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NagaWorld Wins Global CSR Award
For A Second Time
Phnom Penh, Cambodia, 30 April 2019 – NagaWorld has clinched the ‘Best Country Award for Overall
Corporate Social Responsibility (CSR) Excellence ‐ Best In Cambodia’ for the second consecutive year
at the 11th Annual Global CSR Summit & Awards 2019, one of the Asia’s most prestigious CSR award
presentations held in Sarawak, Malaysia recently.
The Global CSR Summit & Awards recognise and honour companies for their exemplary CSR
programmes which demonstrate an ongoing commitment towards incorporating ethical values,
corporate governance and respect for individuals, communities and the environment in the way they
run their business.
Organised by the Pinnacle Group International, the awards have become the Gold standard among the
CSR community. Only a handful of companies in the region have received 2019 accolades in various
categories from hundreds of entries. The Awards were presented by Sarawak State’s Minister of
Welfare, Community Well Being, Women, Family and Childhood Development, YB Dato’ Sri Hajjah
Fatimah Abdullah.
NagaWorld’s award acknowledges its commitment to having CSR practices embedded at the
company’s core strategy, whilst making major improvements towards sustainable economic
development and the nation building of Cambodia at the same time.
NagaWorld Managing Director Mr. Pern Chen said, “We are truly honoured to receive this prestigious
accolade, which marks another milestone for NagaWorld’s corporate social responsibility
achievements. Since NagaWorld’s establishment in 1995, we have incorporated CSR as a part of our
sustainable business strategy that involves caring for the community, employees, shareholders and
Cambodia as a whole.”
“We are equally pleased to attribute this coveted achievement to our employees, who have actively
volunteered their time through ‘NagaWorld Kind Hearts’ which was formed in 2014 to support
company‐wide CSR initiatives. At present, about 200,000 Cambodians have benefitted from our CSR
initiatives focusing on 4 key pillars: Education Enhancement, Environmental Care, Community
Engagement and Sports Development.”
“Some of the recent activities include sponsoring study materials and school fees for students, green
tree planting, environmental conservation workshops to promote a greener Cambodia, promoting
environmental awareness through a 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) campaign,

conducting fire safety awareness with fire extinguishers donated to schools, supporting youth
engagement via the NagaWorld Football Club and national sports development through partnership
with the National Olympic Committee of Cambodia,” he added.
In 2018 alone, NagaWorld Kind Hearts conducted 23 campaigns under the Education Enhancement
pillar, helping some 14,209 students at over 40 schools across Cambodia. Community Engagement
pillar initiatives reached out to 17,940 citizens in underprivileged communities, while for Sports
Development, 120 sports teachers were trained in professional coaching techniques by the NagaWorld
Football Club following a module developed by the Football Federation of Cambodia, benefitting more
than 18,500 students. Under Environment Care, NagaWorld saved 610kWh of electricity during Earth
Hour and cleaned up the city by having NagaWorld Kind Hearts volunteers pick up 418kg of trash off
the streets. Volunteers also recycled 443kg of used soap and planted 1,000 healthy trees for a cleaner,
greener Cambodia.
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សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
៣០ មេសា ២០១៩

ណាហ្គាវ ើលដ៍ ឈ្នះពានរង្វាន់ការង្វរសង្ាមសកលវលើកទីពីរ

រាជធានីភ្ំមន េញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នំ២០១៩ ៖ ណាហ្គាម ើលដ៍ បានឈ្នុះពានរង្វាន់ “ឧត្តេភាេ
ការង្វរសង្ាេលអបំផ្សត្ត្ំណាង្ម្របមទសកេពជា” េី រឆ្នំជាប់ គ្ននមៅ “សននិបាត្ និ ង្េិ ធីម្របគលល់ពានរង្វាន់
ការង្វរសង្ាេសកលម្របចំឆ្នំមលើកទី១១

ឆ្នំ២០១៩”

ខដលជាេិធីម្របគលល់ពានរង្វាន់ ការង្វរសង្ាេ

បំ ផ្សត្េួ យម្របចំទី ប
ា អាសីមៅកនង្ទី ម្រកុង្ Sarawak ម្របមទសា៉ា មេសីកាលេីមេលងមីៗមនុះ។
ពានរង្វាន់ ការង្វរសង្ាេសកលមនុះ

