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1. ຂ ໍ້ຄວາມຈາກປະທານ 
 

 

 

ສະບາຍດີທຸກຄ ນ! 
ຂ້າພະເຈ ື້າ, ໃນຖານະທີື່ໄດຖ້ ກແຕ່ງຕັື້ງເປັນປະທານ & CEO ຄ ນໃໝ,່ ເມ ື່ອຫວນຄ ນເບິື່ງ ຫ ັກການດ້ານຈັນຍາບັນ & ຈາລິຍະທ າ 

ທ ົ່ວໂລກ (“COCE”) ທີື່ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນ 2 ປີກອ່ນໜ້ານີື້,  ຂ້າພະເຈ ື້າຮ ້ສຶກວາ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຫ ວງຫ າຍເພ ື່ອທີື່

ຈະຮັກສາລະບ ບບ ລິຫານຂອງກຸ່ມ TTC ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສ ງສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນຂອງ
ບ ລິສັດ. 
 

ເມ ື່ອຂອບເຂດທລຸະກິດຂອງພວກເຮ າໄດຂ້ະຫຍາຍຕ ວຢ່າງໄວວາໃນທ ົ່ວໂລກ, ພວກເຮ າກ ມີໂອກາດຫ າຍຂຶື້ນໃນຕະຫ າດທີື່ມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍ ແລະ ພ້ອມກບັຄ ່ຮ່ວມງານໃໝ່ໆ. ຊຶື່ງວ່າ ສິື່ງນີື້ຈະຍິື່ງເພີື່ມທະວີຄວາມສັບສ ນໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ພວກເຮ າຕ້ອງ
ຕັດສິນໃຈແບບວ່ອງໄວ, ສິື່ງທີື່ສ າຄັນໄປກວາ່ນັື້ນກ ແມ່ນເພ ື່ອຮັກສາ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ື້ນຕ ຂອງກຸມ່ພວກເຮ າອັນໄດມ້າຈາກ 

COCE. 

 

ຂ້າພະເຈ ື້າເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມສ າຄນັແຫ່ງວິທທີາງຂອງກຸມ່ ໂຕໂຍຕ້າ Tsusho, ເຊິື່ງແມ່ນ "DNA(ພັນທຸກ າ)" ຂອງບ ລິສັດພວກ

ເຮ າ, "ກັບທີື່, ລ ງມ ເຮັດ, ຕິດຕ ໍ່ພ ວພັນກັນ", "ການເຮັດວຽກເປັນທີມງານ" ແລະ "ຄວາມຫ  ງໄຫ ໃນທຸລະກິດ", ແລະ ເຈດຈ ານ ງຂອງ

ກຸ່ມໂຕໂຢຕ້າ Tsusho ກ ແມ່ນເພ ື່ອຕອບໂຈດບັນຫາໃຫ້ແກລ່ ກຄາ້ ແລະ ສັງຄ ມຂອງພວກເຮ າ, ສ້າງຄຸ່ນຄ່າໃໝ ່ແລະ 

ປະກອບສ່ວນເຂ ື້າໃນການສ້າງອະນາຄ ດທີື່ສ ດໃສສ າລັບທຸກຄ ນ ດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຮ າກ ຄ : "ໂຕໂຢຕ້າ Tsusho 
ມັກໃນການເຮັດວຽກ"  
 

ຂ້າພະເຈ ື້າຂ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງສະມາຊິກທຸກຄ ນຂອງກຸມ່ໂຕໂຢຕ້າ Tsusho ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກທາ່ນເຂ ື້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ກ່ຽວ

ກັບ ຫ ັກການ 10 ຂ ໍ້ຂອງ COCE ດ້ວຍຕ ວເອງ ແລະ ໃຫຜ້ ້ຈັດການທຸກຄ ນເຂ ື້າຮ່ວມພ ບປະກັບພະນັກງານຂອງຕ ນເລ ື້ອຍໆເພ ື່ອ

ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການແບ່ງປັນກນັແລະ ຄວາມເຂ ື້າໃຈຮ່ວມກັນວ່າ ເປັນຫຍັງ COCE ຈິື່ງມີຄວາມສ າຄັນ. 

