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ອາລັສ໌ ກອບໂກ AB ແລະ ບໍລິສັດຍ່ອຍບາງຄັ້ງ
ກໍເອີ້ນວ່າກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ, ກຸ່ມ ຫຼື ອາລັສ໌ ກອບໂກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ອາລັສ໌ ກອບໂກ AB ບາງຄັ້ງກໍ
ຖືກເອີ້ນວ່າ ອາລັສ໌ ກອບໂກ.

ຫຼັກກ
 ານປະຕບ
ິ ັດທ
 າງທລ
ຸ ະກິດຂອງ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ໄດ້ສ
 ະຫຼຸບເອກະສານນະໂຍບາຍ
ພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກຈ
 ະລຍ
ິ າທຳທາງທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມກໍຄ
 ືການດຳເນີນການ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.  ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການໃນບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ກໍ່ຄືຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ
ຄວນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້.
ຄູມ
່ ສ
ື າກົນດ້ານຈະລຍ
ິ າທຳທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
ຮ່າງກົດໝ
 າຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍ ສິດທິມະນຸດລະຫວ່າງຊາດ 
www.un.org ຖະແຫຼງການຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານ ແລະ
ສິດທິໃນການເຮັດວຽກ www.ilo.org ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ Global Compact
www.unglobalcompact.org ຂໍ້ແນະນຳ 
OECD ສຳລັບບໍລິສັດຂ້າມຊາດ www.oecd.org
ອາລັສ໌ ກອບໂກ ເປັນສະມາຊິກ UN Global Compact ຕັ້ງແຕ່ປີ 2008.
ການລາຍງານກ່ຽວກັບ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ
GRI—Global
ຄູມ
່ ກ
ື ່ຽວກັບຂໍ້ລ
 ເິ ລີ່ມໃ
 ນການລາຍງານ www.globalreporting.org

ກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ
ອາລັສ໌ ກອບໂກ ເປັນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ�ຊັ້ນນຳ�ຂອງໂລກ ໃນລະບົບອັດບີບ, ລະ

ບົບການຂະຫຍາຍ ແລະ ການບຳ�ບັດອາກາດ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາອຸປະກອນການ

ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບພະລັງງານ ແລະ ລະບົບການປະກອບ. ກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ
ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 170 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ກິດຈະກຳ�ທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນດຳ�ເນີນການເປັນ ພະແນກປະຕິບັດການທີ່

ແຍກກັນໃນທົ່ວໂລກ ກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ເປັນກຸ່ມທີ່ລວມຕົວກັນເປັນປຶກແຜ່ນ ແລະ 

ເອກະພາບໂດຍມີ ວິໄສທັດຮ່ວມກັນ, ເອກະລັກຮ່ວມກັນ ແລະ ຍືດໝັ້ນຕາມຫຼັກການປະຕບ
ິ ັດ

ທາງທລ
ຸ ະກິດຂ
 ອງກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ສະບັບນ
 ີ້.

Ronnie Leten, ປະທານ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານ 
Stockholm, Sweden, 1 ກຸມພາ 2012
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ກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ

ທີໜ
 ຶ່ງໃນໃຈ—ທາງເລືອກທໜ
ີ ຶ່ງ®2

ກຸ່ມ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ມີວິໄສທັດທີ່ຈະເປັນ ແລະ ຍັງຄົງເປັນທີໜ
 ຶ່ງໃນໃຈ—ທາງເລືອກທໜ
ີ ຶ່ງ ®ຂອງລູກຄ້າ, ຜູທ
້ ຈ
ີ່ ະມາເປັນລູກຄ
 ້າ, ແລະ
ຜູ້ຖືຫຸ້ນຫຼັກອ
 ື່ນໆຂອງຕົນ. ສຳ�ລັບພວກເຮົາແລ້ວນັ້ນໝາຍເຖິງ ໃນການເປັນຜູ້ນຳ�; ພວກເຮົາຄວນເປັນນຳ�ໃນແນວຄິດ ແລະ
ສ່ວນແບ່ງທາງດ້ານທຸລະກິດ; ພວກເຮົາຄວນຖືກຮ
 ັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ລິເລີ່ມເຊິ່ງວາງມາດຕະຖານ ແລະ ບັນລຸເກີນຄວາມຄາດຫວັງສູງ.
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ຫຼັກໝ
 ັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານ

ຫຼັກໝ
 ັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານຂອງກຸ່ມ ໃນການພົວພ
 ັນ, ຄວາມມຸ້ງໝ
 ັ້ນ ແລະ ການປະຕບ
ິ ັດໄ ດ້ສ້າງອະດີດຂ
 ອງພວກເຮົາ, ໄດ້ສ
 ້າງສິ່ງທ
 ເີ່ ຮົາເປັນຢ
ໃ
ູ່ ນ
ປັດຈ
 ຸບັນ ແລະ ຈະເປັນແວນແຍງຊີ້ນຳ�ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ຫຼັກໝ
 ັນພ
 ື້ນຖ
 ານຂອງເຮົາເປັນຈ
 ຸດໄ ດ້ປ
 ຽບໃນການແຂ່ງຂັນຂອງກຸ່ມ
ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາຮັກສາຕຳ�ແໜ່ງຄວາມເປັນ ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ຄຸນລ
 ັກສ
 ະນະສຳ�ຄັນຂອງ ອາລັສ໌ ກອບໂກ ແມ່ນຄ
 ວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບຟັງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ຖືຫຸ້ນອື່ນໆ, ຄວບຄູ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການສ້າງວິທ
 ກ
ີ ານທີ່ໃໝ່ ແລະ ດີກວ່າເ ກົ່າ
ໂດຍອີງຕ
 າມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ຈາກຂະບວນການພົວພ
 ັນນ
 ີ້.
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໝາຍວ່າພວກເຮົາຕັ້ງໃ
 ຈເຕັມທ
 ີ່ ໃນການຫາວິທທ
ີ າງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດສະໜອງໄດ້. ພວກເຮົາ
ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນການເພີ່ມຄ
 ຸນຄ
 ່າໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ກໍຄ
ຕ
ື ໍ່ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງ
ພວກເຮົາເອງ.
ມັນເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາວ່າມັນມ
ວ
ີ ິທກ
ີ ານທດ
ີ່ ີກວ່າສະເໝີ. ນ້ຳ�ໃຈປະດິດສ້າງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳ�ຄັນ
ຂອງ ອາລັສ໌ ກອບໂກ, ເປັນສ່ວນທີ່ສຳ�ຄັນໃນການດຳ�ເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ນໍ້າໃຈປະດິດສ
 ້າງຍັງເປັນແຮງຜັກ
ດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ນຳ�ໃນ ອຸດສາຫະກຳ�ຂອງພວກເຮົາ. ການປະດິດສ
 ້າງໃໝ່ໆເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນສຳ�ຄັນໃ
 ນການສ້າງກຳ�ໄລ
ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນໄລຍະຍາວ.
ຫຼັກໝ
 ັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານຂອງພວກເຮົາຄື—ການພົວພ
 ັນ, ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ, ແລະ ການປະດິດສ
 ້າງ—ແມ່ນເ ຫັນໄ ດ້ຈ
 າກວິທກ
ີ ານທີ່ເຮົາພົວ
ພັນກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນຫຼັກຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນນີ້, ບໍລິສັດທັງໝ
 ົດພາຍໃນກຸ່ມແມ່ນຄ
 ວນປະຕບ
ິ ັດຕ
 າມນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກ
ຈະລຍ
ິ າທຳ�ທາງທຸລະກິດ ແລະ ການດຳ�ເ ນີນກ
 ານທາງສັງຄ
 ົມແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ສາຍພົວພັນ
ລູກຄ້າ
ພະນັກງານ

ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ
ຜູ້ຖືຫຸ້ນ

ສັງຄົມ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສາຍພົວພັນ

ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນພົນລະເມື່ອງທີ່ດີ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ໂດຍປະຕບ
ິ ັດຕ
 າມກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ພວກເຮົາ
ດຳ�ເນີນທຸລະກິດຢູ່.

• ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ເຄົາລົບບັນດາສິດທິເຫຼົ່ານັ້ນໃນການດຳ�ເນີນການ
ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃນທົ່ວໂລກ.

• ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳ�ເລັດດ້ານການເງິນຍັງຕ້ອງຄຳ�ນຶງເຖິງຜ ົນກ ະທົບທ າງເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການດຳ�ເນີນການຂອງພວກເຮົາ.

• ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການດຳ�ເນີນທຸລະກິດໃນລັກສະນະທີ່ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກັບຄົນລຸ້ນຫລັງໃນອະນາຄົດ. ອາລັສ໌ ກອບໂກ

ແນໃສ່ເ ປັນຜູ້ນຳ�ໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ� ໃນການປົກປ
 ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນ ຂົງເ ຂດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດຄວນຖືກປະເມີນຜົນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ຂະແໜງການຫຼັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢ
 ືນຈ
 າກ ISO 9001, ISO 14001 ແລະ 
OHSAS 18001.

• ອາລັສ໌ ກອບໂກ ສົ່ງເ ສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຖືແຜນງານນ້ຳ�ສະອາດ
ສຳ�ລັບທ
 ຸກຄ
 ົນເປັນໂຄງການຫຼັກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.
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ພະນັກງານ

ພວກເຮົາມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງພະນັກງານໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ
ຄືການດຶງດູດ, ພັດທະນາ, ແລະ ຮັກສາບຸກຄ
 ະລາກອນທີ່ມີ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ ໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບວິຊ
 າຊີບ.

• ພວກເຮົາແນໃສ່ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕສໍ່ ຸຂະພາບ ໃນທຸກໆການດຳ�ເ ນີນງ ານຂອງພວກເຮົາ.
• ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການໃຫ້ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ຄວາມເປັນທຳ� ແລະ ພະນັກງ ານທຫຼີ່ າກຫຼາຍ. ພວກເຮົາຮັບສະໝັກ ແລະ
ສົ່ງເສີມພະນັກງ ານບົນພື້ນຖານຄຸນວຸດທິທີ່ແທດເໝາະກັບວຽກງານ, ໂດຍທີ່ບໍ່ຄຳ�ນຶງເຖິງເຊື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ເພດ, ອາຍຸ,
ສັນຊາດ, ພາວະພິການ, ລົດສະນິຍົມທາງເພດ, ສະມາຊິກສະຫະພາບແຮງງານ ແລະ ຄວາມຄິດດ້ານການເມືອງ.

• ພວກເຮົາຕະນັກໄດ້ວ່າ ພະນັກງານທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະເລືອກ ເອົາຕົວແທນສະຫະພັນການຄ້າເພື່ອເປົ້າໝາຍການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ.
ຈະບໍ່ມ
ກ
ີ ານຈຳ�ແນກພະນັກງານບໍ່ວ
 ່າຜູກ
້ ່ຽວຈະເລືອກໃຊ້ສ
 ິດດ
 ັ່ງກ
 ່າວ ຫຼື ບໍ່.

• ຈະບໍ່ມີສະຖານະການໃດທີ່ຈ ະມກີ ານບັງຄັບແຮງງານ ໃນການດຳ�ເນີນກ ານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ານຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕໍ່ກ ັບການ

ນຳ�ໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປ
 ະໂຫຍດຈາກເດັກ ໃນທຸກຮ
 ູບແບບ. ພວກເຮົາບໍ່ຈ້າງບຸກຄົນໃດທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳ�ກວ່າ
15 ປີ ແລະ ດັດປັບເຂົ້າກັບມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນທີ່ກຳ�ນົດອາຍຸສູງກວ່ານັ້ນ.

• ພວກເຮົາຕ້ອງປະກອບສ່ວນໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ຜົນກ ານດຳ�ເນີນງານຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບກ ານຕອບແທນດ້ວຍຄວາມເປັນທຳ�.

ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ�ສຸດທ
 ກຳ�
ີ່ ນ
 ົດໃ
 ນກົດໝ
 າຍຈະຖືວ
 ່າເປັນຂັ້ນຕ່ຳ�ສຸດແຕ່ບ
ແ
ໍ່ ມ່ນລ
 ະດັບແ
 ນະນຳ�ທີ່ພ
 ວກເຮົາຈະໃຫ້. ການປະເມີນຜົນ
ການເຮັດວຽກແມ່ນຈະດຳ�ເນີນການເປັນລາຍປີ.

• ພວກເຮົາຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຕເໍ່ ນື່ອງ ເພື່ອຮັກສາໂອກາດຂອງພວກເຮົາໃນການເຕີບໂຕ

ໄປພ້ອມໆກັນໃນກຸ່ມ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄວາມສະອາດທີ່ຈຳ�ເປັນເພື່ອໃຫ້ບັນລ
ໝ
ຸ າກຜົນ
ໄດ້ຢ
 ່າງດີ.

