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 ទនំនួេខពុសពតរូវសង្គមរបស ់
                                  សាជីវកម្ម

ការលធវីអាជីវកម្មពបកបលោយ 
          ការទទួេខពុសពតរូវ 

 លោេលៅអភិវឌ្ឍន៍ពបកប 
     លោយនិរនតារភាេ

អង្គការតម្្ភាេកម្ពុជា

បញ្ជីពាក្យបំពពរួញ និងអក្សរកាត់
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សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមជាធាតពុផ្នំដ៏ចានំបាច់មួយសពម្ប់លសដ្ឋកិច្ចពបលទសកម្ពុជា។ លៅឆ្្នំ 
២០១៧ ពកសួងឧសសាកម្ម និងសិប្បកម្ម បា៉ា ន់សា្ម នថាម្នពករុមហ៊ពុនខ្្តតលូច និងមធ្យមពបម្ណ 
១៥២.៣៣២ កនំេពុងពបតិបតតាិការលៅពបទសកម្ពុជា។១ សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមពតរូវបានកនំណត ់
លៅតាមចនំនួនបពុេ្គេិក និងពទេ្យសកម្មហរិញ្ញវត្ពុរបស់ពករុមហ៊ពុន៖

ចនំនួនបពុេ្គេិក

មីពករូ

ខ្្តតលូច

ខ្្តមធ្យម

ខ្្តធនំ

តិចជាង ១០នាក់

១១ - ៥០នាក់

៥១ - ១០០នាក់

លេីសេី ១០០នាក់

តិចជាង ៥០,០០០

៥០,០០០ - ២៥០,០០០

២៥០,០០០ - ៥០០,០០០

លេីសេី ៥០០,០០០

ពបភេេី៖ ធនាោរ  ADB និងអនពុេណៈកម្មការសហពោសធពុនតលូចនិងមធ្យមរបស់រាជរោ្ឋ ភិបាេ    កម្ពុជាឆ្្នំ២០០៥ និង២០០៧

ខណៈលេេដដេសហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមម្នពបតិបតតាិការលេីពេប់វសិ័យ ពកសួងដរ ៉ា 

និងថាមេេបានដបងដចកសហពោសទានំងលនទះជា៣ដផ្ក៖ 

 ១) វសិ័យផេិតកម្ម រាប់បញ្ចលូ េដនំលណីរការកសិកម្ម កម្មនតាសាេ និងដរ ៉ា 

 ២) វសិ័យលសវាកម្ម និង 

 ៣) វសិ័យពាណិជ្ជកម្ម រាប់បញ្ចលូ េទានំងេក់ដពុនំ និងេក់រាយ។២  

១. សហពរាសធពុនតូច  និងមធ្យមនៅកម្ពុជា

ពទេ្យសកម្មហរិញ្ញវត្ពុលោយមិនរាប់បញ្ចលូ េ 
              ដីធ្ី (េិតជាដពុល្្អាលមរកិ)
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៩៨,៥%

សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមភាេលពចីន 
ល ត្ា តសនំខ្ន់លៅលេីការបណាតា ក់ទពុនក្ពុងពសរុក
ពសបលេេដដេពករុមហ៊ពុនធនំៗតពមង់ទិសលៅ 
រកវនិិលយាេទពុនបរលទស។ ក្ពុងឆ្្ នំ២០០៩ 
សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមម្នចនំនួន 
៩៨,៥% ខណៈដដេឧសសាហកម្មធនំៗម្ន 
ចនំនួន១,៥% ននអ្កផេិតទានំងអស់។៣  

សពម្ប់សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមដដេ
បានចពុទះបញ្ជ ីភាេលពចីនេឺ ស្ិតលៅក្ពុងវសិ័យ

 ម្លូបអាហារលភសជ្ជៈ និងថ្ានំជក់លហយីបន្ាប ់
មកេឺ លរាងចពកផេិតដរ ៉ាដដេមិនដមនជា 
លល្ហធាតពុ (លេីកដេងដតលពបងឥន្ធនៈ និង 
ធ្យលូងថ្ម វាយនភ័ណ្ឌ ឧសសាហកម្មសលម្ៀក 
បនំពាក់ និងដស្បកសតវលរាងចពកផេិតដដក 
ឧសសាហកម្មលពេឿងម្៉ា សពុីននិងឧបករណ៍។៤ 

 

លោយសារដត ទិដ្ឋភាេចបាប់សពម្ប់លធវីអាជីវ 
កម្មលៅកម្ពុជា ម្នការ្្ស់បតាលូរយា៉ា ងឆ្ប ់
រហ័សសហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមជាលពចីន
កនំេពុងស្ិតក្ពុងដនំណាក់កាេអនពុលល្មឲ្យ 
ពសបតាមចបាប់ដលូចជាការចពុទះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម
េន្ធ និងចបាប់ការង្រ។ សហពោសខ្្តតលូច 
និងមធ្យមកនំេពុងេយាយាមដសវងយេ់េីកាតេវ
កិច្ចរបស់េួកលេលោយសិកសាេីចបាប់ និងយនតា
ការមួយចនំនួនដដេលេអាចលពបីក្ពុងការលធវីឲ្យ
អាជីវកម្មកាន់ដតម្នអនពុលល្មភាេ។ 
អាជីវកម្មជាលពចីនពេរួយបារម្ភថា ការអនពុវតតាមិន 
លស្មីភាេននបទប្បញ្ញតតាិថ្មីនឹងបលងកាីតឱ្យម្នការ
ពបកួតពបដជងមិនលស្មីភាេោ្ដេ់សហពោស
ខ្្តតលូច និងមធ្យមលោយលហតពុថាអាជីវកម្ម
ដដេអនពុលល្មលៅតាមចបាប់នឹងបលងកាីនតនម្

ឧសសាហកម្មធនំៗ

សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យម

េក់ខណៈដដេ អាជីវកម្មមិនពសបចបាប ់
រកសាតនម្ដដដេ។ ពករុមហ៊ពុនខ្ទះបារម្ភថាការ
អនពុលល្មតាមចបាប់នឹងបដន្មការចនំណាយ
លៅលេីអាជីវកម្មរបស់េួកលេ។ ជាញឹកញាប ់
សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមយេ់ល�ញី 
ថា ទនំនួេខពុសពតរូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម 
(CSR) និងការលធវីអាជីវកម្មពបកបលោយ 
ការទទួេខពុសពតរូវ (RBC) ជាការចនំណាយ
ដ៏លពចីនដដេសាកសមចនំលពាទះដតអាជីវកម្ម
ដដេលជាេជ័យប៉ាពុលណាណ ទះ។ ករណីសិកសាលនទះ
នឹងដចករ នំដេកនលូវេពមរូននការអនពុវតតាទនំនួេ 
ខពុសពតរូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម និងការលធវី 
អាជីវកម្មពបកបលោយការទទួេខពុសពតរូវ 
របស់សហពោសខ្្តតលូច និងមធ្យម និង 
ពករុមហ៊ពុនធនំៗមួយចនំនួនដដេេួកលេអនពុវតតា
បានលជាេជ័យ។
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២.       អ្ជីនៅជា ទំនួលខពុសពតរូវសង្គមរបសស់ាជជីវកម្ម 
       និងការនធ្ើអាជជីវកម្មពបកបនោយការទទួលខពុសពតរូវ?

ទនំនួេខពុសពតរូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម    (CSR)    េឺជារលបៀបពេប់ពេងមួយដដេពករុមហ៊ពុនោក់បញ្ចលូ េ 
បញ្្សង្គម  និងបរស្ិានលៅក្ពុងពបតិបតតាិការអាជីវកម្ម  និងអនតារកម្មរបស់េួកលេជាមួយភាេីពាក់េ័ន្ធ។   
CSR  អាចពតរូវបានលេលមីេល�ញីថាជាមលធយាបាយមួយដដេជួយពករុមហ៊ពុនសលពមចបាននលូវតពុេ្យភាេ 
ននការចានំបាច់ខ្ងសង្គម លសដ្ឋកិច្ច និងបរស្ិាន ឬលេីកកម្ស់មលូេោ្ឋ នពតីេពុណ។ ម្នភាេខពុសោ្រវាង 
CSR និងសកម្មភាេសប្បពុរសធម៌ ឬការបរចិា្ច េសប្បពុរសធម៌ លោយសារ CSR ពតរូវបាន

 
បលងកាីតឲ្យលៅជាដផ្កមួយននលោេនលយាបាយរបស់ពករុមហ៊ពុន និងរលបៀបពបកបអាជីវកម្មរបស់លេ។ 
ឯការលធវីអាជីវកម្មពបកបលោយការទទួេខពុសពតរូវ (RBC) តពមរូវឲ្យលោរេតាមចបាប់ទានំងអស់ជា 
េិលសសចបាប់ពាក់េ័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនពុស្ ការការពារបរស្ិាន ទនំនាក់ទនំនងការង្រ និងេណលនយ្យភាេ

 
ហរិញ្ញវត្ពុ សលូម្បដីតលៅទីកដន្ងដដេចបាប់លនទះមិនពតរូវបានអនពុវតតាយា៉ា ងតឹងរងឹក៏លោយ។ វាក៏ល្្ីយតប

 លៅនឹងការរ នំេឹងទពុករបស់សង្គមដដេមិនដចងក្ពុងចបាប់ដលូចជាលៅកដន្ងលធវីការ ឬសហេមន៍មលូេោ្ឋ ន។ 
ជាលរឿយៗទិដ្ឋភាេចពុងលពកាយលនទះពតរូវបានសនំលៅថាជា CSR។៥ CSR និង RBC ផសារភា្ជ ប ់
យា៉ា ងជិតស្ិតោ្ េីលពពាទះពសបលេេដដេ RBC ល ត្ា តសនំខ្ន់លេីអនពុលល្មភាេតាមចបាប់ CSR  
អាចល ត្ា តបដន្មលេីបទោ្ឋ នលដីម្បបីលងកាីនមលូេោ្ឋ នពតីេពុណរបស់េួកលេ។ ឧទាហរណ៍ ពករុមហ៊ពុនអាច 
សម្ឹងលមីេលោេលៅអភិវឌ្ឍន៍ពបកបលោយនិរនតារភាេ (SDGs) លដីម្បពីតរួសពតាយកម្មវធិី CSR