ພວກເຮ າທຸກຄ ນຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປກົກະຕິໂດຍຖ ເອ າ COCE ເປັນສິື່ງສ າຄັນ ດ້ວຍຄວາມຊ ື່ສັດ ແລະ ເອ າໃຈໃສ່ຕ ໍ່ COCE 
ໃນວຽກງານປະຈ າວັນຂອງພວກເຮ າ. 
ຂ ໃຫພ້ວກເຮ າຖ ເອ າສິື່ງນີື້ເປັນສິື່ງທ້າທາຍຮ່ວມກັນ!  
ວັນທີື່ 2 ກ ລະກ ດ ປີ 2018 
ບ ລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ຊຸດໂຊ 
ປະທານ & CEO    
ທ່ານອີຊີໂຣ ກາຊີຕານີ,  



4 
 

2. ປັດສະຍາພ ື້ນຖານ   
 

 

 
ປດັສະຍາຂອງບ ລສິດັ 

 ພວກເຮ າມີຈຸດປະສ ງທີື່ຈະເປນັບ ລິສັດທີື່ສ້າງຄຸນຄ່າເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂ ື້າໃນການສ້າງສັງຄ ມທີື່ຈະເລີນກ້າວ
ໜ້າ ດ້ວຍການດ າລ ງຄ ງຢ ່ ແລະ ຈະເລີນກ້າວໜ້າໄປພ້ອມກັບຜ ້ຄ ນ, ສັງຄ ມ ແລະ ໂລກ. 

ຂ ໍ້ແນະນ າດາ້ນການປະພດຶປະຕບິດັ 
ໃນຖານະເປັນພ ນລະເມ ອງທີື່ດີຂອງບ ລິສັດ, 

ພວກເຮ າຈະມຸ້ງໝັື້ນດ າເນີນກິດຈະກ າຂອງບ ລິສັດແບບເປີດເຜີຍ ແລະ ເປັນທ າ; 

ພວກເຮ າຈະຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ສັງຄ ມ ແລະ ຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ;  

ພວກເຮ າຈະມີຫ ວຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສ ້ຊ ນເພ ື່ອສ້າງມ ນຄ່າເພີື່ມ; ແລະ 
ໄລຍະຍາວ 

ພວກເຮ າຈະເຄ າລ ບນັບຖ ຜ ້ອ ື່ນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
   ວທິທີາງຂອງກຸມ່ໂຕໂຢຕາ ຊດຸໂຊ 

ປດັສະຍາພ ື້ນຖານ  
 

 
ຂ ໍ້ປະຕບິັດ 

ດ້ານຈນັຍາບນັ  &  ຈາລຍິະທ າ ທ ົ່ວໂລກ 

ວໄິສທດັ 
ທ ົ່ວໂລກ 

ແຜນທລຸະກດິໄລຍະຍາວ  
ແລະ ແຜນການປະຈ າປ ີ 

“Shokon” ຄວາມ
ຫ  ງ ໄຫ ຕ ໍ່ທຸລະກິດ  

 

                        
                              “ພະລັງແຮງ
ຂອງທິມງານ” 

“Genchi, Genbutsu, Genjitsu”                    ການເຮັດວຽກ
ເປັນທີມ 

      ກັບທີື່, ລ ງມ , ຕິດຕ ໍ່ພ ວພັນ 

ja260
四角形
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3. ຂ ໍ້ປະຕິບັດດ້ານຈັນຍາບັນ & ຈາລິຍະທ າທ ົ່ວໂລກ  

(ຫ ັກການ 10 ຂ ໍ້)   

                                                  
 

1) ພວກເຮ າໃຫ້ຄ າໝັື້ນສນັຍາຕ ໍ່ "ANZEN" ເພ ື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີື່
ປອດໄພ ແລະ ດີຕ ໍ່ສຸຂະພາບ. 

2) ພວກເຮ າຈະປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກຽ່ວຂ້ອງທງັໝ ດ; ລວມທັງ ກ ດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫ ວງ, ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ ໍ່ຕ້ານການຜ ກຂາດ 
ແລະ ການແຂງ່ຂັນທາງທລຸະກິດ ແລະ ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານການຄ້າ. 

3) ພວກເຮ າໃຫ້ຄ າໝັື້ນສນັຍາຕ ໍ່ກັບຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ 

4) ພວກເຮ າມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການປະຕບິັດຕາມກ ດລະບຽບທຸກຂ ໍ້ຂອງບ ລິສັດ. 

