនាស់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះបុគ្គលិករបស់ SGS ។ ការហាមឃាត់ទា ំងនេះរ ួមមាន៖
ទំនាក់ទន
ំ ងផ្ទាល់ខ្ លួន

•

ផ្ត ល់ជូន ឬចូ លរ ួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទម្រង់ណាមួ យនៃសេវាកម្ម វ ិជ្ជាជីវៈ ឬការពិគ្រោះយោបល់ដល់អតិថជ
ិ ន ឬ អតិថជ
ិ នអនាគតរបស់ SGS ។

•

ប្រកួ តប្រជែងជាមួ យ SGS ឬធ្វ ើការឲ្យដៃគូ ប្រកួ តប្រជែងរបស់ SGS ។

•

ទទួ លបានចំណេញផ្ទាល់ខ្ លួន ឬស្វែ ងរកចំណេញផ្ទាល់ខ្ លួនសម្រាប់សាច់ញាតិជត
ិ ដោយរំលោភបំពានល�ើ មុខតំណែង នៅក្នុង SGS ឬចូ លទៅប្រើ ប្រាស់ពត
័ ៌ មានរបស់ SGS ។
ការវ ិនិយោគផ្ទាល់ខ្ លួនជាមួ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ដៃគូ ប្រកួ តប្រជែង និងអតិថជ
ិ ន

•

ហាមដាច់ខាតចំពោះការចូ លរ ួមដោយបានដឹងនៅក្នុងសេវាកម្ម រ បស់ ក្រុមហ៊ន
ុ ផ្គ ត់ផ្គង់ ឬអ្ន កម៉ៅការបន្ត របស់ SGS ដែលក្នុងនោះបុគ្គលិក
ឬសាច់ញាតិជត
ិ មានភាគហ៊ន
ុ ធំ ឬផលប្រយោជន៍ហរិ ញ្ញ វត្ថុផ្សេងៗទ�ៀតដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ល�ើកលែងតែ៖ (1) ទំនាស់ដែលអាចក�ើតឡ�ើងត្រូវបានប្រកាសដោយ
មានតម្លា ភាពចំពោះមុខអ្ន កគ្រប់ គ្រងផ្ទាល់រ បស់នយិ ោជិត និង (2) បុគ្គលិកដែលទទួ លរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ មិនចូ លរ ួមក្នុងដំណ�រើ ការ លទ្ធក ម្ម ។

•

ហាមដាច់ខាតចំពោះការធ្វ ើ វ ិនិយោគផ្ទាល់ខ្ លួនជាមួ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ អ្នកម៉ៅការបន្ត ដៃគូ ប្រកួ តប្រជែង ឬអតិថជ
ិ នរបស់ SGS ល�ើកលែងតែធ្វ ើឡ�ើងតាមវ ិធីទញ
ិ ភាគហ៊ុ
ននៅល�ើផ្ សារហ៊ន
ុ ជួ ញដូ រជាសាធារណៈ។
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ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម ្បត្តិ និងធនធានរបស់ក ្រុមហ៊ន
ុ
ការការពារទ្រព ្យសម ្បត្តិ និងមូ លនិធិរបស់ក ្រុមហ៊ន
ុ
និយោជិតរបស់ SGS មានភារកិច្ចការពារ ក៏ដូចជាប្រើ ប្រាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងមូ លនិធិរ បស់ ក្រុមហ៊ន
ុ ដែលស្ ថិតក្រោមការគ្រប់ គ្រងរបស់ខ្ លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ហាមដាច់ខាត
ចំពោះការប្រើ ប្រាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬធនធានរបស់ SGS ដ�ើម ្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្ លួននៅទម្រង់ណាមួ យ ឬដ�ើម ្បីធ្វ ើការងារឲ្យភាគីផ្ សេងទ�ៀត។

ការប្រើប្រាស់ធនធាន IT
កុំព្យូ ទ័រ ក្រុមហ៊ន
ុ ប្រព័ន្ធបណ្តា ញ និងឧបករណ៍ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងអេឡិច ត្រូនិក ត្រូវតែប្រើ ប្រាស់ស ម្រាប់គោលបំណងការងារស្របទៅតាម
ំ ងអេឡិច ត្រូនិកផ្សេងទ�ៀតអាចនឹងត្រូវតាមដាន និងត្រួ តពិនត
ិ ្យដោយ SGS (ប្រ
គោលនយោបាយរបស់ SGS ។ ការប្រើ ប្រាស់អ៊ីមែល អ៊ិនធឺណិត និងមធ្យោបាយទំនាក់ទន
សិនប�ើ ស្រ បតាមច្បាប់សិទ្ធិឯកជនដែលពាក់ពន
័ ្ធ ) នៅពេលមានការសង្ស័យពីការរំលោភបំពានក�ើតឡ�ើង។

លទ្ធ កម្ម
និយោជិតរបស់ SGS ដែលទទួ លខុស ត្រូវល�ើការទិញទំនញ
ិ និងសេវាកម្ម ពអ
ី ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ឬជ្រើសរ� ើសអ្ន កម៉ៅការបន្ត ត្រូវតែធ្វ ើកិច្ចការនេះនៅក្នុងគោលបំណងតែមួ យគត់ គឺកា
្តិ៍
របស់អ្នកផ្គ ត់ផ្គង។់ ប្រសិនប�ើស មស្រប ត្រូវពិចារណាទៅល�ើលក្ខ ណៈប្រកួ តប្រជែ
រពារគុណតម្លៃរ ួមខ្ព ស់ បំផត
ុ សម្រាប់សេវាកម្ម ទា ំងនេះ ដោយផ្អែ កទៅល�ើគុណភាព និងកេរឈ្មោះ
់
អែ កទៅល�ើការយោគយល់ផ្ទាល់ខ្ លួនឡ�ើយ។ ហាមដាច់ខាតចំពោះកា
ងនៅក្នុងការជ្រើសរ� ើសក្រុមហ៊ន
ុ ផ្គ ត់ផ្គង់ ឬអ្នកម៉ៅការបន្ត ។ SGS មិនផ្ត ល់កិច្ចសន្យាដល់អ្នកផ្គ ត់ផ្គងដោយផ្
រស្ន ស
ើ ុំផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្ លួនពីអ្នកផ្គ ត់ផ្គង់ ឬពីបុគ្គលដែលផ្ដ ល់សេវាកម្ម ដល់ SGS។

