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គោលការណ៍ណណនាំអាំពសីកម្មភាពដៃគអូាជវីកម្ម 

I. សាំគណើ ស៊ុាំ និងគោលបាំណងដនគោលការណ៍ណណនាំ 

ក្កុម្ហ ៊ុន SEVEN&i Group បានពាយាម្ខិតខាំក្បឹងណក្បងជាបនតបនា ប់គៃើម្បីណក្បកាា យខាួនជាក្កមុ្ហ ៊ុនគ ម្ ោះក្តង់ 
គួរជាទីទ៊ុកចិតតពីសាំណាក់ភាគីពាក់ព័នធណៃលោាំក្ទសកម្មភាព្ជីវកម្មរបស់គយើង ណៃលមានៃូចជា “អតិថិជន ដៃ
គូអាជីវកម្ម ភាគហ ៊ុននិក សហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន និងនិគយាជិត។” ក្បការគនោះ ក្តូវបានកាំណត់ជា “ជាំគនឿ្ជីវកម្ម” 
របស់គយើងចាប់តាំងពីគពលបគងកើតម្កគម្ាលោះ គហើយគយើងមានគោលបាំណងចង់ឲ្យនិគយាជិតទាំងអស់យល់ៃឹងស៊ុី
ជគក្ៅអាំពី “គោលការណ៍ណណនាំអាំពីសកម្មភាពដៃគូអាជីវកម្មរបស់ក្កមុ្ហ ៊ុន SEVEN&i Group”។ 

បចច៊ុបបនន គដ្ឋយ្រណតសកលភាវបូនីយកម្មគសៃាកិចច និងពិពិធកម្មដនតក្ម្ូវការរបស់ភាគីពាក់ព័នធ ្ជីវកម្ម
ននកាំព៊ុងណតក្តូវបានទម្ទរកាន់ណតខ្ា ាំងគ ើង ឲ្យកាា យជាណននកមួ្យដនទាំនួលខ៊ុសក្តូវសងគម្ គដ្ឋយចូលរមួ្គធវើ
អាជីវកម្មក្បកបគដ្ឋយទាំនួលខ៊ុសក្តូវគៃើម្បធីានឲ្យបាននូវអន៊ុគោម្ភាពនាូវចាប់ និងបទបបញ្ញតតិ គលើកកម្ពស់ការ
អភិរកសបរ ិ្ ា ន និងពិចារណាអាំពីលកខខណឌ ការងារគៅកន៊ុងណខសសងាវ ក់នគត់នគង់ទាំងមូ្ល រមួ្ទាំងដៃគូអាជីវកម្ម 
ពាក់ព័នធនឹងនលិតនល និងគសវាកម្ម ណៃលក្គប់ក្គងផ្ទា ល់គដ្ឋយ្ជីវកម្ម។ 