5) ພວກເຮ າຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຊ ື່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ດ້ວຍຄວາມໂປງ່ໃສ, ແລະ  
   ຈະປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝ ດ. 
6) ພວກເຮ າຈະປະກອບສວ່ນເຂ ື້າໃນການພັດທະນາສັງຄ ມແບບຍ ນຍ ງ. 

7) ພວກເຮ າຈະສ ົ່ງເສີມ ແລະ ດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລສິັດແບບເປັນມິດ   
   ກບັສິື່ງແວດລ້ອມ. 
8) ພວກເຮ າຈະເພີື່ມມ ນຄາ່ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກ າໃໝ່ ແລະ "Kaizen"  

    (ໂດຍມກີານປບັປຸງຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ). 

9) ພວກເຮ າຈະເຄ າລ ບຕ ໍ່ກັບສິດທມິະນຸດ. 

10) ພວກເຮ າຈະຮັບເອ າຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝ ດທກຸຄ ນ ຢ ່ພາຍໃນ
ບ ລິສັດ ແລະ ໃນສັງຄ ມຂອງພວກເຮ າ. 
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4. ແຜນວາດການຢືນຢນັ COCE   
 

 
 

 
ແມນ່ 

 

ບ ໍ່ 
    ສອດຄ່ອງກັບ 
ກ ດລະບຽບຂອງ
ບ ລິສັດບ ? 

 
ແມນ່ 

 

 
ທ່ານຈະພ ມໃຈບ 
ຖ້າຄອບຄ ວຂອງ 
ທ່ານຮ ້ເລ ື່ອງນີື້ ? 

 
ແມນ່ 

 
ອັນນີື້ຖ ກກ ດໝາຍບ ? 

ບ ໍ່ 
 

ແມນ່ 

 
ຈ ົ່ງຢ່າດ າເນີນການຕ ໍ່. 

ມັນຂັດຕ ໍ່ປັດສະຍາພ ື້ນຖານ 
ຂອງພວກເຮ າ 

           
                        ບ ໍ່ 

ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນ  
 ຕ ໍ່ສຸຂະພາບບ  ? 

 

 

 

      ເລີື່ມຕ ື້ນ 

                                
                              ສິື່ງນີື້ປະກອບສ່ວນເຂ ື້າ
ໃນ                            ສັງຄ ມບ  ?    

ບ ໍ່   

 

ແມນ່  

 

 
           

 

         ສິື່ງນີື້ແມ່ນ
ຄວາມຍ ນຍ ງ   
           ດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມບ ?  

ມັນສອດຄ່ອງກັບ COCE ບ ? 

ຈ ົ່ງຢ່າດ າເນີນການຕ ໍ່ໄປ. 
ມັນຂັດຕ ໍ່ປັດສະຍາພ ື້ນຖານ 

ຂອງພວກເຮ າ 

ບ ໍ່ 

ຢືນຢັນວ່າສອດຄ່ອງ.  
ທ່ານອາດດ າເນີນການຕ ໍ່ໄປ.  
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ສິື່ງນີື້ເຄ າລ ບຕ ໍ່ 
ສິດທມິະນຸດບ  ? 

    
    
                              ບ ໍ່ 

ແມນ່ 

 

ແມນ່ 

 

        
                                                                        ບ ໍ່ 
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5. ຂ ໍ້ປະຕິບັດດ້ານຈັນຍາບັນ & ຈາລິຍະທ າ 

ທ ົ່ວໂລກ (ຄ າອະທິບາຍ)                                      
1) ພວກເຮ າໃຫ້ຄ າໝັື້ນສັນຍາຕ ໍ່ "ANZEN" ເພ ື່ອສ້າງສະພາບ

ແວດ ລ້ອມການເຮັດວຽກທີື່ປອດໄພ ແລະ ດີຕ ໍ່ສຸຂະພາບ 
 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງສະມາຊິກຂອງພວກເຮ າທຸກຄ ນແມ່ນພ ື້ນຖານຂອງກິດ
ຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດພວກເຮ າ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຕອ້ງມີມາດຕະການທີື່ເໝາະສ ມເພ ື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ  

ສຸຂະພາບຂອງກັນ ແລະ ກນັ ແລະ ບຸກຄ ນທີື່ໄດຮ້ັບຜ ນກະທ ບຈາກພວກເຮ າ ອັນ
ເນ ື່ອງມາຈາກ 
ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລິສດັພວກເຮ າ. 

 ພວກເຮ າຕອ້ງປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານພາຍໃນ 
ທີື່ກຽ່ວຂ້ອງກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ. 

