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�ររបស់�យក្របតិបត�ិ 
េករ� �េ�� ះរបស់សហ្រ�សZuellig Pharma ែដល�ៃដគូែថ�សំុខ�ពដ៏សំ�ន់ 
ស្រ�ប់អ�ក�ក់ព័ន� របស់េយើងគឺ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យែផ�កេលើ្របវត� ិ��ស�
ដ៏យូរអែង�ង ៃន�រ្រប�ន់�� ប់នូវក្រមិតស� ង់�រសីលធម៌ និងវ ��� ជីវៈខ�ស់
បំផុត �មួយនឹងេករ ��េ�� ះ េដើម្បីផ�ល់��េ�យ�ននូវសុចរ �ត�ព �រេជឿ
ទុកចិត� និង�ពធន់មិនថមថយ។

    កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េយើងេដើម្បីេធ� ើ�៉ង�ឱ្យ�រែថ�សំុខ�ព
�ចេ�ដល់បុគ�ល្រគប់របូ គឺ�នឥទ�ិពលនិង�រៈសំ�ន់�៉ង�� ំងដល់
�យុជីវ �តរបស់មនុស្ស �េ្រចើនេ�ក� �ងតំបន់។ ���រសំ�ន់�ស់ ែដល
មនុស្ស្រគប់របូ្រត�វ�នទំនួល ខុស្រត�វ�� ល់ខ� �ន ក� �ង�រ្រប�ន់�� ប់នូវគុណ
តៃម�របស់េយើងនិងេ�រព�ម េ�ល�រណ៍និងនីតិវ �ធីក� �ង�រ�រែដល
េយើងបំេពញ�េរៀង�ល់ៃថ�។�អនុ�� តឱ្យេយើងបន�ផ�ល់ជូននូវអ� ីែដលល�
បំផុត ដល់អ�កជំងឺ ៃដគូ�ជីវកម� អតិថិជន និេ�ជិក និងម�ន� ីរ�� ភិ�ល
េ�ជុំវ �ញតំបន់។ 

    ្រកមសីលធម៌របស់្រក �មហ៊ុនZuellig Pharmaគឺ��រែណ�ំមួយេដើម្បីជួយ 
អ�កឱ្យយល់ពីរេបៀបែដលអ�ក�ចរស់េ�និង្រប្រពឹត�អ� ីមួយឱ្យ្រសបេ��ម 
គុណតៃម�ស� �លៃន�ពេ�� ះ្រតង់និង�រេជឿទុកចិត� កិច�សហ�រ �របេង� ើត
ថ�ី ចំណង់ចំណូលចិត� េដើម្បីេ�� ះេ�រកឧត�ម�ព និង�ររ �កចេ្រមើន�� ល់ខ� �
ន។ �ប�� ញពី�តព�កិច�របស់អ�កក� �ង�រអនុវត��មបទប្ប�� ត� ិ្រប�ន់
�� ប់នូវ េ�ល�រណ៍ែដល�នគូសប�� ក់និងប�� ញពី�ពេ�� ះ្រតង់និង
�ពគួរឱ្យេជឿ ទុកចិត�ែដល�គី�ក់ព័ន� របស់េយើង�នពឹងែផ�កេលើ។ 

    ខ� � ំេជឿ�ក់និងរ�ពឹង�អ�កនឹងបន� ្រប�ន់�� ប់នូវ្រកមសីលធម៌េនះឱ្យ
�នខ�ស់ បំផុតនិងបន�េបសកកម�របស់េយើងក� �ង�រេធ� ើឱ្យ�ន�រែថ�ំ
សុខ�ព�ន់ែត �យ្រស�លនិង្របេសើរដូចែដលេយើង�នេធ� ើអស់រយៈេពល
�េ្រចើន�� ំមកេហើយ។ 

�យករកបតិបត�ិ
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Z U E L L I G  P H A R M A  |  ្រកមសីលធម៌ វ ��� ជីវៈ

្រកមេនះ�នវ ��ល�ព្រគបដណ� ប់ទី
�ងំេ្រចើន�ងេ�លនេ��យ និងនីតិ
 វ �ធីមូល�� នរបស់ខ� � ំ។ ក� �ងករណីខ�ះ េ�ល
នេ��យ និងនីតិវ �ធីមូល�� នរបស់ខ� � ំគឺ
�ន�ពលម� ិត�ង។ េតើ��នប�� ែដរ
ឬេទ?  

្រកមេនះ្រត�វេរៀបចំេឡើងេដើម្ីបេរៀប�ប់
េ�ល�រណ៍ធំៗៃន�រអនុវត��ជីវកម�
របស់េយើង។ េ�លនេ��យ និងនីតិ
 វ �ធីមូល�� នរបស់អ�ក គួរ្រសប�មួយ
នឹង្រកមេនះ េហតុដូេច�ះអ�ក�ចអនុវត�
ឯក�រ�ងំពីរេនះ�ន។ េ�ល
នេ��យ ឬនីតិវ �ធី�ែដលតឹងរ �ង
�ង គួរ្រត�វ�នអនុវត�។ ្របសិនេបើអ�ក
�នសំណូរ អ�កគួរពិ�ក��មួយ
្រប�ន្រគប់្រគង ែផ�កធន�នមនុស្ស 
ឬស�ជិកអ�ក្រគប់្រគង�ន់ខ�ស់របស់
អ�ក។  

េយើង្រត�វេ្របើ�រវ �និច� ័យល�  និងសតិ
សប្បជ�� ះ េហើយអនុវត�ស� ង់�រសីល
ធម៌ខ�ស់បំផុតចំេ�ះអ� ីែដលេយើងេធ� ើ

ទិសេ�េ�� ះ
េ�រកឧត�ម

កិច�សហ
�រ

�ពរ �ក
ចេ្រមើន�� ល់

�ពៃច�
្របឌិត

សុច� រ �ត�ព និង�រេជឿទកុចតិ� 

A: 

េសចក� ីេផ�ើម  
�ពេ�� ះ្រតង់ និងេសចក� ីសុចរ �ត �ស� ង់�រែដល្រត�វប�� ញរបស់េយើង 
និង��រទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក 

្រកមេនះប�� ញពី�រ�ំងចិត�របស់េយើងក� �ង�រ�� យេ��្រកមពលរដ�ដ៏ល� មួយ និង�រ

្របតិបត� ិកិច��រ�ជីវកម�របស់េយើង្របបកេ�យសីលធម៌វ ��� ជីវៈ។ េ�លបំណងេនះនឹង

មិន�ចសេ្រមច�ន�ច់�ត លុះ្រ�ែតបុគ�លិក�� ក់ៗទទួលយក�រទទួល ខុស្រត�វក� �ង

�រេលើកកម�ស់សុចរ �ត�ព និង�ពេ�� ះ្រតង់។ �ល់សកម��ពែដលប៉ះ �ល់ដល់េករ� �េ�� ះ

របស់េយើង្រត�វេជៀស�ង�ច់�ត។ ្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈេនះ បេង� ើតនូវអ� ីែដលេយើងរ�ពឹងពី

អ�ក។  

    េយើងមិន�ចដឹង្រគប់�� ន�ពែដល�ចបេង� ើត�ប�� សីលធម៌ និងយល់�មិនែមន

�� ន�ព�ងំអស់សុទ�ែតេ��  និងសេ�ះេទ។ គន� ឹះក� �ង�រអនុេ�ម�មួយនឹង្រកមេនះ 

គឺ�រអនុវត��រសេ្រមចចិត�ដ៏្រតឹម្រត�វ។ េនះ�នន័យ�អនុវត��ម�� រតីៃន្រកមេនះ និង

ច�ប់ េ�យេធ� ើអ� ីែដល “្រតឹម្រត�វ និង្រប្រពឹត�េ�យ�នសីលធម៌ក� �ងករណីែដល�� នច�ប់

ែចង។ 

    េបសកកម�របស់េយើង គឺេដើម្ីបេធ� ើឱ្យ�ន�រែថ�សុំខ�ព�ន់ែត�យ្រស�ល និង្របេសើរ 

េហើយ��ន�រ�ំ�ច់�ស់ក� �ង�រចង�ំនូវតៃម�ស� �ល ែដលផ�ល់នូវមូល�� នស្រ�ប់វ �ធី

ែដលេយើងេធ� ើ�ជីវកម�៖េសចក� ីសុចរ �ត & �រទុកចិត� កិច�សហ្របតិបត� ិ�រ �រចង់�ន

ស្រ�ប់�ពល� ឥតេ�� ះ �រអនុវត� និង�ររ �កចំេរ �ន�� ល់ខ� �ន។ �របេង� ើត �មរយៈ�រ

មិនេ�ះបង់េសចក� ីសុចរ �ត �រទុកចិត�គឺ�ចំណុចសំ�ន់ៃន្របវត� ិរបស់សហ្រ�ស Zuellig 

Pharma។ េយើង្រត�វ្រប�ន់យក 

េសចក� ីសុចរ �ត និង�ពទុកចិត�របស់េយើង�ក់ក� �ងខ� �នចំេ�ះ�ល់សកម��ព�ងំអស់

ែដលេយើងអនុវត�។ 

    ្រក �មហុ៊នរបស់េយើង�្រក �មហុ៊នធំ ែដលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រក� �ងបរ ���សេសដ�កិច� 

នេ��យ និងវប្បធម៌�េ្រចើនេផ្សង�� ។ �នស�� ធមួយចំនួនែដលជំរុញឲ្យពួកេយើង

�ន់ែតល� េឡើង។ េ�េពលេ�លបំណង និង�ររ�ពឹងទុក្រត�វ�នបំេពញគឺ�រសំ�ន់�ស់ 

ពួកេគ្រត�វែត�នបំេពញ�និច�េ�ក� �ង្រកបខណ� តៃម�របស់េយើង។  

្រកមេនះ�នេលើកេឡើងនូវេ�ល�រណ៍ច�ប់ធំៗ និង�រអនុវត�សីលធម៌�ជីវកម� ែដល

េយើងេធ� ើ�ជីវកម�។ ្រកមេនះ�ច្រត�វ�នបំេពញបែន�មេ�យ ែតមិនជំនួស េ�យេ�ល

នេ��យ និងនីតិវ �ធីពិ�� របែន�មេទៀត។ បុគ�ល្រគប់របូែដលតំ�ងសហ្រ�ស Zuellig 

Pharma បុ្រតសម� ័ន�  និង��របស់ខ� �ន ្រត�វ�នរ�ពឹង�យល់ដឹង និងអនុវត�្រសប�មបទ

ប្ប�� ត� ិៃន្រកមេនះ។ �ររ�េ�ភបំ�ន្រកមេនះ រមួ�ងំ�រខក�នមិន�ន�យ�រណ៍អំពី

�របំ�នធ�ន់ធ�រ នឹងមិន្រត�វេលើកែលង េហើយនឹង្រត�វគិត��ប�� វ �ន័យ ែដល�ច�ំឲ្យ

�នបណ� ឹងរមួ�ងំ�រប�� ប់កិច�សន� 
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Q: 

ច�ប់េ�ក� �ង្របេទសរបស់ខ� � ំ
អនុ�� តឲ្យខ� � ំេធ� ើអ� ីមួយ ែដល្រត�វ
�ន�ម�ត់េ�យ្រកមសីលធម៌
 វ ��� ជីវៈ។ េតើខ� � ំគួរេធ� ើដូចេម�ច?  

េយើងទទួល�� ល់េ�យេពញ
េលញ� ច�ប់�ន�ពខុស��
ពី្របេទសមួយេ�្របេទសមួយ
េទ ៀត និង�ម�រឲ្យ និេ�ជិត 
និងអ�កតំ�ងសហ្រ�ស 
Zuellig Pharma ្រត�វអនុេ�ម
�មច�ប់មូល�� ន។ បុ៉ែន� ក� �ង
ក្រមិតែដល្រកម េនះ�ម�រស�
ង់�រ្របេសើរ�ង េយើងត្រម�វឲ្យ
អនុវត��មស� ង់�រ�ងំេ�ះ។ 
 វ ��នទូេ� គឺ្រត�វេ�រព�ម
បទ�� ន ្រកម ស� ង់�រ�តឹង
 រ �ង�ង។ 

�� នបុគ�ល��� ក់  �ចត្រម�វ

ឲ្យនរ��� ក់េទៀតអនុវត�

សកម��ពែដលផ� �យនឹង្រកម

េនះ�នេឡើយ។ 

• យល់ដឹងអំពី្រកមេនះ

• អនុវត��ជីវកម�សហ្រ�ស Zuellig Pharma �ងំអស់េ�យអនុេ�ម�ម

ច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិ�ធរ�ន និងេ�លនេ��យរបស់្រក �មហុ៊ន រមួ

�ងំ្រកមេនះផង

• �ររ�េ�ភបំ�នធ�ន់ធ�រេលើច�ប់ ឬ្រកមេនះ និង្រត�វ�យ�រណ៍អំពី�រ

បំ�ន�និច�

• េជៀស�ង�រស្រមបស្រម�លេសចក�  ីសុចរ �តរបស់េយើងេដើម្ីបសេ្រមចនូវ

េ�លបំណង

• សួរសំណួរ ឬែស� ងរក�រែណ�ំពី្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�កេ�េពល�នប

�� ។

្រប�ន្រគប់្រគង្រត�វេធ� ើ�គំរ ូ ស្រ�ប់និេ�ជិតេផ្សងេទៀត និង្រត�វទទួលខុស

្រត�វក� �ង�រែណ�ំវ ��ន�រដល់អ�កដៃទ។ ្រប�ន្រគប់្រគង�� ក់ៗ្រត�វ�នរ�ពឹង

� ្រត�វ�ត់វ ��ន�រណ ៍�ំ�ច់�� េដើម្ីប��ដល់�រអនុវត�្រសប�ម្រកម

េនះ េ�យផ�ល់នូវ�រែណ� ំ និងជួយដល់និេ�ជិតក� �ង �រេ�ះ្រ�យប��

�ក់ទងនឹង្រកមេនះ និងេលើកទឹកចិត�ឲ្យនិេ�ជិតប�� ញនូវ�រ�រម�របស់ពួក

េគ�ក់ទងនឹង�រអនុេ�ម�ម្រកមេនះ។  

�រេ�ះ្រ�យប�� លំ�កៗ៖  

េ�េពលខ�ះ អ�ក�ចជួប ប�� ែដលពិ�កក� �ង�រេ�ះ្រ�យ។ ចូរសួរខ� �នអ�ក

អំពីសំណួរ�ងំេនះ អំពីរេបៀបែដលអ�កនឹង្រត�វេ�ះ្រ�យ�៖  

• េតើ��ប�� សីលធម៌ ឬប�� ច�ប់?

• េតើ�្រសប�មួយនឹងេ�លនេ��យរបស់េយើង និង្រកមេនះឬេទ?

• េតើ�្រសប�មួយេបសកកម� និងតៃម�របស់េយើងឬេទ?

• េតើខ� � ំ�ចពន្យល់ប�� េនះដល់្រគ��រ និងមិត�ភ័ក� របស់ខ� � ំ�នេទ?

• េតើខ� � ំ�ន�រម�ណ៍ដូចេម�ច ្របសិនេបើ�្រត�វ�នផ្សព�ផ�យេ�េលើ�រ

ព័ត៌�ន?
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្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈ 
ែស� ងយល់ និងអនុវត��ម្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈ 

្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈេនះផ�ល់នូវ�រែណ�ំសំ�ន់ៗ ែដលអ�ក្រត�វ�រេដើម្ីបយល់

ដឹងអំពី�រទទួលខុស្រត� វ របស់អ� ក  រមួ�ំង�តព� កិច� របស់អ� កក� � ង�រ

អនុេ�ម�មច�ប់ និងេដើម្ីបផ�ល់្របឹក� ដល់�� ក់្រគប់្រគងសហ្រ�ស Zuellig 

Pharma អំពីអ� ី្រគប់�៉ងែដលមិនអនុេ�មេ��មច�ប់ និង្រកមសីលធម៌វ ���

ជីវៈេនះ។  

េតើ្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈេនះ អនុវត�ចំេ�ះ នរ�ខ�ះ? 