គដ្ឋយ្រណតកាលៈគទសៈគនោះគហើយ គទើបគៅកន៊ុងឆ្ន ាំ2007 ក្កមុ្ហ ៊ុនបានបគងកើត “គោលការណ៍ណណនាំអាំពី
សកម្មភាពដៃគូអាជីវកម្ម SEVEN&i HLDGS. “(គោលការណ៍ណណនាំ)” គនោះគ ើង  និងបានគធវើការណកសក្ម្លួគ ើង
វញិគៅកន៊ុងឆ្ន ាំ2017។ ក្កុម្ហ ៊ុនយល់គ ើញថាតម្រយៈការយល់ៃឹង និងការអន៊ុវតតតម្គោលការណ៍ណណនាំគនោះ
គដ្ឋយដៃគូអាជីវកម្មផ្ទា ល់ដនក្កមុ្ហ ៊ុននីមួ្យៗ គៅកន៊ុងក្គបុក្កុម្ហ ៊ុន នឹងមិ្នក្តឹម្ណតគធវើឲ្យមានសាិរភាពដន
សកម្មភាពអាជីវកម្មសក្មាប់ទាំងដៃគូអាជីវកម្ម និងក្កមុ្ហ ៊ុននីមួ្យៗគៅកន៊ុងក្គបុក្កមុ្ហ ៊ុន ៃូចជាការកាត់បនាយ
ហានិភ័យការផ្ទា កអាជីវកម្មគដ្ឋយ្រការរ ាំគោភគៅនឹងចាប់ និងបទបបញ្ញតតិគនសងៗ និងការគជៀសវាងពីការគធវើ
ពហិការរបស់អតិថិជន ណៃលគកើតគចញពីឧបបតតិគហត៊ុទាំងអស់គនោះបល៊ុគណាណ ោះគទ បល៊ុណនតកិចចការគនោះក៏នឹងជួយឲ្យរកា
បាន និងបគងកើនស៊ុវតាិភាព និងគ៊ុណភាពនលិតនលគទៀតនង។ គលើសពីគនោះគៅគទៀត តម្រយៈការយល់ៃឹង និង
ការអន៊ុវតតតម្ឥរយិាបថ និងគោលបាំណងដនគោលការណ៍ណណនាំរបស់ក្គុបក្កមុ្ហ ៊ុន ទាំងពីសាំណាក់ដៃគូអាជីវ
កម្មផ្ទា ល់ និងអនកនគត់នគង់ណៃលដៃគូអាជីវកម្មបានគធវើលទធកម្មនលិតនល និងវតា៊ុធាត៊ុគៃើម្ពីពួកគគ គក្កាម្ការ
ក្គប់ក្គងរបស់ក្គបុក្កមុ្ហ ៊ុនគនោះ គយើងគជឿជាក់ថាគយើងនឹងទទួលបាននូវទាំន៊ុកចិតតកាន់ណតគក្ចើនបណនាម្គទៀតពី
សាំណាក់ភាគីពាក់ព័នធ គហត៊ុៃូគចនោះគហើយ គយើងនឹងអាចចូលរមួ្កន៊ុងការសគក្ម្ចបាននូវគោលគៅដនសងគម្មួ្យ
ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព សហអតាិភាព និងវបិ៊ុលភាពសក្មាប់គយើងទាំងអស់ោន ។ 

តម្រយៈការគជឿជាក់គនោះ គយើងសូម្គសនើស៊ុាំឲ្យដៃគូអាជីកម្មទាំងអស់បគងកើតក្បព័នធគៃើម្បីធានឲ្យបានូវអន៊ុគោម្
ភាពគៅនឹងគោលការណ៍ណណនាំគនោះគៅកន៊ុងក្កមុ្ហ ៊ុនរបស់ខាួន និងគដ្ឋយអនកនគត់នគង់របស់ក្កមុ្ហ ៊ុនអនកនងណៃរ។  

គយើងសូម្គសនើស៊ុាំឲ្យមានកិចចសហការឲ្យកាន់ណតសាិតរមួ្តបណនាម្គទៀតពីសាំណាក់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់គយើង។  
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II. គោលការណ៍ណណនាំអាំពីសកម្មភាពដៃគូអាជីវកម្ម ក្កមុ្ហ ៊ុន SEVEN&i Group 

ក្កុម្ហ៊ុន SEVEN&i Group សូម្គសនើស៊ុាំថា មិ្នក្តឹម្ណតដៃគូអាជីកម្មផ្ទា ល់បល៊ុគណាណ ោះគទ បល៊ុណនតអនកនគង់នគត់ ណៃលដៃគូអាជីវ
កម្មបានគធវើលទធកម្មនលិតនលពីពួកគគ គក្កាម្ការក្គប់ក្គងកន៊ុងក្គបុក្កុម្ហ ៊ុន SEVEN&i Group ក៏គបបីក្តូវយល់ៃឹង 
ទទួលការនសពវនាយ និងអន៊ុវតតវធិានការននណៃលពាក់ព័នធគៅនឹងបញ្ហា ៃូចខ្ងគក្កាម្។ 

ក្បតិបតតិការអាជីវកម្មអាចនឹងក្តូវផ្ទា កជាបគណាដ ោះអាសនន ឬកិចចសនាអាចនឹងក្តូវបញ្ច ប់ ក្បសិនគបើ រកគ ើញថាមាន
ការក្បក្ពឹតតរ ាំគោភបាំពានណាមួ្យគៅនឹងគោលការណ៍។ 

1. អន៊ុគោម្ភាពនាូវចាប់ 

1. ក្តូវមានអន៊ុគោម្ភាពគៅនឹងទាំងបញ្ញតតិ និង ម្ រតីដនចាប់ពាក់ព័នធគៅកន៊ុងក្បគទស និងកន៊ុងតាំបន់នីមួ្យៗ 
ក៏ៃូចជាវធិានអនតរជាតិណៃលពាក់ព័នធនងណៃរ។ 