 ພວກເຮ າຈະເຂ ື້າຮ່ວມໃນການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ບັນດາຂ ໍ້ລິເລີື່ມຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມ
ກະຕ ລ ລ ື້ນ ເພ ື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພ ື່ອສຸຂະພາບ. 

 ພວກເຮ າຈະນ າໃຊ ້ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮ າ. 
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2) ພວກເຮ າຈະປະຕບິັດຕາມທຸກກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ; ລວມທັງ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ, 
ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ ໍ່ຕາ້ນການຜ ກຂາດ ແລະ ການແຂ່ງຂນັ
ທາງທຸລະກິດ ແລະ ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆດ້ານການ
ຄ້າ   

ການປະຕິບັດຕາມ ແມ່ນ 'ສິື່ງທີື່ຕ້ອງເຮັດ' ໃນທຸກກິດຈະກ າຂອງບ ລິສັດພວກເຮ າ. ການກະທ າທີື່ຝ່າຝືນພຽງຄັື້ງດຽວເທ ົ່ານັື້ນ 
ກ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຮາ້ຍແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫເ້ສຍຊ ື່ສຽງ ແລະ ທ າລາຍຄຸນຄ່າຂອງບ ລິສັດ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຕ້ອງຄຸ້ນເຄີຍກັບກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທັງໝ ດ (ລວມທງັ ລະບຽບການສາກ ນ) ທີື່ຄອບຄຸມໃນ

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮ າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທັງໝ ດຢ່າງເຂັື້ມງວດ
ທຸກເວລາ. 

 ພວກເຮ າຕ້ອງຊອກຫາຄ າແນະນ າຈາກພະແນກກ ດໝາຍຂອງພວກເຮ າ ຫ   ທີື່ປກຶສາດ້ານກ ດໝາຍທີື່ມຄີຸນນະວຸດ 
ເມ ື່ອພວກເຮ າບ ໍ່ແນ່ໃຈ. 

 ພວກເຮ າຕ້ອງລາຍງານທຸກການຝາ່ຝືນ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງທີື່ເໝາະສ ມທີື່ໄດ້ສະໜອງໃຫ.້ 
ການຝາ່ຝືນພຽງຄັື້ງດຽວຕ ໍ່ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ, ກ ດໝາຍຕ້ານການຜ ກຂາດ ແລະ ການແຂງ່ຂັນ
ທາງທລຸະກິດ ຫ   ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານການຄ້າ ອາດນ າໄປສ ່ການລ ງໂທດ  ກ ຄ ໂທດທາງອາຍາ ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊ ື່ສຽງຂອງບຸກຄ ນ ແລະ ຂອງບ ລິສັດ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດກ ້ຄ ນມາໄດອ້ີກ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຕ້ອງສຶກສາດ້ວຍຕ ວເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບທຸກກ ດໝາຍທີື່ໃຊ້ໄດ້ທງັໝ ດ ເຊັົ່ນ: ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ການຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບງັຫ ວງ, ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຜ ກຂາດ ແລະ ການແຂງ່ຂັນທາງທຸລະກິດ, ແລະ 

ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານການຄ້າ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັົ່ງກ່າວຢ່າງເຂັື້ມ
ງວດທຸກເວລາ. 

 ພວກເຮ າບ ໍ່ຄວນສະເໜີ, ໃຫ ້ຫ   ຮັບຂອງຂວັນ, ລ້ຽງອາຫານ ຫ   ສິື່ງບັນເທງີຕ່າງໆ ທີື່ມຈຸີດປະສ ງທີື່ຜິດກ ດໝາຍ 
ຫ    
ຜິດຈາລິຍະທ າ. 

 ພວກເຮ າຕ້ອງແຂງ່ຂັນຢ່າງເປັນທ າໃນຕະຫ າດ ແລະ ຫ ີກຫ ້ຽງທຸກກດິຈະກ າທີື່ອາດນ າໄປສ ່ການລະເມດີກ ດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຜ ກຂາດ/ການແຂ່ງຂັນທາງທລຸະກິດ. 
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 ພວກເຮ າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພີື່ມເຕີມ ເມ ື່ອພວກເຮ າພ ບກບັຄ ່ແຂ່ງ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ  
ຕ້ອງຫ ີກ ເວັື້ນການສ ນທະນາເຖິງຂ ໍ້ມ ນທີື່ລະອຽດອ່ອນ ລວມທັງ ສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫລາດ, ການຕະຫ າດ, ລາຄາ 
ແລະ ຍຸດທະສາດການກ ານ ດລາຄາ. 