្រកមេនះអនុវត�ចំេ�ះ សហ្រ�ស Zuellig Pharma �ងំអស់ បុ្រតសម� ័ន� វ ��� 

���ក់ព័ន�  និងរមួ�ងំបុគ�លិកេពញេ�៉ង និងេ្រ�េ�៉ង បុគ�លិក�ប់កិច�

សន� បុគ� លិកៃដគូ�ជីវកម� និងបុគ� លិកបេ�� ះ�សន�។ ្រកមេនះនឹងអនុវត�

ខណៈេពលបំេពញ�រ�រេ�បរ �េវណរបស់េយើង េ�ទី�ំង�� យែដល�ជីវកម�

របស់េយើងកំពុងដំេណើរ�រ េ��ជីវកម�ែដលឧបត�ម�េ�យ្រក �មហុ៊ន និង្រពឹត�

�រណ៍សង�ម ឬេ�ទីកែន�ងេផ្សងេទៀតែដលអ�កគឺ�តំ�ងរបស់្រក �មហុ៊ន។  

�រទទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�ល�� ក់ៗ៖ 



Q: 
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្រត�វ�កសួរ�និច� ្របសិនេប

អ�កមិនច�ស់អំពី�រ

អនុេ�ម�ម ច�ប់ បទ

ប្ប�� ត� ិ និង្រកមនិងត្រម�វ

�រផ� �វច�ប់  

េផ្សងៗ។ 

្របសិនេបើេយើងមិនអនុវត��មច�ប់ េតើនឹង�នអ� ីេកើត
េឡើង?  

�ររ�េ�ភបំ�នច�ប់ ឬបទប្ប�� ត�  ិ �ចបេង� ើត��រ
ទទួលខុស្រត�វ្រពហ� ទណ�  ឬរដ�ប្បេវណី�� ល់ខ� �ន។ អ�កក៏�ច្រត�វ
ទទួលទណ� កម�ែផ�កវ �ន័យផងែដរ ែដល�ច�ំេ�ដល់�រ
�ត់បង់�រ�រ។ អ�កក៏�ចេធ� ើឲ្យសហ្រ�ស Zuellig 
Pharma, �ន�រទទួលខុស្រត�វ្រពហ� ទណ�  ឬរដ�ប្បេវណីផងែដ
រ។  

�រអនុេ�ម�មច�ប់ បទ
ប្ប�� ត� ិ និង្រកម�� 
យល់ដឹងអំពីច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង្រកមែដលអនុវត�ចំេ�ះអ�ក និងសហ
្រ�ស Zuellig Pharma 

• �រេធ� ើ�ណិជ�កម��ងក� �ង
• ្រប�ំង�រ�ងលុយកខ�ក់
• �រ�ក់ទណ� កម�អន� រ�តិ
• �រែថ�សុំខ�ព

្រកមេនះប�� ក់បែន�ម� េយើង�ំងចិត�ក� �ង�រអនុវត��មច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង្រកម

�� េដើម្ីប�រ�រ្រក �មហុ៊ន និងនិេ�ជិតរបស់ខ� �ន។ 

     េយើង�ំងចិត�អនុវត�ឲ្យ�នេពញេលញេ��មច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង្រកម�ធរ�ន 

�ងំ��យលក�ណ៍អក្សរ និង�� រតី។ ច�ប់ បទប្ប�� ត�  ិ និង្រកម�េ្រចើន កំណត់ និង

បេង� ើតនូវ�តព�កិច��� ែដលសហ្រ�ស Zuellig Pharma,បុគ�លិកេពញេ�៉ង េ្រ�

េ�៉ង �ប់កិច�សន� ឬបុគ�លិកៃដគូ�ជីវកម� និងបុគ�លិកបេ�� ះ�សន�របស់ខ� �ន ្រត�វ

អនុវត��ម។ �របំ�នច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង្រកម�ច�ំឲ្យសហ្រ�ស Zuellig Pharma, 

�នផលវ ��កធ�ន់ធ�រ ដូច��រ�ក់ទណ� កម�ែផ�កច�ប់ និងហិរ�� វត� � �រខូច�តែផ�ក

សីុវ �ល �រ�ត់េ�ស្រពហ� ទណ�  និងបំ�� ញនូវេករ� �េ�� ះរបស់ខ� �ន។  

េតើេយើង្រត�វអនុវត�ច�ប់អ� ីខ�ះ? 

េយើង្រត�វអនុវត��មច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង្រកម�ងំអស់េ�ក� �ង្របេទស�ងំអស់ ែដល

ត្រម�វស្រ�ប់សហ្រ�ស �ជីវកម� និងនិេ�ជិត�ងំអស់។ និេ�ជិត�ងំអស់្រត�វ�ន

ចំេណះដឹង អំពីច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង្រកមែដលអនុវត�ចំេ�ះ�រ�ររបស់ខ� �ន និង្រត�វសួរ

្រប�ន្រគប់្រគងរបស់ខ� �ន ្របសិនេបើខ� �ន�នសំណួរ។  

ឧ�ហរណ៍មួយចំនួនៃនច�ប់ែដលអនុវត�ចំេ�ះអ�ក៖ 
• អំេពើពុករលួយ
• បរ ��� ន
• �រ�រ�រទិន� ន័យ និង�ពឯកជន
• �រ្របកួត្របែជង
• �រ�រ
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េតើខ� � ំ�ចដឹង�ច�ប់ និងបទ
ប្ប�� ត� ិ�ខ�ះ ែដលខ� � ំ្រត�វដឹង? 

អ�កគួរែតពិ�ក��មួយ្រប�ន
្រគប់្រគងរបស់អ�ក អំពីច�ប់ និង
បទប្ប�� ត� ិែដល្រត�វអនុវត�ចំេ�ះ
�រ�ររបស់អ�ក។ ម�៉ងវ �ញេទៀត 
អ�កក៏្រត�វពិ�ក��មួយែផ�ក
ធន�នមនុស្ស ែផ�កច�ប់ និង
ែផ�ក្របតិបត�ិ�មផងែដរ េដើម្ីប
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ�ក�នយល់
ច�ស់ពី ច�ប់ បទប្ប�� ត� ិ និង
្រកម�� ។ 

A: 
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េតើខ� � ំ្រត�វេធ� ើែបប�្របសិនេបើខ� �គំិត��ររ�េ�ភបំ�ន 

�នេកើតេឡើង? 

�រ�កសួរសំណួរ &  
�យ�រណ៍អំពី�របំ�ន 
អ�ក�នករណីយកិច�្រត�វ�យ�រណ៍ 

អ�ក�ន�តព�កិច�សួរនិង�យ�រណ៍ ពី�រ

រ�េ�ភបំ�ន�� ល់ឬ�រសង្ស័យស្រ�ប់្រកម

េនះេដើម្បីឲ្យេយើងេធ� ើឲ្យ្រក �មហុ៊ន�ន់ែត្របេសើរ

េឡើង។ សកម��ពរបស់អ�ក�ចេធ�ើឲ្យ�ន�រ

�� ស់ប� �រ។ 

 �ម្រកមេនះ ្របសិនេបើអ�កេជឿ��ររ�េ�ភបំ�ន

�នេកើតេឡើង ឬអ�ក�នេធ� ើ�ររ�េ�ភបំ�នេហើយ 

េនះគឺផ� �យពី្រកមអ�ក្រត�វែតពិ�ក��មួយអ�ក

្រគប់្រគងរបស់អ�ក�មុន។ អ�ក្រគប់្រគងរបស់អ�ក�ន

�តព�កិច� េធ� ើសកម��ពេ�ះ្រ�យប�� ឬប�្ឈប់�។ 

្របសិនេបើអ�ក�នពិ�ក��មួយអ�ក្រគប់្រគងរបស់

អ�ក បុ៉ែន�អ�ក�ន�រម�ណ៍� ប�� មិន�ន់េ�ះ្រ�យ 

ឬ�ររ�េ�ភបំ�ន�ក់ព័ន� នឹងអ�ក្រគប់្រគងរបស់អ�ក

េហើយ អ�កមិន�៊នពិ�ក�អំពី��មួយអ�ក្រគប់្រគង

របស់អ�ក អ�ក�ច�ក់ទង�� ក់េលើរបស់ អ�ក្រគប់្រគង

របស់អ�ក ម�ន� ីអនុវត�ច�ប់ ឬអ�ក្រគប់្រគងទូេ�។ 

េតើ�នអ� ីេកើតេឡើង្របសិនេបើខ� � ំមិន�៊ននិ�យ�មួយ

អ�ក្រគប់្រគង ឬពួកេគមិន�នេ�ះ្រ�យប�� ? 

េយើងេលើកទឹកចិត�អ�កក� �ង�រនិ�យេ�យេ្របើប�� ញ

�ក់ទងែដល�នផ�ល់ឲ្យអ�ក(េមើលទំព័រប�� ប់)។ និ�យ

�ម ្របព័ន��យ�រណ៍�មទូរស័ព� ្រត�វ�នេរៀបចំេ�យ

ពឹង�ក់េ�េលើ�គីទីបីែដល�ន�ពឯក�ជ្យេហើយ

នឹងមិន្រត�វ�នេគលួច�� ប់ឬថតទុកេទ។ �រនិ�យ

�ម្របព័ន��យ�រណ�៍មទូរស័ព� អនុ�� តឲ្យអ�ក

និ�យពី �រ្រព�យ�រម�របស់អ�កេ�យស�� ត់និងអ�

មិក។ តតិយជន នឹងប�� �ន�រ្រព�យ�រម�ណ៍របស់អ�ក

េ�្រក �មអ�កអនុវត�ច�ប់េ�យមិន្រ�ប់េ�� ះរបស់អ�ក 

្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរ �សអ�មិក។ 

េតើខ� � ំគួរែតព��មេសុើបអេង�តេ�យខ� �នឯង?  

កុំព��ម េសើុបអេង�តឬេ�ះ្រ�យប�� េ�យខ� �ន

ឯង។ �តព�កិច�របស់អ�កគឺ�យ�រណ៍ពី�ររ�េ�ភ

បំ�ន ឬ�រ្រព�យ�រម�ណ៍។ េយើងយកចិត�ទុក�ក់

េលើ�រ�យ�រណ៍របស់អ� កេហើយនឹង េសុើបអេង�ត

�ល់�ររ�េ�ភបំ�នរ�យ�រណ៍និង�រ្រព�យ�រម�

ណ៍។ សូមទុកពត៌�នស្រ�ប់�ក់ទងអ�ក្របសិនេបើ

អ� ក�ចទុក�នេហើយនឹង សហ្របតិបត� �រណ៍

�មួយ�រ េសុើបអេង�ត�៉ងេពញេលញ។  

េតើខ� � ំនឹង�នប�� ែដរឬេទ ្របសិនេបើខ� � ំ�យ�រណ៍

ពី�ររ�េ�ភបំ�ន?  

�� ន�រសងសឹក�នឹងេកើត�នេ�េលើអ� កែដល

�យ�រណ៍ពី�រេ�ទ្រប�ន់េលើ�ររ�េ�ភបំ�ន

ែចងក� �ងច�ប់ ឬេ�លនេ��យរបស់្រក �មហ៊ុនរមួ

�ងំេ�ក� � ង្រកមេនះ។ នរ��� ក់ែដលសងសឹក

�ចទុក��រទួលខុស្រត�វ រដ�ប្បេវណី ្រពហ� ទណ�  និង

�រពិន័យរដ��ល ក៏ដូច��រពិន័យ�សកម��ព 

និងរមួប�� �ល�ងំ�រប�្ឈប់ពី�រ�រ។ ្រត�វ�ំ�

អ� ក�នជំេរ �សក� �ង�រេ្របើ�រនិ�យ�ម្របព័ន�

�យ�រណ៍�មទូរស័ព�  អុីែមល វ �ប�យ ែដលផ�ល់

ឲ្យេ�យ �គីទីបីឯក�ជ្យ ្របសិនេបើអ� កមិន�៊ន

ពិ�ក��រេ�ទ្រប�ន់ពី�ររ�េ�ភបំ�ន�មួយ

អ�ក្រគប់្រគង�ម្របេទសឬតំបន់ េហើយអ�ក�ចេធ� ើ

�េ�យអ�មិក។  

េតើអ�ក�ែដលខ� � ំគួរែតសួរ�ក់ទងេ�នឹង្រកមេនះ?  

អ� កគួរែត្រ�ប់េ�អ� ក្រគប់្រគងរបស់អ� ក�មុន។ 

បុ៉ែន� ្របសិនេបើអ� កមិន�៊ននិ�យ �មួយអ� ក

្រគប់្រគងរបស់អ� កេទ អ� ក�ចនិ�យ�មួយ�� ក

េលើរបស់អ� ក្រគប់្រគងរបស់អ� ក ែផ�ក្របតិបត� ិ�ម 

ែផ�កធន�នមនុស្ស ឬ្រប�ន្រគប់្រគង�ន់ខ� ស់

របស់អ�ក។ 

ចំ�ំ៖ ែផ�កធន�នមនុស្សក� �ងតំបន់របស់អ� ក 

�ចឲ្យអ�កនូវឯក�របកែ្របស� ីពី្រកមេនះ។ បុ៉ែន�

សូមចង�ំ�ឯក�រ���  អង់េគ� ស�ន

្របសិទ�ិ�ព�ង។
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ែវប៖ េតើ្រត�វ�យ�រណ៍ពី�រ  
រ�េ�ភបំ�នៃន្រកមេនះ 
េ�យ?រេបៀប� 
េ្របើប�� ញនិ�យ ែដល�នេ�
�ងេ្រ�ម៖ 

អ�ក�ចេធ� ើ�រ�យ�រណ៍�ម�រនិ�យ�មប 
�� ញ េ�យេ្របើែវប�យ អីុែមល ឬ�រេ� 
ទូរស័ព�មិនគិតលុយ���អង់េគ�ស ឬ��� 
របស់អ�ក។ �ល់រ�យ�រណ៍�ច្រត�វ�នេធ� ើ 
េ�យអ�មិក។  

zu
 
elligpharma.ethicspoint.co

អ�កនឹង្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យនូវជំេរ �សេដើម្បីេ្រជើសេរ �ស
��អង់េគ�ស ឬ��តំបន់របស់អ�ក។ 

អីុែមល៖ 

zpspeakup@zuelligpharma.com

�រេ�ទូរស័ព�មិនគិតលុយ៖ 

 េលខទូរស័ព�ស្រ�ប់្របេទសេយើង�ងំអស 
�ចរក�នេ�េគហទំព័ 
www.zuelligpharma.com/about-

us/ethics-compliance ។ េលើសពីេនះេទៀត 
េលខទូរស័ព�ស្រ�ប់្របេទសរបស់អ�ក ្រត �វ 
�នប�� ញេ�្រគប់កែន�ង�ងំអស់របស់ 
Zuellig Pharma ។ 

�រេ�នឹង្រត�វ�នេឆ� ើយេ�យអ�កផ�ល់ 
hotline ឯក�ជ េ�េពលអ�េក� សូម 
រ�ប់ពួេកគ�អ�កមកពីសហរហ�ស Zuellig 
Pharma ។ ្របសិនេបើអ�កមិនេចះនិ�យ 
��អង់េគ�ស សូ មេស� ើេ�េ�យ អ�កបក 
ែ្របចូ លរ ួម�រេ�េនះ។ ស ូ មកំុបិទទូរស័ព� 
េ �ះ�រ�យ�រណ៍របស់អ�កគឺសំ�ន់�� ំ 
ង �ស់។ 
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5
�េស� ើឲ្យបុគ�លេ�ះប�្ឈប់�រេផើ

�រែបបេនះេទៀត និង�យ
�រណ៍អំពីករណីេនះេ��ន់
្រប�ន្រគប់្រគង ឬែផ�ក
ធន�នមនុស្សរបស់អ�ក។ �រ
េផើ �េរឿងកំែប�ងែដល�ក់ព័ន�
នឹងពូជ�សន៍ ផ� �វេភទ ឬបទ
េល� ើសេផ្សងៗគ�ឺទ ្រមង់មួយ
ៃន�ររុកគួន េហើយែដលមិន
�ចអត់ឱនឲ្យ�នេឡើយ។ 

បុគ�លិក�� ក់ៗ្រត�វែតទទួល

�ន�រេ�រព និងេសចក� ី

ៃថ�ថ� រ� េ�កែន�ង�រ�រ។ 

េយើង�� ក់ៗ �នសិទ� ិបំេពញ�រ�រក� �ងប រ ���សសុវត� ិ�ព និង
េ�រព�� េ� វ �ញេ�មក 

មិត�ភ័្រករបស់ខ� � ំ�� ក់េធ� ើេរឿង
កំែប�ងមក�ន់្រក �មរបស់េយើ
ង។ េរឿងកំែប�ងែតងែត�ន
�ក់ព័ន�េរឿងផ� �វេភទ និងេធ� ើ
ឲ្យខ� � ំ និងស�ជិក្រក �មតូច
ចិត�។ េតើខ� � ំគួរេធ� ើដូចេម�ច?  

