
 

 

 

 

 

 
 
 

Indorama Ventures 

အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ 
 

 
 
 

 

 

 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား မူဝါဒ 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  

ဒါရ္ုိက္တာမ်ားဘုတ္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး အမွတ္ ၂/၂၀၁၃ အတည္ျပဳခ်က္အရ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 

မွတ္ခ်က္ 

ဤမူဝါဒတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက 
အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ အတည္ျဖစ္သည္။ 



ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား မူဝါဒ  1 

 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား မူဝါဒ 

Indorama Ventures သည္ က်င့္ဝတ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့ 

ေငြေခ်းသူမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရင္းအျမစ္ရယူရန္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ 

တန္ဖိုးႏွင္ ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝတန္ဖိုးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏို ္င္ရန္ 

ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အေလ့အက်င့္ 

Indorama Ventures တြင္ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈတုိ ႔ကို ျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ အေရးႀကီးေသာ 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏ ွင ္ ့  ေင ြေခ်းသူမ်ားကိ ု  က်င္ ့ဝတ္ႏ ွင ္ ့  အညီသတ္မ ွတ္ထားေသာ 

စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုလားပါသည္။ ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္ရာထူးေနရာကို 

ဝန္ထမ္းမွ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေနအထားမ်ားသည္ လံုျခံဳၿပီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ျခင္း၊ 

ကေလးလုပ္သား အသံုးမျပဳျခင္း၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လုပ္ခသည္ မွ်တသင့္ေတာ္ျခင္း၊ 

အေျခခံလစာကို  ေက်ာ္လြန္ေပးအပ္ျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္လြန္စြာ မ်ားျပားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း 

ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

ကြ်ႏုပ္္တို႔သည ္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ၊ 

ရက္စက္ေသာ၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အေလ့အက်င့္ကို တားျမစ္ရန္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး  

ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ လုပ္ခလစာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစရန္  

ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ထားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

Indorama Ventures တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္မူဝါဒ 

ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ႏွင္ ့အညီ ကြ်ႏု ္ပ္တိ ု ႔၏ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင ္ ့ 

ေငြေခ်းသူမ်ားသည္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညွစ္မႈ၊ 

အႏိုင္က်င့္မႈတို႔ မျပဳလုပ္ မပက္သက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 

မူဝါဒလည္း ရွ ိသည္ႏွင္ ့အညီ ကြ်ႏု ္ပ္တိ ု ႔၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့  ေငြေခ်းသူမ်ားလည္း 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ အေရးႀကီးေသာ 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏ ွင ္ ့  ေင ြေခ် းသူမ်ားအေနျဖင ္ ့  စီးပ ြားေရးလႈပ ္ရ ွားမ ႈမ ်ားအားလံ ု းတြင ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည္ကို လိုလားပါသည္။ 



ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား မူဝါဒ  2 

 

တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား 

ဤမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႔အစည္း၏ စီအီးအိုတြင္ အလံုးစံုတာဝန္ရွိပါသည္။ 

အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဤမူဝါဒအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဤမူဝါဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံရန္ 

တာဝန္ရွိပါသည္။ 

 

က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ မူဝါဒ 

Indorama Ventures ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ 

ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ဝယ္ယူရသည့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့  ေငြေခ်းသူမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ပင္မဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ျဖဴေရးအတြက္ 

အားထားရၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင္ ့  ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးသည္ 

မရွိမျဖစ္ အေရးပါပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကြ်ႏု ္ပ္တို ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္အတန္းမ်ား 

အျပည့္အဝေပါင္းစည္းရန္ ဝယ္ယူျခင္းႏွင္ ့ ေခ်းေငြ မူဝါဒသည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

ကနဦးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ 

အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈတို ႔ကို အေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာ ပက္သက္မႈ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်နပ္စြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထားရွိေသာ စီးပြားေရး 

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ က်င့္ဝတ္ေကာင္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေသာ ေနရာမ်ားရွိ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္ကို လိုလားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ 

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ လံုျခံဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး၊ အလုပ္သမား၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ တေျပးညီ 

ခံယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိ ု ္င ္ရန္ႏွင ္ ့ ကြ်ႏု ္ပ္တိ ု ႔အား တင္ပိ ု ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ထုိျပႆနာမ်ားကို လံုေလာက္စြာထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းထားျခင္းကိ ု 

ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ ေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ႏွင့ ္ 

ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ၄င္းထုတ္ကုန္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 

လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တို႔ကို ေဖာက္ဖ်က္ပ်က္စီးေစသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ မျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာဂရုျပဳ  



ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား မူဝါဒ  3 

 

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကြ်ႏု ္ပ္တို ႔၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့  ေငြေခ်းသူမ်ားကိုလည္း အလားတူ 

ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားကို ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ ပက္သက္မႈကို အစဥ္ 

တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို ႔အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးစီးပြားတက္ေစမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေစမည့္ 

ဘံုနယ္ပယ္မ်ားရွာေဖြရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

အထက္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိေသာ  ေရရွည္ 

တည္တံ့သည့္ ဆက္ဆံေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး တိုးျမွင္ ့ရန္၊ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ရန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ေရး 

တို႔ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးေမ်ာ္ကိုး၍ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားလိုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ 

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့  ေငြေခ်းသူမ်ားအေပၚ မွ်တၿပီးတရားေသာ ဆက္ဆံမႈျဖင္ ့ ဆက္ဆံရန္ 

သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့  ေငြေခ်းသူမ်ားကလည္း ထိုနည္းတူ 

သႏၷိ႒ာန္ထားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

 