 ພວກເຮ າຕ້ອງຮບັຮ ້ວ່າສິື່ງຂອງບາງລາຍການ ຫ   ຈຸດໝາຍປາຍທາງບາງແຫ່ງ ຫ   ຄ ່ສັນຍາບາງຄ ນ ອາດຖ ກຂວ ໍ້າ
ບາດທາງການຄ້າ ຫ   ຖ ກຫ້າມ ແລະ ພວກເຮ າຕ້ອງເອ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພ ື່ອຮັບປະກັນວາ່ການເຮັດທຸລະກ າສາກ ນ
ທັງໝ ດແມ່ນ 
ດ າເນີນໄປຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ. 
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3) ພວກເຮ າໃຫ້ຄ າໝັື້ນສັນຍາຕ ໍ່ກບັຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງ
ການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ. 

 

ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງບ ລສິັດທີື່ຈ ດທະບຽນເປັນຂອງສາທາລະນະ, ຄວາມຖ ກ 
ຕ້ອງຂອງຂ ໍ້ມ ນດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮ າແມ່ນເປນັສິື່ງສ າຄັນ ທັງສ າລັບພວກເຮ າ
ເອງ ແລະ ສ າລັບຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮ າອີກດ້ວຍ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຕອ້ງເອ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພ ື່ອຢືນຢັນຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງຕ ວເລກ

ຕ່າງໆທີື່ພວກເຮ າ 
ສະໜອງໃຫ້ ຫ   ສ ົ່ງໃຫ້. 

 ພວກເຮ າຕອ້ງປະຕິບັດຕາມຫ ັກການດ້ານການບັນຊຕີ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 ພວກເຮ າຕອ້ງເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮ າຢ່າງທັນການ, 

ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ຫ ອກລວງ. 
 ພວກເຮ າຕອ້ງບັນທກຶຂ ໍ້ມ ນການເຮັດທລຸະກ າທັງໝ ດທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ,້ ຖ ກຕ້ອງ 

ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. 
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4) ພວກເຮ າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການປະຕິບັດຕາມ 
ກ ດລະບຽບທຸກຂ ໍ້ຂອງບ ລິສັດ. 
 

 ພວກເຮ າຕອ້ງເຂ ື້າໃຈ ແລະ ປະຕບິັດຕາມ ກ ດລະບຽບທກຸຂ ໍ້ຂອງບ ລິສັດ. 
 ພວກເຮ າຕອ້ງຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການລະເມີດກ ດລະບຽບຂອງບ ລິສັດ ແລະ  

ເຂ ື້າໃຈວ່າ ການລະເມີດດັົ່ງກ່າວ ອາດນ າໄປສ ່ການປະຕິບັດທາງວິໄນ. 
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5) ພວກເຮ າຈະປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຊ ື່ສັດສຸດຈະລິດ 
ແລະ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ແລະ ປົກປ້ອງ ແລະ  
ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງ
ໝ ດ. 
 

ໃນຖານະເປັນພ ນລະເມ ອງທີື່ດີຂອງບ ລິສັດ, ພວກເຮ າໃຫຄ້ າໝັື້ນສັນຍາຈະຖ ເອ າຄວາມຊ ື່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະ  

ຄວາມໂປ່ງໃສໃຫ້ເໜ ອກວ່າບນັດາກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ໄດ້ວາງໄວ້. ແລະ ດ້ວຍຄ າໝັື້ນສັນຍານີື້, 
ພວກເຮ າ 
ເຊ ື່ອວ່າຈະເປັນການສ ົ່ງເສີມຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝ ດ ແລະ ຈະຖ ເປັນພ ື້ນຖານຂອງກິດຈະ
ກ າຕ່າງໆ 
ຂອງພວກເຮ າ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຈະບ ໍ່ພຽງແຕ່ຫວງັຜ ນກ າໄລຂອງຕ ນເທ ົ່ານັື້ນ. ພວກເຮ າຈະພິຈາລະນາເຖິງຜ ນປະໂຫຍດ

ຂອງຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມທີື່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ພະຍາຍາມເອ າຊະນະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພວກເຂ າ. 
 ພວກເຮ າຈະດ າເນີນບັນດາກິດຈະກ າຂອງບ ລິສັດທີື່ປະຕິບັດຕາມຫ ັກຈາລິຍະທ າຂອງພາຍໃນ ແລະ 

ສາກ ນເທ ົ່ານັື້ນ. 
 ພວກເຮ າຕ້ອງເຄ າລ ບນັບຖ  ແລະ ຮັກສາຂ ໍ້ມ ນ, ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕ ວ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ 

ທີື່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງພວກເຮ າເອງ ແລະ ຂອງຜ ້ອ ື່ນ. 
 ພວກເຮ າຈະບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ພ ວພັນກັບບຸກຄ ນໃດທີື່ເຂ ື້າຮວ່ມ ຫ   ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກ າ 

 ຫ   ກິດຈະກ າໃດໆທີື່ຜິດກ ດໝາຍ. 
 ພວກເຮ າຕ້ອງບ ໍ່ສ້າງຂ ໍ້ຄວາມແບບຫ ອກລວງ ຫ   ເຮັດໃຫ້ເຂ ື້າໃຈຜິດ ແລະ ຈະບ ໍ່ເຮັດພຶດຕິກ າແບບ

ເສ ື່ອມເສຍ ແລະ ມີຄ າຄິດເຫັນທີື່ບ ໍ່ເໝາະສ ມຕ ໍ່ຜ ອ້ ື່ນ. ຖ້າມີຂ ໍ້ຜິດພາດ, ພວກເຮ າຈະແກ້ໄຂໂດຍ
ທັນທ.ີ 

 ພວກເຮ າຕ້ອງເປີດເຜີຍທຸກຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານຜ ນປະໂຫຍດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮ າຕ ໍ່
ບ ລິສັດ ແລະ ຕ້ອງບ ໍ່ໃຫຄ້ວາມສ າຄັນຕ ໍ່ຜ ນປະໂຫຍດສ່ວນຕ ວສ ງກ່ວາຜ ນປະໂຫຍດຂອງບ ລິສັດ. 

 ພວກເຮ າຈະບ ໍ່ນ າໃຊ້ຊັບສິນຂອງບ ລິສັດ ເພ ື່ອຈຸດປະສ ງອ ື່ນນອກເໜ ອຈາກເພ ື່ອຈຸດປະສ ງຂອງ
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ບ ລິສັດ. 
 ພວກເຮ າຈະບ ໍ່ເຂ ື້າຮ່ວມ ຫ   ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າພາຍໃນ. 
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6) ພວກເຮ າຈະປະກອບສ່ວນເຂ ື້າໃນການພັດທະນາ 
ສັງຄ ມແບບຍ ນຍ ງ. 
 
ພວກເຮ າເຊ ື່ອຢາ່ງເລິກເຊິື່ງວ່າ ກະແຈສ າຄັນຕ ໍ່ກບັຄວາມສ າເລັດແບບຍ ນຍ ງຂອງພວກເຮ າ  
ແມ່ນການປະສ ມປະສານກັນ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກັນກັບຜ ຄ້ ນ, ສັງຄ ມ ແລະ ໂລກ. 

 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕ ນເອງຕະໜັກເຖງິຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ 
ຂອງທ ົ່ວໂລກ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ ື້າໃນການກ ໍ່ສ້າງພ ື້ນຖານແບບຍ ນຍ ງໃຫ້ແກ່ການ
ການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເສດຖະກິດ ດ້ວຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກບັທຸລະ
ກິດທ້ອງຖິື່ນ, ຊຸມຊ ນ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງ 

ພາກ ລັດໃນທ ົ່ວໂລກ, 

 ພວກເຮ າຈະສ ົ່ງເສີມ ກິດຈະກ າການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄ ມໃນທ ົ່ວໂລກຢ່າງຈງິຈັງ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດ້ານການສຶກສາ, ສະຫວັດດີການສັງຄ ມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. 
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7) ພວກເຮ າຈະສ ົ່ງເສີມ ແລະ ດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆ 
ຂອງບ ລິສັດແບບເປັນມິດກັບສິື່ງແວດລ້ອມ. 