ការស៊ីសណ
ំ ូ ក និងអំព�ើពក
ុ រលួយ
ការស៊ីសណ
ំ ូ ក និងអំព�ើពក
ុ រលួយ
SGS មិនចូ លរ ួមនៅក្នុងការស៊ស
ី ណ
ំ ូ ក ឬអំព�ព
ើ ក
ុ រលួ យនៅក្នុងទម្រង់ណាមួ យ ឬនៅក្នុងប្រទេសដែលក្រុមហ៊ន
ុ ធ្វ ើ ប ្រតិ បត្តិការឡ�ើយ។ និយោជិត ឬតំណាងរបស់ SGS
មិនត្រូវផ្ត ល់ ឬបង់ប្រាក់ដល់ ម ន្ត្រីរដ្ឋាភិ បាលដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬផ្ត ល់ឲ ្យពួ កគេនូ វអំណោយ ឬសេវាកម្សាន្ត ដ�ើម ្បី មានឥទ្ធិពលល�ើការសម្រេចចិត្តរ បស់ពួកគេ ឬល�ើក
ទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជួ យធានាចំពោះ អត្ថ ប្រយោជន៍មិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ SGS ឡ�ើយ។ លក្ខ ខណ្ឌនេះក៏អនុវត្ត ដូចគ្នាទៅនឹងមន្រ្តី និងបុគ្គលិកនៃអង្គ ភាពឯកជនដែរ។
់ ណ
ំ ូ កត្រូវរាយការណ៍រ�ឿងនេះភ្លា មៗទៅអ្ន កគ្រប់ គ្រងនិង / ឬប្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS ។
និយោជិត SGS ដែលត្រូវបានទាមទារឲ្យផ្ដលស

ពុមា
ំ នការបង់ប្រាក់សម្រាប់អាជវី កម្ម
SGS មិនទូ ទាត់ ឬផ្តល់ជូនគ្រឿងល�ើកទឹកចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងដ�ើម ្បីការពារអាជីវកម្ម រ បស់ SGS ឡ�ើយ។

អន្ដ រការ ី និងអ្ន កប្រឹក្ សាយោបល់
SGS មិនចូ លពាក់ពន
័ ្ធ នៅក្នុងសេវាកម្ម រ បស់ភាគីទីបីដ�ើម ្បីផ្តល់ ប្រាក់សណ
ំ ូ ក ទាមទារកម្រៃជ�ើងសារខុសច្បាប់ ឬការសូ កប៉ាន់

ក្នុងនាមខ្ លួនឯងឡ�ើយ។
SGS មិនប្រើ ប្រាស់សេវាកម្ម រ បស់អន្ត រការ ី ភ្នាក់ងារ អ្ន កពិគ្រោះយោបល់ ដៃគូ ដៃគូ ជំនួញ ឬអ្នកម៉ៅការឡ�ើយ ប្រសិនប�ើខ្ លួនសង្ស័យថា ដៃគូ ទា ំងនេះអាចចូ លរ ួមនៅក្នុងអំព�ើ
ុ ច្បាប់ផ្ សេងៗទ�ៀត។ អន្ត រការ ី ឬភ្នាក់ងារលក់ មិនអាចចូ លរ ួមឡ�ើយ លុះត្រាតែមានការវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភាពសមស្រប
ពុករលួ យ ឬការអនុវត្ត ពាណិជ្ជក ម្ម ខស
ើ ុំជួលអន្ត រការ ីត្រូវគាំទ្រដោយសមាជិក ម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិ
នៃទង្វ ទា
ើ ំងនោះ និងថាត�ើ ប្រាក់ឧបត្ថ ម្ភ រ បស់អន្ត រការ ីស្របគ្នាជាមួ យសេវាកម្ម ដែលបានផ្ត ល់ដែរឬទេ។ សំណ�ស
បត្តិរ បស់ SGS និងទទួ លបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មា ធិការគ្រប់ គ្រងវ ិជ្ជាជីវៈ SGS ។ អន្ត រការ ីត្រូវទទួ លបាន ចុះហត្ថលេខា និងទទួ លស្គា ល់ឯកសារក្រមសីលធម៌នេះ ហ�ើយ
យល់ ព្រមអនុវត្ត គោលការណ៍រ បស់ ក្រ ម

ក្នុងគ្រប់ទដ្ឋ
ិ ភាពទា ំងអស់នៃទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ពួកគេជាមួ យ SGS។ និយោជិត SGS ដែលគ្រប់ គ្រងការប្រើអន្ត រការ ីគឺ
ទទួ លខុស ត្រូវក្នុងការត្រួ តពិនត
ិ ្យយ៉ាងទ�ៀងទាត់នូវការអនុលោមតាមក្រមរបស់ខ្ លួន។

ការទូ ទាត់ថ្លៃសម្របសម្រួល
ការទូ ទាត់ថ្លៃសម្របសម្រួ លគឺជាការទូ ទាត់តែមួ យដងក្នុងតម្លៃតិចតួ ចដែលបានធ្វ ើឡ�ើងក្នុងគោលបំណងពន្លឿន ឬសម្របសម្រួ លការអនុវត្ត ជាមួ យនឹងមន្រ្តីសាធារណៈថ្នាក់
ទាបនូ វសកម្ម ភាពជាទម្លា ប់ដែល SGS មានសិទ្ធិស្របច្បាប់។ ការទាមទាររបស់ ម ន្រ្តីឲ្យបង់ថ្លៃសម្របសម្រួ ល ត្រូវតែស្ន ើឡ�ើងដោយទទូ ច ហ�ើយផ្ត ល់ជូនតែក្នុងករណីដែលការបដិ
ើ ហានិភ័យធំធេងដល់អាជីវកម្ម រ បស់ SGS ។
សេធអាចប៉ះពាល់ដល់សខ
ុ ុមាលភាពរបស់នយិ ោជិត ឬអាចបង្ក ត

