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សេ�ចក្តីី �ផ្តើ�ើ�ម
ក្នុុ�ងនាមជាក្រុ� ុមហ៊ុុ�នឧស្សាាហកម្មម សកលដែ�លមានមូូ លដ្ឋាាននៅ�ទីីក្រុ� ុង Stockholm ប្រ�ទេ�សស៊ុុ�យអែ�ត
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco Group មានបុុគ្គគ លិិកជាង 43 000 នាក់់ និិងអតិិថិិជនមានជាង 180 ប្រ�ទេ�ស។
គំំនិិតឧស្សាាហកម្មម របស់់យើ�ើងផ្តត ល់់អំំណាចដល់់អតិិថិិជនរបស់់យើ�ើងឱ្យយរី ីកចម្រើ��ើន និិងដឹឹកនាំំសង្គគមឱ្យយ
ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�មុុខ។ នេះ�ះជារបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ឱ្យយថ្ងៃ�ៃអនាគតកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ យើ�ើងជាអ្នន កត្រួ�ួ សត្រា�យផ្លូូ វ�
និិងជាអ្នន កដឹឹកនាំំផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា ហើ�ើយឧស្សាាហកម្មម ទូូទាំ ំងពិិភពលោ�កពឹឹងផ្អែ�ែ កលើ�ើជំំនាញរបស់់យើ�ើង។
ម៉ាាស៊ីី�នបូូ មខ្យយល់់ ម៉ាាស៊ីី�នបូូ មធូូ លីី ម៉ាាស៊ីី�នភ្លើ�ើ �ង ម៉ាាស៊ីី�នបូូ មទឹឹកឧបករណ៍៍ផ្គគត់់ផ្គគង់់ថាមពល និិងប្រ�ព័័ន្ធធ
ដំំឡើ�ើងឈានមុុខគេ�ក្នុុ�ងទីីផ្សាាររបស់់យើ�ើងមាននៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែ ង។
ចក្ខុុ� វិ ិស័័យរបស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុនគឺឺ
�
ដើ�ើម្បីី�ក្លាា យជាជម្រើ��ើសដំំបូូងរបស់់អតិិថិិជន អ្នន កផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម និិង
ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ Atlas Copco Group មានបំំណងចង់់សម្រេ��ចបាននូូ វចំំណុុ ចនេះ�ះតាមរយៈៈ
ការប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់គុុណតម្លៃ�ៃស្នូូ �លរបស់់យើ�ើង ដោ�យគោ�រពតាមក្រ�មសីីលធម៌៌ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត អាជីីវកម្មម របស់់
យើ�ើង និិងធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ដែ�លចែ�ករំំ លែ�កគុុណតម្លៃ�ៃ និិងស្តត ង់់ដារស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ។

ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco Group ¹ ចែ�ងថា៖
•

នៅ� Atlas Copco យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាាប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់ស្តតង់់ដារខ្ពព ស់់នៃ�ក្រ�មសីីលធម៌៌នៅ�ក្នុុ�ងអន្តត រកម្មម អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងទាំ ំងអស់់
ដែ�លមានន័័យថាយើ�ើងតម្រូ�ូវឱ្យយដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងអនុុវត្តតដូូ ចគ្នាា។ យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ឱ្យយដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើង
រាយការណ៍៍អំំពីីការបំំពានដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�នេះ�ះ។

•

ដោ�យរំំពឹឹងថាដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ទាំ ំងអស់់នឹឹងប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់គុុណតម្លៃ�ៃ របស់់ Atlas Copco និិងអនុុវត្តតតាមក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�។
យើ�ើងពិិនិិត្យយ និិងធ្វើ�ើ �សវនកម្មម ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ធានាថាយើ�ើងមានដៃ�គូូ ដែ�លចែ�ករំំ លែ�កស្តតង់់ដារខ្ពព ស់់របស់់
យើ�ើងទាក់់ទងនឹឹងគុុណភាព ក្រ�មសីីលធម៌៌អាជីីវកម្មម បរិ ិស្ថាាន សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិងស័័ក្ដិិ�សិិទ្ធធ ភាពធនធាន។