 របស់េួកលេ។ េួកលេក៏អាចរកលមីេឧបករណ៍ជាក់ល្ក់របស់ឧសសាហកម្ម លដីម្បជីាការដណនានំដេ ់
កម្មវធិី CSR របស់េួកលេ ឧទាហរណ៍អង្គការេេកម្មអនតារជាតិផតាេ់នលូវបទោ្ឋ នផេិតសលម្ៀកបនំពាក់
តាមរយៈកម្មវធិីលរាងចពកកាន់ដតពបលសីរ។

លផតាីមេី
ការល ត្ា តលេី
ពបាក់ចនំលណញ

លៅកាន់
ការង្រមនពុស្ធម៌

លៅកាន់
កិច្ចការសហេមន៍

លៅកាន់
ការវនិិលយាេ
សហេមន៍សាជីវ
កម្ម

លៅកាន់
អាជីវកម្ម
ពបកបលោយ
និរនតាភាេ

លបីកពករុមហ៊ពុនមួយ
សពម្ប់ដតពបាក់
ចនំលណញរយៈ
លេេខ្ី

បរចិា្ច េលៅ
សប្បពុរសជន
ណាមួយ 
លេេទទួេបាន
ការលស្ីសពុនំ

ការផតាេ់លអាយ
លោយម្នយពុទ្ធ
សាសសតាផសារភា្ជ ប់
នឹងផេពបលយាជន៍
អាជីវកម្ម (រាប់
បញ្ចលូ េទានំងការ
លធវីទីផសារ)

នដេលូយពុទ្ធសាសសតា
ផតាួចលផតាីមល�ងី
លោយពករុមហ៊ពុន

ោក់បញ្ចលូ េក្ពុង
មពុខង្រ លោេលៅ
និងយពុទ្ធសាសសតា
របស់អាជីវកម្ម
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៣.     សពុចរតិភាពធពុរកិច្ច និងទំនួលខពុសពតរូវសង្គម

៤.     ទំនួលខពុសពតរូវសង្គមសពម្ប់សហពរាសធពុនតូច និងមធ្យម

សពុចរតិភាេធពុរកិច្ច   េឺជាធាតពុផ្នំមួយដ៏ចានំបាច់សពម្ប់កម្មវធិី   CSR   ឬលដីម្បជីួយពករុមហ៊ពុនលេីកកម្ស់
 កម្មវធិី   RBC   របស់េួកលេ។   ការលបតាជាញា ចិតតារបស់សហពោសក្ពុងការពបឆ្នំងអនំលេីេពុករេួយ   និងបលងកាីន
 សពុចរតិភាេពតរូវបានោក់បញ្ចលូ េលៅក្ពុងការអនពុវតតា   CSR   ឬ   RBC   លដីម្បរីកសាបាននលូវរចនាសម្័ន្ធ
 អភិបាេកិច្ច និងពបេ័ន្ធខ្្នំងក្ាមួយដដេអាចរកលមីេបង្កា រ និងកាត់បន្យអនំលេីេពុករេួយ។ តម្្ភាេ
 លៅក្ពុងការពបពេឹតតារបស់ពករុមហ៊ពុនមួយ េឺម្នសារៈសនំខ្ន់ណាស់សពម្ប់លធវីឲ្យពបលសីរល�ងីនលូវ
 ឥទ្ធិេេម្នលេីសង្គមសហេមន៍ និងបរស្ិាន។ ទាក់ទងលៅនឹង RBC ការអនពុលល្មតាមចបាប់
 

ជាេិលសសចបាប់ពបឆ្នំងអនំលេីេពុករេួយ និងបទោ្ឋ នអនតារជាតិទាមទារឲ្យពករុមហ៊ពុនរកសានលូវកពមិត 
សពុចរតិភាេខ្ស់ លហយីពករុមហ៊ពុនក៏ពតរូវបានតពមរូវឲ្យម្នតម្្ភាេក្ពុងពបតិបតតាិការអាជីវកម្មរបស់លេ។

 អង្គការតម្្ភាេកម្ពុជា (TI Cambodia) ម្នទស្នៈថាការម្ន និងរកសាឲ្យបាននលូវការ 
អនពុលល្មលៅតាមចបាប់ និងអនពុវតតាពបេ័ន្ធពេប់ពេងពបឆ្នំងការសលូកបា៉ា ន់ម្នសារៈសនំខ្ន់លដីម្បធីានា 
នលូវភាេលជាេជ័យននកម្មវធិី CSR និង RBC របស់ពករុមហ៊ពុន។ កម្មវធិីេពងឹងសពុចរតិភាេធពុរកិច្ច 

 
(Business Integrity Programme) របស់អង្គការតម្្ភាេកម្ពុជាកនំេពុងលេីកកម្ស់លោេការណ៍ 
តម្្ភាេេណលនយ្យភាេ និងសពុចរតិភាេលៅក្ពុងវសិ័យឯកជនដដេជាមលធយាបាយមួយសពម្ប ់
ពករុមហ៊ពុនក្ពុងការេពងឹងកម្មវធិី CSR និង RBC របស់េួកលេ។

លោេបនំណងមួយននករណីសិកសាលនទះ េឺលដីម្បបីង្្ញអនំេីរលបៀបដដេ CSR និង RBC អាចពតរូវបាន
 អនពុវតតាលៅពេប់ទនំហនំននស្ាប័ន ទានំងតលូច មធ្យម ឬធនំ លហយីវាក៏អនពុវតតាចនំលពាទះពេប់វសិ័យផងដដរ។ លៅ 

កម្ពុជាម្នបពុេ្គេិកជាង ៥០% កនំេពុងលធវីការឲ្យសហពោសធពុនតលូច និងមធ្យម៦លហយីលោយសារសហ 
ពោសធពុនតលូច និងមធ្យមផតាេ់ទនំហនំការង្រដ៏លពចីនលនទះវាជាការចានំបាច់ណាស់សពម្ប់សហពោសទានំង 
លនទះរកសាលោេនលយាបាយ CSR ឬ RBC លៅក្ពុងពករុមហ៊ពុនរបស់េួកលេ លដីម្បបីលងកាីតបរយិាកាសការង្រ
ពបលសីរជាងមពុន។ ជាទលូលៅ លេយេ់ថា CSR ឬ RBC តពមរូវឱ្យម្នការវនិិលយាេលពចីនលដីម្បឲី្យលេ 
ទទួេសា្គ េ់ និងម្នពបសិទ្ធិភាេ។ ពករុមហ៊ពុនដដេបានេលូសបញ្្ជ ក់លៅក្ពុងករណីសិកសាលនទះបង្្ញថា 
តាមរយៈការ្្ស់បតាលូរលោេនលយាបាយនផ្ក្ពុងរបស់ពករុមហ៊ពុន និងវធិីដដេេួកលេលធវីអាជីវកម្ម ពករុមហ៊ពុន

 អាចកសាង CSR និង RBC លហយីក្ាយជាអាជីវកម្មដដេពបលសីរល�ងី និងម្នចីរភាេ។ លទាទះបីជា
 ម្នកម្មវធិីមួយចនំនួនពតរូវចនំណាយលពចីន លយងីក៏នឹងបង្្ញេីកម្មវធិីដដេចនំណាយទាប និងផតាេ់អត្
 ពបលយាជន៍យលូរអដងវងដេ់ពករុមហ៊ពុនលផ្ងៗ។
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៥. សាវតាររបសព់ករុមហ៊ពុន

ពករុមហ៊ពុន Artisans Angkor ឬសិប្បករអង្គរ

ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍

ពករុមហ៊ពុនមួយលៅកម្ពុជា ដដេពតរូវបានបលងកាីត 
ល�ងីលៅចពុងឆ្្នំ ១៩៩០ លដីម្បជីួយពបជាេេ 
រដ្ឋដខ្មរដដេរស់លៅតាមជនបទឲ្យម្នការង្រ 
លធវីលៅដក្បរពសរុកកនំលណីតរបស់េួកលេ។ 
ពករុមហ៊ពុនលនទះម្នលរាងជាងចនំនួន ៤៨កដន្ង 
លហយីស្ិតលៅ១២ តនំបន់លផ្ងៗោ្ក្ពុងលខតតា
លសៀមរាប។ ពករុមហ៊ពុនសិប្បករអង្គរបានផតាេ ់
ការង្រដេ់បពុេ្គេិកលេីសេី ១.១០០នាក់ 
ដដេរាប់បញ្ចលូ េ ៨០០នាក់ ជាសិប្បករ។ 

ពករុមហ៊ពុនផេិតអងការមួយលៅពបលទសកម្ពុជាដដេ 
ពតរូវបានបលងកាីតល�ងីលៅឆ្្នំ ២០១១។ ពបម្ណ 
៩០% ននអងការ េឺសពម្ប់នានំលចញ និង ១០% េឹ 
សពម្ប់េក់ក្ពុងពសរុក។ ពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស ៍
ម្នលរាងចពក ៥ កដន្ងដដេស្ិតលៅ លខតតា 
បាត់ដនំបងលខតតាកនំេង់ធនំ លខតតាពេទះវហិារ លខតតា 
កនំេង់ស្ឺ និងរាជធានីភ្នំលេញ លហយីម្ន 
បពុេ្គេិកលេញលម្៉ា ងចនំនួន ២០០នាក់ និង 
លពរៅលម្៉ា ងចនំនួន ៨០នាក់។ 

ពករុមហ៊ពុន Golden SMEs បាននឹងកនំេពុង 
ពបតិបតតាិអាជីវកម្មលេីដផ្កសាល្អនតារជាតិ 
ដដេលៅថា អាយលដៀ ស៊ស លៅលខតតា 
ពេទះសីហនពុ។ ពករុមហ៊ពុនលនទះក៏ម្នេលពម្ង 
ដនំលណីការអាជីវកម្មខ្ងដផ្កដកនច្ម្លូបអាហារ 
និងសិប្បកម្ម។ សេវនថងៃម្នបពុេ្គេិកពបម្ណ 
៦០នាក់ កនំេពុកបលពមីការលៅទីលនាទះ លហយី 
ពករុមហ៊ពុនលនទះលបីកដនំលណីការអាជីវកម្មបាន 
៥ឆ្្នំ លហយី េិតេីនថងៃទី២០ ដខឧសភា ឆ្្នំ 
២០១៣។ 

ពករុមហ៊ពុន Golden SMEs
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ពករុមហ៊ពុន Artisans Angkor ឬសិប្បករអង្គរ ពករុមហ៊ពុន ពមរុនំធម្មជាតិ SPLE

ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ី

ហាងអាហារ Eleven One Kitchen 

សហពោស ល្ងល�ង

ពករុមហ៊ពុនពមរុនំធម្មជាតិ SPLE ពតរូវបានបលងកាីត 
ល�ងីលៅលខតតាលសៀមរាប លៅឆ្្នំ ២០១២។ 
ពករុមហ៊ពុនលនទះផេិតពមរុនំ ដដេរមួម្នពមរុនំជាដត 
និងជាថ្ានំពោប់ និងម្នបពុេ្គេិកពបតិបតតាិការ 
៥ លៅ ៦នាក់ និង កសិករផេិតពមរុនំចនំនួន ៣៣ 
ពេរួសារស្ិតលៅ�ពុនំធម្មជាតិរពុនតាឯក។ 

ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ី ពតរូវបានបលងកាីតល�ងីលោយ
 លល្ក រចិ ចនំលរនី និងលល្កពសី ជពុនំ ចន្សពុភា លៅលដីមឆ្្នំ 

២០១៧។ ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរីផីតាេ់លសវាម្លូប
 អាហារ និងដឹកជញ្ជលូ នម្លូបអាហារសររីាង្គលៅដេ់អតិ
 ថិជន។ ពករុមហ៊ពុនលនទះក៏បានផតាួចលផតាីមបលងកាីតផសារសររីាង្គ

មួយ លៅថាផសារអាហារធម្មជាតិ។ 

ហាងអាហារ Eleven One Kitchen ពតរូវបាន 
បលងកាីតល�ងីលៅឆ្្នំ ២០១៤ លោយ លល្កពសី ពស៊រុន 
សពុខេីម ដដេម្នទីតានំងស្ិតលៅមតាពុ នំទួេទនំេលូង និង

 បានលបីកសាខ្មួយកដន្ងលទៀត។ ហាងលនទះម្ន 
បពុេ្គេិកពបម្ណ ៤០នាក់ លៅទីតានំងទានំងេីរ 
លហយី៩០% មិនលពបីពបាស់្្ស្ិក។

សហពោសល្ងល�ង េឺជាពករុមហ៊ពុនផេិត និងផ្គត់ផ្គង់ 
ផេិតផេ ទឹកពតី ទឹកសពុីអពុីវ ទឹកលខ្មទះ ទឹកលម្ស ទឹក

 លសៀង ទឹកលពបងខ្យង និងលពបងឆ្។ សហពោសលនទះ 
ពតរូវបានបលងកាីតល�ងីលៅឆ្្នំ២០០០ លហយីម្នលរាង 
ចពកេីរ ដដេមួយេឺសពម្ប់ផេិត និងមួយលទៀត 
េឺសពម្ប់លវចខ្ចប់។ ពករុមហ៊ពុនលនទះម្នបពុេ្គេិក ៤៨នាក់ 
លហយីកនំេពុងនឹងលរៀបចនំល�ងីផសារមលូេបពតកម្ពុជា។ 
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៦.  នហតពុអ្ជីពករុមហ៊ពុនចាបំាច់អនពុវត្តទំនួលខពុសពតរូវសង្គម  

   និងការនធ្ើអាជជីវកម្មពបកបនោយការទទួលខពុសពតរូវ?

កតាតា ជពមរុញពករុមហ៊ពុនក្ពុងការអនពុវតតាកម្មវធិីទនំនួេខពុសពតរូវសង្គមម្នភាេខពុស 
ោ្េីពករុមហ៊ពុនមួយលៅពករុមហ៊ពុនមួយលទៀត។ ពករុមហ៊ពុនខ្ទះអាចកនំេពុងដសវងរក 
ការទទួេសា្គ េ់ ឬការវនិិលយាេបដន្មលហយីពករុមហ៊ពុនខ្ទះលទៀតលមីេល�ញីេ

 ី
អត្ពបលយាជន៍ ក្ពុងការវនិិលយាេលេី បពុេ្គេិក បរស្ិាន ឬេពុណភាេនន

 ពករុមហ៊ពុនរបស់េួកលេ។ កតាតា មួយដ៏សនំខ្ន់េឺមកេីភាេដឹកនានំឬចក្ខពុវសិ័យ 
របស់ពករុមហ៊ពុន។ ចនំលពាទះពករុមហ៊ពុនសិប្បករអង្គរមលូេលហតពុននការអនពុវតតាកម្មវធិី 
CSR ដេ់បពុេ្គេិកេឺលដីម្បបីនំលេញបដន្មជាមួយនឹងចក្ខពុវសិ័យដដេនឹងផតាេ់

 ការង្រមួយដដេម្នពបាក់ដខសមរម្យ និងេក្ខខណ្ឌ ការង្រេ្អពបលសីរដេ ់
ពបជាេេរដ្ឋដខ្មររស់លៅតាមជនបទ។៨ លបសកកម្មរបស់ពករុមហ៊ពុនសិប្បករ 
អង្គរបានបញ្្ជ ក់ឲ្យល�ញីេីលោេបនំណងរបស់េួកលេយា៉ា ងចបាស់ថា “…េួក 
លយងីលជឿជាក់ថាការបញ្ជលូ នពបនេណីដេ់ពបជាជនរបស់លយងី និងការអភិវឌ្ឍ
លទេលកាសេ្យរបស់េួកលេនឹងផតាេ់អនំណាចដេ់េួកលេលដីម្បបីលងកាីតឱកាស 
សពម្ប់ជីវតិកាន់ដតពបលសីរ។៩ ” ចនំដណកឯលបសកកម្មរបស់ពករុមហ៊ពុនលអមរពុ 
រាយស៍ េឺលដីម្បជីួយសពមចឲ្យបាននលូវលោេលៅអភិវឌ្ឍពបកបលោយចីរភាេ 
ពតឹមឆ្្នំ២០៣០។១០ ចនំណលូ េចិតតារបស់ម្្ច ស់ពករុមហ៊ពុន Golden SMEs លៅ 
លេីសកម្មភាេសង្គមលេីកទឹកចិតតាឲ្យពករុមហ៊ពុនម្នលោេការណ៍ CSR។ 
ជាងលនទះលៅលទៀត ោត់យេ់ល�ញីថា លដីម្បរីកសាទពុកនលូវបពុេ្គេិកេ្ៗអ ការផតាេ ់
បរយិាកាសការង្រេ្អមួយនិងការលេីកទឹកចិតតាមួយចនំនួនឲ្យបពុេ្គេិកេឺជាការ
ចានំបាច់ណាស់។១១ ម្្ច ស់សហពោសល្ងល�ង អនពុវតតាកម្មវធិី CSR េី 
លពពាទះលនទះេឺជាចនំណលូ េចិតតារបស់ោត់លហយីោត់លបតាជាញា ចិតតាក្ពុងការអនពុវតតា
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កម្មវធិី CSR ក្ពុងពករុមហ៊ពុនរបស់ោត់។១២   ចនំលពាទះពបធានដផ្ក ចីរភាេលៅ 
លរាងចពកកាត់លដរលល្ក Jack Van Dokkum បានម្នពបសាសន៍ថា្ន្ៈ 
ចលូេរមួក្ពុងសកម្មភាេ CSR ក៏លចញមកេីម្្ច ស់ពករុមហ៊ពុន្្េ់ផង 
ដដរលដីម្បបីលងកាីតអាជីវកម្មឲ្យេ្អពបលសីរលោយដកេម្អេពុណភាេបរយិាកាស
ការង្រ។១៣ រឯីម្្ច ស់ពករុមហ៊ពុន ពមរុនំធម្មជាតិ SPLE បារម្ភេីសពុខភាេរបស ់
អតិថិជន លហយីក៏ម្នបនំណងលធវីឲ្យលសដ្ឋកិច្ចក្ពុងពសរុកេ្អពបលសីរផង
ដដរ។១៤ លបសកកម្មរបស់ពករុមហ៊ពុន SPLE ក៏បានសដមតាងឲ្យល�ញីេីការ 
លបតាជាញា ចិតតារបស់លេថា៖ "ពបលទសរបស់លយងីផេិតផេរបស់លយងី និង

 
សពុខភាេរបស់អ្កេឺម្នសារៈសនំខ្ន់ណាស់លហយីេួកលយងីេយាយាមលធវី
អវីពេប់ដបបយា៉ា ងដដេអាចលៅរចួ លដីម្បធីានាថាអ្កទទួេបានអត ្
ពបលយាជន៍ដេ់សពុខភាេខ្ស់េីេពុណភាេផេិតផេរបស់លយងីដដេលធវី
ល�ងីលៅពបលទសលយងីទានំងអស់ោ្។១៥ ”លយាងលៅតាមម្្ច ស់ហាងអាហារ 
Eleven One Kitchen រាេ់អាជីវកម្មពតរូវម្នេរពុលកាសេ្យរបស់ខ្ួន 
លហយីសពម្ប់អាជីវកម្មរបស់ោត់ េឺបានផតាេ់ការយកចិតតាទពុកោក់លេី 
ផេប៉ាទះពាេ់លៅដេ់បរស្ិាននិងសពុខភាេអតិថិជន។១៦ ក្ពុងនាមជា 
អាជីវកម្មដដេលទីបនឹងបលងកាីតថ្មីពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ី ចាប់លផតាីម

 ជាមួយនឹងលបសកកម្មរបស់ខ្ួនដដេថា ការលធវីវភិាេទានសង្គមនឹងជា
 

អាទិភាេចម្បងលៅលេេដដេពបាក់ចនំលណញជាអាទិភាេទីេីរ។១៧
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៧. ការវិនិនោគនលើបពុគ្គលកិ

ខណៈដដេម៉ាលូដឌេ CSR និង RBC បាននឹង 
កនំេពុងដតវវិឌ្ឍអាជីវកម្មបានចាប់លផតាីមលមីេលៅលេី
មលធយាបាយ លដីម្បដីកេម្អជីវតិពបចានំនថងៃននការង្រ 
របស់បពុេ្គេិក និងក្ពុងរយៈលេេដវង។ កម្មវធិ

 ី
លេីកកម្ស់សពុខពុម្េភាេបពុេ្គេិកមួយចនំនួនបាន 
លធវីល�ងីលពចីនជាងតពមរូវការដដេដចងក្ពុងពករុមការ