្រកមេនះកំណត់ពីែបបបទែដលេយើងរក��តព�កិច�សីលធម៌របស់េយើង េដើម្ីប្រប្រពឹត�

ចំេ�ះមនុស្សេ�យេសចក� ីសុច� រ �ត។ េ�យ�របេង� ើតកែន�ង�រ�រវ �ជ��ន េយើងនឹង�ច

ជួល និងរក��នបុគ�លិកល� ៗ និង�នក�� ំងបំេពញ�រ�រ�៉ងសកម�។  

       បុគ�លិករបស់េយើង្រត�វត្រម�វឲ្យបេង� ើត និងរក�បរ ���ស�រ�រ ែដលេឆ� ើយតបេ�

តៃម�ស� �ល របស់្រក �មហុ៊ន។ បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ្រប្រពឹត��ក់�� េ�វ �ញេ�មកេ�យេ�� ះ

្រតង់ េបើកចំហ និងេជឿទុកចិត�។ បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�ររក�េសចក� ី

ៃថ�ថ� រ�ក្រមិតខ�ស់បំផុត និងេ�រពចំេ�ះអ�កដៃទ។ �រេ�រពក៏�នន័យ� ផ�ល់តៃម�ដល់

�ពខុស��  និងមតិរបស់�� េ�វ �ញេ�មក និងមិនេធ� ើ�បអ�កដៃទេ�យ�ររ��ន ឬ

គំ�មកំែហងេឡើយ។ 

�រេរ �សេអើង & �ររុកគួន 

មិន្រត�វេរ �សេអើង េ�យែផ�កេលើពូជ�សន៍ �ស� េភទ និ�� �រេភទ �យុ េដើមកំេណើត 

�តិ ពិ�រ�ព ឬ�� ន�ព��ហ៍ពិ�ហ៍។ មនុស្ស្រគប់របូ�នទំនួលខុស្រត�វ ក� �ង�រ

����រេរ �សេអើង និង�រ�យីេ�យខុសច�ប់ រមួ�ងំ�រ�យីផ� �វេភទ មិន្រត�វ�ន

អត់េ�នេ�ក� �ងកែន�ងេធ� ើ�ររបស់េយើង េហើយក៏មិនែមន�ែផ�កមួយៃន�រសេ្រមចចិត�

�ក់ទងនឹង�រ�រដូច�៖ 

• � រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិក

• �របណ� � ះប�� ល

• �រជួលបុគ�លិក

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអំពី�រេរ �សេអើង និង�រេធ� ើទុក� បុកេម�ញ សូម�ក់ទងមក�ន់

្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�ក ឬែផ�កធន�នមនុស្ស។  

សុវត� ិ�ពកែន�ង�រ�រ 

េយើងក៏េប��� ផ�ល់នូវបរ ���សសុវត� ិ�ព និងអ�ម័យ ែដលឲ្យបុគ�លិក�� ក់ៗ�ចេធ� ើកិច�

�រ ឲ្យ�ន្របសិទ�ិ�ព និង�នផលិតផល។ សុវត� ិ�ពនិេ�ជិតគឺ��ទិ�ពចម្បង

បំផុត េហើយេយើងេធ� ើ�រ េ�យ�រព��មក� �ង�រ�រ�រសុខ�ព និងសុវត� ិ�ពក�� ំង

ពលកម�របស់េយើង េ�យ���របណ� � ះប�� ល្របកបេ�យ្របសិទ�ិ�ព និងវ ��ន�រ

�រ�រ េ�កែន�ងបំេពញ�រ�រ។ បុគ�លិក�� ក់្រត�វត្រម�វឲ្យអនុវត� និង�ំ្រទដល់េ�ល

នេ��យសុត� ិ�ព។  

�រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង្រសវ �ង 

�រេ្របើ្រ�ស់ លក់ �ន ឬេធ� ើ�រេ្រ�មឥទ�ិពលៃនេ្រគ�ងេញ�ន ឬេ្រគ�ង្រសវ �ងខុសច�ប់េ� 

Zuellig Pharma ្រត�វ�ម�ត់។ 

�ពឯកជនរបស់និេ�ជិក 

់�រ�រ�ពឯកជនរបស់មនុស្ស្រគប់របូ�និច��ល។ Zuellig Pharma េ�រពព័ត៌�ន�� ល

ខ� �ន និង្រទព្យសម្បត� ិរបស់និេ�ជិក។ �រទទួល�នព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន ឬ្រទព្យសម្បត� ិរបស់

និេ�ជិក្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់ែតបុគ�លិកសមរម្យែដល�នេហតុផល្រតឹម្រត�វក� �ង�រ

ទទួល�នព័ត៌�ន ឬ្រទព្យសម្បត� ិេ�ះ។ 

កែន�ង�រ�រវ �ជ��ន 

• �រ�ក់វ �ន័យ
• សំណង��
• �រតេម� ើង�នះ
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6

្រក �មហុ៊ន្រត�វេ�រពសិទ� ិរបស់អ�ក
ជំងឺ ចំេ�ះ�ពឯកជន និង

�រស�� ត់�� 

Q: 
 
េតើេយើង�ចបេង�ើតកម� វ �ធី 
ែដលនឹង�្ំរទដល់្រក �មអ�កជ
ម� ឺ េហើយ�ថ� រ�មកវ �ញ េយើង
នឹងេ្របើ�េដើម្បី�្ំរទឬ
ផ្សព�ផ�យផលិតផលរបស់
េយើងែដរឬេទ? 

េទ។ អន�រកម��មួយ 
�មួយ្រក �មអ�កជម� ឺមិនគួរ
�នបំណងជះឥទ� ិពលដល់
ពួកេគេទ។ 

អ�កជម� ឺ និង្រក �មអ�កជម� ឺ 
េយើង�ត់ទុកអ�កជម� ឺ និង្រក �មអ�កជម� ឺ�អ�កចូលរមួ�៉ងសំ�ន់
�� ក់របស់ Zuellig Pharma។   

ក� �ង�ម�្រក �មហុ៊ន េយើងខិតខំ�ំ្រទអ�កជំងឺ�មរយៈកម� វ �ធី្រប�ន់�� ប់របស់អ�ក

ជំងឺ �� ែំដល�នតំៃលសមរម្យ �រ្រគប់្រគងជំងឺ និងដំេ�ះ្រ�យែថ�អំ�កជំងឺដៃទ

េទៀត ក� �ងេ�លបំណងេធ� ើេ�យ្របេសើរេឡើងនូវសុខ�ពអ�កជម� ឺ និងផ�ល់នូវគុណ�ព

ជីវ �ត�ន់ែត្របេសើរ។ Zuellig Pharma �នេប��� ចិត�េធ� ើ�រ�មួយ្រក �មអ�កជំងឺ េដើម្ីប

បេង� ើន�រយល់ដឹងរបស់េយើង អំពអី�កជំងឺ និងត្រម�វ�ររបស់ពួកេគេ�យ�ន់ែតសីុ

ជេ្រ�េ�េពលែដលេយើងផ�ល់ជូនេស�កម�អប់រ� និង�ំ្រទដល់អ�កជំងឺេ��មតំបន់

ព��លេផ្សងៗ។ 

      និេ�ជិក�� ក់ៗ ្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង្រប�ន់�� ប់នូវចំណុច�ងេ្រ�មេ�េពល

�ក់ទង�មួយអ�កជំងឺ៖ 

• �នែតបុគ�លិក / បុគ�លិកែដល�ន�រអនុ�� ត និង�ន�រយល់្រពម បុ៉េ�� ះ

ែដល�ចេធ� ើអន� រកម��មួយអ�កជំងឺ�ន

• អ�កតំ�ងែផ�កលក់ មិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេធ� ើអន� រកម��មួយអ�កជំងឺ ឬអ�ក

ែថ�ែំដល�ន�រអនុ�� តរបស់ពួកេគេឡើយ

• �នែតអ�កជំងឺែដល្រគ�េពទ្យចុះេ�� ះ ក� �ងកម� វ �ធី Zuellig Pharma ែដល�នចុះ

ហត�េល�េលើទ្រមង់យល់្រពមរបស់អ�កជំងឺបុ៉េ�� ះែដល�ចចូលរមួ�ន

និេ�ជិក�ងំអស់ ្រត�វ�នេគរ�ពឹង� នឹងរក�នូវ្រកមសីលធម៌ខ�ស់បំផុត ក� �ង�រ

ទំ�ក់ទំនង�មួយ្រក �មអ�កជំងឺ។ ដូេច�ះ �រេ�រពឯក�ជ្យ�ពរបស់ពួកេគ �្រក �ម

មួយេ�យ�� នឥទ�ពិលហួសេហតុ។ េ�េពលេធ� ើ�រ�មួយ្រក �មអ�កជម� ឺ បរ �បទៃន�រ

ចូលរមួរបស់្រក �មហុ៊ន គួរែត្រត�វ�នចង្រកង�ឯក�រនិងច�ស់�ស់េ�្រ�ដំបូង។ 

      �រេធ� ើអន� រកម��មួយអ�កជំងឺ និង្រក �មអ�កជំងឺ្រត�វែតអនុវត��មច�ប់បទ

ប្ប�� ត� ិ និង្រកមែដល�ក់ព័ន��ងំអស់របស់រ�� ភិ�ល រមួ�ងំេ�ល�រណ៍ែណ�ំ

ស�គមឧស�ហកម�ឱសថនិងេ�លនេ��យ Zuellig Pharma។ 

      ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអំពីរេបៀបេ�ះ្រ�យ�មួយ្រក �មអ�កជំងឺ និង្រក �មអ�កជ

ម� ឺ អ�កគួរែតែស� ងរកជំនួយពីអ�ក្រគប់្រគងែផ�កេវជ���ស� និង/ឬែផ�ក្របតិបត��ិមក� �ង

្រស �ករបស់អ�ក។ 
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េទ។ �រេធ� ើអន�រកម��មួយអ�កជម� ឺ 
និង្រក �មអ�កជម� ឺេ�យ�នេ�ល
បំណងផ្សព�ផ�យេដើម្បីែណ� ំនិងេចញ
េវជ�ប�� ឱសថេផ្សងៗ / ផលិតផលេវជ�
ប��  ្រត�វ�ន�ម�ត់។ 

ក� �ងអំ �ឡងេពល្រពឹត� ិ�រណ៍មួយ�មួយអ�ក
ជំងឺ េយើង�ន្របមូលព័ត៌�នរបស់ពួកេគ 
(េ�� ះនិងេលខទំ�ក់ទំនង) ដូេច�ះ េយើង
�ចប�� �នឯក�រអំពីផលិតផលែដល�ន
លក�ណៈ្រកមសីលធម៌ / េវជ�ប�� របស់េយើ
ង។ េតើេនះ្រត�វ�នអនុ�� តេទ? 

A: 

សំណួរទី2
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7 ទំ�ក់ទំនងរ�� ភិ�ល 
េធ� ើ�ជីវកម��មួយរ�� ភិ�ល  

្រត�វអនុវត�សីលធម៌ វ ��� ជីវៈខ�ស 
និងស� ង់�រគតិយុត��និច� 
េ�េពលេ�ះ្រ�យ� មួយ

បុគ�លិករ�� ភិ�ល អតិថិជន
និងម�ន� ី។   

���រ�ំ�ច់  ែដល្រត�វ��នូវទំ�ក់ទំនងរបស់េយើង�មួយរ�� ភិ�លឲ្យេបើក

ចំហ ត�� �ព និងមិន្រត�វបំ�នច�ប់្រប�ំងអំេពើពុករលួយ។  

      ្រកមេនះេលើកេឡើងនូវវ �ធី��ស� របស់េយើងក� �ង �រេ�ះ្រ�យ�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�

ល និងទី�� ក់�របទប្ប�� ត� ិ និងសហ្រ�ស្រគប់្រគងេ�យរដ�។ េយើងផ�ល់តៃម�ទំ�ក់

ទំនងល� ្របេសើររបស់េយើង�មួយរ�� ភិ�ល េហើយនិងេធ� ើេ�យយុត� ិធម៌ និងេ�� ះ្រតង់

�មួយពួកេគ។ ដំេ�ះ្រ�យ �មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល ត្រម�វឲ្យ�ន�រពិ�រ�រ និង

ែថ��ំពេិសស ែដល�ពិេសសេ�ះគឺេ�េពលអ�កទទួល ឬផ�ល់អំេ�យ ឬបដិស��

រកិច�។ ដូេច�ះអ�ក្រត�វយល់�អ� ីែដលអ�ក�ច ឬមិន�ចេធ� ើ េ�េ្រ�មែផ�កស� ីពី

អំេ�យ បដិស�� រកិច� និង អត�្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀតៃន្រកមេនះ។  

ដំេ�ះ្រ�យ�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�ល 

 អ�កមិន្រត�វេធ� ើ�របង់្រ�ក់ ឬផ�ល់វត� ��នតៃម�េផ្សងេទៀត� (រមួ�នអំេ�យ បដិ

ស�� រកិច� ឬសន� ឬ ផ�ល់វត� ��នតៃម�) េ�យ�� ល់ ឬមិន�� ល់ដល់ម�ន� ីរ�� ភិ�ល 

ស្រ�ប់េ�លបំណងទទួល�ន ឬរក�នូវ�ជីវកម� ឬ��នូវអត�្របេ�ជន៍មិនសម

្រសបេឡើយ។  

អ�កក៏មិន្រត�វេធ� ើ�របង់្រ�ក់ស្រម�ល�មួយដល់ម�ន� ីរ�� ភិ�ល ឬបុគ�លិកេដើម្ីបព

េន� �នចំ�ត់�ររ�� ភិ�ល ែដលពួកេគ្រត�វែតអនុវត�េ�ះដូច��រដំេណើរ�រឯក

�រ��។ �រចំ�យ�ងំេនះក៏�ចេ���រទូ�ត់មិនសម្រសប ”�� ញ់”។  

ឧ�ហរណ៍ខ�ះៃនម�ន� ីរ�� ភិ�ល៖ 

• ម�ន� ី ឬបុគ�លិកមន� ីររ�� ភិ�ល ឬវ �ទ��� នែថ�សុំខ�ពរបស់រ�� ភិ�ល (ដូច

�ម�ន� ីលទ�កម�)

• ម�ន� ី ឬបុគ�លិកៃន�� ក់�ររ�� ភិ�ល ឬ��� ធរនិយ័តកម� (ដូច�្រកសួងសុ�

ភិ�ល គយ ពន�� រដ��លឱសថ និង��រមូល�� ន។ល។

• េបក�ជននេ��យ ឬស�ជិកបក្សនេ��យ។

• ម�ន� ីរ�� ភិ�លែដលបំេពញ�រ�រក� �ងសមត��ពស្រ�ប់សហ្រ�ស�ណិជ�ក

ម�។ 

េហតុអ� ី�ន�ប�� េនះ�ន�រសំ�ន់? 

�គឺ�េ�លនេ��យរបស់្រក �មហុ៊ន ក� �ង�រអនុេ�ម�មច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិ�

ធរ� នស� ីអំពី�រទំ�ក់ទំនង និងដំេ�ះ្រ�យ�មួយម�ន� ីរ�� ភិ�លេដើម្ីបទទួល

នូវសីលធម៌ វ ��� ជីវៈខ� ស់ និងស� ង់�រគតិយុត�។  

មិន្រត�វ 

• កត់្រ�មិនសម្រសបនូវ�ល់�រទូ�ត់ចំេ�ះ�� ក់�ររ�� ភិ�ល។

• េ្របើ្រ�ស់តតិយជន ទី្របឹក� ឬ�� ក់�រេដើម្ីបបំេពញនូវអ� ីែដលេយើងមិន�ចេធ� ើ

េ�យ្រសបច�ប់ និង្រតឹម្រត�វ។
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ខ� � ំ�ន�ច់�តិេធ� ើ�រេ�
មន� ីរេពទ្យរ�� ភិ�ល ែដល
�ច ជួយពួកេយើងឲ្យយកឈ�ះ 
�រេដញៃថ�ស្រ�ប់�អតិថិ
ជន �� ក់ក� �ងចំេ�មអតិថិ
ជនរបស់េយើង។ �ត់�ន
និ�យ� �ត់�ចជួយ “េ្រ�
ផ� �វ�រ” ឥទ� ិពលគណៈកម��រ
េដញៃថ� របស់មន� ីរេពទ្យ េហើយ
�ត់មិនចង់�នអ� ីពីេយើងវ �ញ
េទ។  
េតើ�រេធ� ើដូេច�ះ�៉ងដូចេម�ច
ែដរ? 