ឯកសារនេះ�ះគាំំទ្រ�ដល់់ការអនុុវត្តតរបស់់ Atlas Copco លើ�ើស្តតង់់ដារ និិងគោ�លការណ៍៍របស់់ខ្លួួ �នទាក់់ទងនឹឹងក្រ�មសីីលធម៌៌
អាជីីវកម្មម និិងការអនុុវត្តតសង្គគ ម សុុវត្ថិិ�ភាព សុុខភាព និិងបរិ ិស្ថាាន ដោ�យផ្តតល់់ការពន្យយល់់សង្ខេ�េបអំំពីីការរំំពឹឹងទុុកជាមូូ លដ្ឋាាន
របស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ននៃ�ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើង។
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លក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយខាងក្រោ��មគឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco Group ដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំអន្តតរជាតិិខាងក្រោ��មដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យគ្រុ� ុប៖

សេ�ចក្តីី �ព្រា�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីី
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអន្តតរជាតិិរបស់់
អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិ

ការបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមជាសកលរបស់់
អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិ (GC)

សេ�ចក្តីី �ប្រ�កាសរបស់់
ILO ស្តីី�ពីីគោ�លការណ៍៍ជា
មូូ លដ្ឋាាន និិងសិិទ្ធិិ�នៅ�កន្លែ�ែ ង
ធ្វើ�ើ�ការ (ILO)

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់
អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់
ធុុរកិិច្ចច និិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់
OECD សម្រា�ប់់សហគ្រា�ស
ពហុុជាតិិ

លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទូូទៅ�
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ដូូចជា អ្នន កផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ អ្នន កម៉ៅ�ៅការបន្តត ដៃ�គូូ បណ្តាាក់់ទុុនរួ ួមគ្នាា ភ្នាាក់់ងារ អ្នន កលក់់បន្តត និិង
អ្នន កចែ�កចាយ ត្រូ�ូវតែ�យល់់ព្រ�មប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តត និិងការរំំពឹឹងទុុករបស់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន ស្រ�បតាម
ក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់យើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ប្រើ��ើប្រា�ស់់អ្ននកម៉ៅ�ៅការបន្តត សម្រា�ប់់ផលិិតកម្មម នៃ�
ផលិិតផល ឬសេ�វាកម្មម Atlas Copco Group វាជាទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម នោះ�ះក្នុុ�ងការប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់គោ�លការណ៍៍ដូូចគ្នាាដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃ និិងជ្រើ��ើសរើ�ើសអ្ននកម៉ៅ�ៅការបន្តត របស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�វូ បាន
ស្នើ�ើ�សុំំ� ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វូ តែ�ជូូ នដំំណឹឹងដល់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco ថាតើ�ើអ្ននកម៉ៅ�ៅការបន្តត ណាដែ�លពួួ កគេ�
ប្រើ��ើប្រា�ស់់។
ូ
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�
អនុុវត្តតតាមច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�
ជាតិិនៅ�គ្រ�ប់់សកម្មម ភាពរបស់់ពួួកគេ� ដែ�លអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងការងាររបស់់ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�ល
ពួួ កគេ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។ លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវរបស់់ Atlas Copco
អាចលើ�ើសពីីលក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងច្បាាប់់ជាតិិ
ូ
ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�គោ�
រពតាមលក្ខខ ខណ្ឌឌ
តម្រូ�ូវបន្ថែ�ែមរបស់់ Atlas Copco។ ក្នុុ�ងករណីីបែ�បនេះ�ះ ដៃ�គូូ
ូ
អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�ជូ
ូ នដំំណឹឹងដល់់ Atlas Copco អំំពីី វិ ិវាទមុុន
ពេ�លចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើឯកសារនេះ�ះ។
យើ�ើងរំំពឹឹងថាដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងនឹឹងរាយការណ៍៍ពីី
ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុស ឬភាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីណាមួួ យដែ�លគួួ រឱ្យយ
សង្ស័័�យពីីក្រ�មសីីលធម៌៌របស់់យើ�ើង។ យើ�ើងមានប្រ�ព័័ន្ធធ
រាយការណ៍៍ខាងក្រៅ�� SpeakUp ដែ�លអាចប្រើ��ើបានសម្រា�ប់់
ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធ ណាមួួ យ និិងផ្តតល់់ភាពអនាមិិកពេ�ញលេ�ញ។
របាយការណ៍៍អាចត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ �ឡើ�ើងស្ទើ�ើ�រគ្រ�ប់់ភាសា។
ស្វែ�ែ ងយល់់បន្ថែ�ែមអំំពីី SpeakUp នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់
យើ�ើង។
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/
living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
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ិ ច្ឆឆយដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម
លក្ខខ ណៈៈវិនិិ
1.	គ្មាានទាសភាពសម័័យទំំនើ�ើប ឬពលកម្មម ដោ�យបង្ខំំ�
ពលកម្មម ដោ�យបង្ខំំ� ឬដោ�យមិិនស្ម័័�គ្រ�ចិត្តត
ិ ទាសភាពសម័័យទំំនើ�ប
ើ មិិនត្រូ�វូ បានអត់់ឱនក្នុុ�ងទម្រ�ង់់
ណាមួួ យឡើ�ើយ។ ចំំណុុចនេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូល
� ទាំ ំងការតម្រូ�ូវឱ្យយនរណាម្នាាក់់ធ្វើ�ើកា
� រក្រោ��មការគំំរាមកំំហែ�ងនៃ�ការ
ី ម្មម ពីកា
ពិិន័យ
័ ។ ចំំណុុចនេះ�ះក៏៏ហាមឃាត់់ដៃ�គូូ អាជីវក
ី រតម្រូ�ូវឱ្យយនិិយោ�ជិិតដាក់់ប្រា�ក់់ ឬឯកសារដើ�ើមដូូចជា
លិិខិត
ិ ឆ្លល ងដែ�ន វិ ិញ្ញាាបនបត្រ�អប់់រំំ និិងអ្វីី ៗ
� ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លបំំពេ�ញការងាររបស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ។

