
លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group | 1 ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូ
អាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ  
Atlas Copco Group



លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group | 2 ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

សេ�ច្ឆកីី្ខសេ�ី�ម្ម
កុ្នុ�ងនាមជាក្រុក្នុមុហ៊ុុ�នឧស្សាាហ៊ុក្នុមមស្សាក្នុលដែ�លមានមូលដ្ឋាា ននៅ�ទីីក្រុក្នុងុ Stockholm ក្រុ�នៅទីស្សាស្សាុ�យដែ�ត 
ក្រុក្នុមុហ៊ុុ�ន Atlas Copco Group មាន��គ្គគលិក្នុជាង 43 000 នាក្នុ់ និង�តិថិិជនមានជាង 180 ក្រុ�នៅទីស្សា។ 
គ្គំនិតឧស្សាាហ៊ុក្នុមមរ�ស្សា់នៅយើងផ្តតល់�ំណាច�ល់�តិថិិជនរ�ស្សា់នៅយើងឱ្យយរកី្នុចនៅក្រុមើន និង�ឹក្នុនាំស្សាងគមឱ្យយ
នៅ�ះ �នៅ�ម�ខ។ នៅន�ជារនៅ�ៀ�ដែ�លនៅយើងនៅ�ើ ីឱ្យយថ្ងៃថិៃ�នាគ្គតកាន់ដែតក្រុ�នៅស្សាើរនៅ�ើង។ នៅយើងជា�នក្នុក្រុតួស្សាក្រុ�យផូ្ត �វ 
និងជា�នក្នុ�ឹក្នុនាំដែផ្តនក្នុ�នៅចេក្នុវទិីា នៅហ៊ុើយឧស្សាាហ៊ុក្នុមមទូីទាំងំពិិភពិនៅ�ក្នុពិឹងដែផ្តែក្នុនៅលើជំនាញរ�ស្សា់នៅយើង។ 
មាា ស្សា�ីន�ូមខយល់ មាា ស្សា�ីន�ូម�ូលី មាា ស្សា�ីននៅភើ ើង មាា ស្សា�ីន�ូមទីឹក្នុ   ឧ�ក្នុរណ៍៍ផ្តគត់ផ្តគង់ ថាមពិល និងក្រុ�ពិ័នធ
�ំនៅ�ើងឈានម�ខនៅគ្គកុ្នុ�ងទីីផ្តាររ�ស្សា់នៅយើងមាននៅ�ក្រុគ្គ�់ទីីក្នុដែនើង។

ចកុ្នុ� វសិ្សា័យរ�ស្សា់ក្រុក្នុមុហ៊ុុ� នគ្គឺនៅ�ើមីីកាើ យជាជនៅក្រុមើស្សា�ំ�ូងរ�ស្សា់�តិថិិជន �នក្នុផ្តគត់ផ្តគង់ ថ្ងៃ�គូ្គអាជីវក្នុមម និង
ភាគ្គីពាក្នុ់ពិ័នធ នៅផ្តេងនៅទីៀត។ Atlas Copco Group មាន�ំណ៍ងចង់ស្សានៅក្រុមចបាននូវចំណ៍� ចនៅន��មរយៈ
ការក្រុ�កាន់ខ្ជាា �់គ្គ�ណ៍តថ្ងៃមើសុ្សា �លរ�ស្សា់នៅយើង នៅដ្ឋាយនៅ�រពិ�មក្រុក្នុមស្សាីល�ម៌កុ្នុ�ងការ�ន�វតតអាជីវក្នុមមរ�ស្សា់
នៅយើង និងនៅ�ើ ីការជាមួយថ្ងៃ�គូ្គអាជីវក្នុមមដែ�លដែចក្នុរំដែលក្នុគ្គ�ណ៍តថ្ងៃមើ និងស្សាត ង់ដ្ឋារក្រុស្សានៅ�ៀង�ន ។

ក្រុក្ខម្មក្រុ�តិិ�តិីិរ��់ក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group ¹ ចែច្ឆងថា៖
• នៅ� Atlas Copco នៅយើងនៅ�េជ្ញាា ក្រុ�កានិ់ខ្ជាា �់ ស្តេ ង់ដារខ្ពពស្ត់ដៃនិក្រុក្ខម្មស្តីលធម្ម៌នៅ�កុ្ខ�ងអនិេ រក្ខម្មមអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងទាំងំអស្ត់ 

ដែ�លមានិនិ័យថានៅយើងតក្រុមូ្មវិឱ្យយ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងអនិ�វិតេ�ូច្ឆគ្នាា ។ នៅយើងនៅលើក្ខទឹឹក្ខច្ឆិតេឱ្យយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើង
រាយការណៈ៍អំពីីការ�ំពានិដែ�លបានិនៅក្ខើតនៅ�ើងច្ឆំនៅពាះក្រុក្ខម្មក្រុ�តិ�តេ ិនៅនិះ។

• នៅដាយរំពីឹងថាដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមទាំងំអស្ត់និឹងក្រុ�កានិ់ខ្ជាា �់គូ�ណៈតដៃម្មៃរ�ស្ត់ Atlas Copco និិងអនិ�វិតេតាម្មក្រុក្ខម្មក្រុ�តិ�តេ ិ។ 
នៅយើងពីិនិិតយ និិងនៅធើ �ស្តវិនិក្ខម្មមដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើង នៅ�ើម្មីីធានាថានៅយើងមានិដៃ�គូូដែ�លដែច្ឆក្ខរំដែលក្ខស្តេ ង់ដារខ្ពពស្ត់រ�ស្ត់
នៅយើងទាំក្ខ់ទឹងនិឹងគូ�ណៈភាពី ក្រុក្ខម្មស្តីលធម្ម៌អាជីីវិក្ខម្មម �រសិ្ថាា និ ស្តិទិឹិម្មនិ�ស្តស និិងស្ត័កិ្ខិស្តិទិឹភាពីធនិធានិ។ 