 
ການປະສ ມປະສານກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດພວກເຮ າກບັສິື່ງແວດລ້ອມໄດ້ຖ ກຢັັ່ງຮາກລ ງ
ເລິກໃນປັດສະຍາພ ື້ນຖານຂອງພວກເຮ າ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຕອ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັື້ມງວດຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ

ສິື່ງແວດລ້ອມທງັພາຍໃນ ແລະ ທ ົ່ວໂລກ. 
 ພວກເຮ າຈະພັດທະນາເຕກັໂນໂລຢີ, ການບ ລກິານ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຮ ບແບບ

ທຸລະກິດທີື່ເປັນມິດກັບສິື່ງແວດລ້ອມ. 
 ພວກເຮ າຈະຫ ຸດຜ່ອນຂີື້ເຫຍ ື້ອ, ໝ ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບ 

ພະຍາກອນຕ່າງໆຄ ນໃໝ່ 
ໃນການດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດພວກເຮ າ. 

 ພວກເຮ າຈະພິຈາລະນາຢ່າງມີຄວາມຖ ກຕ້ອງເຖິງຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ກັບສິື່ງແວດລ້ອມໃນ
ການດ າເນີນ 
ກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລິສດັພວກເຮ າ. 

 ພວກເຮ າຈະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ ນຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກບັ 
ຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຈາກກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລສິັດໂດຍ  
ຜ່ານລະບ ບການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮ າ. 

 



16 
 

8) ພວກເຮ າຈະເພີື່ມມ ນຄ່າໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກ າໃ
ໝ່ ແລະ "Kaizen" (ໂດຍມີການປັບປຸງຢ່າງຕ ໍ່

ເນ ື່ອງ). 

 
ເພ ື່ອເຕບີໂຕໃນແນວທາງແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ ື້າໃນສັງຄ ມທີື່ມກີານ
ປ່ຽນແປງ,  
ພວກເຮ າຈ າເປັນຕ້ອງມຸ່ງໝັື້ນ ເພ ື່ອສ້າງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ ແລະ ມ ນຄ່າໃໝ ່ 
ເພ ື່ອສັງຄ ມ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດພວກເຮ າ. 
 
ເພາະສະນັື້ນ, 

 ພວກເຮ າຈະເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັນ ແລະ ແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດ, ເຕັກໂນໂລຢ ີແລະ  
ຄວາມຊ່ຽວຊານທີື່ແຕກຕາ່ງກັນ ໂດຍຜ່ານເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ຕ່ອງໂສມ້ ນຄ່າ 
ຂອງພວກເຮ າ ໃນທ ົ່ວໂລກ. 

 ພວກເຮ າຈະສບຶຕ ໍ່ປັບປງຸຮ ບແບບທລຸະກິດ ແລະ ຂະບວນການ 
ຂອງພວກເຮ າ ໂດຍຜ່ານກດິຈະກ າ PDCA ແລະ Kaizen. 

 ພວກເຮ າຈະຂະຫຍາຍນະວັດຕະກ າໃໝ່ຂອງພວກເຮ າ ແລະ Kaizen  
ດ້ວຍຄວາມກະຕ ລ ລ ື້ນ ໃຫທ້ ົ່ວຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າແລະ ໃນຂ ງເຂດທຸລະກິດໃໝ່ຂອງ
ພວກເຮ າ. 
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9) ພວກເຮ າຈະເຄ າລ ບຕ ໍ່ກັບສິດທິມະນຸດ. 
 

ການເຄ າລ ບຕ ໍ່ຜ ຄ້ ນ ແມ່ນໄດ້ຖ ກຢັັ່ງຮາກລ ງເລິກໃນປັດສະຍາພ ື້ນຖານຂອງພວກເຮ າ. ພວກ
ເຮ າຈະບ ໍ່ອ ດທ ນຕ ໍ່ກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ. 
 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: 

 ພວກເຮ າຕອ້ງບ ໍ່ເຂ ື້າຮ່ວມ ຫ   ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດໃດກ ຕາມ 
ທີື່ຂັດຕ ໍ່ກຽດສກັສີຂອງມະນຸດ. 

 ພວກເຮ າຕອ້ງບ ໍ່ຈ າແນກເຊ ື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ເພດ, ສາສະໜາ ຫ   ຊາດກ າເນີດເດມີ. 

 ພວກເຮ າຕ້ອງບ ໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຊແ້ຮງງານເດກັ,ການຄ້າມະນຸດ ຫ       ຮ ບ
ການໃຊແ້ຮງງານອ ື່ນໆແບບບັງຄບັ ຫ   ແບບບ ໍ່ສະໝກັໃຈ. 

