
 ក្រមសីលធមក៌្រតិបតិតិកិច្ចការជំនញួសករាបអ់្ន្រផ្គតផ់្គងស់សវា្រម្ម

 ដលក់្ររុមហ៊នុ្រកូា្រឡូា

ឯកសារនេះ អាចអេវុត្តចនំោះអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម  

ដែលរមួមាេកម្មករបន ្្ត ះអាេេ្ននេកករុមហ៊េុកកូាកឡូា  

េងិសាខាកករុមហ៊េុមាេកម្មេទិ្ភិាគនកចើេរបេខ់្ួេ។ ការនកបើោក្យថា “កករុមហ៊េុកកូាកឡូា” េងិ 

“កករុមហ៊េុ” នៅក្នុងឯកសារនេះេនំៅនលើកករុមហ៊េុកកូាកឡូា  
ឬសាខាកករុមហ៊េុរបេខ់្ួេមយួឬនកចើេ ដែល

ោកព់េ័េ្ងឹទនំាកទ់េំងអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មពនិេេ។ កករុមហ៊េុកកូាកឡូា  

េង្ឹមថាអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មរបេខ់្ួេទំាងអេ ់េងឹនោរពតាមចបាប ់េងិកបកពតឹ្តតាម

កកមេលីធមន៌េះ មាេតកមរូវការទាមទារទនូៅដែលអាចអេវុត្តចនំោះអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម 

ទំាងអេេ់កមាបក់ករុមហ៊េុកកូាកឡូា។ កចិ្ចេេយាេ្តពីអី្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មពនិេេ អាចមាេ 

ខដចងក្នុងកចិ្ចេេយាជាកល់ាកប់ដេថែមនទៀត ដែលនោះកសាយបញ្ហា មយួចេំេួែចូោ្ន ទំាងនេះ។ 

ោ្ម េអ្នីៅក្នុងកកមេលីធមន៌េះ ដែលមាេេយ័ជេំេួខដចងក្នុងកចិ្ចេេយា្មយួជាកល់ាក់
 

បដេថែមនទៀតន�ើយនៅក្នុងកចិ្ចេេយាពនិេេ នហើយក្នុងករណីមាេភាពកេបោ្ន ្មយួវាង
 

កកមេលីធមន៌េះេងិខដចងក្នុងកចិ្ចេេយា្មយួនផសេងនទៀតនេកចិ្ចេេយាពនិេេននាះ 

ខដចងក្នុងកចិ្ចេេយានផសេងនទៀត េងឹកតរូវកគបក់គង។

ជសរាល ោះផលក្រសោជន៍
េនិោជតិកករុមហ៊េុកកូាកឡូា កតរូវកបកពតឹ្តនៅជាផលកបនោជេែ៍ល៏្អបផំតុរបេក់ករុមហ៊េុ។  

នោយនហតនុេះនហើយេនិោជតិមេិកតរូវមាេការទាកទ់ងដផ្នកហរិញ្ញវតថែុ  ឫតាមរនបៀប  
នផសេងនទៀត ជាមយួអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្្ម មយួដែលអាចមាេជនម្ាះ ឬទេំងជាអាចមាេ  

ជនម្ាះ ចនំោះកាតពក្ចិ្ចេនិោជតិ នែើម្ីកបកពតឹ្តនៅជាផលកបនោជេែ៍ល៏្អបផំតុ របេ ់

 កករុមហ៊េុ កកូាកឡូា។ ឧទាហរណ៍អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមេិកតរូវជលួឬនកបើ ឬតាមរនបៀប 

 នផសេងនទៀត ទទូាតក់រាកជ់េូេនិោជតិកករុមហ៊េុកកូាកឡូានៅអ�ុំង នពលកបតបិត្តកិារកចិ្ចការ  
ជេំញួ្មយួរវាងអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម េងិកករុមហ៊េុន�ើយ។ ទនំាកទ់េំងមតិ្តភាពនៅនករៅ  

កបតបិត្តកិារ កចិ្ចការជេំញួ មេិអាចនជៀេរចួ េងិអាចទទលួយករាេ ប៉ដុេ្តអ្នកផ្គតផ់្គង ់ 

នេវាកម្ម កតរូវកបរុងកបយត័្នថាទនំាកទ់េំងផ្ទា លខ់្ួេ្មយួ មេិកតរូវនកបើករាេន់ែើម្ីនធ្ើឱ្យមាេ  
ឥទ្ពិល ចនំោះការវេិចិ្យ័នលើកចិ្ចការជេំញួរបេេ់និោជតិកកូាកឡូាន�ើយ។ កបេេិនបើ 