ឯក្ខស្ថារនៅនិះគ្នាំក្រុទឹ�ល់ការអនិ�វិតេរ�ស្ត់ Atlas Copco នៅលើស្តេ ង់ដារ និិងនៅគ្នាលការណៈ៍រ�ស្ត់ខួ្ព �និទាំក្ខ់ទឹងនិឹងក្រុក្ខម្មស្តីលធម្ម៌
អាជីីវិក្ខម្មម និិងការអនិ�វិតេស្តងគម្ម ស្ត�វិតា ិភាពី ស្ត�ខ្ពភាពី និិង�រសិ្ថាា និ នៅដាយផ្តេល់ការពីនិយល់ស្តនៅងខ�អំពីីការរំពីឹងទឹ�ក្ខជ្ញាមូ្មលដាា និ
រ�ស្ត់ក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និដៃនិដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើង។ 



លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group | 3 ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយខាងសេក្រុ�ម្មគឺូចែ�ែក្ខសេល�ក្រុក្ខម្មក្រុ�តិិ�តិីិក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group ចែ�លចែ�ែក្ខសេល�
សេ�ល�រណ៍ៈចែណៈនាំអំនីិរជាតិិខាងសេក្រុ�ម្មចែ�ល�កំ្រុ�សេ�យក្រុគូ�ុ៖

សេ�ច្ឆកីី្ខក្រុ�ងច្ឆា�់�ីីពីី
�ិ�ិិម្មនិ��សអនីិរជាតិិរ��់

អងគ�រ�ហ៊ុក្រុ�ជាជាតិិ

សេ�ច្ឆកីី្ខក្រុ���រ��់ 
ILO �ីីពីីសេ�ល�រណៈ៍ជា

មូ្មល�ា និ និិង�ិ�ិិសេ�ក្ខចែនិែង
សេ�ើ ��រ (ILO)

�រ�ក្រុងួ��ក្រុងួម្មជា�ក្ខល រ��់
អងគ�រ�ហ៊ុក្រុ�ជាជាតិិ (GC)

សេ�ល�រណ៍ៈចែណៈនាំរំ��់ 
OECD �ក្រុ��់�ហ៊ុក្រុ��

ពីហ៊ុ�ជាតិិ

សេ�ល�រណ៍ៈចែណៈនាំរំ��់
អងគ�រ�ហ៊ុក្រុ�ជាជាតិិ�ក្រុ��់

��រក្ខិច្ឆច និិង�ិ�ិិម្មនិ��ស

លក្ខខខណៈឌ តិក្រុមូ្មវិ�ូសេ�
ថ្ងៃ�គូ្គអាជីវក្នុមម�ូចជា �នក្នុផ្តគត់ផ្តគង់ �នក្នុនៅ�ា ការ�នត  ថ្ងៃ�គូ្គ�ណាត ក្នុ់ទី�នរមួ�ន  ភាន ក្នុ់ងារ �នក្នុលក្នុ់�នត  និង
�នក្នុដែចក្នុចាយ ក្រុតវូដែតយល់ក្រុពិមក្រុ�កាន់ខ្ជាា �់ ការនៅ�តជាា ចិតត និងការរំពិឹងទី�ក្នុរ�ស្សា់ក្រុក្នុមុហ៊ុុ�ន ក្រុស្សា��ម
ក្រុក្នុមក្រុ�តិ�តត ិរ�ស្សា់នៅយើង។ ក្រុ�ស្សាិននៅ�ើថ្ងៃ�គូ្គអាជីវក្នុមមនៅក្រុ�ើក្រុបាស្សា់�នក្នុនៅ�ា ការ�នតស្សាក្រុមា�់ផ្តលិតក្នុមមថ្ងៃន
ផ្តលិតផ្តល ឬនៅស្សាវាក្នុមម Atlas Copco Group វាជាទីំនួលខ�ស្សាក្រុតវូរ�ស្សា់ថ្ងៃ�គូ្គអាជីវក្នុមមនៅនា�កុ្នុ�ងការនៅក្រុ�ើ
ក្រុបាស្សា់នៅ�លការណ៍៍�ូច�ន នៅ�ើមីីវាយតថ្ងៃមើ និងនៅក្រុជើស្សានៅរសី្សា�នក្នុនៅ�ា ការ�នត រ�ស្សា់ពួិក្នុនៅគ្គ។ ក្រុ�ស្សាិននៅ�ើក្រុតវូបាន
នៅស្សាន ើស្សា�ំ ថ្ងៃ�គូ្គអាជីវក្នុមមក្រុតវូដែតជូន�ំណ៍ឹង�ល់ក្រុក្នុមុហ៊ុុ�ន Atlas Copco ថានៅតើ�នក្នុនៅ�ា ការ�នតណាដែ�លពួិក្នុនៅគ្គ
នៅក្រុ�ើក្រុបាស្សា់។

ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតអនិ�វិតេតាម្មច្ឆា�់ និិង�ទឹ�ីញ្ញញ តេ ិ
ជ្ញាតិនៅ�ក្រុគូ�់ស្តក្ខម្មមភាពីរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូ ដែ�លអនិ�វិតេច្ឆំនៅពាះ
ក្រុ�តិ�តេ ិការ និិងការងាររ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូនៅ�កុ្ខ�ងក្រុ�នៅទឹស្តដែ�ល
ពួីក្ខនៅគូក្រុ�តិ�តេ ិការ។ លក្ខខខ្ពណៈឌ តក្រុមូ្មវិរ�ស្ត់ Atlas Copco 
អាច្ឆនៅលើស្តពីីលក្ខខខ្ពណៈឌ តក្រុមូ្មវិដែ�លមានិដែច្ឆងកុ្ខ�ងច្ឆា�់ជ្ញាតិ 
កុ្ខ�ងក្ខរណៈីនៅនិះ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតនៅគ្នារពីតាម្មលក្ខខខ្ពណៈឌ
តក្រុមូ្មវិ�ដែនិាម្មរ�ស្ត់ Atlas Copco។ កុ្ខ�ងក្ខរណីៈដែ��នៅនិះ ដៃ�គូូ
អាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតជូីនិ�ំណៈឹង�ល់ Atlas Copco អំពីីវិវិាទឹម្ម�និ
នៅពីលច្ឆ�ះហ៊ុតានៅលខ្ជានៅលើឯក្ខស្ថារនៅនិះ។

នៅយើងរំពីឹងថាដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងនិឹងរាយការណៈ៍ពីី
ការក្រុ�ក្រុពីឹតេខ្ព�ស្ត ឬភាពីម្មិនិក្រុ�ក្រុក្ខតីណាមួ្មយដែ�លគួូរឱ្យយ
ស្តងស័យពីីក្រុក្ខម្មស្តីលធម្ម៌រ�ស្ត់នៅយើង។ នៅយើងមានិក្រុ�ពី័និិ
រាយការណៈ៍ខ្ជាងនៅក្រុ� SpeakUp ដែ�លអាច្ឆនៅក្រុ�ើបានិស្តក្រុមា�់
ភាគូីពាក្ខ់ពី័និិណាមួ្មយ និិងផ្តេល់ភាពីអនាម្មិក្ខនៅពីញនៅលញ។ 
របាយការណៈ៍អាច្ឆក្រុតវូិបានិនៅធើ �នៅ�ើងនៅស្តើ ើរក្រុគូ�់ភាស្ថា។ 
ដែស្តើ ងយល់�ដែនិាម្មអំពីី SpeakUp នៅ�នៅលើនៅគូហ៊ុទឹំពី័ររ�ស្ត់
នៅយើង។

1https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/
living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct

https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/code-of-conduct


លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group | 4 ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

1. �ម និទា�ភាពី�ម្ម័យ�ំសេនិ�� ឬពីលក្ខម្មមសេ�យ�ងខំ 
ពីលក្ខម្មមនៅដាយ�ងខ ំឬនៅដាយមិ្មនិស្តម ក័្រុគូច្ឆតិេ ទាំស្តភាពីស្តម័្មយទឹនំៅនិើ� ម្មនិិក្រុតវូិបានិអតឱ់្យនិកុ្ខ�ងទឹក្រុម្មង់
ណាមួ្មយនៅ�ើយ។ ច្ឆណំៈ� ច្ឆនៅនិះរមួ្ម�ញូ្ញ�លទាំងំការតក្រុមូ្មវិឱ្យយនិរណាមាា ក្ខន់ៅធើ �ការនៅក្រុកាម្មការគូរំាម្មកំ្ខដែហ៊ុងដៃនិការ
ពីនិិយ័។ ច្ឆណំៈ� ច្ឆនៅនិះក្ខហ៏ាម្មឃាតដ់ៃ�គូូអាជីវីិក្ខម្មមពីីការតក្រុមូ្មវិឱ្យយនិនិៅ�ជីតិដាក្ខក់្រុបាក្ខ ់ឬឯក្ខស្ថារនៅ�ើម្ម�ូច្ឆជ្ញា 
លខិ្ពតិឆ្លៃងដែ�និ វិញិ្ញាញ �និ�ក្រុតអ�រ់ ំនិងិអើ �ៗ នៅផ្តសងនៅទឹៀតកុ្ខ�ងអ�ុំងនៅពីល�នំៅពីញការងាររ�ស់្តពួីក្ខនៅគូផ្តងដែ�រ។

2. �ម និពីលក្ខម្មមក្ខ��រ 
Atlas Copco ហាម្មឃាត់ការនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់ពីលក្ខម្មមក្ខ�មារ។ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតចាត់វិធិានិការ�ងាា រ
ជ្ញាចាំបាច្ឆ់ នៅ�ើម្មីីធានាថា ពួីក្ខនៅគូម្មិនិផ្តេល់ការងារ�ល់និរណាមាា ក្ខ់នៅក្រុកាម្មអាយ�ក្រុស្ត�ច្ឆា�់ដៃនិការងារ
នៅនាះនៅទឹ។ នៅនិះមានិនិ័យថា ល�ះក្រុតាដែតច្ឆា�់កុ្ខ�ងក្រុ�នៅទឹស្តនៅនាះបានិក្ខំណៈត់អាយ�នៅលើស្តពីីនៅនិះ គ្នាម និ��គូគល
ណាដែ�លនៅក្ខមងជ្ញាងអាយ�កុ្ខ�ងការ�ញ្ញច �់ការអ�់រំជ្ញាកាតពីើក្ខិច្ឆច ឬនៅក្ខមងជ្ញាង 15 ឆ្នាំា ំ (ឬអាយ� 14 ឆ្នាំា ំ ដែ�ល
អនិ�ញ្ញាញ តនៅដាយអនិ�ស្តញ្ញាញ  ILO នៅលខ្ព 138) អាច្ឆក្រុតវូិបានិនៅក្រុជីើស្តនៅរ �ស្តឱ្យយ�នៅក្រុម្មើការនៅ�ើយ។ ស្តក្រុមា�់អនិីតិជីនិ
ដែ�លមានិការអនិ�ញ្ញាញ ត ថាា ក្ខ់ ក្រុគូ�់ក្រុគូងក្រុតវូិទឹទួឹលខ្ព�ស្តក្រុតវូិកុ្ខ�ងការផ្តេល់លក្ខខខ្ពណៈឌ ការងារ នៅមាោ ងនៅធើ �ការ និិង
ក្រុបាក្ខ់ឈុ្នួ �លស្តម្មរម្មយស្តក្រុមា�់អាយ�រ�ស្ត់គ្នាត់ នៅដាយអនិ�នៅ�ម្មតាម្មច្ឆា�់កុ្ខ�ងក្រុ�នៅទឹស្តនៅនាះជ្ញាធរមានិជ្ញា
អ�ី�រមា។ អាយ�អ�ី�រមាស្តក្រុមា�់ការងារនៅក្រុគ្នាះថាា ក្ខ់គូឺ 18 ឆ្នាំា ំ។