សហ្រ�ស Zuellig Pharma េធ� ើ
ជំនួញេ�យេសចក� ីសុច� រ �ត ្រតឹម
្រត�វ និងត�� �ព។ អ�ក្រត�វ
បដិេសធសំេណើរបស់�ច់�តិ
របស់អ�កេ�យសុ�ព�ប�រ 
េ្រ�ះ��ចប�� ញឲ្យ េឃើញនូវ�រ
�ក់ព័ន�មិន្រតឹម្រត�វដល់ម�ន� ីរ��
ភិ�ល។ 

A: 
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8

ទំរង់�មួយៃន
អំេ�យ ពី�គីទីបី
្រត�វែតបដិេសធេ�យ
�ក្យគួរសម 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�នេផ�ើអំេ�យមួយ
ក�ន�កក� �ងៃថ�បុណ្យណូែអល មក
អ�កេដើម្ីបអរគណុអ�កែដល�ន
ទិញទំនិញនិងេស�កម�ពីពួកេគ។ 
េតើអ�កគួរេធ� ើដូចេម�ច? 

�គីទីបី�ងំអស់ គួរ្រត�វ�ន
រ�លឹកពីេ�ល�រណ៍ៃន�រមិន
ទទួលយកអំេ�យ។ ក� �ង
ករណីេនះអ�កគួរែតបដិេសធ
អំេ�យមួយក�ន�កេ�ះ
េ�យ�ក្យគួរសម េហើយ
្របគល់�េ��មអ�កេផើ �វ �ញ។ 

អំេ�យ �រកំ�ន� & 
អត�្របេ�ជន៍េផ្សងៗ 
ែដល�នផ�ល់ឲ្យ�គី
�ណិជ�កម��ច��រ

ខុសច�ប់ផងែដរ។ 

អំេ�យ បដិស�� រកិច� និង
ផល្របេ�ជន៍េផ្សងៗ 

្រត�វ្រ  �កដ�និច�អំេ�យ្រត�វបដិេសធេ�យ�ក្យគួរសម និង�រ
្របគល់អំេ�យ្រត�វ�ន�រអនុ�� តយល់្រពម�មុន 

• មិនបេង� ើតនូវឥទ�ផិល ឬទទួល

អត�្របេ�ជន៍មិនេស� ើ��

េដើម្បីរក�ស� ង់�រសីលធម៌របស់េយើង និងបំេពញ�ម�តព�កិច�របស់េយើង�ក់ព័ន�នឹងច�ប 

ស� ីពី�រ្រប�ំងអំេពើពុករលួយ។ និេ�ជិក�ងំអស់ ្រត�វែត���អំេ�យ បដិស�� រកិច� 

និងអត�្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យ េ�យ�នឥទ�ិពលមិនសមរម្យដល់អន�រកម�

របស់េយើង�មួយ�គីទីបីេឡើយ។ អ�កមិន្រត�វផ�ល់ឲ្យ េស� ើសំុវត� ��នតៃម��មួយ ែដល�ចជះ

ឥទ�ិពល ឬប�� ញនូវឥទ�ិពល ទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�េ�យ�រអនុវត�រ�ងអ�ក និង�គី�� ង

េទៀតេឡើយ។  

      េលើសពីេនះេទៀត ��េ�លនេ��យរបស់ Zuellig Pharma ែដល�រទទួលយកអំេ�យ

ពី�គីទីបី្រត�វ�ន�ម�ត់�៉ងតឹងរុ�ង។ 

      េយើងទទួល�� ល់� �រផ�ល់អំេ�យ និងបដិស�� រកិច� គឺ�ន�ទូេ�ស្រ�ប់ �ជីវកម�

ធម�� ឬ�រអនុវត�ៃនវប្បធម៌េដើម្បីព្រងឹង និងបេង� ើនទំ�ក់ទំនងយូរអែង�ង។ �រផ�ល់វត� �

ស្រ�ប់��រគួរសម (ដូច��រអេ�� ើញពិ�រ��រពិ�ក�អំពី�ជីវកម�មិនៃថ�េពក និង

ម�ង�� ល ឬអំេ�យ�� នតៃម��្រ�ក់) េ�ឲ្យ ឬមកពីអតិថិជន េភ��វ អ�កផ�ត់ផ�ង់ អ�កេ�៉�រ 

និង�គីេផ្សងេទៀតែដលអ�កេធ� ើ�ជីវកម��មួយ�ចអនុ�� ត�នស្រ�ប់�� ន�ពខ�ះ។  

អំេ�យ និងបដិស�� រកិច� �ងំអស់្រត�វែត៖  

• �នតៃម�សមរម្យ

• �ទ�� ប់ធម��

• �នត�� �ព និងេបើកចំហ • េ�យ�រេ�រព និង�ទ�� ប់

បុ៉ែន��ច់្រ�ក់ ឬអំេ�យ� នតៃម���ច់្រ�ក់ (ដូច�ប័ណ� ជូនពរ វ ��� បនប្រត និង

ប័ណ� េផ្សងៗ) មិន�ចផ�ល់ ឬទទួល�នេឡើយ។ 

      �រ្រប្រពឹត�អំេពើពុករលួយ�អំេពើខុសច�ប់ និង�កម�វត� �ៃន�រ�ក់េ�ស្រពហ� ទណ� ។ អ�ក

មិន្រត�វផ�ល់សំណូក ្រ�ក់សូក�៉ន់ ឬអត�្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀតេ�បុគ�ល��� ក់ ឬ្រក �មហុ៊ន

�មួយេដើម្ប�ីក់�ញ ឬទទួល�ន�ជីវកម�េឡើយ។  

      �រែណ�ំ�ងំេនះអនុវត��ងំចំេ�ះទំ�ក់ទំនងសហ្រ�សរដ� រ�� ភិ�ល និង�ណិជ�ក

ម�។ �រទំ�ក់ទំនង�មួយរ�� ភិ�ល ត្រម�វឲ្យ�ន�រពិ�រ�និងែថ��ំពិេសស ែដល

��� អ�កយល់អំពី�រទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក ក៏ដូច� ច�ប់និងបទប�� ក� �ង្រស �ក។ 

      តៃម� កៃ្រមេជើង�រ និង�រទូ�ត់េផ្សងេទៀតេ�ទី្របឹក� �� ក់�រ ឬតតិយជន�ងេ្រ� 

មិន្រត�វេ្របើក� �ងេ�លបំណងេគចេវស�រែណ�ំ�ងំេនះេឡើយ។  

     ច�ប់�ែដលរ �តបន� ឹង�ង្រត�វ�នអនុវត� �ក់ទងនឹងអំេ�យ និងបដិស�� រកិច�ែដល

ផ�ល់ជូនអ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ពដូច��រ�ម�ត់មិនឱ្យអំេ�យដល់អ�កផ�ល់េស�

ែថ�សុំខ�ព។ អ�ក្រត�វ�ក់ទង�មួយ្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�ក ឬែផ�ក្របតិបត� ិ�ម 

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ ឬកង�ល់អំពីអំេ�យ �រកំ�ន� ឬអត�្របេ�ជន៍េផ្សង ឬ�រែណ�ំ

េនះ។ 
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9 ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍ 
្រត�វេចៀស� ង�និច�នូវទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍ 

ទំ�ក់ទំនងបុគ�ល  
េធ� ើ�ជីវកម��មួយៃដគូ
្របកួត្របែជង អ�កផ�ត់ផ�ង់ 
អតិថិជន អ�កែចក�យ 
េភ��វ ឬ្រក �មហុ៊នេផ្សង�មួយ 
ែដល្រត�វ�ន�ន់�ប់ 
ឬ្រគប់្រគង េ�យ�ច់�តិ 
ស�ជិក្រគ��រ ឬមិត�ភ័ក�
ជិតស� ិទ�។ 

បង្រសីរបស់ខ� � ំគឺ�ស�ជិក�គ
ហ៊ុនៃន្រក �មហ៊ុនេវចខ�ប់ស�� រះ 
េធ� ើ�រេដញៃថ�ស្រ�ប់�ជីវកម�
របស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma
។ េតើ�� ន�ពដូចេនះ អ�ក្រត�វេធ� ើ
ដូចេម�ចែដរ? 

្រក �មហ៊ុនរបស់បង្រសីរបស់អ�ក 
�ចេធ� ើ�រេដញៃថ�ស្រ�ប់�ជីវ
កម�របស់េយើង។ បុ៉ែន�អ�ក្រត�វ
ប�� ញទំ�ក់ទំនងេនះ េ�ដល់
្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�ក និងមិន
្រត�វចូល�ក់ពន័�ក� �ងនិតិវ �ធីៃន�រ
េដញៃថ�េនះេឡើយ។ 

អ�ក�នទំនួលខុស្រត�វក� �ង
�រេជៀស�ង�� ន�ព

ែដលផល្របេ�ជន៍�� ល់
ខ� �ន េ្រជ�តែ្រជក�មួយ  
នឹងផល្របេ�ជន៍របស

សហ្រ�ស Zuellig 
Pharma។ 

�វវ �និេ�គ 
�ន់�ប់�រវ �និេ�គ 
(េ�យ�� ល់ ឬ្របេ�ល �
អ�ក្របកួត្របែជង អ�កផ�ត់
ផ�ង់ អតិថិជន អ�កែចក
�យ េភ��វ ឬ្រក �មហ៊ុន  
េផ្សងេទៀតែដលេធ� ើ�ជីវកម�
�មួយសហ្រ�ស Zuellig 
Pharma ែដល�ចប�� ញនូវ
�រសេ្រមចេសចក� ីរបស់អ�ក
មិន្រតឹម្រត�វចំេ�ះអ� ីែដល�
អត�្របេ�ជន៍បំផុតរបស់
សហ្រ�សZuellig Pharma។ 

�រ�រ/េស�កម�េផ្សងេទៀត 
អ�ក ឬ ស�ជិក្រគ��រអ�ក 
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យចូល
បេ្រមើ�រ�រ ផ�ល់េស�េ�ឲ្យ 
ឬតំ�ងឲ្យៃដគូ្របកួត
្របែជង អ�កផ�ត់ផ�ង់ អតិថិ
ជន អ�កែចក�យ េភ��វ ឬ
្រក �មហុ៊នេផ្សងេទៀតែដលេធ� ើ 
ឬ�នស�� នុពលក� �ង�រេធ� ើ
�ជីវកម��មួយសហ្រ�ស 
Zuellig Pharma។ 

អំេ�យ បដិស�� រកិច� 
វត� ��នតៃម�  
�រទទួលយកេ�យ�� ល់ 
ឬមិន�� ល់ វត� ��នតៃម�
�មួយពីៃដគូ្របកួត
្របែជង អ�កផ�ត់ផ�ង់ អតិថិ
ជន អ�កែចក�យ  

េភ��វ ឬ្រក �មហុ៊នេផ្សង 
ែដល�ពិេសសក� �ងេ�ល
បំណង ឬ�ច �នឥទ�ិ
ពលមិនសម្រសបនឹងេសច
ក� ីសេ្រមច�ជីវកម� ឬ
ទំ�ក់ទំនង។ Zuellig 
Pharma �ម�ច់�ត
�រទទួលយកអំេ�យពី
�គីទីបី។ 

ឱ�ស�ជីវកម�របស់ 
សហ្រ�ស Zuellig 
Pharma  
�ប់យកអត�្របេ�ជន៍ៃន ឱ
�ស្របកប�ជីវកម��មួយ 
និង្របកួត្របែជង�មួយ
សហ្រ�ស Zuellig Pharma 
េ�យ�រផ�ល់េស� ទិញ ឬ
លក់្រទព្យសម្បត� ិ ឬបែង�រឱ
�ស�ជីវកម�ពីសហ្រ�ស 
Zuellig Pharma �មួយែដល
សហ្រ�ស Zuellig Pharma 
�ន ឬ�ចនឹង�ន ផល
្របេ�ជន៍។ 

ជួន�ល��ច�នអ� ីមួយេកើត�ន ែដលេធ� ើឲ្យ�នទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍រ�ងផល

្របេ�ជន៍របស់អ�ក និងផល្របេ�ជន៍របស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma។ �ចំ�ច់�ស់

ែដលអ�ក្រត�វយល់ដឹង ពី�� ន�ពែដល�ចឲ្យ�� ន�ពេនះេកើត�ន និងពីរេបៀបៃន

�រេ�ះ្រ�យ។  

      េយើងសង្ឹឃម�៉ងមុត�ំ�អ�កនឹង�ចេជៀស�ង�ល់�� ន�ពែដល�ចបេង� ើត�

ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍�មួយសហ្រ�ស Zuellig Pharma។ ទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍�ច

េកើត�ន េ�េពលែដលផល្របេ�ជន៍បុគ�លេ្រជ�តែ្រជក�មវ �ធី�មួយ ឬប�� ញពី

�រេ្រជ�តែ្រជក េ�នឹងផល្របេ�ជន៍របស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma។ ឬម�៉ងេទៀត 

អ�កមិន្រត�វេកងយកអត�្របេ�ជន៍ពី�របំេពញ�រ�រ�មួយសហ្រ�ស Zuellig 

Pharma េដើម្ីបទទួល ឬអនុវត� វ ��ន�រ�មួយ ឬ�នផល្របេ�ជន៍�មួយែដលេធ� ើឲ្យ

អ�ក�ន�រលំ�កក� �ង�រអនុវត��រកិច� េ�យេ�� ះ្រតង់ និង�ន្របសិទ�ិ�ព ឬ

េ្រជ�តែ្រជក និង�មួយនឹង�រសេ្រមចេសចក� ីបំេពញ�រ�ររបស់អ�ក។  

      ក� �ងករណីែដលអ�ក�ច�នទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍ �ក់ែស� ង ឬស�� នុពល អ�ក្រត�វ

ពិ�ក�ប�� លម�តិ�មួយ្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�ក�និច�។ ចូរចង�ំ�្រត�វ�យ

�រណ៍នូវទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍�ស�� នុពលដល់្រប�ន្រគប់្រគ របស់អ�ក ឬែផ�ក

ធន�នមនុស្សេដើម្ីបទទួល�ន�រយល់្រពម��ំ�ច់។ េយើងនឹងេធ� ើ�ររមួ�� �មួយ

អ�កេដើម្ីបេ�ះ្រ�យទំ�ស់ និងកង�ល់របស់អ�ក។ 

 ឧ�ហរណ៍ខ�ះៃនទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍�ស�� នុពល៖ 

�រេ្របើ្រ�ស់្រទព្យ
របស់ សហ្រ�ស 
Zuellig Phama  
�រេ្របើ្រ�ស់្រទព្យ ទី
កែន�ង ស�� រៈ ចំេណះ
ដឹង ឬបុគ�លិករបស់សហ
្រ�ស ស្រ�ប់�ជីវកម�
េផ្សង�មួយ  
អត�្របេ�ជន៍ បុគ�ល��
ល់។ 
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10  វ ��គ�នសប� ្បរសធម៌ និង 
នេ��យ 
�ជីវកម�ែមន�នេ��យ  

េតើខ� � ំ�ច្របមូល្រ�ក់
េ�កែន�ង�រ�រ
ស្រ�ប់បក្ស
នេ��យឬេទ?   