2.	គ្មាានពលកម្មម កុុមារ
ូ
Atlas Copco ហាមឃាត់់ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ពលកម្មម កុុមារ។ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�
ចាត់់ វិ ិធានការបង្កាារ
ជាចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាថា ពួួ កគេ�មិិនផ្តតល់់ការងារដល់់នរណាម្នាាក់់ក្រោ��មអាយុុស្រ�បច្បាាប់់នៃ�ការងារ
នោះ�ះទេ�។ នេះ�ះមានន័័យថា លុះះ�ត្រា�តែ�ច្បាាប់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនោះ�ះបានកំំណត់់អាយុុលើ�ើសពីីនេះ�ះ គ្មាានបុុគ្គគ ល
ណាដែ�លក្មេ�េ ងជាងអាយុុក្នុុ�ងការបញ្ចច ប់់ការអប់់រំំជាកាតព្វវកិិច្ចច ឬក្មេ�េ ងជាង 15 ឆ្នាំំ� (ឬអាយុុ 14 ឆ្នាំំ� ដែ�ល
អនុុញ្ញាាតដោ�យអនុុសញ្ញាា ILO លេ�ខ 138) អាចត្រូ�ូវបានជ្រើ��ើសរើ�ើសឱ្យយបម្រើ��ើការឡើ�ើយ។ សម្រា�ប់់អនីីតិិជន
ដែ�លមានការអនុុញ្ញាាត ថ្នាាក់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការផ្តតល់់លក្ខខ ខណ្ឌឌការងារ ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ �ការ និិង
ប្រា�ក់់ឈ្នួួ �លសមរម្យយសម្រា�ប់់អាយុុរបស់់គាត់់ ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនោះ�ះជាធរមានជា
អប្បបបរមា។ អាយុុអប្បបបរមាសម្រា�ប់់ការងារគ្រោះ��ះថ្នាាក់់គឺឺ 18 ឆ្នាំំ�។