ការរាយការណ៍ និងគណនេយ្យ
នៅក្នុងករណីក ម្រដែលត្រូវតែធ្វ ើការបង់ថ្លៃសម្របសម្រួ ល និយោជិតដែលធ្វ ើ ឬអនុញ្ញាតឲ្យបង់ប្រាក់ ត្រូវតែរាយការណ៍ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរអំពីមូ
លហេតុ បញ្ជាក់ថា ការទូ ទាត់នេះជារ�ឿងច�ៀសមិនផុត ចំនួនទឹក ប្រាក់ដែលបានបង់, កាលបរ ិច្ឆេទនិងអ្នកទទួល ប្រាក់។
ការបង់ថ្លៃសម្របសម្រួ ល ត្រូវធ្វ ើឡ�ើងនៅក្នុងលក្ខ ណៈដែលអាចឲ្យមានការធ្វ ើសវនកម្ម មកល�ើពួកគេបាន។ ដោយអាស្រ័យល�ើការអនុវត្ត និងច្បាប់តាមមូ លដ្ឋាន
ក្រុមហ៊ន
ុ សម្ព័ន្ធរបស់ SGS អាចអនុវត្ត វ ិធានការលម្អិត និង រ ឹតត ្បិតជាងនេះ ឬហាមឃាត់ បុគ្គលិក មិនឲ្យធ្វ ើការទូ ទាត់បែបនេះតែម្ដ ង។

គ្មានផលវ ិបាកធ្ង នធ
់ ្ង រដោយសារតែមិនព្រមបង់ប្រាក់សណ
ំ ូក
គ្មា ននិយោជិត SGS ណាម្នាក់នង
ឹ ត្រូវទទួ លទោសដោយសារមិនព្រមបង់ប្រាក់សណ
ំ ូ ក ដោយសារតែបដិសេធមិនចូ លរ ួមក្នុងការប្រព្រឹត្ត អំព�ព
ើ ក
ុ រលួ យ
ឬមិនព្រមបង់ថ្លៃសម្របសម្រួ លឡ�ើយ។
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ការផ្ដល់ជន
ំ ួ យផ្នែកនយោបាយ និង វ ិភាគទានសប្បុ រសធម៌
គ្មានការផ្ដល់ជន
ំ ួ យផ្នែកនយោបាយ ឬសាសនាឡ�ើយ
SGS ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតដ៏តង
ឹ រ ឹងនៅក្នុងដំណ�រើ ការនយោបាយរបស់ ប ្រទេសដែលខ្ លួនធ្វ ើ ប ្រតិ បត្តិការ។ SGS មិនធ្វ ើ វ ិភាគទានមូ និធិ
ឬធនធានដល់គណបក្សនយោបាយ មន្រ្តី ឬបេក្ខ ជនជាប់ឆ្នោ តសម្រាប់ មុខតំណែងសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសណាមួ យឡ�ើយ ហ�ើយក៏ មិនគាំទ្រយុទ្ធនាការនយោបាយណាមួ យ
ដែរ។ SGS មិនគាំទ្រអង្គ ការសាសនាណាមួ យទេ។

វ ិភាគទានសប្បុ រសធម៌
ការបរ ិច្ចា គរបស់ SGS ជូ នអង្គ ការសប្
បុ រសធម៌ ឬការវ ិនិយោគផ្ទាល់រ បស់ SGS ទៅល�ើក ម្ម វ ិធី មិនស្វែ ងរកប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលខ្ លួនធ្វ ើ ប ្រតិ បត្តិការ (រាប់ បញ្
ចូ លទា ំងជំនួយក្នុងកិច្ចខត
ិ ខំប ្រឹងប្រែងសង្គ្រោះបន្ទា ន់បន្ទា ប់ពគ្រោះ
ី
មហន្ត រាយ
ធម្ម ជាតិ ការផ្ត ល់ មូលនិធិស ម្រាប់ វ ិស័យអប់រំ ការថែទា ំសុខភាព ការស្រាវជ្រាវ ឬការវ ិនិយោគមិនស្វែ ងរកប្រាក់ចំណេញស្រដ�ៀងគ្នា) តម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាលាយលក្ខ ណ៍អ
័ ្ធ ។ វ ិភាគទានសប្
បុ រសធម៌ល�ស
ើ ពី CHF 10,000 តម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាមុនពី
ក្សរជាមុនពីប ្រធាននាយកប្រតិ បត្តិរ បស់ SGS ដែលទទួ លខុស ត្រូវល�ើតំ បន់ដែលពាក់ពន
គណៈកម្មា ធិការប្រតិ បត្តិវ ិជ្ជាជីវៈរបស់ SGS។
ការអនុម័តសម្រាប់ការផ្ដ ល់ វ ិភាគទានសប្
បុ រសធម៌នៅក្នុងទម្រង់ណាមួ យនឹងមិនត្រូវផ្ត ល់ជូនឡ�ើយ ប្រសិនប�ើ វ ិភាគទានទា ំងនោះផ្ដ ល់ជូនដ�ើម ្បី ឬទំនងជាធ្វ ើឲ ្យមានឥទ្ធិពល
ទៅល�ើ ម ន្ត្រីរដ្ឋាភិ បាល ឬភាគីទីបីដ�ើម ្បីផ្តល់អត្ថ ប្រយោជន៍មិនត្រឹមត្រូវដល់ SGS

អំណោយ និងសេវាកម្សាន្ត
គោលការណ៍ទូទៅ
មិនត្រូវមានការផ្ត ល់ជូន ឬការទទួ លយកអំណោយ ការធ្វ ើ បដិសណ្
ឋា រកិច្ច ឬសេវាកម្សាន្ត ឡ�ើយ ប្រសិនប�ើអំណោយទា ំងនោះជះឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវ ឬទំនងជាងជះឥទ្ធិពលមិនត្
រ ឹមត្រូវទៅល�ើការសម្រេចចិត្តក្នុងការងារ។
ឋា រកិច្ច និងសេវាកម្សាន្ត មិនត្រូវល�ើសពីទនា
ំ ក់ទន
ំ ងការងារធម្ម តាឡ�ើយ។ រាល់សេវាកម្សាន្ត ដែលអាចបំផ្លាញដល់កិត្តិនាមរបស់ SGS ត្រូវតែជ�ៀសវាង។
អំណោយ ការធ្វ ើ បដិសណ្
វ ិន័យខាងក្រោមបញ្ជាក់អំពស
ី ្ត ង់ដារអាកប្បកិ រ ិយាដែលបុគ្គលិក SGS ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់។ ក្រុមហ៊ន
ុ សម្ព័ន្ធអាចដាក់ឲ ្យអនុវត្ត នូវគោលនយោបាយលម្អិត និង រ ឹតត ្បិតជាងនេះសម្
រាប់នយិ ោជិតរបស់ខ្ លួនយោងទៅតាមស្ថា នភាពក្នុងតំ បន់។