2. ការបគងកើតគោលនគយាបាយ ការក្ងក្បព័នធ ការអន៊ុវតតការបណដ៊ុ ោះបណាដ ល និងការបគងកើតក្បព័នធរាយ
ការណ៍ដនាកន៊ុង -ល- សក្មាប់គោលបាំណងអន៊ុគោម្ភាពនាូវចាប់។ 

2. ការគោរពសិទធិម្ន៊ុសស និងគសចកដីដថាថនូរ 

ក្តវូណតគោរពសិទធិម្ន៊ុសស និងគសចកដីដថាថនូររបស់ប៊ុគគលមាន ក់ៗណៃលពាក់ព័នធកន៊ុងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខាួន។  

1. គបបីពិចារណាអាំពីការបគងកើតកណនាងគធវើការណៃលប៊ុគគលគនសងៗក្គប់របូគៅទីគនោះ គ្ ល់សកាដ ន៊ុពលគពញ
គលញរបស់ខាួន។ 

2. មិ្នក្តូវគក្បើក្បាស់ពលកម្មក៊ុមារ ណៃលក្តូវបានហាម្ឃាត់គៅគក្កាម្សនធិសញ្ហញ របស់អងគការពលកម្មអនតរ
ជាតិ (ILO) និងចាប់ពាក់ព័នធននកន៊ុងក្បគទស។ 

3. កម្មករនិគយាជិតទាំងអស់ក្តូវចូលរមួ្គធវើការងាររបស់ខាួនគៅតម្ឆនាៈគសរភីាពរបស់ពួកគគ និងហាម្មិ្ន
ឲ្យមានពលកម្មការងារណៃលមានការបងខិតបងខាំគ ើយ។ មិ្នក្តូវមានការទម្ទរគដ្ឋយមិ្នសម្គហត៊ុនល
ឲ្យក្បគល់ឯក្របញ្ហា ក់អតតសញ្ហញ ណរបស់ខាួន ឬបង់ក្បាក់តម្កល់ពីកម្មករនិគយាជិតគ ើយ។  

4. ហាម្ជាដ្ឋច់ខ្ត់មិ្នឲ្យមានការគរ ើសគអើងពូជ្សន៍ សញ្ហា តិ ្សន គភទ អាយ៊ុ ពិការភាព ទាំគនរនាូវ
គភទ* អតតសញ្ហញ ណគយនឌ័រ* សកម្មភាពសហជីពការងារ ឬសកម្មភាពនគយាបាយគ ើយ និងក្តូវទទួល
បានឱកាសគសមើៗោន គៅកន៊ុងការបាំគពញការងារ ការទទួលសាំណង ការៃាំគ ើងឋានៈ ការផ្ទា ស់បដូរទីតាំង
ការងារ ការបណដ៊ុ ោះបណាដ ល ការបញ្ឈប់ពីការងារ ឬការោឈប់ពីការងារ។  

5. ហាម្មិ្នឲ្យមានការគធវើទរ៊ុណកម្មគលើខាួនក្បាណ ឬការរ ាំគោភបាំពានរបូរាងគកាយ នាូវចិតត ឬការ
គបៀតគបៀននាូវគភទគ ើយ។ 
* ទាំគនរនាូវគភទ៖  និននការនាូវគភទរបស់ម្ន៊ុសសជាមូ្លដ្ឋា ន ពាក់ព័នធគលើថាគតើគភទណា ណៃល

ប៊ុគគលស្សោញ់ ចាប់អារម្មណ៍ ឬមានចាំណាប់នាូវគភទគដ្ឋយផ្ទា ល់។ 
* អតតសញ្ហញ ណគយនឌ័រ៖  ទសសនៈ ឬអារម្មណ៍របស់នរណាមាន ក់គៅគលើគយនឌ័រណាមួ្យ ណៃល

ប៊ុគគលមាន ក់មាន។  
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3. បរយិាកាស និងការបាំគពញការងារ 

ប៊ុគគលទាំងអស់ណៃលចូលរមួ្គៅកន៊ុងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ក្តវូគក្ជើសគរ ើសឲ្យគធវើការងារកន៊ុងលកខណៈ សម្ស្សប គៅ
កន៊ុងបរយិាកាសការងារណៃលមានអនម័្យ អាចបាំគពញម្៊ុខងារបាន និងមានគម្ក្តីភាពសក្មាប់កម្មករនិគយាជិត 
គដ្ឋយពិចារណាគលើស៊ុវតាិភាព និងស៊ុខភាព។  