 
ង្រកម្ពុជាលៅលទៀតលហយីពតរូវបានជពមរុញឲ្យលធវ ី
ដបបលនទះលដីម្បរីកសាបពុេ្គេិកសកម្ម និងម្នទឹកចិតតា

 
លធវីការង្រខ្ស់។ មលធយាបាយមួយក្ពុងចនំលណាមវធិ ី
ជាលពចីនេឺផតាេ់ការបណតាពុ ទះបណាតា េដេ់បពុេ្គេិក។

 
ការបណតាពុ ទះបណាតា េដផ្កសពុខភាេ និងេនំហាត់ 
ពបាណដេ់បពុេ្គេិកពតរូវបានលពបីពបាស់ក្ពុងលរាង 
ចពកកាត់លដរ និងលៅសិប្បករអង្គរលដីម្បបីលងកាីន 
សពុខភាេរបស់បពុេ្គេិក។ បពុេ្គេិកសិប្បករអង្គរ 
បានទទួេការបណតាពុ ទះបណាតា េសតាីេីយលូហា្គ  និង

 
បលច្ចកលទសដនទលទៀត លដីម្បជីួយកាត់បន្យការ 
ចពុកលរាយដដេអាចនឹងលកីតម្នល�ងីេីការលធវីការ
លៅក្ពុងលរាងជាងលពចីនលម្៉ា ង។ ជាងលនទះលៅលទៀត 
លមដឹកនានំលរាងជាងនីមួយៗពតរូវបានបណតាពុ ទះ 
បណាតា េលេីជនំនាញពេប់ពេង និងភាេជាអ្កដឹក 
នានំ។១៨ វេ្គបណតាពុ ទះបណាតា េវជិា្ជ ជីវៈេឺជាលោេ 
បនំណងរបស់សិប្បករអង្គរតានំងេីយលូរយារណាស់ 
មកលហយី ប៉ាពុដនតាការបណតាពុ ទះបណាតា េលេីដផ្ក 
សពុខភាេបានលធវីការង្រដថមលទៀតលដីម្បលីេីក 
កម្ស់សពុខពុម្េភាេបពុេ្គេិក។១៩ លរាងចពកកាត ់
លដរបានដណនានំការបណតាពុ ទះបណាតា េអនំេីវធិីរកលមីេ 
និងការពារជមងៃឺដដេអាចលកីតល�ងីមកលេី

 
សពុខភាេ និងអាហារលូបត្ម្ភ និងបានផតាេ់វេ្គសិកសា 
អក្ខរកម្មមពុននិងលពកាយលម្៉ា ងលធវីការ។២០ ពករុមហ៊ពុន 
Golden SMEs ផតាេ់វេ្គបណតាពុ ទះបណាតា េេីភាេជា 

អ្កដឹកនានំដេ់បពុេ្គេិក លដីម្បជីួយបលងកាីន 
ជនំនាញដឹកនានំរបស់េួកលេ។២១ ពករុមហ៊ពុន 
ពមរុនំធម្មជាតិ SPLE និងហាងអាហារ Eleven 
One Kitchen ផតាេ់វេ្គបណតាពុ ទះបណាតា េេី 
អនាម័យដេ់បពុេ្គេិក។២២ បដន្មេីលេីលនទះ  
ពករុមហ៊ពុន ក៏បានលេីកកម្ស់សពុខពុម្េភាេ 
បពុេ្គេិក លោយបានផតាេ់នលូវអាហារសពុខភាេ
លៅកដន្ងលធវីការលោយចនំណាយតិច ឬមិន 
ចានំបាច់ចនំណាយសពម្ប់បពុេ្គេិក។ ពករុមហ៊ពុន 
Golden SMEs និងលរាងចពកកាត់លដរបាន 
ផតាេ់ជលូនអាហារនថងៃពតង់ឥតេិតនថ្ដេ់បពុេ្គ- 
េិកទានំងអស់ដដេចនំណាយទានំងលនទះរា៉ា ប់រង
លោយម្្ច ស់ពករុមហ៊ពុន្្េ់។២៣ សិប្បករអង្គរ 
ក៏បានផតាេ់ជលូនបពុេ្គេិកនលូវអាហារនថងៃពតង់ជា 
មួយតនម្ទាបបនំផពុតេឺ ១២០០លរៀេក្ពុងមួយ 
លេេ។២៤ ពករុមហ៊ពុនពមរុនំធម្មជាតិ SPLE បាន 
ជួេផ្ទះសពម្ប់បពុេ្គេិកពបតិបតតាិការរស់លៅ 
និងផតាេ់ឲ្យេួកលេនលូវបាយនថងៃពតង់ឥតេិត 
នថ្។២៥ ពករុមហ៊ពុនហលូមហវលូតឌីេីលវរីផីតាេ់ឲ្យ

 
បពុេ្គេិករបស់លេចនំនួន៨នាក់ នលូវអាហារ 
សររីាង្គនិងទឹកសពម្ប់លេេនថងៃពតង់។២៦

 

ចបាប់ការង្ររបស់កម្ពុជាបានតពមរូវឲ្យពករុម 
ហ៊ពុនផតាេ់នលូវកដន្ងលធវីការេ្អមួយដេ់បពុេ្គេិក 
រមួទានំងផតាេ់ពេរូលេទ្យ ដដេចនំណាយលនទះនឹង 
រា៉ា ប់រងលោយពករុមហ៊ពុន។២៧ ពករុមហ៊ពុនមួយ 
ចនំនួនលពជីសលរសីបលងកាីនទនំនួេខពុសពតរូវរបស់
លេលៅលេីសពុខភាេនិងសពុខពុម្េភាេរបស ់
បពុេ្គេិក។ សិប្បករអង្គរបានផតាេ់ការេិនិត្យ
សពុខភាេឥតេិតនថ្រមួម្នការេិនិត្យជមងៃឺ 



ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្មនៅប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ករណីសិក្រសា

www.ticambodia.org 10

រលបង និងដភ្ក។ ដវ ៉ានតាពតរូវបានកាត់ជលូនដេ់បពុេ្គេិកកម្មករដដេម្នដភ្កលមីេមិនសលូវចបាស់។ 
រឯីលរាងចពកកាត់លដរវញិក៏បានផតាេ់មួកសពុវត្ិភាេឥតេិតនថ្ដេ់បពុេ្គេិកផងដដរ។២៨  

 
ចនំលពាទះពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ ការបណាតា ក់ទពុនេឺល ត្ា តលៅលេីកសិករដដេពករុមហ៊ពុនទិញពសរូវេីេួក

 
លេ។ ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ ម្នេនំនិតផតាួចលផតាីមមួយលៅថា “អងការសររីាង្គ លដីម្បចីីរភាេ” លៅឆ្្នំ 
២០១៤ លោយផតាេ់វេ្គបណតាពុ ទះបណាតា េដេ់កសិករលដីម្បលីធវីឲ្យេលូកលេក្ាយជានដេលូអាជីវកម្មជា

 ជាងពោន់ដតជាអ្កផ្គត់ផ្គង់។ ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ ដសវងរកទីផសារឲ្យេួកលេ ដលូលច្ទះកសិករមិន
ចានំបាច់ខវេ់ខ្វ យបនតាលទៀតលទថាលេនឹងអាចេក់អងការលៅកដន្ងណា។ ថ្មីៗលនទះម្នពបម្ណ 
១០,០០០កសិករបានចលូេរមួក្ពុងេលពម្ងលនទះ។ ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ក៏បានផតាេ់វេ្គបណតាពុ ទះ 
បណាតា េដេ់កសិករអនំេីការពេប់ពេងហរិញ្ញវត្ពុ និងបលច្ចកលទសកសិកម្ម។ ពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍
ជួយកសិករលបីកេណនីធនាោរ និងបណតាពុ ទះបណាតា េេួកលេឲ្យលចទះកត់ពតា និងពេប់ពេង

 ហរិញ្ញវត្ពុរបស់លេ។២៩
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៨. សកម្មភាពបរសិាថា ន

លោេបនំណងចម្បងរបស់ហាងអាហារ Eleven One Kitchen េឺលដីម្បលីធវីឲ្យបរស្ិានេ្អពបលសីរ  
ដលូលច្ទះពករុមហ៊ពុនដតងដតដសវងរកមលធយាបាយថ្មីៗ លដីម្បដីកេម្អផេប៉ាទះពាេ់បរស្ិាន។ លភាជនីយោ្ឋ ន 
បានបតាលូរលៅការលវចខ្ចប់េក្ខណៈជីវម្៉ា ស សពម្ប់ចនំណីអាហារខ្ចប់ និងលពបីពបាស់បនំេង់បឺតឫស្ជីាជាង

 ប្ាស្ិក។ េួកលេលេីកទឹកចិតតាអ្កផ្គត់ផ្គង់អាចកាត់បន្យប្ាស្ិចលោយមិនលវចខ្ចប់ទនំនិញរាយលហយី
 បពុេ្គេិកពតរូវបានលេីកទឹកចិតតាលអាយយកថង់លៅលពបីល�ងីវញិ លេេទិញទនំនិញលៅផសារ។ បពុេ្គេិកក៏
 ពតរូវបានបណតាពុ ទះបណាតា េលេីការអនពុវតតាេ្ៗអ  ទាក់ទងនឹងការដកនច្ និងការបនំដបកសារធាតពុដកនច្លផ្ង

ោ្ ពេមទានំងអនាម័យការលរៀបចនំម្លូបអាហារផងដដរ។៣០ ម្លូបអាហាររបស់ហាង Eleven One Kitchen 
មិនម្នប៊ីលចង លហយីផេិតផេលពបីពបាស់ជាលពចីនយកមក្្េ់េីភលូមិដដេបពុេ្គេិករស់លៅ និង

 សា្គ េ់ចបាស់េីពបភេរបស់វា។៣១ សហពោសល្ងល�ង កនំេពុងនឹងលធវីការជាមួយអង្គការ UNIDO  
លដីម្បដីសវងរកេីវធិីដដេពករុមហ៊ពុនអាចកាត់បន្យកាកសនំណេ់ ជួយសន្នំថាមេេ ទឹក និងអេ្គិសនី។ 
ក្ពុងដនំលណីរការផេិត សហពោសបានេយាយាមបដម្ងកាកសនំណេ់លៅជាផេិតផេដដេលពបីបាន