អំណោយផ្តល់ជន
ូ បុគ្គលិក SGS
បុគ្គលិក SGS មិនត្រូវទទួ លយក៖

•

ការផ្ដ ល់ជាសាច់ ប្រាក់ ប្រាក់ទក
ឹ តែ ប្រាក់ក ម្ចី ឬអំណោយដែលស្ម ើនង
ឹ សាច់ ប្រាក់ពអ
ី ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ឬអតិថជ
ិ ន។

•

អំណោយផ្ទាល់ខ្ លួន ការអនុគ្រោះ សេវាកម្សាន្ត ឬការធ្វ ើ បដិសណ្
ឋា រកិច្ច ប្រសិនប�ើអំណោយដែលផ្ដ ល់ជូនទា ំងនោះមានជាប់ពាក់ពន
័ ្ធ នឹងសេវាកម្ម ដែលធ្វ ើឡ�ើងដោយ SGS។

•

និយោជិតដែលចូ លរ ួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែ កលទ្ធក ម្ម ឬការជ្រើសរ� ើសអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្រូវទទួ លយកអំណោយផ្ទាល់ខ្ លួនដែលផ្ត ល់ដោយអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់
ឬអ្ន កផ្គ ត់ផ្គងអ
់ នាគតឡ�ើយ។ បដិសណ្
ឋា រកិច្ច និងសេវាកម្សាន្ត ដែលជាទូ ទៅរ ួមមាន ការចូ លរ ួមនៅក្នុងពិពរ័ ណ៍ពាណិជ្ជក ម្ម និងកម្ម វ ិធី វ ិជ្ជាជីវៈស្រដ�ៀងនេះផ្សេងទ�ៀតដែល
ឧបត្ថ ម្ភ ដោយអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ អាចទទួ លយកបានដោយអាស្រ័យល�ើកាតព្វ កិច្ចរាយការណ៍ និងជម្រះបញ្ជី។

ការរាយការណ៍ និងការសម្រចចិត្ត
និយោជិត ចាំបាច់ ត្រូវរាយការណ៍ និងស្វែ ងរកការយល់ ព្រមជាមុនពីនាយកគ្រប់ គ្រងសម្ព័ន្ធ SGS មុនពេលទទួ លយកអំណោយណាមួ យដែលមានតម្លៃល�ើសពី CHF 100។
ចំពោះអំណោយដែលមានតម្លៃល�ើសពី 500 CHF ពួ កគេត្រូវតែស្ន ស
ើ ុំ ការយល់ ព្រមពីប ្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS។
ើ នោះអ្នកដែលទទួ លអំណោយត្រូវតែជ្រើសរ� ើសវ ិធីសាស្រ្តសមរម្យនៅក្នុងការបញ្ចេ
ប្រសិនប�ើអំណោយដែលបានទទួ ល មិនអាចបដិសេធ ឬប្រគល់ជូន វ ិញដោយមិនបង្ក បទល្ម ស
បុ រសធម៌ដែលបានជ្រើសរ� ើស។
ញចោល ឧទាហរណ៍ការបរ ិច្ចា គទៅឲ្យអង្គ ការសប្

អំណោយផ្តល់ជន
ូ ដោយ SGS សម្រាប់ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងអាជវី កម្ម
អំណោយផ្ទាល់ខ្ លួនដែល SGS ផ្ត ល់ជូនអតិថជ
ិ ន ឬទំនាក់ទន
ំ ងអាជីវកម្ម ត ម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាមុនពីនាយកគ្រប់ គ្រង
សម្ព័ន្ធ SGS សម្រាប់អំណោយដែលមានតម្លៃល�ើសពី CHF 100 ហ�ើយសម្រាប់អំណោយដែលមានតម្លៃល�ើសពី CHF 500 ត្រូវមានការអនុម័តពីប ្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរ
បស់ SGS។
ការផ្ត ល់ ប្រាក់ស ម្រាប់ការធ្វ ើដណ�
ំ រើ និងការស្នាក់នៅរបស់ ម ន្រ្តីរដ្ឋាភិ បាល ឬដៃគូ អាជីវកម្ម នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលឧបត្ថ ម្ភ ដោយ SGS ឬដ�ើម ្បី មកទស្សនកិច្ច ប្រតិ បត្តិការរ
ូ (ជាគោលការណ៍ COO ម្នាក់ និង EVP ម្នាក់) ។ ប្រសិនប�ើចំណាយល�ើការធ្វ ើដណ�
ំ រើ
បស់ SGS តម្រូវឲ្យមានការយល់ ព្រមជាមុនពីស មាជិក ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិ បត្តិចំនួនពីររ ប
និងការស្នាក់នៅល�ើសពី CHF 10,000 នោះចាំបាច់ ត្រូវមានការអនុម័តពីប ្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS។
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ការប្រកួ តប្រជែងដោយស្ន ភា
ើ ព
SGS ធ្វ ើអាជីវកម្ម រ បស់ខ្ លួនដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ទផ្
ី សារប្រកួ តប្រជែង និងស្ម ើភាព។ ក្រុមហ៊ន
ុ មិនចុះអនុស្ សារណនៃការយោគយល់ ឬកិច្ច ព្រមព្រៀងជាមួ យដៃគូ ប្
ី សារដែលខ្ លួនធ្វ ើ ប ្រតិ បត្តិការឡ�ើយ។
រកួ តប្រជែងដែលមានឥទ្ធិពលលម្អៀង ឬឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវទៅល�ើទផ្
័ ្ធ នឹងការកំណត់ថ្លៃ លក្ខ ខណ្ឌកិច្ចសន្យា ការបែងចែកទីផ្ សារ ការបែងចែកដែនដី ឬអតិថជ
ិ នឡ�ើយ។ SGS មិនពិភា
ជាពិសេស SGS មិនចូ លរ ួមក្នុងការពិភាក្សាដែលពាក់ពន
ក្សាអំពដ
ី ណ�
ំ រើ ការដេញថ្លៃដែលមានលក្ខ ខណៈប្រកួ តប្រជែងជាមួ យនឹងដៃគូ ប្រកួ តប្រជែងឡ�ើយ។