�ទូេ� �រ�រស� ័្រគ
ចិត�ក� �ងយុទ���រ
នេ��យ�មលទ�
�ពរបស់ខ� �ន្រត�វ�ន
អនុ�� ត។ ក៏បុ៉ែន�អ�ក
មិន�ចេធ�ើសកម��ព
នេ��យ ដូច��រ
្របមូល្រ�ក់េ�កែន�ង
�រ�រ�នេទ។ 

មិន្រត�វយកមូលនិធិ 
្រទព្យសម្បត� ិ ទីកែន�ង 
ឬេពលបំេពញ�រ�រ
របស់បុគ�លិក្រក �មហ៊ុន
េ�េ្របើស្រ�ប់ ឬផ�ល់
ឲ្យ�រេ�ស�េ�ល
នេ��យ ឬ ្រទឹស� ី

នេ��យេ�ក� �ង�
លៈេទសៈ�ក� ី។ 

អ�ក្រត�វ�ន�រ្របយ័ត��
និច�េ�េពលែដលអ�ក្រត�វ
�នេស� ើឲ្យេធ� ើវ ��គ�ន

ស្រ�ប់មនុស្សធម៌ 
ឬនេ��យ និង���
�រចូលរមួវ ��គ�នែបប

េនះគឺមិន�នេចត�
មិន្រតឹម្រត�វេដើម្បី�នឥទ�ិ

ពល ឬទទួល�នអត�
្របេ�ជន៍អយុត� ិធម៌�

មួយេឡើយ។ 

្រត�វ����របរ ��� គេ�
ក� �ងសហគមន៍របស់េ យើង្រត�វ
ែតេបើកចំហ នងិ�នត��

�ព�និច�។ 

េដើម្ីប���េយើងផ�ល់តៃម� វ �និេ�គេ�យ្របសិទ�ិ�ព និងមិនផ�ល់វ ��គ�ន

មនុស្សធម៌ ឬនេ��យេដើម្ីបទទួលអត�្របេ�ជន៍មិនសមរម្យ ្រកមេនះផ�ល់�រ

ែណ�ំអំពីរេបៀបែដល�របរ ��� គ្របេភទ�ងំេនះគួរ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង។  

      សហ្រ�ស Zuellig Pharma េប��� ក� �ង�រផ�ល់វ ��គ�នវ �ជ��នេ�ក� �ងសហ

គមន៍ ែដលេយើងេធ� ើ�ជីវកម�។ ��ច��រផ�ល់តៃម�ចំេ�ះ�រចូលរមួក� �ង ជីវ �ត

ឯកជនៃនសហគមន៍របស់អ�ក េហើយេយើងេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�កេធ� ើដូេច�ះ។ �ែផ�ក

មួយៃន�រ�ំងចិត�េ�ះ េយើងរក�កម� វ �ធីសុខុ�ល�ព�ជីវកម� េដើម្ីប�ំ្រទ

អង��រ និងសកម��ព��េ�ក� �ងសហគមន៍�ងំេ�ះ។ េ�ះបី��៉ងេនះក�  ី

េយើងមិន�ំ្រទេបក�ជន ឬបក្សនេ��យ �ស� ឬអង��រសម� ័ន�។  

 វ ��គ�នែផ�កនេ��យ  

្រក �មហុ៊ន�� នមូលនិធិ ឬេស�កម��ស្រ�ប់ផ�ល់ឲ្យ ឬេចញដល់បក្សនេ��យ 

ឬេបក�ជន��� ក់ស្រ�ប់�រ ��ល័យ��រណៈេ�យ�� ន�រយល់្រពម�មុន 

េ�ះេទ។ េបើេ�ះបី�បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេធ� ើ វ ��គ�ន�� ល់ក� ី ្រក �មហុ៊ន

នឹងមិ នេចញសងស្រ�ប់វ ��គ�នេ�ះេទ។  

 វ ��គ�នសប្ប� រសធម៌ 

េយើង�្ំរទកម� វ �ធីមនុស្សធម៌�េ្រចើន េ�យ�នេ�លបំណងៃន�រប៉ះ�ល

 វ �ជ��នដល់សុខ�ព និង�ររស់េ�របស់មនុស្សេ�ទូ�ងំ�សីុ។ វ ��គ�ន�ងំ

អស់្រត�វ�នត�� �ព និងយល់្រពមេដើម្ីប��� �រវ ��គ�នរបស់េយើង្រត�វ

�នផ�ល់េ�យច�ស់�ស់ និងេបើកចំហរ ចំេ�ះអ�កែដល្រត�វ�របំផុត។  

ចូរចង��ំនិច��៖ 

 វ ��គ�នស្រ�ប់កម�
 វ �ធីមនុស្សធម៌ និង

នេ��យ�ងំអស់
្រត�វែត�ន�រយល់

្រពម�មនុ។ 
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�រផ្សព�ផ�យ���រណៈ 
ប�� ញែតព័ត៌�នែដល�ន�រយល់្រពមប៉ុេ�� ះ 

ខ� � ំនឹងបេ�� ញមតិេ�េលើទំពរ័ 
Facebook ឬប�� ញសង�ម
ដៃទេទៀតរបស់ខ� � ំអំពី�រេសើប
អេង�តេលើបុគ�លិកថ�ីខ�ះ ពី�រ
លួចកម�សិទ� ិរបស់្រក �មហ៊ុន។ 
េតើខ� � ំនឹង�នប�� ែដរឬេទ? 

អ�កនឹង�នប�� ។ �រ
បេ�� ញមតិអំព�ីរ េសើប
អេង�តរបស់្រក �មហ៊ុនគឺមិន
្រត�វ�នអនុ�� តេទ�ម
្រកមេនះ។ េនះរមួ ប�� �ល
�ងំ�របេ�� ញមតិេ�េលើ
ទំព័រ Facebook ខ� �ន។ 

រក�ពត៌�នរបស់
េយើងេ�ក� �ង្រកមហ៊ុ

ន។ 

អ�កទទួលខុស្រត�វចំេ�ះអ� ី
្រគប់�៉ងែដលអ�ក�ន

្រប�ស េហើយអ� ី្រគប់�៉ង
ែដលអ�ក�នផ�យនឹង

�� យ��រឆ� �ះប�� ំងរបស់
អ�ក និងអង��ពរបស់េយើ

ង។ 

មុខ�ត់របស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma �ក�� ដ៏សំ�ន់ស្រ�ប់បេង� ើតទំនុកចិត�

ដល់បុគ�លិក រ�� ភិ�ល េភ��វ អតិថិជន �� ស់�គហុ៊នេផ្សងៗ និង��រណជន។ 

េដើម្ីបឲ្យ្រ�កដ� េយើងេជឿទុកចិត��ន េយើង�ងំអស់�� ្រត�វ�រ�រមុខ�ត់ របស់

្រក �មហុ៊ន។ ដូចេនះេហើយ �សំ�ន់�ស់� ទំ�ក់ទំនង��រណៈរបស់េយើង្រត�វ

្រគប់្រគងឲ្យ�ន្រប �ង្របយ័ត�។  

      អ�កមិន�នសិទ�និ�យ�តំ�ងឲ្យ្រក �មហុ៊នេ�ទី��រណៈ។ េលើសពីេនះ

េទៀត អ�កមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យផ�ល់េ�បល់���រណៈេលើ្រក �មហុ៊ន ឬប��

ែដល�ក់ទងនឹង�ជីវកម�របស់េយើងេ�យ�� ន�រយល់្រពម�មុនពី�រែផ�ក

ទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�េឡើយ។  

ប្រ�មេនះអនុវត�េ�េលើ៖  

• �របេ�� ញមតិក� �ងប� �ក ្រក �មពិ�ក� ឬេ�ក� �ងេគហទំព័រប�� ញសង�ម។

• �របេ�� ញមតិេ�ក� �ងសិ�� ����រណៈ

• �រនិ�យ�មឧបករណ៍ផ�យសំេលង ឬ�ែសត។

�ល់សំេណើរ�ងំអស់ស្រ�ប់�របេ�� ញមតិ���រណៈ្រត�វឲ្យអ�ក្រគប់្រគង

របស់ អ�ក�អ�កេធ� ើ។ 

      អ�កគួរចង�ំ�្រកមេនះ�ឯក�រ��រណៈ ប�� ែដលេកើតេឡើងេ្រ�ពី្រកម 

(ដូច� �ររ�េ�ភបំ�ន�ក់�ក់ មិនែមន�ពត៌�ន��រណៈេទេហើយអ�កមិន 

្រត�វ ផ្សព�ផ�យ�េ�េ្រ�សហ្រ�ស Zuellig Pharma េទ។  

្របព័ន�ផ្សព�ផ�យសង�ម 

Zuellig Pharma មិន�នបំណងចង់េ្រជ�តែ្រជកក� �ងសកម��ពប�� ញសង�មរបស់

អ�កេទ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ េ�េពលែដលសកម��ពែបបេនះជះឥទ�ិពល�៉ង

ធ�ន់ធ�រដល់�រ�ររបស់អ�ក ឬ�រអនុវត��រ�ររបស់និេ�ជិកេផ្សងេទៀត ឬផល

្របេ�ជន៍�ជីវកម� និងេករ� �េ�� ះ�ជីវកម�របស់្រក �មហុ៊ន េ�ះZuellig Pharma 

សូមរក�សិទ�ិក� �ង�រ�ត់វ ��ន�រសម្រសប េដើម្ីប�រ�រេករ� �េ�� ះរបស់ Zuellig 

Pharma ។ 

      សូម្រ�ប�េគហទំព័រ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យសង�ម ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ�ន់ែត�� ំង

េឡើង ពីសំ�ក់អតិថិជនមិត�រមួ�រ�រអតិថិជន និងប�� ត� ិករដូច�� ។ 
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បរ ��� ន 
គិតអំពីអ�គតរបស់េយើង 

ខ� � ំ�នេ�េមើល�� ំងទំនិញមួយ
ៃន�� ំងទំនិញរបស់េយើង ថ�ីៗេនះ 
េហើយ�នបុគ�លិក�� ក់្រ�ប់ខ� � ំ� 
េយើងមិន�នបំ�� ញេ�លឱសថ
ែដលហួស�លកំណត់្រសប�ម
ច�ប់បរ ��� នមូល�� នេ�េឡើយ
េទ។ េតើខ� � ំ្រត�វេធ� ើដូចេម�ច? 

េយើង�ងំអស់�� ្រត�វទទួលខុស្រត�វស្រ�ប់
�រអនុេ�ម�មច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិប
 រ ��� ន  ែដលអនុវត�ចំេ�ះ�របំ�� ញ 
ទំនិញហួសកំណត់។ អ�ក្រត�វ�ក់ទងេ�
្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�ក ែផ�កធន�ន
មនុស្ស ឬ ម�ន� ី្របតិបត�ិ�ម ឬអ�ក
្រគប់្រគង�ន់ខ�ស់បស់អ�ក។ 

�រេ�រពចំេ�ះបរ ��
ន ែដល េយើង្របតិបត�ិ

ជំនួញ គឺ��ជីវកម�ល� ។ 

សហ្រ�ស Zuellig Pharma យល់���ន�រទទួលខុស្រត�វេ�យសីលធម៌

ក� �ង�រ�រ�របរ ��� ន និងអនុេ�ម�មច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិបរ ��� ន។ 

��ំ�ច់ស្រ�ប់េយើងែដលប�� ក់�រ�ំងចិត�របស់េយើងេ�ក� �ង្រកម

េនះ។  

      េយើងេប��� ក� �ង�រ�រ�របរ ��� ន�ែផ�កមួយៃន�រសេ្រមចចិត�េរៀង

�ល់ៃថ�របស់េយើង។ សកម��ពទទួលខុស្រត�វបរ ��� នមិន្រតឹមែតសំ�ន់

ស្រ�ប់េភ��វ អតិថិជន និងបុគ�ល�ក់ព័ន� របស់េយើងបុ៉េ�� ះេទ ែត��អ� ី

ែដល្រតឹម្រត�វ។ េ�លេ�របស់េយើងគឺបេ�� �ស�ល់�� ន�ព�មួយែដល

�ច�ំឲ្យ�ន�ពមិន�ចទទួលយក�នៃនបរ ��� ន ឬេ្រ�ះ�� ក់សុខ

�ពស្រ�ប់បុគ�លិក ��រណ ឬបរ ��� ន�ទូេ�។  

      បែន�មពីេនះ ច�ប់បរ ��� នេ�ក� �ង្របេទសេផ្សងៗអនុវត�ចំេ�ះ

្របតិបត� ិ�ររបស់ េយើង។ េយើង�ងំអស់�� ទទួលខុស្រត�វស្រ�ប់�រ

អនុេ�ម�ម�ងំ�មអក្សរ និង�� រតីៃនច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិបរ ��� ន

�ធរ�ន រមួ�ងំ�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រេ�ះេ�ល�កសំណល់ឲ្យ�ន្រតឹម

្រត�វ រមួ�ន៖  

• �រ្រគប់្រគង�កសំណល់េ្រ�ះ�� ក់ និង�រសំណល់រ �ង

• �រ្រគប់្រគង�រ�តុ ពុល

• ្រទព្យសម្បត� ិែដលខូច និងហួសកំណត់
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ខ� � ំចង់េផ�ើ�� ខ�ះ េដើម្ីបអបអរ�ទរ
េវជ�បណ� ិត A ស្រ�ប់�រេបើកគ� ី
និកថ�ីរបស់�ត់។ េ�ះ��៉ង
�ក៏េ�យ �្រត�វ�ន�ម�ត់
េ�យ្រកមសីលធម៌ និងេ�ល
�រណ៍IHCP ។ េតើខ� � ំគួរេ្របើលុយ
�� ល់ខ� �នេដើម្ីបបង់ៃថ��� ែមនេទ? 

អត់េទ។ អំេ�យស្រ�ប់ផល
្របេ�ជន�៍� ល់ខ� �នរបស់ 
HCPs ្រត�វ�ន�ម�ត ់
េហើយនិេ�ជិកZuellig 
Pharma មិន�ចេ្របើ្រ�ស់
មូលនិធិ�� ល់ខ� �ន ស្រ�ប់
េ�លបំណង�មួយ ឬ�ម
រេបៀប�មួយែដល�រេ្របើ
្រ�ស់មូលនិធិរបស់្រក �មហ៊ុន
នឹង្រត�វ�ន�ម�ត់េឡើយ។ 

េធ� ើអន�រកម��មួយ HCPs 
ក� �ងលក�ណៈមួយែដល�ន
ត�� �ព េ�យ�� នេ�ល
បំ  ណង ឬទំេ�រៃន�រ�ក់
�ងំ” ។ 

អនុវត��មច�ប់ និងបទ 
ប្ប�� ត� ិក� �ង្រស �ក ែដល�ច 

អនុវត��ន�ងំអស់ 
បទ�� ន ្រកមរបស់សហ 

្រ�ស មូល�� ន�រអនុវត� 
និងែដនកំណត់ ែដល�ច 

អនុវត��ន 

េ�េពល�ន�រសង្ស័យ សូមេ�ងេ�េលើ្រកមេនះ និងេ�ល�រណ៍ IHCP ឬ�ក់ទងេ�
អ�ក្រគប់្រគង ឬម�ន� ីែផ�ក្របតិបត��ិមរបស់អ�ក។ 

់

់

អន�រកម��មួយអ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ
�ព  
ស� ង់�រសីលធម៌ខ�ស់បំផុ ត្រត�វែតអនុវត�េ�េពលទំ�ក់ទំនង�មួយ
អ�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ព (HCPs) 

េយើងេ ប� �� េ�រព  �រវ �និច� ័យឯក�ជ្យៃនHCP។ ក� �ង�លៈេទសៈ�ក៏េ�យេយើងមិន

គួរ�នឥទ�ិពលមិន្រតឹម្រត�វេ�េលើ�រអនុវត� ន៍ ឬ�រសំេរចចិត� របស់HCPេឡើយ។ 

និេ�ជិក និងអ� កតំ�ងមិន�ចផ�ល់នូវអ� ី ែដល�នតៃម�  រមួ�ងំ�រទូ�ត់ 

អំេ�យ បដិស�� រកិច� �រឧបត�ម� ឬអត�្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀតដល់ HCP េដើម្ីបផ�ល់

�ពមិនសមរម្យដល់ HCP េដើម្ីបអនុម័ត េចញេវជ�ប��  ែណ�ំ ផ្សព�ផ�យ ទិញ ផ�ត់

ផ�ង់ និង្រគប់្រគងផលិតផលេវជ���ស� �មួយ ឬេស�កម�។ 

      �ល់�រេ�ះដូរតៃម� រមួ�ងំ��រ បដិស�� រកិច� �រេធ� ើដំេណើរ �រ�� ក់េ� និង

ៃថ�េស�កម� រ�ងZuellig Pharma និង HCP ្រត�វែត�នឯក�រ និងអនុេ�ម�ម

ច�ប់ក� � ង្រស �ក និង្រកមរបស់សហ្រ�ស ក៏ដូច�េ�លនេ��យរបស់Zuellig 

Pharma ផងែដរ។ 

      ដូេច� ះ��ន�រៈសំ�ន់�ស់ ស្រ�ប់្រក �មហុ៊នែដលនិេ�ជិករបស់េយើង �

ពិេសសអ�កែដល�នអន� រកម��មួយ HCP េ�ក� �ង្របតិបត� ិ�ររបស់ពួកេគ េ�យ

យល់ពី�រៈសំ�ន់ ៃន�រេធ� ើសកម��ព្របកបេ�យសច��ពនិង�ពេ�� ះ្រតង់ េ�

ក� �ងទំ�ក់ទំនងរបស់េយើង�មួយ HCP ។ 

      �ល់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយ HCP ្រត�វែតអនុវត��ម្រកមេនះ និងអន� រកម�

របស់េយើង�មួយេ�លនេ��យអ� កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ព (េ�លនេ��យ 

IHCP) ក៏ដូច�េ�លនេ��យរបស់េយើងស� ីពី�រ្រប�ំងអំេពើពុករលួយ និង្រប�ំង

�រសូក�៉ន់ និងអំេ�យ បដិស�� រកិច� និងអត�្របេ�ជន៍េផ្សងៗេទៀត។ 

ចង��ំនិច�៖ 

គុណ្របេ�ជន៍
របស់អ�កជំងឺ និង
េ�លបំណងវ �ទ�
��ស� ��ទិ�ព 

អំេ�យ ឬេស�
កម��� ល់ខ� �ន 

ស្រ�ប់�
្របេ�ជន៍�� ល់

ខ� �នៃនHCP 
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មិត�រមួ�រ�ររបសអ់�ក�ន
បេង�ើត និងបេ�� ះស�� រៈ
ផ្សព�ផ�យែដលមិន្រត�វ�នអនុ
ម័តស្រ�ប់ផលិតផលេវជ�ប��
ែដល្រត�វ�ន�ប់េផ�ើម�ប់ៗ 
េ�េលើេគហទំពរ័្របព័ន�
ផ្សព�ផ�យសង�ម�� ល់ខ� �នរបស់
�ត់។ េតើ�សម្រសបែដររ �េទ? 

