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เสาหลกัิส่�ติน้ำ

แนว่ำที่างตามหลกัจรยิธรรมของ Bolloré Group  
ขึ้นอยูก่บัค่า่นยิมและหลกัการที่่�กรรมการและ
พันักงานที่กุค่นที่ั�ว่ำโลกถกูกำาหนดไว่ำแ้ละนำาไปใช ้
สำาหรับพันักงานและหุน้สว่่ำนที่ั้งหมดของกลุม่  
จรรยาบรรณน่้มร่ายละเอย่ดเก่�ยว่ำกบัพัื้นฐานของ
แนว่ำที่างน่้และพัฤตกิรรมที่่�ค่าดหว่ำงัในการปฏิบิตังิาน
ประจำาว่ำนัของพัว่ำกเขา
จรรยาบรรณน่้สอดค่ลอ้งกบันโยบายค่ว่ำามรับผิดิชอบ
ตอ่สงัค่มและสิ�งแว่ำดลอ้มของ Bolloré Group  
อยา่งเต็มที่่� ซึ่ึ�งแสดงไว่ำใ้นกฎบตัรจรยิธรรมและ  
CSR และในรายงานประจำาป่ "ค่ว่ำามรับผิดิชอบและ
ค่ว่ำามมุง่มั�น"

ดำาเนำนิำกิาร
ดว้ยคำวามซื่่�อสตัิยส์จุรติิในำกิารดำาเนำนิำ

ธรุกิจิและสง่เสรมิสทิี่ธมินำษุยชนำ

สามคัำคำ่
และปกิป้องผิูค้ำนำ คำวาม

แข็งแกิรง่สงูสดุของบรษิทัี่

สรา้งสรรคำ์
นำวตัิกิรรมเพั่�อติอบสนำองติอ่คำวาม
ที่า้ที่ายดา้นำสิ�งแวดลอ้มที่่�สำาคำญั

มุง่ม ั�นำ
พัฒันำาภูมูภิูาคำในำระยะยาว
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Cyrille Bolloré
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่่�บรหิารของ

 Bolloré Group

ตลอดระยะเว่ำลาเกอืบสองศตว่ำรรษแหง่
การดำารงอยู ่Bolloré Group ไมเ่ค่ยหยดุ
พััฒนาดว้่ำยการปรับตวั่ำใหเ้ขา้กบัโลกที่่�
เปล่�ยนแปลงตลอดเว่ำลา 
ค่ว่ำามสำาเร็จน่้เกดิจากค่ว่ำามมุง่มั�นของผิู ้
หญิงิและผิูช้ายที่่�เตบิโตกจิกรรมของเราใน
ขณะที่่�ยงัค่งรักษาค่า่นยิมของเราและสรา้ง

จรยิธรรมที่างธรุกจิรว่่ำมกนัโดยที่กุค่น 

Bolloré Group ประณามการที่จุรติ มอ่ทิี่ธพิัลตอ่การเรข่ายของ 
และแนว่ำปฏิบิตัใินการตอ่ตา้นการแขง่ขนั รับรองค่ว่ำามโปรง่ใส
ที่างการเงนิ การปฏิบิตัติามโปรแกรมการค่ว่ำำ�าบาตรระหว่ำา่ง
ประเที่ศ และการปกป้องขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ล
ป้องกนัค่ว่ำามเสย่หายตอ่สิ�งแว่ำดลอ้ม การละเมดิสทิี่ธมินุษยชน
และเสรภ่าพัขั้นพัื้นฐาน และค่ว่ำามเส่�ยงตอ่สขุภาพัและค่ว่ำาม
ปลอดภยัของแตล่ะบคุ่ค่ล 
สดุที่า้ยน่้ตอ่ตา้นการเลอืกปฏิบิตัแิละการลว่่ำงละเมดิที่กุรปูแบบ

เราอยูใ่นยคุ่ของค่ว่ำามโปรง่ใสและค่ว่ำามรับผิดิชอบ ซึ่ึ�งการ
แสดงเจตจำานงยงัไมเ่พัย่งพัอ 
เราที่กุค่นตา่งเป็นที่ตูของกลุม่บรษัิที่และรับผิดิชอบตอ่ชื�อเสย่ง
ของบรษัิที่ผิา่นการดำาเนนิการสว่่ำนบคุ่ค่ลของเรา 
ตวั่ำแที่นจากบรษัิที่ในเค่รอืที่ั้งหมดของเรารว่่ำมกบัผิมในการ
ขอใหค้่ณุดำาเนนิการดว้่ำยค่ว่ำามซึ่ื�อสตัยส์จุรติ สอดค่ลอ้งกบั
กฎหมายที่่�บงัค่บัใชแ้ละหลกัจรรยาบรรณของเรา
ไมม่ส่ถานการณใ์ดที่่�สามารถแกต้วั่ำพัฤตกิรรมที่่�ฝ่าฝืนหลกั
จรรยาบรรณน่้ได:้ เป็นค่ว่ำามรับผิดิชอบรว่่ำมกนัของเราและค่ว่ำาม
ยั�งยนืของกลุม่ของเราอยูใ่นค่ว่ำามเส่�ยง

ปฏิบิตัิดิว้ยคำวาม
ซื่่�อสตัิยอ์ยูเ่สมอ

คำ
ำานำ

ำา 
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Bolloré Group ดำาเนนิการในสามสว่่ำนหลกั: การขนสง่และลอจสิตกิส ์การสื�อสารและการจัดเกบ็ไฟฟ้าและระบบ  
กลุม่ Vivendi มแ่นว่ำที่างดา้นจรยิธรรมของตนเองซึ่ึ�งค่รอบค่ลมุกจิกรรมการสื�อสาร นำาไปใชก้บับรษัิที่และปรับให ้
เขา้กบัสายธรุกจิของพัว่ำกเขา
    สำาหรบัขอ้มลูเพัิ�มเติมิ: www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/notre-groupe/gouvernance/programme-de-conformite/
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… ดว้ยแรงบนัำดาลใจจากิคำา่
นำยิมของเรา

ค่ำามั�นสญัิญิาที่่�แสดงไว่ำใ้นกฎบตัรจรยิธรรมและ CSR และจรรยา
บรรณไดรั้บการสนับสนุนโดยค่า่นยิมของ Bolloré Group:

จรรยาบรรณ...

… คำอ่สิ�งที่่�ยน่ำยนัำพันัำธกิจิของเรา

จรรยาบรรณจะกำาหนดรายละเอย่ดขอ้ผิกูพัันของ Bolloré Group 
เก่�ยว่ำกบั:
    กิารติอ่ติา้นำการที่จุรติ;
    กิารติอ่ติา้นำแนว่ำปฏิบิตัใินพัฤตกิรรมการตอ่ตา้นการแขง่ขนั
ที่างการค่า้
    กิารปฏิบิตัิติิามมาตรการค่ว่ำำ�าบาตรระหว่ำา่งประเที่ศ
    กิารเคำารพัสทิี่ธมินุษยชน
    กิารคำุม้คำรองสขุภาพัและค่ว่ำามปลอดภยัของบคุ่ค่ล
    กิารรกัิษาสิ�งแว่ำดลอ้ม
    กิารปกิป้องขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ล
    กิารติอ่ติา้นำการเลอืกปฏิบิตั ิ
    การปกป้องที่รัพัยส์นิของบรษัิที่และค่ว่ำามโปรง่ใสที่างการเงนิ

คำวามออ่นำนำอ้ม
ถอ่มตินำ

คำวามเป็นำเลศิ คำวามกิลา้หาญ คำวามสามคัำคำ่ คำวามคำลอ่งติวั
และนำวตัิกิรรม
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…สอดคำลอ้งกิบัมาติรฐานำสากิล

หลกัการของจรรยาบรรณนั้นสอดค่ลอ้งกบัมาตรฐาน  
ESG สากล เชน่ หลกัการช่้นำาของ UN, OECD และ  
United Nations Global Compact ซึ่ึ�ง Bolloré Group  
เป็นผิูล้งนามตั้งแตป่่ 2003
ดว้่ำยเหตนุ่้ กลุม่บรษัิที่จงึมุง่มั�นที่่�จะผิสานรว่ำมหลกัการ 
10 ประการของ Global Compact ในดา้นสทิี่ธมินุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน สิ�งแว่ำดลอ้ม และการตอ่สูก้บัการที่จุรติเขา้
ไว่ำใ้นกลยทุี่ธ ์ว่ำฒันธรรม และการดำาเนนิงานประจำาว่ำนั

…และผิกูิพันัำกิบัที่กุิๆ คำนำ

เนื�องจากการกระที่ำาของบคุ่ค่ลตอ้งไมป่ระนป่ระนอมค่ว่ำามมุง่มั�น
รว่่ำมกนั พันักงาน ตวั่ำแที่น และหุน้สว่่ำนที่างธรุกจิของที่กุบรษัิที่
ในกลุม่จงึตอ้งรับผิดิชอบในการปฏิบิตัติาม Bolloré Group  
ไมย่อมใหม้ก่ารฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณน่้ และสนับสนุนใหผ้ิูม้ส่ว่่ำน
ไดส้ว่่ำนเสย่รายงานการกระที่ำาที่่�จะฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณน่้  
(ดหูวั่ำขอ้ "การแจง้เตอืน" ในหนา้ 34) ผิูก้ระที่ำาค่ว่ำามผิดิจะ
ตอ้งไดรั้บโที่ษที่างว่ำนัิยหรอืการดำาเนนิการที่างกฎหมายตาม
กฎหมายที่่�บงัค่บัใช ้

คำ
ำานำ

ำา 
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กิารติอ่ติา้นำกิารที่จุรติิ 

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group ประณามการที่จุรติที่กุรปูแบบและอทิี่ธพิัลเรข่ายของ
การที่จุรติเป็นหนึ�งในอปุสรรค่สำาค่ญัิตอ่การเตบิโตอยา่งยั�งยนืและการ
พััฒนาที่างเศรษฐกจิและสงัค่มและการเมอืงสำาหรับประเที่ศเศรษฐกจิ
เกดิใหมแ่ละประเที่ศที่่�พััฒนาแลว้่ำ
ผิูใ้ดกต็ามที่่�ดำาเนนิการในนามของกลุม่ตอ้งละเว่ำน้จากการเสนอค่ว่ำามได ้
เปรย่บใด ๆ แกบ่คุ่ค่ลใด ๆ (รว่ำมถงึเจา้หนา้ที่่�ของรัฐ) เพัื�อดำาเนนิการหรอื
งดเว่ำน้จากการปฏิบิตัหินา้ที่่�ราชการใด ๆ หรอืใชอ้ทิี่ธพิัลของตนเพัื�อให ้
ไดม้าซึ่ึ�งขอ้ไดเ้ปรย่บที่่�ไมเ่หมาะสมเพัื�อประโยชนข์อง บรษัิที่ในเค่รอื