1. គៅគពលចូលគធវើការងារ ក្តូវមានការច៊ុោះកិចចសនាការងារសម្ស្សបមួ្យ ជាមួ្យនឹងកម្មករនិគយាជិត
គនោះ ស្សបគៅតម្ចាប់ពាក់ព័នធននគៅកន៊ុងក្បគទស។ 

2. គមាលងគធវើការក្តូវអន៊ុគោម្តម្ចាប់ពាក់ព័នធននគៅកន៊ុងក្បគទស។ កម្មករនិគយាជិត ក្តូវទទួលបាន
គមាលងសក្មាក និងដថៃឈប់សក្មាកសម្ស្សប គៅតម្អវីណៃលបានណចង និងអន៊ុគោម្តម្ចាប់ពាក់ព័នធ
ននគៅកន៊ុងក្បគទស។  

3. កម្មករនិគយាជិតក្តូវទទួលបានក្បាក់ឈនួលអបបបរមា ឬគក្ចើនជាងគនោះ គដ្ឋយអន៊ុគោម្តម្ចាប់ពាក់
ព័នធននគៅកន៊ុងក្បគទស។ កម្មករនិគយាជិត ក្តូវទទួលបានការតបសនងគៅតម្ ឬគលើសពីអក្តក្បាក់
ឈនួលនាូវចាប់សក្មាប់ការគធវើការងារបណនាម្គមាលងរបស់ពួកគគ។  

4. ការងារបណនាម្គមាលង មិ្នក្តូវតក្ម្ូវឲ្យគធវើគដ្ឋយោម នការយល់ក្ពម្ពីកម្មករនិគយាជិតជាម្៊ុនគ ើយ។ 
5. មិ្នក្តូវមានការគក្បើក្បាស់កម្មករនិគយាជិតវយ័គកមងគៅគពលយប់/ឬគៅកន៊ុងលកខខណឌ ការងារគក្ោោះថាន ក់

គ ើយ។ 
6. ក្តូវមានការធានថាអោរណៃលបាំគពញការងារមានភាពរងឹមាាំក្គប់ក្ោន់ គៃើម្បធីាននូវស៊ុវតាិភាពរបស់កម្ម

ករនិគយាជិត និងក្តូវទទួលបានការអន៊ុញ្ហញ ត និងការឯកភាពគក្កាម្ចាប់ពាក់ព័នធនឹងសតង់ដ្ឋរអោរកន៊ុង
មូ្លដ្ឋា ន គហើយអោរក្តូវបានក្តតួពិនិតយយាលងក្តឹម្ក្តូវ និងឆាងន៊ុតការក្តតួពិនិតយ។ 

7. ក្តូវមានក្ចកសគគងាគ ោះបនា ន់ ក្ចកជគម្ាៀស និងសញ្ហញ គនសងៗគៅកណនាងការងារ និងក្តូវមានការក្តតួពិនិតយ
តម្គពលកាំណត់ ក្ពម្ទាំងការបណដ៊ុ ោះបណាដ លអាំពីការជគម្ាៀសខាួននងណៃរ។ 

8. ក្តូវមានបងគន់អនម័្យ និងទឹកពិ្រសក្មាប់កម្មករនិគយាជិត និងមិ្នក្តូវមានការរតឹតបតិការគក្បើក្បាស់
បងគន់អនម័្យ និងទឹកពិ្រគៅអាំ ៊ុងគមាលងគធវើការរបស់ពួកគគជាដ្ឋច់ខ្ត។ 

9. កម្មករនិគយាជិតក្តូវណតទទួលបានសមាា រចាំបាច់សក្មាប់ការងាររបស់ពួកគគ រមួ្ទាំងឧបករណ៍ ការពារខាួន 
ា្ កសញ្ហញ ព័ត៌មាន និងការបណដ៊ុ ោះបណាដ ល។ 

10. ក្បសិនគបើមានការនដល់កណនាង ន្ ក់គៅសក្មាប់កម្មករនគយាជិត គៅទីគនោះក្តូវមានបរយិាកាស រស់គៅណៃល
មានអនម័្យ និងមានស៊ុវតាិភាព។ 

11. ក្តូវអន៊ុវតតតម្ចាប់ពាក់ព័នធនឹងអតាក្បគយាជន៍កម្មករនគយាជិត គហើយក្តូវពិចារណាអាំពីការបគងកើតកម្មវធីិ
អតាក្បគយាជន៍កម្មករនិគយាជិត ណៃលអាចឲ្យពួកគគគធវើការគដ្ឋយោម នការក្ពយួបារម្ាអាំពីបញ្ហា នាូវចាប់។ 