េទ ច�ប់បទប្ប�� ត� ិ និង្រកមសុ
�ភិ�ល�គេ្រចើន�ន�រ
 រ �តត្ិបត េលើ�រេលើកកម�ស់
ផលិតផល ែដល�នកំនត់ក� �ងទី
��រណៈ។ សំ�រៈផ្សព�ផ�យ 
្រត�វែត្រប�ន់�� ប់នូវដំេណើរ�រ
អនុម័តៃផ�ក� �ងរបស់្រក �មហ៊ុន 
ែដល�នមុខ�រ�ក់ព័ន� - 
កិច��របទប�� ត� ិនិងេវជ���ស�  
- េហើយក៏្រត�វេ�រព�មេ�ល
�រណ៍ែណ�ៃំន�រទំ�ក់ទំនង
មុនេពល្រត�វ�នផ្សព�ផ�យ�
��រណៈ ឬផ្សព�ផ�យរមួ�ងំ
េ�េលើេគហទំពរ័្របព័ន�
ផ្សព�ផ�យសង�ម។

កំុេ្របើព័ត៌�នផលិតផល ែដល
មិន�ន�រអនុ�� ត ឬ
ប�� ញព័ត៌�នមិនពិត

�មួយនឹង�ក្យបណ� ឹងមិន
ពិត” ។ 

�រ្រគប់្រគងព័ត៌�នសុខ�ព 

�រ�រសុខុ�ល�ពនិងសុវត�ិ�ពរបសអ់�កជំងឺ 

សុខ�ព សុវត� ិ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់អ�កជំងឺ គឺ��ទិ�ពទីមួយ

របស់េយើង។ �មច�ប់បទប្ប�� ត� ិ និង្រកមសុ�ភិ�លមូល�� ន ែដល�ច

អនុវត��ន ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងផលិតផល ្រត�វែត��រពិត េហើយ�រ

�ម�រ�ក់ទងនឹងផលិតផល ្រត�វែត�ន�ព្រតឹម្រត�វ និង�នភស� � �ង។ 

គុណ�ព និងសុវត� ិ�ពៃនផលិតផលរបស់េយើង មិន�ច្រត�វ�នស្រមប

ស្រម�លេឡើយ។ �រ�យ�រណ៍ច�ស់�ស់ អំពី�រមិនេពញចិត� �ក់ទងនឹង

�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលែចក�យ ឬផ្សព�ផ�យ េ�យេយើង�ពិេសស េលើសុវត� ិ

�ព គុណ�ព និងលទ�ផលជួយេយើងឱ្យ�ត់វ ��ន�រសម្រសបេដើម្ីប�ត់

បន�យ�និភ័យ។ 

 វ �ទ���ស�  េវជ���ស�  និងស�� រៈផ្សព�ផ�យ 

េយើងរក�ស� ង់�រខ�ស់ ៃន�រេលើកកម�ស់្រកមសីលធម៌ និងទំ�ក់ទំនងវ �ទ�

��ស�  និងេវជ���ស� ្រសប�មច�ប់បទប�� ត� ិនិង្រកម។ 

�រផ�យ�ណិជ�កម� ក៏ដូច�ទំរង់េផ្សងៗ ៃនសំ�រៈទំ�ក់ទំនង�ក់ទងនឹង

ផលិតផល ្រត�វែត��រពិតេហើយ�រ�ម�រ�ក់�ក់ ្រត�វែត�ន�ព្រតឹម

្រត�វនិង�នភស� � �ង។ េយើងមិន្រត�វបំភ័ន�  ឬនិ�យ�រពិតហួសេហតុ ឬផ�ល់

េសចក� ីែថ�ង�រណ៍មិនពិត ឬេ�កបេ�� តអំពីផលិតផលរបស់េយើង ឬអ�ក

្របកួត្របែជង។ សំ�រៈែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ងទី

ផ�រ ្រត�វែត្រត�វ�នពិនិត្យ និងអនុម័ត�មត្រម�វ�រ និងេ�ល�រណ៍ែដល

�ចអនុវត��នមុនេពលេ្របើ្រ�ស់។ និេ�ជិក្រត�វអនុវត��មដំេណើរ�រ 

ែដល�នបេង� ើតេឡើងេដើម្ីបទទួល�ន�រអនុម័ត ច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិមុន

េពលអនុវត�សកម��ពទីផ�រ។ 

រ�យ�រណ៍្រពឹត� ិ�រណ៍មិនល�  

ចូរចង�ំ� រ�យ�រណ៍្រពឹត� ិ�រណ៍ 

មិនល� �ច�នផល វ ��កគួរឱ្យកត់

ស�� ល់ ែដល្រត�វយកចិត�ទុក�ក់ និង

�ត់វ ��ន�រ�� មៗ។ និេ�ជិករបស់

េយើង�ងំអស់ ្រត�វ�យ�រណ៍េ�មុខ

�រែដល�ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគងឱស

ថ��ស�  រមួ�ងំមិន�នកំណត់ចំេ�ះ

កិច��របទប�� ត� ិ �រ��គុណ�ព

�េដើម។ 

Q: 

A: 
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េ�ឯសិ�� ��ឧស�ហកម��
េពលថ�ីៗេនះ ខ� � ំ�នជួបអតីតអ�ក
េធ� ើ�រ�មួយ ែដលកំពុងបំេពញ
�រ�រឲ្យគូ្របគួត្របែជង។ �ត់
�ន�ប់េផ�ើម និ�យអំពីវ �ធី
ែដលេយើង�ច�ត់បន�យ �រ
ប�� � ះតៃម� �រទូ�ត់្រតឹម្រត�វ។ 
េតើខ� � ំគួរេធ� ើដូចេម�ច?  

អ�ក្រត�វ្រ�ប់ អតីតអ�កេធ� ើ�រ
�មួយេ�យប�្ឃប់�រ
ពិ�ក�អំពី្រប�នបទេនះ 
េ�យេហតុ� �រសន��
្របេភទេនះ �ចប�� ញនូវ
បំណង �ក់កំហិត�រ្របកួត
្របែជង និងបំ�នច�ប់ស� ីពី
�រ្របកួត្របែជងផងែដរ។ អ�ក
ក៏គួរែត ្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង
របស់អ�ក អំព�ីរសន��របស់
អ�ក�� មៗ។ 

មិន�តូវពិ� ក�
� មួយអតិថិជន អំពីៃតម� 
ឬ� រប��� ះៃតម�របស់េ ើយ

ិេងេលើផលិតផល់របស់ិអត 
ថិជេនផ�េងេទៀត។ 

េយើង្រត�វ្របកួត្របែជងេលើ

គុណ�ពេស�និងមិន្រត�វ

�ក់ព័ន�េ�ក� �ងទ្រមង់េ�

�រ្របកួត្របែជងមិនេ�� ះ

្រតង់�មួយេឡើយ។ 

មិន្រត�វ្របមូលផ� �ំព័ត�៌ន ៃដគូ
្របកួត្របែជងក� �ងទ្រមងអ់សីល

ធម ៌ឬមនិ្រសបច�ប់។ 

មិន្រត�វក្រមិតអតិថិជនពី�រទិញផលិតផលមួយេលើលក�ខណ� ែដលេគ្រត�វែត
ទិញផលិតផលមួយេផ្សងេទៀតេ�ះេទ។ អតិថិជន�នសិទ�ិទិញ�ច់េ�យ

ែឡកពី�� ។

��នផលវ ��កធ�ន់ធ�រចំេ�ះ�របំ�នច�ប់ស� ីពី�រ្របកួត្របែជង ក៏

ដូច��របំ�� ញ េករ� �េ�� ះរបស់េយើង េ�េពលែដលេយើង្របកួត្របែជង

�ជីវកម�មិនេ�� ះ្រតង់។ ��ន�រ�ំ�ច់ែដល�� ក់ៗយល់អំពីឥរ ��បទ

េ�េពលេធ� ើ�ជីវកម�សហ្រ�ស Zuellig Pharma។ 

      ច�ប់ស� ីពី�រ្របកួត្របែជង�ម�រេធ� ើ�ជីវកម� ែដលេ្រជ�តែ្រជក

េ�នឹង�រ្របកួត្របែជងេ�យេបើកចំហ និងេ�យេសរ � និង�ច�ក់

ព័ន�អ�ក្របកួត្របែជង អ�កផ�ត់ផ�ង់ អ�កែចក�យ ឬអតិថិជន។ ្រក �មហុ៊ន

េប��� េ�រព�ម�ងំែផ�ក�� រតី និង��ៃនច�ប់�ងំេនះ។ េយើងែតង

ែត្របកួត្របែជងេ�យ្រសបច�ប់េ�ក� �ងទីផ�រ និង�រេប��� ចិត�របស់

េយើងចំេ�ះសិទ�ិរបស់ៃដគូ្របកួត្របែជងរបស់េយើង អតិថិជន និងសហ

គមន៍។  

      ច�ប់�ងំេនះ�ន�ពស� � គ�� ញ និងេផ្សង�� គួរឲ្យកត់ស�� ល់ពី

្របេទសមួយ េ�្របេទសមួយេទៀត។ ្របសិនេបើអ�ក�នសំណូរ អ�ក្រត�វសួរ

្រប�ន្រគប់្រគង រ �ែផ�កច�ប់របស់អ�ក�និច�។  

ចូរចង��ំនិច��៖ 

មិន្រត�វពិ�ក� �មួ យ
អតថិិជន អំពីតៃម� ឬ�រ
ប�� � ះតៃម�របស់េយើងេល

ផលិតផលរបសអតិថជន
េផ្សងេទៀត។ 

មិន្រត�វពិ�ក� �មួយៃដគូ
្របកួត្របែជងរបស់េយើងអំពី
លកខណជំនញដច�តៃម

�រចុះតៃម� �រទូ�ត់ ឬ�រ
្របមល្រ�ក់េឡើយ។

មិន្រត�វែបងែចកទីផ�រ ែដនដី 
ឬអតថិិជន�មួយគូរ្របកួតេឡើ

យ។ 

�រ្របកួត្របែជងេ�យេស� ើ
�ព
�រ្របកួត្របែជងេ�យេ�� ះ្រតង់េ�ក� �ងទីផ�រ 
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្រប�ន្រគប់្រគងផលិតផលៃនេភ��វ
�� ក់�នសួរខ� � ំអំពីលក�ខណ� ែចក
�យរបស់េយើង�មួយពួកេគ បុ៉ែន�
�ត់មិនែមន�ស�ជិក “�ន
សិទ� ិ” ចុះកិច�្រពមេ្រព�ងែចក�យ
េ�ះេទ។ េតើខ� � ំគួរ្រ�ប់�ត់អំពី
លក�ខណ� េនះែដរឬេទ?  
ត់អំពីលក�ខណ�េ◌នះែ◌ដរេឬ
ទ? 

មិន�ច្រ�ប់�នេទ ពីេ្រ�ះ
ព័ត៌�នេនះមិន�ច ែចករ�ែលក
�មួយ្រប�ន្រគប់្រគង
ផលិតផលេទ។ ព័ត៌�នស�� ត់
្រត�វ�ន�រ�រ និង�ច្រត�វ�ន
ែចករ�ែលក ក� �ង�មួយអ�កែដល
�នត្រម�វ�រដឹង និងអនុេ�ម
�ម លក�ខណ� ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង
�ណិជ�កម�ែដល�ចអនុវត��
ន។ 

 ្រប្រពឹត�ចំេ�ះ�គី�ងំអស់
េ�យេស� ើ�ព និងេ�យ

េ�រព និងព��មបេង� ើត
�រេជឿទុកចិត�ស្រ�ប់
ទំ�ក់ទំនង�ងំអស់�

និច�។ 

មិន្រត�វព��មបង� ំេភ��វ 
អតិថិជន ឬបុគ�ល�ក់ព័ន�
េផ្សង�មវ �ធី�មួយេ�យ

េចត�ពុករលួយ។ 

�រ�រព័ត៌�ន
ស�� ត់របស់េភ��វ 
អតិថិជន និង
បុគ�ល�ក់ព័ន�

េផ្សងេទៀត។  

្រត�វអនុវត�ក� �ងទ្រមង់ែដលបេង�ើតទំ�ក់

ទំនងេ�យែផ�កេលើ�រេជឿ�ក់ និងេសចក� ី

សុចរ �ត�និច�។ 
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េភ��វ អតិថិជន  និងបុគ�ល�ន
ទំ�ក់ទំនងសំ�ន់េផ្សងេទៀត 
្រត�វ�រ�រទំ�ក់ទំនង �ងំេនះ ពីេ្រ�ះពួកេគគឺ�គន� ឹះៃន
�រេ�គជ័យរបស់េយើង 

��ន�រៈសំ�ន់ែដលនិេ�ជិត�� ក់យល់ដឹងអំពី�ព�ំ�ច់ៃន�រេធ� ើ 

សកម��ព្រ តឹម្រត�វេ�ក� �ងទំ�ក់ទំនងរបស់េយើង� មួយេភ��វ អតិថិជន 

និងអ�ក�ក់ព័ន� េផ្សងេទៀត។  

      ្របសិនេបើ�រ�ររបស់អ� កត្រម�វឲ្យអ� កទំ�ក់ទំនង�មួយអតិថិជន

្រកមហុ៊ន��� ក់ (ឬអតិថិជន�នស�� នុពល) េភ��វ ឬអ�ក�ក់ព័ន� េផ្សង

េទៀត �សំ�ន់�ស់ស្រ�ប់អ�កែដលចង�ំ�អ�កតំ�ងឲ្យ្រក �មហុ៊ន និង

តៃម�របស់្រក �មហុ៊ន។ សកម��ពក� �ងទ្រមង់ែដលែតងែតបេង� ើតតៃម�  និង

ជួយបេង� ើតទំ�ក់ទំនងគឺែផ�កេលើ�រេជឿទុកចិត�។ េយើង�នផ�ល់េស�ែថ�

សុខ�ពអស់រយៈេពល�េ្រចើន�� ំ និង �នបេង� ើតសុច�ន� ៈ�យូរមកេហើយ។ 

េនះគឺ�្រទព្យសម្បត� ិដ៏សំ�ន់មួយក� �ងចំេ�ម្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េផ្សង

េទៀត េហើយនិេ�ជិតរបស់្រក �មហ៊ុន្រត�វ�រ�រ និងព្រងឹងេករ� �េ�� ះរបស់េយើ

ង។  

      េភ��វ អតិថិជន និងអ� ក�ក់ព័ន� េផ្ស  ងេទៀត គឺសំ�ន់�ស់ចំេ�ះ

អ�គតរបស់េយើង។ េដើម្ីបបេង� ើតបរ ���សែដលពួកេគ�ន�រេលើកទឹក

ចិត�ឲ្យេធ� ើ�រ�មួយ្រក �មហុ៊ន ពួកេគ្រត�វែត�នទំនុកចិត�ែដលេគនឹង្រត�វ

្រប្រពឹត�្រសបច�ប់ និងក� �ងទ្រមង់�នសីលធម៌។  

ចូរចង��ំនិច��៖ 
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Q:

A:

�រ�រ�រព័ត៌�ន 

របស់តតិយជនគឺ

សំ�ន់ដូច�រ�រ

ព័ត៌�នសហ្រ�ស 

Zuelling Pharma 

ែដរ។ 

មិន្រត�វេលើកទឹកចិត�បុគ�លិក
របស់គូរ្របែជង អតិថិជន ឬ

អ�កផ�ត់ផ�ង់ឲ្យប�� ញព័ត៌�ន
ស�� ត់ 

មិន្រត�វព��ម�ញយកព័ត៌�នស�� ត់របស់អ�កដៃទ 

្របសិនេបើអ�កជួលអតីតបុគ�លិក
របស់គូ្របកួត្របែជង អតិថិជន 
អ�កផ�ត់ផ�ង់ ឬេធ� ើ�រ�មួយ
បុគ�លែដលេធ� ើ�រឲ្យ�គីមួយ
ក� �ងចំេ�មេនះ មិន្រត�វសួរ
បុគ�លេ�ះឲ្យប�� ញព័ត៌�ន
ស�� ត់ែដលមិនសម្រសបេឡើយ 

ព័ត៌� ស�� ត់
្រត�វប�� ញ
ស្រ�ប់ែត

បុគ�លិកែដល
្រត�វ�រដឹង

ព័ត៌�នេ�ះ

�រ�រ�រព័ត៌�ន
ស�� ត ់
ព័ត៌�នគឺ�អត� ្របេ�ជន៍្របកួត្របែជងរបស់េយើង 

• េ�លនេ��យ និង នីតិវ �ធី

• ក្រមិតែចក�យ

• �ថកំ�ំងជំនួញ

និងសមត��ពបំេពញេស�

• ទិន�ន័យលក់

• លក�ខណ� ឥណ�ន

 វ �ធី��ស� ទូ�ត់

និង�រ្របមូល្រ�ក់ 

• តៃម� និង ព័ត៌�នៃថ�

• ព័ត៌�នទីផ�រ

• លក�ខណ� កិច�សន� និង

ព័ត៌�ន�ណិជ�កម�

េផ្សងេទៀត

• ្រ�ក់ែខបុគ�លិក និង

�រផ�ល់សំណង

ព័ត៌�នស�� ត់ គឺ�ន�រសំ�ន់ចំេ�ះ�ជីវកម�របស់េយើង និងទំ�ក់ទំនង�មួយតតិ

យជន។  

្រកមេនះផ�ល់�រែណ�ំស� ីពីអ� ីេ��ព័ត៌�នស�� ត់ និង វ �ធី�រ�រ។  

េតើអ� ី�ពត័៌�នស�� ត់?  

