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เอกสารนโยบายภายในเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและการดำ�เนินการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการสรุปเนื้อหาอยู่ในหลักปฏิบัติทางธุรกิจของแอตลาส คอปโก้ พนักงานและ
ผู้จัดการทุกคนในกลุ่มบริษัท รวมทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้
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แนวทางหลักๆ ของหลักจรรยาบรรณสากลที่แอตลาส คอปโก้ สนับสนุนมีดังต่อไปนี้:

9
ความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส
9
ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำ�ธุรกิจ10
การกำ�กับดูแล
11
การดำ�เนินการและการกำ�กับดูแล12
ในบางครั้งแอตลาส คอปโก้ AB และบริษัทสาขามักถูก
เรียกว่ากลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้ กลุ่มบริษัท หรือ
แอตลาส คอปโก้ หรือในบางครั้ง แอตลาส คอปโก้ AB
ยังเรียกกันในนาม แอตลาส คอปโก้ อีกด้วย

บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (United Nations International Bill of
Human Rights) www.un.org
ปฏิญญาว่าด้วยการจัดการแรงงานระหว่างประเทศในเรื่องหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำ�งาน (International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work) www.ilo.org
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) www.unglobalcompact.org
แนวปฏิบัติของ OECD สำ�หรับบริษัทข้ามชาติ)
OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises) www.oecd.org
แอตลาส คอปโก้เป็นสมาชิกของโครงการความเป็นปึกแผ่นขององค์การสหประชาติ
(UN Global Compact) นับตั้งแต่ปี 2551
การรายงานเรื่องความยั่งยืนของแอตลาส คอปโก้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ GRI—Global
Reporting Initiative www.globalreporting.org

กลุ่มบริษทั แอตลาส คอปโก้
แอตลาส คอปโก้ เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์เครือ่ งอัดอากาศ เครือ่ งขยาย และระบบบ�ำบัดอากาศ
อุปกรณ์ดา้ นการก่อสร้างและเครือ่ งมือในเหมืองแร่ เครือ่ งมือไฟฟ้า และระบบการประกอบชัน้ น�ำระดับโลก
ธุรกิจของกลุม่ บริษทั ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในระดับสากลกว่า 170 ประเทศ
กิจกรรมทางธุรกิจของเราด�ำเนินการผ่านหน่วยงานด้านการปฏิบตั กิ ารทีแ่ ยกจากกันซึง่ ท�ำงาน
อยูใ่ นทัวโลก
่ กลุม่ บริษทั แอตลาส คอปโก้ มีความเป็ นเอกภาพและด�ำเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ทม่ี รี ว่ มกัน มีความเป็ นเอกภาพ และยึดมันในหลั
่
กปฏิบตั ทิ างธุรกิจของกลุม่ บริษทั
แอตลาส คอปโก้ ฉบับนี้