12. ក្តូវបគងកើតឲ្យមានទាំនក់ទាំនងក្គប់ក្គងការងារណៃលមានភាពលាក្បគសើរតម្រយៈកិចចសនាន និងការ
ពិភាកាជាមួ្យនឹងកម្មករនិគយាជិត ឬតាំណាងរបស់ពួកគគ។ ក្តូវមានការគោរពចាំគពាោះសិទធិគសរភីាពកន៊ុង
ការចូលរមួ្សមាគម្របស់កម្មករនិគយាជិត។   



 

គោលការណ៍ណណនាំអាំពីសកម្មភាពដៃគូអាជីវកម្មសក្កមុ្ហ ៊ុន SEVEN&i Group 4 

KH 

4. ការការពារបរ ិ្ ា នពិភពគោក 

សកម្មភាពអជីវកម្ម ក្តវូអន៊ុវតតគដ្ឋយមានការពិចារណាគៅគលើបរ ិ្ ា នពិភពគោកគៅកន៊ុងក្គប់ទិៃាភាពទាំងអស់ 
ៃូចជាគៅកន៊ុងការគធវើលទធកម្មវតា៊ុធាត៊ុគៃើម្ ការនលិត និងការនគត់នគង់គៅកន៊ុង 
លកខណៈ ណៃលចូលរមួ្ចាំណណកគៅកន៊ុងការអភិវឌឍសងគម្ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព។  

1. ក្តូវអន៊ុគោម្តម្ចាប់ បទបបញ្ញតតិ និងសនធិសញ្ហញ អនតរជាតិណៃលពាក់ព័នធ និងសដីពីបរ ិ្ ា ន។ 
2. ហាម្មិ្នឲ្យមានការគក្បើក្បាស់្រធាត៊ុគីមី្ ណៃលបានហាម្ឃាត់គដ្ឋយសនធិសញ្ហញ អនតរជាតិ ឬចាប់កន៊ុង

ក្បគទស ឬគដ្ឋយក្កុម្ហ ៊ុនក្បតិបតតិការរបស់ក្កមុ្ហ ៊ុន SEVEN&i Group។ 
កាកសាំណល់ ណនសង និងទឹកសាំណល់ ក្តូវក្គប់ក្គងឲ្យបានក្តឹម្ក្តវូគៃើម្បបីងាក រពីការបាំព៊ុល 
បរ ិ្ ា ន។ 

3. ក្តូវមានការយល់ៃឹងក្តឹម្ក្តូវអាំពីឥទធិពលណៃលអាជីវកម្មមានគលើបរ ិ្ ា ន។  
4. ក្តូវចាត់ទ៊ុកការសនសាំសាំដចថាម្ពលជាវធិានការមួ្យកន៊ុងការកាត់បនាយការណក្បក្បលួអាកាសធាត៊ុ និងក្តូវ

កាត់បនាយការបគញ្ចញឧសម័ននាោះកញ្ច ក់។ 
5. ក្តូវគធវើលទធកម្មវតា៊ុធាត៊ុគៃើម្កន៊ុងលកខណៈណៃលមាននិរនតរភាពគៃើម្បីបងាក រការបាត់បង់ ធនធាន និងគដ្ឋយ

ពិចារណាគៅគលើបរ ិ្ ា ននលិតកម្មនងណៃរ។ 
6. ក្តូវទទួល គ្ ល់អាំពី្រសាំខ្ន់ដនជីវចក្ម្ុោះ និងអភិរកសជីវចក្ម្ុោះ។ 

5. ទាំនក់ទាំនងជាមួ្យសហគម្ន៍ជាតិ និងអនតរជាតិ 

ការគោរពតម្វបបធម៌្ និងទាំគនៀម្ទាំោប់ -ល- របស់ក្បគទស និងតាំបន់ ណៃលអាជីវកម្មៃាំគណើ រការ និងបគងកើតកិចច
សហការគៃើម្បកីារអភិវឌឍសងគម្ក្បកបគដ្ឋយចីរភាព។  

1. ការយល់ៃឹងអាំពីបញ្ហា សងគម្គនសងៗពាក់ព័នធនឹងសហគម្ន៍ជាតិ និងអនតរជាតិតម្រយៈ 
កិចចសនាន និងការចូលរមួ្គដ្ឋោះស្្យបញ្ហា ទាំងគនោះ តម្រយៈកិចចសហក្បតិបតតិការ 
កិចចសហការ និងអាជីវកម្មរវាងោន នឹងោន ។ 