SGS មិនធ្វ ើទផ្
ី សារសេវា និងសមត្ថ ភាពរបស់ខ្ លួនតាមមធ្យោបាយបំភាន់ ឬបោកបញ្ឆោ តឡ�ើយ ហ�ើយ មិនធ្វ ើការចោទប្រកាន់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពិតចំពោះដៃគូ ប្រកួ ត
ប្រជែងឡ�ើយ។

SGS មិនស្វែ ងរកព័ត៌ មានសម្ងា ត់អំពដៃ
ី គូ ប្រកួ តប្រជែងដោយប្រើ ប្រាស់ មធ្យោបាយខុសច្បាប់ ឬគ្មា នសីលធម៌ឡ�ើយ។
ច្បាប់ដែលដាក់ បញ្ញ ត្តិល�ើការប្រកួ តប្រជែងមានភាពស្មុគស្មា ញ និងខុសគ្នាទៅតាមដែនយុត្តា ធិការនីមួយៗ។ និយោជិត ត្រូវស្វែ ងរកការប្រឹក្សាយោបល់ពីធនធានផ្នែកច្បាប់រ ប
ស់ SGS។

ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួ យនិយោជិត
គ្មានការរ�ើសអ�ើង
និយោជិតទា ំងអស់រ បស់ SGS ត្រូវទទួ លបានការយកចិត្តទក
ុ ដាក់ និងការវាយតម្លៃដោយផ្អែ កល�ើជនា
ំ ញដែលពាក់ពន
័ ្ធ នឹងការងារ លក្ខ ណៈសម្បត្តិ អាកប្បកិ រ ិយា និងការបំពេ
ញការងាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្
ណ ោះ។
បុ រ ភេទ សាសនា
នៅក្នុងគ្រប់ទដ្ឋ
ិ ភាពទា ំងអស់នៃទំនាក់ទន
ំ ងការងារ SGS ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នៃឱកាសស្ម ើគ្នា ដោយមិនរ� ើសអ�ើងពូ ជសាសន៍ ពណ៌ស ម្
សម្ព ពន
័ ្ធ នយោបាយ ភាពជាសមាជិកសហជីព សញ្ជាតិ ទំនោរផ្វភេទ
លូ
ដ�ើមកំណ�ើតសង្គ ម អាយុ ឬពិការភាព
ឡ�ើយ។ ការរ� ើសអ�ើងទៅល�ើលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យទា ំងនេះមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាត។

ការរំលោភបំពាន និងការរំលោភផ្ វភេទ
លូ
ហាមដាច់ខាតចំពោះការរំលោភបំពាន ការប�ៀតប�ៀន និងការគំរាមកំហែងណាមួ យ។ ការប៉ះពាល់ផ្វភេទដែលគ្មា
លូ
នការស្វា គមន៍ ការស្ន ស
ើ ុំសេវាផ្វភេទ
លូ
ឬការប៉ះពាល់រ ប
ូ រាងកាយមិនសមរម្យ មិនត្រូវអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាត។ និយោជិតទា ំងអស់ ត្រូវបានរំពង
ឹ ថា នឹងមានការគោរពដល់នយិ ោជិតដូ ចគ្នា។
់ ូ វការគោរពនៅគ្រប់ពេលវេលាទា ំងអស់នៅក្នុងការទាក់ទងជាមួ យបុគ្គលិក សហការ ី និងថ្នាក់ គ្រ ប់ គ្រងរបស់ខ្ លួន។ គោលការណ៍នេះ
និយោជិត ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងផ្ដ លន
មានវ ិសាលភាពទៅល�ើអតិថជ
ិ ន អ្ន កផ្គ ត់ផ្គងរ់ បស់ SGS ព្រមទា ំង និយោជិត និងថ្នាក់ គ្រ ប់ គ្រងរបស់ពួកគេផងដែរ។

ការហាមឃាត់ចំពោះពលកម្ម កុមារ ឬពលកម្មដោយបង្ ខំ
SGS មិនផ្តល់ការងារដល់កុ មារដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ ឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើបានជួ ល នោះកម្ម ករវ ័យក្មេ ងដែលមានអាយុចន្លោះពី 16 ទៅ 18 ឆ្នាំ ត្រូវទទួ លបានការការពារ
ពីប ្រភេទការងារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សខ
ុ ភាព សុខុមាលភាព សុវត្ ថិភាព ឬការអប់រំរ បស់ពួកគេ។
SGS មិនចូ លរ ួមនៅក្នុងទាសភាព ការលក់ ឬការជួ ញដូ រកុ មារ ទាសភាពបំណុល ឬភាពជាទាសករ ឬពលកម្ម ដោយ បង្ខំឡ�ើយ។
ំ ពលកម្ម ដោយ បង្ខំ ឬជាប់ពន្ធ នាគារឡ�ើយ។
គ្រប់កាលៈទេសៈទា ំងអស់ SGS មិនប្រើក ម្លា ង

សេរ ីភាពចូ លរ ួមសមាគម
SGS ទទួ លស្គា ល់សិទ្ធិរ បស់នយិ ោជិតរបស់ខ្ លួនក្នុងការបង្ក ត
ើ និងចូ លរ ួមសហជីព និងការចរចារ ួម។ ក្នុងស្ថា នភាពដែលសិទ្ធិសេរ ីភាពក្នុងការបង្ក ត
ើ សមាគម ឬការចរចាជាស
ឹ ធ្វ ើការសម្របសម្រួ ល មធ្យោបាយស្រដ�ៀងគ្នាសម្រាប់ការចូ លរ ួមសមាគម និងការចរចាដោយឯករាជ្យ និងដោយសេរ ី។
មូ ហភាពត្រូវបានរ ិតត ្បឹតក្រោមច្បាប់ នោះ SGS នង
តំណាងរបស់ក ម្ម ករនិយោជិតអាចមានពេលវេលា និងទីកន្លែ ងដែលចាំបាច់ស ម្រាប់អនុវត្ត មុខងារតំណាងរបស់ខ្ លួន។