 
លផ្ងលទៀតលហយីបានទទួេវញិ្្ញ បនបពតបរស្ិានសពម្ប់សកម្មភាេបរស្ិានជាលពចីនដលូចជាការដឹក
នានំឲ្យម្នសកម្មភាេលរសីសពម្មជាលដីម។៣២ ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ីយកចិតតាទពុកោក់យា៉ា ងខ្្នំង

 លៅលេីបរស្ិានលោយកាត់បន្យការលពបីពបាស់្្ស្ិក។ ពករុមហ៊ពុនដដេលទីបបលងកាីតថ្មីលនទះបានលពបី
 ពបាស់ដកវ ពកោស និងស្ឹកឈលូ និងោក់ទនំនិញក្ពុងកសនតាកលឈសីពម្ប់លវចខ្ចប់អាហារជាជាងលពបីថង់

្្ស្ិក។ េួកលេក៏ធ្ាប់េិលសាធលពបីពបាស់ម៉ាលូតលូអាេពុយសពម្ប់ដឹកជញ្ជលូ នផងដដរ ប៉ាពុដនតាវាមិនម្នចីរភាេ
 សពម្ប់លេេបច្ចពុប្បន្។ លៅនថងៃខ្ងមពុខ ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ី លពោងផតាេ់អាហារកញ្ចប់ដដេ
 អាចជួយកាត់បន្យកាកសនំណេ់ចនំណីអាហារ។៣៣

Photo Supplied by Leang Leng
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៩. សពុចរតិភាព និងទំនួលខពុសពតរូវសង្គមរបសស់ាជជីវកម្ម

១០. សកម្មភាពទំនួលខពុសពតរូវសង្គមនៅក្ពុងសហគមន៍

សពុចរតិភាេពតរូវបានចាត់ទពុកថាជាកតាតា សនំខ្ន់ចនំលពាទះដនំលណីរការនន CSR និង RBC របស់ពករុមហ៊ពុន  
លពពាទះវារមួបញ្ចលូ េអនពុលល្មភាេតាមចបាប់ និងការលបតាជាញា ចិតតាក្ពុងការពបឆ្នំងអនំលេីេពុករេួយ។ លយាង

 លៅតាម លល្ក Jack van Dokkum សពុចរតិភាេ និងតម្្ភាេេឺជាសសរសតាម្ភសនំខ្ន់េីរលៅក្ពុង 
កម្មវធិី CSR របស់េួកលេ។ លោយសារលរាងចពកលនទះម្នបនំណងលេីកកម្ស់ពករុមហ៊ពុនរបស់ខ្ួន ការ 
រកសាឲ្យបាននលូវតម្្ភាេម្នសារៈសនំខ្ន់ណាស់សពម្ប់ពបតិបតតាិការអាជីវកម្ម។៣៥  

បដន្មេីលេីការវនិិលយាេលៅលេីបពុេ្គេិក ផេប៉ាទះពាេ់បរស្ិាន និងសពុចរតិភាេ ការលធវីសកម្មភាេ
 សង្គមក៏បានចលូេរមួមួយចនំដណកផងដដរ ។ សកម្មភាេបដន្មទានំងលនទះដតងដតបង្្ញេីការលបតាជាញា ចិតតា 

របស់ពករុមហ៊ពុន ឬចនំណាប់អារម្មណ៍លៅក្ពុងសហេមន៍ដដេអាជីវកម្មរបស់ខ្ួនដនំលណីរការ។ សិប្បករ
 អង្គរដឹកនានំឲ្យម្នកម្មវធិីបរចិា្ច េឈាម ពបមលូេសនំរាម និងោនំលដីមលឈលីៅក្ពុងសហេមន៍មលូេោ្ឋ ន។៣៦   

ពករុមហ៊ពុន Golden SMEs ក៏បានដឹកនានំឲ្យម្នការសម្្អ តល្្រ និងការបរចិា្ច េឈាម។៣៧   ពករុមហ៊ពុន 
ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ី អនពុញ្្ញ តឲ្យអាជីវកម្មក្ពុងពសរុក និងសហពោសសង្គមមួយចនំនួន េក់ផេិតផេ

 របស់លេក្ពុងហាងខ្ួន លហយីក៏បានផតាេ់ម្លូបអាហារឲ្យអង្គការផ្ទះបាយកពុម្រ២ដងក្ពុង១ឆ្្នំ លដីម្បឲី្យ
 លក្មងៗលៅទីលនាទះបានបរលិភាេអាហារសពុខភាេ។៣៨ សហពោស ល្ង ល�ង ម្នភាេសកម្មក្ពុង 

សហេមន៍ជាខ្្នំងក្ពុងការបលងកាីតឲ្យម្នសកម្មភាេសម្្អ តបរស្ិាន ការបរចិា្ច េផេិតផេរបស់លេ
 

ដេ់សហេមន៍ដដេខ្ត់លខសាយ និងោនំពទនិស្តិឲ្យម្នចនំលណទះដឹងកាន់ដតលពចីនអនំេីផេិតកម្មរបស់
 សហពោស និងផតាេ់អាហារលូបករណ៍លៅលពរៅពបលទសមួយចនំនួន។៣៩ ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍បានវភិាេ

ទាននថ្ចនំណាយខ្ទះ លដីម្បសីលសង្្គ ទះអាជីវកម្មមួយចនំនួន អនំ�ពុងលពោទះទឹកជនំនន់ សាងសង់បណាណ េ័យ 
និងផតាេ់លសៀវលៅដេ់សិសសានពុសិស្។៤០

ក្ពុងនាមជាអ្កផេិត ផេិតផេកសិកម្ម ពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍ទទួេសា្គ េ់េីផេប៉ាទះពាេ់
 បរស្ិាន និងេយាយាមកាត់បន្យបញ្្លនទះ លោយផតាេ់ឲ្យកសិករនលូវពោប់េលូជសររីាង្គឥតេិតនថ្ ពេម
 

ទានំងជីសររីាង្គដដេលធវីមកេីកាកសនំណេ់សតវ ដដេមិនបនំ្្ញដី។ លេីសេីលនទះលៅលទៀត 
ពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍ លេីកទឹកចិតតាកសិករមិនឲ្យលបាទះអង្កា មចលូេលៅក្ពុងដីោនំដពុទះ ដដេលនទះនឹងធា
នាបាននលូវលស្រភាេននជីវចពមរុទះ និងជួយកាត់បន្យផេប៉ាទះពាេ់បរស្ិាន។៣៤
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១១. កតា្ត ពបឈម និងថ្លាចំណាយ

សពម្ប់សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យម បញ្្ 
ពបឈមធនំបនំផពុតមួយក្ពុងការអនពុវតតាកម្មវធិី CSR/ 
RBC ដ៏រងឹម្នំ េឺការចនំណាយលៅលេេចាប់លផតាីម។ 
ក្ពុងនាមជាពករុមហ៊ពុនបលងកាីតថ្មី ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូត 
ឌីេីលវរី ី បានទទួេសា្គ េ់ថា លៅក្ពុងករណីមួយ

 ចនំនួន ជលពមីសជនំនួសឲ្យការលពបីពបាស់ប្ាស្ិកម្ន 
តនម្ខ្ស់ជាង ១០ដង។ លេីសេីលនទះលទៀត វត្ពុ 
ធាតពុលដីមសររីាង្គម្នតនំនេនថ្។៤១ លរាងចពកកាត ់
លដរក៏បានសដមតាងនលូវអារម្មណ៍ថាកម្មវធិី CSR ពតរូវ 
បានលេលមីេល�ញីថា ជាការង្រដដេចនំណាយ 
លពចីនបនំផពុត។៤២ ទាក់ទងនឹងការចនំណាយជាក ់
ដសតាងសពម្ប់សិប្បករអង្គរពតរូវបានលេបា៉ា ន ់
ពបម្ណថាម្នចនំនួន៦០.០០០ដពុល្្រ ជាលរៀង 
រាេ់ឆ្្ នំ សពម្ប់វេ្គបណតាពុ ទះបណាតា េឧបករណ៍ 
ពបាក់រង្វ ន់បពុេ្គេិក និងការធានារា៉ាប់រង 
ឯកជន។៤៣ ចនំលពាទះពករុមហ៊ពុន ពមរុនំធម្មជាតិ SPLE 
ម្នការចនំណាយេី ៣០០ លៅ ៤០០ដពុល្្រ 
ក្ពុង១ដខ លេីការជួេផ្ទះ និងនថ្បាយសពម្ប ់
បពុេ្គេិក។៤៤ រឯីលរាងចពកកាត់លដរវញិ លទាទះបីជា 
មិនម្នការពបកាសេី ចនំណាយជាក់ដសតាងការ 
បណតាពុ ទះបណាតា េលៅលេីវេ្គអក្ខរកម្ម និងសពុខភាេ 
ម្នការចនំណាយទាបបនំផពុត លោយសារដតលរាង 
ចពកលនទះបានសហការជាមួយអ្កស្ម័ពេចិតតា និង 
អង្គការមិនដមនរោ្ឋ ភិបាេក្ពុងពសរុកមួយ 
ចនំនួន។៤៥  ហាងអាហារ Eleven One Kitchen 
បានបា៉ា ន់ពបម្ណថាតនម្ននការលវចខ្ចប់េក្ខណៈ
ជីវម្៉ា សអាចចនំណាយពបដហេ១០០ដពុល្្រ ក្ពុង 
មួយដខ លហយីតនម្បដន្សររីាង្គជាធម្មតាពតរូវ 
ចនំណាយលទវដងននតនម្ បដន្មិនដមនសររីាង្គ។ 
ជាទលូលៅ ហាងអាហារ Eleven One Kitchen  
បានលមីេល�ញីថាការចនំណាយម្នតនំនេនថ្លបី 

