
Signode Industrial Group ដែលជាការប្រមូលផ្ដុំនៃនីតិបុគ្គលរួមទាំងអង្គភាពអា
ជីវកម្មរបស់ពួកគេដែលជាក្រុមហ៊ុនមេក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលហៅថាការព្រួយ
បារម្ភពីបងប្អូនប្រុសសម្ព័ន្ធភាពឬក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នានិងប្រតិបត្តិ
ការរួមគ្នានៅក្នុងផ្នែកអាជីវកម្មវេចខ្ចប់ឧស្សាហកម្មសកលនៅក្រោមឆ័ត្ររួម“ 
ក្រុមឧស្សាហកម្មឌីណូដូ (Signode Industrial Group) ឬ“ ផ្នែកវេចខ្ចប់ដំណើរឆ្លងកាត”់ 
របស់ក្រុមហ៊ុនហ្រ្គេនហូលឌីងវេន (ប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នា) ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងទំនួ
លខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង។  សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សញ្ញានៃ
គោលការណ៍នៃការអនុវត្តន៍ (“ កូដសញ្ញា”) ដែលអនុវត្តចំពោះនាយកមន្ត្រីនិងបុគ្គលិក
របស់ Signode គ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្ដរបស់ខ្លួន។  នៅក្នុងឯកសារនោះ Signode ប្តេជ្ញា
អនុវត្តតាមពាក្យក៏ដូចជាស្មារតីនៃច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដែលប្រតិបត្តិនិង តម្រូវឲ្យ 
បុគ្គលិកទាំងអស់ខិតខំគោរពតាមបទដ្ឋានខ្ពស់បំផុតនៃក្រមសីលធម៌សីលធម៌ភាពស្មោះ
ត្រង់និងសុជីវធម៌ក្នុងការអនុវត្ត។ នៃភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។

ក្រមសីលធម៌អ្នកផ្គត់ផ្គង់នេះ (“ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្រមអ្នកផ្គត់ផ្គង”់) ដែលត្រូវ
បានជូនដំណឹងដោយកូដហត្ថលេខានិងគោលការណ៍សាធារណៈសំខាន់ៗផ្សេងទៀត
ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបង្រួបបង្រួមពិភពលោកត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីតម្រង់ទិ
សដៅនិងក្រមសីលធម៌និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់សញ្ញាតៗគ្នា។ 
ពិភពលោកជាមួយនឹងស្តង់ដារដែល Signode

និរន្តរភាពគឺជាតម្លៃមូលដ្ឋានមួយនៅ Signode ។  កត្តាជំរុញសំខាន់មួយនៃ 
“ក្រមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង”់ នេះគឺដើម្បីធានាថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងយល់ដឹង និងធ្វើកា
រតម្រែតម្រង់ឱ្យស្របតាមគុណតម្លៃនិរន្តរភាពរបស់យើង។  យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នក
ផ្គត់ផ្គង់របស់យើងបន្តធ្វើការ ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព 
ដូចគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុង “ក្រមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង”់ នេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្
ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង ់ Signode គឺជាភាគីទីបីដែលមាន Signode មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសក
ម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាកម្មដែលរួមមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងម៉ាស៊ី
នអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតអ្នកម៉ៅការអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកលក់និងភ្នាក់
ងារ។
សញ្ញាបង្ហាញរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្ថែមឬកែប្រែលេខកូដអ្នកផ្គត់ផ្គង់នេះពីពេលមួយទៅ
ពេលមួយ។  អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងអនុលោមតាមកំណែចុងក្រោយនៃលេខកូដអ្នកផ្គត់
ផ្គង់នេះដែលត្រូវបានបិទផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ Signode នៅ www.signode.com/Suppliers 
ភោជនីយដ្ឋាន ៣ សម្លៀកបំពាក់</២> </1> ឬត្រូវបានផ្តល់ដោយផ្ទាល់ដល់ពួកគេ។

“ក្រមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង”់ នេះអនុវត្តចំពោះអ្នកណា?