รอนนี่ เลเตน ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
สตอกโฮล์ม สวีเดน 1 กุมภาพันธ์ 2555
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กลุม่ บริษทั แอตลาส คอปโก้ มีวสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะก้าวไปสูส่ ถานะ First in Mind—First in Choice® ในใจของลูกค้า ผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพจะเป็ น
ลูกค้า และผูม้ ผี ลประโยชน์รายส�ำคัญ นันหมายถึ
่
งการเป็ นผูน้ �ำทีค่ รองใจผูค้ นและผูน้ �ำด้านธุรกิจ เราควรได้รบั การขนานนามว่าเป็ น
ผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมทีม่ บี ทบาทในการก�ำหนดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าความคาดหมายขัน้ สูง
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ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักของกลุม่ บริษทั ว่าด้วยเรือ่ งการปฏิสมั พันธ์ ความมุง่ มัน่ และนวัตกรรมนี้ เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างรากฐานในอดีตให้แก่เรา
ช่วยสร้างสรรค์ปจั จุบนั ของเรา และยังช่วยชีน้ �ำแนวทางให้แก่อนาคตของเราอีกด้วย ค่านิยมหลักของเราส่งเสริมความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของกลุม่ บริษทั และช่วยให้เรารักษาต�ำแหน่งผูน้ �ำไว้ได้ แม้เมือ่ สภาพแวดล้อมจะเปลีย่ นแปลงไป
คุณสมบัตปิ ระการส�ำคัญของแอตลาส คอปโก้ คือ ความสามารถในการรับฟงั และท�ำความเข้าใจถึงความต้องการทีห่ ลากหลาย
ของลูกค้าและผูม้ ผี ลประโยชน์รายอืน่ ๆ บวกกับความสามารถในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดยยึดถือตามสิง่ ทีเ่ รา
ได้เรียนรูม้ าจากกระบวนการเชิงโต้ตอบนี้
ความมุง่ มันคื
่ อการทุม่ เทอย่างเต็มทีใ่ นการค้นหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีเ่ ราจะสามารถหาได้ เรามีความมุง่ มันอย่
่ างเต็มทีต่ ่อ
บุคลากรของเราและต่อการเพิม่ มูลค่าให้แก่ธรุ กิจของลูกค้าของเรา เช่นเดียวกันกับทีเ่ รามุง่ ทุม่ เทเพือ่ การบรรลุเป้าหมายและ
จุดประสงค์ของเราเอง
เราเชือ่ มันว่
่ า จะต้องมีหนทางทีด่ กี ว่าเสมอในการท�ำสิง่ ต่างๆ จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็ นส่วนส�ำคัญของ
ความเป็ นแอตลาส คอปโก้ และเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญในวิถแี ห่งการด�ำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้ ยังเป็ นแรงผลักดันทีท่ �ำให้เรา
กลายเป็ นผูน้ �ำในอุตสาหกรรมของเราอีกด้วย นวัตกรรมถือเป็ นแรงผลักดันอันเยีย่ มยอดในการสร้างผลก�ำไรและการเติบโต
ในระยะยาว
ค่านิยมหลักของเรา อันได้แก่ การปฏิสมั พันธ์ ความมุง่ มัน่ และนวัตกรรม สะท้อนออกมาให้เห็นจากวิธกี ารทีเ่ ราปฏิบตั ติ ่อ
ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกับเรา นอกจากนี้ บริษทั ทุกบริษทั ภายในกลุม่ บริษทั ยังจ�ำเป็ นต้องยึดมันในนโยบายเกี
่
ย่ วกับหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและการด�ำเนินการด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
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สังคมและสิง่ แวดล้อม
เราทุม่ เทเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและน่าเชือ่ ถือซึง่ ยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศต่างๆ ทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ

• เราสนับสนุนเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การยกย่องในระดับสากล และเราเคารพต่อสิทธิในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ทีม่ อี ยู่

ทัวโลก
่
• เราตระหนักดีวา่ ในการด�ำเนินการตามปณิธานของเราเพือ่ มุง่ สูค่ วามส�ำเร็จทางด้านการเงินนัน้ เรายังจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบจาก
การด�ำเนินการของเราทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมในวงทีก่ ว้างขึน้ อีกด้วย
่
รกิจไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ประโยชน์ของคนในรุน่ อนาคต แอตลาส คอปโก้มจี ดุ มุง่ หมาย
• เราเชือ่ มันในการท�ำธุ
ทีจ่ ะเป็ นผูน้ �ำด้านอุตสาหกรรมในการปกป้องคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สนิ ค้าและบริการของเรา และเนื่องด้วยจุดมุง่ หมาย
ดังกล่าวนี้ สินค้าและกระบวนการทัง้ หมดจึงต้องได้รบั การประเมินทัง้ ในแง่คณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม
เรามุง่ หมายทีจ่ ะให้หน่วยงานหลักๆ ทัง้ หมดของเราได้รบั การรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001
• แอตลาส คอปโก้สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาผ่านการร่วมมือกับชุมชนในท้องถิน่ และให้ความส�ำคัญกับโครงการ Water for All
ซึง่ เป็ นโครงการส�ำคัญทีเ่ ปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
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พนักงาน

เรามีความมุง่ มันที
่ จ่ ะเป็ นผูจ้ า้ งงานทีน่ ่าร่วมงานด้วย ทัง้ ในหมูพ่ นักงานปจั จุบนั และผูท้ ม่ี โี อกาสจะได้เป็ นพนักงาน เรามีจดุ มุง่ หมาย
ทีจ่ ะดึงดูด พัฒนา ตลอดจนเก็บรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและความมุง่ มันท�ำงานในสภาพแวดล้
่
อมการท�ำงานระดับมืออาชีพ