3. �ម និអំសេពី�ពី�ក្ខរលួយ 
ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតនៅធើ �ការក្រុ�ឆ្នាំំងនិឹងអំនៅពីើពី�ក្ខរលួយក្រុគូ�់ទឹក្រុម្មង់ រមួ្មទាំងំការជីំរតិទាំរក្រុបាក្ខ់ និិង
ការសូ្តក្ខបាោ និ់។ ម្មិនិក្រុតវូិនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់ឯក្ខស្ថារដែក្ខៃង�និៃ ំ ឬការអនិ�វិតេខ្ព�ស្តច្ឆា�់នៅផ្តសងនៅទឹៀត ឬការនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់
ឧ�ក្ខរណៈ៍ផ្តលិត ឬអាក្ខផ្តគត់ផ្តគង់ដែ�លម្មិនិបានិក្រុ�កាស្តនៅនាះនៅទឹ។ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតអនិ�ញ្ញាញ តឱ្យយ
ក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco នៅធើ �ស្តវិនិក្ខម្មមនៅ�នៅពីលដែ�លបានិនៅស្តា ើស្ត�ំជ្ញា�យលក្ខខណៈ៍អក្ខសរ និិងនៅដាយមានិការ
ជូីនិ�ំណៈឹងជ្ញាម្ម�និ។ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែត�ញ្ញាា ក្ខ់ពីីការនៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូច្ឆំនៅពាះការក្រុ�កួ្ខតក្រុ�ដែជីង
នៅដាយយ�តេ ិធម្ម៌ នៅហ៊ុើយយល់ក្រុពីម្មម្មិនិចូ្ឆលរមួ្មកុ្ខ�ងការពីិភាក្ខា ឬក្ខិច្ឆចក្រុពីម្មនៅក្រុពីៀងជ្ញាមួ្មយដៃ�គូូក្រុ�កួ្ខតក្រុ�ដែជីង
ទាំក្ខ់ទឹងនិឹងការក្ខំណៈត់តដៃម្មៃ ចំ្ឆដែណៈក្ខទឹីផ្តារ ឬស្តក្ខម្មមភាពីក្រុស្តនៅ�ៀងគ្នាា នៅផ្តសងនៅទឹៀតនៅ�ើយ។

4. �រ�កំ្រុ� និិង�រសេ�រពី�ិ�ិិម្មនិ��ស 
ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតគ្នាំក្រុទឹ និិងនៅគ្នារពីការការពារស្តិទិឹិម្មនិ�ស្តស។ ពួីក្ខនៅគូក្រុតវូិដែត�ញ្ញាា ក្ខ់ថា ពួីក្ខនៅគូម្មិនិ
ចូ្ឆលរមួ្មកុ្ខ�ងស្តក្ខម្មមភាពីខ្ព�ស្តច្ឆា�់ច្ឆំនៅពាះការរំនៅ�ភ�ំពានិស្តិទិឹិម្មនិ�ស្តស និិងនៅគ្នារពីតាម្មនៅគ្នាលការណៈ៍
ដែណៈនាំក្រុក្ខម្មស្តីលធម្ម៌អនិេ រជ្ញាតិស្តំខ្ជានិ់ៗដែ�លគ្នាំក្រុទឹនៅដាយ Atlas Copco Group។

5. �រល���ំបាតិ់�រសេរ ��សេអ�ង 
ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតគ្នាំក្រុទឹឱ្យកាស្តនៅស្តម ើគ្នាា  យ�តេ ិធម្ម៌ និិងភាពីច្ឆក្រុម្មះុ នៅហ៊ុើយធានាថា��គូគលិក្ខទាំងំអស្ត់
ទឹទួឹលបានិការក្រុ�ក្រុពីឹតេតាម្មស្តម្មតាភាពី និិងលក្ខខណៈៈស្តម្មីតេ ិរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូកុ្ខ�ងការស្តនៅក្រុម្មច្ឆច្ឆិតេនៅលើការងារ
ណាមួ្មយ នៅដាយម្មិនិគូិតពីីអាយ� ពីិការភាពី ជ្ញាតិស្ថាស្តនិ៍ នៅយនិឌ័័រ អតេស្តញ្ញាញ ណៈនៅយនិឌ័័រ ស្តញ្ញាា តិ ទឹស្តសនិៈ
និនៅ�បាយ ស្ថាស្តនា និិងទឹំនៅនារផួ្ត �វិនៅភទឹនៅ�ើយ។