ສາຍພົວພັນ

• ພວກເຮົາຖືກຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິດທິມະນຸດ, ຄວາມປອດໄພ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ດ້ານອື່ນໆອີກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳ�ເນີນງານຂອງພວກເຮົາ. ວິທີນີ້ແມ່ນເ ພື່ອຮ
 ັບປະກັນວ່າ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ
ທີ່ຈະເຄົາລົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນສິດທິເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກປະຕິບັດຕ
 າມ.

 ູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ
• ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລ ະຫວ່າງກົມກອງ, ໜ້າທິ່ການດຳ�ເນີນງານ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ເພື່ອໝ
ປະສົບການທີ່ມ
ຢ
ີ ່າງເຕັມທ
 ີ່.

ລູກຄ້າ

ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດລວມທັງຜູ້ຊົມໃຊ້ປາຍທາງ
ເຊິ່ງໝາຍວ່າພວກເຮົາຕ້ອງບັນລ
 ຸອັດຕ
 າສ່ວນລູກຄ
 ້າ ແລະ ຕະຫຼາດທສ
ີ່ ຸງສ
 ຸດ.

• ພວກເຮົາແນໃສ່ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບລໍ ກິ ານທມີ່ ີຄຸນນະພາບສູງສະເໝີ ເພື່ອປ ະກອບສ່ວນຕຜໍ່ ະລິດຕ ະພັນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂ
 ອງລູກຄ
 ້າເ ຮົາ.

• ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຜະລິດຕ ະພັນ, ຄຸນນະພາບ, ໜ້າທີ່,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລູກຄ
 ້າພ
 ວກເຮົາ.

• ພວກເຮົາດຳ�ເນີນການໃນທົ່ວໂລກດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ກ ັບລູກຄ້າໃນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຕະຫຼາດທ ພີ່ ວກເຮົາຮັບ
ໃຊ້ ແລະ ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະ ພັດທະນາຄວາມສຳ�ພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າຂອງເຮົາເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບັນລຸເກີນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ.
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ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ�ລັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນ ຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ,
ຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຕົວແທນ ແລະ ຜູ້ຈຳ�ໜ່າຍ, ແລະ ເພື່ອເປັນບ
 ຸລມ
ິ ະສິດຂ
 ອງພວກເຂົາ.

• ພວກເຮົາຊອກຫາ, ປະເມີນ ແລະ ເລືອກພັນທະມິດທາງທຸລະກິດຢ ່າງຍຸດຕິທຳ� ບົນພື້ນຖານປັດໃຈຂອງຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ,
ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ກໍ່ຄືຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການປະຕິບັດທ
 າງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ
ການພັດທະນາ.

 ັ້ນຕ
 ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້
• ພວກເຮົາຮັບປະກັນໃຫ້ຄ ຮູ່ ່ວມທລຸ ະກິດຮັບຮ ູ້ກ່ຽວກັບຄ ວາມມຸ້ງໝ
ພວກເຂົາປະຕບ
ິ ັດຕ
 າມນະໂຍບາຍຂອງເຮົາ.

ຜູ້ຖືຫຸ້ນ

ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ເຮົາແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມູນຄ່າຂອງຜູ້
ຖືຫຸ້ນບໍລິສັດ.

• ພວກເຮົາເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຮັບປ ະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພ້ອມກັບຄວາມຮັບຜິດຊ ອບໃນການນຳ�ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ:
ມະນຸດ, ທຳ�ມະຊາດ ແລະ ທຶນ.

