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แนวทางตามหลัักจริิยธรรมของ Bolloré Group
ขึ้้�นอยู่่�กัับค่่านิิยมและหลัักการที่่�กรรมการและ
พนัักงานทุุกคนทั่่�วโลกถููกกำำ�หนดไว้ ้และนำำ �ไปใช้ ้
สำำ�หรัับพนัักงานและหุ้้�นส่ว่ นทั้้�งหมดของกลุ่่�ม
จรรยาบรรณนี้้�มีีรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับพื้้�นฐานของ
แนวทางนี้้�และพฤติิกรรมที่่�คาดหวัังในการปฏิิบัติ
ั งิ าน
ประจำำ�วัน
ั ของพวกเขา
จรรยาบรรณนี้้�สอดคล้ ้องกัับนโยบายความรัับผิิดชอบ
ต่่อสังั คมและสิ่่�งแวดล้ ้อมของ Bolloré Group
อย่่างเต็็มที่่� ซึ่�ง่ แสดงไว้ ้ในกฎบััตรจริิยธรรมและ
CSR และในรายงานประจำำ�ปีี "ความรัับผิิดชอบและ
ความมุ่่�งมั่่�น"

1

ี่ น
เสาหล ักสต้

ดำำ�เนิินการ

สามั ัคคีี

ั สุจ
่ สัตย์์
ด้้วยความซื่�อ
ุ ริิตในการดำำ�เนิิน
่ เสริิมสิทธิ
ิ ม
ธุุรกิิจและส่ง
ิ นุุษยชน

และปกป้้องผู้้�คน ความ
แข็็งแกร่่งสููงสุุดของบริิษั ัท

สร้้างสรรค์์

มุ่่�งมั่่�น

นวั ัตกรรมเพื่่�อตอบสนองต่่อความ
ำ ัญ
ท้้าทายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำ�คั

พั ัฒนาภููมิภ
ิ าคในระยะยาว

Bolloré

จรรยาบรรณ

ปฏิิบั ัติิด้ว้ ยความ
ั อยู่่�เสมอ
่ สัตย์์
ซื่�อ

คำำ�นำำ�

ตลอดระยะเวลาเกืือบสองศตวรรษแห่่ง
การดำำ�รงอยู่่� Bolloré Group ไม่่เคยหยุุด
พััฒนาด้ ้วยการปรัับตััวให้ ้เข้ ้ากัับโลกที่่�
เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา
ความสำำ�เร็็จนี้้�เกิิดจากความมุ่่�งมั่่�นของผู้้�
หญิิงและผู้้�ชายที่่�เติิบโตกิิจกรรมของเราใน
ขณะที่่�ยังั คงรัักษาค่่านิิยมของเราและสร้ ้าง
จริิยธรรมทางธุุรกิิจร่่วมกัันโดยทุุกคน
Bolloré Group ประณามการทุุจริิต มีีอิิทธิพ
ิ ลต่่อการเร่่ขายของ
และแนวปฏิิบัติ
ั ใิ นการต่่อต้ ้านการแข่่งขััน รัับรองความโปร่่งใส
ทางการเงิิน การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามโปรแกรมการคว่ำำ��บาตรระหว่่าง
ประเทศ และการปกป้้ องข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล
ิ ม
ป้้ องกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้ ้อม การละเมิิดสิทธิ
ิ นุุษยชน
่ งต่่อสุุขภาพและความ
และเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน และความเสี่�ย
ปลอดภััยของแต่่ละบุุคคล
สุุดท้ ้ายนี้้�ต่่อต้ ้านการเลืือกปฏิิบัติ
ั แ
ิ ละการล่่วงละเมิิดทุุกรููปแบบ

เราอยู่่�ในยุุคของความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบ ซึ่�ง่ การ
แสดงเจตจำำ�นงยัังไม่่เพีียงพอ
เราทุุกคนต่่างเป็็ นทููตของกลุ่่�มบริิษััทและรัับผิิดชอบต่่อชื่่�อเสีียง
ของบริิษััทผ่า่ นการดำำ�เนิินการส่ว่ นบุุคคลของเรา
ตััวแทนจากบริิษััทในเครืือทั้้�งหมดของเราร่่วมกัับผมในการ
ั ย์์สุจ
ขอให้ ้คุุณดำำ�เนิินการด้ ้วยความซื่่�อสัต
ุ ริิต สอดคล้ ้องกัับ
้
กฎหมายที่่�บังั คัับใช้และหลัั
กจรรยาบรรณของเรา
ไม่่มีีสถานการณ์์ใดที่่�สามารถแก้ ้ตััวพฤติิกรรมที่่�ฝ่่าฝืื นหลััก
จรรยาบรรณนี้้�ได้ ้: เป็็ นความรัับผิิดชอบร่่วมกัันของเราและความ
่ ง
ยั่่�งยืืนของกลุ่่�มของเราอยู่่�ในความเสี่�ย

Cyrille Bolloré

ประธานกรรมการและประธานเจ้ ้าหน้ ้าที่่�บริิหารของ
Bolloré Group
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Bolloré Group ดำำ�เนิินการในสามส่่วนหลััก: การขนส่่งและลอจิิสติิกส์์ การสื่่�อสารและการจััดเก็็บไฟฟ้้ าและระบบ
กลุ่่�ม Vivendi มีีแนวทางด้ ้านจริิยธรรมของตนเองซึ่่�งครอบคลุุมกิิจกรรมการสื่่�อสาร นำำ �ไปใช้ ้กัับบริิษััทและปรัับให้ ้
เข้ ้ากัับสายธุุรกิิจของพวกเขา

 สำ�ำ หรั ับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม: www.vivendi.com
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จรรยาบรรณ...
… คืือสิ่่�งที่่�ยืืนยั ันพั ันธกิิจของเรา
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จรรยาบรรณจะกำำ�หนดรายละเอีียดข้ ้อผููกพัันของ Bolloré Group
เกี่่�ยวกัับ:
 การต่่อต้้านการทุุจริิต;
 การต่่อต้้านแนวปฏิิบัติ
ั ใิ นพฤติิกรรมการต่่อต้ ้านการแข่่งขััน
ทางการค้ ้า
 การปฏิิบั ัติิตามมาตรการคว่ำำ��บาตรระหว่่างประเทศ
ิ ม
 การเคารพสิทธิ
ิ นุุษยชน
 การคุ้้�มครองสุุขภาพและความปลอดภััยของบุุคคล
 การรั ักษาสิ่่�งแวดล้ ้อม
 การปกป้้องข้ ้อมููลส่ว่ นบุุคคล
 การต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ
ิ ของบริิษััทและความโปร่่งใสทางการเงิิน
 การปกป้้ องทรััพย์สิ
์ น

… ด้้วยแรงบั ันดาลใจจากค่่า
นิิยมของเรา
ั
คำำ�มั่่�นสัญญ
าที่่�แสดงไว้ ้ในกฎบััตรจริิยธรรมและ CSR และจรรยา
บรรณได้ ้รัับการสนัับสนุุนโดยค่่านิิยมของ Bolloré Group:

ความอ่่อนน้้อม
ถ่่อมตน

ความเป็็นเลิิศ ความกล้้าหาญ

Bolloré

ความสามั ัคคีี

ความคล่่องตั ัว
และนวั ัตกรรม
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…สอดคล้้องกั ับมาตรฐานสากล

คำำ�นำำ�

หลัักการของจรรยาบรรณนั้้�นสอดคล้ ้องกัับมาตรฐาน
่ หลัักการชี้้�นำำ �ของ UN, OECD และ
ESG สากล เช่น
United Nations Global Compact ซึ่�ง่ Bolloré Group
เป็็ นผู้้�ลงนามตั้้�งแต่่ปีี 2003
ด้ ้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มบริิษััทจึงึ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะผสานรวมหลัักการ
ิ ม
10 ประการของ Global Compact ในด้ ้านสิทธิ
ิ นุุษยชน
มาตรฐานแรงงาน สิ่่�งแวดล้ ้อม และการต่่อสู้้�กัับการทุุจริิตเข้ ้า
ไว้ ้ในกลยุุทธ์ ์ วััฒนธรรม และการดำำ�เนิินงานประจำำ�วัน
ั

…และผููกพั ันกั ับทุุกๆ คน
เนื่่�องจากการกระทำำ�ของบุุคคลต้องไม่่
้
ประนีีประนอมความมุ่่�งมั่่�น
ร่่วมกััน พนัักงาน ตััวแทน และหุ้้�นส่ว่ นทางธุุรกิิจของทุุกบริิษัั ท
ในกลุ่่�มจึึงต้องรัั
้ บผิิดชอบในการปฏิิบััติ ิตาม Bolloré Group
ไม่่ยอมให้มีี้ การฝ่่ าฝืื นหลัักจรรยาบรรณนี้้� และสนัับสนุุนให้ผู้้�มีีส่
้ ว่ น
ได้ส่้ ว่ นเสีียรายงานการกระทำำ�ที่่จ
� ะฝ่่ าฝืื นหลัักจรรยาบรรณนี้้�
(ดููหััวข้อ้ "การแจ้งเตืือน"
้
ในหน้า้ 34) ผู้้�กระทำำ�ความผิิดจะ
ต้องได้
้
รัั้ บโทษทางวิินััยหรืือการดำำ�เนิินการทางกฎหมายตาม
กฎหมายที่่บั
� งั คัับใช้ ้
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การทุุจริิต การต่่อต้้านการแข่่งขั ันและการคว่ำำ��
บาตรระหว่่างประเทศ
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การต่อต้านการทุจริต
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group ประณามการทุุจริิตทุุกรููปแบบและอิิทธิพ
ิ ลเร่่ขายของ
การทุุจริิตเป็็ นหนึ่่�งในอุุปสรรคสำำ�คัญต่
ั อ
่ การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและการ
พััฒนาทางเศรษฐกิิจและสัังคมและการเมืืองสำำ�หรัับประเทศเศรษฐกิิจ
เกิิดใหม่่และประเทศที่่�พััฒนาแล้ ้ว
ผู้้�ใดก็็ตามที่่�ดำำ�เนิินการในนามของกลุ่่�มต้ ้องละเว้ ้นจากการเสนอความได้ ้
เปรีียบใด ๆ แก่่บุคค
ุ ลใด ๆ (รวมถึึงเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ของรััฐ) เพื่่�อดำำ�เนิินการหรืือ
งดเว้ ้นจากการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้ ้าที่่�ราชการใด ๆ หรืือใช้ ้อิิทธิพ
ิ ลของตนเพื่่�อให้ ้
ได้ ้มาซึ่่�งข้ ้อได้ ้เปรีียบที่่�ไม่่เหมาะสมเพื่่�อประโยชน์์ของ บริิษััทในเครืือ