ទទួ លសាាល់កេម ិធី ការង្វរសង្ាេគលំ ររូ បស់បណា
ត ម្រកុេហនណា

ខដលានការម្របត្ិបត្តិធរកិចចរបស់ែួនមោយទំ
ល
នួលែសម្រត្ូ ម្របកបមោយ ិជាាជី ៈែពស់ និង្យកចិត្ត
ទកោក់ មៅមលើម្របជាជន សហគលេន៍ និង្បរ ិសាាន។

មរៀបចំ មោយ Pinnacle Group International ពានរង្វាន់មនុះបានកាលយជាសតង្់ោររួេេួ យកនង្សហគលេន៍
ថ្នម្រកុេការង្វរសង្ាេទំង្អស់។
ពានរង្វាន់ម្របចំឆ្នំ២០១៩

ានខត្ម្រកុេហនេួ យចំនួនមៅកនង្ត្ំបន់ ប៉ាមណាណុះខដលទទួ លបាន

មនុះខដលានម្របមភ្ទពានរង្វាន់ រាប់ រយមផ្សេង្ៗគ្នន។

ពានរង្វាន់ មនុះ ម្រត្ូ

បានម្របគលល់មោយ YB Dato’ Sri Hajjah Fatimah Abdullah ខដលជារដឋេន្តនតីម្រកសួង្អភ្ិ ឌ្ឍសែាលភាេ
សហគលេន៍ ស្តសតី ម្រគលួសារ និង្ការថ្នទី ម្រកុង្ Sarawak ។
ណាហ្គាម ើលដ៍

បានទទួលពានរង្វាន់មនុះមោយសារែលួនបានអន ត្តកេម ិធី ការង្វរសង្ាេមោយខផ្សអក

មៅមលើយទធសាស្តសតសលរបស់
ម្រកុេហន និ ង្បានចូលរួេអភ្ិ ឌ្ឍមសដឋកិចច និង្កសាង្ម្របមទសកេពជា
ូន
កនង្មេលខត្េួ យ។

ន្ទយកម្រគលប់ ម្រគលង្ណាហ្គាម ើលដ៍ មោក Pern Chen បានានម្របសាសន៍ ថា “មយើង្ានកិ ត្ិ យ
ត សយ៉ា ង្
ខ្លំង្ខដលទទួ លបានពានរង្វាន់ ដ៏សំខ្ន់ មនុះខដលសរបញ្ជ
ា ក់ឲ្យម

ើញេី សានថ្ដម្នើេេួ យមទៀត្របស់

ណាហ្គាម ើលដ៍កនង្ការអភ្ិ ឌ្ឍការង្វរសង្ាេកនង្ម្របមទសកេពជា។ ចប់ តំង្េីណាហ្គាម ើលដ៍ ម្រត្ូ បាន

បមង្កើត្មេើង្កនង្ឆ្នំ១៩៩៥ េក មយើង្បានបញ្ូច លការង្វរទំ នួលែសម្រត្ូ កនង្សង្ាេមនុះជាខផ្សនកេួ យថ្ន
យទធសាស្តសតធរកិ ចចម្របកបមោយនិ រនតរភាេរបស់មយើង្ខដលមយើង្យកចិ ត្ទ
ត កោក់ មៅមលើសហគលេន៍
បគលាលិក ាចស់ភាគលហន និង្ម្របមទសកេពជាទំង្េូ ល”។

“មយើង្ក៏ ានមសចកតីមសាេនសេរ ីករាយផ្សង្ខដរកនង្ការខចករ ំខលកសានថ្ដមនុះជាេួយបគលាលិករបស់

មយើង្ខដលបានសម័ម្រគលចិ ត្ត និ ង្ចូ លរួេយ៉ា ង្សកេមជាេួ យ ‘ម្រកុេការង្វរសង្ាេណាហ្គាម ើលដ៍ មបុះដូង្
សបបរស’ ខដលម្រត្ូ បានបមង្កើត្មេើង្កនង្ឆ្នំ២០១៤។ េកដល់បចចបបនន ានម្របជាជនកេពជាម្របាណ
២០០.០០០ ន្ទក់ បានទទួលផ្សលម្របមយជន៍េីគលំនិត្ផ្សតួចមផ្សតើេការង្វរសង្ាេរបស់មយើង្ខដលមតតត្មៅ