  េនិោជតិរបេអ់្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមាេទនំាកទ់េំងកគរួសារ (ប្តឬីកបពេ ្ឪពកុឬមាដា យ  

បងប្អូេបនងកើត ជែីេូឬជតីា កេូ នៅ សាចន់្ ្ឬនែគរូមួនេទែចូោ្ន ឬផទាុយោ្ន ) 
 

ចនំោះេនិោជតិកករុមហ៊េុកកូាកឡូា ឬនបើអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមាេទនំាកទ់េំង ញាតភិាព  

្មយួនផសេងនទៀតជាមយួ េនិោជតិកករុមហ៊េុកកូាកឡូា ដែលអាចបង្ហា ញ  

ជនម្ាះផលកបនោជេន៍នាះ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មកតរូវករាបឱ់្យែងឹអង្គនហតនុេះជេូនៅ  

កករុមហ៊េុកកូាកឡូា ឬធានាថាេនិោជតិកកូាកឡូាអេវុត្តែនូច្នះ។

អំសោយ អាហារ និងការ្រំសានតិ
េនិោជតិកករុមហ៊េុកកូាកឡូា កតរូវរាេហាមឃាតព់កីារទទលួយកអ្មីយួដែលមាេនកចើេចនំោះកាែ ូ 

ដែលេមនហតផុល អាហារ េងិការកសំាេ្តពអី្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម។ អាហារនពលកពកឹធម្មតា  

េងិវតថែុអេេុសាវរយីត៍ចិតចួេកមាបអ់ណំរគណុ កាែជូាកនេ្តកនៅនពលន្ងៃេកមាកដែលជាទនូៅ  
មាេលក្ខណៈល្អ ប៉ដុេ្តអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មកតរូវនចៀេវាងផ្តលជ់េូេនិោជតិកកូាកឡូាេវូការនធ្ើែនំណើ រ  

អាហារជាញកឹញាប ់ឬកាែដូែលន្្ៗ ។ កាែជូាសាចក់រាក ់ឬេមមលូសាចក់រាក ់ែចូជាបណ័្ណអនំ្យ 

 ឬកាែ ូមេិកតរូវរាេអេញុ្្ញ តន�ើយ។ នៅនពលផ្តលន់េវាកម្មជេូកករុមហ៊េុ ឬតាមរនបៀបនផសេងនទៀត 

 នៅនពលនធ្ើជាតំ្ ងឱ្យកករុមហ៊េុននាះ េនិោជកិរបេអ់្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមាេ  ការកណំត ់លក្ខខណ្ឌ   

ែចូោ្ន  ែចូដែលរាេពពិណ៌នានៅក្នុងដផ្នកនេះ ក្នុងករណីរាេផ្តលជ់េូកាែ ូអាហារ 
 

ឬការកសំាេ្តនោយ អតិ្ ជិេរបេក់ករុម អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម ឬនែគកូចិ្ចការជេំញួនផសេងនទៀត។

ការការពារពត័រ៌ាន
អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មកតរូវការោរពត័ម៌ាេេមាងៃ តរ់បេក់ករុមហ៊េុកកូាកឡូា។ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម 

 ដែលរាេទទលួពត័ម៌ាេេមាងៃ តដ់ែលជាដផ្នកមយួនេទនំាកទ់េំងកចិ្ចការជេំញួ មេិកតរូវ  

ដចករដំលក ពត័ម៌ាេនេះជាមយួអ្នក្មា្ន កន់�ើយ លះុកតាដតមាេេទិ្អិេញុ្្ញ តឱ្យនធ្ើ ែនូ ្្ន ះ 

 នោយកករុមហ៊េុកកូាកឡូា។ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមេិកតរូវជញួែរូមលូបក័ត ឬនលើកទកឹចតិ្ត 