លធៀបលៅនឹងផេិតផេអសររីាង្គ និងទនំនិញ
 

ប៉ាទះពាេ់ដេ់បរស្ិានដនទលទៀត។៤៦ ពករុមហ៊ពុន 
លអមរពុរាយស៍ បា៉ា ន់ពបម្ណថាពករុមហ៊ពុនចនំណាយ 
លេីសកម្មភាេសហេមន៍អស់ ៤០.០០០ដពុល្្រ 
ជាលរៀងរាេ់ឆ្្ នំលហយីសកម្មភាេដនទលទៀតដដេ
ជួយដេ់កសិករេឺពបដហេ ១២០.០០០ដពុល្្រ 
ជាលរៀងរាេ់ឆ្្ នំ (មិនេិតបញ្ចលូ េការចនំណាយលេី
ម្៉ា សពុីន)។៤៧  លនទះបានន័យថាពករុមហ៊ពុន 
លអមរពុរាយស៍ មិនទាន់ទទួេបានផេចនំលណញ 
ពបចានំឆ្្ នំលពចីនលៅល�យីលទ យា៉ា ងណាមិញ  
ពករុមហ៊ពុនលនទះល ត្ា តសនំខ្ន់លេី ចីរភាេជាងការ 
ចនំលណញរយៈលេេខ្ី ដលូចលនទះេួកលេសម្ឹងលមីេ
លៅការចនំលណញរយៈលេេដវង។៤៨ សហពោស 
ល្ងល�ង ក៏បានទទួេសា្គ េ់ថាកម្មវធិី CSR 
របស់លេចនំណាយពបាក់ និងលេេលវល្លពចីន។៤៩ 
បញ្្ពបឈមមួយលទៀតសពម្ប់អាជីវកម្ម េ ឺ
បពុេ្គេិកខវទះការយេ់ដឹងអនំេី មលូេលហតពុក៏ដលូចជា 
តនម្ និងអត្ពបលយាជន៍ននការអនពុវតតាកម្មវធិី
លនទះ។ សពម្ប់បពុេ្គេិកអ្កពេប់ពេងលហយីលេេ
ខ្ទះនដេលូអាជីវកម្មរបស់ពករុមហ៊ពុន Golden SMEs 
សិប្បករអង្គរ លរាងចពកកាត់លដរ និងហលូមហវលូត 
ឌីេីលវរី ីមិនយេ់េីការចានំបាច់របស់ពករុមហ៊ពុនក្ពុង
ការអនពុវតតាសកម្មភាេទានំងលនទះលទ។ ឧទាហរណ៍ 
េីដនំបលូងល�យីបពុេ្គេិកកម្មកររបស់សិប្បករអង្គរ
មិនយេ់េីតនម្ននេនំហាត់ពបាញលៅកដន្ងលធវ ី
ការល�យី។៥០ ចនំដណកឯបពុេ្គេិកលៅពករុមហ៊ពុន 
Golden SMEs វញិ ដនំបលូងមិនយេ់ចបាស់េី 
មលូេលហតពុននការបរចិា្ច េឈាមឫការសម្្អ តល្្រ 
ល�យី។៥១ រ ី៝ឯអតិថិជន និងបពុេ្គេិកហាងអាហារ 
Eleven One Kitchen លដីមល�យីមិនយេ់េី 
អត្ពបលយាជន៍ននសកម្មភាេទានំងលនទះលទលហយី



ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្មនៅប្រទ្រសកម្ពុជា៖ ករណីសិក្រសា
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១២. ភាពជាថៃគូ

លចាទសួរម្្ច ស់ហាងថា លហតពុអវីចានំបាច់ចនំណាយជាលពចីនលៅលេីការលពបីពបាស់បនំេង់បឺតឬស្ ី លបី
 ភាេលពចីនលេយេ់ថាបនំេង់បឺតឬស្លីនទះមិនម្នអនាម័យដលូចជាបនំេង់បឺត្្ស្ិកលទ។៥២  

ដលូចដផ្កលផ្ងៗលទៀតលៅក្ពុងអាជីវកម្ម នដេលូ 
សហការក៏ម្នសារៈសនំខ្ន់សពម្ប់ភាេលជាេ
ជ័យផងដដរ។ ការសហការជាមួយអង្គការមិន 
ដមនរោ្ឋ ភិបាេ និងអង្គការស្ម័ពេចិតតាបលងកាីន 
េទ្ធភាេអាជីវកម្មក្ពុងការទទួេបានអ្ក 
ជនំនាញ និងការោនំពទលផ្ងលទៀតលោយចនំណាយ 
តិច/មិនចនំណាយថវកិាល�យី។ ជាឧទាហរណ៍ 
លរាងចពកកាត់លដរបានសហការជាមួយអង្គការ
មិនដមនរោ្ឋ ភិបាេមួយលៅក្ពុងពសរុក លដីម្ប

 ី
ទទួេបានវេ្គបណ្ពុ ទះបណ្ាេដផ្កអប់រ នំ និង 
សពុខភាេ។៥៣

 
ហាងអាហារ Eleven One Kitchen បាន 
សហការជាមួយពករុមហ៊ពុន Plastic Free 
Cambodia លដីម្បទីទួេបានេន្ឹទះក្ពុងការ 
បណ្ពុ ទះបណ្ាេបពុេ្គេិកអនំេីការដកនច្វត្ពុល�ងី
វញិ លហយីអង្គការមិតតាសម្្ញ់ (Friends  
International) ក៏បានជួយក្ពុងការបញ្ចលូ ន 
បពុេ្គេិកមកផងដដរ។៥៤ ចនំដណកឯសិប្បករអង្គរ 
វញិបានសហការណ៍ជាមួយអង្គការលដីម្បភីាេ
ញញឹមននកពុម្រ (PSE) ក្ពុងការផ្េ់ជាកម្មវធិ ី
ចនំលណទះដឹង និងវជីា្ជ ជីវៈសពម្ប់យពុវជន លហយី
ក៏បានផ្េ់ឱកាសដេ់សិស្៤ រលូបមកហាត ់
លរៀនលៅសិប្បករអង្គរផងដដរ។ ក្ពុងឆ្្ នំ២០១២ 
សិប្បករអង្គរបានផ្េ់ជាពកម្៉ា  និងឯក 
សណា្ឋ នសពម្ប់សាល្ Salai Bai ដដេ 
បណ្ពុ ទះបណ្ាេយពុវជន និងជនអសមត្ភាេ

លេីដផ្កបដិសណា្ឋ រកិច្ចលោយឥតេិតនថ្។ ៥៥  
មិនដតប៉ាពុលណាណ ទះសិប្បករអង្គរក៏បានសហការ
ជាមួយសម្េម Sipar លោយទទួេបានការ
បង្្ញអនំេីអក្រសាសសតាលៅចនំការសលូពតអង្គរ 
(Angkor Silk Farm) និងការនិទានលរឿង 
សពម្ប់បពុេ្គេិកសិប្បករអង្គរ និងកលូនៗរបស់
េួកលេលៅលរាងជាងលផ្ងៗលទៀត។៥៦ ការសហ 
ការលនទះមិនពតឹមដតជួយោនំពទដេ់សហេមន ៍
ដដេពករុមហ៊ពុនបានលធវីពបតិបតតាិការជាមួយ
លនាទះលទ ដតក៏ផ្េ់នលូវវេ្គបណ្ពុ ទះបណ្ាេ 
សពម្ប់បពុេ្គេិកផងដដរ។

 
ភាេជានដេលូសហការជាដផ្កសនំខ្ន់សពម្ប ់
ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍  លពពាទះពករុមហ៊ពុន លអមរពុ 
រាយស៍ចាត់ទពុកការលធវីការជាមួយកសិករក្ពុង
នាមជា “នដេលូសហការ” ជាជាងអ្កផ្គត់ផ្គង់។ 
លេីសេីលនទះលៅលទៀតពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ 
បានសហការនដេលូជាមួយស្ាប័នសាជីវកម្ម 
ហរិញ្ញវត្ពុអនតារជាតិ (International Finance 
Corporation) ក្ពុងេលពម្ងអងការចីរភាេ 
លោយលេីកកម្ស់ផេិតកម្មអាហារឲ្យម្ន 
ចីរភាេ អាចតាមោនបាន និងជួយបរស្ិាន។ 
លដីម្បតីាមោនេីផេិតផេននសង្វ ក់ផេិត 
កម្មរបស់លេ ពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍ក៏បាន 
សហការជាមួយេលពម្ងប្ពុករាយស ៍
(BlocRice) ពករុមហ៊ពុនសាណលូ រាយស៍  
(SanoRice) និងអង្គការអពុកសាវ មកម្ពុជា។៥៧ 
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១៣. អតថាពបនោជន៍ពជីការវិនិនោគ

ជាទលូលៅ ពករុមហ៊ពុនល�ញីថាការវនិិលយាេលេេលវល្ និងពបាក់លេីកម្មវធិី CSR នឹងទទួេបានផេ
 មកវញិ។ ទានំងលនទះអាចរាប់បញ្ចលូ េនលូវលករ ្ល៍ឈា្ម ទះេ្អជាងមពុនលៅក្ពុងសង្គម លហយីេលូកលេអាចដនំលណីរការ 

ឬបលងកាីតទនំនពុកចិតតា និងទនំនាក់ទនំនងេ្ៗអ ជាងមពុនជាមួយបពុេ្គេិក។ ពករុមហ៊ពុនរកល�ញីថា ការវនិិលយាេ
 លេីបពុេ្គេិកអាចបលងកាីតបរយិាកាសការង្រេ្អជាងមពុន និងអាចរកសាបពុេ្គេិកបានយលូរ។ សពម្ប់
 

ពករុមហ៊ពុន Golden SMEs ការម្នកម្មវធិី CSR បន្ាបការចាកលចញរបស់បពុេ្គេិក លហយីបលងកាីន 
ទនំនពុកចិតតាលៅក្ពុងពករុមហ៊ពុនជាងមពុន។៥៨  លល្ក Jack van Dokkum ម្នពបសាសន៍ថា៖ ”ការ 
ចនំណាយពបាក់លេីសកម្មភាេ CSR េឺជាការវនិិលយាេមួយ ដដេេទ្ធផេមិនង្យនឹងតាមោន

 
ភ្ាមៗលទ លហយីជាធម្មតាអត្ពបលយាជន៍េឺផតាេ់លោយពបលយាេ។ អត្ពបលយាជន៍ធនំបនំផពុតចនំលពាទះ 
ពករុមហ៊ពុន េឺភាេលសា្ម ទះពតង់ និងទនំនពុកចិតតារបស់បពុេ្គេិកមកលេីពករុមហ៊ពុន។ លៅលេេពករុមហ៊ពុនចាប់លផតាីម
ពបាពស័យទាក់ទងជាមួយបពុេ្គេិក លហយីយេ់អនំេីរលបៀបដដេេួកលេលមីេល�ញីេីពករុមហ៊ពុន ថាលតី

 អវីលៅជាេនំនិត និងការរ នំេឹងទពុករបស់េួកលេនឹងជួយឲ្យពករុមហ៊ពុនលពជីសលរសីយកវធិីពតឹមពតរូវលដីម្បី
 រកសាបពុេ្គេិកបានយលូរ លហយីពករុមហ៊ពុននឹងទទួេបានការទពុកចិតតាេីេួកលេ។ ោត់បនតាថា៖ ការម្ន
 