3.	គ្មាានអំំពើ�ើពុុករលួួយ
ូ
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�ធ្វើ�
ើ �ការប្រ�ឆាំំងនឹឹងអំំពើ�ើពុុករលួួ យគ្រ�ប់់ទម្រ�ង់់ រួ ួមទាំ ំងការជំំ រិ ិតទារប្រា�ក់់ និិង
ូ �ើប្រា�ស់់ឯកសារក្លែ�ែ ងបន្លំំ� ឬការអនុុវត្តតខុុសច្បាាប់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ការសូូ កប៉ាាន់់។ មិិនត្រូ�វប្រើ�
ូ
ឧបករណ៍៍ផលិិត ឬអ្ននកផ្គគ ត់់ផ្គគង់់ដែ�លមិិនបានប្រ�កាសនោះ�ះទេ�។ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�
អនុុញ្ញាាតឱ្យយ
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco ធ្វើ�ើ �សវនកម្មម នៅ�ពេ�លដែ�លបានស្នើ�ើ�សុំំ�ជាលាយលក្ខខ ណ៍៍អក្សសរ និិងដោ�យមានការ
ូ
ជូូ នដំំណឹឹងជាមុុន។ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�បញ្ជា
ា ក់់ពីីការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តត របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះការប្រ�កួួ តប្រ�ជែ�ង
ដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌ ហើ�ើយយល់់ព្រ�មមិិនចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការពិិភាក្សាា ឬកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួ យដៃ�គូូ ប្រ�កួួ តប្រ�ជែ�ង
ទាក់់ទងនឹឹងការកំំណត់់តម្លៃ�ៃ ចំំណែ�កទីីផ្សាារ ឬសកម្មម ភាពស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

4.	ការគាំំទ្រ� និិងការគោ�រពសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស
ូ
ូ
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�គាំ
ំទ្រ� និិងគោ�រពការការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស។ ពួួ កគេ�ត្រូ�វតែ�បញ្ជា
ា ក់់ថា ពួួ កគេ�មិិន
ចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មម ភាពខុុសច្បាាប់់ចំំពោះ�ះការរំំលោ�ភបំំពានសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិងគោ�រពតាមគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំក្រ�មសីីលធម៌៌អន្តត រជាតិិសំំខាន់់ៗដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យ Atlas Copco Group។

5.	ការលុុបបំំបាត់់ការរើ�ើសអើ�ើង
ូ
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�គាំ
ំទ្រ�ឱកាសស្មើ�ើ�គ្នាា យុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងភាពចម្រុះ�ះ� ហើ�ើយធានាថាបុុគ្គគ លិិកទាំ ំងអស់់
ទទួួ លបានការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត តាមសមត្ថថភាព និិងលក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ�របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តតលើ�ើការងារ
ណាមួួ យ ដោ�យមិិនគិិតពីីអាយុុ ពិិការភាព ជាតិិសាសន៍៍ យេ�នឌ័័រ អត្តតសញ្ញាាណយេ�នឌ័័រ សញ្ជាាតិិ ទស្សសនៈៈ
នយោ�បាយ សាសនា និិងទំំនោ�រផ្លូូ វភេ�ទឡើ
�
�ើយ។

6. ធានាបាននូូ វបរិ ិយាកាសការងារប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ �ភាព និិងសុុខភាពល្អអ
ី ម្មម ធានានូូវសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់និយោិ �ជិិតជាអាទិិភាពគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។ កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ កា
តម្រូ�ូវឱ្យយដៃ�គូូ អាជីវក
� រ
និិងលក្ខខ ខណ្ឌឌរោ�ងចក្រ�ត្រូ�ូវតែ�មានលក្ខខ ណៈៈបែ�បនេះ�ះ ដែ�លបុុគ្គគលិិកអាចបំំពេ�ញមុុខងាររបស់់ពួួកគេ�
ក្នុុ�ងបរិ ិយាកាសដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិងមានសុុខភាពល្អអ រួ ួមទាំ ំងការបង្កាារអគ្គិិ�ភ័័យផងដែ�រ។ ដើ�ើម្បីី�
កាត់់បន្ថថ យហានិិភ័យ
័ ត្រូ�ូវតែ�មានគោ�លការណ៍៍សមស្រ�បដើ�ើម្បីីកា
� រពារសុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាពបុុគ្គគលិិក
ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល និិងការបរិ ិយាយអំំពីតួ
ី ួ នាទីីច្បាាស់់លាស់។់ កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ កា
� រសម្រា�ប់់និយោិ �ជិិតត្រូ�ូវតែ�ការពារ
ី ម្មម ត្រូ�វតែ�
ូ
សេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ ររបស់់
�
បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗ និិងបំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការអនាម័័យផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ួ �ន។ ដៃ�គូូ អាជីវក
ចាត់់ វិ ិធានការសមស្រ�ប ដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាព និិងបង្កាារគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ និិងជំំងឺឺដែ�លបណ្តាា លមកពីីលក្ខខ ខណ្ឌឌ
ការងារ តាងនាមឱ្យយបុុគ្គគលិិករបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូល
� ទាំ ំងការផ្តតល់់ការសង្គ្រោះ��ះ�បឋម និិងឧបករណ៍៍
ការពារផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ួ �ន ព្រ�មទាំ ំងឧបករណ៍៍ត្រឹ�មត្រូ�
ឹ
វូ និិងមានការបញ្ជាាក់់ (កន្លែ�ែ ងដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន)។
យើ�ើងរំំពឹឹងថាដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងនឹឹងអនុុវត្តតតាមបទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�អន្តត រជាតិិ ច្បាាប់់ជាតិិ និិង
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សសម្រា�ប់់ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ �ការ និិងប្រា�ក់់ឈ្នួួ �ល។
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7. សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ �តសមាគម និិងសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការចរចាជាសមូូ ហភាព
ូ
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�បញ្ជា
ា ក់់ថាបុុគ្គគ លិិករបស់់ពួួកគេ�មានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងដោ�យ
បើ�ើកចំំហជាមួួយអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ �ការ និិងសំំណង។ និិយោ�ជិិតមាន
ូ ំណាងដោ�យសហជីីពពាណិិជ្ជជកម្មម ឬអត់់សម្រា�ប់់គោ�លបំំណងនៃ�ការចរចាជា
សិិទ្ធិិ�ជ្រើ��ើសរើ�ើសថាតើ�ើត្រូ�វតំ
សមូូ ហភាព។ Atlas Copco មិិនអត់់ឱនចំំពោះ�ះការរើ�ើសអើ�ើងទៅ�លើ�ើនិិយោ�ជិិតណាម្នាាក់់ដែ�លប្រើ��ើសិិទ្ធិិ�
បែ�បនេះ�ះទេ�។