• เรามุง่ หมายทีจ่ ะมอบสภาพแวดล้อมด้านการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขอนามัยในทุกๆ หน่วยงานของเรา
่
เ่ ท่าเทียม ความเป็ นธรรม และความหลากหลาย เราท�ำการสรรหาและเลือ่ นขัน้ บุคลากรโดยพิจารณา
• เราเชือ่ มันในการมอบโอกาสที

ตามคุณสมบัตงิ านทีจ่ ะต้องท�ำ โดยไม่ค�ำนึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ การเป็ นสมาชิก
สหภาพ หรือความคิดเห็นทางด้านการเมือง
• เราตระหนักดีวา่ พนักงานมีสทิ ธิที์ จ่ ะเลือกว่าจะให้สหภาพแรงงานท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนหรือไม่กไ็ ด้เพือ่ จุดประสงค์ในการต่อรอง
ของกลุม่ จะไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ่อพนักงานคนใดก็ตาม ไม่วา่ จะมีการใช้สทิ ธิ ์ดังกล่าวนัน้ หรือไม่
• ไม่วา่ ในสถานการณ์ใดก็ตาม จะไม่มกี ารบังคับการว่าจ้างหรือการบังคับใช้แรงงานในการด�ำเนินธุรกิจของเรา เราต่อต้านการใช้
แรงงานเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบอืน่ ๆ อย่างเคร่งครัด เราไม่มกี ารว่าจ้างบุคคลทีม่ อี ายุต่ำ� กว่า 15 ปี และ
จะปรับเปลีย่ นไปตามมาตรฐานในท้องถิน่ ทีม่ กี ารระบุระดับอายุทส่ี งู ขึน้
• เราต้องให้การสนับสนุนกลุม่ บริษทั และมีการให้รางวัลตามประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยวิธที เ่ี ป็นธรรม ค่าจ้างขัน้ ต�่ำจะเป็นไปตาม
ค่าจ้างขัน้ ต�่ำตามกฎหมายเสมอ แทนทีจ่ ะเป็ นค่าจ้างตามทีเ่ สนอ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นประจ�ำทุกปี
• เรามีโอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพือ่ ส่งเสริมโอกาสของเราในการเติบโตไปพร้อมๆ กับกลุม่ บริษทั
เป้าหมายก็คอื เพือ่ ให้พนักงานแต่ละคนได้รบั การพัฒนาความสามารถทีจ่ �ำเป็ นต่อการบรรลุผลลัพธ์ทด่ี เี ยีย่ ม
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• เราได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย การทุจริต ผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม และ

การด�ำเนินธุรกิจของเราในด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยแนวทางนี้ ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินการตามปณิธานของเราในการให้
ความเคารพและสนับสนุนสิทธิเหล่านี้ได้
• เราส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลระหว่างฝา่ ย หน่วยงาน และเขตพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ าก
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี อี ยู่

ลูกค้า

เรามุง่ มันทุ
่ ม่ เททีจ่ ะเป็ นผูจ้ ดั หาสินค้าทีล่ กู ค้าปจั จุบนั และผูม้ โี อกาสเป็ นลูกค้า รวมทัง้ ผูใ้ ช้ตอ้ งการร่วมงานด้วย ดังนัน้ เราจึงควร
พยายามเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ส่วนแบ่งลูกค้าและตลาดในระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ

• เรามุง่ หมายทีจ่ ะน�ำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสูงอยูเ่ สมอ อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนความเติบโตของธุรกิจ

ลูกค้าของเรา
• สนิ ค้าและบริการของเราพัฒนาขึน้ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าในด้านผลผลิต คุณภาพ ประโยชน์
การใช้งาน ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม
่
วยความยึดมันต่
่ อลูกค้าในแต่ละประเทศและตลาดทีเ่ ราให้บริการ และทุม่ เทเพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์
• เราด�ำเนินธุรกิจทัวโลกด้
ทีแ่ นบแน่นกับลูกค้าในระยะยาว ทัง้ นี้เพือ่ ตอบสนองและปฏิบตั งิ านเหนือความคาดหมายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
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หุน้ ส่วนทางธุรกิจ
เรามุง่ มันที
่ จ่ ะเป็ นผูร้ ว่ มงานทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับบรรดาหุน้ ส่วนทางธุรกิจของเรา เช่น ผูจ้ ดั หาสินค้า ผูร้ บั เหมาช่วง หุน้ ส่วนร่วมทุน ตัวแทน
และผูจ้ ดั จ�ำหน่าย นอกจากนี้ เรายังมุง่ หมายทีจ่ ะเป็ นทางเลือกทีเ่ หนือกว่าใครๆ
• เรามุง่ แสวงหา ประเมิน และเลือกหุน้ ส่วนทางธุรกิจอย่างเป็นกลางโดยค�ำนึงถึงปจั จัยทีเ่ ป็นกลาง เช่น ผลิตผล คุณภาพ การจัดส่ง
ราคา และความน่าเชือ่ ถือ ตลอดจนมีปณิธานทีย่ ดึ มันต่
่ อการด�ำเนินการด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ การพัฒนา
่
• เรามีการสือ่ สารถึงปณิธานของเราและคาดหมายให้หนุ้ ส่วนต่างๆ ยึดมันในนโยบายของเรา

ผูถ้ อื หุน้
เรามุง่ มันที
่ จ่ ะเป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการด�ำเนินการลงทุน และมุง่ หมายทีจ่ ะสร้างสรรค์และเพิม่ พูนมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง
่
กสิง่ ทุกอย่างเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาอย่างยังยื
่ นพร้อมกับการสร้างผลก�ำไรโดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ
• เรามุง่ มันท�ำทุ
และเงินทุนอย่างมีส�ำนึกรับผิดชอบ
• เรามุง่ หมายทีจ่ ะจัดให้มผี ลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวทีเ่ หนือกว่าระดับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมด้วยการน�ำเสนอสินค้าและ
บริการทีเ่ ป็ นนวัตกรรมและได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ลกู ค้าของเราเพือ่ สร้างประสิทธิผลทีย่ งยื
ั่ น