កម្មវធិី CSR នានំឲ្យេទ្ធផេអនពុវតតាការង្រជារមួពបលសីរល�ងី។”៥៩ លយាងតាមឯកឧតតាមលល្ក លភឿក 
សពុខ ដដេជាពបធានកម្មវធិីលៅមជ្ឈមណ្ឌ េបង្កា រលពោទះមហនតារាយអាសពុី (Asian Disaster  
Preparedness Center) ម្នពបសាសន៍ថា “ការចលូេរមួចនំដណកបរចិា្ច េពបាក់ចនំលណញរបស់លយងី
លៅសង្គមនឹង ទទួេបានការោនំពទការលជឿទពុកចិតតា និងលករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះេីអតិថិជន និងនដេលូដដេជាវធិី

 សាសសតាលធវីឲ្យម្ននិរន្រភាេអាជីវកម្ម”។៦០  សិប្បករអង្គរ បានទទួេសា្គ េ់ថាលោេនលយាបាយ CSR 
េួកលេបានជួយកាត់បន្យជមងៃឺ លហយីបពុេ្គេិកម្នកម្្នំងជាងមពុន។ សិប្បករអង្គរម្នកពមិតបពុេ្គេិក
ចាកលចញតិចខ្្នំងណាស់ (តិចជាងមួយភាេរយ) និងរកល�ញីថាបពុេ្គេិកម្នការេទះបង់ខ្ស ់
ចនំលពាទះពករុមហ៊ពុនលពពាទះេួកលេយេ់ល�ញីថាពករុមហ៊ពុនបានយកចិតតាទពុកោក់ និងការពារេួកលេេីការ 
ចនំណាកពសរុកលៅទីពករុងឬពបលទសលផ្ងៗ។៦១

 
ចនំដណកឯសហពោស ល្ងល�ង វញិបរយិាកាស CSR លៅក្ពុងពករុមហ៊ពុនបានជួយកាត់បន្យការ

ចនំណាយក្ពុងរយៈលេេដវង លោយបដងវរេីកាកសនំណេ់លៅជាផេិតផេលផ្ងៗ និងលោយការកាត់

បន្យការលពបីពបាស់ និងចនំណាយលេីនថ្អេ្គិសនី។ លល្ក ល្ង ល�ង បានបា៉ា ន់សា្ម នលេីការសន្នំ

សនំនចេីការលពបីពបាស់អេ្គិសនី និងទឹកលោយោត់អាចសន្នំបានេី ៧,០០០ លៅ៨,០០០ ដពុល្្រលរៀង

រាេ់ឆ្្ នំ។៦២
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ជាទលូលៅការវនិិលយាេក្ពុងកម្មវធិី CSR អាចនានំមកនលូវលករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះេ្អដេ់ពករុមហ៊ពុនលៅក្ពុងសហេមន៍។
 លយាងលៅតាម ពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ី កម្មវធិី CSR បានលធវីឲ្យេួកលេម្នទនំនពុកចិតតា និង
 បលងកាីនលករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះរបស់ពករុមហ៊ពុនលហយីក៏ទាក់ទាញអ្កវនិិលយាេផងដដរ។ លៅលេេដដេអ្កផ្គត ់

ផ្គង់និងនដេលូសហការល្្តសនំខ្ន់លៅលេីេពុណភាេ និងការដបងដចកពបាក់ចនំលណញេួកលេក ៏
ផ្េ់នលូវតនម្សមរម្យ លហយីធានាឲ្យបាននលូវលេេលវល្ជាក់ល្ក់ក្ពុងការដឹកជញ្ជលូ ន។៦៣  ក្ពុងនាម 
ជាអាជីវកម្មដដេលទីបបលងកាីតថ្មី និងកនំេពុងដតរកីចលពមីន អត្ពបលយាជន៍ននលករ ្ ិ៍លឈា្ម ទះបានផតាេ់ឱកាស
ឲ្យពករុមហ៊ពុនម្នការពបកួតពបដជងពសបចបាប់ដដេអាចទាក់ទាញអតិថិជន និងលធវីឲ្យអាជីវកម្មកាន់
ដតពបលសីរល�ងី។ បច្ចពុប្បន្ហាងអាហារ Eleven One Kitchen ពតរូវបានលេសា្គ េ់ថាជាអាជីវកម្ម 
ដដេមិនផតាេ់ផេប៉ាទះពាេ់ដេ់បរស្ិាន ដលូលច្ទះលហយីអាជីវកម្មរបស់េួកលេម្នការរកីចលពមីនខ្្នំង
លោយម្នស្ាប័នធនំៗចង់ឲ្យហាងេួកលេលរៀបចនំកម្មវធិីជលូន។៦៤ សហពោស ល្ងល�ងក៏ទទួេសា្គ េ ់
ដដេថាលករ តា ិ៍លឈា្ម ទះេ្អរបស់េួកោត់លៅក្ពុងសង្គមបានលធវីឲ្យអ្កដនទសា្គ េ់ និងចង់ទិញផេិតផេ

 
របស់េួកោត់។៦៥

 
ហាងអាហារ Eleven One Kitchen បានល�ញីថាការវនិិលយាេលេី CSR ទទួេបានផេ 
ពត�ប់មកវញិលពចីន ដលូចជាលយងីមិនម្នអារម្មណ៍ខពុស្្គងលេីការលពបីពបាស់ប្ាស្ិក លពពាទះក្ពុងអាជីវ
កម្មលនទះមិនបានលពបីពបាស់ប្ាស្ិកល�យី លហយីល�ញីថាវាម្នអត្ពបលយាជន៍ចនំលពាទះបរស្ិាន ពេម

 ទានំងសពុខភាេរបស់អតិថិជនផងដដរ។៦៦ លេីសេីលនទះលៅលទៀតហាងអាហារ Eleven One Kitchen 
កត់សម្្គ េ់ថាលភាជនីយោ្ឋ នមួយចនំនួនដដេលៅជិតលនាទះបានចាប់លផ្ីមលពបីពបាស់សម្្ភ រៈលោយ 
ោ្ម នសារធាតពុេីមីក្ពុងការលវចខ្ចប់។៦៧

 
ពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ ពបដហេជាមិនទាន់ល�ញីេីផេពតេប់េីការវនិិលយាេលេីកម្មវធិី CSR លទ 
ប៉ាពុដន្លៅឆ្្នំ២០១៨ ពករុមពបឹកសាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន (The ASEAN Business Advisory  
Council) បានលពជីសលរសីពករុមហ៊ពុន លអមរពុរាយស៍ ជាម្្ច ស់ពានរង្វ ន់ Golden Agrow ដដេទទួេ
សា្គ េ់េីសមិទ្ធផេរបស់ពករុមហ៊ពុនដដេជាម្្ច ស់លជីងឯកក្ពុងការរមួចនំដណកដ៏អសា្ច រ្យដេ់វសិ័យ 
កសិកម្ម។៦៨
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១៤. នសចក្ជីសន្ិោឋា ន/អនពុសាសន៍ និងវិធជីសាសស្តសពម្ប់ពករុមហ៊ពុន 

     ក្ពុងការចាប់ន្្ើមកម្មវិធជីននះ

អាជីវកម្មដដេបង្្ញលៅក្ពុងករណីសិកសាលនទះម្នចនំណពុ ចដលូចោ្មួយេឺ CSR programme របស់
 

េួកលេបានបងកាប់យា៉ា ងលពរៅក្ពុងចក្ខពុវសិ័យ និងលបសកកម្មរបស់ពករុមហ៊ពុន។ ជាលរឿយៗ វាជាចក្ខពុវសិ័យ
 របស់ស្ាបនិកពករុមហ៊ពុនដដេល ត្ា តលេីការបលងកាីតអាជីវកម្មមួយដដេផតាេ់ផេជាវជិ្ជម្នដេ់សង្គម។ 

ពករុមហ៊ពុនម្នវធិីសាសសតាលផ្ងៗោ្ក្ពុងលោេបនំណងលនទះ លេេខ្ទះតាមរយៈការផតាេ់សិទ្ធិដេ់និលយា
 ជិកឬសពុខភាេ និងសពុខពុម្េភាេ ឬផេប៉ាទះពាេ់ដេ់បរស្ិានទាប ឬការអភិវឌ្ឍសហេមន៍ដដេ 

ពករុមហ៊ពុនកនំេពុងម្នពបតិបតតាិការ។ មនពុស្ភាេលពចីនបានយេ់ពសបថាម្នការចនំណាយពបាក់និង 
លេេលវល្លពចីនលៅលេីកម្មវធិី CSR  ប៉ាពុដនតាផេដដេទទួេបានេីការវនិិលយាេលនទះេឺខ្ស់ ទាក់ទងនឹង

 លករ តា ិ៍លឈា្ម ទះ ផេេីការសន្នំេីការចនំណាយរយៈលេេដវង និងចនំលណទះដឹងអាជីវកម្មរបស់េួកលេដដេ 
ផតាេ់ផេវជិ្ជម្នដេ់សង្គម ដដេជាមលូេលហតពុក្ពុងការលេីកទឹកចិតតាឲ្យពករុមហ៊ពុនបនតារមួចនំដណក និង

 បលងកាីតកម្មវធិី CSR របស់េួកលេ។ សារដ៏សនំខ្ន់មួយលទៀតដដេបានបង្្ញលោយពករុមហ៊ពុន េឺតួនាទី
ជាវជិ្ជម្នននភាេជានដេលូក្ពុងកម្មវធិី CSR ។ ជាលរឿយៗ ភាេជានដេលូបានអនពុញ្្ញ តឲ្យពករុមហ៊ពុនេពងីក 
និងកសាងកម្មវធិី CSR  ឬផតាេ់ឲ្យេួកលេនលូវជនំនាញដដេម្នតនម្េីខ្ងលពរៅ (ឧទាហរណ៍៖ ការ 
បណតាពុ ទះបណាតា េ។  
 