6. ធានាំបានិនូិវិ�រយិា���រងារក្រុ�ក្ខ�សេ�យ��វិតិិិភាពី និិង��ខភាពីលែ  
តក្រុមូ្មវិឱ្យយដៃ�គូូអាជីវីិក្ខម្មមធានានូិវិស្ត�វិតាភិាពីរ�ស់្តនិនិៅ�ជីតិជ្ញាអាទឹភិាពីក្រុគូ�ន់ៅពីលនៅវិ�។ ក្ខដែនិៃងនៅធើ �ការ 
និងិលក្ខខខ្ពណៈឌ នៅរាងច្ឆក្រុក្ខក្រុតវូិដែតមានិលក្ខខណៈៈដែ��នៅនិះ ដែ�ល��គូគលកិ្ខអាច្ឆ�នំៅពីញម្ម�ខ្ពងាររ�ស់្តពួីក្ខនៅគូ
កុ្ខ�ង�រ�ិកាស្តដែ�លមានិស្ត�វិតាភិាពី និងិមានិស្ត�ខ្ពភាពីលអ  រមួ្មទាំងំការ�ងាា រអគូគ ភ័ិយផ្តងដែ�រ។ នៅ�ើម្មីី
កាត�់និាយហានិភ័ិយ ក្រុតវូិដែតមានិនៅគ្នាលការណ៍ៈស្តម្មក្រុស្ត�នៅ�ើម្មីកីារពារស្ត�ខ្ពភាពី និងិស្ត�វិតាភិាពី��គូគលកិ្ខ 
ការ�ណៈះ � ះ�ណាេ ល និងិការ�រ�ិយអពីំីតួនាទឹចី្ឆាស្ត�់ស្ត។់ ក្ខដែនិៃងនៅធើ �ការស្តក្រុមា�ន់ិនិៅ�ជីតិក្រុតវូិដែតការពារ
នៅស្តច្ឆក្ខេ ដីៃ�ៃ�ុ �ររ�ស់្ត��គូគលមាា ក្ខ់ៗ  និងិ�នំៅពីញតាម្មតក្រុមូ្មវិការអនាម័្មយផ្ទាើ ល់ខួ្ព �និ។ ដៃ�គូូអាជីវីិក្ខម្មមក្រុតវូិដែត
ចាត់វិធិានិការស្តម្មក្រុស្ត� នៅ�ើម្មីធីានាស្ត�វិតាភិាពី និងិ�ងាា រនៅក្រុគ្នាះថាា ក្ខ ់និងិជីងឺំដែ�ល�ណាេ លម្មក្ខពីីលក្ខខខ្ពណៈឌ
ការងារ តាងនាម្មឱ្យយ ��គូគលកិ្ខរ�ស្តពួ់ីក្ខនៅគូ។ នៅនិះរមួ្ម�ញូ្ញ�លទាំងំការផ្តេល់ការ ស្តនៅក្រុងាគ ះ �ឋ ម្ម និងិឧ�ក្ខរណៈ៍
ការពារផ្ទាើ ល់ខួ្ព �និ ក្រុពីម្មទាំងំឧ�ក្ខរណៈក៍្រុតមឹ្មក្រុតវូិនិងិមានិការ�ញ្ញាា ក្ខ ់(ក្ខដែនិៃងដែ�លអាច្ឆអនិ�វិតេបានិ)។

នៅយើងរំពីឹងថាដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងនិឹងអនិ�វិតេតាម្ម�ទឹ�ីញ្ញញ តេ ិអនិេ រជ្ញាតិ ច្ឆា�់ជ្ញាតិ និិង
នៅគ្នាលការណ៍ៈដែណៈនាំកុ្ខ�ងក្រុ�នៅទឹស្តស្តក្រុមា�់នៅមាោ ងនៅធើ �ការ និិងក្រុបាក្ខ់ឈុ្នួ �ល។

លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មម



លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group | 5 ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

7. សេ�រ �ភាពីកុ្ខ�ង�រ�សេងើ�តិ��គូម្ម និិង�ិ�ិិកុ្ខ�ង�រច្ឆរចាជា�មូ្មហ៊ុភាពី 
ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែត�ញ្ញាា ក្ខ់ថា��គូគលិក្ខរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូមានិនៅស្តរ �ភាពីកុ្ខ�ងការក្រុបាក្រុស្ត័យទាំក្ខ់ទឹងនៅដាយ
នៅ�ើក្ខច្ឆំហ៊ុជ្ញាមួ្មយអាក្ខក្រុគូ�់ក្រុគូងនៅ�ើម្មីីនៅដាះក្រុស្ថាយ�ញ្ញាា នៅ�ក្ខដែនិៃងនៅធើ �ការ និិងស្តំណៈង។ និិនៅ�ជីិតមានិ
ស្តិទិិឹនៅក្រុជីើស្តនៅរ �ស្តថានៅតើក្រុតវូិតំណាងនៅដាយស្តហ៊ុជីីពីពាណៈិជីាក្ខម្មមឬអត់ស្តក្រុមា�់នៅគ្នាល�ំណៈងដៃនិការច្ឆរចាជ្ញា
ស្តមូ្មហ៊ុភាពី។ Atlas Copco ម្មិនិអត់ឱ្យនិច្ឆំនៅពាះការនៅរ �ស្តនៅអើងនៅ�នៅលើនិិនៅ�ជីិតណាមាា ក់្ខដែ�លនៅក្រុ�ើស្តិទិឹិ
ដែ��នៅនិះនៅទឹ។

