
บทนำ�
แอตลาส คอปโก้ คือผู้ให้บริการระดับแนวหน้าของโลกในด้านโซลูชันการผลิตที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
นวัตกรรมคอมเพรสเซอร์ โซลูชันสุญญากาศ เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ปั้ม เครื่องมือไฟฟ้า และระบบการประกอบ แอตลาส คอป
โก้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสรีรศาสตร์ 
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1873 มีสำานักงานใหญ่ที่สต็อกโฮล์ม สวีเดน และมีเครือข่ายในกว่า 180 ประเทศ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มคือการก้าวไปสู่ความเป็นที่หนึ่งและดำารงความเป็นที่หนึ่ง ดังคติพจน์ที่ว่า First in Mind – First in Choice® 
ในใจลูกค้า ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้ต้องการบรรลุวิสัย
ทัศน์นี้ด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และทำางานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยอิงตามค่านิยมหลักที่
มีร่วมกัน 

หลักปฏิบัติท�งธุรกิจของแอตล�ส คอปโก1้ กล่�วว่�:

•     “เราม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะเป น็พนัธม ติรท ีด่ ที ีส่ดุส ำาหร บัห ุน้สว่นทางธรุก จิของเรา เชน่ ซ พัพลายเออร ์ ผ ูร้ บัเหมาชว่ง ห ุน้สว่น
ก จิการรว่มทนุ ตวัแทน และผ ูจ้ดัจำาหนา่ย และเพ ือ่ท ีจ่ะเป น็ค ูค่า้ท ีไ่ดร้ บัความส ำาคญักอ่นบคุคลอ ืน่ๆ

•     เราแสวงหา ประเม นิ และคดัเล อืกหุน้สว่นทางธรุก จิอยา่งยตุ ธิรรมโดยพ จิารณาจากป จัจยัท ีเ่ป น็กลาง รวมถ งึการเพ ิม่
ผลผล ติ คณุภาพ การจดัสง่ ราคา และความนา่เช ือ่ถ อื ตลอดจนปณธิานในการดำาเน นิการดา้นส ิง่แวดลอ้มและสงัคม รวม
ท ั ง้การพฒันา

•    เราทำาใหค้ ูค่า้ทางธรุก จิตระหนกัถ งึปณ ธิานของเรา และเราคาดหวงัใหพ้วกเขาย ดึม ั น่ในนโยบายของเราดว้ย” 

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำานโยบายของแอตลาส คอปโก้ ที่ว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ ประสิทธิภาพด้านสังคม 
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มาใช้โดยให้คำาอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับความคาดหวังเบื้องต้นของกลุ่มบริษัทที่มี
ต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ร�ยก�รเกณฑ์ด้�นล่�งอิงกับหลักปฏิบัติท�งธุรกิจของแอตล�ส คอปโก้ซึ่งยึดต�มแนวท�งส�กลต่อไปนี้ที่สนับสนุน
โดยกลุ่มบริษัท:

•    ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยส ทิธ มินษุยชนของสหประชาชาต ิ

•    ปฏญิญาวา่ดว้ยหลกัการและส ทิธ ขิ ั น้พ ืน้ฐานในการทำางานของ ILO

•    ขอ้ตกลงโลกของสหประชาชาต ิ (GC)

•    แนวปฏ บิตั สิ ำาหร บับร ษิทัขา้มชาต ขิอง OECD 
 
 

ข้อกำ�หนดโดยทั่วไป
หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง หุ้นส่วนกิจการร่วมทุน ตัวแทน และผู้จัดจำาหน่ายต้องรับทราบความมุ่งมั่น
และความคาดหวังของกลุ่มบริษัทโดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หากหุ้นส่วนทางธุรกิจใช้ผู้รับเหมาช่วงในการผลิตสินค้า
หรือบริการให้กับกลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้ เป็นความรับผิดชอบของหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าวที่ต้องใช้หลักการเดียวกันใน
การประเมินและเลือกผู้รับเหมาช่วงของตน หากมีการร้องขอ หุ้นส่วนธุรกิจต้องแจ้งแอตลาส คอปโก้ว่าตนใช้ผู้รับเหมาช่วงราย
ใด 

ในการดำาเนินการใดก็ตาม หุ้นส่วนธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการดำาเนินการและ
การจ้างงานในประเทศที่ทำาธุรกิจ หากเกณฑ์ใดๆ ในเอกสารนี้ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศ หรือดินแดนใดก็ตาม ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายทุกครั้ง ในกรณีดังกล่าวหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องแจ้งให้แอตลาส คอปโก้ทราบถึงความขัดแย้งในทันทีก่อนลงนาม
ในเอกสารนี้

ข้อกำาหนดแอตลาส คอปโก้อาจมีมากกว่าข้อกำาหนดที่กำาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศ ซึ่งหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเพิ่มเติมของแอตลาส คอปโก้ 

1http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/our-sustainability-approach/our-business-code-of-practice

เกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นส่วนท�งธุรกิจของแอตล�ส คอปโก้
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เกณฑ์ของหุ้นส่วนท�งธุรกิจ
1.  ก�รขจัดแรงง�นที่ถูกบังคับใช้แรงง�นทุกรูปแบบ (GC 4, ILO 29) 

หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องไม่มีแรงงานที่ถูกบังคับ หรือไม่สมัครใจทุกรูปแบบ แรงงานที่ไม่สมัครใจเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ 
รวมถึงงานหรือบริการใดก็ตามที่ทำาโดยผู้ที่อยู่ภายใต้ความกลัวที่จะถูกลงโทษ และไม่ได้สมัครใจทำา และห้ามไม่ให้หุ้น
ส่วนทางธุรกิจยึดเงินหรือเอกสารฉบับจริง เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการศึกษาและอื่นๆ ของพนักงานไว้ระหว่าง
การจ้างงาน

2.  ก�รปฏิเสธก�รใช้แรงง�นเด็ก (GC 5, ILO 138) 
แอตลาส คอปโก้ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องนำามาตรการเชิงป้องกันที่จำาเป็นมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่ได้ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำากว่าที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งหมายความว่าหากกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำาหนดขีดจำากัดอายุที่มากก
ว่านี้ จะไม่สามารถจ้างงานบุคคลที่มีอายุต่ำากว่าอายุที่สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรืออายุต่ำากว่า 15 ปี (หรือ 14 ปี ตามที่ 
ILO Convention No. 138 กำาหนดไว้) สำาหรับผู้เยาว์ที่ได้รับอนุญาต เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการจัดเตรียม
สภาพการทำางาน ชั่วโมงการทำางาน และค่าจ้างที่เหมาะสมกับอายุโดยสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้เป็น
เกณฑ์ขั้นต่ำา อายุขั้นต่ำาในการทำางานที่อันตรายคือ 18 ปี

3.  คว�มซื่อสัตย์ (GC 10, OECD 9) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน ห้ามไม่ให้ใช้เอกสารปลอม หรือ
การกระทำาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือใช้หน่วยการผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่ไม่เปิดเผยให้ทราบ เรากำาหนดให้มีฝ่ายบริหาร
ที่ให้ความร่วมมือและการเข้าถึงสถานที่ของหุ้นส่วนทางธุรกิจ และโรงงานผลิตได้โดยเสรี หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยืนยัน
คำามั่นสัญญาในการแข่งขันที่เป็นธรรม และยินยอมที่จะไม่เจรจาหรือทำาการตกลงกับคู่แข่งในเรื่องราคา ส่วนแบ่งการ
ตลาด หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน

4.  สนับสนุนและเค�รพสิทธิมนุษยชน (GC 1 และ GC 2) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องสนับสนุนและเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมสากลหลักที่กลุ่มบริษัท แอตลาส คอปโก้สนับสนุน 
 
หากแอตลาส คอปโก้ร้องขอ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่จัดหาชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่ประกอบด้วย “แร่ที่ทำาให้เกิด
ความขัดแย้ง” อย่างน้อย 1 ชนิด2 และมีแหล่งที่มาจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง 
ต้องยินดีให้ความร่วมมือในการสอบทางธุรกิจโดยเป็นไปตาม OECD Due Diligence Guidelines

5.  ก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติด้�นก�รจ้�งง�นและอ�ชีพ (GC 6, ILO 111) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกัน ความยุติธรรม และความหลากหลาย รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามความสามารถและคุณวุฒิในการตัดสินใจจ้างงานใดๆ โดยไม่มีการ
แบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ ความบกพร่องทางร่างกาย ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน และ/หรือความคิดเห็นทางการเมือง

6.  สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น สภ�พโรงง�นและที่พักอ�ศัยที่ปลอดภัยและถูกต่อสุขลักษณะ (ILO 115) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานเสมอ สภาพแวดล้อมในการทำางานและสภาพของ
โรงงานต้องพร้อมสำาหรับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกันอัคคีภัย ต้องมีนโยบาย
ที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี มีการฝึกอบรม และอธิบายบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
เพื่อลดความเสี่ยง สถานที่ที่จัดให้พนักงาน ต้องทำาให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและไม่เป็นอุปสรรคต่อสุขลักษณะที่จำาเป็น
ส่วนบุคคล หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรับประกันความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุและการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำางานเพื่อช่วยเหลือพนักงานของตน ซึ่งรวมถึงความพร้อมของเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลด้วย เป็นต้น

7.  ก�รให้อิสระแก่ลูกจ้�งที่จะเลือกเป็นสม�ชิกสม�คมองค์กรสหภ�พแรงง�นใดก็ได้ และส�ม�รถรวมตัวกันเพื่อ
สร้�งอำ�น�จก�รต่อรองกับฝ่�ยน�ยจ้�งได้ (GC 3, ILO 87) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยืนยันได้ว่าพนักงานของตนมีอิสระในการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับฝ่ายบริหารเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยว
กับสถานที่ทำางานและค่าจ้าง พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะให้สหภาพแรงงานทำาหน้าที่เป็นตัวแทนหรือไม่ก็ได้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการร่วมเจรจาต่อรอง แอตลาส คอปโก้ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดก็ตามที่ใช้สิทธิดังกล่าว