មលើសសរសតេភ ៤ គលឺការមលើកកេពស់ ិស័យអប់រ ំ ការផ្សារភាាប់ជាេួយសហគលេន៍ ការអភ្ិ ឌ្ឍ ិស័យកីឡា
និ ង្ការគ្នំពារបរ ិសាាន”។
មោក Pern Chen ក៏ បានបខនាេផ្សង្ខដរថា “សកេមភាេការង្វរសង្ាេងមីៗរបស់មយើង្ រួេាន ការ
ឧបត្ាេភសាភរសិកា និ ង្ថ្ងលសិកាដល់សិសេ ការោំកូនមឈ្ើ ការផ្សតល់សិកាាសាោសតីេីការអភ្ិរកេប
រ ិសាាន ការមលើកកេពស់ការយល់ដឹង្សតីេីបរ ិសាានតេរយៈយទធសាស្តសត ៣R (កាត្់ បនាយ មម្របើ ម្របាស់
មេើង្ ិញ និ ង្ខកថ្ចនមេើង្ ិញ) ការផ្សតល់ការបណតុះបណា
ត លអំ េីស ត្ាិភាេអគលាីភ្័យ ការឧបត្ាេប
ភ ំេង្់
េនលត្់អគលាីភ្័យដល់សាោមរៀន

ការមលើកទឹកចិត្ដ
ត ល់យ ជនតេរយៈកលឹបបាល់ទត្់ ណាហ្គាម ើលដ៍

និ ង្ការអភ្ិ ឌ្ឍកី ឡាជាត្ិតេរយៈការសហការជាេួយគលណៈកាមធិ ការជាត្ិ អូឡាំេិកកេពជា”។
កនង្ឆ្នំ២០១៨ ម្រកុេការង្វរសង្ាេណាហ្គាម ើលដ៍មបុះដូ ង្សបបរសបានអន ត្តយទធន្ទការចំនួន ២៣។
មម្រកាេសសរសតេភការមលើកកេពស់ ិស័យអប់ រ ំ ណាហ្គាម ើលដ៍ បានជួ យសិសានសិសេ ១៤.២០៩ ន្ទក់

មៅតេសាោមរៀនជាង្ ៤០ ទូ ទំង្ម្របមទសកេពជា។ មម្រកាេសសរសតេភការផ្សារភាាប់ ជាេួ យសហគលេ

ន៍ ណាហ្គាម ើលដ៍ បានជួ យម្របជាេលរដឋខដលជួបការលំបាក ១៧.៩៤០ ន្ទក់ ែណៈមម្រកាេសសរសតេភ
ការអភ្ិ ឌ្ឍ ិស័យកីឡា

មយើង្បានបណតុះបណា
ត លបមចចកមទសបង្វាត្់កីឡាបាល់ទត្់ អាជីេដល់ម្រគលូ

កី ឡា ១២០ ន្ទក់ ខដលផ្សតល់មោយកលឹបបាល់ទត្់ណាហ្គាម ើលដ៍ មោយមម្របើមេមរៀនខដលអភ្ិ ឌ្ឍមោយ

សហេ័ នក
ធ ី ឡាបាល់ទត្់កេពជា និង្បានផ្សតល់ផ្សលម្របមយជន៍ដល់សស
ិ ានសិសេជាង្ ១៨.៥០០ ន្ទ
ក់។ ចំ ខណកមៅមម្រកាេសសរសតេភការគ្នំពារបរ ិសាាន ិញ ណាហ្គាម ើលដ៍ បានជួយសនេំថាេេលអគលាិ
សនី ៦១០ គលីេវ៉ា
ូ ត្់មា៉ា ង្កនង្ទិវេួ យមា៉ា ង្សម្រាប់ភ្េខផ្សនដី និ ង្បានជួ យសាអត្រាជធានីភ្ំ មន េញ

ជាេួ យបគលាលិកសម័ម្រគលចិ ត្ថ្ត នម្រកុេការង្វរសង្ាេណាហ្គាម ើលដ៍មបុះដូង្សបបរសមោយម្របេូ លសំរាេ