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์ #1: ผมอยากจะมอบของขวั ัญให้้คู่่�ค้า้ ทาง
ธุุรกิิจ

ลููกค้ ้าที่่�ดีีซึ่่�งผมมีีความสััมพัันธ์์ที่�ดีี
่ มาหลายปีีใกล้ ้จะเกษีียณแล้ ้ว
ผมจึึงอยากจะให้ ้ของขวััญเธอหรืือเชิิญเธอไปร้ ้านอาหาร อย่่างไรก็็ตาม
ั
ผมยัังลัังเลใจ โดยที่่�สัญญ
าที่่�บริิษััทของเธอมอบหมายให้ ้เรานั้้�นจะสิ้้�นสุุด
้า
ั
ลงในไม่่ช้ และเธอมีีอำำ�นาจที่่�จะโน้ ้มน้ ้าวให้ ้มีีการต่่ออายุุสัญญ
าได้ ้

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

ในโอกาสพิิเศษหรืือทางวััฒนธรรม คุุณสามารถเสนอของขวััญหรืือเชิิญ
ลููกค้ ้า/ผู้้�มีีแนวโน้ ้มจะเป็็ นงานกิิจกรรมเพื่่�อรัักษาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่ดีี
�

Bolloré

จรรยาบรรณ

ของขวััญเหล่่านี้้�อยู่่�ภายใต้ ้ข้ ้อกำำ�หนดของการประกาศ การอนุุญาต และ
การลงทะเบีียน
การให้ ้ของขวััญ (หรืือการรัับ) ยัังคงเป็็ นการแสดงท่่าทางที่่�สมเหตุุสมผล
และไม่่เห็็นแก่่ตัวั ซึ่่�งจะต้ ้องไม่่ถูก
ู ตีีความว่่ามีีเจตนาที่่�จะโน้ ้มน้ ้าวผู้้�รัับ
ในกรณีีนี้้� เนื่่�องจากสััญญาที่่�ใกล้ ้จะถึึง ท่่าทางนี้้�ไม่่สอดคล้ ้องกัับนโยบาย
ของกลุ่่�มในด้ ้านนี้้�

สถานการณ์์ #2: เจ้้าหน้้าที่่�ของรั ัฐเสนอให้้เร่่งดำำ�เนิิน
การเพื่่�อแลกกั ับการชำำ�ระเงิิน

ในขณะที่่�การดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องดำำ�เนิินไปอย่่างช้ ้าๆ หรืือถููกปิิ ดกั้้�น เจ้ ้า
หน้ ้าที่่�ของรััฐเสนอให้ ้เร่่งหรืือหลีีกเลี่่�ยงเพื่่�อแลกกัับการจ่่ายเงิินสด
จำำ�นวนเงิินที่่�ร้ ้องขอไม่่สอดคล้ ้องกัับอััตราภาษีีอย่่างเป็็ นทางการและจะ
ไม่่มีีหลัักฐานการชำำ�ระเงิิน

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

แม้ ้ว่่าคุุณจะไม่่ใช่่ผู้้�ริเิ ริ่่�มการชัักชวนนี้้� การยอมรัับการชำำ�ระเงิิน "อำำ�นวย
ความสะดวก" ถืือเป็็ นการติิดสิินบน
เมื่่�อต้ ้องเผชิิญกับ
ั สถานการณ์์นี้้�:
– ปฏิิ
 เสธอย่่างสุุภาพภายในขอบเขตของกฎความปลอดภััยขั้้�นพื้้�นฐาน
– แจ้ ้งผู้้�ติิดต่่อของคุุณว่่าการชำำ�ระเงิินดัังกล่่าวขััดต่่อนโยบายกลุ่่�ม
– ร ายงานสถานการณ์์ต่อ
่ ผู้้�จััดการสายงานของคุุณหรืือใช้ ้ระบบแจ้ ้ง
เบาะแส
สำ�ำ หรั ับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย
� วกั ับนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตของ
Bolloré Group โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเกี่่ย
� วกัับของขวััญและคำำ�เชิิญ การ
จ่่ายเงิินเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก การล็็อบบี้้� การอุุปถััมภ์์ และการให้ ้การ
สนัับสนุุน:
• อ้ ้างถึึงพื้้�นที่่เ� ฉพาะบนอิินทราเน็็ตของคุุณและไปยัังเครืือข่่ายสัังคมของ
บริิษััท
• ติิดต่่อ compliance@bollore.com
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การต่อต้านแนวปฏิบ ัติใน
พฤติกรรมการต่อต้านการแข่งข ัน
ทางการค้า
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
สภาพแวดล้ ้อมการแข่่งขัันที่่�ยุติ
ุ ธิ รรม แรงขัับเคลื่่�อนของนวััตกรรม ช่่วย
ให้ ้เราสามารถจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีีที่่�สุด
ุ แก่่ลูก
ู ค้ ้าของเรา
่ นร่่วมในการปฏิิบัติ
Bolloré Group ไม่่มีีส่ว
ั ที่
ิ �มุ่่�
่ งบิิดเบืือน ขััดขวาง ขจััด หรืือ
จำำ�กัด
ั การแข่่งขัันโดยเสรีีอย่่างไม่่เหมาะสม แนวทางปฏิิบัติ
ั เิ หล่่านี้้�รวมถึึง
การเตรีียมการที่่�มุ่่�งเป้้ าไปที่่�การกำำ�หนดราคา หรืือการแบ่่งส่่วนแบ่่งตลาด
และการจััดสรรรางวััลจากการประกวดราคา

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์: คู่่�แข่่งต้้องการหารืือเกี่่�ยวกั ับการแจกจ่่าย
ั
ำ ัญ
สัญญาที่่
�สำ�คั
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บริิษััทของผมเป็็ นสมาชิิกของสมาคมวิิชาชีีพที่่ร� วบรวมผู้้�เล่่นจากภาคส่่วน
ระหว่่างการประชุุมที่่�ผมเข้ ้าร่่วม การสนทนาเริ่่�มต้ ้นขึ้้�นระหว่่างคู่่�แข่่งเกี่่�ยว
กัับการเชิิญสาธารณะที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเสนอราคา โดยบอกว่่า
สามารถบรรลุุข้ ้อตกลงในการจััดสรรชุุดงานต่่างๆ

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

องค์์กรวิิชาชีีพสามารถเป็็ นประโยชน์์สำำ�หรัับการอภิิปรายในประเด็็นทั่่�วไป:
ข้ ้อบัังคัับ มาตรฐานทางเทคนิิค ความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ การ
ปกป้้ องผลประโยชน์์ของวิิชาชีีพ ฯลฯ
อย่่างไรก็็ตาม หากมีีการอภิิปรายเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การกำำ�หนดราคา การ
จััดสรรส่่วนแบ่่งการตลาด หรืือคำำ�เชิิญเข้ ้าร่่วมประกวดราคาในปัั จจุุบัน
ั สิ่่�ง
สำำ�คัญคื
ั อ
ื ต้ ้องออกจากห้ ้องทัันทีีและเพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่าการจากไปของคุุณ
ได้ ้รัับการบัันทึึก จากนั้้�นรายงานเหตุุการณ์์ต่อ
่ ผู้้�จััดการสายงานของคุุณ
หรืือโดยใช้ ้ระบบแจ้ ้งเบาะแส

การปฏิบ ัติตามมาตรการคว่�ำ บาตร
ระหว่างประเทศ
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามโครงการคว่ำำ��บาตร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

โครงการที่่�คณะมนตรีีความมั่่�นคงแห่่งสหประชาชาติิ สหภาพยุุโรป
และสหรััฐอเมริิกาใช้ ้ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้ ้องกัับมาตรการที่่�เข้ ้มงวดต่่อรััฐ
บุุคคล หรืือองค์์กร
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ใครก็็ตามที่่�กระทำำ�การในนามของกลุ่่�มบริิษััทต้ ้องละเว้ ้นจากการมีี
ส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานที่่�อาจฝ่่ าฝืื นการห้ ้ามส่่งสิินค้ ้า การคว่ำำ��
ิ
บาตรรายย่่อย หรืือการอายััดทรััพย์สิ
์ น

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
ิ
สถานการณ์์: ลููกค้ ้าสั่่ง
� สินค้้าส่
ง่ ออกโดยไม่่ได้้แจ้้งข้้อมููล
ใดๆ เกี่่ย
� วกั ับข้้อกั ังวล

ผมได้ ้รัับการติิดต่่อจากบริิษััทที่่�ต้ ้องการส่่งออกสิินค้ ้าไปยัังประเทศ X
ลููกค้ ้ามีีความน่่าเชื่่�อถืือและมีีชื่่�อเสีียงในตลาดของตน แต่่มัน
ั บอกผมว่่า
จะมีีการระบุุลัก
ั ษณะของสิินค้ ้าให้ ้ผมในภายหลััง
ผมไม่่รู้้�ว่า่ การขาดข้ ้อมููลนี้้�เป็็ นปัั จจััยขััดขวางหรืือไม่่