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ ์#1: ผิมอยากิจะมอบของขวญัใหค้ำูค่ำา้ที่าง
ธรุกิจิ
ลกูค่า้ที่่�ดซ่ึ่ ึ�งผิมมค่่ว่ำามสมัพัันธท์ี่่�ดม่าหลายป่ใกลจ้ะเกษ่ยณแลว้่ำ
 ผิมจงึอยากจะใหข้องขว่ำญัิเธอหรอืเชญิิเธอไปรา้นอาหาร อยา่งไรกต็าม 
ผิมยงัลงัเลใจ โดยที่่�สญัิญิาที่่�บรษัิที่ของเธอมอบหมายใหเ้ราน้ันจะสิ้นสดุ
ลงในไมช่า้ และเธอมอ่ำานาจที่่�จะโนม้นา้ว่ำใหม้ก่ารตอ่อายสุญัิญิาได ้

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ในโอกาสพัเิศษหรอืที่างว่ำฒันธรรม ค่ณุสามารถเสนอของขว่ำญัิหรอืเชญิิ
ลกูค่า้/ผิูม้แ่นว่ำโนม้จะเป็นงานกจิกรรมเพัื�อรักษาค่ว่ำามสมัพัันธท์ี่างธรุกจิที่่�ด่
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ของขว่ำญัิเหลา่น่้อยูภ่ายใตข้อ้กำาหนดของการประกาศ การอนุญิาต และ
การลงที่ะเบย่น
การใหข้องขว่ำญัิ (หรอืการรับ) ยงัค่งเป็นการแสดงที่า่ที่างที่่�สมเหตสุมผิล
และไมเ่ห็นแกต่วั่ำ ซึ่ึ�งจะตอ้งไมถ่กูตค่่ว่ำามว่ำา่มเ่จตนาที่่�จะโนม้นา้ว่ำผิูรั้บ
ในกรณ่น่้ เนื�องจากสญัิญิาที่่�ใกลจ้ะถงึ ที่า่ที่างน่้ไมส่อดค่ลอ้งกบันโยบาย
ของกลุม่ในดา้นน่้

สถานำกิารณ ์#2: เจา้หนำา้ที่่�ของรฐัเสนำอใหเ้รง่ดำาเนำนิำ
กิารเพั่�อแลกิกิบักิารชำาระเงนิำ
ในขณะที่่�การดำาเนนิการตอ่เนื�องดำาเนนิไปอยา่งชา้ๆ หรอืถกูปิดกั้น เจา้
หนา้ที่่�ของรัฐเสนอใหเ้รง่หรอืหลก่เล่�ยงเพัื�อแลกกบัการจา่ยเงนิสด
 จำานว่ำนเงนิที่่�รอ้งขอไมส่อดค่ลอ้งกบัอตัราภาษ่อยา่งเป็นที่างการและจะ
ไมม่ห่ลกัฐานการชำาระเงนิ

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
แมว้่ำา่ค่ณุจะไมใ่ชผ่ิูร้เิร ิ�มการชกัชว่ำนน่้ การยอมรับการชำาระเงนิ "อำานว่ำย
ค่ว่ำามสะดว่ำก" ถอืเป็นการตดิสนิบน
เมื�อตอ้งเผิชญิิกบัสถานการณน์่้:
–   ปฏิเิสธอยา่งสภุาพัภายในขอบเขตของกฎค่ว่ำามปลอดภยัขั้นพัื้นฐาน
– แจง้ผิูต้ดิตอ่ของค่ณุว่ำา่การชำาระเงนิดงักลา่ว่ำขดัตอ่นโยบายกลุม่
–  รายงานสถานการณต์อ่ผิูจั้ดการสายงานของค่ณุหรอืใชร้ะบบแจง้

เบาะแส

   สำาหรบัขอ้มลูเพัิ�มเติมิเกิ่�ยวกิบันำโยบายติอ่ติา้นำกิารที่จุรติิของ 
Bolloré Group โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งเก่�ยว่ำกบัของขว่ำญัิและค่ำาเชญิิ การ
จา่ยเงนิเพัื�ออำานว่ำยค่ว่ำามสะดว่ำก การล็อบบ่ ้การอปุถมัภ ์และการใหก้าร
สนับสนุน:
•  อา้งถงึพัืน้ที่่�เฉพัาะบนอนิที่ราเน็ตของค่ณุและไปยงัเค่รอืขา่ยสงัค่มของ

บรษัิที่
• ตดิตอ่ compliance@bollore.com

mailto:compliance%40bollore.com?subject=
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กิารติอ่ติา้นำแนำวปฏิบิตัิใินำ
พัฤติกิิรรมกิารติอ่ติา้นำกิารแขง่ขนัำ
ที่างกิารคำา้ 

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
สภาพัแว่ำดลอ้มการแขง่ขนัที่่�ยตุธิรรม แรงขบัเค่ลื�อนของนว่ำตักรรม ชว่่ำย
ใหเ้ราสามารถจัดหาผิลติภณัฑ์แ์ละบรกิารที่่�ดท่ี่่�สดุแกล่กูค่า้ของเรา
Bolloré Group ไมม่ส่ว่่ำนรว่่ำมในการปฏิบิตัทิี่่�มุง่บดิเบอืน ขดัขว่ำาง ขจัด หรอื
จำากดัการแขง่ขนัโดยเสรอ่ยา่งไมเ่หมาะสม แนว่ำที่างปฏิบิตัเิหลา่น่้รว่ำมถงึ
การเตรย่มการที่่�มุง่เป้าไปที่่�การกำาหนดราค่า หรอืการแบง่สว่่ำนแบง่ตลาด
และการจัดสรรรางว่ำลัจากการประกว่ำดราค่า

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ คำูแ่ขง่ติอ้งกิารหารอ่เกิ่�ยวกิบักิารแจกิจา่ย
สญัญาที่่�สำาคำญั
บรษัิที่ของผิมเป็นสมาชกิของสมาค่มว่ำชิาชพ่ัที่่�รว่ำบรว่ำมผิูเ้ลน่จากภาค่สว่่ำน 
ระหว่ำา่งการประชมุที่่�ผิมเขา้รว่่ำม การสนที่นาเริ�มตน้ขึ้นระหว่ำา่งคู่แ่ขง่เก่�ยว่ำ
กบัการเชญิิสาธารณะที่่�สำาค่ญัิอยา่งตอ่เนื�องเพัื�อเสนอราค่า โดยบอกว่ำา่
สามารถบรรลขุอ้ตกลงในการจัดสรรชดุงานตา่งๆ

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
องค่ก์รว่ำชิาชพ่ัสามารถเป็นประโยชนส์ำาหรับการอภปิรายในประเด็นที่ั�ว่ำไป:  
ขอ้บงัค่บั มาตรฐานที่างเที่ค่นคิ่ ค่ว่ำามปลอดภยัของผิลติภณัฑ์ ์การ
ปกป้องผิลประโยชนข์องว่ำชิาชพ่ั ฯลฯ
อยา่งไรกต็าม หากมก่ารอภปิรายเรื�องตา่งๆ เชน่ การกำาหนดราค่า การ
จัดสรรสว่่ำนแบง่การตลาด หรอืค่ำาเชญิิเขา้รว่่ำมประกว่ำดราค่าในปัจจบุนั สิ�ง
สำาค่ญัิค่อืตอ้งออกจากหอ้งที่นัที่แ่ละเพัื�อใหแ้น่ใจว่ำา่การจากไปของค่ณุ
ไดรั้บการบนัที่กึ จากน้ันรายงานเหตกุารณต์อ่ผิูจั้ดการสายงานของค่ณุ
หรอืโดยใชร้ะบบแจง้เบาะแส

กิารปฏิบิตัิติิามมาติรกิารคำว่ำาบาติร
ระหวา่งประเที่ศ 

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group ปฏิบิตัติามโค่รงการค่ว่ำำ�าบาตร โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง
โค่รงการที่่�ค่ณะมนตรค่่ว่ำามมั�นค่งแหง่สหประชาชาต ิสหภาพัยโุรป 
และสหรัฐอเมรกิาใช ้ซึ่ึ�งเก่�ยว่ำขอ้งกบัมาตรการที่่�เขม้งว่ำดตอ่รัฐ 
บคุ่ค่ล หรอืองค่ก์ร
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ใค่รกต็ามที่่�กระที่ำาการในนามของกลุม่บรษัิที่ตอ้งละเว่ำน้จากการม่
สว่่ำนรว่่ำมในการดำาเนนิงานที่่�อาจฝ่าฝืนการหา้มสง่สนิค่า้ การค่ว่ำำ�า
บาตรรายยอ่ย หรอืการอายดัที่รัพัยส์นิ

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ ลกูิคำา้ส ั�งสนิำคำา้สง่ออกิโดยไมไ่ดแ้จง้ขอ้มลู
ใดๆ เกิ่�ยวกิบัขอ้กิงัวล
ผิมไดรั้บการตดิตอ่จากบรษัิที่ที่่�ตอ้งการสง่ออกสนิค่า้ไปยงัประเที่ศ X 
ลกูค่า้มค่่ว่ำามน่าเชื�อถอืและมช่ื�อเสย่งในตลาดของตน แตม่นับอกผิมว่ำา่
จะมก่ารระบลุกัษณะของสนิค่า้ใหผ้ิมในภายหลงั
ผิมไมรู่ว้่ำา่การขาดขอ้มลูน่้เป็นปัจจัยขดัขว่ำางหรอืไม่

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
โปรแกรมการค่ว่ำำ�าบาตรบางรายการหา้มหรอืกำาหนดใหม้ก่ารอนุญิาตลว่่ำงหนา้
สำาหรับการดำาเนนิงานที่่�เก่�ยว่ำขอ้งกบับางประเที่ศหรอืภาค่เศรษฐกจิ ในกรณ่
ที่่�มข่อ้สงสยั ดงัน้ันจงึจำาเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มลูมากที่่�สดุเก่�ยว่ำกบัสนิค่า้ ปรกึษา
พัืน้ที่่�อนิที่ราเน็ตที่่�อทุี่ศิใหก้บัการค่ว่ำำ�าบาตรระหว่ำา่งประเที่ศเพัื�อตรว่ำจสอบ
ว่ำา่ประเที่ศ X น่อ้ยูภ่ายใตก้ารค่ว่ำำ�าบาตรเฉพัาะหรอืไม ่และตดิตอ่ผิูแ้ที่นการ
ปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดของปรมิณฑ์ลของค่ณุ, ในกรณ่ที่่�จำาเป็น.
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กิารคำุ้มคำรองเสร่ภูาพัในำกิาร
แสดงออกิและกิารสมาคำม 