2. មិ្នក្តូវមានការចូលរមួ្ជាមួ្យនឹងក្កមុ្ឧក្កិៃាជនណៃលមានការគរៀបចាំ សមាជិកក្កមុ្ឧក្កិៃាជនណៃលមាន
ការគរៀបចាំ ក្កមុ្ហ ៊ុន និងក្កមុ្ឧក្កិៃាកម្មណៃលមានការគរៀបចាំ ក្កុម្ទ៊ុចចរតិ (sokaiya) ក្កុម្ណៃលចូលរមួ្កន៊ុង
សកម្មភាពឧក្កិៃាកម្មណៃលគធវើព៊ុតជាគធវើយ៊ុទធនការសងគម្ ឬសកម្មភាពនគយាបាយ ក្កមុ្ឧក្កិៃាកម្មណៃល
ជាំនញគលើឧក្កិៃាកម្មករណីកម្មសិទធិបញ្ហញ  ឬកងកមាា ាំងក្បឆ្ាំងនឹងសងគម្គនសងគ ើយ។  

6. ការក្គប់ក្គងព័ត៌មាន 

ការរកាឲ្យបានសម្ស្សបនូវព័ត៌មានណៃលទទួលបានកន៊ុងអាំ ៊ុងគពលក្បតិបតតិការអជីវកម្ម។ 

1. គៃើម្បបីងាក រពីការគលចធាា យ ឬការលួចព័ត៌មាន ក្តូវមានការក្គប់ក្គងតឹងរងឹចាំគពាោះព័ត៌មាន និងទិននន័យ
ផ្ទា ល់ខាួនណៃលទទួលបានកន៊ុងអាំ ៊ុងគពលក្បតិបតតិការអជីវកម្ម។ 

2. ព័ត៌មានទាំងអស់គនោះ ក្តូវបានគក្បើក្បាស់សក្មាប់ណតគោលបាំណងសកម្មភាពអាជីវកម្មណតបល៊ុគណាណ ោះ។ 
គហត៊ុៃូគចនោះ មិ្នក្តូវបានគក្បើក្បាស់ព័ត៌មានទាំងអស់គនោះសក្មាប់គោលបាំណងអាជីវកម្មគនសងគទៀត ឬឯក
ជន ឬគដ្ឋយភាគីគនសងគទៀតគ ើយ។ 
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7. ការធានស៊ុវតាិភាពនលិតនល 

គៃើម្បនីដល់ទាំនិញណៃលមានស៊ុវតាិភាព និងគួរជាទីទ៊ុកចិតតៃល់អនកគក្បើក្បាស់ច៊ុងគក្កាយ ក្តវូអន៊ុគោម្គៅតម្សដង់
ដ្ឋរគ៊ុណភាពដនក្កមុ្ហ ៊ុនក្បតិបតតិការពាក់ព័នធរបស់ក្កមុ្ហ ៊ុន  SEVEN&i Group និង ចាំណ៊ុ ចណៃលមានណចងៃូចខ្ង
គក្កាម្៖ 

1. ក្តូវអន៊ុវតតតម្សតង់ដ្ឋរនាូវចាប់ ណៃលមានណចងទាំងកន៊ុងក្បគទសនលិត និងក្បគទសលក់។ 
2. ព័ត៌មានចាាំបាច់ពាក់ព័នធនឹងនលិតនល និងគសវា ក្តូវនសពវនាយឲ្យបានទន់គពលគវោ និងក្តឹម្ក្តូវ។ 
3. គដ្ឋយមានការទទួល គ្ ល់ថាអាចមានគ៊ុណវបិតតិចាំគពាោះអតិថិជនរបស់គយើង (អនកគក្បើក្បាស់ច៊ុងគក្កាយ) 

ព័ត៌មានពាក់ព័នធ នឹងក្តូវនសពវនាយឲ្យបានទន់គពលគវោ និងក្តឹម្ក្តូវ គៃើម្បីបាំបាត់នូវគៃើម្គហត៊ុ ឬបងាក រ
ពីការបងករឲ្យគកើតមាននូវគ៊ុណវបិតតិ ក្ពម្ទាំងក្តូវអន៊ុវតតវធិានការបងាក រការរកីលដ្ឋលដនគ៊ុណវបិតតិកន៊ុង
អាទិភាពខពស់បាំន៊ុតនងណៃរ។ 

