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บทนำา
กลุ่มบริษัท Atlas Copco เป็นบริษัทอุตสาหกรรมระดับโลก มีสำานักงานใหญ่ที่สต็อกโฮล์ม สวเีดน มี
พนักงานมากกวา่ 43,000 คนและมีลูกค้าในกวา่ 180 ประเทศ แนวคิดทางอุตสาหกรรมของเราช่วย
เพิ่มพูนศักยภาพในการเติบโตให้กับลูกค้าของเรา และขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า ซึ่งเป็นวธิีที่ทำาให้เรามี
อนาคตท่ีดีกวา่ เราเป็นผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมท่ัวโลกพึ่งพาความเช่ียวชาญ
ของเรา เราจำาหน่ายคอมเพรสเซอร์ โซลูชันสุญญากาศ เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ป้ัม เคร่ืองมือไฟฟ้า และระบบ
การประกอบชั้นนำาในตลาดทั่วโลก

วสิัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทเราคือการดำารงความเป็นที่หน่ึงในใจลูกค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กลุ่มบริษัท Atlas Copco ต้องการบรรลุวสิัยทัศน์นี้ด้วยการยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของเรา การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และทำางานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีค่านิยมและมาตรฐาน
คล้ายคลึงกันกับเรา

ประมวลจริยธรรมของกลุ่มบริษัท Atlas Copco ¹ กล่าวว่า:
• ที่ Atlas Copco เรามุ่งมั่นต่อการดำารงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านจรรยาบรรณระดับสูงในการติดต่อธุรกิจทั้งหมดของเรา ซ่ึง

หมายความว่าเราต้องการมาตรฐานเช่นเดียวกันนี้จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา เราสนับสนุนให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
รายงานการละเมิดต่อประมวลจริยธรรมที่ได้รับทราบ

• โดยหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดพึงต้องยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมของ Atlas Copco รวมทั้งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เรา
คัดกรองและตรวจสอบหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเพ่ือให้แน่ใจว่าเรามีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับเรา
ในด้านคุณภาพ จริยธรรมทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และประสิทธิภาพของทรัพยากร 

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการนำามาตรฐานและนโยบายของ Atlas Copco ที่ว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ ประสิทธิภาพ
ด้านสังคม ความปลอดภัย สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมมาใช้ โดยให้คำาอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับความคาดหวังเบื้องต้นของกลุ่ม
บริษัทที่มีต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
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รายการเกณฑ์ด้านล่างอิงกับประมวลจริยธรรมของกลุ่มบริษัท Atlas Copco ซึ่งยึดตามแนวทางสากล
ต่อไปนี้ที่สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท:

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน
ของสหประชาชาติ

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ

ทำางานของ ILO

ข้อตกลงโลกของสหประชาชาติ 
(GC)

แนวปฏิบัติสำาหรับบริษัทข้าม
ชาติของ OECD

หลกัการชีแ้นะวา่ดว้ยธรุกจิและสิทธิ
มนษุยชนแหง่สหประชาชาติ

ข้อกำาหนดโดยทั่วไป
หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง หุ้นส่วนกิจการร่วมทุน ตัวแทน และผู้จัดจำาหน่ายต้อง
ตกลงยึดถือในความมุ่งมั่นและความคาดหวงัของกลุ่มบริษัทโดยเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเรา 
หากหุ้นส่วนทางธุรกิจใช้ผู้รับเหมาช่วงในการผลิตสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มบริษัท Atlas Copco เป็น
ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าวท่ีต้องใช้หลักการเดียวกันในการประเมินและเลือกผู้รับ
เหมาช่วงของตน หากมีการร้องขอ หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องแจ้ง Atlas Copco วา่ตนใช้ผู้รับเหมาช่วงรายใด