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group เค่ารพัเสรภ่าพัในการพัดู การค่บหาสมาค่ม และการเป็น
ตวั่ำแที่นโดยรว่ำม และมุง่มั�นที่่�จะสรา้งค่ว่ำามมั�นใจว่ำา่การเจรจาที่างสงัค่มที่่�
เปิดกว่ำา้งในที่กุสถานการณ ์บคุ่ค่ลใดกต็ามที่่�ดำาเนนิการในนามของกลุม่
บรษัิที่ตอ้งละเว่ำน้จากค่ว่ำามกดดนั ค่ว่ำามรนุแรง หรอืพัฤตกิรรมใดๆ ที่่�มุง่
เป้าไปที่่�การเปล่�ยนแปลงหรอืขดัขว่ำางการแสดงออกของพันักงาน

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ พันำกัิงานำของเราติอ้งกิารแสดงกิารเรย่กิ
รอ้ง แติไ่มม่ก่ิรอบสำาหรบักิารเจรจาเชงิสงัคำมภูายในำ
ประเที่ศ
เราจัดการนติบิคุ่ค่ลในประเที่ศที่่�กฎหมายแตไ่มไ่ดใ้หส้ทิี่ธิ�ในการจัด
ระเบย่บกลุม่พันักงาน พันักงานของเราบางค่นบอกเก่�ยว่ำกบัขอ้เรย่กรอ้ง
ที่่�พัว่ำกเขาตอ้งการจะหารอืและกำาลงัพัจิารณาที่่�จะจัดตั้งสหภาพัแรงงาน
เพัื�อจดุประสงค่น์่้

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
Bolloré Group มุง่มั�นที่่�จะอำานว่ำยค่ว่ำามสะดว่ำกในการแสดงออกของ
พันักงานและรับประกนัการไมเ่ลอืกปฏิบิตัติอ่ค่นงานที่่�เก่�ยว่ำขอ้งกบั

ส
ที่
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นำ
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ช
นำ



Bolloré

13

จรรยาบรรณ

โค่รงสรา้งตวั่ำแที่น ตามกฎหมายที่อ้งถิ�น จะตอ้งรับฟังและพัจิารณา
ค่ว่ำามตอ้งการของพันักงาน 
ตดิตอ่ฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ลของกลุึ�มบรษัิที่ เพัื�อจัดเตรย่มเค่รื�องมอืและ
ขั้นตอนตา่งๆ ที่่�มุง่รว่ำบรว่ำมค่ำาขอจากพันักงานของค่ณุ และที่ำาใหแ้น่ใจ
ว่ำา่มก่ารเจรจาที่างสงัค่มที่่�เปิดกว่ำา้งตามกฎหมายที่อ้งถิ�น

กิารติ่อติ้านำกิารใช้แรงงานำบังคำับ
และกิารคำ้ามนำุษย์ 

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group มุง่มั�นที่่�จะตอ่สูก้บัการค่า้ที่าสยคุ่ใหมแ่ละการค่า้มนุษย์
ในที่กุรปูแบบ บคุ่ค่ลที่่�กระที่ำาการในนามของกลุม่บรษัิที่ตอ้งละเว่ำน้จาก
การเขา้รว่่ำมหรอืมส่ว่่ำนรว่่ำมในสถานการณข์องการบงัค่บัใชแ้รงงานไมว่่ำา่
ที่างตรงหรอืที่างออ้ม
การบงัค่บัใชแ้รงงาน หมายถงึ งานใดๆ ที่่�กระที่ำาโดยขดัตอ่เจตจำานง
ของตนและภายใตก้ารขม่ขูใ่ดๆ เชน่ การใชค้่ว่ำามรนุแรงหรอืการขม่ขู ่
การจัดการหน่้ การระงับค่า่จา้งหรอืเอกสารแสดงตน การขูว่่ำา่จะบอกเลกิ
ตอ่เจา้หนา้ที่่�ตรว่ำจค่นเขา้เมอืง ฯลฯ
การค่า้มนุษยห์มายถงึการแสว่ำงหาประโยชนจ์ากบคุ่ค่ลโดยใชแ้รงงาน
บงัค่บั ซึ่ึ�งมกัเก่�ยว่ำขอ้งกบัการขนสง่บคุ่ค่ลเหลา่น่้ภายในประเที่ศหรอื
ขา้มพัรมแดน

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ ในำพั่�นำที่่�ของผิูร้บัเหมาชว่ง พันำกัิงานำดู
เหมอ่นำถกูิบงัคำบัใหท้ี่ำางานำในำสภูาพัที่่�ไมป่ลอดภูยั
ระหว่ำา่งการเย่�ยมชมไซึ่ตง์านของบรษัิที่ในเค่รอื ผิมรูว้่ำา่พันักงานที่่�ไดรั้บ
การว่ำา่จา้งจากบรษัิที่รับเหมาชว่่ำงกำาลงันอนหลบัอยูท่ี่่�ไซึ่ตง์านและที่ำางาน
โดยไมม่อ่ปุกรณท์ี่่�เหมาะสม
ค่นงานบางค่นกลา่ว่ำหาว่ำา่บรษัิที่ปิดกั้นการจา่ยค่า่จา้ง เพัื�อบงัค่บัใหพ้ัว่ำก
เขาที่ำางานตอ่ไปภายใตส้ภาว่ำะอนัตรายเหลา่น่้เมื�อพัว่ำกเขาตอ้งการลา
ออกจรงิๆ

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
หากพับว่ำา่ขอ้เท็ี่จจรงิเป็นค่ว่ำามจรงิ ค่ณุค่ว่ำรแจง้ผิูจั้ดการสายงานหรอืผิู ้
ตดิตอ่ CSR ของค่ณุโดยดว่่ำน หรอืรายงานผิา่นระบบแจง้เบาะแส การ
ตรว่ำจสอบเพัิ�มเตมิจะดำาเนนิการกบัผิูรั้บเหมาชว่่ำงและจะดำาเนนิการแกไ้ข
อยา่งรว่ำดเร็ว่ำหากจำาเป็น
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กิารติ่อติ้านำกิารใช้แรงงานำเด็กิ

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
ตามบที่บญัิญัิตขิององค่ก์ารแรงงานระหว่ำา่งประเที่ศ (ILO) Bolloré 
Group งดเว่ำน้จากการใชแ้รงงานเด็กที่ั้งที่างตรงและที่างออ้ม นอกเหนอื
จากการปฏิบิตัติามกฎหมายที่อ้งถิ�นเก่�ยว่ำกบัอายขุั้นตำ�าของการจา้งงาน
แลว้่ำ กลุม่บรษัิที่ยงัหา้มมใิหม้ก่ารว่ำา่จา้งเด็กอายตุำ�ากว่ำา่ 15 ป่สำาหรับงาน
ใดๆ และการว่ำา่จา้งเยาว่ำชนที่่�มอ่ายตุำ�ากว่ำา่ 18 ป่สำาหรับงานประเภที่ใดที่่�
เรย่กว่ำา่ "อนัตราย".

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ หนำึ�งในำผิูร้บัเหมาชว่งของเราใชพ้ันำกัิงานำ
ที่่�ดเูหมอ่ยวา่ยงัเด็กิมากิ
ในประเที่ศที่่�บรษัิที่เราที่ำางานตั้งอยู ่ไมห่า้มการจา้งงานในเด็กอายตุำ�ากว่ำา่ 
15 ป่ ระหว่ำา่งการเย่�ยมชมไซึ่ตง์านที่่�ดำาเนนิการโดยผิูรั้บเหมาชว่่ำงรายหนึ�ง
ของเรา ก็สงัเกตเห็นว่ำา่พันักงานบางค่นดอูอ่นเยาว่ำม์าก

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
หากค่ณุพับเห็นการใชแ้รงงานเด็ก หรอืหากค่ณุสงสยัว่ำา่มก่ารใชแ้รงงาน
เด็กในสถานที่่�ของซึ่พััพัลายเออรห์รอืผิูรั้บเหมาชว่่ำงรายใดรายหนึ�งของ
เรา โปรดรายงานสถานการณด์งักลา่ว่ำไปยงัผิูจั้ดการสายงานหรอืผิูต้ดิตอ่ 
CSR ของค่ณุ หรอืใชร้ะบบแจง้เบาะแส
ในภมูภิาค่ที่่�กฎหมายหรอืแนว่ำปฏิบิตักิอ่ใหเ้กดิค่ว่ำามสงสยัในค่ว่ำามเส่�ยง
 การจัดหาและการใชแ้รงงานรับจา้งชว่่ำงตอ้งไดรั้บการเฝ้าระว่ำงัเพัิ�มขึ้น 
ตรว่ำจสอบเอกสารระบตุวั่ำตนของพันักงานที่่�ค่ณุจะจา้งอยา่งเป็นระบบ และ
ขอเอกสารดงักลา่ว่ำจากพัันธมติรที่างธรุกจิของค่ณุ โดยเตอืนว่ำา่การไม่
ปฏิบิตัติามค่ำามั�นสญัิญิาน่้จะนำาไปสูก่ารยตุกิารเป็นหุน้สว่่ำน
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สิที่ธิของชุมชนำที่้องถิ่นำและผิู้อยู่
อาศัยใกิล้เคำ่ยง

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
ตามระเบย่บขอ้บงัค่บัของที่อ้งถิ�นและมาตรฐานสากลตามที่่�กำาหนดไว่ำใ้น
กฎบตัรจรยิธรรมและ CSR และกฎบตัรสทิี่ธมินุษยชน กลุม่บรษัิที่มุง่มั�น
ที่่�จะเค่ารพัและสง่เสรมิสทิี่ธขิองชมุชนที่อ้งถิ�นและผิูอ้ยูอ่าศยัที่่�อาจไดรั้บ
ผิลกระที่บจากการดำาเนนิกจิกรรม

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ ์#1: ชาวบา้นำในำเขติเที่ศบาลขา้งเคำย่งกิลา่ว
หาวา่บรษิทัี่ผิมกิอ่มลพัษิ
บรษัิที่ของผิมตั้งอยูใ่กลก้บัพัื้นที่่�ธรรมชาตแิละเกษตรกรรมที่่�ชมุชนที่อ้ง
ถิ�นพัึ�งพัา ชาว่ำบา้นในหมูบ่า้นใกลเ้ค่ย่งรอ้งเรย่นเรื�องขยะพัลาสตกิที่่�พับ
ตามรมิถนนและในแหลง่นำ ้า และกลา่ว่ำหาว่ำา่บรษัิที่เป็นตน้เหต ุ