8.  ��ួលខ��ក្រុតិវូិសេល��រសិិ្ថានិ និិង�ក្ខម្មមភាពីអា��ធាតិ� 
ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមគួូរដែតមានិក្រុ�ពី័និិក្រុគូ�់ក្រុគូង�រសិ្ថាា និដែ�លក្រុតវូិបានិអនិ�ញ្ញាញ ត ឬ�ងាា ញពីីការនៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេកុ្ខ�ង
ការនៅធើ �ឱ្យយក្រុ�នៅស្តើរនៅ�ើងជ្ញា�និេ�នាើ �់ដៃនិការអនិ�វិតេស្តក្ខម្មមភាពីទាំក្ខ់ទឹងនិឹង �រសិ្ថាា និរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូ។ នៅនិះ
រមួ្ម�ញូ្ញ�លទាំងំការខ្ពិតខ្ពំកាត់�និាយផ្តល�ោះពាល់�រសិ្ថាា និពីីផ្តលិតក្ខម្មម ឌ័ីជីី�លនិីយក្ខម្មម ការនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់
ផ្តលិតផ្តល ការ�ឹក្ខជីញូ្ញ�និ និិងការនៅចាលកាក្ខស្តំណៈល់។

ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងទាំងំអស្ត់គួូរដែត�ងាា ញស្តក្ខម្មមភាពីកុ្ខ�ងការនៅដាះក្រុស្ថាយ�ញ្ញាា ក្រុ�ឈ្នួម្ម
អាកាស្តធាត�។

ការដែ�រក្ខា�រសិ្ថាា និ និិងការនៅលើក្ខក្ខម្មពស្ត់�នៅច្ឆចក្ខវិទិឹាដែ�លម្មិនិ�ោះពាល់�ល់�រសិ្ថាា និ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែត
នៅធើ �អាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូកុ្ខ�ងលក្ខខណៈៈការពារ និិងដែ�រក្ខា�រសិ្ថាា និ។ ឧទាំហ៊ុរណៈ៍ ការយក្ខច្ឆិតេទឹ�ក្ខដាក្ខ់
នៅលើការនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់ទឹឹក្ខ និិងការនៅធើ �ក្រុ�ក្រុពីឹតេក្ខម្មមទឹឹក្ខក្ខខ្ពើក្ខ់។ នៅ�នៅពីល�នៅងា ើតផ្តលិតផ្តល និិងនៅស្តវាក្ខម្មម ដៃ�គូូ
អាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែតនៅដាះក្រុស្ថាយ និិងកាត់�និាយផ្តល�ោះពាល់អវិជិីាមានិ�ល់�រសិ្ថាា និដែ�លផ្តលិតផ្តល និិង
នៅស្តវាក្ខម្មមអាច្ឆមានិនៅ�នៅពីលក្រុតវូិបានិផ្តលិត ដែច្ឆក្ខចាយ និិងនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់ ក្ខ៏�ូច្ឆជ្ញាកុ្ខ�ងអំ�ុងនៅពីលដៃនិការ
នៅចាលរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូ។ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែត�ញ្ញាា ក្ខ់ពីីការនៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូច្ឆំនៅពាះការអភិវិឌ័ឍ និិងការ
នៅលើក្ខក្ខម្មពស្ត់�នៅច្ឆចក្ខវិទិឹាដែ�លម្មិនិ�ោះពាល់�ល់�រសិ្ថាា និនៅ�កុ្ខ�ងផ្តលិតផ្តល �ំនៅណៈើរការ និិងការរច្ឆនា។

9. �រអនិ�សេ�ម្មតាម្ម�ញី្ជីីហាម្មឃាតិ់ និិងអាច្ឆក្រុ���បានិ3 រ��់  Atlas Copco
�ញ្ញា ីហាម្មឃាត់រ�ស្ត់ Atlas Copco ក្ខំណៈត់អតេស្តញ្ញាញ ណៈស្ថារធាត�ដែ�លម្មិនិក្រុតវូិនៅក្រុ�ើកុ្ខ�ងនៅក្រុគូឿង�នាៃ ស្ត់ 
ផ្តលិតផ្តល ឬវិតុ�ធាត�នៅ�ើម្មដែ�ល�ញូ្ញ�និនៅ� Atlas Copco ឬកុ្ខ�ង�ំនៅណៈើរការផ្តលិត។ �ញ្ញា ីដែ�លអាច្ឆក្រុ�កាស្ត
បានិមានិស្ថារធាត�ដែ�លការនៅក្រុ�ើក្រុបាស្ត់រ�ស្ត់វាក្រុតវូិបានិដាក្ខ់ក្ខំហ៊ុិត នៅហ៊ុើយ�រមិាណៈដៃនិស្ថារធាត�ដែ�លបានិ
ច្ឆ�ះ�ញ្ញា ីនៅ�កុ្ខ�ងវិតុ�ធាត�ដែ�លក្រុតវូិ�ញូ្ញ�និនៅ�ឱ្យយក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco ក្រុតវូិដែតនៅធើ �ការក្រុ�កាស្ត។ ស្ថារធាត�ដែរ�
នៅ�កុ្ខ�ងតំ�និ់មានិវិវិាទឹក្ខ៏ក្រុតវូិបានិ�ញូ្ញ�លកុ្ខ�ង�ញ្ញា ីដែ�លអាច្ឆក្រុ�កាស្តបានិ សូ្តម្មនៅម្មើលលក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយទឹី 4 
ស្តក្រុមា�់ការ�ញ្ញាា ក្ខ់។ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុតវូិដែត�ញ្ញាា ក្ខ់ពីីការអនិ�នៅ�ម្មរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូជ្ញាមួ្មយនិឹង�ញ្ញា ីទាំងំនៅនិះ 
តាម្មដានិ�ចូ្ឆ��ីនិាភាពីដៃនិ�ញ្ញា ី និិងជូីនិ�ំណៈឹង�ល់ Atlas Copco ក្រុ�ស្តិនិនៅ�ើស្ថារធាត�ដែ�លបានិ�ញូ្ញ�ល
ណាមួ្មយមានិ�ញ្ញាា ។