8.	ទទួួ លខុុសត្រូ�ូវលើ�ើបរិ ិស្ថាាន និិងសកម្មម ភាពអាកាសធាតុុ
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម គួួរតែ�មានប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងបរិ ិស្ថាានដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាត ឬបង្ហាាញពីីការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតក្នុុ�ង
ការធ្វើ�ើ �ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងជាបន្តតបន្ទាាប់់នៃ�ការអនុុវត្តតសកម្មម ភាពទាក់់ទងនឹឹងបរិ ិស្ថាានរបស់់ពួួកគេ�។ នេះ�ះ
រួ ួមបញ្ចូូល
� ទាំ ំងការខិិតខំំកាត់់បន្ថថ យផលប៉ះះ�ពាល់់បរិ ិស្ថាានពីីផលិិតកម្មម ឌីីជីីថលនីីយកម្មម ការប្រើ��ើប្រា�ស់់
ផលិិតផល ការដឹឹកជញ្ជូូន
� និិងការចោ�លកាកសំំណល់់។
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងទាំ ំងអស់់គួួរតែ�បង្ហាាញសកម្មម ភាពក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាប្រ�ឈម
អាកាសធាតុុ។
ូ
ការថែ�រក្សាាបរិ ិស្ថាាន និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់បច្ចេ�េក វិ ិទ្យាាដែ�លមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់បរិ ិស្ថាាន ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�
ធ្វើ�ើ �អាជីីវកម្មម របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងលក្ខខ ណៈៈការពារ និិងថែ�រក្សាាបរិ ិស្ថាាន។ ឧទាហរណ៍៍ ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់
លើ�ើការប្រើ��ើប្រា�ស់់ទឹឹក និិងការធ្វើ�ើ �ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកម្មម ទឹឹកកខ្វវក់់។ នៅ�ពេ�លបង្កើ�ើ�តផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម ដៃ�គូូ
ូ
អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�ដោះ�
ះស្រា�យ និិងកាត់់បន្ថថ យផលប៉ះះ�ពាល់់អ វិ ិជ្ជជមានដល់់បរិ ិស្ថាានដែ�លផលិិតផល និិង
សេ�វាកម្មម អាចមាននៅ�ពេ�លត្រូ�ូវបានផលិិត ចែ�កចាយ និិងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក៏៏ដូូចជាក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លនៃ�ការ
ូ
ចោ�លរបស់់ពួួកគេ�។ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�បញ្ជា
ា ក់់ពីីការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តត របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការ
លើ�ើកកម្ពពស់់បច្ចេ�េក វិ ិទ្យាាដែ�លមិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់បរិ ិស្ថាាននៅ�ក្នុុ�ងផលិិតផល ដំំណើ�ើរការ និិងការរចនា។