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ค่ณุค่ว่ำรพัจิารณากอ่นว่ำา่มลพัษิที่่�รายงานน้ันเป็นผิลมาจากการประพัฤติ
มชิอบในสว่่ำนของพันักงานหรอืหุน้สว่่ำนที่่�กระที่ำาการในนามของบรษัิที่
 หรอืค่ว่ำามลม้เหลว่ำในการดำาเนนิการตามขั้นตอนการจัดการสิ�งแว่ำดลอ้ม
ภายใน
หากค่ณุพับเห็นหรอืสงสยัว่ำา่มพ่ัฤตกิรรมที่่�ไมเ่ค่ารพัในสว่่ำนของพันักงาน
หรอืหุน้สว่่ำน/ผิูรั้บเหมาชว่่ำงที่่�ที่ำางานในไซึ่ตง์าน (เชน่ การที่ิ้งขยะ) 
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รายงานสถานการณต์อ่ผิูจั้ดการสายงานหรอืเจา้หนา้ที่่�ส ิ�งแว่ำดลอ้มตาม
ค่ว่ำามเหมาะสม หรอืใชร้ะบบที่่�มก่ารแจง้เบาะแส
ในภมูภิาค่ที่่�การแกปั้ญิหาสำาหรับการกูค้่นื การจัดการ และการค่ดัแยก
ของเสย่ไมด่แ่ละ/หรอืขาดหายไป จะตอ้งดำาเนนิการแกไ้ขที่่�เหมาะสม
เพัื�อป้องกนั แกไ้ข หรอืชดเชยค่ว่ำามเส่�ยงของมลพัษิ 

สถานำกิารณ ์#2: บรษิทัี่ของผิมถกูิกิลา่วหาวา่สมรูร้ว่มคำดิ
ในำคำวามรนุำแรงติอ่ประชากิรในำที่อ้งถิ�นำ
ในภมูภิาค่ที่่�บรษัิที่ของผิมตั้งอยู ่บรษัิที่แหง่หนึ�งถกูกลา่ว่ำหาว่ำา่ม่
พัฤตกิรรมรนุแรงตอ่ประชากรในที่อ้งถิ�น เนื�องจากบรษัิที่น่้เป็นหนึ�งใน
ผิูรั้บเหมาชว่่ำงของเรา เจา้หนา้ที่่�ที่อ้งถิ�นกลา่ว่ำหาเราว่ำา่มส่ว่่ำนเก่�ยว่ำขอ้งกบั
ค่ว่ำามรนุแรงน่้ 

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
หากค่ณุพับเห็นหรอืสงสยัว่ำา่มก่ารใชค้่ว่ำามรนุแรงในสว่่ำนของซึ่พััพัลาย
เออรห์รอืผิูรั้บเหมาชว่่ำง ใหร้ายงานสถานการณด์งักลา่ว่ำไปยงัผิูจั้ดการ
สายงานหรอืผิูต้ดิตอ่ CSR ของค่ณุที่นัที่ ่หรอืใชร้ะบบแจง้เบาะแส การ
เจรจากบัชมุชนที่อ้งถิ�นจะตอ้งไดรั้บการประกนัและดำาเนนิการ และมก่าร
สอบสว่ำนขอ้กลา่ว่ำหา หากพับว่ำา่เป็นจรงิ บรษัิที่รับเหมาชว่่ำงจะตอ้งดำาเนนิ
มาตรการแกไ้ข หากไมส่ำาเร็จ ค่ว่ำามสมัพัันธท์ี่างธรุกจิจะสิ้นสดุลง
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กิารคำุม้คำรองแรงงานำ

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group มุง่มั�นที่่�จะสรา้งค่ว่ำามมั�นใจในสภาพัแว่ำดลอ้มการที่ำางาน
ที่่�ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั โดยจัดใหม้ก่รอบการที่ำางานที่่�ใชใ้นการ
ระบแุละลดค่ว่ำามเส่�ยงที่่�เก่�ยว่ำขอ้งกบักจิกรรมของตน และโดยการปรับใช ้
นโยบายการคุ่ม้ค่รองที่างสงัค่มที่่�มป่ระสทิี่ธภิาพั
บคุ่ค่ลใดกต็ามที่่�ดำาเนนิการในนามของกลุม่บรษัิที่ตอ้งละเว่ำน้จาก
พัฤตกิรรมที่่�อาจเป็นอนัตรายตอ่ชว่่ำติหรอืสขุภาพัของพันักงาน  
ซึ่พััพัลายเออร ์ผิูรั้บเหมาชว่่ำง ลกูค่า้ ผิูใ้ช ้และชมุชนที่อ้งถิ�น

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ ์#1: ผิมพับเห็นำพัฤติกิิรรมที่่�เช่�อวา่อาจ 
ที่ำาใหเ้พั่�อนำรว่มงานำติกิอยูใ่นำอนัำติราย
เมื�อที่ำางานในพัื้นที่่�การผิลติที่่�มเ่สย่งดงัมาก เพัื�อนรว่่ำมงานของผิมไม่
สว่ำมที่่�อดุหอูยา่งเป็นระบบ แมว้่ำา่เราจะตอ้งที่ำาเชน่น้ันอยา่งเป็นที่างการ
กต็าม ผิมไดแ้จง้เรื�องน่้กบัเขาอยา่งสภุาพัหลายค่รั้งแลว้่ำ แตไ่มม่อ่ะไร
เปล่�ยนแปลง ผิมเกรงว่ำา่เขาจะเขา้ใจผิดิได ้ถา้ผิมปรกึษาเรื�องน่้กบัผิู ้
จัดการของเรา

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
ค่ว่ำามปลอดภยัของพันักงานที่กุค่นค่อืสิ�งสำาค่ญัิอนัดบัแรกสำาหรับ 
Bolloré Group และที่กุค่นมห่นา้ที่่�รับผิดิชอบในการมส่ว่่ำนรว่่ำม  
สิ�งสำาค่ญัิค่อืตอ้งแจง้เตอืนผิูจั้ดการสายงานของค่ณุเก่�ยว่ำกบั
สถานการณน์่้ หลงัจากม ่+การแจง้เพัื�อนรว่่ำมงานของค่ณุว่ำา่เขาหรอื
เธอมห่นา้ที่่�ใหค้่ณุที่ำาเชน่น้ัน
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โดยที่ั�ว่ำไป ตอ้งแน่ใจว่ำา่ค่ณุรู ้เขา้ใจ และปรับใชน้โยบายและขั้นตอนดา้น
สขุภาพัและค่ว่ำามปลอดภยั หากมข่อ้สงสยั อยา่ลงัเลที่่�จะตดิตอ่ QHSE 
หรอืผิูจั้ดการฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ลของค่ณุ 
 
สถานำกิารณ ์#2: ผิมมท่ี่รปิธรุกิจิไปยงัประเที่ศที่่�ถอ่วา่ม่
คำวามออ่นำไหว
ดว้่ำยเหตผุิลในดา้นการปฏิบิตังิาน ที่างว่ำชิาชพ่ั ผิมตอ้งเดนิที่างไป
ประเที่ศที่่�กำาลงัเผิชญิิกบัค่ว่ำามตงึเค่รย่ดที่างการเมอืงและสงัค่ม แมว้่ำา่
สถานการณใ์นสนามจะดสูงบ แตผ่ิมกำาลงัสงสยัเก่�ยว่ำกบัว่ำธิท่ี่่�ดท่ี่่�สดุใน
การเตรย่มตวั่ำสำาหรับการเดนิที่างค่รั้งน่้ เพัื�อใหส้ามารถโตต้อบไดด้ท่ี่่�สดุ
หากเกดิปัญิหาดา้นค่ว่ำามปลอดภยัในพัื้นที่่�

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
กอ่นการเดนิที่างของค่ณุ ตรว่ำจสอบใหแ้น่ใจว่ำา่ผิูบ้รหิารของค่ณุ รว่ำมถงึ
เจา้หนา้ที่่�ที่างการที่ตูในที่อ้งถิ�น หากจำาเป็น ไดรั้บขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ลของ
ค่ณุเป็นปัจจบุนั (สำาเนาหนังสอืเดนิที่าง ที่่�อยูท่ี่่�พัำานักของค่ณุ) ปฏิบิตั ิ
ตามระเบย่บขอ้บงัค่บัที่อ้งถิ�นเก่�ยว่ำกบัการเขา้สูด่นิแดนอยา่งเค่รง่ค่รัด  
(ว่ำซ่ึ่า่เขา้, ประกาศศลุกากรที่่�เป็นไปได ้ฯลฯ) ในสถานที่่�ที่ำางาน ระหว่ำา่ง
การสนที่นาหรอืบนโซึ่เชย่ลเน็ตเว่ำริก์ หลก่เล่�ยงการประกาศที่่�อาจม่
ค่ณุสมบตัเิป็นการเมอืงหรอืพัรรค่พัว่ำก หลก่เล่�ยงการประที่ว้่ำงอยา่งเป็น
ระบบหรอืค่ว่ำามไมเ่ป็นระเบย่บเรย่บรอ้ยของสาธารณะอื�นๆ และอยา่พัดูถงึ
ขอ้เท็ี่จจรงิที่่�ว่ำา่ค่ณุถกูว่ำา่จา้งโดย Bolloré Group

    สำาหรบัคำำาถามเกิ่�ยวกิบัคำวามปลอดภูยั โปรดติดิติอ่แผินำกิของ
กิลุม่บรษิทัี่: suretegroupe@bollore.com

mailto:suretegroupe%40bollore.com?subject=
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ติอ่สูก้ิบักิารลว่งละเมดิที่างจติิใจ
และที่างเพัศ