 ែលអ់្នកែនទឱ្យនធ្ើែនូ ្្ន ះ នោយដផ្អកនលើពត័ម៌ាេេមាងៃ តដ់ែលទទលួរាេក្នុង ែនំណើ រការ  
ផ្តលន់េវាកម្ម ឬក្នុងនាមតំ្ ងឱ្យកករុមហ៊េុកកូាកឡូាន�ើយ។ កបេេិនបើអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម  
នជឿជាកថ់ាពត័ម៌ាេេមាងៃ តរ់បេក់ករុមហ៊េុកកូាកឡូា ឬពត័ម៌ាេេមាងៃ តរ់បេភ់ាគទីបីនីផសេងនទៀត 

កតរូវរាេផ្តលជ់េូនោយខេុឆ្គងននាះ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មកតរូវជេូែណឹំងជាបនាទា េអ់ពំ ី 

ការទាកទ់ង  របេខ់្ួេនៅកករុមហ៊េុ នហើយកតរូវទបស់ាក តព់កីារដចក្យពត័ម៌ាេនេះបដេថែមនទៀត។

ចណុំចកេនែៀងោ្ន នេះ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមេិកតរូវដចករដំលកជាមយួ អ្នក្មា្ន ក ់េវូ ពត័ម៌ាេ 

 កករុមហ៊េុកកូាកឡូា ដែលោកព់េ័េ្ងឹកករុមហ៊េុ្មយួនផសេងនទៀតន�ើយ កបេេិនបើអ្នកផ្គតផ់្គង ់ 

នេវាកម្ម េថែតិនៅនកកាមកាតពក្ចិ្ចដែលមាេចះុកចិ្ចេេយា ឬកាតពក្ចិ្ចផ្ូ វចបាប ់ដែលមេិកតរូវ  
ដចករដំលក ពត័ម៌ាេន�ើយ។

គណុភាពក្រ្របសោយភាពសសា្ម ោះកតង់
នកគឿងផសេំពនិេេ

THE COCA-COLA COMPANY
នេេជៈ្េកមាបជ់វីតិ



សំណូ្រ
អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មក្នុងនាមតំ្ ងឱ្យកករុមហ៊េុកកូាកឡូា កតរូវនោរពចបាបេ់្តពី ីការអេវុត្ត នលើ អនំពើ 
 ពកុរលយួនៅបរនទេរបេេ់ហរែ្ឋអានមរចិ េងិចបាបេ់្តអីពំេីណូំកនេចកកេពអងន់គេ្ កែ៏ចូជា 

 ចបាប ់ក្នុងកេរុកទំាងអេដ់ែលោកព់េ័េ្ងឹេណូំករបេម់នេ្តរីោ្ឋ េរិាល។ ោកព់េ័េ្ងឹកបតបិត្តកិារ  
្មយួ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មែលក់ករុមហ៊េុកកូាកឡូា ឬតាមរនបៀបនផសេងនទៀត ោកព់េ័ ្ 
េងឹ កករុមហ៊េុកកូាកឡូាននាះ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមេិកតរូវនផទារអ្មីយួដែលមាេតនម ្នោយផ្ទា លឬ់  

នោយកបនោលជេូនៅមនេ្តរីោ្ឋ េរិាល្មា្ន ក ់េនិោជតិនេកករុមហ៊េុដែលកគបក់គងនោយរោ្ឋ េរិាល 

ឬគណបកសេេនោរាយ្មយួ នែើម្ីទទលួរាេផលកបនោជេ ៍ឬអតថែកបនោជេដ៍ែលមេិកតមឹកតរូវ។  

អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមេិអាចផ្តលអ់្មីយួដែលមាេតនមជ្េូែលម់នេ្តរីោ្ឋ េរិាលក្នុងនាមតំ្ ងឱ្យ 
កករុមហ៊េុ (ឬនៅក្នុងែនំណើ រការនធ្ើទនំាកទ់េំងជាមយួរោ្ឋ េរិាលក្នុងនាមតំ្ ងឱ្យកករុមហ៊េុ) នោយ 

 
ោ្ម េការយលក់ពមជាលាយលក្ខណ៍អកសេរពនីមធាវចីបាបរ់បេក់ករុមហ៊េុដែលអាចទទលួរាេតាមរយៈ  

កបធាេកគបក់គងទនំាកទ់េំង/ទនំាកទ់េំងេខំាេ់ៗ របេអ់្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មនៅកករុមហ៊េុ។  

កករុមហ៊េុកហ៏ាមឃាតច់នំោះេណូំកដផ្នកោណិជក្ម្មផងដែរ។ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មកតរូវរកសាទកុ  

ឯកសារ គណេ ី ទទូាតក់រាកទំ់ាងអេជ់ាលាយលក្ខណ៍អកសេរ (រមួមាេកាែ ូអាហារ ការកសំាេ្្ត មយួ  

ឬអ្ីៗ នផសេងនទៀតដែលមាេតនម)្ ដែលរាេនធ្ើន�ើងក្នុងនាមតំ្ ងឱ្យកករុមហ៊េុកកូាកឡូា  
ឬមលូេធិ ិដែលផ្តលជ់េូនោយកករុមហ៊េុកកូាកឡូា។ អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មកតរូវផ្តលឯ់កសារ្តចមង្  

គណេនីេះ ជេូែលក់ករុមហ៊េុកកូាកឡូាតាមការនេ្នើេុ។ំ

្រំណតក់រាអំពីកិច្ចការជំនញួ និងហិរញ្ញ វត្ុ
ទំាងអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្ម េងិកករុមហ៊េុកកូាកឡូា កតរូវដតរកសាកណំតក់តាកតមឹកតរូវអពំកីចិ្ចការ  

ទំាងអេ ់ដែលោកព់េ័េ្ងឹកចិ្ចការជេំញួរបេអ់្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មជាមយួកករុមហ៊េុកកូាកឡូា។  

នហើយនេះរមួមាេការកតក់តាកតមឹកតរូវចនំោះការទទូាតច់ំ្ យទំាងអេ។់  

កបេេិនបើ  កករុមហ៊េុ កកូាកឡូា កតរូវរាេគតិន្ឈ្្នួលចនំោះនពលនវលារបេេ់និោជតិរបេ ់
 អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មននាះ កតរូវមាេទេិ្នេយ័កតក់តានពលនវលាកតមឹកតរូវ េងិនពញនលញ។  

អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មមេិកតរូវពេយានពលនផញើវកិកយបកត ឬតាមរនបៀបនផសេងនទៀត អាចអាច  

ផ្្េប់្តូ រការចំ្ យនៅតាមរយៈនពលគណនេយ្យនផសេងោ្ន ។

ការរាយការណអ៍ំពីការក្រកពរឹតតិមិនករឹមកតរូវដដលអាចសើតរានស�ីង
អ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មនានាដែលនជឿជាកថ់ា េនិោជតិកករុមហ៊េុកកូាកឡូា ឬអ្នក្មា្ន កដ់ែល 

 នធ្ើជាតំ្ ង ឱ្យកករុមហ៊េុកកូាកឡូា រាេចលូរមួោកព់េ័េ្ងឹការកបកពតឹ្តខេុចបាប ់ឬតាមរនបៀប 

 នផសេងនទៀតមាេការកបកពតឹ្តមេិេមកេបននាះ កតរូវរាយការណ៍បញ្ហា នេះជេូនៅកករុមហ៊េុ។  

អ្នកផ្គតផ់្គង ់ នេវាកម្មអាចទាកទ់ងកបធាេកគបក់គងរបេេ់និោជតិ ឬការោិលយ័ កកមេលីធម ៌ 

េងិការកបតបិត្តរិបេក់ករុមហ៊េុកកូាកឡូាតាមអ៊ដីមល៉ compliance@coca-cola.com, ឬនកបើ 

 នេវាកម្មរាយការណ៍តាមប ្្ត ញ EthicsLine កករុមហ៊េុតាមវបិសាយ www.KOethics.com,  

ឬនៅទរូេព័ទានោយឥតគតិន្ន្ោយនកបើនលខកែូចលូដែល អាចរករាេតាមវបិសាយ   

EthicsLine។ ទនំាកទ់េំងអ្នកផ្គតផ់្គងន់េវាកម្មជាមយួកករុមហ៊េុកកូាកឡូា េងឹមេិមា 

េ ផលបះ៉ោលត់ាមរយៈការររាយការណ៍នសា្ម ះកតងអ់ពំកីារកបកពតឹ្តខេុឆ្គងដែលអាចនកើតមាេន�ើយ។

សំណួរ ឬការកពរួយបារម្ភ?  

ចលូនកបើតាមប ្្ត ញ EthicsLine តាមវបិសាយ  www.KOethics.com
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