ការគោរពតាមវ ិធានផ្សេងៗពីសណា
ំ ក់អ្នកផ្គត់ផង
្គ ់ និងអ្ន កម៉ៅការបន្ត
SGS មិនសហការជាមួ យអ្ន កផ្គត់ផ្គង់ ឬអ្នកម៉ៅការបន្ត ដែលប្រើពលកម្ម ដោយ បង្ខំ ឬពលកម្ម កុ មារឡ�ើយ ហ�ើយសូ មធ្វ ើការតាមដានដោយយកចិត្តទក
ុ ដាក់
និងសមហេតុផលដ�ើម ្បីធានាថា អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត គោរពទៅតាមលក្ខ ខណ្ឌទា ំងនេះ។

បញ្ហាបរ ិយាស្ថាន សុខភាព និងសុវត្ថិភាព
បរ ិយាស្ថាន
SGS ខិតខំប ្រឹងប្រែងកាត់ បន្ថយផលប៉ះពាល់ពស
ី កម្ម ភាពរបស់ខ្ លួនទៅល�ើ ប រ ិស្ថា នដោយល�ើកកម្ព ស់ការប្រើ ប្រាស់ធនធានធម្ម ជាតិ ប ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កាត់ បន្ថយ
និងទប់ស្កា ត់ការបំពល
ុ បរ ិស្ថា ន និងកាត់ បន្ថយការបំភាយសារធាតុពល
ុ និងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ច ក់។

សុខភាព និងសុវត្ថិភាព
ឺ រងារផ្សេងៗ។
និយោជិត ត្រូវបានផ្ត ល់ ប រ ិយាកាសការងារ និងបរ ិក្ខា រប្រកបដោយសុវត្ ថិភាពដោយមានវ ិធានការសមស្របដ�ើម ្បីការពារការរងរបួ ស និងជំងកា
ឹ ថា នង
ឹ រាយការណ៍ និងកត់ ត្រានូ វរាល់ឧបទ្ទ វហេតុ ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ពន
័ ្ធ នឹងការងារស្របទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់
និយោជិត SGS ត្រូវបានរំពង
SGS ឬច្បាប់ពាក់ពន
័ ្ធ នានា។ គ្មា ននិយោជិតណាម្នាក់នង
ឹ ត្រូវទទួ លទោសដោយសារតែបានរាយការណ៍អំពគ្រោះថ្
ី
នា ក់ ឬឧប្បត្តិហេតុនៃការបំពល
ុ ឡ�ើយ។
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ការរក្សាការសម្ងា ត់
SGS គោរព និងការពារព័ត៌ មានសម្ងា ត់ដែលទទួ លបានពីអតិថជ
ិ ន និងភាគីទីបីនៅក្នុងដំណ�រើ ការអាជីវកម្ម និងចាត់ វ ិធានការសមស្របដ�ើម ្បីការពារការបង្ហាញដោយចៃដ
ន្យ។

SGS គោរពគោលការណ៍ឯកជនភាព និងភាពសម្ងា ត់នៃព័ត៌ មានផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់ បុគ្គលិក។ SGS ស្ន ស
ើ ុំ និងថែរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់នយិ ោជិត, អតិថជ
ិ ន និងដៃគូ អាជីវ
ណ ោះ។ បុគ្គលិកទា ំ
កម្ម នៅក្នុងលក្ខ ខណ្ឌដែលត្រូវការចាំបាច់ស ម្រាប់ ប ្រតិ បត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃអាជីវកម្ម រ បស់ខ្ លួន ឬសម្រាប់ការអនុវត្ត តាមលក្ខ ខណ្ឌច្បាប់តែប៉ុណ្
ណ ោះ។
ងអស់ មិនត្រូវព្យាយាមចូ លម�ើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្ លួន ឬសម្ងា ត់ទេ ល�ើកលែងតែសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ស្របច្បាប់តែប៉ុណ្
និយោជិត ត្រូវរក្សាការសម្ងា ត់នៃព័ត៌ មានរបស់ SGS និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់ មិត្តរ ួមការងារ និងមិនត្រូវបង្ហាញ ឬពិភាក្សា
ិ នឡ�ើយ។ បុគ្គលិក ត្រូវគោរពតាមកាតព្វ កិច្ចនេះទោះបីខ្ លួនឈប់
ព័ត៌ មានរស�ើ បណាមួ យដែលពាក់ពន
័ ្ធ នឹងផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ការវ ិនិយោគ យុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការរបស់ SGS ឬអតិថជ
បម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ន
ុ ក៏ដោយ។