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group มุง่มั�นที่่�จะตอ่สูก้บัการลว่่ำงละเมดิที่างจติใจและที่างเพัศที่กุ
รปูแบบ การลว่่ำงละเมดิที่างจติใจ หมายถงึ การกระที่ำาซึ่ำา้ๆ ที่่�มว่่ำตัถปุระสงค่์
หรอืผิลของสภาพัการที่ำางานที่่�เสื�อมโที่รม และมแ่นว่ำโนม้ว่ำา่จะบอ่นที่ำาลาย
สทิี่ธแิละศกัดิ�ศรข่องผิูอ้ื�น ที่่�จะสง่ผิลกระที่บตอ่สขุภาพัรา่งกายและจติใจของ
พัว่ำกเขา หรอืเพัื�อประนป่ระนอมตอ่การพััฒนาที่างว่ำชิาชพ่ัของพัว่ำกเขา การ
ลว่่ำงละเมดิที่างเพัศค่อืการใชค้่ำาหรอืพัฤตกิรรมซึ่ำา้ๆ ที่่�มค่่ว่ำามหมายแฝงที่าง
เพัศซึ่ึ�งเป็นอนัตรายตอ่ศกัดิ�ศรข่องบคุ่ค่ลอนัเนื�องมาจากลกัษณะที่่�ตำ�าตอ้ย
หรอืน่าขายหนา้ หรอืที่่�สรา้งสถานการณท์ี่่�ค่กุค่าม ไมเ่ป็นมติร หรอืเป็นที่่�
รังเกย่จแกบ่คุ่ค่ลที่่�เป็นปัญิหา

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ ์#1: ผิูจ้ดักิารสายงานำของผิมยน่ำยนัำที่่�จะเชญิ
ผิมไปที่านำอาหารเย็นำ แติผ่ิมไมต่ิอ้งกิารสิ�งนำ่�
ผิูจั้ดการของผิมเสนอใหเ้ชญิิผิมไปที่านอาหารเย็นค่นเดย่ว่ำซึ่ำ้าแลว้่ำซึ่ำ้าเลา่
โดยไมม่เ่หตผุิลที่างว่ำชิาชพ่ั ผิมมกัจะปฏิเิสธ แตเ่ขายนืยนั ผิมกลวั่ำว่ำา่ถา้
ผิมขอใหเ้ขาหยดุ มนัจะสง่ผิลเสย่ตอ่ผิมและสง่ผิลเสย่ตอ่งานของผิม

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
พัฤตกิรรมของผิูจั้ดการสายงานไมเ่หมาะสม ค่ณุค่ว่ำรแจง้ผิูจั้ดการฝ่าย
ที่รัพัยากรบคุ่ค่ลของค่ณุหรอืใชร้ะบบแจง้เบาะแส Bolloré รับรองการ
ประมว่ำลผิลการแจง้เตอืนที่่�เป็นค่ว่ำามลบัและการปกป้องผิูแ้จง้เบาะแสที่่�
กระที่ำาการโดยสจุรติตอ่การตอบโตท้ี่กุรปูแบบ

สถานำกิารณ ์#2: ผิมพับวา่มก่ิารใชค้ำำาพัดูที่่�ไมเ่หมาะสม
และพัดูซื่ำ�าๆ กิบัเพั่�อนำรว่มงานำในำที่่�ที่ำางานำ
พันักงานมกัพัดูจาหยาบค่ายลว่่ำงละเมดิที่างเพัศหรอืไมเ่หมาะสมอยา่ง
มากกบัเพัื�อนรว่่ำมงานค่นอื�นในที่่�สาธารณะดว้่ำยเสย่งลอ้เลย่น ฝ่ายหลงัดู
ไมค่่อ่ยสบายใจกบัสถานการณน์่้ แตก่ไ็มไ่ดพ้ัดูอยา่งน้ัน
 ผิมไมเ่ห็นว่ำา่สถานการณม์ก่ารเปล่�ยนไป ผิมค่ว่ำรเขา้ไปแที่รกแซึ่งหรอืไม่
? ลองพัดูค่ยุกบัใค่รบางค่นเก่�ยว่ำกบัเรื�องน่้ไดห้รอืไม?่ 

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
หากค่ณุพับเห็นค่ำาพัดูที่่�ไมเ่หมาะสมในที่่�ที่ำางาน กอ่นอื�นค่ณุค่ว่ำรแนะนำา
ใหเ้หยื�อบอกผิูก้ระที่ำาผิดิว่ำา่ค่ำาพัดูนั้นไมเ่ป็นที่่�ยอมรับ หากเหยื�อไม่
สบายใจกบัแนว่ำค่ดิน่้ แนะนำาใหเ้ขาหรอืเธอหารอืกบัผิูจั้ดการสายงานของ
ตนหรอืผิูจั้ดการฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ล หากเขาหรอืเธอยงัไมก่ลา้กระที่ำา
การและสถานการณย์งัค่งอยู ่ค่ณุค่ว่ำรแจง้ผิูจั้ดการสายงานหรอืผิูจั้ดการ
ฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ลในพัื้นที่่�ของค่ณุ
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สถานำกิารณ ์#3: เพั่�อนำรว่มงานำคำนำหนำึ�งขอเราในำ
โคำรงกิาร ถกูิวจิารณโ์ดยดถูกูิเหยย่ดหยามซื่ำ�า
แลว้ซื่ำ�าเลา่
ผิูจั้ดการโค่รงการตกัเตอืนเขาซึ่ำ้าแลว้่ำซึ่ำ้าเลา่ว่ำา่เขาไรป้ระสทิี่ธภิาพั
 ที่ำางานไมด่แ่ละไรค้่ว่ำามสามารถเพัย่งใดในระหว่ำา่งโค่รงการกอ่นหนา้น่้
 ค่ำากลา่ว่ำเหลา่น่้ซึ่ ึ�งไมป่รากฏิว่ำา่มาจากขอ้เท็ี่จจรงิ มกัเกดิขึ้นตอ่หนา้ที่ั้ง
ที่ม่ ผิลที่่�ไดค้่อืสภาพัแว่ำดลอ้มที่่�ไมเ่ป็นมติรสำาหรับโค่รงการ และเพัื�อน
รว่่ำมงานกเ็ริ�มถอนตวั่ำและเงย่บมากขึ้น ผิมค่ว่ำรตอบสนองอยา่งไร? ตอ้งค่ยุ
กบัใค่รเก่�ยว่ำกบัเรื�องน่้หรอืไม?่

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
พัฤตกิรรมของผิูจั้ดการโค่รงการไมเ่หมาะสม
ค่ณุค่ว่ำรแนะนำาบคุ่ค่ลที่่�ตกเป็นเหยื�อของการกระที่ำาเหลา่น่้ว่ำา่เขา/เธอค่ว่ำร
แจง้ผิูจั้ดการสายงานของตนหรอืผิูจั้ดการฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ล  
หากบคุ่ค่ลนั้นไมส่ะดว่ำกที่่�จะที่ำาเชน่น่้และสถานการณย์งัค่งดำาเนนิตอ่ไป
 ค่ณุค่ว่ำรแจง้ผิูจั้ดการสายงานของค่ณุหรอืผิูจั้ดการฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ล
ในพัื้นที่่�ของค่ณุ
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กิารรกัิษาสิ�งแวดลอ้ม

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group ปฏิบิตัติามกฎหมายที่่�บงัค่บัใชท้ี่ั้งหมดซึ่ึ�งค่ว่ำบค่มุการ
คุ่ม้ค่รองสิ�งแว่ำดลอ้มและพัยายามที่กุว่ำถิท่ี่างเพัื�อรักษาสิ�งแว่ำดลอ้ม
ใค่รกต็ามที่่�ดำาเนนิการในนามของกลุม่ตอ้งละเว่ำน้จากพัฤตกิรรมที่่�ขดัตอ่
ค่ำามั�นสญัิญิาที่่�ที่ำาไว่ำ ้พัฤตกิรรมตอ้งหา้มรว่ำมถงึค่ว่ำามเสื�อมโที่รมหรอืการ
ที่ำาลายลา้ง ไมว่่ำา่โดยสมคั่รใจหรอืไมส่มคั่รใจ ค่อ่ยเป็นค่อ่ยไปหรอืโดย
บงัเอญิิ ของสภาพัแว่ำดลอ้มที่างธรรมชาต ิ(อากาศ ดนิ ผิวิ่ำดนิ หรอืนำ ้า
ใตด้นิ) ที่รัพัยากรธรรมชาตแิละระบบนเิว่ำศ

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ ์#1: ในำบางคำร ั�ง ผิูใ้หบ้รกิิารรายหนำึ�งของ
ผิมใชแ้นำวที่างปฏิบิตัิทิี่ ่�กิอ่ใหเ้กิดิมลพัษิติอ่สิ�งแวดลอ้ม
นายจา้งของผิมเซึ่น็สญัิญิาจา้งชว่่ำงกบับรษัิที่แหง่หนึ�ง ระหว่ำา่งการพัดู
ค่นุอยา่งไมเ่ป็นที่างการกบัตวั่ำแที่นค่นหนึ�ง ผิมไดส้งัเกตว่ำา่บางค่รั้ง
พันักงานของบรษัิที่น่้ใชผ้ิลติภณัฑ์ห์รอือปุกรณท์ี่่�กอ่มลพัษิเพัื�อดำาเนนิ
งานเพัื�อลดตน้ที่นุ อยา่งไรกต็าม ในการสื�อสาร บรษัิที่น่้อา้งว่ำา่ใชแ้ละ
ปฏิบิตัติามมาตรฐานดา้นสิ�งแว่ำดลอ้มที่่�เขม้งว่ำด
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แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ 
หากภาระผิกูพัันดา้นสิ�งแว่ำดลอ้มเป็นสว่่ำนหนึ�งของสญัิญิาระหว่ำา่งค่ณุกบั
ผิูใ้หบ้รกิาร ซึ่พััพัลายเออรห์รอืผิูรั้บเหมาชว่่ำง ค่ว่ำามลม้เหลว่ำในสว่่ำนของ
พัว่ำกเขาในพัื้นที่่�น่้อาจสง่ผิลใหค้่ว่ำามสมัพัันธต์ามสญัิญิาสิ้นสดุลง ใน
ขอบเขตเดย่ว่ำกบัพันักงาน ผิูใ้หบ้รกิารจะตอ้งปฏิบิตัติามพัันธกรณ่ดา้น
สิ�งแว่ำดลอ้มของ Bolloré Group ตามที่่�กำาหนดไว่ำโ้ดยเฉพัาะในกฎบตัร
จรยิธรรมและ CSR หากค่ณุสงัเกตเห็นสถานการณท์ี่่�ขดัตอ่การปฏิบิตัทิี่่�
ค่าดหว่ำงั ใหร้ายงานสถานการณด์งักลา่ว่ำตอ่ผิูจั้ดการของค่ณุ ผิูต้ดิตอ่  
CSR ของค่ณุ และตอ่เจา้หนา้ที่่�ดา้นสิ�งแว่ำดลอ้มของกจิการ ตามค่ว่ำาม
เหมาะสม

