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สารจาก ประธาน่บรหิารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่

แถลงการณข์องเราสง่เสรมิความเคารพตอ่หลกัจรยิธรรม
คูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณจัดระเบยีบปฏบิตัทิีค่วบคมุบรษัิท
และงานทกุคนของเราอยา่งเป็นทางการ
การตอ่ตา้นการทจุรติเป็นสิง่ส�าคญัอนัดบัแรกของหลกัการเหลา่
นี ้ี้ น่ันหมายถงึผูร้ว่มทกุคนในกลุม่บรษัิท VINCI ไมเ่พยีงแตต่อ้ง
ประพฤตปิฏบิตัอิยา่งไรท้ีต่ ิแตย่งัตอ้งมสีว่นรว่มในระบบการป้องกนั
การทจุรติในขอบขา่ยของกจิกรรมของตนอกีดว้ย

ระบบนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติฉบบันี ้การระบคุวาม
เสีย่งในการทจุรติและการวางกระบวนการป้องกนั

จรรยาบรรณฉบบันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่อธบิายถงึกฎทีบ่ญัญัตไิวใ้นคูม่อืจรยิธรรม
และจรรยาบรรณของเรา ในการตอ่ตา้นการทจุรติในรปูแบบตา่งๆ

ผมขอใหผู้น้�าสายงานตา่งๆของเราเผยแพรข่อ้มลูเหลา่นีใ้หก้บัทมีงานของตน 
ในรปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ทกุคนปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบ โดยสามารถเสรมิกฎเหลา่นีใ้นกรณีทีจ่�าเป็นตามความเฉพาะเจาะจง
ของกจิกรรมและประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ซาวเิยร่ ์อยุลารด์ (Xavier Huillard) 
ประธาน่บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่VINCI
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เหตใุดจงึตอ้งมจีรรยาบรรณตอ่
ตา้นการทจุรติ VINCI?

การทจุรติเป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรายรา้ยแรงตอ่เศรษฐกจิ การ
พัฒนาทีย่ัง่ยนืและประสทิธภิาพของการคา้ระหวา่งประเทศและใน
ประเทศ โดยการบดิเบอืนการแขง่ขนัอนัท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผู ้
บรโิภคและธรุกจิ 
เพราะเหตนุีก้ารทจุรติจงึผดิกฎหมายในแทบทกุประเทศทัว่โลก 

กลุม่ VINCI ไดแ้สดงความมุง่มัน่ในการตอ่ตา้นการทจุรติ:
• ดว้ยการลงนามตัง้แตปี่ 2003 ในขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิซ ึง่

หลกัการขอ้ที ่10 กลา่วไวว้า่: "เชญิชวนใหบ้รษัิทตา่งๆด�าเนนิการตอ่ตา้น
การทจุรติทกุรปูแบบรวมถงึการกรรโชกทรัพยแ์ละการตดิสนิบน "

• โดยคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ VINCI ซึง่ก�าหนดกฎในการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีง่านทกุคนของกลุม่บรษัิทตอ้งยดึมัน่ กฎเหลา่นีร้วมถงึการ
เคารพกฎหมายและการตอ่ตา้นการทจุรติ

• ตามแถลงการณข์อง VINCI ซึง่พันธกรณีที ่2 กลา่ววา่: "จรยิธรรมเป็น
หวัใจส�าคญัของสญัญาและความสมัพันธก์บัลกูคา้ของเรา บรษัิทของเราน�า
คูม่อืจรยิธรรมไปปรับใชท้ัว่โลก"

กลุม่บรษัิท VINCI ด�าเนนิธรุกจิในหลายประเทศผา่นบรษัิทในเครอืหลายแหง่ 
ชือ่เสยีงของกลุม่บรษัิทขึน้อยูก่บับรษัิทในเครอืแตล่ะบรษัิทและงานแตค่นของ
กลุม่ ดงันัน้ บรษัิทในเครอืทกุบรษัิทและงานทกุคนจงึตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทีเ่ขม้งวดมากทีส่ดุ

จรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยใหง้านเขา้ใจและน�า
กฎดา้นจรยิธรรมของกลุม่บรษัิททีบ่ญัญัตใินคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณไป
ใช ้

จรรยาบรรณนีอ้ธบิายถงึวธิกีารทีอ่าจพบกบัความเสีย่งของการทจุรติในระหวา่ง
ด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิท นอกจากนี ้จรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรตินีย้งัให ้
ค�าตอบส�าหรับค�าถามทีง่านอาจสงสยัเมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์ีเ่สีย่งตอ่
การทจุรติ จรรยาบรรณฉบบันีร้ะบถุงึพฤตกิรรมตอ้งหา้มและพฤตกิรรมทีไ่ดรั้บ
อนุญาต หรอืกรณีตา่งๆ ทีพ่นักงานควรขอความชว่ยเหลอื 

จรรยาบรรณนีไ้มส่ามารถระบสุถานการณท์ัง้หมดทีอ่าจพบเจอ ทกุคนจะตอ้ง
ใชส้ามญัส�านกึและศกึษากฎทีเ่ฉพาะเจาะจง (ถา้ม)ี ทีบ่ญัญัตโิดยสายงานหรอื
บรษัิทของตนเสมอ

ในกรณีทีม่ปัีญหาในการตคีวามกฎในจรรยาบรรณฉบบันี ้ขอเชญิชวนใหง้าน
แตล่ะคนหารอืกบัผูบ้งัคบับญัชา นักกฎหมายและบคุคลทีรั่บผดิชอบดา้น
จรยิธรรมในบรษัิทของตน ของตน หรอืในกลุม่บรษัิท

VINCI ตอ้งเป็นแบบอยา่ง 

กลุม่บรษัิท VINCI จงึ
ถอืวา่การทจุรติเป็นสิง่ที่
ยอมรับไมไ่ด ้

งานแตล่ะคนของกลุม่
บรษัิทตอ้งประพฤติ
ปฏบิตัอิยา่งไรท้ีต่ใินดา้น
การตอ่ตา้นการทจุรติ
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นยิามของการทจุรติ
การทจุรติคอื(1): "การรอ้งขอ เสนอ ใหห้รอืรับโดยตรงหรอืโดยออ้ม
สนิบนทีผ่ดิกฎหมาย ผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมอืน่ๆ หรอืค�า
สญัญาวา่จะมอบผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมอนัสง่ผลกระทบตอ่
การปฏบิตัหินา้ทีต่ามปกตหิรอืพฤตกิรรมทีผู่ร้บัผลประโยชนจ์าก
สนิบนทีผ่ดิกฎหมาย หรอืผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม หรอืค�าสญัญา
วา่จะมอบผลประโยชนอ์นัไมเ่หมาะสมดงักลา่วพงึปฏบิตั"ิ 

การทจุรติเป็นพฤตกิรรมทีไ่มส่จุรติ ในทางปฏบิตัติอ้งมผีูม้บีทบาท
อยา่งนอ้ยสองฝ่าย:

• ผูท้ีใ่ชอ้�านาจหรอือทิธพิลของตนโดยมชิอบเพือ่เอือ้ประโยชนแ์กบ่คุคลที่
สาม โดยรับผลประโยชนเ์ป็นเครือ่งตอบแทน

• และผูท้ีเ่สนอหรอืมอบผลประโยชนด์งักลา่ว

นอกจากนี ้บคุคลทีเ่อือ้อ�านวยใหเ้กดิการกระท�าการทจุรติเรยีกวา่ ผูส้มรูร้ว่ม
คดิ และบคุคลทีไ่ดรั้บผลประโยชนจ์ากการกระท�านีโ้ดยมชิอบเรยีกวา่ ผูร้บั
ของโจร บคุคลเหลา่นีต้อ้งรับผดิชอบตอ่การทจุรติดว้ยเชน่กนั กฎหมาย
ฝร่ังเศสถอืวา่การเอือ้ประโยชนเ์ป็นการทจุรติ

จะถอืวา่มกีารทจุรติแมใ้นกรณีที:่
• หากบคุคลทีเ่สนอผลประโยชนก์ระท�าการผา่นบคุคลทีส่าม (ตวักลาง 

ตวัแทนการคา้ ผูรั้บเหมาชว่ง ผูจั้ดหา คูค่า้ ฯลฯ)
• หากบคุคลทีไ่ดรั้บผลประโยชนไ์มใ่ชผู่รั้บผลประโยชนด์ว้ยตนเอง (ผูรั้บผล

ประโยชนอ์าจเป็นพอ่แม ่บคุคลทีส่าม ฯลฯ)
• หากการกระท�าทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายและการใหผ้ลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม

เกดิขึน้ไมพ่รอ้มกนั (การไดรั้บผลประโยชนอ์นัมชิอบลว่งหนา้หรอืไดรั้บใน
ภายหลงั)

• หากผลประโยชนอ์นัมชิอบเป็นรปูแบบอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารมอบเงนิ (โดยอาจ
เป็นการมอบวตัถ ุบรกิารหรอืผลประโยชนด์า้นชือ่เสยีง ฯลฯ)

• ผูรั้บผลประโยชนเ์ป็นพนักงานของภาครัฐหรอืภาคเอกชน

ขอบเขตของกฎหมาย
มดีงัตอ่ไปนี:้

• ประการแรก กฎหมายในแตล่ะประเทศทีใ่หน้ยิามการทจุรติและวางบท
ลงโทษทีบ่งัคบัใชก้บัผูก้ระท�าความผดิ โดยหน่วยงานทอ้งถิน่ของประเทศที่
เกีย่วขอ้งเป็นผูบ้งัคบัใช ้

กฎทัว่ไป

(1) ทีม่า: อนุสญัญาของสภายโุรปเรือ่งกฎหมายแพง่วา่ดว้ยการทจุรติซึง่ผา่นมตเิมือ่วนัที ่04/11/1999 และมผีล
ใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่01/11/2003



จรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติ6

• อกีประการหนงึ ในบางประเทศ (เชน่: สหรัฐอเมรกิา(2) สหราชอาณาจักร(3)  
ฝร่ังเศส(4)) มกีฎหมายทีม่ขีอบเขตนอกเขตอ�านาจทีอ่นุญาตใหห้น่วยงาน
ของประเทศเหลา่นีล้งโทษการกระท�าความผดิดา้นการทจุรติ ทีก่ระท�าโดย
บคุคลและบรษัิทภายนอกชายแดนประเทศของตน ผูท้ีฝ่่าฝืนกฎเหลา่นีจ้งึ
ตอ้งถกูด�าเนนิคดใีนหลายประเทศในคดเีดยีวกนั

• เนือ่งจากอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีป่ระเทศเหลา่นีไ้ดล้งนามเอาไว ้

จรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติฉบบันีไ้มไ่ดก้ลา่วถงึขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ทกุขอ้ ซึง่
อาจเขม้งวดยิง่กวา่กฎของจรรยาบรรณฉบบันี ้
งานแตล่ะคนของกลุม่บรษัิทตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัในทอ้งถิน่
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิทแมข่องตน

การทจุรติและพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย 
การทจุรติมกัมาพรอ้มกบัพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย เชน่ การเอือ้ประโยชน ์การ
เลอืกปฏบิตั ิการน�าเสนอสถานะทางการเงนิทีไ่มถ่กูตอ้ง การละเมดิทรัพยส์นิ
ของบรษัิท การกรรโชกทรัพย ์การใชอ้�านาจโดยมชิอบหรอืความร�า่รวยผดิปกต ิ
พฤตกิรรมเหลา่นีเ้ป็นความผดิในแทบทกุประเทศ และสามารถใชพ้สิจูนไ์ดว้า่มี
พฤตกิรรมการทจุรติอยูจ่รงิ ดงันัน้จงึเป็นหนา้ทีข่องงานแตล่ะคนในการใชค้วาม
ระมดัระวงัสงูสดุ

หรอืผลประโยชนท์บัซอ้น 
คูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ VINCI ก�าหนดหลกัเกณฑใ์นการป้องกนัผล
ประโยชนท์บัซอ้น 

ทัง้นีง้านของกลุม่บรษัิทอาจไดรั้บขอ้เสนอหรอืของขวญัจากบคุคลทีส่าม (ผู ้
จัดหา ผูรั้บเหมาชว่งหรอืผูใ้หบ้รกิาร เป็นตน้) ดงันัน้ งานของบรษัิทจงึอาจพบ
วา่ตวัเองตกอยูใ่นสถานการณท์ีอ่าจเกดิหรอืผลประโยชนท์บัซอ้น  ซึง่ในบาง
กรณีอาจถอืเป็นการทจุรติโดยการเป็นผูรั้บ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์

ภารกจิในทีท่�างานของงานทกุคนตอ้งไมข่ดัแยง้กบัผลประโยชนส์ว่นตวั หาก
สถานการณเ์ชน่นีเ้กดิขึน้ งานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบ
ทนัที

(2) กฎหมายวา่ดว้ยการกระท�าทจุรติในตา่งประเทศ หรอื "FCPA" ของสหรัฐอเมรกิาไมเ่พยีงมผีลบงัคบัใชก้บั
ผูถ้อืสญัชาตอิเมรกินัหรอืพลเมอืงของประเทศเทา่นัน้ แตย่งัมผีลบงัคบัใชก้บันติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดาทีใ่ช ้
เครือ่งมอืการสือ่สาร หรอืการช�าระเงนิทีต่อ้งมกีารโอนผา่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (การใชเ้งนิดอลลารส์หรัฐ การ
ใชอ้เีมล การเดนิทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมรกิา ฯลฯ) หรอืเรือ่งทีส่ามารถพสิจูนไ์ดว้า่เป็นสว่นหนึง่ของการสมรู ้
รว่มคดิ (ค�านยิามไมค่รอบคลมุทัง้หมด)

(3) พระราชบญัญัตกิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักรมกีฎทีช่ว่ยใหส้ามารถด�าเนนิคดกีบับคุคลตา่งชาตใินกรณี
ทีก่ระท�าความผดิในตา่งแดนไดใ้นบางกรณี พระราชบญัญัตดิงักลา่วมผีลบงัคบัใชก้บับรษัิทตา่งชาตทิีป่ระกอบ
กจิการทัง้หมดหรอืบางสว่นในสหราชอาณาจักร 

(4) กฎหมายฉบบัที ่2016-1691 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2016 วา่ดว้ยเรือ่งความโปรง่ใส การตอ่ตา้นการทจุรติและ
การสรา้งความทนัสมยัทางเศรษฐกจิ (เรยีกวา่ "กฎหมายซาปัง 2 -Loi Sapin II") หน่วยงานดา้นการพจิารณา
คดขีองฝร่ังเศสสามารถด�าเนนิคดกีบัชาวฝร่ังเศสในขอ้หากระท�าความผดิในประเทศฝร่ังเศสหรอืตา่งประเทศ 
ด�าเนนิคดกีบัชาวตา่งชาตใินขอ้หากระท�าความผดิในประเทศฝร่ังเศส หรอืด�าเนนิคดกีบัชาวตา่งชาตใินขอ้หา
กระท�าผดิในตา่งประเทศหากพวกเขาอาศยัอยูใ่นฝร่ังเศสเป็นประจ�า หรอืด�าเนนิกจิการสว่นหนึง่ในประเทศ
ฝร่ังเศส
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การป้องกนัการทจุรติเป็นเรือ่งของทกุคน
การทจุรติท�าใหบ้รษัิทและงานทกุคนเสีย่งตอ่บทลงโทษหนัก (จ�าคกุ คา่ปรับ
จ�านวนมาก ขอ้หา้มในการด�าเนนิธรุกจิ การยกเวน้จากสญัญาภาครัฐ และ/หรอื 
การจัดหาเงนิทนุระหวา่งประเทศ ฯลฯ) รวมทัง้ชือ่เสยีงของบรษัิทและของงาน
ดว้ย

นอกเหนอืไปจากการลงโทษทางอาญาแลว้ การทจุรติยงัอาจมผีลกระทบใน
เรือ่งทางแพง่และสญัญา (การบอกเลกิสญัญา การจา่ยคา่ชดเชยตอ่บคุคลที่
สามทีส่ญูเสยีผลประโยชน ์เป็นตน้)

กลุม่บรษัิทคาดหวงัใหง้านแตล่ะคน:

• ศกึษาคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณและจรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติฉบบั
นี้

• มสีว่นรว่มในการฝึกอบรมในการตอ่ตา้นการทจุรติทีจั่ดขึน้ภายในกลุม่บรษัิท 
(เชน่ โมดลูการเรยีนรูด้ว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส)์ สายงานหรอืหน่วยงานของ
ตน

 : แตล่ะหนว่ยงานและงานแตล่ะคนของกลุม่บรษิทัตอ้งปฏบิตัติาม
ข ัน้ตอนเพือ่การป้องกนัการทจุรตินี ้ในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัตน

ธนัวาคม 2017 

คูม่อื 

จรยิธรรมและ 
จรรยาบรรณ

 :  คูม่อืจรยิธรรมและ
โมดลูการเรยีนรูด้ว้ย
ระบบอเิล็กทรอนกิสม์ ี
ไวส้�าหรบังานทกุคนใน
อนิทราเน็ต VINCI
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ความเสีย่งการทจุรติในธรุกจิของ
กลุม่

ธรุกจิของบรษัิทในกลุม่ VINCI ประกอบดว้ยการลงนามและการปฏบิตั ิ
ตามสมัปทาน/สญัญาส�าหรับโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความ
สะดวกกบัหน่วยงานภาครัฐหรอืลกูคา้เอกชนทัว่โลก 
ในระหวา่งการด�าเนนิงานดงักลา่ว มสีถานการณต์า่งๆทีง่านอาจเผชญิ
ความเสีย่งการทจุรติ ตวัอยา่งของสถานการณท์ัว่ไปทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
การทจุรติมดีงัตอ่ไปนี้

ในขอบขา่ยของโครงการ สมัปทาน/ 
สญัญากบัภาครัฐหรอืเอกชน

 : พยายามใหไ้ดม้าซึง่สมัปทานหรอืสญัญา
 : พยายามทีจ่ะอยูใ่นต�าแหนง่ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ (การคดัผูเ้สนอ

ราคากอ่นประมลูจรงิ เกณฑก์ารมอบสมัปทาน กลไกการท�าสญัญา)
 : พยายามโนม้นา้วการตดัสนิใจทีเ่อ ือ้ประโยชนแ์กต่น (การยดืเวลา 

การท�างานเพิม่เตมิ การตรวจสอบปรมิาณ การแกไ้ขสญัญา การรอ้ง
เรยีน การรบัสนิคา้ทีก่อ่ขอ้พพิาท เป็นตน้)

รปูแบบของการทจุรติ
การสญัญาวา่จะใหผ้ลประโยชนอ์นัมชิอบแกผู่ต้ดัสนิใจมอบสมัปทานหรอื
สญัญา หรอืบคุคลทีม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจดงักลา่ว:

• การจา่ยเงนิ 
• ของขวญั (วตัถทุีม่รีาคาแพง คา่รักษาพยาบาล คา่เรยีนของบตุรหลาน ฯลฯ)
• การรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆแทน
• การใหส้ญัญาวา่จะจา้งงาน/ฝึกงานทนัทหีรอืในอนาคต
• คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (การเดนิทางเพือ่ความเพลดิเพลนิ การเชญิบคุคล

ใกลช้ดิ การเชญิซึง่ราคาสงูเกนิไป)
• การอปุถมัภห์รอืการสนับสนุนซึง่เป็นประโยชนต์อ่ผูม้อี�านาจตดัสนิใจ
• ฯลฯ

ตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรม
• ผูร้บัผลประโยชนด์งักลา่วอาจเป็น: 
 – ผูแ้ทนลกูคา้ 
 – ตวัแทนของลกูคา้ (วศิวกรทีป่รกึษา ผูจั้ดการโครงการ ฯลฯ)
 – หรอืบคุคลทีส่ามทีล่กูคา้เป็นผูแ้ตง่ตัง้ (บดิามารดา บตุรหลาน "หุน่เชดิ" 
หรอืบรษัิท "บงัหนา้" ฯลฯ)

เหตผุลทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
การกระท�าทจุรติ:
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• การใหส้ญัญาอาจถกูซอ่นไวใ้นสญัญาทีม่วีตัถปุระสงคด์เูหมอืนถกู
ตอ้งตามกฎหมายแตพ่จิารณาบรกิารทีต่รีาคาเกนิจรงิ ดงันัน้ สญัญาตอ่
ไปนีส้ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกระท�าการทจุรติ (รายการไมค่รอบคลมุ
ทัง้หมด):

 – สญัญาความชว่ยเหลอืเชงิพาณชิย์
 – สญัญาการศกึษา
 – สญัญาการใหบ้รกิาร
 – สญัญาจา้งเหมาชว่ง
 – สญัญาจัดหา

หากการใหส้ญัญาหรอืการจา่ยเงนิด�าเนนิการโดยบคุคลทีส่าม (บรษัิทรว่มทนุ/
กลุม่บรษัิทรว่ม ผูรั้บเหมารว่ม ผูจั้ดจ�าหน่าย ตวัแทน ฯลฯ) ในนามของบรษัิท 
หรอืดว้ยความยนิยอมของบรษัิท บรษัิทอาจตอ้งรับผดิชอบในฐานะผูม้บีทบาท
รว่มหรอืผูส้มรูร้ว่มคดิ

 : สรา้งอทิธพิลตอ่กระบวนการตดัสนิใจในบรบิทของการระงบัขอ้
พพิาทอยา่งเป็นมติรหรอืการด�าเนนิคดี

รปูแบบของการทจุรติ
สญัญาวา่จะมอบผลประโยชนอ์นัมชิอบแก:่

• ผูพ้พิากษา
• อนุญาโตตลุาการ
• ผูไ้กลเ่กลีย่
• ผูเ้ชีย่วชาญ

ตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรม

ตวัอยา่งเดยีวกบักอ่นหนา้นี้

 : เรง่รดัการด�าเนนิการ หรอืการตดัสนิใจโดยปกตขิองลกูคา้  
(ยกตวัอยา่งเชน่: ใบส ัง่งานบรกิาร การช�าระเงนิ การรบังาน การ
แกไ้ขความช�ารดุบกพรอ่งฯลฯ)

รปูแบบของการทจุรติ
การใหส้ญัญาวา่จะมอบหรอืการมอบผลประโยชน ์(เงนิหรอือืน่ ๆ) แมเ้พยีงเล็ก
นอ้ยเพือ่สนับสนุนใหผู้รั้บประโยชนด์�าเนนิงานอยา่งขยนัขนัแข็ง (เรยีกอกีอยา่ง
หนึง่วา่ "การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก")
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ในบรบิทของความสมัพันธก์บัเจา้หนา้ทีข่อง
รัฐ

 : พยายามขอรบั/เรง่รดัใหไ้ดร้บั: 
 – บรกิาร
 – การอนุญาตจากทางราชการ
 – ใบอนุญาต (ใบอนุญาตน�าเขา้ ใบอนุญาตท�างาน)
 – การด�าเนนิการทีไ่ดเ้ปรยีบดา้นภาษี
 – การรับผดิชอบตอ่ผลของการกระท�าความผดิ
 – การตดัสนิใจอืน่ๆทีเ่อือ้ประโยชนแ์กต่น

รปูแบบของการทจุรติ
การใหส้ญัญาวา่จะมอบหรอืการมอบเงนิแมเ้พยีงเล็กนอ้ยเพือ่สง่เสรมิใหผู้รั้บผล
ประโยชนด์�าเนนิงานอยา่งขยนัขนัแข็ง (เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ "การช�าระเงนิเพือ่
อ�านวยความสะดวก")

สถานการณอ์ืน่ๆ

 : การแสวงหาเงนิทนุสนบัสนนุ

รปูแบบของการทจุรติ
การมอบเงนิหรอืผลประโยชนท์างวตัถอุืน่ๆ ใหแ้กผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจ

เหตผุลทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
การกระท�าทจุรติ:

เหตผุลทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
การกระท�าทจุรติ:
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 การทจุรติทกุรปูแบบเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

หา้มมใิหง้านคนใดๆของ VINCI ใหห้รอืรับสทิธพิเิศษทีไ่มช่อบธรรม
แกบ่คุคลทีส่ามทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไมว่า่ในลกัษณะใดๆ และ
ดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่วตัถปุระสงคใ์หไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกรรม
ทางการคา้หรอืการไดรั้บสทิธพิเิศษ
งานแตล่ะคนจะหลกีเลีย่งความสมัพันธก์บับคุคลทีส่าม ซึง่อาจท�าให ้
ผูร้ว่มงานตกอยูใ่นสถานการณบ์บีบงัคบั และกอ่ใหเ้กดิความสงสยั
เกีย่วกบัความซือ่สตัยข์องตน นอกจากนีง้านทกุคนยงัตอ้งแน่ใจวา่จะ
ไมท่�าใหบ้คุคลทีส่ามตนพยายามโนม้นา้ว หรอืน�าไปสูข่อ้ตกลงทาง
ธรุกจิกบักลุม่บรษัิท VINCI ตกอยูใ่นสถานการณด์งักลา่ว

งานของกลุม่บรษัิทจะตอ้งไมร่เิร ิม่ทีจ่ะเสนอผลประโยชนอ์นัมชิอบทีอ่าจ
พจิารณาไดว้า่เป็นการทจุรติโดยเด็ดขาด อยา่งไรกต็าม งานอาจเผชญิกบั
สถานการณต์า่งๆ ทีพ่วกเขาอาจไดรั้บการรอ้งขอจากบคุคลทีส่าม จรรยาบรรณ
ฉบบันีอ้ธบิายพฤตกิรรมอนัพงึประสงคใ์นสถานการณเ์ชน่นี้

บทนีว้า่ดว้ยกฎจรรยาบรรณและค�าแนะน�าทีส่ามารถน�าไปใชใ้นสถานการณท์ีม่ี
ความเสีย่งตอ่ไปนี:้

• ความสมัพันธก์บัลกูคา้ในสมัปทาน/สญัญากบัภาครัฐหรอืเอกชน
• การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิาร
• การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก
• ของขวญัส�าหรับธรุกจิและการเชญิ
• การสนับสนุนทางการเมอืง การอปุถมัภแ์ละการสนับสนุน

เราไมส่ามารถท�ารายการพฤตกิรรมทีไ่ดรั้บอนุญาตหรอืตอ้งหา้มทัง้หมดได ้
อยา่งครบถว้น เนือ่งจากความหลากหลายของสถานการณแ์ละบรบิททีพ่บ 
งานแตล่ะคนและทกุหน่วยงานของกลุม่บรษัิทจะตอ้งใชว้จิารณญาณและ
สามญัส�านกึในการพจิารณา ค�าอธบิายดา้นขา้งนีจ้ะมอบแนวทางในการประเมนิ
ความเสีย่งใหก้บังาน

โดยทัว่ไปแลว้งานทีอ่ยูใ่นสถานการณท์ีไ่มท่ราบวา่ควรปฏบิตัตินอยา่งไร ตอ้ง
เคารพกฎพืน้ฐานตอ่ไปนี:้

ความโปรง่ใส
อยา่พยายามแกปั้ญหาโดยล�าพัง พดูคยุกบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมในการใหค้วามชว่ยเหลอืงานในเรือ่งนี ้(ฝ่ายกฎหมายหรอืจรยิธรรม) 
ของหน่วยงานของตน สายงานหรอืกลุม่บรษัิท

กฎจรรยาบรรณและค�าแนะน�า

ค�าอธบิายดา้นลา่งนี้
จะมอบแนวทางในการ
ประเมนิความเสีย่งใหก้บั
งาน:

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้

ความเสีย่งทีส่�าคญั
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ความสมัพันธก์บัลกูคา้ภายใตส้มัปทาน/
สญัญากบัภาครัฐหรอืเอกชน

การเจรจาและการปฏบิตัติามสญัญาจะตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิพฤตกิรรม
หรอืการกระท�าทีอ่าจมลีกัษณะเป็นการทจุรติ ไมว่า่จะเป็นฝ่ายใหห้รอื
ฝ่ายรับ หรอืการสมรูร้ว่มคดิในการเอือ้ประโยชนห์รอืการเลอืกปฏบิตั ิ
ไมม่กีารจา่ยเงนิทีผ่ดิกฎหมายใดๆ (หรอืผลประโยชนใ์นรปูแบบอืน่
ใด) ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มตอ่ตวัแทนของลกูคา้ภาครัฐหรอืภาค
เอกชน ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม

ความเสีย่งตอ่การทจุรติปรากฏขึน้ได ้เมือ่ผูม้อี�านาจูใ้นการตดัสนิใจคดิทีจ่ะหวงั
ผลประโยชนจ์ากอ�านาจดงักลา่วโดยมชิอบ ไมว่า่ในกรณีใด งานของ VINCI 
ตอ้งใชส้ามญัส�านกึ และความระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งและตอ่ตา้นสถานการณ์

 : เคารพขอ้หา้มทีบ่ญัญตัขิา้งตน้อยา่งเครง่ครดั
ไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆส�าหรับกฎนี ้ไมม่กีารอนุญาตใดๆ:

• ไมว่า่จากผูบ้งัคบับญัชาของงาน
• หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลดา้นจรยิธรรมของบรษัิท

ค�าแนะน�า
ในกรณีทีม่คี�าขอช�าระเงนิผดิกฎหมาย การด�าเนนิการตอ่ไปนีอ้าจเป็นประโยชน:์

• อธบิายวา่กฎจรยิธรรมของกลุม่ไมส่ามารถยอมรับตอ่ค�าขอในลกัษณะนีไ้ด ้
• กลา่วเตอืนวา่การช�าระเงนิดงักลา่วอาจท�าใหผู้ข้อ งานและบรษัิทตอ้งไดรั้บ

โทษหนักรวมถงึบทลงโทษทางอาญา
• ขอใหผู้ก้ระท�าการขอระบอุยา่งเป็นทางการ เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบุ

ตวัตนและค�ารอ้งขอของโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อลงนาม ซึง่ควรท�าให ้
ผูข้อช�าระเงนิลม้เลกิความตัง้ใจ

• แจง้ผูรั้บผดิชอบลกูคา้ดงักลา่วโดยระบวุา่ค�าขอนีอ้าจท�าใหเ้กดิปัญหาตอ่
ความคบืหนา้ของโครงการ และผูรั้บผดิชอบลกูคา้ตอ้งเขา้มาด�าเนนิการเพือ่
ยตุปัิญหา 

 : ความรบัผดิชอบในการเฝ้าระวงั
ค�าแนะน�า
งานของกลุม่บรษัิทจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงั และไมส่นันสนุนการปฏบิตัทิีไ่ม่
ชอบดว้ยกฎหมายทีง่านอาจซึง่อาจด�าเนนิการโดยหุน้สว่น ผูรั้บเหมารว่มหรอืคู่
คา้

กฎจรรยาบรรณ:



จรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติ13

การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิาร

การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของบรกิารและสถาน
ทีป่ฏบิตังิาน การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะดงักลา่ววา่ดว้ยความ
ซือ่สตัยข์องผูใ้หบ้รกิาร ความชอบธรรมของสญัญาทีจ่ะลงนาม และ
ความเหมาะสมของการช�าระเงนิส�าหรับบรกิารทีไ่ดรั้บ

การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิาร (ผูรั้บเหมาชว่ง ผูจั้ดหา ผูใ้หค้�าปรกึษา ตวัแทนการคา้ 
ฯลฯ) ในการด�าเนนิการบรกิารบางอยา่งเป็นเรือ่งปกต ิแตอ่าจเป็นวธิกีารปกปิด
สถานการณก์ารทจุรติดว้ยเชน่กนั คา่ตอบแทนทีม่ากเกนิไป หรอืใบแจง้หนี้
ท ีต่รีาคาสงูเกนิไปยอ่มกอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัวา่อาจมกีารปิดบงัเงนิคา่นาย
หนา้ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีต่อ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ

 : การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารตอ้ง
ค�าแนะน�า 
ความของการเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารหมายความวา่ บรกิารทีค่าดหวงัจะตอ้งถกู
ตอ้งตามกฎหมาย  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของบรษัิทหรอื
โครงการ ตรงตามหลกัเกณฑภ์ายใน ในราคาทีส่อดคลอ้งกบับรกิารทีไ่ดรั้บ

ตวัอยา่งเชน่ การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งไมเ่กดิจากความสนใจในการไดรั้บ
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอยา่งผดิกฎหมายจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

 : เง ือ่นไขในการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารตอ้งไมม่ลีกัษณะทีก่อ่ใหเ้กดิ
ความสงสยัในความซือ่สตัยส์จุรติของบรษิทัทีข่อรบับรกิาร
ค�าแนะน�า 
การเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารจะตอ้งมกีารตรวจสอบลว่งหนา้ระมดัระวงั:

• ความซือ่สตัย/์ชือ่เสยีงของผูใ้หบ้รกิารตอ้งไดรั้บการตรวจสอบวเิคราะห์
สถานะตามความเหมาะสมเสยีกอ่น ตามระดบัความเสีย่งของผูใ้หบ้รกิาร 
ลกัษณะของการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะจะถกูก�าหนดโดยหน่วยงาน
ทีด่�าเนนิการโดยอาศยัการท�าแผนทีค่วามเสีย่ง ขอแนะน�าใหต้รวจสอบ
วเิคราะหส์ถานะของผูใ้หบ้รกิารรายใหมเ่สมอ

• ความสามารถทางการเงนิและทางเทคนคิของผูใ้หบ้รกิาร ในการด�าเนนิการ
บรกิารทีค่าดหวงัตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เทยีบกบั
แนวทางปฏบิตัขิองตลาดทีส่งัเกตไดร้ะหวา่งการศกึษาขอ้เสนอทีค่ลา้ยคลงึ
กนั

• สถานการณใ์นการเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารจะตอ้ง 
• บรกิารทีค่าดหวงัจากผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งระบไุวใ้นสญัญา (ดดูา้นลา่ง)

กฎจรรยาบรรณ:
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 : ความสมัพนัธต์ามสญัญาตอ้งชดัเจน
ค�าแนะน�า 
สญัญาระหวา่งบรษัิทและผูใ้หบ้รกิารตอ้งระบถุงึ:

• ค�าอธบิายทีช่ดัเจนของบรกิารทีค่าดหวงั
• คา่ตอบแทนทีส่มเหตสุมผลและสอดคลอ้งกบับรกิารดงักลา่ว บรกิารดา้น

เทคนคิ (การศกึษา การรับเหมาชว่ง ฯลฯ) อาจท�าใหเ้กดิการเรยีกเกบ็เงนิ
เกนิจรงิเพือ่จดุประสงคท์ีผ่ดิกฎหมาย งานของกลุม่บรษัิทตอ้งดแูลไมใ่ห ้
เกดิการปฏบิตัเิหลา่นี ้ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย

• เงือ่นไขการช�าระเงนิทีโ่ปรง่ใส (การช�าระเงนิตามใบแจง้หนีไ้ปยงับญัชี
ธนาคารอยา่งเป็นทางการของผูใ้หบ้รกิาร ของบรษัิทผูใ้หบ้รกิาร)

• ความมุง่มัน่ทีช่ดัเจนในการเคารพกฎจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท พรอ้มขอ้
ก�าหนดยตุสิญัญาโดยอตัโนมตัใินกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารละเมดิกฎจรยิธรรมของ
กลุม่บรษัิท

• การตดิตามผลการใหบ้รกิารโดยมเีอกสารประกอบ
• สทิธถิาวรในการตรวจสอบบรกิารทีไ่ดรั้บ

 : เพิม่ความโปรง่ใส
ค�าแนะน�า 
งานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรายงานสรปุผลการเรยีกใชผู้ใ้หบ้รกิารตอ่ผูบ้งัคบับญัชาและ
ฝ่ายก�ากบัดแูลดา้นจรยิธรรมของบรษัิท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระดบัความเสีย่งของผูใ้ห ้
บรกิารดงักลา่ว

คา่ตอบแทนของผูใ้หบ้รกิารตอ้งไดรั้บการบนัทกึอยา่งชดัเจนและถกูตอ้งในงบ
การเงนิของบรษัิท
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การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก

การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกเป็นสิง่ตอ้งหา้ม เวน้แตก่รณีทีม่ี
การละเมดิเสรภีาพในการเดนิทางหรอืดา้นความปลอดภยั

"การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก ไดแ้ก"่ "สนิบนหรอืของขวญัเล็กนอ้ยที่
มอบใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรัฐโดยบคุคลในภาคเอกชน (บคุคล บรษัิท) เพือ่รับ
บรกิารทีผู่ร้อ้งขอสามารถขอรับไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายอยูแ่ลว้ เชน่ การ
เรง่รัดขัน้ตอนการเดนิเอกสารเพือ่ขอรับใบอนุญาตหรอืลขิสทิธิ ์หรอืเพือ่ขอรับ
บรกิารพืน้ฐาน เชน่ การตดิตัง้สายโทรศพัทห์รอืการยกเวน้ภาษีศลุกากร"  
(ทีม่า: Transparency International)

การปฏบิตัปิระเภทนีน้�าไปสูว่งจรอบุาทวโ์ดยลดคณุคา่ทางจรยิธรรมของบรษัิท 
ซึง่อาจเผชญิกบัการรอ้งขอทีส่�าคญัขึน้เรือ่ยๆ การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความ
สะดวกจงึถอืวา่เป็นการทจุรติและเป็นสิง่ตอ้งหา้มในหลายประเทศ

บรษัิทไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยเงนิประเภทนีใ้นการขอรับบรกิารทางราชการซึง่ไม่
ถอืวา่เป็นการไดรั้บสทิธพิเิศษ หรอืสทิธอินัมชิอบ แตเ่ป็นเพยีงการปฏบิตัหินา้ที่
ซ ึง่รัฐจา่ยคา่ตอบแทนแกต่วัแทนของรัฐอยูแ่ลว้ 

ตวัอยา่งของการช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก:

• ตวัแทนของหน่วยงานของรัฐระดบัทอ้งถิน่รอ้งขอการช�าระเงนิอยา่งไมเ่ป็น
ทางการ เพือ่ออกหรอืเรง่รัดการออกใบอนุญาตท�างาน

• พนักงานของบรษัิทจัดหาพลงังานของรัฐรอ้งขอการช�าระเงนิส�าหรับการ
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย

• เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรรอ้งขอการช�าระภาษีพเิศษโดยไมม่เีหตอุนัสมควรเพือ่ให ้
สามารถปลอ่ยสนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

 : การช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกเป็นสิง่ตอ้งหา้ม
ค�าแนะน�า 
หากเจา้หนา้ทีข่องรัฐรอ้งขอการช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก งานจะตอ้ง
ปฏเิสธ 
อธบิายใหผู้ร้อ้งขอเขา้ใจ:

• วา่กฎจรยิธรรมของกลุม่บรษัิทไมอ่นุญาตใหค้ณุยอมรับสถานการณน์ี ้
• วา่ค�าขอดงักลา่วผดิกฎหมาย (ตามกฎหมายของหลายประเทศ) และตาม

กฎหมายแลว้ การกระท�านีอ้าจถอืเป็นการกระท�าทีน่่าต�าหนแิละท�าใหผู้ ้
รอ้งขอ งานและบรษัิทตอ้งไดรั้บโทษหนักรวมถงึบทลงโทษทางอาญา