កម្ម សទ
ិ ្ធិបញ្ញា
SGS ការពារកម្ម សិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្ លួន និងគោរពកម្ម សិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃផងដែរ។
ើ គំនត
ិ , សេវាកម្ម, ដំណ�រើ ការអាជីវកម្ម និង
តាមរយៈការងារ និងសមត្ថ ភាពច្នៃ ប្រឌិតនៃបុគ្គលិករបស់ខ្ លួន SGS បង្ក ត
ើ អត្ថ ប្រយោជន៍ប ្រកួ តប្រជែង ហ�ើយត្រូវតែការពារមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយ
យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃ។ កម្ម សិទ្ធិបញ្ញានេះដ�ើរតួ សំខាន់នៅក្នុងការបង្ក ត
និងការប្រើ ប្រាស់ មិនត្រឹមត្រូវ។
ិ ន,
កម្ម សិទ្ធិបញ្ញារបស់ SGS អាចមានជាច្រើនទម្រង់ ដូ ចជា ដំណ�រើ ការ ការរចនា វ ិធីសាស្ត្រ នីតិ វ ិធី ប ្រតិ បត្តិការ យុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជក ម្ម និងទីផ្ សារ, ព័ត៌ មានអតិថជ
ការកំណត់ថ្លៃ និងគំរ ូចំណាយ។ និយោជិត មិនត្រូវបង្ហាញ, ថតចម្ល ង ឬប្រើក ម្ម សិទ្ធិបញ្ញាទា ំងនេះឡ�ើយ ល�ើកលែងតែសម្រាប់គោលបំណងណាមួ យច្បាស់លាស់។
និយោជិត ត្រូវអនុវត្ត ក ម្រិតយកចិត្តទក
ុ ដាក់ដូចគ្នាទៅនឹងការប្រើ ប្រាស់ក ម្ម សិទ្ធិបញ្ញារបស់អតិថជ
ិ នដូ ច្នោះដែរ។
ក្រុមហ៊ន
ុ SGS មិនរំលោភល�ើក ម្ម សិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបីឡ�ើយ។ ហាមដាច់ខាតចំពោះការប្រើក ម្ម វ ិធីដែលគ្មា នអាជ្ញាប័ណ្ណ ការប្រើ ឬការថតចម្ល ងឯកសារដែលត្រូវបានរក្សាសិ
ទ្ធិដោយគ្មា នការអនុញ្ញាត ឬមានចេតនារំលោភល�ើប៉ាតង់ដែលមាន សុពលភាព។

ការទំនាក់ទន
ំ ងជាមួ យភាគីខាងក្រៅ
SGS គឺជាក្រុមហ៊ន
ុ ជួ ញដូ រសាធារណៈ និងត្រូវគោរពកាតព្វ កិច្ចនៃការបង្ហាញព័ត៌ មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យវ ិនិយោគិនធ្វ ើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត វ ិនិយោគបានទាន់ពេលវេលា និង
់ ូ វព័ត៌ មានត្រឹមត្រូវ មានតម្លា ភាព និងច្បាស់លាស់ដល់ភាគទុនក
ិ និងអ្នកវ ិនិយោគរបស់ខ្ លួន ដល់ទផ្
ី សារ និងសហគម
ក្រោយពីទទួ លបានព័ត៌ មានគ្រប់ គ្រាន់។ SGS ផ្ត លន
ំ ងជាមួ យភាគទុនក
ិ វ ិនិយោគិន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសាធារណជនពាក់ពន
័ ្ធ នឹង SGS អាជីវកម្ម
ន៍ទូទៅពាក់ពន
័ ្ធ នឹងអាជីវកម្ម និងសកម្ម ភាពរបស់ខ្ លួន។ ការទំនាក់ទន
និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរ បស់ SGS ត្រូវតែធ្វ ើឡ�ើងដោយបុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្
ណ ោះ។
័ ្ធ នឹង SGS ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អ្នកវ ិភាគហិរញ្ញវត្ថុ វ ិនិយោគិនបច្ចុ ប្បន្ន
និយោជិតទា ំងអស់ មិនត្រូវនិយាយតាងនាមឲ្យ SGS ពិភាក្សា ឬបញ្ចេ ញព័ត៌ មានណាមួ យពាក់ពន
ឬអនាគត ឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈក្នុងនាម SGS ឡ�ើយ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសដ�ើម ្បីអនុវត្ត កិច្ចការទា ំងនេះ។
ិ ឬអ៊ីមែលរបស់ SGS
ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្ លួនពាក់ពន
័ ្ធ នឹងសាសនា និងនយោបាយ ឬខ្ លឹមសារជំទាស់នៅក្នុងទម្រង់ណាមួ យមិនត្រូវបង្ហាញនៅល�ើក្ បាល លិខត
ឬនៅក្នុងបរ ិបទផ្សេងទ�ៀតដែលទស្សនៈ ឬឯកសារទា ំងនេះអាចជាប់ពាក់ពន
័ ្ធ ជាមួ យ SGS ឡ�ើយ។
ដា ញផ្សព្វផ្សាយសង្គ ម បុគ្គលិក SGS ត្រូវតែគោរពតាមក្រមសីលធម៌ និងគោលនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស
នៅពេលចូ លរ ួមវេទិកាពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត និងបណ្
ង្គ មរបស់ SGS។

អាជវី កម្មផ្ទៃក្នុង
និយោជិត មិនត្រូវស្វែ ងរកការវ ិនិយោគ ឬឱកាសអាជីវកម្ម ផ្ទាល់ខ្ លួនដោយផ្អែ កល�ើពត
័ ៌ មានមិនមែនសាធារណៈពាក់ពន
័ ្ធ នឹង