ឯកឧតតាម លភឿន សពុខ បានផតាេ់អនពុសាសន៍ថាេួរម្នការអប់រ នំបដន្ម និងការលេីកកម្ស់ការយេ់ដឹង 
អនំេី អវីលៅជា CSR លហយីវាអាចផតាេ់អត្ពបលយាជន៍អវីខ្ទះដេ់ជនំនួញរបស់េួកលេ។៦៩ លល្ក ចនំលរនី 
មកេីពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលររី ីបានលេីកទឹកចិតតាឲ្យអ្កជនំនួញម្ន្ន្ៈខ្ស់ ប៉ាពុដនតាពតរូវចាប់លផតាីមេីតលូច 
បនតាិចមតាងៗលដីម្បឲី្យជនំនួញរបស់េួកលេរកីេលូតល្ស់ពបកបលោយចីរភាេ។ “លៅលេេដដេអាជីវកម្ម 
ដនំលណីរការ លនាទះសហេមន៍នឹងផតាេ់ផេពតេប់មកវញិ”។៧០ 

នៅនពលដៃលអាជជីវកម្មៃំន�ើ រការ 
នោះសហគមន៍នឹង្្តល់្ លពតលប់មកវិញ
លល្ក រចិ ចនំលរនី, ស្ាបនិក ហលូមហវលូតឌីេីលររី ី

"

"
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អនពុសាសន៍សពម្ប់សហពោសធពុនតលូច និងមធ្យមេីេទ្ធផេននករណីសិកសាម្នដលូចខ្ងលពកាម៖ 
 

• ចាប់លផតាីមេីចក្ខពុវសិ័យលៅក្ពុងអាជីវកម្មរបស់អ្ក លហយីកនំណត់អាទិភាេ CRS និងលោេ
       បនំណងរបស់អ្ក

•    ពតរួតេិនិត្យលមីេពកបខណ្ឌ ចបាប់ក្ពុងេក្ខខណ្ឌ ការចពុទះបញ្ជ ីអាជីវកម្ម ការអនពុលល្មតាមេន្ធ និង   
       ការអនពុលល្មតាមចបាប់ការង្ររបស់កម្ពុជា

• េិនិត្យលេីបទោ្ឋ នឧសសាហកម្ម លដីម្បលីេីកកម្ស់ការលធវីអាជីវកម្មពបកបលោយការទទួេខពុស
       ពតរូវ (RBC) របស់អ្កលៅតាមបទោ្ឋ នអនតារជាតិ។ (លមីេពបភេបដន្ម)

• អនពុវតតាពបេ័ន្ធពបឆ្នំងអនំលេីេពុករេួយ ដលូចជាពបេ័ន្ធសពុចរតិភាេសាជីវកម្មរបស់អង្គការតម្្ភាេ 
     កម្ពុជា។ (លមីេពបភេបដន្ម) 

•   ចាត់ដចងថវកិាសពម្ប់កម្មវធិី CSR និងកនំណត់អាទិភាេសពម្ប់ការង្រកម្មវធិីរបស់អ្ក លហយី
 

   អ្កពតរូវម្នលបសកកម្មចបាស់ល្ស់ និងអាទិភាេ េីលពពាទះវាេឺជាចនំណពុ ចចានំបាច់សពម្ប់កម្មវធិី   
     CSR លដីម្បទីទួេបានលជាេជ័យ។

• ដសវងរកនដេលូដដេអាចជួយបនំលេញថវកិា ឬជនំនាញរបស់អ្ក។ ដសវងរកអង្គការមិនដមនរោ្ឋ ភ ិ
  បាេដដេម្នជនំនាញក្ពុងកម្មវធិីបណតាពុ ទះបណាតា េ ឬចីរភាេននបរស្ិាន អាពស័យលេីអាទិភាេ

      របស់អ្ក។

• តាមោន និងទទួេយកមតិលយាបេ់លេីកម្មវធិី CSR របស់អ្ក និងលធវីការ្្ស់បតាលូរ លហយី
     អភិវឌ្ឍតាមតពមរូវការ។

ពបភេបដន្ម៖

Better Factories Cambodia: https://betterwork.org/where-we-work/cambodia/

TI Cambodia’s Business Integrity Programme: ticambodia.org

Plastic Free Cambodia: https://plasticfreecambodia.com/

SHE Investments, Business Information Platform: 
http://ngeayngeay.co/business-registration/limited-company-cambodia/
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១៨ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

១៩ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

២០ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ សរ សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

២១ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន Golden SMEs លោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី៧ ដខកញ្្ញ   
   ឆ្្ នំ២០១៨ លខតតាពេទះសីហនពុ ពបលទសកម្ពុជា

២២ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពមរុនំធម្មជាតិ SPLE លោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៨ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា និងការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយ ហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី  
 

   សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

២៣ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន Golden SMEs លោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី៧ ដខកញ្្ញ  
   ឆ្្ នំ២០១៨ លខតតាពេទះសីហនពុ ពបលទសកម្ពុជា និងការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ  សរ 

 
   សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ  សួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

២៤ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

២៥ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពមរុនំធម្មជាតិ SPLE លោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៨ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា 

២៦ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ីលោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា. 

២៧ពកមការង្ររបស់កម្ពុជា ឆ្្ នំ១៩៩៧ លេខ ២៣៨-២៤០

២៨ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ សរ សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

២៩ការលធវីបទសម្្ភ សន៍តាមទលូរសេ្ជាមួយលល្ក សពុង សារ ៉ាន អេ្គនាយកពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍លោយកញ្្ញ  សរ សាន  
   លៅនថងៃទី១៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨

៣០ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៣១ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស លៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៣២ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្កល្ង ល�ង លោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី១២ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ  
   ពបលទសកម្ពុជា
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៣៣ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ីលោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ 
    រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៣៤ការលធវីបទសម្្ភ សន៍តាមទលូរសេ្ជាមួយលល្ក សពុង សារ ៉ាន អេ្គនាយកពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍លោយកញ្្ញ  សរ សាន  
   លៅនថងៃទី១៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨

៣៥ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ សរ សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ  សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៣៦ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

៣៧ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន Golden SMEs លោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី៧ ដខកញ្្ញ   
   ឆ្្ នំ២០១៨ លខតតាពេទះសីហនពុ ពបលទសកម្ពុជា

៣៨ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ីលោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ 
    រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៣៩ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្កល្ង ល�ង លោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី១២ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ  
   ពបលទសកម្ពុជា

៤០ការលធវីបទសម្្ភ សន៍តាមទលូរសេ្ជាមួយលល្ក សពុង សារ ៉ាន អេ្គនាយកពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍លោយកញ្្ញ  សរ សាន  
   លៅនថងៃទី១៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨

៤១ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ីលោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ 
    រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៤២ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ  សរ សាន លល្កពសីសលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ  សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៤៣ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ  សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា 

៤៤ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពមរុនំធម្មជាតិ SPLE លោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៨ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

៤៥ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ  សរ សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ  សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៤៦ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស លៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៤៧ការលធវីបទសម្្ភ សន៍តាមទលូរសេ្ជាមួយលល្ក សពុង សារ ៉ាន អេ្គនាយកពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍លោយកញ្្ញ  សរ សាន  
   លៅនថងៃទី១៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨

  ឯកសារនោង
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៤៨ការលធវីបទសម្្ភ សន៍តាមទលូរសេ្ជាមួយលល្ក សពុង សារ ៉ាន អេ្គនាយកពករុមហ៊ពុនលអមរពុរាយស៍លោយកញ្្ញ  សរ សាន  
   លៅនថងៃទី១៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨

៤៩ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក ល្ង ល�ង លោយកញ្្ញ  សរ សាន លៅនថងៃទី១២ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ  
   ពបលទសកម្ពុជា

៥០ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ  សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

៥១ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន Golden SMEs លោយកញ្្ញ  សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី៧ ដខកញ្្ញ   
   ឆ្្ នំ២០១៨ លខតតាពេទះសីហនពុ ពបលទសកម្ពុជា

៥២ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៥៣ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ សរ សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ  សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៥៤ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៥៥Artisans Angkor Website, http://www.artisansdangkor.com/people-15-88-artisans-angkores- 

   partnerships-with-ngos.php, accessed 7 Nov. 2018.

៥៦ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ 
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា 
៥៧“Amru Rice: Be Sustainable & Responsible and Lead the Change,” The Khmer Times, 24 May 2018,  

   https://www.khmertimeskh.com/50493094/amru-rice-be-sustainable-responsible-and-lead-the-change/.

៥៨ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន Golden SMEs លោយកញ្្ញ  សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី៧ ដខកញ្្ញ    
   ឆ្្ នំ២០១៨ លខតតាពេទះសីហនពុ ពបលទសកម្ពុជា

៥៩ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្ក Jack van Dokkum លោយកញ្្ញ  សរ សាន លល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀស និងកញ្្ញ  សួន  
   ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី១៩ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៦០ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយឯកឧតតាម លភឿក សពុខ លោយកញ្្ញ  សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ  
   ពបលទសកម្ពុជា

៦១ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយសិប្បករអង្គរលោយកញ្្ញ សរ សាន និងសួន ម្៉ា រណីា លៅនថងៃទី២៧ ដខកញ្្ញ  ឆ្្ នំ២០១៨  
 

   លខតតាលសៀមរាប ពបលទសកម្ពុជា

៦២ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្កល្ង ល�ង លោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី១២ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ   
   ពបលទសកម្ពុជា
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៦៣ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្កល្ង ល�ង លោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី១២ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ  
   ពបលទសកម្ពុជា

៦៤ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៦៥ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយលល្កល្ង ល�ង លោយកញ្្ញ សរ សាន លៅនថងៃទី១២ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ  
   ពបលទសកម្ពុជា

៦៦ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៦៧ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយហាងអាហារ Eleven One Kitchen លោយលល្កពសី សលូលហវៀ អ៊ាលរៀសលៅនថងៃទី១៣ នខវចិ្ិកា  
   ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

៦៨Sok Chan, “Amru Rice chosen for Asean award,” The Khmer Times, 11 Sep. 2018,  

   https://www.khmertimeskh.com/50532326/amru-rice-chosen-for-asean-award. 

៦៩ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយឯកឧតតាម លភឿក សពុខ លោយកញ្្ញ  សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ រាជធានីភ្នំលេញ   
   ពបលទសកម្ពុជា

៧០ការលធវីបទសម្្ភ សន៍ជាមួយពករុមហ៊ពុន ហលូមហវលូតឌីេីលវរី ីលោយកញ្្ញ  សរ សាន លៅនថងៃទី៥ ដខវចិ្ិកា ឆ្្ នំ២០១៨ 
    រាជធានីភ្នំលេញ ពបលទសកម្ពុជា

  ឯកសារនោង
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