ក្រុ�ស្តិនិនៅ�ើក្រុតវូិបានិនៅស្តា ើស្ត�ំនៅដាយក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមដែ�លផ្តេល់នៅក្រុគូឿង�នាៃ ស្ត់ ផ្តលិតផ្តល 
ឬវិតុ�ធាត�នៅ�ើម្មដែ�លមានិ 'ស្ថារធាត�ដែរ�នៅ�កុ្ខ�ងតំ�និ់មានិវិវិាទឹ2មួ្មយឬនៅក្រុច្ឆើនិ និិងមានិក្រុ�ភពីម្មក្ខពីីក្រុ�នៅទឹស្ត
ដែ�លរងផ្តល�ោះពាល់នៅដាយជីនៅមាៃ ះ និិងហានិិភ័យខ្ពពស្ត់ ក្រុតវូិដែតមានិឆ្លនិើៈកុ្ខ�ងការស្តហ៊ុការចាត់វិធិានិ�ោ ង
យក្ខច្ឆិតេទឹ�ក្ខដាក្ខ់នៅដាយអនិ�វិតេតាម្មនៅគ្នាលការណ៍ៈដែណៈនាំសីិ្តពីីការ ចាត់វិធិានិការ�ោ ងយក្ខច្ឆិតេទឹ�ក្ខដាក្ខ់
រ�ស្ត់ OECD។
2ស្ថារធាត�ដែរ�នៅ�កុ្ខ�ងតំ�និ់មានិវិវិាទឹគូឺ columbite-tantalite (coltan), cassiterite, មាស្ត, wolframite ឬនិិស្តសនិើ វិតុ�រ�ស្ត់វា 
(ស្តំណៈបាោ ហាំង តង់ស្តើ ីនិ និិងតានិតាលូម្ម នៅ�ងតាម្មនិិយម្មនិ័យរ�ស្ត់គូណៈៈក្ខម្មមការមូ្មល�ក្រុតស្តហ៊ុរ�ាអានៅម្មរកិ្ខ។

3�ញ្ញា ីហាម្មឃាត់ និិងអាច្ឆក្រុ�កាស្តបានិមានិនៅ�នៅលើនៅគូហ៊ុទឹំពី័រ Atlas Copco Group៖  
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain

https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/business-partners?.html


លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group | 6 ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� 2022 កំំណែ� 10

អនិ�សេ�ម្មភាពី និិង�រតាម្ម�និ
Atlas Copco រំពីឹងថាដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងនិឹងដែច្ឆក្ខរំដែលក្ខស្តេ ង់ដារ និិងការនៅ�ិជ្ញាា ច្ឆិតេស្តងគម្ម ស្តីលធម្ម៌អាជីីវិក្ខម្មម និិង
�រសិ្ថាា និរ�ស្ត់នៅយើង។ ការនៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេនៅនិះអាច្ឆក្រុតវូិបានិ�ងាា ញនៅដាយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមដែ�លមានិក្រុក្ខម្មក្រុ�តិ�តេ ិដែ�លអាច្ឆ
នៅក្រុ�ៀ�នៅធៀ�បានិ ឬនៅដាយការច្ឆ�ះហ៊ុតានៅលខ្ជានៅលើឯក្ខស្ថារនៅនិះ។ 

ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមដែ�លស្តក្ខម្មមជ្ញាម្ម�និកុ្ខ�ងការអនិ�វិតេ ឬបានិ�ំនៅពីញតាម្មលក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយទាំងំនៅនិះក្រុតវូិបានិពីិចារណាស្តក្រុមា�់
ភាពីជ្ញាដៃ�គូូដែ�លមានិអាទឹិភាពី។ នៅយើងពីិនិិតយនៅម្មើលទឹំនាក្ខ់ទឹំនិងអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើង នៅហ៊ុើយអាច្ឆ�ញ្ញឈ�់ទឹំនាក្ខ់ទឹំនិង
ជ្ញាមួ្មយដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមដែ�លម្មិនិច្ឆង់នៅធើ �ការផ្ទាៃ ស្ត់�ះ �រ នៅ�ើម្មីីក្រុស្ត�តាម្មស្តេ ង់ដារ និិងលក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយរ�ស្ត់នៅយើង។ 