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

โปรแกรมการคว่ำำ�� บาตรบางรายการห้ ้ามหรืือกำำ�หนดให้ ้มีีการอนุุญาตล่่วงหน้ ้า
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานที่่เ� กี่่ย
� วข้ ้องกัับบางประเทศหรืือภาคเศรษฐกิิจ ในกรณีี
ที่่มีีข้
� ้อสงสััย ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็ นต้ ้องได้ ้รัับข้ ้อมููลมากที่่สุ
� ด
ุ เกี่่ย
� วกัับสิินค้ ้า ปรึึกษา
พื้้�นที่่อิ
� น
ิ ทราเน็็ตที่่อุ
� ทิ
ุ ศ
ิ ให้ ้กัับการคว่ำำ�� บาตรระหว่่างประเทศเพื่่�อตรวจสอบ
ว่่าประเทศ X นี้้�อยู่่�ภายใต้ ้การคว่ำำ�� บาตรเฉพาะหรืือไม่่ และติิดต่่อผู้้�แทนการ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดของปริิมณฑลของคุุณ, ในกรณีีที่่จำ
� �ำ เป็็ น.
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การคุ้มครองเสรีภาพในการ
แสดงออกและการสมาคม
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group เคารพเสรีีภาพในการพููด การคบหาสมาคม และการเป็็ น
ตััวแทนโดยรวม และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้ ้างความมั่่�นใจว่่าการเจรจาทางสัังคมที่่�
เปิิ ดกว้ ้างในทุุกสถานการณ์์ บุุคคลใดก็็ตามที่่�ดำำ�เนิินการในนามของกลุ่่�ม
บริิษััทต้ ้องละเว้ ้นจากความกดดััน ความรุุนแรง หรืือพฤติิกรรมใดๆ ที่่�มุ่่�ง
เป้้ าไปที่่�การเปลี่่�ยนแปลงหรืือขััดขวางการแสดงออกของพนัักงาน

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?

ิ ม
สิทธิ
ิ นุุษยชน

สถานการณ์์: พนั ักงานของเราต้้องการแสดงการเรีียก
ำ หรั ับการเจรจาเชิงิ สังคมภายใน
ั
ร้้อง แต่่ไม่่มีีกรอบสำ�
ประเทศ

เราจััดการนิิติบุ
ิ คค
ุ ลในประเทศที่่�กฎหมายแต่่ไม่่ได้ ้ให้ ้สิิทธิ์์�ในการจััด
ระเบีียบกลุ่่�มพนัักงาน พนัักงานของเราบางคนบอกเกี่่�ยวกัับข้ ้อเรีียกร้ ้อง
ที่่�พวกเขาต้ ้องการจะหารืือและกำำ�ลังั พิิจารณาที่่�จะจััดตั้้�งสหภาพแรงงาน
เพื่่�อจุุดประสงค์์นี้้�

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

Bolloré Group มุ่่�งมั่่�นที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกในการแสดงออกของ
พนัักงานและรัับประกัันการไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ คนงานที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ
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โครงสร้ ้างตััวแทน ตามกฎหมายท้ ้องถิ่่�น จะต้ ้องรัับฟัั งและพิิจารณา
ความต้ ้องการของพนัักงาน
ติิดต่่อฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลของกลุึ่่��มบริิษััท เพื่่�อจััดเตรีียมเครื่่�องมืือและ
ขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�มุ่่�งรวบรวมคำำ�ขอจากพนัักงานของคุุณ และทำำ�ให้ ้แน่่ใจ
ว่่ามีีการเจรจาทางสัังคมที่่�เปิิ ดกว้ ้างตามกฎหมายท้ ้องถิ่่�น

การต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group มุ่่�งมั่่�นที่่�จะต่่อสู้้�กัับการค้ ้าทาสยุุคใหม่่และการค้ ้ามนุุษย์์
ในทุุกรููปแบบ บุุคคลที่่�กระทำำ�การในนามของกลุ่่�มบริิษััทต้ ้องละเว้ ้นจาก
การเข้ ้าร่่วมหรืือมีีส่่วนร่่วมในสถานการณ์์ของการบัังคัับใช้ ้แรงงานไม่่ว่า่
ทางตรงหรืือทางอ้ ้อม
การบัังคัับใช้ ้แรงงาน หมายถึึง งานใดๆ ที่่�กระทำำ�โดยขััดต่่อเจตจำำ�นง
ของตนและภายใต้ ้การข่่มขู่่�ใดๆ เช่่น การใช้ ้ความรุุนแรงหรืือการข่่มขู่่�
การจััดการหนี้้� การระงัับค่่าจ้ ้างหรืือเอกสารแสดงตน การขู่่�ว่่าจะบอกเลิิก
ต่่อเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ตรวจคนเข้ ้าเมืือง ฯลฯ
การค้ ้ามนุุษย์์หมายถึึงการแสวงหาประโยชน์์จากบุุคคลโดยใช้ ้แรงงาน
บัังคัับ ซึ่่�งมัักเกี่่�ยวข้ ้องกัับการขนส่่งบุุคคลเหล่่านี้้�ภายในประเทศหรืือ
ข้ ้ามพรมแดน

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์: ในพื้้�นที่่ข
� องผู้้�รั ับเหมาช่ว่ ง พนั ักงานดูู
เหมืือนถููกบั ังคั ับให้้ทำำ�งานในสภาพที่่ไ� ม่่ปลอดภั ัย

ระหว่่างการเยี่่�ยมชมไซต์์งานของบริิษััทในเครืือ ผมรู้้�ว่่าพนัักงานที่่�ได้ ้รัับ
การว่่าจ้ ้างจากบริิษััทรัับเหมาช่่วงกำำ�ลังั นอนหลัับอยู่่�ที่่�ไซต์์งานและทำำ�งาน
โดยไม่่มีีอุป
ุ กรณ์์ที่�เ่ หมาะสม
คนงานบางคนกล่่าวหาว่่าบริิษััทปิิดกั้้�นการจ่่ายค่่าจ้ ้าง เพื่่�อบัังคัับให้ ้พวก
เขาทำำ�งานต่่อไปภายใต้ ้สภาวะอัันตรายเหล่่านี้้�เมื่่�อพวกเขาต้ ้องการลา
ออกจริิงๆ

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

หากพบว่่าข้ ้อเท็็จจริิงเป็็ นความจริิง คุุณควรแจ้ ้งผู้้�จััดการสายงานหรืือผู้้�
ติิดต่่อ CSR ของคุุณโดยด่่วน หรืือรายงานผ่่านระบบแจ้ ้งเบาะแส การ
ตรวจสอบเพิ่่�มเติิมจะดำำ�เนิินการกัับผู้้�รัับเหมาช่่วงและจะดำำ�เนิินการแก้ ้ไข
อย่่างรวดเร็็วหากจำำ�เป็็ น
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การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
ตามบทบััญญััติข
ิ ององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (ILO) Bolloré
Group งดเว้ ้นจากการใช้ ้แรงงานเด็็กทั้้�งทางตรงและทางอ้ ้อม นอกเหนืือ
จากการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายท้ ้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับอายุุขั้้�นต่ำำ��ของการจ้ ้างงาน
แล้ ้ว กลุ่่�มบริิษััทยังั ห้ ้ามมิิให้ ้มีีการว่่าจ้ ้างเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีีสำำ�หรัับงาน
ใดๆ และการว่่าจ้ ้างเยาวชนที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีีสำำ�หรัับงานประเภทใดที่่�
เรีียกว่่า "อัันตราย".

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
้
่ งของเราใช้พนั
สถานการณ์์: หนึ่่�งในผู้้�รั ับเหมาช่ว
ักงาน
ที่่�ดูเู หมืือยว่่ายั ังเด็็กมาก

ในประเทศที่่�บริิษััทเราทำำ�งานตั้้�งอยู่่� ไม่่ห้ ้ามการจ้ ้างงานในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า
15 ปีี ระหว่่างการเยี่่�ยมชมไซต์์งานที่่�ดำำ�เนิินการโดยผู้้�รัับเหมาช่่วงรายหนึ่่�ง
ของเรา ก็็สังั เกตเห็็นว่่าพนัักงานบางคนดููอ่อ
่ นเยาว์์มาก

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต
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หากคุุณพบเห็็นการใช้ ้แรงงานเด็็ก หรืือหากคุุณสงสััยว่่ามีีการใช้ ้แรงงาน
เด็็กในสถานที่่�ของซััพพลายเออร์์หรืือผู้้�รัับเหมาช่่วงรายใดรายหนึ่่�งของ
เรา โปรดรายงานสถานการณ์์ดังั กล่่าวไปยัังผู้้�จััดการสายงานหรืือผู้้�ติิดต่่อ
CSR ของคุุณ หรืือใช้ ้ระบบแจ้ ้งเบาะแส
ในภููมิภ
ิ าคที่่�กฎหมายหรืือแนวปฏิิบัติ
ั ก่
ิ อ
่ ให้ ้เกิิดความสงสััยในความเสี่่�ยง
การจััดหาและการใช้ ้แรงงานรัับจ้ ้างช่่วงต้ ้องได้ ้รัับการเฝ้้ าระวัังเพิ่่�มขึ้้�น
ตรวจสอบเอกสารระบุุตัวั ตนของพนัักงานที่่�คุณ
ุ จะจ้ ้างอย่่างเป็็ นระบบ และ
ขอเอกสารดัังกล่่าวจากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจของคุุณ โดยเตืือนว่่าการไม่่
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามคำำ�มั่่�นสััญญานี้้�จะนำำ �ไปสู่่�การยุุติก
ิ ารเป็็ นหุ้้�นส่่วน
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สิทธิของชุมชนท้องถิ่นและผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
ตามระเบีียบข้ ้อบัังคัับของท้ ้องถิ่่�นและมาตรฐานสากลตามที่่�กำำ�หนดไว้ ้ใน
กฎบััตรจริิยธรรมและ CSR และกฎบััตรสิิทธิม
ิ นุุษยชน กลุ่่�มบริิษััทมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะเคารพและส่่งเสริิมสิิทธิข
ิ องชุุมชนท้ ้องถิ่่�นและผู้้�อยู่่�อาศััยที่่�อาจได้ ้รัับ
ผลกระทบจากการดำำ�เนิินกิิจกรรม