• ພວກເຮົາແນໃສ່ສ້າງຜົນຕ ອບຮັບຈາກການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ທີ່ສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງອຸດສາຫະກຳ�, ໂດຍການ

ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລ
ໍ ກ
ິ ານທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳ�ໃໝ່ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຍືນຍົງ.
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ຄວາມໂປ່ງໃສ

ໃນການສື່ສານທັງໝັດຂອງພວກເຮົາ, ທັງການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າຈາ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝ
 ັ້ນທ
 ີ່ຈະເປີດເຜີຍ, ສື່ສັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງພາຍໃນ
ຂອບເຂດຂອງ ການຮັກສາຄວາມລັບທາງການຄ້າ. ພວກເຮົາສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈ
 ະກຳ�ຂ
 ອງ
ພວກເຮົາຢ່າງທັນກ
 ານ ແລະ ປົກກະຕິ. ພວກເຮົາຖືກ
 ານພົວພ
 ັນເ ປັນສ
 ິ່ງສຳ�ຄັນ. ດັ່ງນ
 ັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງມ
 ີທັດສະນະຄະຕິທ
 າງບວກຕໍ່
ກັບການປຶກສ
 າຫາລກ
ື ັບຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ.
ອາລັສ໌ ກອບໂກ ໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານການລາຍງານທີ່ສູງ, ເຊິ່ງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນທີ່ມ
 ີສ່ວນຮ່ວມໃນການບັນທຶກ, 
ດຳ�ເນີນກ
 ານ, ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ມູນແມ່ນຕ
 ້ອງຮັກສາຄວາມລັບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການກວດແກ້.
ຜົນດ້ານການເງິນຖືກຕີພິມເ ປັນບົດລາຍງານປະຈຳ�ປ
 ີ ແລະ ປະຈຳ�ໄຕມາດ. ຜົນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນ
ຖືກຕີພິມ ໃນບົດລ
 າຍງານຄວາມຍືນຍ
 ົງປ
 ະຈຳ�ປີ.
ເອກະສານທຖ
ີ່ ືກຕ
 ີພິມຕ
 ່າງໆແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃ
 ນ ເວັບໄ ຊ໌ຂ
 ອງ ອາລັສ໌ ກອບໂກ, www.atlascopco.com,
ເຊິ່ງນຳ�ສະເໜີຂໍ້ມູນລ
 ະອຽດເພີ່ມເຕີມກ
 ່ຽວກັບຍີ່ຫ
 ໍ້ ແລະ ການດຳ�ເນີນງານຂອງພວກເຮົາ.
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ຄວາມຊືສັດທາງທຸລະກິດ

ບ່ອນໃດທພ
ີ່ ວກເຮົາດຳ�ເ ນີນງ ານ, ຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາເປັນຊັບສິນທີ່ມຄ
ີ ຸນຄ
 ່າທີ່ສຸດ ແລະ ສະແດງອອກຈາກວິທ
 ກ
ີ ານດຳ�ເ ນີນງ ານຂອງພວກ
ເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຫຼີກລ້ຽງການດຳ�ເນີນງານໃດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເຄົາລົບສຳ�ລັບກຸ່ມ.

• ພວກເຮົາມີມາດຕະຖານ ຫຼັກຈ ະລຍິ າທຳ�ສ ່ວນຕົວ ແລະ ທາງທລຸ ະກິດທ ີ່ສູງ; ພວກເຮົາຍືດໝັ້ນໃນນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງເຮົາ, ແລະ
ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ກົດໝາຍໃນປະເທດ ທີ່ພວກເຮົາດຳ�ເນີນການ.

• ພວກເຮົາບໍ່ຮັບສິນບົນ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ລວມທັງຄ ່າໃ ຊ້ຈ ່າຍໃນການອຳ�ນວຍຄວາມສະດວກ. ການດຳ�ເນີນການຂອງບໍລິສັດ
ຈະຕ້ອງບໍ່ດຳ�ເນີນການພາຍໃຕ້ການລະເມີດການໃດໆທັງຊີ້ນ.

• ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຊື່ສັດໃນທຸກໆສະຖານະການ ແລະ ພວກເຮົາຫຼີກລ ້ຽງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂັດກັບຜົນປ ະໂຫຍດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ.
• ພວດເຮົາສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນທຳ�. ດັ່ງນ ັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງປະຕິເສດການເຈລະຈາ ຫຼື ການຕົກລົງກັບຄູ່ແຂ່ງ
ກ່ຽວກັບລາຄາ, ການແບ່ງປັນຕະຫຼາດ ຫຼື ກິດຈະກຳ�ອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

• ການມອບ ຫຼື ການຮັບຂອງຂວັນທ າງທຸລະກິດ ຫຼື ການຕ້ອນຮັບອື່ນໆແມ່ນຈ ະປະຕບິ ັດຕ າມກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການພາກປະຕິ
ບັດທາງທຸລະກິດເທົ່ານ
 ັ້ນ.