 ພວກເຮ າຕອ້ງບ ໍ່ອ ດທ ນກບັທຸກຮ ບແບບການລ່ວງລະເມີດ. 
 ພວກເຮ າຕອ້ງບ ໍ່ພ ວພັນກບັຜ ທ້ີື່ເຂ ື້າຮ່ວມ ຫ   ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ລະເມີດຕ ໍ່ກັບ

ສິດທິມະນຸດ. 
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10 ) ພວກເຮ າຈະຮັບເອ າຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝ ດທຸກຄ ນ ຢ ່ພາຍໃນ
ບ ລິສັດ ແລະ  

      ໃນສັງຄ ມຂອງພວກເຮ າ. 
 

ພວກເຮ າເຊ ື່ອວ່າຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝ ດທກຸຄ ນ ແມ່ນແຫ ່ງທີື່ມາ
ຂອງ 
ນະວັດຕະກ າໃໝ ່ແລະ ການເຕີບໂຕ. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພວກເຮ າຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮ າ
ສາມາດຍ ກລະດັບມຸມມອງທາງຄວາມຄິດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງລ ກຄາ້ໃນທ ົ່ວໂລກທີື່ນັບມ ື້
ນັບເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 

ເພາະສະນັື້ນ, 
 ພວກເຮ າຈະສ ົ່ງເສີມໃຫ້ມສີະຖານທີື່ເຮັດວຽກທີື່ມຄີວາມຫ າກຫ າຍຊຶື່ງເປັນບ່ອນທີື່ມີ

ຄ ນທີື່ມາຈາກເຊ ື້ອຊາດ, ຊາດກ າເນີດເດີມ, ເພດ ແລະ ອາຍຸທີື່ແຕກຕ່າງກັນມາເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ. 

 ພວກເຮ າຈະສ ົ່ງເສີມການມໂີອກາດທີື່ເທ ົ່າທຽມກັນໃຫ້ແກສ່ະມາຊກິທກຸຄ ນ 
ໂດຍບ ໍ່ຈ າແນກເຊ ື້ອຊາດ, ຊາດກ າເນີດເດີມ ຫ   ເພດຂອງພວກເຂ າ. 

 ພວກເຮ າຈະສ ົ່ງເສີມການສ ື່ສານແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ໃນທ ົ່ວທຸກລະດັບ 
ຂອງສະມາຊິກ ແລະ ອ ງກອນຂອງພວກເຮ າ. 

 ພວກເຮ າຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຊ່ຽວຊານ ພາຍຫ ັງລວມເປັນບ ລິສັດດຽວກັນ 
ຂອງພວກເຮ າ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດປ້ຽບໃນການແຂ່ງຂັນ. 
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ໝາຍເຫດທີື່ສ າຄນັ: 
ເພ ື່ອໃຫ ້COCE ນີື້ ປະກ ດຜ ນເປນັຈງິ, 

 ສະມາຊກິທກຸຄ ນຕອ້ງລາຍງານທນັທີ ກຽ່ວກບັການລະເມດີຕ ໍ່ COCE ນີື້ ຜາ່ນຊອ່ງທາງທີື່ເໝາະສ ມ          
ທີື່ໄດສ້ະຫນອງໃຫ.້ 

 ບ ລສິດັຮບັປະກນັວາ່ບ ໍ່ມກີານດ າເນນີການຕອບໂຕ້ ຫ   ການກະທ າໃດໆ ຕ ໍ່ສະມາຊກິທກຸຄ ນທີື່ລາຍງານ     ການ
ລະເມດີ COCE ນີື້. 

 ສະມາຊກິທກຸຄ ນຕອ້ງຮວ່ມມ ຢາ່ງເຕມັສວ່ນກບັການສ ບສວນຂອງບ ລສິັດ ກຽ່ວກບັການລະເມີດ COCE ນີື້. 

ບ ລສິດັໂຕໂຢຕາ້ ຊຸດໂຊ  
ກ ມຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງບ ລິສັດ.  
ກຸ່ມບ ລິຫານດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ 
ສະບັນທ າອິດ ວັນທີື່ 1 ກ ລະກ ດ ປ ີ2016 

 ສະບັບທີື່ 2  ວັນທີື່ 2 ກ ລະກ ດ ປີ 2018 
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