4. អន៊ុវតតសកម្មភាពលទធកម្មគដ្ឋយពិចារណាគលើនលបលោះពាល់ចាំគពាោះសហគម្ន៍កន៊ុងស្សុកពីការគក្បើក្បាស់វតា៊ុ
ធាត៊ុគៃើម្ ណៃលអាចនឹងបងករឲ្យមានបញ្ហា សងគម្ ៃូចជាបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងសិទធិម្ន៊ុសស និងបរ ិ្ ា ន និងការ
អន៊ុវតតវធិានការគៃើម្បីបគញ្ច ៀសការគក្បើក្បាស់វតា៊ុធាត៊ុគៃើម្គនោះគៅករណីមានការក្ពយួបារម្ា។ 

8. ក្បតិបតតិការអាជីវកម្មគដ្ឋយភាពយ៊ុតតិធម៌្ 

ក្បតិបតតិការអាជីវកម្មគួរអន៊ុវតតគ ើងកន៊ុងបរយិាកាសយ៊ុតតិធម៌្ មានតមាា ភាព សម្ស្សប និងមានការក្បកួតក្បណជង
គដ្ឋយគសរ។ី ក្តវូរកាឲ្យបាននូវទាំនក់ទាំនងសម្ស្សប និងរងឹមាាំជាមួ្យនឹងអងគភាពនគយាបាយ និងទីភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិ
បាល។ 

1. ក្តូវគោរពតម្គោលការណ៍ក្បកួតក្បណជងគដ្ឋយគសរ ី និងយ៊ុតតិធម៌្ និងក្តូវអន៊ុគោម្តម្ចាប់ និងបទ
ញ្ញតតិពាក់ព័នធ ៃូចជាចាប់ក្បឆ្ាំងគៅនឹងភាពផ្ទដ ច់ម្៊ុខ និងវធិាន ដនាកន៊ុងគនសងៗគទៀត។ 

2. ក្បតិបតតិការអាជីវកម្មក្តូវគធវើគ ើងគៅតម្ខណចង និងលកខខណឌ សម្ស្សប គដ្ឋយស្សបតម្ទមាា ប់អាជីវ
កម្មលាក្បគសើរ និងមិ្នក្តូវទទួលយកគ៊ុណក្បគយាជន៍ អតាក្បគយាជន៍ផ្ទា ល់ខាួនគ ើយ។ 

3. ដៃគូពាណិជាកម្មរបស់គយើងក្តូវអន៊ុវតតតម្ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិដនក្បគទសនីមួ្យៗ និងរកាទាំនក់ទាំនង
លា និងសម្ស្សបជាមួ្យនឹងអងគភាពនគយាបាយ និងទីភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាល គៅគពលនដល់វភិាគទន
នគយាបាយ អាំគណាយ អតាក្បគយាជន៍ជាការកម្ានត ឬថវកិាៃល់ម្គនតី រដ្ឋា ភិបាលបរគទស ឬប៊ុគគលណៃល
មានលកខណៈស្សគៃៀងគនោះ។ 

9. ការការពារកម្មសិទធិបញ្ហញ  

1. ការការពារសិទធិកម្មសិទធិបញ្ហញ ណៃលកាន់កាប់ ឬជាកម្មសិទធិរបស់ក្កមុ្ហ ៊ុនខាួន និងបក្ម្ងុក្បយ័តនកន៊ុងការ
ការពារការរ ាំគោភគដ្ឋយភាគីទីបីណាមួ្យ។ 

2. មិ្នក្តូវចូលរមួ្កន៊ុងការរ ាំគោភគៅគលើសិទធិណាមួ្យ ឧទហរណ៍ៃូចជា ការទិញ ឬការគក្បើក្បាស់កម្មសិទធិ
បញ្ហញ គដ្ឋយោម នការអន៊ុញ្ហញ ត ៃូចជាបាលតង់របស់ភាគីទីបី វញិ្ហញ បនបក្តម្លូណៃលការបគងកើតថមី គាំនូរ ពាណិជា
សញ្ហញ  និងការណ៍សមាៃ ត់ពាណិជាកម្ម ការគក្បើក្បាស់កម្មវធីិណននកទន់មិ្នមានការអន៊ុញ្ហញ ត និងការថតចម្ាង
គសៀវគៅគដ្ឋយោម នការអន៊ុញ្ហញ ត ។ល។ 
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10. ការក្គប់ក្គងក្បតិបតតិការនាំគចញ និងនាំចូល 