9.	ការអនុុលោ�មតាមបញ្ជីី�ហាមឃាត់់ និិងអាចប្រ�កាសបាន3 របស់់ Atlas Copco
ូ �ើក្នុុ�ងគ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់
បញ្ជីី�ហាមឃាត់់របស់់ Atlas Copco កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណសារធាតុុដែ�លមិិនត្រូ�វប្រើ�
ផលិិតផល ឬវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើមដែ�លបញ្ជូូនទៅ
� � Atlas Copco ឬក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការផលិិត។ បញ្ជីី�ដែ�លអាចប្រ�កាស
បានមានសារធាតុុដែ�លការប្រើ��ើប្រា�ស់់របស់់វាត្រូ�ូវបានដាក់់កំំហិិត ហើ�ើយបរិ ិមាណនៃ�សារធាតុុដែ�លបាន
ចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�ក្នុុ�ងវត្ថុុ�ធាតុុដែ�លត្រូ�ូវបញ្ជូូនទៅ
� �ឱ្យយក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ការប្រ�កាស។ សារធាតុុរ៉ែែ�
នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់មានវិ ិវាទក៏៏ត្រូ�វូ បានបញ្ចូូល
� ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ដែ�លអាចប្រ�កាសបាន សូូ មមើ�ើលលក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយទីី 4
ូ
សម្រា�ប់់ការបញ្ជាាក់់។ ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ត្រូ�វតែ�បញ្ជា
ា ក់់ពីីការអនុុលោ�មរបស់់ពួួកគេ�ជាមួួយនឹឹងបញ្ជីី�ទាំ ំងនេះ�ះ
តាមដានបច្ចុុ � ប្បបន្នន ភាពនៃ�បញ្ជីី� និិងជូូ នដំំណឹឹងដល់់ Atlas Copco ប្រ�សិិនបើ�ើសារធាតុុដែ�លបានបញ្ចូូល
�
ណាមួួ យមានបញ្ហាា។
ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�សុំំ�ដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ដែ�លផ្តតល់់គ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់ ផលិិតផល
ឬវត្ថុុ�ធាតុុដើ�ើមដែ�លមាន 'សារធាតុុរ៉ែែ�នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់មានវិ ិវាទ2មួួ យឬច្រើ��ើន និិងមានប្រ�ភពមកពីីប្រ�ទេ�ស
ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យជម្លោះ�ះ� និិងហានិិភ័័យខ្ពព ស់់ ត្រូ�ូវតែ�មានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការសហការចាត់់ វិ ិធានយ៉ាា ង
យកចិិត្តតទុុកដាក់់ដោ�យអនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្ដីី�ពីីការចាត់់ វិ ិធានការយ៉ាា ងយកចិិត្តតទុុកដាក់់
របស់់ OECD។
សារធាតុុរ៉ែែ�នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់មានវិ ិវាទគឺឺ columbite-tantalite (coltan), cassiterite, មាស, wolframite ឬនិិស្សសន្ទទវត្ថុុ�របស់់វា
(សំំណប៉ាាហាំំង តង់់ស្ទីី�ន និិងតានតាលូូ ម យោ�ងតាមនិិយមន័័យរបស់់គណៈៈកម្មម ការមូូ លបត្រ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។
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បញ្ជីី�ហាមឃាត់់ និិងអាចប្រ�កាសបានមាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ Atlas Copco Group៖
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain
3
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អនុុលោ�មភាព និិងការតាមដាន
Atlas Copco រំំពឹឹងថាដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងនឹឹងចែ�ករំំ លែ�កស្តតង់់ដារ និិងការប្ដេ�េជ្ញាាចិិត្តតសង្គគម សីីលធម៌៌អាជីីវកម្មម និិង
បរិ ិស្ថាានរបស់់យើ�ើង។ ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានបង្ហាាញដោ�យដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ដែ�លមានក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�ដែ�លអាច
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបបាន ឬដោ�យការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើឯកសារនេះ�ះ។
ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ដែ�លសកម្មម ជាមុុនក្នុុ�ងការអនុុវត្តត ឬបានបំំពេ�ញតាមលក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយទាំ ំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានពិិចារណាសម្រា�ប់់
ភាពជាដៃ�គូូ ដែ�លមានអាទិិភាព។ យើ�ើងពិិនិិត្យយមើ�ើលទំំនាក់់ទំំនងអាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើង ហើ�ើយអាចបញ្ឈឈប់់ទំំនាក់់ទំំនង
ជាមួួ យដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ដែ�លមិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ រ� ដើ�ើម្បីី�ស្រ�បតាមស្តតង់់ដារ និិងលក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយរបស់់យើ�ើង។
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco Group រំំពឹឹងថាដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម របស់់យើ�ើងនឹឹងប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់ឯកសារឱ្យយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�
បង្ហាាញពីីការអនុុលោ�មតាមលក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយដែ�លបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ ឬបង្ហាាញពីីចេ�តនា និិងឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការអនុុលោ�ម
តាមលក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយ ដោ�យបង្កើ�ើ�តផែ�នការសកម្មម ភាព។ ប្រ�សិិនបើ�ើរកឃើ�ើញការបំំពានណាមួួ យដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម អាច
ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តត របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះឯកសារនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�កំំពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការបំំពេ�ញតាម
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទាំ ំងនេះ�ះ ហើ�ើយមានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំផែ�នការសកម្មម ភាពជាមួួ យក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco។
ូ
ជាលក្ខខ ខណ្ឌឌនៃ�ការធ្វើ�ើ �អាជីីវកម្មម ជាមួួយ Atlas Copco Group ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម និិងអ្ននកម៉ៅ�ៅការបន្តត របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�វតែ�
ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ឱ្យយក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន Atlas Copco និិងភ្នាាក់់ងារដែ�លបានផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�របស់់ខ្លួួ �ន (រួ ួមទាំ ំងភាគីីទីីបីី) ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ �សវនកម្មម ។
សវនកម្មម នៅ�នឹឹងកន្លែ�ែ ងនឹឹងត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំជាមុុនជានិិច្ចច ដោ�យមានកិិច្ចចសហការពីីដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម ។