ក្រមប្រតិបត្តិរបស់អ្ន
កផ្គត់ផ្គង់

គោលការណ៍នៃ “ក្រមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង”់

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ដូចតទៅ៖
ការអនុលោមតាមច្បាប់
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមពាក្យពេចន៍ និងស្មារតីនៃច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និយ័តកម្ម និ
ងបទបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តអាជីវកម្ម
របស់ពួកគេ។ 
សិទ្ធិមនុស្ស/ការអនុវត្តការងារ/សុខភាព និងសុវត្ថិភាព
Signode រំពឹងថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននឹងជួយគាំទ្រ និងគោរពដល់ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស 
ហើយធានាថាពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស។  Signode រំពឹងថា
អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននឹងធ្វើតាមការអនុវត្តការងារដែលបានទទួលស្គាល់ជាសកល 
និងផ្ដល់អត្ថិភាពដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាព។   



បរិយាកាសការងារ

Signode ការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះបរិយាកាសការងារគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជាអាជីវក
ម្មរបស់យើង។  Signode ទទួលស្គាល់ថាការការពារសុខភាពមនុស្ស និងបរិយាកាសការងារ 
គឺជាការអនុវត្តអាជីវកម្មល្អមួយ ដែលអភិរក្សធនធាន និងការពារនិយោជិត អតិថិជន 
សាធារណៈជនទូទៅ និងបរិយាកាសការងារ។  

សហគ្រាសដែលមានការទទួលខុសត្រូវគួរពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់សំខាន់ខាងបរិស្ថាននៃដំ
ណើរការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃ ព្រមជាមួយនឹងឱកាសនានាសម្រាប់ការធ្វើអភិរក្សធ
នធានធម្មជាតិ ការកាត់បន្ថយប្រភព ការកែច្នៃសម្ភារប្រើឡើងវិញ និងការគ្រប់គ្រងការបំពុល 
ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្យល់ និងទឹកកាន់តែស្អាត និងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់សំរាមចាក់បំពេញក្នុ
ងដី។  Signode តម្រូវឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអនុលោមតាមច្
បាប់បរិស្ថានដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ និងណែនាំយ៉ាងទទូចឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្
លួនត្រូវអនុម័តនូវការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនានារបស់ពួកគេ 
ដើម្បីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានរបស់ពួកគេឱ្យបានជាអ
ប្បបរមា។ 

សុចរិតភាពអាជីវកម្ម និងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

ដោយគាំទ្រដល់គុណតម្លៃនៃសីលធម៌ ចរិយាធម៌ ភាពស្មោះត្រង់ និងសុជីវធម៌របស់ Signode 
នៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួន នោះ Signode តម្រូវឱ្យមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនដូចតទៅ៖

ការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្ត/ការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រកួតប្រជែង– អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងអនុលោម
ឱ្យបានពេញលេញទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្ត និងច្បាប់ប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសនា
នា ដែលពួកគេធ្វើអាជីវកម្ម។  ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការដេញថ្
លៃស៊ុមគ្រលំ ការកំណត់តម្លៃ ការរើសអើងតម្លៃ ឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ណាមួយផ្
សេងទៀត ដោយរំលោភបំពានលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្ត និងច្បាប់ប្រកួតប្រជែងដែលអាច
អនុវត្តបាន។