• ພວກເຮົາເຄົາລົບຕໍ່ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນຂ ອງ ກຸ່ມຈາກການສູນເສຍ, ລັກຂະໂມຍ, ແລະ
ການນຳ�ໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ.

• ການໂນ້ມນ້າວແມ່ນດາໍ ເ ນີນຜ ່ານຕົວແທນ ຫຼື ຢູ່ໃນອົງກ ານການຄ້າ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກ ັດກັບລັດຖະບານອື່ນໆເປັນຕ ົ້ນຕ ໍ.
• ກຸ່ມບໍລິສັດບໍ່ຮ ັບໃຊ້ທ າງການເມືອງໃດ. ດັ່ງນ ັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ນຳ�ໃຊ້ທຶນ ຫຼື ຊັບສິນຂອງກຸ່ມ ເພື່ອສະໜັບສ ະໜູນການໂຄສະນາທາງການເມືອງ
ຫຼື ຜູ້ສະໝັກ, ຫຼື ສະໜອງການບໍລິການ ເພື່ອຈ
 ຸດປ
 ະສົງທ
 າງການເມືອງອື່ນໆ.
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ຫຼັກກ
 ານ

ຄະນະບໍລ
ຫ
ິ ານ ອາລັສ໌ ກອບໂກ AB

ວິທກ
ີ ານດຳ�ນ
 ເ ນີນກ
 ານ
ຂອງພວກເຮົາ

ຜູ້ບໍລິຫານການຈັດການກຸ່ມ

ຂັ້ນຕອນໃນລະດັບການດຳ�ເນີນການ

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

ການກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ

ການປົກຄອງ

ຄະນະບລ
ໍ ຫ
ິ ານມີກຳ�ມ
 າສິດຕ
 ໍ່ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ດຳ�ເ ນີນກ
 ານທົບທວນເນື້ອໃ
 ນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກກ
 ານ ແລະ ອະນຸມັດຍຸດທ
 ະສາດ
ໂດຍລວມ ແລະ ການຈັດຕ
 ັ້ງຂ
 ອງກຸ່ມ. ຍົກເວັ້ນແຕ່, ປະທານ ແລະ CEO, ຄະນະບໍລ
ຫ
ິ ານມີພຽງແຕ່ ຫົວໜ
 ້າທບ
ີ່ ແ
ໍ່ ມ່ນຜ
ບ
ູ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານ. 
ຄະນະບໍລ
ຫ
ິ ານມີສອງຄະນະກຳ�ມະການ: ຄະນະກຳ�ມະການກວດສອບ ແລະ ຄະນະກຳ�ມະການຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບຄ່າຕ
 ອບແທນ.
ປະທານ ແລະ CEO ລາຍງານຕໍ່ຄະນະບໍລຫ
ິ ານ ສຳ�ລັບການດຳ�ເນີນການປະຈຳ�ວັນຂອງກຸ່ມ.
ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມ ມີໜ
 ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕາມຍຸດທະສາດ, ວັດຖຸປະສົງ, ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ກຸ່ມລວມທັງດ້ານການເງິນ, ສັງຄົມ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາຍໃຕ້ການນຳ�ຂອງປະທານ ແລະ CEO.
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ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ

ຫຼັກກ
 ານປະຕບ
ິ ັດທ
 າງທລ
ຸ ະກິດ ສະບັບນ
 ີ້ສະຫລຸບນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ປ
 ະຕບ
ິ ັດໂ
 ດຍບໍລິສັດທັງໝ
 ົດໃນກຸ່ມ. ພຶດຕິກຳ�ຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນອ
 ີງຕ
 າມນະໂຍບາຍພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເພີ່ມມູນຄ່າຂອງກຸ່ມ.
ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມດ້ວຍຫຼັກການ, ຄມ
ູ່ ື ແລະ ຄຳ�ແນະນຳ�ອື່ນໆແມ່ນລວມເຂົ້າໃນ ວິທີການດຳ�ເນີນງ ານຂອງພວກເຮົາ, 
ເຊິ່ງເປັນຖານຂໍ້ມູນພາຍໃນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍພະນັກງານທຸກຄົນຜ່ານລະບົບອິນຕຣາເນັດຂອງ ອາລັສ໌ ກອບໂກ. 
ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນມີໜ
 ້າທີ່ຮຽນຮ
 ູ້ເປັນຢ
 ່າງດີ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດຕ
 າມເນື້ອຂອງຖານຂມ
ໍ້ ູນ ວິທີການດຳ�ເນີນງ ານຂອງພວກເຮົາ. ມີກ
 ານ
ດຳ�ເນີນການຝືກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມຜ່ານລາຍການກຸ່ມບໍລິສັດ, ເຊິ່ງເປັນພາກບັງຄັບສຳ�ລັບພະນັກງານໃໝ່ທັງໝົດ. ພວກເຮົາແຈ້ງ
ຕໍ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຫຼັກກ່ຽວກັບຫຼັກກ
 ານປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ.
ອີງຕ
 າມນະໂຍບາຍທີ່ອ
 ະທບ
ິ າຍໃນຖານຂມ
ໍ້ ູນ ວິທກ
ີ ານດຳ�ເ ນີນງ ານຂອງພວກເຮົາ, ໜ່ວຍງານປະຕິບັດການກະກຽມຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຜູ້ຈັດການແຕ່ລະຄົນມີໜ
 ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕກ
ໍ່ ານປະຕບ
ິ ັດຕ
 າມ ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບນ
 ະໂຍລາຍຕ່າງໆໃນ
ແຕ່ລ
 ະວັນ.
ຂັ້ນຕ
 ອນການຕິດຕ
 າມຖືກສ້າງຂຶ້ນມາສຳ�ລັບແ
 ຕ່ລະນະໂຍບາຍ. ຕົວບົ່ງຊີ້ຂອງການດຳ�ເນີນການດ້ານສັງຄົມ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມໃນລະດັບກຸ່ມ. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານກົດໝ
 າຍ, ສັງຄ
 ົມ ແລະ ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແມ່ນຖືກລາຍງານໃນການປະຊຸມຄະນະບໍລ
ຫ
ິ ານ.
ເພື່ອປ້ອງກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ, ການກວດສອບພາຍໃນແມ່ນດຳ�ເນີນໃນເຂດຂອງບໍລິສັດ.
ຖ້າເ ຫັນວ
 ່າມກ
ີ ານລະເມີດ ຫຼັກກ
 ານປະຕບ
ິ ັດທ
 າງທຸລະກິດ, ກ່ອນອື່ນໝ
 ົດແ
 ມ່ນຕ
 ້ອງພົວພ
 ັນ ຫົວໜ
 ້າເປັນຜ
 ທຳ�
ູ້ ອ
 ິດ. ຖ້າບໍ່ມີການ
ດຳ�ເນີນການກໃ
ໍ ຫ້ລາຍງານໄປຍັງສ
 າຍດ່ວນວຽກງານຈະລຍ
ິ າທຳ�ຂ
 ອງກຸ່ມ, hotline@se.atlascopco.com. ສະພາກົດໝ
 າຍກຸ່ມ
ທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຮັບປະກັນການປິດລັບຊື່ແລະ ຮັກສາເປັນຄວາມລັບຂອງຜູ້ລາຍງານ. ການລະເມີດຖືກແ
 ກ້ໄ ຂ
ຢ່າງທັນກ
 ານ ແລະ ການປະຕິບັດທາງວິໄ ນ ເຊິ່ງລວມທັງການຍົກເລີກການຈ້າງງານດ້ວຍ.

ຕິດຕໍ່
ອາລັສ໌ ກອບໂກ AB
ການສື່ສານອົງກອນ
SE-105 23 Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-743 8000
ຂໍ້ມູນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: cr@se.atlascopco.com
ຕິດຕ
ສ
ໍ່ ຳລັບນັກລົງທຶນ: ir@se.atlascopco.com
ສາຍດ່ວນວຽກງານຈະລຍ
ິ າທຳ: hotline@se.atlascopco.com
ສໍາລັບການພິມໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ກຸ່ມ
ອາລັສ໌ ກອບໂກ, ກະລຸນາໄປທີ່: www.atlascopco.com
ບົດລາຍງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປະຈຳປີ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ
ລາຍງານໃນປີຜ່ານມາ (ວາລະສານປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ)
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ພວກເຮົາຢືນຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ລູກຄ້າ,
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບທົນທານ ຕໍ່ການທົດສອງຂອງການເວລາ
ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ - ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ