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์ #1: ชาวบ้้านในเขตเทศบาลข้้างเคีียงกล่่าว
หาว่่าบริิษั ัทผมก่่อมลพิิษ

บริิษััทของผมตั้้�งอยู่่�ใกล้ ้กัับพื้้�นที่่�ธรรมชาติิและเกษตรกรรมที่่�ชุม
ุ ชนท้ ้อง
ถิ่่�นพึ่่�งพา ชาวบ้ ้านในหมู่่�บ้ ้านใกล้ ้เคีียงร้ ้องเรีียนเรื่่�องขยะพลาสติิกที่่�พบ
ตามริิมถนนและในแหล่่งน้ำำ �� และกล่่าวหาว่่าบริิษััทเป็็ นต้ ้นเหตุุ

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

คุุณควรพิิจารณาก่่อนว่่ามลพิิษที่่�รายงานนั้้�นเป็็ นผลมาจากการประพฤติิ
มิิชอบในส่่วนของพนัักงานหรืือหุ้้�นส่่วนที่่�กระทำำ�การในนามของบริิษััท
หรืือความล้ ้มเหลวในการดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนการจััดการสิ่่�งแวดล้ ้อม
ภายใน
หากคุุณพบเห็็นหรืือสงสััยว่่ามีีพฤติิกรรมที่่�ไม่่เคารพในส่่วนของพนัักงาน
หรืือหุ้้�นส่่วน/ผู้้�รัับเหมาช่่วงที่่�ทำำ�งานในไซต์์งาน (เช่่น การทิ้้�งขยะ)
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รายงานสถานการณ์์ต่อ
่ ผู้้�จััดการสายงานหรืือเจ้ ้าหน้ ้าที่่�สิ่่�งแวดล้ ้อมตาม
ความเหมาะสม หรืือใช้ ้ระบบที่่�มีีการแจ้ ้งเบาะแส
ในภููมิภ
ิ าคที่่�การแก้ ้ปัั ญหาสำำ�หรัับการกู้้�คืืน การจััดการ และการคััดแยก
ของเสีียไม่่ดีีและ/หรืือขาดหายไป จะต้ ้องดำำ�เนิินการแก้ ้ไขที่่�เหมาะสม
เพื่่�อป้้ องกััน แก้ ้ไข หรืือชดเชยความเสี่่�ยงของมลพิิษ

สถานการณ์์ #2: บริิษั ัทของผมถููกกล่า่ วหาว่่าสมรู้้�ร่่วมคิิด
ในความรุุนแรงต่่อประชากรในท้้องถิ่่�น

ในภููมิภ
ิ าคที่่�บริิษััทของผมตั้้�งอยู่่� บริิษััทแห่่งหนึ่่�งถููกกล่่าวหาว่่ามีี
พฤติิกรรมรุุนแรงต่่อประชากรในท้ ้องถิ่่�น เนื่่�องจากบริิษััทนี้้�เป็็ นหนึ่่�งใน
ผู้้�รัับเหมาช่่วงของเรา เจ้ ้าหน้ ้าที่่�ท้ ้องถิ่่�นกล่่าวหาเราว่่ามีีส่่วนเกี่่�ยวข้ ้องกัับ
ความรุุนแรงนี้้�

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

หากคุุณพบเห็็นหรืือสงสััยว่่ามีีการใช้ ้ความรุุนแรงในส่่วนของซััพพลาย
เออร์์หรืือผู้้�รัับเหมาช่่วง ให้ ้รายงานสถานการณ์์ดังั กล่่าวไปยัังผู้้�จััดการ
สายงานหรืือผู้้�ติิดต่่อ CSR ของคุุณทัันทีี หรืือใช้ ้ระบบแจ้ ้งเบาะแส การ
เจรจากัับชุุมชนท้ ้องถิ่่�นจะต้ ้องได้ ้รัับการประกัันและดำำ�เนิินการ และมีีการ
สอบสวนข้ ้อกล่่าวหา หากพบว่่าเป็็ นจริิง บริิษััทรัับเหมาช่่วงจะต้ ้องดำำ�เนิิน
มาตรการแก้ ้ไข หากไม่่สำำ�เร็็จ ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจจะสิ้้�นสุุดลง
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สุุขภาพและความปลอดภั ัยของแต่่ละบุุคคล
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การคุม
้ ครองแรงงาน
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้ ้างความมั่่�นใจในสภาพแวดล้ ้อมการทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััย โดยจััดให้ ้มีีกรอบการทำำ�งานที่่�ใช้ ้ในการ
ระบุุและลดความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับกิิจกรรมของตน และโดยการปรัับใช้ ้
นโยบายการคุ้้�มครองทางสัังคมที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพ
บุุคคลใดก็็ตามที่่�ดำำ�เนิินการในนามของกลุ่่�มบริิษััทต้ ้องละเว้ ้นจาก
พฤติิกรรมที่่�อาจเป็็ นอัันตรายต่่อชีีวิิตหรืือสุุขภาพของพนัักงาน
ซััพพลายเออร์์ ผู้้�รัับเหมาช่่วง ลููกค้ ้า ผู้้�ใช้ ้ และชุุมชนท้ ้องถิ่่�น

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
่ ว่่าอาจ
สถานการณ์์ #1: ผมพบเห็็นพฤติิกรรมที่่�เชื่�อ
ทำำ�ให้้เพื่่�อนร่่วมงานตกอยู่่�ในอั ันตราย

เมื่่�อทำำ�งานในพื้้�นที่่�การผลิิตที่่�มีีเสีียงดัังมาก เพื่่�อนร่่วมงานของผมไม่่
สวมที่่�อุด
ุ หููอย่่างเป็็ นระบบ แม้ ้ว่่าเราจะต้ ้องทำำ�เช่่นนั้้�นอย่่างเป็็ นทางการ
ก็็ตาม ผมได้ ้แจ้ ้งเรื่่�องนี้้�กัับเขาอย่่างสุุภาพหลายครั้้�งแล้ ้ว แต่่ไม่่มีีอะไร
เปลี่่�ยนแปลง ผมเกรงว่่าเขาจะเข้ ้าใจผิิดได้ ้ ถ้ ้าผมปรึึกษาเรื่่�องนี้้�กัับผู้้�
จััดการของเรา

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

ความปลอดภััยของพนัักงานทุุกคนคืือสิ่่�งสำำ�คัญอั
ั น
ั ดัับแรกสำำ�หรัับ
Bolloré Group และทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�รัับผิิดชอบในการมีีส่่วนร่่วม
สิ่่�งสำำ�คัญคื
ั อ
ื ต้ ้องแจ้ ้งเตืือนผู้้�จััดการสายงานของคุุณเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์นี้้� หลัังจากมีี +การแจ้ ้งเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณว่่าเขาหรืือ
เธอมีีหน้ ้าที่่�ให้ ้คุุณทำำ�เช่่นนั้้�น
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โดยทั่่�วไป ต้ ้องแน่่ใจว่่าคุุณรู้้� เข้ ้าใจ และปรัับใช้ ้นโยบายและขั้้�นตอนด้ ้าน
สุุขภาพและความปลอดภััย หากมีีข้ ้อสงสััย อย่่าลัังเลที่่�จะติิดต่่อ QHSE
หรืือผู้้�จััดการฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลของคุุณ

สถานการณ์์ #2: ผมมีีทริิปธุุรกิิจไปยั ังประเทศที่่�ถืือว่่ามีี
ความอ่่อนไหว

ด้ ้วยเหตุุผลในด้ ้านการปฏิิบัติ
ั งิ าน ทางวิิชาชีีพ ผมต้ ้องเดิินทางไป
ประเทศที่่�กำำ�ลังั เผชิิญกับ
ั ความตึึงเครีียดทางการเมืืองและสัังคม แม้ ้ว่่า
สถานการณ์์ในสนามจะดููสงบ แต่่ผมกำำ�ลังั สงสััยเกี่่�ยวกัับวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ใน
การเตรีียมตััวสำำ�หรัับการเดิินทางครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้ ้สามารถโต้ ้ตอบได้ ้ดีีที่่�สุด
ุ
หากเกิิดปัั ญหาด้ ้านความปลอดภััยในพื้้�นที่่�

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

ก่่อนการเดิินทางของคุุณ ตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่าผู้้�บริิหารของคุุณ รวมถึึง
เจ้ ้าหน้ ้าที่่�ทางการทููตในท้ ้องถิ่่�น หากจำำ�เป็็ น ได้ ้รัับข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลของ
คุุณเป็็ นปัั จจุุบัน
ั (สำำ�เนาหนัังสืือเดิินทาง ที่่�อยู่่�ที่่�พำำ�นัักของคุุณ) ปฏิิบัติ
ั ิ
ตามระเบีียบข้ ้อบัังคัับท้ ้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับการเข้ ้าสู่่�ดิินแดนอย่่างเคร่่งครััด
(วีีซ่่าเข้ ้า, ประกาศศุุลกากรที่่�เป็็ นไปได้ ้ ฯลฯ) ในสถานที่่�ทำำ�งาน ระหว่่าง
การสนทนาหรืือบนโซเชีียลเน็็ ตเวิิร์ก
์ หลีีกเลี่่�ยงการประกาศที่่�อาจมีี
คุุณสมบััติเิ ป็็ นการเมืืองหรืือพรรคพวก หลีีกเลี่่�ยงการประท้ ้วงอย่่างเป็็ น
ระบบหรืือความไม่่เป็็ นระเบีียบเรีียบร้ ้อยของสาธารณะอื่่�นๆ และอย่่าพููดถึึง
ข้ ้อเท็็จจริิงที่่�ว่า่ คุุณถููกว่่าจ้ ้างโดย Bolloré Group
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้ ับการล่วงละเมิดทางจิตใจ
ต่อสูก
และทางเพศ
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group มุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะต่่อสู้้�กัับการล่่วงละเมิิดทางจิิตใจและทางเพศทุุก
รููปแบบ การล่่วงละเมิิดทางจิิตใจ หมายถึึง การกระทำำ�ซ้ำำ��ๆ ที่่มีีวั
� ต
ั ถุุประสงค์์
หรืือผลของสภาพการทำำ�งานที่่เ� สื่่�อมโทรม และมีีแนวโน้ ้มว่่าจะบ่่อนทำำ�ลาย
สิิทธิแ
ิ ละศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�อื่่น
� ที่่จ
� ะส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจของ
พวกเขา หรืือเพื่่�อประนีีประนอมต่่อการพััฒนาทางวิิชาชีีพของพวกเขา การ
ล่่วงละเมิิดทางเพศคืือการใช้คำำ้ �หรืือพฤติิกรรมซ้ำำ��ๆ ที่่มีีคว
�
ามหมายแฝงทาง
เพศซึ่่ง� เป็็ นอัันตรายต่่อศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคลอัันเนื่่�องมาจากลัักษณะที่่ต่ำ
� �ต้
ำ� ้อย
หรืือน่่าขายหน้ ้า หรืือที่่ส
� ร้ ้างสถานการณ์์ที่คุ
�่ ก
ุ คาม ไม่่เป็็ นมิิตร หรืือเป็็ นที่่�
รัังเกีียจแก่่บุคค
ุ ลที่่เ� ป็็ นปััญหา

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
ิ
สถานการณ์์ #1: ผู้้�จั ัดการสายงานของผมยืืนยั ันที่่จ
� ะเชิญ
ผมไปทานอาหารเย็็น แต่่ผมไม่่ต้อ
้ งการสิ่่�งนี้้�

ผู้้�จััดการของผมเสนอให้ ้เชิิญผมไปทานอาหารเย็็นคนเดีียวซ้ำำ��แล้ ้วซ้ำำ��เล่่า
โดยไม่่มีีเหตุุผลทางวิิชาชีีพ ผมมัักจะปฏิิเสธ แต่่เขายืืนยััน ผมกลััวว่า่ ถ้ ้า
ผมขอให้ ้เขาหยุุด มัันจะส่่งผลเสีียต่่อผมและส่่งผลเสีียต่่องานของผม

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

พฤติิกรรมของผู้้�จััดการสายงานไม่่เหมาะสม คุุณควรแจ้ ้งผู้้�จััดการฝ่่ าย
ทรััพยากรบุุคคลของคุุณหรืือใช้ ้ระบบแจ้ ้งเบาะแส Bolloré รัับรองการ
ประมวลผลการแจ้ ้งเตืือนที่่�เป็็ นความลัับและการปกป้้ องผู้้�แจ้ ้งเบาะแสที่่�
กระทำำ�การโดยสุุจริิตต่่อการตอบโต้ ้ทุุกรููปแบบ

้ �พู
สถานการณ์์ #2: ผมพบว่่ามีีการใช้คำ
ำ ด
ู ที่่�ไม่่เหมาะสม
และพููดซ้ำำ��ๆ กั ับเพื่่�อนร่่วมงานในที่่�ทำ�
ำ งาน

พนัักงานมัักพููดจาหยาบคายล่่วงละเมิิดทางเพศหรืือไม่่เหมาะสมอย่่าง
มากกัับเพื่่�อนร่่วมงานคนอื่่�นในที่่�สาธารณะด้ ้วยเสีียงล้ ้อเลีียน ฝ่่ ายหลัังดูู
ไม่่ค่อ
่ ยสบายใจกัับสถานการณ์์นี้้� แต่่ก็ไ
็ ม่่ได้ ้พููดอย่่างนั้้�น
ผมไม่่เห็็นว่่าสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนไป ผมควรเข้ ้าไปแทรกแซงหรืือไม่่
? ลองพููดคุุยกัับใครบางคนเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ได้ ้หรืือไม่่?

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

หากคุุณพบเห็็นคำำ�พูด
ู ที่่�ไม่่เหมาะสมในที่่�ทำำ�งาน ก่่อนอื่่�นคุุณควรแนะนำำ �
ให้ ้เหยื่่�อบอกผู้้�กระทำำ�ผิิดว่่าคำำ�พูด
ู นั้้�นไม่่เป็็ นที่่�ยอมรัับ หากเหยื่่�อไม่่
สบายใจกัับแนวคิิดนี้้� แนะนำำ �ให้ ้เขาหรืือเธอหารืือกัับผู้้�จััดการสายงานของ
ตนหรืือผู้้�จััดการฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล หากเขาหรืือเธอยัังไม่่กล้ ้ากระทำำ�
การและสถานการณ์์ยังั คงอยู่่� คุุณควรแจ้ ้งผู้้�จััดการสายงานหรืือผู้้�จััดการ
ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลในพื้้�นที่่�ของคุุณ
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สถานการณ์์ #3: เพื่่�อนร่่วมงานคนหนึ่่�งขอเราใน
โครงการ ถููกวิจ
ิ ารณ์์โดยดููถูก
ู เหยีียดหยามซ้ำำ��
แล้้วซ้ำำ��เล่่า

ผู้้�จััดการโครงการตัักเตืือนเขาซ้ำำ��แล้ ้วซ้ำำ��เล่่าว่่าเขาไร้ ้ประสิิทธิภ
ิ าพ
ทำำ�งานไม่่ดีีและไร้ ้ความสามารถเพีียงใดในระหว่่างโครงการก่่อนหน้ ้านี้้�
คำำ�กล่่าวเหล่่านี้้�ซึ่่�งไม่่ปรากฏว่่ามาจากข้ ้อเท็็จจริิง มัักเกิิดขึ้้�นต่่อหน้ ้าทั้้�ง
ทีีม ผลที่่�ได้ ้คืือสภาพแวดล้ ้อมที่่�ไม่่เป็็ นมิิตรสำำ�หรัับโครงการ และเพื่่�อน
ร่่วมงานก็็เริ่่�มถอนตััวและเงีียบมากขึ้้�น ผมควรตอบสนองอย่่างไร? ต้ ้องคุุย
กัับใครเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่?

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

พฤติิกรรมของผู้้�จััดการโครงการไม่่เหมาะสม
คุุณควรแนะนำำ �บุคค
ุ ลที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อของการกระทำำ�เหล่่านี้้�ว่่าเขา/เธอควร
แจ้ ้งผู้้�จััดการสายงานของตนหรืือผู้้�จััดการฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล
หากบุุคคลนั้้�นไม่่สะดวกที่่�จะทำำ�เช่่นนี้้�และสถานการณ์์ยังั คงดำำ�เนิินต่่อไป
คุุณควรแจ้ ้งผู้้�จััดการสายงานของคุุณหรืือผู้้�จััดการฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล
ในพื้้�นที่่�ของคุุณ
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การร ักษาสงิ่ แวดล้อม
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้ทั้้�งหมดซึ่่�งควบคุุมการ
คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้ ้อมและพยายามทุุกวิิถีีทางเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้ ้อม
ใครก็็ตามที่่�ดำำ�เนิินการในนามของกลุ่่�มต้ ้องละเว้ ้นจากพฤติิกรรมที่่�ขัด
ั ต่่อ
คำำ�มั่่�นสััญญาที่่�ทำำ�ไว้ ้ พฤติิกรรมต้ ้องห้ ้ามรวมถึึงความเสื่่�อมโทรมหรืือการ
ทำำ�ลายล้ ้าง ไม่่ว่า่ โดยสมััครใจหรืือไม่่สมััครใจ ค่่อยเป็็ นค่่อยไปหรืือโดย
บัังเอิิญ ของสภาพแวดล้ ้อมทางธรรมชาติิ (อากาศ ดิิน ผิิวดิน
ิ หรืือน้ำำ ��
ใต้ ้ดิิน) ทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศ

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?

สิ่่�งแวดล้้อม

สถานการณ์์ #1: ในบางครั้้�ง ผู้้�ให้้บริิการรายหนึ่่�งของ
้ นวทางปฏิิบั ัติิที่�ก่
ผมใช้แ
่ อ
่ ให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
นายจ้ ้างของผมเซ็็นสััญญาจ้ ้างช่่วงกัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง ระหว่่างการพููด
คุุนอย่่างไม่่เป็็ นทางการกัับตััวแทนคนหนึ่่�ง ผมได้ ้สัังเกตว่่าบางครั้้�ง
พนัักงานของบริิษััทนี้้�ใช้ ้ผลิิตภััณฑ์์หรืืออุุปกรณ์์ที่�ก่
่ อ
่ มลพิิษเพื่่�อดำำ�เนิิน
งานเพื่่�อลดต้ ้นทุุน อย่่างไรก็็ตาม ในการสื่่�อสาร บริิษััทนี้้�อ้ ้างว่่าใช้ ้และ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรฐานด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�เข้ ้มงวด
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ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

หากภาระผููกพัันด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของสััญญาระหว่่างคุุณกัับ
ผู้้�ให้ ้บริิการ ซััพพลายเออร์์หรืือผู้้�รัับเหมาช่่วง ความล้ ้มเหลวในส่่วนของ
พวกเขาในพื้้�นที่่�นี้้�อาจส่่งผลให้ ้ความสััมพัันธ์์ตามสััญญาสิ้้�นสุุดลง ใน
ขอบเขตเดีียวกัับพนัักงาน ผู้้�ให้ ้บริิการจะต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามพัันธกรณีีด้ ้าน
สิ่่�งแวดล้ ้อมของ Bolloré Group ตามที่่�กำำ�หนดไว้ ้โดยเฉพาะในกฎบััตร
จริิยธรรมและ CSR หากคุุณสัังเกตเห็็นสถานการณ์์ที่�ขั
่ ด
ั ต่่อการปฏิิบัติ
ั ที่
ิ �่
คาดหวััง ให้ ้รายงานสถานการณ์์ดังั กล่่าวต่่อผู้้�จััดการของคุุณ ผู้้�ติิดต่่อ
CSR ของคุุณ และต่่อเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมของกิิจการ ตามความ
เหมาะสม

สถานการณ์์ #2: ระบบการจั ัดการของเสีียของบริิษั ัท
ของผมไม่่เพีียงพอ
หน่่วยงานของผมได้ ้จััดตั้้�งระบบรวบรวมและคััดแยกของเสีีย แต่่ใช้ ้
งานน้ ้อยเกิินไป อยู่่�ไกลเกิินไป มองไม่่เห็็นและไม่่สามารถเข้ ้าถึึงได้ ้
ง่่ายสำำ�หรัับบางคน และไม่่ได้ ้ส่่งเสริิมการบำำ�บัด
ั ของเสีียที่่�เหมาะสม
ผมรู้้�สึึกเหมืือนไม่่ได้ ้ถููกบัังคัับให้ ้ใช้ ้ถัังขยะมาตรฐานน้ ้อยกว่่า

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต
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ตามคำำ�มั่่�นสััญญาด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อม Bolloré Group สนัับสนุุนให้ ้บริิษััทใน
ั การ
เครืือดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อจำำ�กัด
ั การผลิิตของเสีียและส่่งเสริิมโซลููชัน
รีีไซเคิิลให้ ้มากที่่�สุด
ุ หากหน่่วยงานของคุุณใช้ ้ระบบคััดแยกขยะ
คุุณต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามและให้ ้ข้ ้อเสนอแนะเพื่่�อให้ ้สามารถวางมาตรการเพื่่�อ
ปรัับปรุุงระบบได้ ้
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การปกป้องข้อมูลสว่ นบุคคล

การปกป้้องข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลและ
ความปลอดภั ัยของระบบข้้อมููล

ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
ในขณะที่่�กิจิ กรรมดิิจิทั
ิ ล
ั เป็็ นแหล่่งโอกาส อย่่างไรก็็ตามต้ ้องมีีการดำำ�เนิิน
การตามมาตรการเพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่ามีีการรัักษาความลัับและการประมวล
ผลข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ปลอดภััยที่่�ใช้ ้โดยบริิษััทต่า่ งๆ "ข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล"
หมายถึึงข้ ้อมููลใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับบุุคคลธรรมดาที่่�ระบุุหรืือระบุุตัวั ได้ ้
Bolloré Group ระมััดระวัังในการปกป้้ องข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ได้ ้รัับมอบ
หมาย ไม่่ว่า่ จะดำำ�เนิินการอยู่่�ที่่�ใด บริิษััทจะพยายามใช้ ้มาตรการทาง
เทคนิิคและองค์์กรที่่�เหมาะสมเพื่่�อประมวลผลข้ ้อมููลนี้้�ตามกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้ ้ พนัักงานของ Group ทุุกคนมีีภาระผููกพัันในการรัักษาความลัับ
เกี่่�ยวกัับการปกป้้ องข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�พวกเขาสามารถเข้ ้าถึึงได้ ้โดยเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของหน้ ้าที่่�ของตน

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
่ น
สถานการณ์์: ผมได้้รั ับอีีเมลที่่�มีีรายการข้้อมููลส่ว
บุุคคลเกี่่�ยวกั ับเพื่่�อนร่่วมงานโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ

มีีคนส่่งอีีเมลพร้ ้อมไฟล์์เกี่่�ยวกัับการเดิินทางเพื่่�อธุุรกิิจของพนัักงานที่่�
มีีชื่่�อ ข้ ้อมููลการบริิหาร และหมายเลขหนัังสืือเดิินทางหรืือบััตรประจำำ�ตัวั
แก่่ผมโดยไม่่ได้ ้ตั้้�งใจ ผมควรปิิ ดหรืือลบเอกสารและเพิิกเฉยต่่อสิ่่�งที่่�ผม
เห็็นหรืือไม่่

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

การเปิิ ดเผยข้ ้อมููลนี้้�แม้ ้จะผิิดพลาดก็็ตาม ถืือเป็็ นการละเมิิดข้ ้อมููลส่่วน
บุุคคลและต้ ้องมีีมาตรการแก้ ้ไข นอกจากนี้้�ยัังอาจได้ ้รัับจากบุุคคลอื่่�นที่่�
ไม่่ใช่่คุณ
ุ ซึ่่�งไม่่ได้ ้รัับอนุุญาตหรืือผู้้�ที่�ไ่ ม่่ต้ ้องการให้ ้มีีข้ ้อมููลนี้้� ติิดต่่อ
เจ้ ้าหน้ ้าที่่คุ้้�
� มครองข้อมูู
้ ลของคุุณทัันทีีเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�ในการดำำ�เนิินการหรืือ
ล้ ้มเหลว ผู้้�จััดการสายงานหรืือฝ่่ ายกฎหมายของคุุณ
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ความปลอดภ ัยของระบบ
สารสนเทศ
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group จััดหาอุุปกรณ์์ไอทีี วิิธีีการสื่่�อสาร และข้ ้อมููลที่่�จำำ�เป็็ นแก่่
พนัักงานเพื่่�อดำำ�เนิินงานของตน พนัักงานมีีหน้ ้าที่่�รัับผิิดชอบในการใช้ ้
ทรััพยากรเหล่่านี้้�ตามนโยบายความปลอดภััยที่่�บังั คัับใช้ ้ เพื่่�อจำำ�กัด
ั การ
เปิิ ดเผยระบบข้ ้อมููลของกลุ่่�มต่่อความเสี่่�ยงจากการโจมตีีทางไซเบอร์์
การโจมตีีทางไซเบอร์์ซึ่�ง่ มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้ ้ได้ ้ข้ ้อมููลของบริิษััทที่่�
ละเอีียดอ่่อนหรืือข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างผิิดกฎหมายเพื่่�อใช้ ้ประโยชน์์หรืือ
ขายต่่อ อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญต่
ั อ
่ ธุุรกิิจ: การหยุุดชะงัักของ
การผลิิต, การไม่่มีีข้ ้อมููลสำำ�คัญ
ั , การสููญเสีียการหมุุนเวีียน ฯลฯ

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์: ผมได้้รั ับอีีเมลขอให้้ระบุุรายละเอีียด
ธนาคาร

24

ผมได้ ้รัับอีีเมลจากธนาคารที่่�จััดการบััญชีีของบริิษััทของผม โดยแจ้ ้งว่่า
พวกเขาจะให้ ้รหััสการเข้ ้าถึึงใหม่่แก่่ผม ในการตรวจสอบรหััสใหม่่นี้้� ผม
ต้ ้องเชื่่�อมต่่อกัับเว็็บไซต์์และป้้ อนข้ ้อมููลเข้ ้าสู่่�ระบบและรหััสผ่่านของผม
ผมจะแน่่ใจได้ ้อย่่างไรว่่าคำำ�ขอนี้้�ถููกต้ ้องตามกฎหมาย

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

ธนาคารจะไม่่ขอข้ ้อมููลเข้ ้าสู่่�ระบบและรหััสผ่่านจากคุุณ เห็็นได้ ้ชััดว่่านี่่�
เป็็ นความพยายามฟิิ ชชิ่่�ง หากคุุณได้ ้รัับอีีเมลจากสถาบัันหรืือบุุคคลที่่�คุณ
ุ
ติิดต่่อด้ ้วย ขอให้ ้คุุณให้ ้ข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล โปรด
ใช้ ้ความระมััดระวัังอยู่่�เสมอ ตรวจสอบการสะกดในอีีเมล โดเมนอีีเมล
ของผู้้�ส่่ง ความเร่่งด่่วนของคำำ�ขอ ฯลฯ อาจเป็็ นบุุคคลที่่�เป็็ นอัันตรายที่่�
พยายามขโมยรายละเอีียดข้ ้อมููลรัับรองของคุุณ
หากคุุณให้ ้รายละเอีียดข้ ้อมููลรัับรองของคุุณผิิดพลาด คุุณต้ ้องแจ้ ้งผู้้�
จััดการสายงานของคุุณและเปลี่่�ยนรหััสผ่่านทัันทีี

ั เราขอแนะนำำ�ให้้คุณ
ำ เนาอีีเมลเป็็นไฟล์์
่ สำ�
ใ นกรณีีที่่�มีีข้อ
้ สงสัย
ุ ส่ง
แนบมาที่่� security.team@bollore.com
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ต่อต้านการเลือกปฏิบ ัติ
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
Bolloré Group มุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้ ้โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันในการจ้ ้างงาน การ
จ้ ้างงาน การพััฒนาส่่วนบุุคคลและวิิชาชีีพและการเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง ความ
มุ่่�งมั่่�นนี้้�มีีพื้้�นฐานมาจากวััฒนธรรมที่่�ครอบคลุุม ซึ่่�งช่่วยให้ ้ทุุกคนสามารถ
เปิิ ดเผยศัักยภาพสููงสุุดของพวกเขาได้ ้
ใครก็็ตามที่่�ดำำ�เนิินการในนามของกลุ่่�มต้ ้องละเว้ ้นจากข้ ้อความและการ
ปฏิิบัติ
ั เิ กี่่�ยวกัับการเลืือกปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแหล่่งกำำ�เนิิด เพศ สถานะครอบครััว
การตั้้�งครรภ์์ ลัักษณะทางกายภาพ นามสกุุล สถานะทางสุุขภาพ ความ
ทุุพพลภาพ รสนิิยมทางเพศ อายุุ ความคิิดเห็็นทางการเมืือง กิิจกรรม
ของสหภาพแรงงาน การเป็็ นสมาชิิกของ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�หรืือศาสนา
เฉพาะ
กลุ่่�มบริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งเสริิมความหลากหลายในสถานที่่�ทำำ�งาน ความ
เท่่าเทีียมกัันทางวิิชาชีีพระหว่่างชายและหญิิง และการบููรณาการทาง
วิิชาชีีพของคนหนุ่่�มสาว