ការប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់/ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ– មិនមាននិយោជិតរបស់ Signode 
ឬភាគីទីបីអនុវត្តក្នុងនាម Signode អាចបង់ប្រាក់ ផ្ដល់ជូន ឬសន្យាបង់ប្រាក់ ឬផ្ដល់សិទ្ធិក្នុ
ងការបង់ប្រាក់ទៅឱ្យភាគីណាមួយ ជាសាធារណៈ ឬឯកជន នៅក្នុងប្រទេសណាមួយ ដើម្បីធានាបាន
នូវអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Crown ទេ។  ហើយពួកគេថែមទាំងមិនអាចទទួលយក 
ឬស្នើសុំការបង់ប្រាក់បែបនេះឡើយ។  អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង់
ប្រាក់មិនសមរម្យ ការផ្ដល់ជូន ឬការស្នើសុំណាមួយទៅបុគ្គលិករបស់ Signode ឡើយ។  
អំណោយសមហេតុផល អំណោយមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ បណ្ណប្ដូរទំនិញ ឬសេវាកម្ម 
ឬតម្លៃតិចតួច (តិចបំផុត) ក៏ដូចជាម្ហូបអាហារ និងការកម្សាន្តសមហេតុផល សម្

Signode តម្រូវឱ្យធ្វើដូចតទៅ៖

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនជួលនរណម្នាក់ដែលនៅក្រោមអាយុធ្វើការផ្លូវច្បាប់ទេ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ ឬដោយចាំបាច់ 
ទាសភាព ឬការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ឬនៅក្នុងខ្សែសង្
វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេទេ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្ដល់កន្លែងធ្វើការមួយដែលគ្មានការរុកគួន រួមមានឥរិយាបថខាងផ្លូវភេទ 
ពាក្យសំដី រាងកាយ ឬឥរិយាបថដែលបង្ហាញថាបង្កើតនូវបរិយាកាសវាយប្រហារ អរិយភាព 
ឬគំរាមគំហែង។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងមិនរើសអើងប្រឆាំងនឹងនិយោជិតបច្ចុប្បន្ន ឬនិយោជិតថ្មី 
ដោយផ្អែកលើជាតិសាសន៍ ជនជាតិ ពណ៌សម្បុរ ប្រភពជាតិកំណើត ពូជពង្ស សញ្ជាតិ 
ភាពជាពលរដ្ឋ សាសនា អាយុ ភេទ (រួមមានអត្តសញ្ញាណភេទ ឬចំណាប់អារម្មណ៍) 
ទំនោរផ្លូវភេទ ពិការភាព ព័ត៌មានហ្សែន សេវាកម្មឯកសណ្ឋាន ស្ថានភាពអតីតយុទ្ធជន 
ឬចរឹកលក្ខណៈណាមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ 
ឬនិយ័តកម្មនានាដែលអាចអនុវត្តបាន។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ជូននូវបរិយាកាសការងារមានសុវត្ថិភាព ដោយអនុលោមតា
មច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ឬក្នុងករណីអវត្តមាននៃច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន នោះ
ត្រូវអនុលោមតាមការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។  អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងចាត់វិធាន
ការដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ការរងរបួស និងការឈឺឱ្យបានជាអប្បបរមានៅក្នុងអំឡុងពេលបំ
ពេញការងារ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងទទួលស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃសមាគម និងការចរចាជាសមូហភាព 
នៅក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងអនុលោមតាមច្បាប់ការងារទាំងអស់ដែលចអនុវត្តបាន រួមមានច្បាប់ដែលទាក់ទ
ងនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ ការធ្វើការលើសម៉ោង វិស្សមកាល អវត្តមាន ពិការភាព ម៉ោងធ្វើការជាអតិបរមា និ
ងសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ចំពោះការងារ។ 



រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មស្របច្បាប់ គឺអាចទទួលយកបាន ដោយមិនមានគោលបំណង 
និងមិនអាចបកស្រាយថាជាសំណូក ប្រាក់សគុណ ឬទម្រង់នៃសំណងដទៃទៀតទៅឱ្យអ្នកទទួលរ
បស់ Signode។  ការផ្ដល់ទៅឱ្យបុគ្គលិកណាមួយរបស់ Signode ជាអំណោយសាច់ប្រាក់ណាមួយ 
(រួមមានតម្លៃស្មើសាច់ប្រាក់ ដូចជាបណ្ណអំណោយ ភាគហ៊ុន ឬបណ្ណខ្ចីប្រាក់) 
ឬកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាត ដោយមិនគិតពីតម្លៃប៉ុន្មានទេ។

ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ – បុគ្គលិករបស់ Signode រំពឹងថានឹងអនុវត្តឱ្យបានជានិច្ចក្នុងផ
លប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ Signode និងដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន 
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍អាជីវកម្ម ឬទំនាស់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត។  Signode រំពឹងថាអ្នកផ្
គត់ផ្គង់របស់ខ្លួននឹងគាំទ្រដល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវនេះ ដោយរាយការណ៍ភ្លាមទៅ Signode 
នូវទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែង ឬទំនាស់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំ
នងនានារបស់យើង។

ការសម្ងាត់ – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលទទួលព័ត៌មានពី ឬក្នុងនាម Signode លើមូលដ្ឋានសម្ងាត់ 
នឹងរក្សាឱ្យបានថាការសម្ងាត់ ហើយនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតែនៅក្នុងការបំពេញការងារនៃការព្វកិ
ច្ចរបស់ពួកគេចំពោះ Signode ប៉ុណ្ណោះ។

ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងគោរពលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Signode 
និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត និងអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ និងតាមកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេចំ
ពោះក្រុមហ៊ុន Crown ទាក់ទងនឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱ្យដល់ពួក
គេដោយ ឬក្នុងនាម Signode។  

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត ិ– អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងជួយ Signode ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្
មអន្តរជាតិទាំងអស់ ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ Signode នៅក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់
ពួកគេ។  ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទាំងនោះ រួមមានច្បាប់ប្រឆាំងការធ្វើពហិការរបស់សហរដ្
ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហគមន៍អឺរ៉ុប 
ច្បាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញ ច្បាប់នាំចូល និងច្បាប់ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

ការការពារទិន្នន័យ – អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងគោរពសិទ្ធិឯកជនភាព និងអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអ
នុវត្តបាន ទាក់ទងនឹងនឹងការការពារទិន្នន័យ និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។

ការគូសផែនទីដើម – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពបញ្ចេញប្រភពសំខាន់នៃប្រ
ភពដើមចម្បង ទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្មនានាដែលបានផ្ដល់ដល់ Signode។  
ប្រសិនបើបានស្នើសុំដោយ Signode អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្ដល់ការគូសផែនទីខ្សែស
ង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រឡប់ទៅប្រភពដើមវិញ។  កាតព្វកិច្ចនេះអនុវត្តចំពោះ ឧទាហរណ៍ 
ទំនាស់ក្នុងការរុករករ៉ែ ដែលបានធានាដោយច្បាប់ដែលអាចអនិវត្តបានរបស់សហដ្ឋអាមេ
រិក។ Signode រំពឹងថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណែនាំដល់ Signode ប្រសិនបើផលិតផលរបស់ពួកគេ 
រួមមានទំនាស់ក្នុងការរុករករ៉ែ ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិក។

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ – អ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងរក្សាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានរឹង
មាំ និងបន្តរក្សាកំណត់ត្រាឱ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិអាជីវកម្មទាំងអស់ 
ទាក់ទងនឹង Signode អនុលោមតាមគោលការណ៍រក្សាទុក និងច្បាប់នានាដែលអាចអនុវត្តបាន។  
ការចូលរួមនៅក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ ឬការធ្វើហិញ្ញប្បទានដល់ភេរវករ 
ឬសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋតាមរបៀបណាមួយ ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាត។

ការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់
ការប្រឹងប្រែងដើម្បីឱ្យបានឧត្ដមភាព និងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ 
គឺជាកម្លាំងសំខាន់មួយនៃរបៀបដែល Signode ធ្វើប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម។  Signode លើកទឹកចិត្ត 
និងណែនាំអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បី៖

បន្តកែលម្អផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មទាក់ទងនឹងការកែលម្អគុណភាព កាត់បន្ថយចំណាយ និ
ងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលរបស់ពួកគេលើបរិស្ថាន។