ในการดำาเนินการใดก็ตาม หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศน้ันๆ เก่ียวกับการ
ดำาเนินการและการจ้างงานในประเทศท่ีทำาธุรกิจ ข้อกำาหนด
ของ Atlas Copco อาจมีมากกว่าข้อกำาหนดท่ีกำาหนดไว้ใน
กฎหมายของประเทศ ซึ่งหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเพิ่มเติมของ Atlas Copco ในกรณีดังกล่าวหุ้น
ส่วนทางธุรกิจต้องแจ้งให้ Atlas Copco ทราบถึงความขัด
กันดังกล่าวก่อนลงนามในเอกสารน้ี

เราคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรารายงานพฤติกรรม
ที่มิชอบที่น่าสงสัยหรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีเบ่ียงเบนออก
จากประมวลจริยธรรมของเรา เรามีระบบการรายงานจาก
ภายนอกที่เรียกว่า SpeakUp ซ่ึงพร้อมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ใดๆ สามารถใช้งานได้และสามารถรายงานโดยไม่มีการเปิด
เผยตัวตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถรายงานได้ด้วย
เกือบทุกภาษา ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeakUp บนเว็บไซต์
ของเรา
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
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1. ต้องไม่มีแรงงานทาสหรือแรงงานที่ถูกบังคับใช้ 
แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ แรงงานทาส เป็นสิ่งท่ีไม่อาจยอมรับได้ในทุกรูปแบบ รวมถึงงานหรือ
บริการใดก็ตามที่ทำาโดยผู้ที่อยู่ภายใต้ความกลัวที่จะถูกลงโทษ และห้ามไม่ให้หุ้นส่วนทางธุรกิจยึดเงินหรือ
เอกสารฉบับจริง เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการศึกษา และอื่นๆ ของพนักงานไว้ระหว่างการจ้าง
งาน

2. การปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก 
Atlas Copco ห้ามใช้แรงงานเด็ก หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องนำามาตรการเชิงป้องกันท่ีจำาเป็นมาใช้เพื่อให้แน่ใจ
ว่าไม่ได้ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำากวา่ที่กฎหมายกำาหนด ซ่ึงหมายความว่าหากกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำาหนดขีด
จำากัดอายุท่ีมากกว่าน้ี จะไม่สามารถจ้างงานบุคคลท่ีมีอายุต่ำากว่าอายุท่ีสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือ
อายุต่ำากวา่ 15 ปี (หรือ 14 ปี ตามท่ี ILO Convention No. 138 กำาหนดไว้) สำาหรับผู้เยาว์ที่ได้รับอนุญาต 
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการจัดเตรียมสภาพการทำางาน ช่ัวโมงการทำางาน และค่าจ้างที่
เหมาะสมกับอายุโดยสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำา อายุขัน้ต่ำาในการทำางานที่
อันตรายคือ 18 ปี

3. ความซื่อสัตย์ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน ห้ามไม่ให้ใช้
เอกสารปลอมหรือการกระทำาอ่ืนๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือใช้หน่วยการผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่ไม่เปิดเผยให้
ทราบ หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องอนุญาตให้ Atlas Copco ทำาการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์
อักษรและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยืนยันคำาม่ันสัญญาในการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม และ
ยินยอมที่จะไม่เจรจาหรือทำาการตกลงกับคู่แข่งในเรื่องราคา ส่วนแบ่งการตลาด หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่คล้าย
กัน

4. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องสนับสนุนและเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้สมรู้
ร่วมคิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมสากลหลักที่กลุ่มบริษัท Atlas 
Copco สนับสนุน

5. การขจัดการเลือกปฏิบัติ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน ความยุติธรรม และความหลากหลาย รวมถึงตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามความสามารถและคุณวุฒิในการตัดสินใจ
จ้างงานใดๆ โดยไม่มีการแบ่งแยกอายุ ความบกพร่องทางร่างกาย กลุ่มชาติพันธุ์ เพศ สัญชาติ ความคิด
เห็นทางการเมือง ศาสนา และรสนิยมทางเพศ

6. สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยและถูกต่อสุขลักษณะ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานเสมอ สภาพแวดล้อมในการทำางาน
และสภาพของโรงงานต้องพร้อมสำาหรับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการ
ป้องกันอัคคีภัย ต้องมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี มี
การฝึกอบรม และอธิบายบทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยง สถานท่ีที่จัดให้พนักงานต้องปกป้อง
ศักดิ์ศรีของบุคคลและสอดคล้องต่อสุขลักษณะที่จำาเป็นส่วนบุคคล หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องดำาเนินการอย่าง
เหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีทำางานเพ่ือช่วยเหลือพนักงานของตน ซ่ึงรวมถึงความพร้อมของเคร่ืองมือปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรวมท้ังเครื่องมือท่ีถูกต้องและเคร่ืองมือท่ีผ่านการรับรอง (ถ้ามี)

เราคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศ และ
แนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นเร่ืองเวลาทำางานและค่าจ้าง

เกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ
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7.  การให้อิสระแก่ลูกจ้างที่จะเลือกเป็นสมาชิกสมาคมองค์กรสหภาพแรงงานใดก็ได้ 
และสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างอำานาจการต่อรองกับฝ่ายนายจ้างได้ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยืนยันได้ว่าพนักงานของตนมีอิสระในการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับฝ่ายบริหารเพื่อแก้
ปัญหาเก่ียวกับสถานที่ทำางานและค่าจ้าง พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะให้สหภาพแรงงานทำาหน้าที่เป็น
ตัวแทนหรือไม่ก็ได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการร่วมเจรจาต่อรอง Atlas Copco ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติต่อ
พนักงานคนใดก็ตามที่ใช้สิทธิดังกล่าว

8. การริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและภูมิอากาศ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจควรมีระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการรับรอง หรือแสดงความมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงรวมถึงมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการผลิต การแปลงเป็นระบบดิจิตอล การใช้ผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการกำาจัดของเสีย

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราท้ังหมดควรแสดงการดำาเนินการเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องดำาเนิน
ธุรกิจที่ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจในการใช้น้ำา และการบำาบดัน้ำาเสีย เป็นต้น เมื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องใส่ใจและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต 
จำาหน่าย และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการท้ิงทำาลาย หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องมุ่งม่ันพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการออกแบบ

9. ปฏิบัติตามรายการส่ิงของต้องห้าม และรายการที่ต้องแจ้งข้อมูลของ Atlas Copco3

รายการต้องห้ามของ Atlas Copco ระบุถึงสารท่ีห้ามใช้ในการผลิตชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่จัดส่ง
ให้ Atlas Copco หรือใช้ในกระบวนการผลิต รายการท่ีต้องแจ้งข้อมูลประกอบด้วยสารที่อนุญาตให้ใช้ได้
ในปริมาณจำากัด และต้องแจ้งข้อมูลส่วนประกอบของสารใดๆ ท่ีส่งมอบให้แก่ Atlas Copco แร่ที่ทำาให้
เกิดความขัดแย้งรวมอยู่ในรายการท่ีต้องแจ้งข้อมูลนี้เช่นกัน สามารถดูรายละเอียดได้ในเกณฑ์ 4 หุ้นส่วน
ทางธุรกิจต้องยืนยันที่จะปฏิบัติตามรายการเหล่านี้ ติดตามการปรับปรุงรายการ และแจ้งให้ Atlas Copco 
ทราบในกรณีที่มีปัญหากับสารใดก็ตาม