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
ั
สถานการณ์์ #1: ผมกำำ�ลั ังสัมภาษณ์์
ผู้้�มีีความบกพร่่อง
ำ หรั ับตำำ�แหน่่งงาน
สำ�
ผมกำำ�ลังั ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งตััวแทนขาย
หนึ่่�งในผู้้�สมััครที่่�สมควรได้ ้รัับการพิิจารณาสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งเนื่่�องจาก
ทัักษะและประสบการณ์์ของเขา มีีความบกพร่่องทางการเคลื่่�อนไหว
อย่่างไรก็็ตาม ผมลัังเลที่่�จะรัับใบสมััครของเขาเพราะ
ผมรู้้�สึึกว่่าลููกค้ ้าของเราอาจไม่่สบายใจกัับความบกพร่่องทางร่่างกาย
ของเขา
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ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

การปฏิิเสธการสมััครโดยพิิจารณาจากปฏิิกิริิ ย
ิ า (หรืือสมมติิฐานของ
ปฏิิกิริิ ย
ิ าที่่�เป็็ นไปได้ ้) ของผู้้�อื่่�นต่่อความทุุพพลภาพ ชาติิพัันธุ์์� หรืือการ
พิิจารณาอื่่�นใดตามองค์์ประกอบภายนอกสถานที่่�ทำำ�งานถืือเป็็ นการเลืือก
ปฏิิบัติ
ั ิ คุุณต้ ้องตััดสิินใจโดยพิิจารณาจากองค์์ประกอบที่่�เป็็ นกลางเท่่านั้้�น
เช่่น ทัักษะและประสบการณ์์ในวิิชาชีีพ ซึ่่�งทำำ�ให้ ้สามารถพิิสูจ
ู น์์ได้ ้ว่่าผู้้�
สมััครสามารถดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้ ้องได้ ้

สถานการณ์์ #2: พนั ักงานที่่�ผมประสงค์์จะเลื่่�อน
ตำำ�แหน่่งกำำ�ลั ังตั้้�งครรภ์์

พนัักงานคนหนึ่่�งของผมอยู่่�ในตำำ�แหน่่งของเธอมาสี่่�ปีี แล้ ้ว และเธอก็็
ทำำ�งานได้ ้ดีีมาก ผมคิิดว่่าเธอมีีประสบการณ์์และทัักษะที่่�จำำ�เป็็ นในการ
เป็็ นผู้้�จััดการในทีีมของผม ซึ่่�งเป็็ นตำำ�แหน่่งที่่�ผมต้ ้องการสร้ ้างอย่่าง
รวดเร็็ว เธอแสดงความสนใจและแรงจููงใจเกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งนี้้� แต่่ยังั บอก
ผมด้ ้วยว่่าเธอกำำ�ลังั ตั้้�งครรภ์์ลูก
ู คนที่่�สองของเธอ

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

คุุณต้ ้องตััดสิินใจโดยพิิจารณาจากความสามารถของพนัักงานในการเข้ ้า
รัับตำำ�แหน่่งเท่่านั้้�น
หากความสามารถนี้้�ได้ ้รัับการพิิสูจ
ู น์์ การสร้ ้างตำำ�แหน่่งสามารถดำำ�เนิินการ
ได้ ้ด้ ้วยการปรัับภารกิิจและการจััดทีีมของคุุณในระยะเวลาอัันสั้้�น
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การป้องก ันความข ัดแย้งทางผล
ประโยชน์
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
พนัักงานทุุกคนต้ ้องละเว้ ้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
Bolloré Group เมื่่�อผลประโยชน์์ส่ว่ นตััว (ครอบครััว การเงิิน การสมาคม
การเมืือง ฯลฯ) มีีแนวโน้ ้มที่่�จะแทรกแซงการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้ ้าที่่�โดยอิิสระและ
ตามวััตถุุประสงค์์อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั และส่่งผลกระทบต่่อความสามารถใน
การดำำ�เนิินการที่่�มีีผลประโยชน์์ต่อ
่ กลุ่่�มบริิษััท

ิ ของบริิษั ัท
ทรั ัพย์์สิน

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
ิ ในครอบครั ัวของผมได้้รั ับการว่่า
สถานการณ์์: สมาชิก
่
จ้้างจากบริิษั ัทหุ้้�นส่วน

ผมพบว่่าสมาชิิกในครอบครััวของผมเพิ่่�งได้ ้รัับการว่่าจ้ ้างให้ ้เป็็ นผู้้�จััดการ
ฝ่่ ายขายของบริิษััทแห่่งหนึ่่�งที่่�ผมติิดต่่อเพื่่�อขอรัับบริิการให้ ้คำำ�ปรึึกษาเป็็ น
ประจำำ� ผมควรทำำ�อบ่่างไร?

ั
แนวปฏิิบั ัติิในข้้อสังเกต

คุุณควรเปิิ ดเผยสถานการณ์์นี้้� ซึ่่�งอาจขััดแย้ ้งกัับผลประโยชน์์ของกลุ่่�ม
และละเว้ ้นจากการตััดสิินใจใดๆ จนกว่่าผู้้�มีีอำำ�นาจจะทำำ�การวิิเคราะห์์เสร็็จ
สิ้้�น การประกาศนี้้�ไม่่สามารถให้ ้เหตุุผลกัับการเลืือกปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ คุุณ อย่่างไร
ก็็ตาม หากพบว่่าผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนนี้้�ก่่อให้ ้เกิิดการฉ้ ้อโกงหรืือการ
ทุุจริิต คุุณจะต้ ้องมีีมาตรการทางวิินััยและ/หรืือดำำ�เนิินการทางกฎหมาย
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การร ักษาความล ับและการป้องก ัน
้ อ
ื้ ขายโดยใชข
การซอ
้ มูลภายใน
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
ห้ ้ามมิิให้ ้มีีการใช้ ้ สื่่�อสาร หรืือเปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรมของกลุ่่�มโดยไม่่ได้ ้รัับอนุุญาตอย่่างชััดแจ้ ้งจากฝ่่ ายบริิหารระดัับ
สููงของกลุ่่�ม นอกจากนี้้� บุุคคลที่่�เข้ ้าถึึงข้ ้อมููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ
เกี่่�ยวกัับบริิษััทที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์ต้
์ ้องงดเว้ ้นจากการใช้ ้
ข้ ้อมููลนี้้�เพื่่�อซื้้�อขายเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�พวกเขาจะได้ ้รัับผลกำำ�ไร

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์: ในขณะที่่�การเข้้าซื้้�อกิิจการของบริิษั ัท
อยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการ ผมได้้รั ับการติิดต่่อจาก
่ มวลชน
สื่�อ

ผมเข้ ้าร่่วมในกระบวนการซื้้�อบริิษััทในตลาดที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ผมได้ ้รัับการติิดต่่อทางโซเชีียลเน็็ ตเวิิร์ก
์ จากนัักข่่าว ซึ่่�งบอกผมว่่า เธอ
ได้ ้รัับแจ้ ้งจากแหล่่งข่่าวที่่�ใกล้ ้ชิิดกัับการดำำ�เนิินการและเธอต้ ้องการได้ ้รัับ
ความคิิดเห็็นจากผม
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ั
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ั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
คุุณไม่่ควรเผยแพร่่ข้ ้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับกลุ่่�มบริิศัท
แต่่ไม่่เฉพาะบนเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ โดยไม่่ตรวจสอบกัับฝ่่ ายสื่่�อสาร
ก่่อนว่่าข้ ้อมููลดัังกล่่าวไม่่เป็็ นความลัับ
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ต่อด้านการเลี่ยงภาษี
ำ ัญของนโยบายของเรา
คุุณสมบั ัติิที่�สำ
่ �คั
กลุ่่�มบริิษััทรัับรองการเคารพกฎภาษีีที่่�บังั คัับใช้ ้กัับกิิจกรรม ความ
โปร่่งใสต่่อหน่่วยงานด้ ้านภาษีี และนโยบายภาษีีที่่�สอดคล้ ้องกัับ
กลยุุทธ์ ์ CSR กลุ่่�มบริิษััทปฏิิเสธที่่�ตั้้�งของผลกำำ�ไรในที่่�หลบภาษีี
ิ พิ
สถานที่่ตั้้�
� งในประเทศที่่มีี
� ระบบภาษีีที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ เิ ศษเป็็ นไปได้ ้หากพวกเขามีี
ความชอบธรรมทางเศรษฐกิิจ กล่่าวคืือ หากแรงจููงใจของพวกเขาไม่่
ได้ ้เกี่่�ยวข้ ้องกัับภาษีีเป็็ นหลััก บุุคคลใดก็็ตามที่่�กระทำำ�การในนามของ
กลุ่่�มบริิษััทต้ ้องละเว้ ้นจากการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�มุ่่�งหมาย ในการยกเว้ ้น
นิิติบุ
ิ คค
ุ ลกลุ่่�มจากภาระภาษีี

ควรดำำ�เนิินการอย่่างไร?
สถานการณ์์: ผมมีีความเป็็นไปได้้ที่�จ
่ ะเริ่่�มต้้นความ
ั ันธ์์ทางธุุรกิิจกั ับบริิษั ัทที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเขตปลอดภาษีี
สัมพั

การทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อเปิิ ดตััวกับ
ั บริิษััทฝรั่่�งเศสของกลุ่่�มบริิษััทโดยบริิษััทที่่�
ตั้้�งอยู่่�ในประเทศที่่�ได้ ้รัับการยอมรัับว่่ามีีเงื่่�อนไขทางภาษีีที่่�น่่าดึึงดููดใจ
ผมสามารถตอบสนองต่่อการประกวดราคานี้้�ได้ ้หรืือไม่่?