(ឈ្មោះ�ះ�ដៃ�គូូ អាជីីវកម្មម )
បានអាន និិងយល់់ឯកសារនេះ�ះដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើក្រ�មប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ Atlas Copco ហើ�ើយប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតក្នុុ�ងការអនុុលោ�មតាម
លក្ខខ ណៈៈវិ ិនិិច្ឆឆយ និិងលក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវទាំ ំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងឯកសារនេះ�ះ។
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ឯកសារយោ�ងបន្ថែ�ែម
Atlas Copco ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតចំំពោះ�ះគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំសីីលធម៌៌អន្តត រជាតិិសំំខាន់់ៗទាំ ំងនេះ�ះ៖
សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអន្តត រជាតិិរបស់់អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិ www.un.org
សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសរបស់់អង្គគ ការពលកម្មម អន្តត រជាតិិស្តីី�ពីីគោ�លការណ៍៍ជាមូូលដ្ឋាាន និិងសិិទ្ធិិ�នៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ �ការ www.ilo.org
ការបង្រួ�ួ បបង្រួ�ួមរបស់់អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិ www.unglobalcompact.org
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ OECD សម្រា�ប់់សហគ្រា�សពហុុជាតិិ www.oecd.org
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិសម្រា�ប់់ធុុរកិិច្ចច និិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស www.ohchr.org
Atlas Copco បានក្លាា យជាសមាជិិកនៃ�ការបង្រួ�ួ បបង្រួ�ួមរបស់់អង្គគ ការសហប្រ�ជាជាតិិ តាំំងពីីឆ្នាំំ� 2008។
របាយការណ៍៍ចីីរភាពរបស់់ Atlas Copco អនុុវត្តតតាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំគំំនិិតផ្តួួ ចផ្តើ�ើ�មរបាយការណ៍៍
�
ជាសកល (GRI)
www.globalreporting.org លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវចីីរភាពនៃ�ច្បាាប់់គណនីីប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស៊ុុ�យអែ�ត និិងលក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវចីីរភាពដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធ របស់់សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប។
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