หาก Atlas Copco ร้องขอ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่จัดหาช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบท่ีประกอบด้วย ‘แร่ที่
ทำาให้เกิดความขัดแย้ง’2 อย่างน้อย 1 ชนิด และมีแหล่งท่ีมาจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
และมีความเส่ียงสูง ต้องยินดีให้ความร่วมมือในการสอบทานทางธุรกิจโดยเป็นไปตามแนวทางการสอบ
ทานธุรกิจของ OECD
2แร่ท่ีทำาให้เกิดความขัดแย้งได้แก่ โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ (โคลแทน) แคสสิเทอไรต์ ทองคำา วุลแฟรมไมต์ หรืออนุพันธ์ (ดีบุก 
ทังสเตน และแทนทาลัม) ตามคำานิยามของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
3สามารถดูรายการส่ิงของต้องห้ามและรายการท่ีต้องแจ้งข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท Atlas Copco:  
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
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การปฏิบัติตามและการติดตามผล
Atlas Copco คาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจมีจริยธรรมทางสังคมและธุรกิจ รวมถึงมีมาตรฐานและเจตนารมณ์ด้านสิ่ง
แวดล้อมเช่นเดียวกันกับเรา หุ้นส่วนทางธุรกิจสามารถแสดงเจตนารมณ์นี้ด้วยการมีประมวลจริยธรรมท่ีเทียบเคียงกันได้
กับเราหรือด้วยการลงนามในเอกสารน้ี 

หุ้นส่วนทางธุรกิจผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่าน้ีอยู่แล้วจะถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจชั้นดี เราจะทบทวนความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและอาจยกเลิกความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
เกณฑ์ของเรา 

กลุ่มบริษัท Atlas Copco คาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจมีเอกสารประกอบท่ีเพียงพออยู่เสมอเพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือเพ่ือแสดงถึงเจตนาและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ด้วยการสร้างแผนการดำาเนินการ 
หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน หุ้นส่วนทางธุรกิจอาจลงนามแสดงเจตนารมณ์ในเอกสารนี้หากอยู่ในระหว่างกระบวนการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเหล่าน้ีและเต็มใจที่จะกำาหนดแผนการดำาเนินการร่วมกับ Atlas Copco

ตามเงื่อนไขในการทำาธุรกิจกับกลุ่มบริษัท Atlas Copco หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้รับเหมาช่วงต้องให้อำานาจ Atlas Copco 
และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง (รวมถึงบุคคลท่ี 3) ทำาการตรวจสอบ การตรวจสอบในสถานท่ีจะได้รับการกำาหนดไว้ล่วง
หน้าเสมอด้วยความร่วมมือของหุ้นส่วนทางธุรกิจ

(ช่ือของหุ้นส่วนทางธุรกิจ)

ได้อ่านและทำาความเข้าใจเอกสารน้ีซึ่งอ้างอิงประมวลจริยธรรมของ Atlas Copco และให้คำาม่ันที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์และ
ข้อกำาหนดทั้งหมดในเอกสารน้ี

ชื่อ................................................................................. ตำาแหน่ง/ตำาแหน่งงาน.......................................................... 

วันที่และสถานที่........................................................... ลายเซ็น...................................................................................

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม
Atlas Copco ให้คำามั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านจรรยาบรรณสากลท่ีสำาคัญเหล่านี้:  
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ www.un.org 

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ www.ilo.org 

ข้อตกลงโลกของสหประชาชาติ www.unglobalcompact.org 

แนวปฏิบัติสำาหรับบริษัทข้ามชาติของ OECD www.oecd.org 

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ www.ohchr.org

Atlas Copco เข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2008

การจัดทำารายงานความยั่งยืนของ Atlas Copco เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
(Global Reporting Initiative: GRI) www.globalreporting.org ข้อกำาหนดด้านความย่ังยืนของกฎหมายบัญชีประจำาปีของ
สวีเดนและข้อกำาหนดด้านความย่ังยืนที่มีผลบังคับใช้ของสหภาพยุโรป

https://www.un.org/
http://www.ilo.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.oecd.org
http://www.ohchr.org
http://www.globalreporting.org


Atlas Copco AB
(publ) SE-105 23 Stockholm, Sweden
โทรศัพท์: +46 8 743 80 00
หมายเลขจดทะเบียน: 556014-2720

atlascopco.com