ព័ត៌�នស�� ត់គឺ�ព័ត៌�នអំពីសហ្រ�ស Zuellig Pharma ែដលមិនែមនស្រ�ប់�រដឹង

���រណៈ ឬ��រ អះ�ង្រតឹម្រត�វ។ �ទូេ� ព័ត៌�នស�� ត់�នតៃម��ណិជ�កម�

ស្រ�ប់�ជីវកម�របស់្រក �ម ហុ៊ន និងផ�ល់ផល្របេ�ជន៍ដល់ៃដគូ្របកួត្របែជង។  

ឧ�ហរណ៍ខ�ះៗអំពីព័ត៌�នស�� ត់៖ 

• យុទ���ស�  

• គេ្រ�ងថវ �� 

• ដំេណើរ�រ�ជីវកម� 

និង្របព័ន�ព័ត៌�ន

• កម�សិទ�ិប��

• ជំនួញ និង �រចុះៃថ�

បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ�រ�រ្រតឹម្រត�វ្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប�រ�រ�រ

ប�� ញ ឬ�ត់�ពស�� ត់ៃនព័ត៌�នេ�យ�� ន�រអនុ�� ត។  

      េយើង្រត�វ�រ�រព័ត៌�នស�� ត់ែដលេយើងទទួលពីតតិយជន�មវ �ធី ដូច�� ែដលេយើង

�រ�រព័ត៌�នរបស់េយើងែដរ និងមិនែមនស្រ�ប់ផ្សព�ផ�យទូេ�េទ។ 

      សូម�ក់ទងេ� ្រប�ន្រគប់្រគងរបស់អ�ក �ក់ព័ន�នឹង�របំ�នព័ត៌�នស�� ត់�

មួយ ឬ្របសិនេបើអ�ក �នសំណួរអំពី�រេ�ះ្រ�យប�� ព័ត៌�នស�� ត់។  

ចូរចង��ំនិច��៖
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្រប�ន្រគប់្រគងគណេនយ្យ
របស់េយើង ស្រ�ប់េភ��វ”ក” 
�នសួរខ� � ំអំពីតៃម�ស្រ�ប់
េភ��វ “ខ” ។ េតើខ� � ំ�ចផ�ល់
ព័ត៌�នដល់�ត់�នឬេទ? 

មិន�នេទ។ ព័ត៌�នេនះ�
ព័ត៌�នស�� ត់របស់េភ��វ 
“ខ”  េហើយែដល្រត�វ�ន�រ
�រ។ 
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្រត�វ�រ�រព័ត៌�ន

�� ល់ខ� �នឲ្យដូច�

�រេ្របើ្រ�ស់

ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន

្រត�វ�នេ្របើ។ 

រក�ទុកព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន
ស�� ត់បំផតុ នងិេ្របើ្រ�ស់ ឬ
ប�� ញ�្រសប�មច�ប់ នងិ
បទប្ប�� ត��ិធរ�ន នងិេ�

េពល�ំ�ច់ េ្រ�យេពល
ទទួល�នេសចក� ជូីនដណំងឹ 

ីឬទទួល�ន�រយល់្រពមព
បុគ�លេ�ះ។ 

�ត់វ ��ន�រ្រព�នេដើម្បី�រ�រ
ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន។ 

�រថតចម�ងព័ត៌�ន
�� ល់ខ� �ន (ឯក�រ ឬសូហ� កូ
ពី) ឬេផ�រ រក�ទុកព័ត៌�ន
�� ល់ខ� �នេ�េលើឧបករណ៍
ផ� �ក ្រត�វ�ន�ម�ត់ 

េលើកែលងែត�ន�រយល់
្រពមត្រម�វ�រ�ជវីកម� 

េហើយព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន្រត�វ
�ក់េលខកូដ�រ�រ ឬ

ចងកូដ។ 
បំ�� ញកំណត់្រ�ែដល

ផ� �កព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នឲ្យ
�ន្រតមឹ្រត�វ។ 

ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នមនិ្រត�វ
ប�� ញេ�តតយិជនេឡើយ 
េលើកែលងែតេយើងទទួល

�ន�រអន�ុ� តពីបុគ�ល
េ�ះ ឬ�នេហតុផល�ម

ច�ប់ត្រម�វឲ្យេធ� ើដូេច�ះ។ 

្របមូលព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន
ែតស្រ�ប់េ�លបំណង

�ជីវកម�្រសបច�ប់ និង
រក��ទុក�មែដល 

�ំ�ច់បុ៉េ�� ះ 

ែចករ�ែលកព័ត�៌ន�� ល់
ខ� �នែត�មួយបុគ�លែដល
�នត្រម�វ�រ្រសបច�ប់ 
េហើយ�រ�រ��៉ងល� ។ 

េយើង�ន�រទទួលខុស្រត�វច�ស់�ស់ក� �ង�រ�រ�រ និងរក�ទុកព័ត៌�នស�� ត់

�� ល់ខ� �នែដល�ន្របមូលពីអ�កជំងឺ មុខវ ��� �រ�កល្បងែផ�កវ �ជ���ស�  វ ��� ជីវៈ

ែថ�សុំខ�ព HCP អតិថិជន មន� ីរព��លពិេ�ធ និងបុគ�លិក។ ស� ង់�រខ�ស់

បំផុតៃនេសចក� ីៃថ�ថ� រ� ្រត�វែតអនុវត� េ�េពលេ�ះ្រ�យេលើព័ត៌�នបុគ�ល។  

      េយើង និងៃដគូជំនួញរបស់េយើង ្រត�វទទួលខុស្រត�វក� �ង�រ�រ�រព័ត៌�នបុគ�ល

�ងំអស់��  និងេដើម្ីបដំេណើរ�រព័ត៌�ន�ងំេ�ះែតក� �ងែដនកំណត់េ�យច�ប់ 

និងេ�លនេ��យ និងនីតិវ �ធី ZP បុ៉េ�� ះ។  

េតើព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន�អ� ី? 

ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន (េពលខ�ះសំេ�ដល់ព័ត៌�នែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណបុគ�ល) 

ី�ព័ត៌�នែដល�ក់ទងអំព ឬ�ច�ក់ទងេ�នឹង�រកំណត់អត�ស�� ណរបស់

បុគ�ល��� ក់។ ឧ�ហរណ៍ខ� ះៗៃនព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន៖ 

• េ�� ះ

• េភទ

• ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត

• េលខទូរស័ព�

• ផ�ះ ឬ�ស័យ�� ន អុីែម៉ល

• េលខអត�ស�� ណប័ណ� �តិ

ឬេលខលិខិតឆ�ងែដន

• ្របវត� ិព��ល

• ្របវត� ិេវជ�ប��

• កំណត់ប�� ញ្រគ�

េពទ្យ

• ព័ត៌�នែហ្សន

• ្របវត� ិ�រទិញ

• 

• 

• 

• 

• 

ព័ត៌�នលម� ិតអំពីគណនី

ធ��រ  

�� ន�ព្រគ��រ  

ពូជ�សន៍ / �តិកំេណើត   

ជំេនឿ�ស�  

�រផ��� េ�ស ឬឧ្រកិដ�កម� 

េលខអត�ស�� ណប័ណ� �តិ ឬេលខលិខិតឆ�ងែដន េយើង្រត�វ្រ�កដ� េយើងអនុេ�ម

�មច�ប់មូល�� ន េ�េពលែដលេយើង្របមូល ស� � ក េ្របើ្រ�ស់ ប�� ញ និងបំ�� ញពត៌័�ន

�� ល់ខ� �ន។ 

ចូរចង��ំនិច��៖ 
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េតើខ� � ំគួេធ� ើ�៉ងដូចេម�ច 
្របសិនេបើខ� � ំេធ� ើឲ្យ�ត់ 
USB របស់ ខ� � ំែដល�ន
ផ� �កព័ត៌�ន�� ល់ខ� �ន
របស់អ�កជំងឺេ�យៃចដ
ន្យ?   

្រត�វ�យ�រណ៍េហតុ�រេនះ
�� មៗេ�ម�ន� ីទិន�ន័យឯក
ជនេ�ក� �ង្របេទសរបស់
អ�ក និងអ�ក្រគប់្រគង�� ល់
របស់អ�ក។  

�ររក�ទុកព័ត�៌ន�� ល់
ខ� �ន េ�ឧបករណ៍ផ� �ក្រត�វ
�ម�ត់ េលើកែលងែត
�ន�រអនុ�� តស្រ�ប់
ត្រម�វ�រ�ជីវកម� និង
ព័ត៌�ន �� ល់ខ� �ន្រត�វ�ក់
កូដស�� ត់�រ�រ។ 

Q: 

A: 

ព័ត៌�នស�� ត់�� ល់ខ� �ន 
�ររក�នូវ�រសន�របស់េយើង គឺ�ពឯកជនៃនបុគ�ល�� ក់ៗ  



អ�កមិន�ចេ្របើ្រ�ស់ 
ព័ត៌�នៃផ�ក� �ង ក� �ង�រ
ជួញដូរមូលប្រតស្រ�ប់
អត�្របេ�ជន៍�� ល់ខ� �ន

េឡើយ។ 

ខ� � ំដឹង� េភ��វ�� ក់ក� �ងចេំ�ម
េភ��វរបស់េយើងគឺស� ិតេ�ក� �ង
ដំ�ក់�ល ចុងេ្រ�យៃនមន� ីរ
េពទ្យ�កល្បង ក� �ង�រ េរៀបចំ
ដំេណើរ�រផលិតផលថ�ី។ េតើខ� � ំ�ច
ឲ្យភរ ��របស់ខ� � ំ ទិញ�គហ៊ុនខ�ះ
�នឬេទ?  

មិន�ចេទ។ ្របសិនេបើអ�កដឹង
ព័ត៌�ន�ងក� �ងអំពីេភ��វ អ�ក
មិន�ចេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នេនះ
េដើម្ីបទទួលចំេណញ�� ល់ខ� �ន ឬ
្រ�ប់ព័ត៌�នេនះដល់អ�កេផ្សង
ដូច��ច់�តិ ឬមិត�ភ័្រក
េដើម្ីបទទួល�រចំេណញេឡើយ
ក� �ង�ម�ពួកេគ ឬក� �ង�ម
អ�កេ�ះេឡើយ។ 
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Q: 

A: 

�រជួញដូរេលើព័ត៌�ន�ងក� �ងគឺ�អំេពើខុសច�ប់ និងអនុវត�ចំេ�ះ
បុគ�លិករបស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma �ងំអស់   

�រជួញដូរអំពីព័ត៌�ន�ងក� �ង 

��ន�ព�ំ�ច់�ស់ ស្រ�ប់ពួកេយើងក� �ង�រផ�ល់�រែណ�ំអំពី�រជួញដូរេលើ

ព័ត៌�ន�ងក� �ង្រកមេនះ ពីេ្រ�ះ��ចបង�ឲ្យអ�ក�នបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី ឬ្រពហ� ទណ�  

េហើយបំ�� ញមុខ�ត់របស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma ឬទំ�ក់ទំនងរបស់ខ� �ន

�មួយតតិយជន។  

      ក� �ងអំ �ឡងេពលេធ� ើសកម��ព�មួយេភ��វ អតិថិជន និង�គីតតិយជន អ� ក

�ចទទួលព័ត៌�នមិន��រណៈ ឬ ព័ត៌�ន “�ងក� �ង ែដលផ�ល់្របេ�ជន៍�ណិជ�

កម�។ ចូរ�ំ�ច�ប់ស� ីពីសន� ិសុខអនុវត� ចំេ�ះបុគ� ល្រគប់របូ មិនែមនចំេ�ះែត

បុគ� លិកៃន្រក �មហុ៊ន��រណៈេទ។ ្របសិនេបើអ�ក�ន់�ប់ព័ត៌�ន�ងក� �ង អ�ក

មិន�ចប�� ញ�េ�យទិញ ឬលក់�គហ៊ុន�� ល់ខ� �នរបស់អ� ក ឬ�ចផ�ល់�េ�

បុគ�លេផ្សងេដើម្ីបឲ្យេគទទួល�ន្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ខ� �នែត ឬស្រ�ប់ជំនួសអ�កេទ។  

ព័ត៌�ន�ងក� �ង (ឯក�រមិន��រណៈ)  

ព័ត៌�នអំពី្រក �មហ៊ុនែដលមិន�ចដឹង�ទូេ� េហើយែដលអ� កវ �និេ�គគិត��

សំ�ន់ក� �ង�រេធ� ើេសចក� ីសេ្រមចទិញ លក់ ឬ�ន់�ប់្រក �មហ៊ុនមូលប្រត។ ��ចរមួ

�ងំព័ត៌�នែដលខ�ះដូច�នឹងេកើត�ន ឬ្រ�ន់ែត���ចនឹងេកើត�ន។  

េតើអ� ីខ�ះ្រត�វគិត��ព័ត៌�ន�ងក� �ង? 

• �រ�៉ន់្រប�ណអំពីចំណូល ឬ�តបង់�េពលអ�គត។

• �រ្របេមើលអ្រ�រ �កលូត�ស

• �រចរ� ពិ�ក� និង�រ្រពមេ្រព�ង�ក់ទងនឹង�រទិញយកធំៗ ប��  ឬ

ទំ�ក់ទំនងយុទ���ស� ។

• �រ�� ស់ប� រ��� ក់ដឹក�ំ

• ផលិតផលថ�ី�ំ�ច់ និង�រប�� ញផលិតផល

• លទ�ផល�រ�កល្បងែផ�កវ �ជ���ស�

• �រចំេណញ ឬ�តៃនេភ��វ ឬអតិថិជនចម្បង

• ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រផ�ល់ឲ្យ ឬសកម��ពហិរ�� វត� �េផ្សងៗ។

 េតើ�នអ� ីេកើត�ន ្របសិនេបើខ� � ំជួញដូរមូលប្រតែផ�ក�មព័ត៌�ន�ងក� �ង? 

  �រជួញដូរែផ�ក�ម ព័ត៌�ន�ងក� �ង ឬ�រផ�ល់ព័ត៌�ន�ងក� �ងេ�នរ��� ក់ 

េផ្សងេទៀត ែដលជួញដូរ (េបើេ�ះបីអ�កមិនទទួល�នផល្របេ�ជន៍ហិរ�� វត� �ក� ី គឺ�

បទេល� ើស និង�ច�នដល់�រពិន័យ និង/ឬ�រ�ក់ពន���រ។ វ ��ន �រជួញដូរ

�ងក� �ង្រត�វអនុវត��៉ងតឹងរ �ង។ អ�កក៏�ច្រត�វទទួលរងទណ� កម� វ �ន័យេ�យ្រក �ម

ហុ៊នែដលរមួ�ន�រប�� ប់កិច�សន��រ�រ។ 
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បទប្ប�� ត� ិ�ណិជ�កម�អន�រ�ត ិ
េ�រព� មបទប្ប�� ត� ិ�ណិជ�កម�អន�រ�តិ ែដល�ចអនុវត��ននិង
ច�ប់្រត�តពិនិត្យ�រ�េំចញ 

េហតុអ� ីេយើង��ំច់ ្រត�វេ�រព
�ម�រ�ក់ទណ� កម�អន�រ�តិ 
និង�រ�ក់ទណ� កម�? 