8.  ก�รริเริ่มโครงก�รต่�งๆ เพื่อส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น (GC 8, OECD 5) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจควรมีระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยมีความตั้งใจที่จะพัฒนานโยบายหรือ
ระบบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับประกันถึงการปรับปรุงการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

9.  วิธีก�รเชิงป้องกันเพื่อรับมือกับคว�มท้�ท�ยด้�นสิ่งแวดล้อม และก�รพัฒน�และเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (GC 7 และ 9, OECD 5) 
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องดำาเนินธุรกิจที่ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจในการใช้น้ำาและการบำาบัดน้ำาเสีย เป็นต้น เมื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องใส่ใจและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต จำาหน่าย 
และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการทิ้งทำาลาย หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องมุ่งมั่นพัฒนาและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการออกแบบ

 

2แร่ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งได้แก่ โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ (โคลแทน) แคสสิเทอไรต์ ทองคำา วุลแฟรมไมต์ หรืออนุพันธ์ (ดีบุก ทังสเตน และแทนทาลัม) ตามคำา
นิยามของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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10.  ปฏิบัติต�มร�ยก�รสิ่งของต้องห้�ม และร�ยก�รที่ต้องแจ้งข้อมูลของแอตล�ส คอปโก3้ 
รายการต้องห้ามของแอตลาส คอปโก้ระบุถึงสารที่ห้ามใช้ในการผลิตชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่จัดส่งให้แอตลาส 
คอปโก้ใช้ในกระบวนการผลิต รายการที่ต้องแจ้งข้อมูลประกอบด้วยสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ในปริมาณจำากัด และต้องแจ้ง
ข้อมูลส่วนประกอบของสารใดๆ ที่ส่งมอบให้แก่แอตลาส คอปโก้ แร่ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งรวมอยู่ในรายการที่ต้องแจ้ง
ข้อมูลนี้เช่นกัน สามารถดูรายละเอียดได้ในเกณฑ์ 4 หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยืนยันที่จะปฏิบัติตามรายการเหล่านี้ ติดตาม
การปรับปรุงรายการ และแจ้งให้แอตลาส คอปโก้ทราบในกรณีที่มีปัญหากับสารใดก็ตาม 
 

ก�รปฏิบัติต�มและก�รติดต�มผล
แอตลาส คอปโก้กำาหนดให้หุ้นส่วนทางธุรกิจปฏิบัติตามเกณฑ์ทางสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุนี้ หุ้น
ส่วนทางธุรกิจที่นำาเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้แบบเชิงรุก หรือผู้ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้อยู่แล้วจะถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจชั้นดี 
กลุ่มบริษัทจะติดตามหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดว่าปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่ด้วยการทำาการสำารวจและตรวจสอบบัญชี 
แอตลาส คอปโก้จะทบทวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจหากตรวจพบการละเมิด และหุ้นส่วนทางธุรกิจจะได้รับการร้องขอโดยทันที
ให้ปรับหรือเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ หุ้นส่วนทางธุรกิจอาจลงชื่อในเอกสารนี้เพื่อแสดงเจตนาว่าจะปฏิบัติตาม หากพวก
เขาอยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเหล่านี้ และเต็มใจที่จะกำาหนดแผนการดำาเนินงานร่วมกับแอตลาส คอปโก้

กลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้กำาหนดให้หุ้นส่วนทางธุรกิจมีเอกสารประกอบที่เพียงพออยู่เสมอเพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
ที่กล่าวถึงข้างต้น หรือเพื่อแสดงถึงเจตนา และความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ด้วยการสร้างแผนการดำาเนินการพร้อมทั้ง
กิจกรรม ตามเงื่อนไขในการทำาธุรกิจกับกลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้ หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้รับเหมาช่วงต้องให้อำานาจแอ
ตลาส คอปโก้และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง (รวมถึงบุคคลที่ 3) ทำาการตรวจสอบบัญชี

(ชื่อของหุ้นส่วนทางธุรกิจ) 

ได้อ่านและทำาความเข้าใจเอกสารนี้ซึ่งอ้างอิงหลักปฏิบัติทางธุรกิจของแอตลาส คอปโก้ และให้คำามั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์
และข้อกำาหนดทั้งหมดในเอกสารนี้

ชื่อ      ตำาแหน่ง/ตำาแหน่งงาน 

วันที่และสถานที่     ลายเซ็น

3สามารถดูรายการสิ่งของต้องห้าม และรายการที่ต้องแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้ 
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain 

เอกส�รอ้�งอิงเพิ่มเติม

•    ILO Code of Practice in Safety and Health, http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm

•    ILO International Labor Standards, http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

•    OECD Guidelines for Multinational Enterprises, www.oecd.org

•    United Nations Convention Against Corruption, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

•    United Nations Global Compact, www.unglobalcompact.org 

•    United Nations International Bill of Human Rights, www.un.org

•    ISO 14001, www.iso.org

•    SA 8000, www.sa-intl.org
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