បាន ៤១៨ គលីេម្រកាេមៅតេដង្ផ្សល
ូ
ូ ។ េិ នខត្ប៉ា មណាណុះ ណាហ្គាម ើលដ៍ ក៏បានខកថ្ចនសាបូដំ មដើ េបីមម្របើ

ម្របាស់មេើង្ ិញចំ នួន ៤៤៣ គលីេម្រកាេ
និង្បានោំកូនមឈ្ើម្របាណ ១.០០០ មដើេសម្រាប់ ម្របមទសកេព
ូ
ជាកាន់ ខត្ានភាេថ្បត្ង្ខងេមទៀត្ផ្សង្។

###

សម្រាប់ សំណួរទក់ ទង្នឹង្ការផ្សេេាផ្សាយ ឬរូបភាេ សូេទក់ទង្េកកាន់ ៖
Ms. Melanie Loong
Senior Marketing Communications Manager
Tel: (+855) 10 737 684
Email: melanieloong@nagaworld.com

កញ្ជា មភាគល សូលីនោ
Brand Executive, Marketing Communications
Tel: (+855) 15 61 88 86
Email: phouksolinda@nagaworld.com

即时发布
2019 年 4 月 30 日

金界蝉联环球最佳企业社会责任大奖
柬埔寨金边 4 月 30 日讯 – 凭着深耕多年的企业社会责任(CSR)服务实力，金界在最近于马来
西亚砂拉越举办的“2019 年第 11 届环球企业社会责任峰会暨颁奖礼”上，再度摘下“柬埔寨
国内最佳社会责任杰出企业”大奖，连续两年蝉联这项荣耀。
这项万众瞩目的环球企业社会峰会暨颁奖礼，乃褒扬杰出企业持续地履行企业社会责任典范，
贯彻其伦理价值与企业管理，并在企业营运中不忘尊重个人、社群及环境之价值。
环球企业社会责任大奖乃由 Pinnacle Group International 所发起，如今俨然是世界企业社会
责任的黄金指标。在企业社会责任领域拥有卓越成就的企业，才能在数百家入围企业中脱颖而
出，摘取荣耀。而砂拉越福利、社会和谐、妇女、家庭与学前教育发展部长拿督法蒂玛陈赛明，
则在当天负责颁发奖项给环球杰出企业。
金界获此荣耀，彰显了其将企业社会责任视为企业核心策略之成果，同时不断实践朝向提升可
持续性经济发展和协助柬埔寨国家建设的决心。
金界董事总经理曾羽鹏先生表示：“能获此殊荣，我们深感荣幸。这代表着金界实现了企业社
会责任的另一重要里程碑。自 1995 年金界创立以来，我们将 CSR 纳入企业营运方针，关怀社
群、雇员、股东甚至遍至柬埔寨。”
“我们将这项荣耀归功于我们的雇员，他们通过金界在 2014 年创立的‘金界爱心’组织贡献
心力，支持和响应公司的各种 CSR 活动。金界所积极提倡 4 大 CSR 支柱，即：教育提升、环
境保护、社群关怀及体育发展，至今约有 200, 000 名柬埔寨人民因此受惠。
他也说道：“近期我们积极捐助学习材料和学费给学生、植树绿化、环境保护，以及透过 3Rs
计划（减少、重用及循环使用），推广环境醒觉运动。”
另外，金界也举办防火安全意识课程，并捐赠灭火器给学校，鼓励青年踊跃参与金界足球俱乐
部及柬埔寨国家奥林匹克委员会携手合作的国家体育发展。

在 2018 年内，金界爱心在教育提升下，举办了 23 项活动，协助柬埔寨超过 40 所学校的
14,209 名学生；在社群关怀计划下，亦协助 17,940 名本地弱势群体；而在足球发展计划下，
金界足球俱乐部也配合柬埔寨足球协会呼吁，派员为 120 名教师提供专业的足球指导训练，并
惠及超过 18,500 名学生。在环境保护方面，金界响应“地球一小时”活动，共节约 610 千瓦
的电源；金界爱心的义工们，一同清理街道垃圾共达 418 公斤；他们也协助制作 443 公斤的再
循环肥皂，以及种植 1, 000 棵树苗，为清洁和绿化柬埔寨努力。
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