�រែចករ�ែលក ឬដឹកជ�� �នទំនិញ 
ែដល្រត�ត្រ��មួយមនុស្ស ឬ
្រក �មហ៊ុនមកពី្របេទស�ក់�ក់
មួយ �ចត្រម�វឱ្យ�ន�រ
អនុ�� តពិេសស ឬ�ច្រត�វ�ន
�ម�ត់��ច់�ត េហើយ�រ
ដឹកជ�� �នទំនិញេ��ន់្របេទស
មួយចំនួន�ចខុសច�ប់។ 

ចូរចង��ំនិច� �្រត�វ

ពិនិត្យេមើលបទប��

អន�រ�តិ មុនេពលេធ�ើ

�ជីវកម� ។ 

ក� �ង�រេធ� ើ�ជីវកម� បទប្ប�� ត� ិ�ណិជ�កម�អន� រ�តិ ឬ�ររ �តបន� ឹង �ច្រត�វ�នអនុវត�

ចំេ�ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�របស់េយើង រមួ�ងំចំេ�ះ�រ�ក់ទណ� កម� �ររ�េ�ភបំ�ន 

និង�រមិន�ប់ប�� �លេផ្សងៗ។ ដូេច�ះZuellig Pharma េប��� េ�រព�ម�ល់បទប្ប�� ត� ិ

�ណិជ�កម�អន� រ�តិ ែដល�ចអនុវត��ន និង�ររ �តត្ិបតេលើ�រេធ� ើ�ជីវកម� �មួយ

មនុស្សអង��ព ឬ្របេទសែដលរង�រ�ក់ទណ� កម� ឬ្រត�វ�នចុះក� �ងប�� ីទណ� កម��តិឬ

អន�រ�តិ។ 

      េយើង្រត�វែត��� និេ�ជិករបស់េយើង និងបុគ�ល ឬអង��ពែដលេធ� ើសកម��ព

ក� �ង�មេយើង ពិនិត្យមុនេពលបេង� ើតទំ�ក់ទំនង�ជីវកម��មួយ េដើម្ីបេចៀស�ង�រ

ចូលេធ� ើ�ជីវកម��មួយ ឬ�ក់ព័ន�នឹងបុគ�លអង��ព ឬ្របេទស��។ 

      េ�េពល�ន�រសង្័សយ �េតើបទប្ប�� ត� ិ�ណជិ�កម�អន� រ�តិ អនុវត�ចំេ�ះ�ជីវ

កម�របស់អ�ក សូមពិេ្រ�ះ�មួយអ�ក្រគប់្រគងរបស់អ�កនិងែផ�កច�ប់។ 

Q: 
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ក� �ងអ �ំឡងេពលៃនទស្សនកិច�
េ��� ំងរបស់េយើង បុគ�លិក
េភ��វ�� ក់�នជក់�រ �។ េតើខ� � ំ
�ចេ�ះ្រ�យប��  េនះដូច
េម�ច? 

�រជក់�រ �មិន្រត�វ�ន
អនុ�� តេទ េ�ក� �ង�� ំងទំនិញ
របស់េយើង។ អ�ក្រត�វេស� ើេ�យ
គួរសមេ�បុគ�លិកេភ��វឲ្យេ�ះ
�រេ� �ល េហើយពន្យល់្រ�ប់�
េយើង�នេ�លនេ��យ
�មមិនឲ្យជក់�រ � េ�ក� �ង
�� ំងទំនិញេដើម្ីប�រ�រ្រទព្យ
សម្បត� ិ សន� ិធិ និងសុខ�ព
របស់បុគ�លិក។ 

្រទព្យសម្បត� ិ និងសន� ិធិ
របស់្រក �មហុ៊ន ្រត�វ�នេ្របើ
្រ�ស់េដើម្ីប�ជីវកម�្រក �ម

ហុ៊នប៉ុេ�� ះមិនែមន
ស្រ�ប់�� ល់ខ� �នអ�កឬ

្រគ��រេឡើយ។ 

្រទព្យសម្បត� ិ និងសន� ិធិរបស់្រក �មហុ៊ន្រត�វ�ន�រ�រកំុឲ្យ�ត់បង់។្រកមេនះេលើក 

េឡើងនូវអ� ីែដលអ�ក្រត�វេធ� ើេដើម្ីប�រ�រ្រទព្យ�ងំេ�ះ។  

      �រ�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិ និងសន� ិធិរបស់្រក �មហុ៊នេ្រ�ម�រែថ�រំបស់េយើងគឺ

��រទទួលខុស្រត�វចម្បងរបស់បុគ�លិក �� ក់�រ និងអ�កេ�៉�រ្រគប់�� ។  

      បុគ�លិក�� ក់ៗ្រត�វទទួលខុស្រត�វ ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្រតឹម្រត�វ ្រទព្យសម្បត� ិ

របស់្រក �មហុ៊ន �ងំ្រទព្យរបិូយ និងអរបិូយ េហើយ្រត�វេ្របើ្រទព្យ�ងំេ�ះ ែតស្រ�ប់ 

េ�លបំណង�ជីវកម�្រសបច�ប់បុ៉េ�� ះ។ ្រទព្យសម្បត� ិ និងសន� ិធិរបិូយរមួ�ន ែត

មិនកំណត់្រតឹមែតមជ្ឈមណ� លែចក�យ របស់េយើង �� ឱសថ�� ន និងស� � ក

�ក់ទងនឹង�រែថ�សុំខ�ព ស�� រៈ ្របព័ន�Hardware ។ល។ ្រទព្យសម្បត� ិអរបិូយ

រមួ�ន ែតមិនកំណត់្រតឹមែត Software �ំ្រទ្របព័ន� ្រគប់្រគង�� ំង ្របព័ន�បំេពញ

ប��  �រេអឡិច្រត�និក�ជីវកម� េ�លនេ��យ និងនីតិវ �ធី។ល។  

      បុគ�លិក�� ក់ៗ្រត�វ�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិ្រក �មហុ៊ន ក៏ដូច�សន� ិធិកំុឲ្យ�ត់បង់ 

ខូច�ត ខុស ឬ្រត�វលួច។ �រែកែ្រប �របំ�� ញ �រេ្របើ្រ�ស់ �របេ�� ញ ឬែចក   

      �យ្រទព្យសម្បត� ិ និងសន� ិធិរបស់្រក �មហុ៊នេ�យ�� ន�រអនុ�� តគឺបំ�ន

នឹង្រកមេនះ។  

�ររ�ពឹងរបស់េយើងគឺ�៖ 

និង�រចូល្របព័ន� ្រគប់្រគងែដល្រត�វ• អ�កនឹងអនុេ�ម�មក្រមិតរបូវន�

�នផ�ល់ឲ្យអ�ក។

• អ�កនឹងអនុវត��រែថ�្ំរទព្យសម្បត� ិ ឬសន� ិធិ្រក �មហុ៊ន និងេ្របើ្រ�ស់�េ�យ

�រទទួលខុស្រត�វ។

់• អ�កនឹង�ត់វ ��ន�រណ៍្រប �ង្របយ័ត�េដើម្ីប�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិ ឬសន� ិធិរបស

្រក �មហ៊ុនពី�រលួច ឬខូច�ត។

• អ�កមិន្រត�វេ្របើ្រ�ស់ ឬថតចម�ងឯក�រផ� �វ�រ្រក �មហុ៊នេ�យ�� ន�រ

អនុ�� ត េ្រ�ពីស្រ�ប់េ�លបំណងែដលបេង� ើតេឡើងបុ៉េ�� ះ។ 

• អ�កមិន្រត�វេធ� ើ ឬេ្របើ្រ�ស់ខុសច�ប់ ឬថតចម�ងេ�យ�� ន�រអនុ�� តនូវ

Software �មួយេឡើយ។

• អ�កនឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ទំ�ក់ទំនងេអឡិច្រត�និក�ងំអស់ រមួ�ងំអី

ែម៉ល េ្រ�មទ្រមង់្រសបច�ប់ �នសីធម៌ និងសម្រសប។
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�រែថរក�្រទព្យសម្បត� ិ 
& សន� ិធិ 
្រទ ព្យសម្បត� ិរបស់្រក �មហ៊ុន និងសន� ិធិរបូវន�េ�េ្រ�ម�រែថ�រំបស់
េយើង “គឺ”  ��ជីវកម�របស់េយើង 



26 

22

មិន្រត�វេធ� ើេ�យ�ន 

�រយល់្រចឡំ យល់

ខុស លុប ឬបំែលង

�តុពិតៃន្របតិបត�ិ

�រ ឬលទ�ផលេឡើយ 

Q: 

�កំណត់្រ� និងរ�យ�រណ៍ហិរ�
វត� � 
�ព្រតឹម្រត�វ និងេទៀង្រតង់ៃនកំណត់្រ�្រក �មហ៊ុនរបស់េយើងគឺ��រ
សំ�ន់ 

សហ្រ�ស Zuellig Pharma ្រត�វ�នរ�យ�រណ៍ និងកំណត់្រ�ហិរ�� វត� � េដើម្ីប�� ក់

្រគប់្រគងេធ� ើ�រជូនដំណឹងេសចក� ីសេ្រមច និងេដើម្ីបបំេពញ�មលក�ខណ� ផ្សព�ផ�យ និង

�យ�រណ៍ដល់�� ស់�គហុ៊នពិត្រ�កដ។ ្រកមេនះកំណត់អំពី�ររ�ពឹងទុកខ� ស់បំផុត

របស់េយើង និងរេបៀបែដលទទួល�នេ�គជ័យ។  

      េយើងេស� ើសំុ ្របតិបត� ិ�រ�ងំអស់្រត�វកត់្រ�ទុកឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ្រសប�មេ�ល

នេ��យគណេនយ្យរបស់្រក �មហុ៊ន និងច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិ�ធរ�នេផ្សងេទៀត។ 

បុគ�លិក្រត�វរក�ទុកកំណត់្រ��្រតឹម្រត�វ េ�� ះ្រតង់ និងប�� ញពីេហតុ�រពិត។ អ�កមិន

្រត�វផ�ល់ ឬប�� �លព័ត៌�នេ�ក� �ងេសៀវេ� ឬកំណត់្រ�្រក �មហុ៊នែដល�ំដល់ �រយល់

្រចឡំ �រយល់ខុស �រផ�ល់ព័ត៌�នមិន្រតឹម្រត�វ �រលុប ឬ�រ ែក�ងបន� ំ េ�យេចត�

ៃន្របតិបត� ិ�រ ឬលទ�ផល។  

      អ�ក្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងសហ�រ�៉ងេពញទំហឹង�មួយសវនករផ� ក� �ង និងឯក�ជ្យ 

និង្រត�វ�យ�រណ៍�� មៗនូវ�រសង្័សយចំេ�ះ�របំ�ន�មួយេ�្រប�ន្រគប់្រគង 

របស់អ�ក។ 
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ខ� � ំ�នលក់�មក្រមិតកំណត់
របស់ខ� � ំស្រ�ប់្រតី�សទីបី។ 
មិត�រមួ�រ�រ�� ក់ែផ�ក
គណេនយ្យ ្រ�ប់ខ� � ំ� ខ� � ំ�ច
ដក យកែផ�កខ�ះៃន�រលក់
េលើសរបស់ខ� � ំស្រ�ប់ែខប�� ប់។ 
េតើ�រេធ� ើដូេច�ះ �៉ងេម៉ចែដរ? 
�េ�ែត�នចនួំនចំណូលដូច
�� ស្រ�ប់្រប��ំ� ំ។ 

�មិន�ចទទួលយក�ន
េទ។ �ររក�ទកុ�ព្រតឹម
្រត�វ និងសុចរ �តៃន្របេភទ
ចំណូល�ងំអសមិ់ន�ច
ស្រមបស្រម�ល�នេទ 
ពីេ្រ�ះ��ចប៉ះ�ល់ដល់
�រសេ្រមចរបស់�� ក់ដឹក�
�ក់ទងនឹង�ជីវកម�។ 

A:
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េធ� ើេរឿងែដល្រតឹម្រត�វ 

េ�េពលែដលZuellig Pharma �នជិតដល់សតវត្សរ�ទី ២ េយើងទទួល�� ល់នូវអ� ីែដល�ំ

ឱ្យេយើង�នមុខេគក� �ង�រដឹក�ំនិងែថរក�សុខ�ពបច� �ប្បន� ៖ �រេប��� ចិត�ឥតឈប់

ឈរ េដើម្ីបេធ� ើអ� ីែដល្រតឹម្រត�វស្រ�ប់និេ�ជិកអតិថិជន សហគមន៍ និងអ�ក�ក់ពន័�

ដៃទេទៀត។ 

គុណតៃម�ដ៏សំ�ន់ៃនេសចក� ីៃថ�ថ� រ�ឥតឈប់ឈរ ៃន�ល់ទំ�ក់ទំនងែដលេយើង�ន និង

សកម��ពែដលេយើងេធ� ើគឺ�ពន� ឺដឹក�ំមួយចំេ�ះអ� ី្រគប់�៉ងែដលេយើងេធ� ើ។ ចូរេ្របើ

្រកមសីលធម៌េនះ េដើម្ីបជួយអ�កក� �ង�រេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�្រតឹម្រត�វ។ េ�េពល�ែដល

�ន�រសង្័សយ ឬមិន្រ�កដក� �ងអ� ីែដល្រត�វេធ� ើ សូមេ្របើធន�នែដល�នក� �ង្រកមសីល

ធម៌ េដើម្ីបជួយអ�កក� �ង�ររុករក�ពមិនច�ស់�ស់។ 

កែន�ង�ែដលេយើងស� ិតេ� េយើងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�្រក �ម ែដល�្រក �ម Zuellig Pharma។ 

េយើង្របឈមនឹងឧបសគ�របស់េយើង ជំនះឧបសគ�  និងអបអរេ�គជ័យរបស់េយើង�ងំ

អស់�� ។ សហ�រ និង�ំ្រទ�� េ�វ �ញេ�មក រមួ�ងំនិេ�ជិក អតិថិជន ៃដគូ�ជីវកម� 

សហគមន៍ និងអ�ក�ក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ េ�ះេហើយ�រេបៀបែដលេយើងទទួលេ�គជ័យ។ 
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្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈរបស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma េនះ ្រត�វ�នអនុម័តយល់្រពមេ�យ្រក �ម្របឹក�

ភិ�លៃន្រក �មហុ៊ន Interpharma Investments Ltd េហើយនឹង្រត�វ�នអនុវត�េ�យបុគ�លិក្រគប់�ន់

�� ក់ៃន្រក �មហុ៊ន��របស់សហ្រ�ស Zuellig Pharma �ងំអស់។ 

 កំែណថ�ី ែដលេធ� ើេឡើង� ៃថ�ទី១ ែខមី��� ំ ២០២១ នឹងជំនួស�ល់កំែណ�ស់ៗែដល�ន្រ�ប់។ 

្រកមសីលធម៌វ ��� ជីវៈេនះេធ� ើេ�ែខតុ� �� ំ 2014 �សំេណើថ�ី ែដលនឹងជំនួស�ល់្រកមមុនៗ។ 

ែខមក��� ំ ២០១០ 

ែខតុ��� ំ ២០១៤ 

ៃថ�ទី ១២ ែខមិថុ��� ំ ២០១៥ 

ៃថ�ទី ០១ ែខមី��� ំ ២០២១ 

�រ្រត�តពិនិត្យកំែណ 

      �ល់ចម�ល់ �ក់ទងេ�នឹង�ពមិន្រសប��  រ�ងបទប្ប�� ត� ិៃន្រកមេនះ និងច�ប់

ក� �ង្រស �ក អ�កគួរែតេធ� ើ�រ�យ�រណ៍េ��ន់ ម�ន� ីែផ�ក្របតិបត� ិ�មរបស់អ�ក ឬ

�ក់ទងមក hellocompliance@zuelligpharma.com េលើសំណួររបស់អ�ក។

      �របកែ្រប្រកមេនះ ្រត�វ�នេរៀបចំស្រ�ប់និេ�ជិករបស់េយើង។ េ�ះ��៉ង�ក៏

េ�យ សូមកត់ស�� ល់�ក� �ងករណី�ន�ពមិនច�ស់�ស់ ឬ្រសពិច្រសពិល�មួយ 

សូម្រតលប់េ�េមើល្រកមេនះ���អង់េគ�ស។ 

កំែណេលើកទី ១ 

កំែណេលើកទី ២ 

កំែណេលើកទី ៣ 

កំែណេលើកទី ៤ 