สถานำกิารณ ์#2: ระบบกิารจดักิารของเสย่ของบรษิทัี่
ของผิมไมเ่พัย่งพัอ
หน่ว่ำยงานของผิมไดจั้ดตั้งระบบรว่ำบรว่ำมและค่ดัแยกของเสย่ แตใ่ช ้
งานนอ้ยเกนิไป อยูไ่กลเกนิไป มองไมเ่ห็นและไมส่ามารถเขา้ถงึได ้
งา่ยสำาหรับบางค่น และไมไ่ดส้ง่เสรมิการบำาบดัของเสย่ที่่�เหมาะสม
ผิมรูส้กึเหมอืนไมไ่ดถ้กูบงัค่บัใหใ้ชถ้งัขยะมาตรฐานนอ้ยกว่ำา่

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ตามค่ำามั�นสญัิญิาดา้นสิ�งแว่ำดลอ้ม Bolloré Group สนับสนุนใหบ้รษัิที่ใน
เค่รอืดำาเนนิมาตรการเพัื�อจำากดัการผิลติของเสย่และสง่เสรมิโซึ่ลชูนัการ
รไ่ซึ่เค่ลิใหม้ากที่่�สดุ หากหน่ว่ำยงานของค่ณุใชร้ะบบค่ดัแยกขยะ 
ค่ณุตอ้งปฏิบิตัติามและใหข้อ้เสนอแนะเพัื�อใหส้ามารถว่ำางมาตรการเพัื�อ
ปรับปรงุระบบได ้
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กิารปกิป้องขอ้มลูสว่นำบคุำคำล

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
ในขณะที่่�กจิกรรมดจิทิี่ลัเป็นแหลง่โอกาส อยา่งไรกต็ามตอ้งมก่ารดำาเนนิ
การตามมาตรการเพัื�อใหแ้น่ใจว่ำา่มก่ารรักษาค่ว่ำามลบัและการประมว่ำล
ผิลขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ลที่่�ปลอดภยัที่่�ใชโ้ดยบรษัิที่ตา่งๆ "ขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ล" 
หมายถงึขอ้มลูใด ๆ ที่่�เก่�ยว่ำขอ้งกบับคุ่ค่ลธรรมดาที่่�ระบหุรอืระบตุวั่ำได ้
Bolloré Group ระมดัระว่ำงัในการปกป้องขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ลที่่�ไดรั้บมอบ
หมาย ไมว่่ำา่จะดำาเนนิการอยูท่ี่่�ใด บรษัิที่จะพัยายามใชม้าตรการที่าง
เที่ค่นคิ่และองค่ก์รที่่�เหมาะสมเพัื�อประมว่ำลผิลขอ้มลูน่้ตามกฎหมายที่่�
บงัค่บัใช ้พันักงานของ Group ที่กุค่นมภ่าระผิกูพัันในการรักษาค่ว่ำามลบั
เก่�ยว่ำกบัการปกป้องขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ลที่่�พัว่ำกเขาสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเป็น
สว่่ำนหนึ�งของหนา้ที่่�ของตน

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ ผิมไดร้บัอเ่มลที่่�มร่ายกิารขอ้มลูสว่นำ
บคุำคำลเกิ่�ยวกิบัเพั่�อนำรว่มงานำโดยไมไ่ดต้ิ ั�งใจ
มค่่นสง่อเ่มลพัรอ้มไฟลเ์ก่�ยว่ำกบัการเดนิที่างเพัื�อธรุกจิของพันักงานที่่�
มช่ื�อ ขอ้มลูการบรหิาร และหมายเลขหนังสอืเดนิที่างหรอืบตัรประจำาตวั่ำ
แกผ่ิมโดยไมไ่ดต้ั้งใจ ผิมค่ว่ำรปิดหรอืลบเอกสารและเพักิเฉยตอ่สิ�งที่่�ผิม
เห็นหรอืไม่

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
การเปิดเผิยขอ้มลูน่้แมจ้ะผิดิพัลาดกต็าม ถอืเป็นการละเมดิขอ้มลูสว่่ำน
บคุ่ค่ลและตอ้งมม่าตรการแกไ้ข นอกจากน่้ยงัอาจไดรั้บจากบคุ่ค่ลอื�นที่่�
ไมใ่ชค่่ณุ ซึ่ึ�งไมไ่ดรั้บอนุญิาตหรอืผิูท้ี่่�ไมต่อ้งการใหม้ข่อ้มลูน่้ ตดิตอ่ 
เจา้หนา้ที่่�คุ่ม้ค่รองขอ้มลูของค่ณุที่นัที่เ่พัื�อขอค่ำาแนะนำาในการดำาเนนิการหรอื 
ลม้เหลว่ำ ผิูจั้ดการสายงานหรอืฝ่ายกฎหมายของค่ณุ
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คำวามปลอดภูยัของระบบ
สารสนำเที่ศ 

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group จัดหาอปุกรณไ์อที่ ่ว่ำธิก่ารสื�อสาร และขอ้มลูที่่�จำาเป็นแก่
พันักงานเพัื�อดำาเนนิงานของตน พันักงานมห่นา้ที่่�รับผิดิชอบในการใช ้
ที่รัพัยากรเหลา่น่้ตามนโยบายค่ว่ำามปลอดภยัที่่�บงัค่บัใช ้เพัื�อจำากดัการ
เปิดเผิยระบบขอ้มลูของกลุม่ตอ่ค่ว่ำามเส่�ยงจากการโจมตท่ี่างไซึ่เบอร์
การโจมตท่ี่างไซึ่เบอรซ์ึ่ ึ�งมจ่ดุมุง่หมายเพัื�อใหไ้ดข้อ้มลูของบรษัิที่ที่่�
ละเอย่ดออ่นหรอืขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ลอยา่งผิดิกฎหมายเพัื�อใชป้ระโยชนห์รอื
ขายตอ่ อาจสง่ผิลกระที่บอยา่งมนั่ยสำาค่ญัิตอ่ธรุกจิ: การหยดุชะงักของ
การผิลติ, การไมม่ข่อ้มลูสำาค่ญัิ, การสญูิเสย่การหมนุเว่ำย่น ฯลฯ

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ ผิมไดร้บัอเ่มลขอใหร้ะบรุายละเอย่ด
ธนำาคำาร
ผิมไดรั้บอเ่มลจากธนาค่ารที่่�จัดการบญัิชข่องบรษัิที่ของผิม โดยแจง้ว่ำา่
พัว่ำกเขาจะใหร้หสัการเขา้ถงึใหมแ่กผ่ิม ในการตรว่ำจสอบรหสัใหมน่่้ ผิม
ตอ้งเชื�อมตอ่กบัเว็่ำบไซึ่ตแ์ละป้อนขอ้มลูเขา้สูร่ะบบและรหสัผิา่นของผิม 
ผิมจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรว่ำา่ค่ำาขอน่้ถกูตอ้งตามกฎหมาย

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ธนาค่ารจะไมข่อขอ้มลูเขา้สูร่ะบบและรหสัผิา่นจากค่ณุ เห็นไดช้ดัว่ำา่น่�
เป็นค่ว่ำามพัยายามฟิชชิ�ง หากค่ณุไดรั้บอเ่มลจากสถาบนัหรอืบคุ่ค่ลที่่�ค่ณุ
ตดิตอ่ดว้่ำย ขอใหค้่ณุใหข้อ้มลูที่่�เป็นค่ว่ำามลบัหรอืขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ล โปรด
ใชค้่ว่ำามระมดัระว่ำงัอยูเ่สมอ ตรว่ำจสอบการสะกดในอเ่มล โดเมนอเ่มล
ของผิูส้ง่ ค่ว่ำามเรง่ดว่่ำนของค่ำาขอ ฯลฯ อาจเป็นบคุ่ค่ลที่่�เป็นอนัตรายที่่�
พัยายามขโมยรายละเอย่ดขอ้มลูรับรองของค่ณุ
หากค่ณุใหร้ายละเอย่ดขอ้มลูรับรองของค่ณุผิดิพัลาด ค่ณุตอ้งแจง้ผิู ้
จัดการสายงานของค่ณุและเปล่�ยนรหสัผิา่นที่นัที่่

   ในำกิรณ่ที่่�มข่อ้สงสยั เราขอแนำะนำำาใหค้ำณุสง่สำาเนำาอเ่มลเป็นำไฟล์
แนำบมาที่่� security.team@bollore.com

mailto:security.team%40bollore.com?subject=


Bolloré

25

จรรยาบรรณ

ติอ่ติา้นำกิารเลอ่กิปฏิบิตัิ ิ

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
Bolloré Group มุง่มั�นที่่�จะใหโ้อกาสที่่�เที่า่เที่ย่มกนัในการจา้งงาน การ
จา้งงาน การพััฒนาสว่่ำนบคุ่ค่ลและว่ำชิาชพ่ัและการเลื�อนตำาแหน่ง ค่ว่ำาม
มุง่มั�นน่้มพ่ัื้นฐานมาจากว่ำฒันธรรมที่่�ค่รอบค่ลมุ ซึ่ึ�งชว่่ำยใหท้ี่กุค่นสามารถ
เปิดเผิยศกัยภาพัสงูสดุของพัว่ำกเขาได ้
ใค่รกต็ามที่่�ดำาเนนิการในนามของกลุม่ตอ้งละเว่ำน้จากขอ้ค่ว่ำามและการ
ปฏิบิตัเิก่�ยว่ำกบัการเลอืกปฏิบิตัติามแหลง่กำาเนดิ เพัศ สถานะค่รอบค่รัว่ำ
 การตั้งค่รรภ ์ลกัษณะที่างกายภาพั นามสกลุ สถานะที่างสขุภาพั ค่ว่ำาม
ที่พุัพัลภาพั รสนยิมที่างเพัศ อาย ุค่ว่ำามค่ดิเห็นที่างการเมอืง กจิกรรม
ของสหภาพัแรงงาน การเป็นสมาชกิของ กลุม่ชาตพัิันธุห์รอืศาสนา
เฉพัาะ
กลุม่บรษัิที่มุง่มั�นที่่�จะสง่เสรมิค่ว่ำามหลากหลายในสถานที่่�ที่ำางาน ค่ว่ำาม
เที่า่เที่ย่มกนัที่างว่ำชิาชพ่ัระหว่ำา่งชายและหญิงิ และการบรูณาการที่าง
ว่ำชิาชพ่ัของค่นหนุ่มสาว่ำ