ความรับผิดชอบ

ความโปร่งใส

ในทุกๆ การสือ่ สารของเรา ทัง้ ในรูปแบบของการเขียนและพูด เรามีความมุง่ มันที
่ จ่ ะแสดงออกอย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ และ
ถูกต้องแม่นย�ำภายใต้ขอบเขตของการเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้า เราน�ำเสนอข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือและเป็ นประโยชน์เกีย่ วกับ
กิจกรรมต่างๆ ของเราอย่างทันท่วงทีและสม�่ำเสมอ เราให้ความส�ำคัญต่อการปฏิสมั พันธ์ ดังนัน้ เราจึงมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการสนทนา
อย่างสร้างสรรค์กบั ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกับเราทุกๆ ราย
แอตลาส คอปโก้มมี าตรฐานการรายงานทีส่ งู โดยทีพ่ นักงานแต่ละคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการบันทึก ประมวลผล และรายงาน
ข้อมูลต้องท�ำหน้าทีป่ กป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล
ผลประกอบการมีการเผยแพร่อยูใ่ นรายงานประจ�ำปีและรายงานประจ�ำไตรมาส การด�ำเนินการทางด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคมได้รบั การตีพมิ พ์อยูใ่ นรายงานความยังยื
่ นทีอ่ อกเป็ นรายปี
สามารถอ่านเอกสารทีเ่ ผยแพร่ต่างๆ ได้ผา่ นเว็บไซต์ของแอตลาส คอปโก้ www.atlascopco.com ซึง่ จะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมที่
ครอบคลุมเกีย่ วกับตราสินค้าและการด�ำเนินธุรกิจของเรา
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ความซื่อสัตย์สจุ ริตในการท�ำธุรกิจ
ในทุกๆ ทีท่ เ่ี ราด�ำเนินธุรกิจ ชือ่ เสียงของเราถือเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ ประการหนึ่ง ซึง่ เราได้มาจากการปฏิบตั ติ นของเรา เราต้อง
หลีกเลีย่ งการกระท�ำทีจ่ ะบันทอนความน่
่
าเชือ่ ถือของกลุม่ บริษทั
่
และมีความชัดเจน
• เรามีมาตรฐานด้านจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและส่วนบุคคลในระดับสูง ทัง้ นี้เพราะเรายึดมันในนโยบายภายในของเรา
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ทงั ้ หมด รวมทัง้ ข้อบังคับต่างๆ ภายในประเทศทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ
• เราไม่ยนิ ยอมให้มกี ารติดสินบนและการทุจริต รวมทัง้ การจ่ายเงินเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก การละเมิดใดๆ ก็ตามจะมีการด�ำเนินการที่
เคร่งครัด
่
่อสัตย์ในทุกๆ สถานการณ์ และเราจะหลีกเลีย่ งการมีผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งกับผลประโยชน์ของกลุม่ บริษทั
• เรายึดมันในความซื
่ จ่ ะแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ดังนัน้ เราจึงปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมในการอภิปรายหรือการท�ำข้อตกลงกับคูแ่ ข่งในเรือ่ ง
• เราสนับสนุนและมุง่ มันที
เกีย่ วกับการก�ำหนดราคา การแบ่งตลาด หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันนี้
• ของก�ำนัลทางธุรกิจหรือการต้อนรับทางธุรกิจสามารถเสนอหรือยอมรับได้กต็ ่อเมือ่ มีการด�ำเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายท้องถิน่
และหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจเท่านัน้
• เราเคารพในทรัพย์สนิ ของบริษทั และดูแลปกป้องทรัพย์สนิ ทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้และไม่ได้ มิให้สญู หาย ถูกขโมย หรือถูกน�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ
• การวิง่ เต้นจะมีการด�ำเนินการผ่านการมอบหมายตัวแทนโดยการค้าหรือในการค้า และองค์กรอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่ของรัฐบาลเป็นหลัก
• กลุม่ บริษทั ไม่มกี ารเลือกข้างทางการเมือง ดังนัน้ เราจึงไม่มกี ารใช้เงินทุนหรือทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษทั เพือ่ สนับสนุนการรณรงค์
ทางการเมืองหรือการหาเสียงของผูล้ งสมัคร หรือใช้เพือ่ จัดหาบริการให้แก่การด�ำเนินการทางการเมือง

ความรับผิดชอบ

หลักปฏิบตั ิ

คณะกรรมการของแอตลาส คอปโก้ AB

วิถที เ่ี ราท�ำสิง่ ต่างๆ
ขัน้ ตอนในระดับปฏิบตั กิ าร

ฝา่ ยบริหารกลุม่ บริษทั
หน่วยธุรกิจ

การตรวจสอบภายในและภายนอก

การก�ำกับดูแล

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ และเป็ นผูด้ �ำเนินการตรวจสอบเนื้อหาและการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีอ่ นุมตั กิ ลยุทธ์โดยรวมขององค์กรและกลุม่ บริษทั อีกด้วย คณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ยกเว้นผูท้ ด่ี �ำรงต�ำแหน่งประธานบริษทั และประธานบริหาร คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการสองชุด
อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการค่าตอบแทน
ประธานบริษทั และประธานบริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการดูแลการปฏิบตั กิ ารประจ�ำวันของกลุม่ บริษทั
ฝา่ ยบริหารกลุม่ บริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายของกลุม่ บริษทั รวมทัง้
การด�ำเนินการด้านการเงิน สังคม และสิง่ แวดล้อมภายใต้การน�ำของประธานบริษทั และประธานบริหาร
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การด�ำเนินการและการก�ำกับดูแล

หลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจนี้เป็ นการสรุปนโยบายทีใ่ ช้รว่ มกันของบริษทั ทัง้ หมดในกลุม่ บริษทั นโยบายภายในองค์กรเหล่านี้เป็ นแนวทาง
ของการด�ำเนินงานของเราซึง่ จะช่วยให้เราเพิม่ มูลค่าให้แก่กลุม่ บริษทั ได้
นโยบายเหล่านี้ ผนวกกับหลักการแนวทาง และค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ได้ถกู รวบรวมไว้ใน The Way We Do Things ซึง่ เป็ นฐานข้อมูล
ภายในทีพ่ นักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผา่ นทางอินทราเน็ตของแอตลาส คอปโก้
ทัง้ นี้ ถือเป็ นหน้าทีข่ องพนักงานแต่ละคนทีจ่ ะต้องท�ำความคุน้ เคยและยึดถือปฏิบตั ติ ามเนื้อหาของ The Way We Do Things
การฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมถูกจัดขึน้ ผ่านโครงการ Circles ของกลุม่ บริษทั และบังคับให้พนักงานใหม่ทกุ คนต้องเข้าร่วม เราจะ
แจ้งให้ผมู้ ผี ลประโยชน์รายส�ำคัญทราบเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจของเรา
ตามนโยบายทีร่ ะบุอยูใ่ น The Way We Do Things หน่วยปฏิบตั กิ ารต่างๆ มีหน้าทีเ่ ตรียมกลยุทธ์และด�ำเนินการตามแผน
ผูจ้ ดั การแต่ละคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดในการท�ำงานแต่ละวัน และติดตามดูผลการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
กระบวนการในการติดตามผลได้มกี ารก�ำหนดไว้ส�ำหรับแต่ละนโยบาย การด�ำเนินการด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมจะมีการรายงาน
และติดตามผลในระดับกลุม่ บริษทั การประเมินความเสีย่ งโดยค�ำนึงถึงผูม้ ผี ลประโยชน์รายส�ำคัญของเราในด้านกฎหมาย รวมทัง้
การด�ำเนินการทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม จะมีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
เพือ่ เป็ นการดูแลการด�ำเนินการให้ลุลว่ ง จึงมีการตรวจสอบเป็ นการภายในระหว่างการปฏิบตั งิ านในบริษทั ของเรา
ในกรณีทพ่ี บว่ามีการละเมิดหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ ผูจ้ ดั การทีบ่ งั คับบัญชาหรือผูจ้ ดั การของบุคคลนัน้ ควรได้รบั การติดต่อ
เป็ นอันดับแรก หากไม่มกี ารด�ำเนินการใดๆ ควรส่งรายงานไปยังสายด่วนจริยธรรมของกลุม่ บริษทั
hotline@se.atlascopco.com ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายของกลุม่ บริษทั มีหน้าทีร่ บั รายงานเหล่านี้และดูแลไม่ให้มกี ารเปิดเผยชือ่
รวมทัง้ ปกปิดตัวผูร้ ายงานเป็ นความลับ การละเมิดจะได้รบั การจัดการโดยทันทีและอาจมีโทษทางวินยั ซึง่ รวมถึงการเลิกจ้างงาน

ข้อมูลติดต่อ
แอตลาส คอปโก้ AB
การสื่อสารองค์กร
SE-105 23 Stockholm, Sweden โทรศัพท์: +46-8-743 8000
ข้อมูลด้านความยั่งยืน: cr@se.atlascopco.com งานนักลงทุนสัมพันธ์: ir@se.
atlascopco.com สายด่วนจริยธรรม: hotline@se.atlascopco.com
หากต้องการดูเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
กลุ่มบริษัทแอตลาส คอปโก้ โปรดไปที่: www.atlascopco.com รายงานประจำ�ปี
รายงานประจำ�ไตรมาส รายงานความยั่งยืน (นิตยสารประจำ�ปีของบริษัท)

www.atlascopco.com

©Atlas Copco AB, Sweden 2012, Edition 6
Production: Brand Studio, 2015.
2014. Print: nnn (xxx)
9850 9086 86
01

We
towards
customers,
เรามุง่stand
มันปฏิ
่ บbyตั งิ our
านอย่responsibilities
างมีความรับผิดชอบต่
อลูกค้า สิour
ง่ แวดล้
อม และผูค้ นรอบตัว
towards the environment and the people around us.
เรา เวลาคื
อบทพิ
สจู น์ประสิทธิภstand
าพการท�ำงานของเรา
และนันคื
่ อสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า
We
make
performance
the test of time.
“ประสิis
ทธิwhat
ผลทีย่ งยื
ั ่ we
น” call — Sustainable Productivity.
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