1. ក្តូវអន៊ុគោម្តម្ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិណៃលពាក់ព័នធគៅនឹងការនាំគចញ និងការនាំចូលនលិតនល និង
វតា៊ុធាត៊ុគៃើម្-ល-។ 

2. ហាម្មិ្នឲ្យមានទាំនក់ទាំនងជាមួ្យនឹងក្បគទស និងតាំបន់ អងគភាព ឬប៊ុគគលណាមួ្យ ណៃលរងទណឌ កម្ម
គសៃាកិចច ឬពាណិជាកម្មអនតរជាតិ ពាក់ព័នធនឹងការនដល់មូ្លនិធិ និងទាំនិញសក្មាប់នលិតនល និងវតា៊ុធាត៊ុ
គៃើម្ ឬក្បាក់ឈនួល ណៃលក្តវូបានចាត់ទ៊ុកថាជាតដម្ាតបសនងសក្មាប់កមាា ាំងពលកម្មគ ើយ។ 

11. ការអភិវឌឍគៅកន៊ុងសងាវ ក់នគត់នគង់ 

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់គយើងក្តវូខិតខាំគធវើយាលងណាឲ្យភាគីនគត់នគង់របស់ដៃគូអាជីវកម្មយល់ៃឹង និង 
អន៊ុវតតតម្គោលការណ៍ណណនាំគនោះ និងអន៊ុវតតវធិានការតម្ដ្ឋន និងណកតក្ម្ូវតម្ភាពចាាំបាច់ពីគពលគៅគពលមួ្
យ។ 

12. ការតម្ដ្ឋន 

ចូលរមួ្សហការអន៊ុវតតគោលការណ៍ណណនាំ 

1. ក្តូវមានកិចចសហក្បតិបតតិការគៅកន៊ុងកម្មវធីិតម្ដ្ឋន ណៃលបានបគងកើតគ ើងគៃើម្បីគធវើការគនាៀង ផ្ទា ត់
អន៊ុគោម្ភាពរបស់ពួកគគគៅនឹងគោលការណ៍ណណនាំ ក្បសិនគបើមានការគសនើស៊ុាំ។ 

2. ការគរៀបចាំ និងការរកាឯក្រភសត៊ុតង និងកាំណត់ក្តការអន៊ុវតតការងារ ណៃលោាំក្ទថា 
ការអន៊ុវតតរបស់ខាួនអន៊ុគោម្គៅនឹងគោលការណ៍ណណនាំ។ ក្បសិនគបើមានការគសនើស៊ុាំ ក្តូវបងាា ញឯក
្រណៃលបានចងក្កងទ៊ុកៃូចបានគរៀបរាប់។ 

3. ក្តូវចាត់វធិានការណកតក្ម្ូវការមិ្នអន៊ុវតតតម្គោលការណ៍ណណនាំណៃលបានរកគ ើញ ក្បសិនគបើមាន។ 

III. ក្បក្ពឹតតកម្មដនគោលការណ៍ណណនាំ 

ក្បសិនគបើមានការបញ្ហា ក់គលើការក្បក្ពឹតតរ ាំគោភបាំពានណាមួ្យគៅគលើគោលការណ៍ណណនាំគនោះ គនោះនឹងអាច
ឈានគៅៃល់ការផ្ទា កអាជីវកម្ម ឬការបញ្ច ប់កិចចសនា។  

ក្កុម្ហ ៊ុន SEVEN&i Group មានគោលបាំណងពក្ងឹងគ៊ុណតដម្ា្ជីវកម្មទាំងរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម គហើយ ក្កមុ្
ហ ៊ុន SEVEN&i Group ខាួនឯង តម្រយៈការយល់អាំពីគោលបាំណង និងការអន៊ុវតតតម្គោលការណ៍ណណនាំគនោះ 
គហត៊ុៃូគចនោះ គយើងខ្៊ុាំសូម្ណថាងអាំណរគ៊ុណសក្មាប់ការគយាគយល់ និងកិចចសហក្បតិបតតិការរបស់អស់គោក/
គោកស្សី។  

គធវើគៅណខមី្ន ឆ្ន ាំ2007 
បានណកសក្ម្លួគៅណខគម្្ ឆ្ន ាំ2017 
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