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ ์#1: ผิมกิำาลงัสมัภูาษณผ์ิูม้ค่ำวามบกิพัรอ่ง
สำาหรบัติำาแหนำง่งานำ 
ผิมกำาลงัดำาเนนิการสมัภาษณส์ำาหรับตำาแหน่งตวั่ำแที่นขาย
หนึ�งในผิูส้มคั่รที่่�สมค่ว่ำรไดรั้บการพัจิารณาสำาหรับตำาแหน่งเนื�องจาก
ที่กัษะและประสบการณข์องเขา มค่่ว่ำามบกพัรอ่งที่างการเค่ลื�อนไหว่ำ 
อยา่งไรกต็าม ผิมลงัเลที่่�จะรับใบสมคั่รของเขาเพัราะ 
ผิมรูส้กึว่ำา่ลกูค่า้ของเราอาจไมส่บายใจกบัค่ว่ำามบกพัรอ่งที่างรา่งกาย
ของเขา
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แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
การปฏิเิสธการสมคั่รโดยพัจิารณาจากปฏิกิริยิา (หรอืสมมตฐิานของ
ปฏิกิริยิาที่่�เป็นไปได)้ ของผิูอ้ื�นตอ่ค่ว่ำามที่พุัพัลภาพั ชาตพัิันธุ ์หรอืการ
พัจิารณาอื�นใดตามองค่ป์ระกอบภายนอกสถานที่่�ที่ำางานถอืเป็นการเลอืก
ปฏิบิตั ิค่ณุตอ้งตดัสนิใจโดยพัจิารณาจากองค่ป์ระกอบที่่�เป็นกลางเที่า่น้ัน
 เชน่ ที่กัษะและประสบการณใ์นว่ำชิาชพ่ั ซึ่ึ�งที่ำาใหส้ามารถพัสิจูนไ์ดว้่ำา่ผิู ้
สมคั่รสามารถดำาเนนิงานที่่�เก่�ยว่ำขอ้งได ้

สถานำกิารณ ์#2: พันำกัิงานำที่่�ผิมประสงคำจ์ะเล่�อนำ
ติำาแหนำง่กิำาลงัติ ั�งคำรรภู์
พันักงานค่นหนึ�งของผิมอยูใ่นตำาแหน่งของเธอมาส่�ป่แลว้่ำ และเธอก็
ที่ำางานไดด้ม่าก ผิมค่ดิว่ำา่เธอมป่ระสบการณแ์ละที่กัษะที่่�จำาเป็นในการ
เป็นผิูจั้ดการในที่ม่ของผิม ซึ่ึ�งเป็นตำาแหน่งที่่�ผิมตอ้งการสรา้งอยา่ง
รว่ำดเร็ว่ำ เธอแสดงค่ว่ำามสนใจและแรงจงูใจเก่�ยว่ำกบัตำาแหน่งน่้ แตย่งับอก
ผิมดว้่ำยว่ำา่เธอกำาลงัตั้งค่รรภล์กูค่นที่่�สองของเธอ

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ค่ณุตอ้งตดัสนิใจโดยพัจิารณาจากค่ว่ำามสามารถของพันักงานในการเขา้
รับตำาแหน่งเที่า่น้ัน
หากค่ว่ำามสามารถน่้ไดรั้บการพัสิจูน ์การสรา้งตำาแหน่งสามารถดำาเนนิการ
ไดด้ว้่ำยการปรับภารกจิและการจัดที่ม่ของค่ณุในระยะเว่ำลาอนัสั้น
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กิารป้องกินัำคำวามขดัแยง้ที่างผิล
ประโยชนำ ์

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
พันักงานที่กุค่นตอ้งละเว่ำน้จากการมส่ว่่ำนรว่่ำมในการตดัสนิใจเก่�ยว่ำกบั
 Bolloré Group เมื�อผิลประโยชนส์ว่่ำนตวั่ำ (ค่รอบค่รัว่ำ การเงนิ การสมาค่ม
 การเมอืง ฯลฯ) มแ่นว่ำโนม้ที่่�จะแที่รกแซึ่งการปฏิบิตัหินา้ที่่�โดยอสิระและ
ตามว่ำตัถปุระสงค่อ์ยา่งมนั่ยสำาค่ญัิ และสง่ผิลกระที่บตอ่ค่ว่ำามสามารถใน
การดำาเนนิการที่่�มผ่ิลประโยชนต์อ่กลุม่บรษัิที่

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ สมาชกิิในำคำรอบคำรวัของผิมไดร้บักิารวา่
จา้งจากิบรษิทัี่หุน้ำสว่นำ
ผิมพับว่ำา่สมาชกิในค่รอบค่รัว่ำของผิมเพัิ�งไดรั้บการว่ำา่จา้งใหเ้ป็นผิูจั้ดการ
ฝ่ายขายของบรษัิที่แหง่หนึ�งที่่�ผิมตดิตอ่เพัื�อขอรับบรกิารใหค้่ำาปรกึษาเป็น
ประจำา ผิมค่ว่ำรที่ำาอบา่งไร?

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ค่ณุค่ว่ำรเปิดเผิยสถานการณน์่้ ซึ่ ึ�งอาจขดัแยง้กบัผิลประโยชนข์องกลุม่
 และละเว่ำน้จากการตดัสนิใจใดๆ จนกว่ำา่ผิูม้อ่ำานาจจะที่ำาการว่ำเิค่ราะหเ์สร็จ
สิ้น การประกาศน่้ไมส่ามารถใหเ้หตผุิลกบัการเลอืกปฏิบิตัติอ่ค่ณุ อยา่งไร
กต็าม หากพับว่ำา่ผิลประโยชนท์ี่บัซึ่อ้นน่้กอ่ใหเ้กดิการฉอ้โกงหรอืการ
ที่จุรติ ค่ณุจะตอ้งมม่าตรการที่างว่ำนัิยและ/หรอืดำาเนนิการที่างกฎหมาย
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กิารรกัิษาคำวามลบัและกิารป้องกินัำ
กิารซื่่�อขายโดยใชข้อ้มลูภูายในำ

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
หา้มมใิหม้ก่ารใช ้สื�อสาร หรอืเปิดเผิยขอ้มลูที่่�เป็นค่ว่ำามลบัเก่�ยว่ำกบั
กจิกรรมของกลุม่โดยไมไ่ดรั้บอนุญิาตอยา่งชดัแจง้จากฝ่ายบรหิารระดบั
สงูของกลุม่ นอกจากน่้ บคุ่ค่ลที่่�เขา้ถงึขอ้มลูที่่�ไมเ่ปิดเผิยตอ่สาธารณะ
เก่�ยว่ำกบับรษัิที่ที่่�จดที่ะเบย่นในตลาดหลกัที่รัพัยต์อ้งงดเว่ำน้จากการใช ้
ขอ้มลูน่้เพัื�อซึ่ื้อขายเค่รื�องมอืที่างการเงนิที่่�พัว่ำกเขาจะไดรั้บผิลกำาไร

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ ในำขณะที่่�กิารเขา้ซื่่�อกิจิกิารของบรษิทัี่
อยูใ่นำระหวา่งดำาเนำนิำกิาร ผิมไดร้บักิารติดิติอ่จากิ
ส่�อมวลชนำ 
ผิมเขา้รว่่ำมในกระบว่ำนการซึ่ื้อบรษัิที่ในตลาดที่่�เตบิโตอยา่งรว่ำดเร็ว่ำ
ผิมไดรั้บการตดิตอ่ที่างโซึ่เชย่ลเน็ตเว่ำริก์จากนักขา่ว่ำ ซึ่ึ�งบอกผิมว่ำา่ เธอ
ไดรั้บแจง้จากแหลง่ขา่ว่ำที่่�ใกลช้ดิกบัการดำาเนนิการและเธอตอ้งการไดรั้บ
ค่ว่ำามค่ดิเห็นจากผิม

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
ค่ณุไมค่่ว่ำรเผิยแพัรข่อ้มลูที่่�เก่�ยว่ำขอ้งกบักลุม่บรศิทัี่ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง 
แตไ่มเ่ฉพัาะบนเค่รอืขา่ยสงัค่มออนไลน ์โดยไมต่รว่ำจสอบกบัฝ่ายสื�อสาร
กอ่นว่ำา่ขอ้มลูดงักลา่ว่ำไมเ่ป็นค่ว่ำามลบั
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ติอ่ดา้นำกิารเล่�ยงภูาษ่

คำณุสมบตัิทิี่ ่�สำาคำญัของนำโยบายของเรา
กลุม่บรษัิที่รับรองการเค่ารพักฎภาษ่ที่่�บงัค่บัใชก้บักจิกรรม ค่ว่ำาม
โปรง่ใสตอ่หน่ว่ำยงานดา้นภาษ่ และนโยบายภาษ่ที่่�สอดค่ลอ้งกบั
กลยทุี่ธ ์CSR กลุม่บรษัิที่ปฏิเิสธที่่�ตั้งของผิลกำาไรในที่่�หลบภาษ่  
สถานที่่�ตัง้ในประเที่ศที่่�มร่ะบบภาษ่ที่่�มส่ทิี่ธพิัเิศษเป็นไปไดห้ากพัว่ำกเขาม ่
ค่ว่ำามชอบธรรมที่างเศรษฐกจิ กลา่ว่ำค่อื หากแรงจงูใจของพัว่ำกเขาไม่
ไดเ้ก่�ยว่ำขอ้งกบัภาษ่เป็นหลกั บคุ่ค่ลใดกต็ามที่่�กระที่ำาการในนามของ
กลุม่บรษัิที่ตอ้งละเว่ำน้จากการกระที่ำาใด ๆ ที่่�มุง่หมาย ในการยกเว่ำน้
นติบิคุ่ค่ลกลุม่จากภาระภาษ่

คำวรดำาเนำนิำกิารอยา่งไร?