រក្សាកំណត់ត្រាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កំណត់អត្តសញ្ញាណ កំណត់គោលដៅ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាព សម្រាប់កាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងផ្នែកនានានៃទឹកសំណល់ ថាមពល ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 
កាកសំណល់ ការប្រើប្រាស់ការលុបដី និងការវេចខ្ចប់។

ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន ប្ដេជ្ញាឱ្យមានការកែលម្អជាបន្តលើ
បញ្ហានិរន្តរភាព និងគាំទ្រដល់សមិទ្ធផលនៃគោលដៅនៃកម្មវិធីនិរន្តរភាពរបស់ Signode។

ប្រភពវត្ថុធាតុដើមពីប្រភពនិរន្តរភាព ដែលសមស្របតាមតម្រូវការនៃដំណើរការផលិតកម្មរបស់ 
Signode។
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គណនេយ្យភាព និងការអនុលោមតាមច្បាប់
Signode ណែនាំថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អនុវត្តនូវគោលការណ៍សមស្រប ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង នីតិវិធី និងជ្រើ
សរើសបុគ្គលិកដើម្បីឱ្យត្រូវទៅតាមការរំពឹងទុកនៃក្រមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនេះ។  Signode រំពឹងថាអ្
នកផ្គត់ផ្គង់នឹងធ្វើទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ជាស្ដង់ដារដែលអ្នកផ្
គត់ផ្គង់ប្ដេជ្ញាចិត្ត ក៏ដូចជាច្បាប់ និយ័តកម្ម និងការការពារដែលពាក់ព័ន្ធ។

Signode រក្សាសិទ្ធិដើម្បីទាមទារភស្តុតាងនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ជាមួយនឹងក្រ
មរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គងនេះ (ឬបទបញ្ញាត្តិប្រហាក់ប្រហែលនៃក្រុមប្រតិបត្តិរបស់អ្
នកផ្គត់ផ្គង)់ ដែល Signode អាចតម្រូវឱ្យមានក្នុងទម្រង់ជាវិញ្ញាបនបត្រនៃការ
អនុលោមតាមច្បាប់ ការពិនិត្យមើលឯកសារគាំទ្រ និងកំណត់ត្រារបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
ឬទម្រង់វាយតម្លៃសមស្របផ្សេងទៀត។  ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអនុលោមតាមច្បាប់ 
Signode រក្សាសិទ្ធិពិនិត្យសើរើឡើងវិញលើការមិនអនុលោមតាមច្បាប់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងត
ម្រូវឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចាត់វិធានការណ៍ត្រឹមត្រូវដើម្បីឱ្យមានការអនុលោមតាមច្បាប់។

គ្មានអ្វីនៅក្នុងក្រមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នេះ មានន័យដាក់ជំនួសបទបញ្ញត្តិជាក់ណាមួយបន្ថែ
មទៀតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាពិសេសមួយទេ ហើយមានវិសាលភាព ប្រសិនបើមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នា 
រវាងក្រមរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងបទបញ្ញត្តិដទៃទៀតណាមួយនៃកិច្ចសន្យាពិសេសមួយ នោះ
បទបញ្ញត្តិកិច្ចសន្យានឹងគ្រប់គ្រងលើរឿងនេះ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់អាចឆ្លើយសំនួរទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌អ្នកផ្គត់ផ្គង់នេះទៅនាយកដ្ឋានផ្
នែកច្បាប់នៃហត្ថលេខា LegalNotices@signode.com និងរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននានា
តាមរយៈអ៊ីមែល (LegalNotices@signode.com)តាមរយៈក្រមសីលធម៍និងគេហទំព័រអនុលោមតាម
វិបផតថល / វិបផតថល (www.SIGhelpline.ethicspoint.com) ឬតាមទូរស័ព្ទ (1-855-866-2925 
(នៅសហរដ្ឋអាមេរិក / កាណាដា) ឬទស្សនា www.signode.com/Suppliers សម្រាប់បញ្ជីជម្រើស
លេខទូរស័ព្ទអន្តរជាតិ។
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