ក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco Group រំពីឹងថាដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមរ�ស្ត់នៅយើងនិឹងក្រុ�កានិ់ខ្ជាា �់ឯក្ខស្ថារឱ្យយបានិក្រុគូ�់ក្រុគ្នានិ់ នៅ�ើម្មីី
�ងាា ញពីីការអនិ�នៅ�ម្មតាម្មលក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយដែ�លបានិនៅរៀ�រា�់ខ្ជាងនៅលើ ឬ�ងាា ញពីីនៅច្ឆតនា និិងឆ្លនិើ ៈកុ្ខ�ងការអនិ�នៅ�ម្ម
តាម្មលក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយ នៅដាយ�នៅងា ើតដែផ្តនិការស្តក្ខម្មមភាពី។ ក្រុ�ស្តិនិនៅ�ើរក្ខនៅ�ើញការ�ំពានិណាមួ្មយ ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មមអាច្ឆ
ច្ឆ�ះហ៊ុតានៅលខ្ជានៅលើការនៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេរ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូច្ឆំនៅពាះឯក្ខស្ថារនៅនិះ ក្រុ�ស្តិនិនៅ�ើពួីក្ខនៅគូក្ខំពី�ងស្តា ិតកុ្ខ�ង�ំនៅណៈើរការ�ំនៅពីញតាម្ម
លក្ខខខ្ពណៈឌ តក្រុមូ្មវិទាំងំនៅនិះ នៅហ៊ុើយមានិឆ្លនិើៈកុ្ខ�ងការនៅរៀ�ចំ្ឆដែផ្តនិការស្តក្ខម្មមភាពីជ្ញាមួ្មយក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco។

ជ្ញាលក្ខខខ្ពណៈឌ ដៃនិការនៅធើ �អាជីីវិក្ខម្មមជ្ញាមួ្មយ Atlas Copco Group ដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មម និិងអាក្ខនៅ�ោ ការ�និេ រ�ស្ត់ពួីក្ខនៅគូក្រុតវូិដែត
ផ្តេល់ស្តិទិិឹឱ្យយក្រុក្ខមុ្មហ៊ុុ�និ Atlas Copco និិងភាា ក្ខ់ងារដែ�លបានិផ្តេល់ស្តិទិិឹរ�ស្ត់ខួ្ព �និ (រមួ្មទាំងំភាគូីទឹី�ី) នៅ�ើម្មីីនៅធើ �ស្តវិនិក្ខម្មម។ 
ស្តវិនិក្ខម្មមនៅ�និឹងក្ខដែនិៃងនិឹងក្រុតវូិបានិនៅរៀ�ច្ឆំជ្ញាម្ម�និជ្ញានិិច្ឆច នៅដាយមានិក្ខិច្ឆចស្តហ៊ុការពីីដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មម។

(នៅ�ម ះដៃ�គូូអាជីីវិក្ខម្មម)

បានិអានិ និិងយល់ឯក្ខស្ថារនៅនិះនៅដាយដែផ្តអក្ខនៅលើក្រុក្ខម្មក្រុ�តិ�តេ ិរ�ស្ត់ Atlas Copco នៅហ៊ុើយនៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេកុ្ខ�ងការអនិ�នៅ�ម្មតាម្ម
លក្ខខណៈៈវិនិិិច្ឆឆយ និិងលក្ខខខ្ពណៈឌ តក្រុមូ្មវិទាំងំអស្ត់នៅ�កុ្ខ�ងឯក្ខស្ថារនៅនិះ។

នៅ�ម ះ..................................................................................... តួនាទឹី/ម្ម�ខ្ពតំដែណៈង............................................................... 

កាល�រនិៅច្ឆឆទឹ និិងទឹីក្ខដែនិៃង.............................................. ហ៊ុតានៅលខ្ជា........................................................................

ឯក្ខស្ថារសេយាង�ចែនិិម្ម
Atlas Copco នៅ�េជ្ញាា ច្ឆិតេច្ឆំនៅពាះនៅគ្នាលការណ៍ៈដែណៈនាំស្តីលធម្ម៌អនិេ រជ្ញាតិស្តំខ្ជានិ់ៗទាំងំនៅនិះ៖  

នៅស្តច្ឆក្ខេ ីក្រុពាងច្ឆា�់ស្តេ ីពីីស្តិទិិឹម្មនិ�ស្តសអនិេ រជ្ញាតិរ�ស្ត់អងគការស្តហ៊ុក្រុ�ជ្ញាជ្ញាតិ www.un.org 

នៅស្តច្ឆក្ខេ ីក្រុ�កាស្តរ�ស្ត់អងគការពីលក្ខម្មមអនិេ រជ្ញាតិស្តេ ីពីីនៅគ្នាលការណៈ៍ជ្ញាមូ្មលដាា និ និិងស្តិទិឹិនៅ�ក្ខដែនិៃងនៅធើ �ការ www.ilo.org 

ការ�ក្រុងួ��ក្រុងួម្មរ�ស្ត់អងគការស្តហ៊ុក្រុ�ជ្ញាជ្ញាតិ www.unglobalcompact.org 

នៅគ្នាលការណ៍ៈដែណៈនាំរ�ស្ត់ OECD ស្តក្រុមា�់ស្តហ៊ុក្រុគ្នាស្តពីហ៊ុ�ជ្ញាតិ www.oecd.org 

នៅគ្នាលការណ៍ៈដែណៈនាំរ�ស្ត់អងគការស្តហ៊ុក្រុ�ជ្ញាជ្ញាតិស្តក្រុមា�់ធ�រក្ខិច្ឆច និិងស្តិទិឹិម្មនិ�ស្តស www.ohchr.org

Atlas Copco បានិកាៃ យជ្ញាស្តមាជីិក្ខដៃនិការ�ក្រុងួ��ក្រុងួម្មរ�ស្ត់អងគការស្តហ៊ុក្រុ�ជ្ញាជ្ញាតិ តាំងពីីឆ្នាំា ំ 2008។

របាយការណៈ៍ច្ឆីរភាពីរ�ស្ត់ Atlas Copco អនិ�វិតេតាម្មនៅគ្នាលការណ៍ៈដែណៈនាំគូំនិិតផ្តះ �ច្ឆនៅផ្តេើម្មរបាយការណៈ៍ជ្ញាស្តក្ខល (GRI)  
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