SGS អតិថជ
ិ ន ឬអ្ន កផ្គ ត់ផ្គងរ់ បស់ SGS ឡ�ើយ។
ុ កាន់កាប់ពត
័ ៌ មានផ្ទៃក្នុងមិនមែនសាធារណៈ ដែល
និយោជិត មិនត្រូវជួ ញដូ រនៅក្នុងភាគហ៊ន
ុ របស់ SGS ជម្រើស និងមូ លបត្រផ្សេងទ�ៀតដែលចេញដោយ SGS ខណៈកំពង
ការបញ្ចេ ញនូ វព័ត៌ មានទា ំងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ន
ុ របស់ SGS ឡ�ើយ។ ព័ត៌ មានមានលក្ខ ណៈមិនមែនសាធារណៈ ប្រសិនប�ើ SGS មិនទាន់បានបញ្ចេ ញព័
ស្របតាមបទបញ្ជាទីផ្ សារភាគហ៊ន
ុ ។
ត៌ មាននោះជាផ្វការ
លូ
ើ ញ
ិ និងរ ួមបញ្ចូលគ្នា និងការផ្លាស់ ប្រដែលបាន
តូ
ព័ត៌ មានផ្ទៃក្នុងជាទូ ទៅរ ួមមាន លទ្ធផលហិរញ្ញ វត្ថុសាធារណៈមិនមែនសាធារណៈ សេចក្ដីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ គ្រុប សំណ�ទ
គ្រោងទុកនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ គ្រ ប់ គ្រងជាន់ខ្ពស់។ គួ រស្វែ ងរកការប្រឹក្សាពីប ្រភពច្បាប់ SGS មុនពេលធ្វ ើ ប ្រតិ បត្តិការណាមួ យដែលអាចស្ ថិតនៅក្នុងប្រភេទនេះ។
័ ្ធ នឹងអតិថជ
ិ ន ឬភាគីទីបី។ និយោជិត មិនត្រូវ
ក្នុងអំឡុ ងពេលនៃដំណ�រើ ការអាជីវកម្ម រ បស់ខ្ លួន ពេលខ្ លះ SGS ទទួ លបានព័ត៌ មិនមែនសាធារណៈដែលមានសារៈសំខាន់ពាក់ពន
ុ កាន់កាប់ពត
័ ៌ មានសម្ងា ត់ទា ំងនេះឡ�ើយ។
ធ្វ ើការជួ ញដូ រភាគហ៊ន
ុ របស់អតិថជ
ិ ន ឬភាគីទីបីខណៈពេលដែលខ្ លួនកំពង
ិ ដោយផ្អែ កល�ើពត
័ ៌ មានផ្ទៃក្នុងដែលទទួ លបាននៅពេល
ហាមដាច់ ឃាត់ចំពោះការបញ្ជូ នព័ត៌ មានទា ំងនេះ ឬផ្ត ល់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកវ ិនិយោគដល់ភាគីទីបី ឬសាច់ញាតិជត
កំពង
ុ បំពេញការងារជាមួ យ SGS ។
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ការគោរពទៅតាមច្ បាប់នានា
SGS គោរពទៅតាមច្បាប់ពាក់ពន
័ ្ធ របស់ ប ្រទេសដែលខ្ លួនធ្វ ើអាជីវកម្ម ។ ច្បាប់ដែលគ្របដណ្តប់ល�ើទដ្ឋ
ិ ភាពផ្សេងៗនៃសកម្ម ភាពរបស់ SGS អាចមានភាពស្មុគស្មា ញ។ និយោជិ
តត្រូវយល់ដឹងអំពីច្ បាប់ដែលអនុវត្ត ចំពោះ SGS និងចំពោះខ្ លួនឯងជាលក្ខ ណៈបុគ្គល។ ប្រសិនប�ើ មានការសង្ស័យ ត្រូវស្វែ ងរកការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ពីប ្រភពច្បាប់រ បស់ SGS
។ ការមិនយកចិត្តទក
ុ ដាក់ចំពោះច្បាប់ពអា
ុំ ចមានការយោគយល់បានឡ�ើយ។
ឹ ជាងអ្វីដែលបានកំណត់ដោយច្ បាប់ពាក់ពន
័ ្ធ នោះនិយោជិត ត្រូវគោរពទៅតាមស្ត ង់
នៅពេលដែលក្រមសីលធម៌នេះ ឬគោលការណ៍ផ្ សេងៗរបស់ SGS ដាក់ក ម្រិតស្ត ង់ដារតឹង រ៉ង
័ ្ធ នោះនិយោជិតគួ រតែស្វែ ងរកការណែនាំ។
ដារដែលមានលក្ខ ណៈតឹង រ ឹងជាង។ នៅពេលមានចម្ងល់អំពរី ប�ៀបដោះស្រាយភាពផ្ទុយគ្នារវាងក្រមនេះ ជាមួ យនឹងច្បាប់ពាក់ពន
័ ្ធ នឹង
នៅក្នុងការធ្វ ើអាជីវកម្ម រ បស់ SGS និយោជិតអាចត្រូវបានទាក់ទងដោយភ្នាក់ងារបទបញ្ញ ត្តិ ឬមន្រ្តីរដ្ឋាភិ បាលពាក់ពន
ើ ុំពត
័ ៌ មាន ឬឯកសារដែលមិនមែនជាទម្លា ប់ធ ម្ម តា នោះនិយោជិត ត្រូវស្វែ ងរកការណែនាំពីធនធានច្បាប់រ បស់ SGS។
សំណួរអំពី SGS។ ក្នុងករណីមានការស្ន ស
គ្រប់កាលៈទេសៈទា ំងអស់ គ្មា ននរណាម្នាក់អាចធ្វ ើសកម្ម ភាពក្នុងនាម SGS ដ�ើម ្បីព្យាយាមបំភាន់ លាក់ បាង
ំ ភស្តុតាង បំផ្លាញឯកសារ ឬរារាំងការស�៊ើ បអង្កេតស្របច្បាប់ណា
មួ យឡ�ើយ។

ការអនុវត្ត
ក្រមសីលធម៌នេះត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រតិ បត្តិ និងក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលរបស់ SGS ។ គណៈកម្មា ធិការប្រតិ បត្តិ
ិ ្យទៅល�ើការអនុវត្ត ក្រមនេះ។
វ ិជ្ជាជីវៈរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិ បាលទទួ លបានរបាយការណ៍ជាទ�ៀងទាត់អំពកា
ី ររំលោភបំពាន និងត្រួ តពិនត
ំ 012 និងជំនួសឲ្យកំណែមុនឆ្នាំ 2004។
ក្រមនេះចូ លជាធរមានចាប់ពីខែកុ ម្ភៈ ឆ្នា2
ក្រុមហ៊ន
ុ សម្ព័ន្ធរបស់ SGS ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្ត គោលនយោបាយដែលលម្អិត ឬរ ឹតត ្បិតជាងនេះនៅក្នុងផ្នែកដែល
គ្របដណ្តប់ដោយក្រ មសីលធម៌នេះ ដោយមានការយល់ ព្រមពីប ្រធានផ្នែកអនុលោមភាពរបស់ SGS។

ព័ត៌មានទំនាក់ទន
ំ ង
ទំនាក់ទន
ំ ងផ្នែកអនុលោមភាព
1 place des Alpes
P.O. Box 2152
CH – 1211 Geneva 1
ទូ រសព្ទ +41
ទូ រសារ

(0)22 739 91 00

+41 (0)22 739 98 81

integrityhelpline.sgs.com
www.sgs.com
សូ មថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះបុគ្គលិក និងភាគីពាក់ពន
័ ្ធ ទា ំងអស់ដែលបានចូ លរ ួមចំណែកក្នុងន័យស្ថា បនាចំពោះក្រមសីលធម៌រ បស់យ�ើង។
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