ั
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โดยทั่่�วไป แผนกภาษีีของกลุ่่�มบริิษััทต้ ้องมีีส่่วนร่่วมในการตอบรัับคำำ�เชิิญ
ให้ ้ประมููลต้ ้นน้ำำ ��ให้ ้ไกลที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้ ้ ซึ่่�งหมายถึึงกลุ่่�มประเทศ
ที่่�กล่่าวถึึง "ไม่่ร่ว่ มมืือในด้ ้านภาษีี" (เช่่น บาฮามาส โอมาน ปานามา,
หมู่่�เกาะบริิติช
ิ เวอร์์จิน
ิ เป็็ นต้ ้น) รััฐบาลฝรั่่�งเศสกำำ�หนดประเทศและภููมิภ
ิ าค
ที่่�ไม่่ใช่่สหกรณ์์เนื่่�องจากไม่่เป็็ นไปตามเกณฑ์์ที่�กำ
่ ำ�หนดในแง่่ของความ
โปร่่งใสด้ ้านภาษีี การกำำ�จััดมาตรการภาษีีพิิเศษ และการแลกเปลี่่�ยน
ข้ ้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับภาษีี อย่่างไรก็็ตาม ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับ
ประเทศเหล่่านี้้�ไม่่ได้ ้ถููกห้ ้ามเมื่่�อมีีความชอบธรรมทางเศรษฐกิิจ ดัังนั้้�น
หากพิิจารณากระแสการเงิินกัับประเทศเหล่่านั้้�น จำำ�เป็็ นต้ ้องแจ้ ้งให้ ้ฝ่่ าย
ภาษีีของกลุ่่�มบริิษััททราบทัันทีี
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้ รรยาบรรณ
ระบบการบ ังค ับใชจ

การนำำ�ไปใช้ ้

Bolloré Group ไม่่ยอมให้ ้มีีการฝ่่ าฝืื นจรรยาบรรณของบริิษััท และ
ดำำ�เนิินการตามมาตรการที่่�จำำ�เป็็ นทั้้�งหมดเพื่่�อป้้ องกัันและลงโทษ
การกระทำำ�ที่่�มีีความสำำ�คัญต่
ั อ
่ การดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�เป็็ นปฏิิปัักษ์์
บุุคคลใดที่่�ฝ่่าฝืื นประมวลกฎหมายจะต้ ้องถููกลงโทษทางวิินััยภายใต้ ้
เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้ ้ในกฎขั้้�นตอนหรืือการดำำ�เนิินการทางกฎหมายตาม
กฎหมายที่่�ใช้ ้บัังคัับ
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามพัันธกรณีีของ Bolloré Group ขึ้้�นอยู่่�กัับระบบที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพและ
สอดคล้ ้องกัันกัับทุุกหน่่วยงาน และได้ ้รัับการตรวจสอบโดยองค์์กรเฉพาะที่่ป
� ระกอบด้ ้วย:
– คณะกรรมการบริิษััท
– การจััดการทั่่�วไป;
– คณะกรรมการจริิยธรรม – CSR และการต่่อต้ ้านการทุุจริิต
– ฝ่่ ายการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดของกลุ่่�ม
– ฝ่่ าย CSR;
– ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล
– ฝ่่ ายระบบสารสนเทศ
– กรมสรรพากร;
– ฝ่่ ายรัักษาความปลอดภััย
องค์์กรนี้้�ทำำ�ให้ ้แน่่ใจว่่ามีีความเข้ ้าใจและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจรรยาบรรณอย่่างเหมาะสม
สมาชิิกของพวกเขาได้ ้รัับการคุ้้�มครองโดยภาระผููกพัันในการรัักษาความลัับและมีี
ความสามารถ อำำ�นาจ และวิิธีีการที่่�จำำ�เป็็ นในการดำำ�เนิินภารกิิจนี้้�

องค์์กรการทำำ�งาน
กลุ่่�ม

กฎบั ัตรจริิยธรรมและ CSR
ั
ค่่านิิยมและพั ันธสัญญา

กลุ่่�ม

จรรยาบรรณ

นโยบายและระเบีียบปฏิิบั ัติิ

กลุ่่�ม

งานเฝ้้าระวั ังและกำำ�กั ับองค์์กร
ขั้้�นตอนการป้้องกั ันและตรวจจั ับ

แผนกจ

การนำำ�ไปปฏิิบั ัติิและการปรั ับตั ัว

ในกระบวนการและแผนปฏิิบั ัติิการตาม
แผนกและหน่่วยธุุรกิิจ

Bolloré
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ประชาชนทั่่�วไป

เอกสารการก่อตงที่ระบุ
ั้
ความมุง่
มัน
่ ที่ส�ำคัญของกลุม
่ เพือ
่ การพัฒนา
ที่ยัง่ ยืนและครอบคลุม

พนั ักงาน
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ

เอกสารการก่อตงที่ระบุ
ั้
หลัก
การส�ำคัญ กฎการปฏิบต
ั แ
ิ ละ
พฤติกรรมที่จะน�ำมาใช ้ (สุขภาพ
และความปลอดภัย การต่อต ้าน
การทุจริต การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎการ
แข่งขัน การป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ ้อน CSR ฯลฯ)
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ฝ่่ายปฏิิบั ัติิการ

นโยบายและขั้้�นตอน: การ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม ทรััพยากรบุุคคล
(ความหลากหลาย การรวม ฯลฯ)
QHSE การจััดซื้้�อ การปกป้้ อง
ข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล ฯลฯ
เครื่่�องมืือ: การทำำ�แผนที่่�ความ
เสี่่�ยง การฝึึ กอบรม/การให้ ้ความ
รู้้� ระบบแจ้ ้งเบาะแส การประเมิิน
บุุคคลที่่�สาม (การรายงานและการ
ตรวจสอบ) การเจรจากัับผู้้�มีีส่่วน
ได้ ้ส่่วนเสีีย การสื่่�อสาร ฯลฯ

หน่่วยงานท้้องถิ่่�น

ขั้้�นตอนและแผนปฏิิบั ัติิการที่่�
ใช้ ้โดยแผนก หน่่วยธุุรกิิจ และ
บริิษััทในเครืือ ซึ่่�งทำำ�ให้ ้มั่่�นใจได้ ้
ว่่านโยบายต่่างๆ จะเผยแพร่่ในทุุก
ภููมิภ
ิ าคที่่�กลุ่่�มดำำ�เนิินงาน

Bolloré
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ร ับทราบข้อมูล
Bolloré Group ดำำ�เนิินการสร้ ้างจิิตสำำ�นึก
ึ และแผนการฝึึ กอบรมเพื่่�อให้ ้
มั่่�นใจว่่าพนัักงานและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทุุกคนมีีความเข้ ้าใจที่่�ถูก
ู ต้ ้อง
เกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณและจะปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจรรยาบรรณในกิิจกรรมประจำำ�
วัันของพวกเขา
พนัักงานที่่�ถูก
ู ระบุุว่า่ มีีความเสี่่�ยงเฉพาะจะได้ ้รัับการฝึึ กอบรมเพิ่่�มเติิม

รั ับข้้อมููล การแจ้้งเตืือน

ำ หรั ับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกั ับจรรยาบรรณและนโยบาย:
สำ�
• ปรึึกษาจอแสดงผลและพื้้�นที่่�เฉพาะในอิินทราเน็็ ตของคุุณ;
• ติิดต่่อผู้้�รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินการภายในขอบเขตของคุุณ
• ติิดต่่อฝ่่ ายกำำ�กับ
ั องค์์กร: compliance@bollore.com

การแจ้งเตือน
ระบบแจ้ ้งเบาะแสจะเสริิมโหมดการรายงาน "ดั้้�งเดิิม" เช่่น ช่่องทางแบบ
ลำำ�ดับ
ั ชั้้�น เข้ ้าถึึงได้ ้ทางอิินเทอร์์เน็็ ตที่่� alert.bollore.com ช่่วยให้ ้คุุณ
สามารถรายงานการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณที่่�คุณ
ุ รัับรู้้�เป็็ นการส่่วนตััวได้ ้
กลุ่่�มบริิษััทรัับรองว่่าการประมวลผลการแจ้ ้งเตืือนที่่�เป็็ นความลัับและการ
คุ้้�มครองผู้้�แจ้ ้งเบาะแสที่่�กระทำำ�การโดยสุุจริิตต่่อการตอบโต้ ้ทุุกรููปแบบ
อย่่างไรก็็ตาม บุุคคลที่่�ใช้ ้ระบบอย่่างไม่่เหมาะสมอาจต้ ้องเผชิิญกับ
ั การ
ลงโทษทางวิินััย แม้ ้ว่่าจะมีีการดำำ�เนิินการทางกฎหมาย
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ฝ่่ ายกำำ�กับ
ั องค์์กร

compliance@bollore.com
2020 publication.
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Adobe stock, Getty images.

การออกแบบและการผลิิต: .

Bolloré

สิ่่ง
� พิิมพ์์ด้า้ นจริิยธรรมและ CSR ของเรา:
จรรยาบรรณ

ระบบกฎบััตรจรรยาบรรณ

โปสเตอร์์
"ความรัับผิิดชอบและความมุ่่�ง
มั่่�นทั้้�งหมด"

รายงาน
"ความรัับผิิดชอบและ
ความมุ่่�งมั่่�นทั้้�งหมด"

โปรแกรมการ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎ
ระเบีียบ

โบรชััวร์ ์
"มีีความรัับผิิด
ชอบและมุ่่�งมั่่�น"

Tour Bolloré
31-32, quai de Dion-Bouton
92811 Puteaux Cedex – Francia
โทร. +33 (0) 1 46 96 44 33
แฟกซ์์: +33 (0) 1 46 96 44 22
www.bollore.com