สถานำกิารณ:์ ผิมมค่ำวามเป็นำไปไดท้ี่่�จะเร ิ�มติน้ำคำวาม
สมัพันัำธท์ี่างธรุกิจิกิบับรษิทัี่ที่่�ติ ั�งอยูใ่นำเขติปลอดภูาษ่
การที่ำาค่ำาเสนอซึ่ื้อเปิดตวั่ำกบับรษัิที่ฝรั�งเศสของกลุม่บรษัิที่โดยบรษัิที่ที่่�
ตั้งอยูใ่นประเที่ศที่่�ไดรั้บการยอมรับว่ำา่มเ่งื�อนไขที่างภาษ่ที่่�น่าดงึดดูใจ 
ผิมสามารถตอบสนองตอ่การประกว่ำดราค่าน่้ไดห้รอืไม?่ 

แนำวปฏิบิตัิใินำขอ้สงัเกิติ
โดยที่ั�ว่ำไป แผินกภาษ่ของกลุม่บรษัิที่ตอ้งมส่ว่่ำนรว่่ำมในการตอบรับค่ำาเชญิิ
ใหป้ระมลูตน้นำ ้าใหไ้กลที่่�สดุเที่า่ที่่�จะเป็นไปได ้ซึ่ึ�งหมายถงึกลุม่ประเที่ศ
ที่่�กลา่ว่ำถงึ "ไมร่ว่่ำมมอืในดา้นภาษ่" (เชน่ บาฮามาส โอมาน ปานามา, 
หมูเ่กาะบรติชิเว่ำอรจ์นิ เป็นตน้) รัฐบาลฝรั�งเศสกำาหนดประเที่ศและภมูภิาค่ 
ที่่�ไมใ่ชส่หกรณเ์นื�องจากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท์ี่่�กำาหนดในแงข่องค่ว่ำาม
โปรง่ใสดา้นภาษ่ การกำาจัดมาตรการภาษ่พัเิศษ และการแลกเปล่�ยน
ขอ้มลูที่่�เก่�ยว่ำขอ้งกบัภาษ่ อยา่งไรกต็าม ค่ว่ำามสมัพัันธท์ี่างธรุกจิกบั
ประเที่ศเหลา่น่้ไมไ่ดถ้กูหา้มเมื�อมค่่ว่ำามชอบธรรมที่างเศรษฐกจิ ดงันั้น
 หากพัจิารณากระแสการเงนิกบัประเที่ศเหลา่น้ัน จำาเป็นตอ้งแจง้ใหฝ่้าย
ภาษ่ของกลุม่บรษัิที่ที่ราบที่นัที่่
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ระบบกิารบงัคำบัใชจ้รรยาบรรณ 

Bolloré Group ไมย่อมใหม้ก่ารฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบรษัิที่ และ
ดำาเนนิการตามมาตรการที่่�จำาเป็นที่ั้งหมดเพัื�อป้องกนัและลงโที่ษ 
การกระที่ำาที่่�มค่่ว่ำามสำาค่ญัิตอ่การดำาเนนิการตามขั้นตอนที่่�เป็นปฏิปัิกษ์ 
บคุ่ค่ลใดที่่�ฝ่าฝืนประมว่ำลกฎหมายจะตอ้งถกูลงโที่ษที่างว่ำนัิยภายใต ้
เงื�อนไขที่่�กำาหนดไว่ำใ้นกฎขั้นตอนหรอืการดำาเนนิการที่างกฎหมายตาม
กฎหมายที่่�ใชบ้งัค่บั 

การปฏิบิตัติามพัันธกรณ่ของ Bolloré Group ขึ้นอยูก่บัระบบที่่�มป่ระสทิี่ธภิาพัและ
สอดค่ลอ้งกนักบัที่กุหน่ว่ำยงาน และไดรั้บการตรว่ำจสอบโดยองค่ก์รเฉพัาะที่่�ประกอบดว้่ำย:
– ค่ณะกรรมการบรษัิที่
– การจัดการที่ั�ว่ำไป;
– ค่ณะกรรมการจรยิธรรม – CSR และการตอ่ตา้นการที่จุรติ 
– ฝ่ายการปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดของกลุม่
– ฝ่าย CSR;
– ฝ่ายที่รัพัยากรบคุ่ค่ล
– ฝ่ายระบบสารสนเที่ศ
– กรมสรรพัากร;
– ฝ่ายรักษาค่ว่ำามปลอดภยั

องค่ก์รน่้ที่ำาใหแ้น่ใจว่ำา่มค่่ว่ำามเขา้ใจและปฏิบิตัติามหลกัจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม
 สมาชกิของพัว่ำกเขาไดรั้บการคุ่ม้ค่รองโดยภาระผิกูพัันในการรักษาค่ว่ำามลบัและม่
ค่ว่ำามสามารถ อำานาจ และว่ำธิก่ารที่่�จำาเป็นในการดำาเนนิภารกจิน่้

องคำก์ิรกิารที่ำางานำ 
กิลุม่ 

กิลุม่ 

กิลุม่ 

แผินำกิจ 

กิ
าร

นำ
ำาไ

ป
ใช

้

กิฎบตัิรจรยิธรรมและ CSR 
คำา่นำยิมและพันัำธสญัญา 

จรรยาบรรณ 
นำโยบายและระเบย่บปฏิบิตัิ ิ

งานำเฝ้้าระวงัและกิำากิบัองคำก์ิร
ข ั�นำติอนำกิารป้องกินัำและติรวจจบั 

กิารนำำาไปปฏิบิตัิแิละกิารปรบัติวั
ในำกิระบวนำกิารและแผินำปฏิบิตัิกิิารติาม

แผินำกิและหนำว่ยธรุกิจิ 
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เอกิสารกิารกิอ่ติ ั�งที่่�ระบคุ่ว่ำามมุง่
มั�นที่่�สำาค่ญัิของกลุม่เพัื�อการพััฒนา
ที่่�ยั�งยนืและค่รอบค่ลมุ

ประชาชนำที่ ั�วไป

ฝ่้ายปฏิบิตัิกิิาร

พันำกัิงานำ  
คำูค่ำา้ที่างธรุกิจิ

เอกิสารกิารกิอ่ติ ั�งที่่�ระบหุลกั
การสำาค่ญัิ กฎการปฏิบิตัแิละ
พัฤตกิรรมที่่�จะนำามาใช ้(สขุภาพั
และค่ว่ำามปลอดภยั การตอ่ตา้น
การที่จุรติ การปฏิบิตัติามกฎการ
แขง่ขนั การป้องกนัผิลประโยชน์
ที่บัซึ่อ้น CSR ฯลฯ)

นำโยบายและข ั�นำติอนำ: การ
ปฏิบิตัติาม ที่รัพัยากรบคุ่ค่ล  
(ค่ว่ำามหลากหลาย การรว่ำม ฯลฯ)  
QHSE การจัดซึ่ื้อ การปกป้อง
ขอ้มลูสว่่ำนบคุ่ค่ล ฯลฯ
เคำร่�องมอ่: การที่ำาแผินที่่�ค่ว่ำาม
เส่�ยง การฝึกอบรม/การใหค้่ว่ำาม
รู ้ระบบแจง้เบาะแส การประเมนิ
บคุ่ค่ลที่่�สาม (การรายงานและการ
ตรว่ำจสอบ) การเจรจากบัผิูม้ส่ว่่ำน
ไดส้ว่่ำนเสย่ การสื�อสาร ฯลฯ

ข ั�นำติอนำและแผินำปฏิบิตัิกิิารที่่�
ใชโ้ดยแผินก หน่ว่ำยธรุกจิ และ
บรษัิที่ในเค่รอื ซึ่ึ�งที่ำาใหม้ั�นใจได ้
ว่ำา่นโยบายตา่งๆ จะเผิยแพัรใ่นที่กุ
ภมูภิาค่ที่่�กลุม่ดำาเนนิงาน

หนำว่ยงานำที่อ้งถิ�นำ
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รบัที่ราบขอ้มลู

Bolloré Group ดำาเนนิการสรา้งจติสำานกึและแผินการฝึกอบรมเพัื�อให ้
มั�นใจว่ำา่พันักงานและพัันธมติรที่างธรุกจิที่กุค่นมค่่ว่ำามเขา้ใจที่่�ถกูตอ้ง
เก่�ยว่ำกบัจรรยาบรรณและจะปฏิบิตัติามหลกัจรรยาบรรณในกจิกรรมประจำา
ว่ำนัของพัว่ำกเขา 
พันักงานที่่�ถกูระบวุ่ำา่มค่่ว่ำามเส่�ยงเฉพัาะจะไดรั้บการฝึกอบรมเพัิ�มเตมิ

 สำาหรบัขอ้มลูเพัิ�มเติมิเกิ่�ยวกิบัจรรยาบรรณและนำโยบาย:
• ปรกึษาจอแสดงผิลและพัื้นที่่�เฉพัาะในอนิที่ราเน็ตของค่ณุ; 
• ตดิตอ่ผิูรั้บผิดิชอบการดำาเนนิการภายในขอบเขตของค่ณุ 
• ตดิตอ่ฝ่ายกำากบัองค่ก์ร: compliance@bollore.com

กิารแจง้เติอ่นำ

ระบบแจง้เบาะแสจะเสรมิโหมดการรายงาน "ดั้งเดมิ" เชน่ ชอ่งที่างแบบ
ลำาดบัชั้น เขา้ถงึไดท้ี่างอนิเที่อรเ์น็ตที่่� alert.bollore.com ชว่่ำยใหค้่ณุ
สามารถรายงานการละเมดิหลกัจรรยาบรรณที่่�ค่ณุรับรูเ้ป็นการสว่่ำนตวั่ำได ้
กลุม่บรษัิที่รับรองว่ำา่การประมว่ำลผิลการแจง้เตอืนที่่�เป็นค่ว่ำามลบัและการ
คุ่ม้ค่รองผิูแ้จง้เบาะแสที่่�กระที่ำาการโดยสจุรติตอ่การตอบโตท้ี่กุรปูแบบ
 อยา่งไรกต็าม บคุ่ค่ลที่่�ใชร้ะบบอยา่งไมเ่หมาะสมอาจตอ้งเผิชญิิกบัการ
ลงโที่ษที่างว่ำนัิย แมว้่ำา่จะมก่ารดำาเนนิการที่างกฎหมาย
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ฝ่ายกำากบัองค่ก์ร
compliance@bollore.com

2020 publication.

เค่รดติรปูภาพั: ค่ลงัภาพัสงว่ำนลขิสทิี่ธิ� Bollore Group Annie Pratt, 
Adobe stock, Getty images.

การออกแบบและการผิลติ: .
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รายงาน  
"ค่ว่ำามรับผิดิชอบและ
ค่ว่ำามมุง่มั�นที่ัง้หมด"

โปสเตอร ์ 
"ค่ว่ำามรับผิดิชอบและค่ว่ำามมุง่
มั�นที่ัง้หมด"

ระบบกฎบตัรจรรยาบรรณ 

สิ�งพัมิพัด์า้นำจรยิธรรมและ CSR ของเรา:

โบรชวั่ำร ์ 
"มค่่ว่ำามรับผิดิ
ชอบและมุง่มั�น"

โปรแกรมการ
ปฏิบิตัติามกฎ
ระเบย่บ

จรรยาบรรณ



Tour Bolloré
31-32, quai de Dion-Bouton

92811 Puteaux Cedex – Francia
โที่ร. +33 (0) 1 46 96 44 33

แฟกซึ่:์ +33 (0) 1 46 96 44 22
www.bollore.com