• วา่ขัน้ตอนทางราชการทีค่ณุตอ้งการใหล้ลุว่งไมถ่อืเป็นสทิธพิเิศษ แต่
เป็นการด�าเนนิงานทีรั่ฐจา่ยคา่ตอบแทนแกต่วัแทน/ขา้ราชการของรัฐอยู่
แลว้ หากผูร้อ้งขอยงัยนืกราน ยนืยนัใหผู้ร้อ้งขอท�าเอกสารรอ้งขออยา่งเป็น
ทางการ (ซึง่ควรท�าใหผู้ร้อ้งขอลม้เลกิความตัง้ใจ):

 – ค�าขอทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ้งระบตุวัตนของผูย้ืน่ค�าขอ
 – ลงนามโดยผูม้อี�านาจ
 – ใชห้วัจดหมายอยา่งเป็นทางการ

หากไดรั้บหลกัฐานนีเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ ขอใหแ้จง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
ของคณุ จากนัน้บรษัิทจะด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีจ่�าเป็นเพือ่โดยวธิกีารทาง
กฎหมาย

กฎจรรยาบรรณ:
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 : ขอ้ยกเวน้: ความเสีย่งตอ่ความปลอดภยัและเสรภีาพในการเดนิ
ทาง
ค�าแนะน�า 
ในกรณีทีก่ารช�าระเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกมคีวามจ�าเป็นเพือ่รับประกนัความ
ปลอดภยัดา้นรา่งกายและการเดนิทางอยา่งเสรขีองพนักงาน การช�าระเงนิเพือ่
อ�านวยความสะดวกดงักลา่วสามารถท�าได ้

 : ขอใหล้กูคา้มสีว่นรว่ม
ค�าแนะน�า 

• เตอืนใหล้กูคา้ของคณุทราบวา่ค�าขอในลกัษณะนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิปัญหาตอ่
การด�าเนนิงานของโครงการ ลกูคา้เขา้มาด�าเนนิการเพือ่ยตุปัิญหา

• เจรจาตอ่รองลว่งหนา้กบัลกูคา้ใหร้ะบใุนสญัญาวา่ ลกูคา้จะใหค้วามชว่ย
เหลอืในการขออนุญาตทางราชการทีจ่�าเป็น หรอืเป็นความรับผดิชอบ
ของลกูคา้ทัง้หมด หากไมไ่ดรั้บการอนุญาตตรงเวลาจะสง่ผลกระทบตอ่
ก�าหนดการ (การเริม่งานลา่ชา้ ฯลฯ) บทบญัญัตนิีต้อ้งระบชุดัเจนและรวมไว ้
ในสญัญา

• รวมแผนการปฏบิตังิาน เวลาทีต่อ้งใชใ้นการขออนุญาตตา่งๆจากทาง
ราชการไวใ้นสญัญาใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

• ด�าเนนิการสง่ค�าขออนุญาตจากทางราชการ โดยรวบรวมค�าขอเขา้ดว้ยกนั 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐจะปฏเิสธไดย้ากขึน้

• สรา้งความสมัพันธท์ีด่กีบัองคก์รภาครัฐในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่
• หารอืกบัผูม้อี�านาจของรัฐเกีย่วกบัเรือ่งการขอเงนิจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐใน

ทอ้งถิน่ และวธิหีลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิค�าขอดงักลา่ว

 : ความโปรง่ใส
ค�าแนะน�า 
แจง้ปัญหาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายก�ากบัดแูลดา้นจรยิธรรมของบรษัิทของคณุ
ทนัที
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ของขวญัส�าหรับธรุกจิและการเชือ้เชญิ

สามารถมอบหรอืรับของขวญัหรอืการเชือ้เชญิไดเ้ฉพาะเมือ่มลูคา่
ของขวญัดงักลา่วเป็นสญัลกัษณห์รอืมมีลูคา่ต�า่เมือ่เทยีบกบั
สถานการณ ์และหากของขวญัเหลา่นีไ้มส่รา้งความสงสยัเกีย่วกบั
ความบรสิทุธิใ์จของผูม้อบหรอืความเป็นกลางของผูรั้บเทา่นัน้

ของขวญั
คอืผลประโยชนใ์ดๆทีพ่จิารณาไดว้า่เป็นของก�านัล ซึง่อาจเป็น:

• การมอบวตัถสุ ิง่ของ (นาฬกิา ปากกา หนังสอื ฯลฯ)
• หรอืการรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนามของผูรั้บผลประโยชน ์(คา่เดนิทาง 

รายงานคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทกุรปูแบบ)

เชญิ
เป็นการด�าเนนิงานดา้นการประชาสมัพันธใ์ดๆ ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่แบง่ปันชว่ง
เวลาหรอืกจิกรรมรืน่รมย ์

เชญิอาจเป็น:

• มือ้อาหารทีภ่ตัตาคาร
• การแสดงมหรสพ
• การเดนิทาง

แมว้า่การมอบของขวญัทางธรุกจิจะไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นการกระท�าทีแ่สดง
อธัยาศยัไมตรแีละเป็นเรือ่งปกต ิแตจ่�าเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมาก 
เพือ่ไมใ่หก้ารปฏบิตัดิงักลา่วสามารถสรา้งผลประโยชนห์รอืคลา้ยกบัเป็นความ
พยายามหรอืการกระท�าการทจุรติได ้

หลกัการทีอ่ธบิายตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัการทีต่อ้งน�าไปใชก้บัของขวญั/การเชือ้เชญิ
ทัง้หมดทีม่อบใหห้รอืไดรั้บทางตรงหรอืทางออ้มบคุคลทีส่าม

 : ของขวญัหรอืการเชญิทีเ่สนอจะตอ้งไดร้บัการอนญุาตโดย
กฎหมายในประเทศทีบ่งัคบัใช้
ค�าแนะน�า 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การมอบของขวญัหรอืเชญิไมไ่ดเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้มโดย
กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เนือ่งมาจากสถานะของผูรั้บผล
ประโยชน ์

 : ของขวญัหรอืเชญิทีเ่สนอจะตอ้งเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั
ค�าแนะน�า 
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี ้และนโยบายทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนัในบรษัิท
ของคณุในเรือ่งนี้
หน่วยงานของกลุม่บรษัิทสามารถก�าหนดเพดานมลูคา่ตอ่เหตกุารณห์รอืตอ่ชว่ง
เวลา หากกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชอ้นุญาต

กฎจรรยาบรรณ:
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 : ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในเรือ่งบรบิท/สถานการณ ์
ค�าแนะน�า 
ของขวญั/เชญิตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์พยีงเพือ่แสดงถงึความเคารพหรอืความ
ขอบคณุโดยทัว่ไปเทา่นัน้
ของขวญัหรอืเชญิดงักลา่วตอ้งไมไ่ดรั้บการพจิารณาวา่เป็นคา่ตอบแทนทีบ่รษัิท
ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานหรอืสญัญา
ดว้ยมลูคา่และความถีใ่นการมอบของขวญั/เชญิตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความสงสยั:

• ในความบรสิทุธิใ์จของผูม้อบ
• ในความเป็นกลางของผูรั้บ
• ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความสงสยัในลกัษณะใดๆกต็าม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแง่

ของผลประโยชน์
• และตอ้งไมส่ามารถตคีวามเป็นการปกปิดการกระท�าทจุรติ

 : ของขวญั/การเชือ้เชญิเป็นสิง่ตอ้งหา้มหากบรษิทัก�าลงัจะท�า
สญัญากบัหนว่ยงานทีบ่คุคลเป็นผูร้บัผลประโยชนน์ ัน้ท�างานอยู่
ค�าแนะน�า 
กฎหมายป้องกนัปรามปราบการทจุรติหา้มมอบของขวญัใหก้บับคุคลทีส่าม เพือ่
จดุมุง่หมายในการรับผลประโยชนอ์นัมชิอบ หรอืกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การ
ปฏบิตัหินา้ทีท่างการใดๆไมส่มเหตสุมผล

 : การมอบของขวญั/เชญิใดๆ นอกเหนอืของขวญั/การเชือ้เชญิทีม่ ี
มลูคา่ต�า่มาก สามารถท�าไดห้ลงัจากไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา
ของงานแลว้เทา่น ัน้
ค�าแนะน�า 

• มลูคา่ของของขวญั/เชญิตอ้งเป็นสญัลกัษณห์รอืมมีลูคา่ต�า่เมือ่เทยีบกบั
สถานการณ์

• งานตอ้งใชว้จิารณญาณและสามญัส�านกึ ยิง่ของขวญั/เชญินัน้มมีลูคา่มาก
เทา่ใด ของขวญั/เชญิดงักลา่วจะยิง่น่าสงสยัมากขึน้เทา่นัน้

• หลกีเลีย่งของขวญัหรอืเชญิเห็นวา่ไมเ่หมาะสม 

 : ควรปฏบิตัอิยา่งไรหากไดร้บัค�าขอทีม่ากเกนิไปหรอืไมเ่หมาะสม?
ค�าแนะน�า 
คณุตอ้งปฏเิสธและอธบิาย:

• วา่กฎจรยิธรรมของกลุม่บรษัิทไมอ่นุญาตใหค้ณุยอมรับค�าขอนี้
• วา่ตามกฎหมายแลว้ การกระท�านีอ้าจถอืเป็นการกระท�าผดิและท�าใหผู้ ้

รอ้งขอ งานและบรษัิทตอ้งไดรั้บโทษหนัก รวมถงึบทลงโทษทางอาญา

 : การเชญิตวัแทนของลกูคา้มารว่มรบัประทานอาหารตอ้งมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
ค�าแนะน�า 
มือ้อาหารตอ้งประกอบดว้ยการสนทนาเกีย่วกบัเรือ่งงาน มลูคา่ของมือ้อาหาร
ตอ้งเทยีบเทา่กบัมลูคา่การรับประทานอาหารเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทัว่ไป
ตามมาตรฐานทอ้งถิน่
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 : มือ้อาหารดงักลา่วตอ้งไมม่ผีูร้บัเชญิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
ธรุกจิ
ขอ้หา้มนีม้ขีอ้ยกเวน้สองขอ้:

• หากงานไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาลว่งหนา้
• หากมสีถานการณพ์เิศษ (เชน่ การเฉลมิฉลองเหตกุารณส์�าคญัในการด�าเนนิ

โครงการ)

ค�าแนะน�า 
งานตอ้งใชว้จิารณญาณและสามญัส�านกึ

 : การเชญิรว่มงานกจิกรรมตา่งๆ ตอ้งมลีกัษณะทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ
ท�างาน และตอ้งกระท�าโดยมงีานของ VINCI ทีเ่ป็นผูจ้ดังานกจิกรรม
ดงักลา่วอยูด่ว้ย
ค�าแนะน�า 
หวัขอ้ของงานกจิกรรมตอ้งเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ (เชน่ การสง่เสรมิการขาย/การน�า
เสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษัิท)
เชญิดงักลา่วอาจเป็นการเชญิเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ งานสมัมนา การประชมุ 
การเยีย่มชมสถานทีป่ระกอบธรุกจิ ซึง่อาจมหีรอืไมม่กีารเดนิทางและคา่ทีพั่กที่
สมเหตสุมผลดว้ยกไ็ด ้
งานกจิกรรมนีอ้าจรวมถงึชว่งเวลาการพักผอ่นหรอืการทอ่งเทีย่วเป็นกจิกรรม
เสรมิ แตก่จิกรรมดงักลา่วตอ้งเป็นเพยีงสว่นเสรมิเมือ่เทยีบกบัวตัถปุระสงคข์อง
การเดนิทาง

 : การเดนิทางตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกบัเพือ่น บดิามารดา คูส่มรส บตุร
หลานของผูร้บัเชญิและฝ่ายอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ขอ้หา้มนีม้ขีอ้ยกเวน้หนึง่ขอ้:

• หากงานไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาลว่งหนา้
ค�าแนะน�า 
งานตอ้งใชว้จิารณญาณและสามญัส�านกึ 

 : เพิม่ความโปรง่ใส
ค�าแนะน�า 
ของขวญัหรอืเชญิใดๆ: 

• นอกเหนอืจากสิง่ทีม่มีลูคา่ต�า่ งานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาและฝ่ายก�ากบั
ดแูลดา้นจรยิธรรมของบรษัิททราบ 

• ตอ้งไดรั้บการบนัทกึอยา่งชดัเจนและถกูตอ้งในงบการเงนิของบรษัิท
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การสนับสนุนทางการเมอืง การอปุถมัภแ์ละ
การสนับสนุน

การสนับสนุนใดๆ ไมว่า่จะเป็นการสนับสนุนทางการเมอืง การอปุถมัป์
หรอืการสนับสนุนอืน่ๆ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้รหิารและหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้งเสยีกอ่น

แมว้า่การกระท�าดงักลา่วจะถกูกฎหมายในประเทศสว่นใหญ ่แตอ่าจไดรั้บการ
วพิากษ์วจิารณเ์มือ่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสิง่ตอบแทนทีผ่ดิกฎหมาย บรษัิทอาจ
ไดรั้บผลประโยชนท์างตรงหรอืทางออ้ม (ผา่นบรษัิทอืน่ของกลุม่บรษัิท) โดย
ทัว่ไปแลว้ เงนิบรจิาคหรอืคา่ใชจ้า่ยทีอ่อกใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรัฐแมเ้พยีงทาง
ออ้ม กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งสงูกวา่ปกตแิละตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ

การกระท�าแบง่ออกไดด้งันี:้ 

การสนบัสนนุทางการเมอืง
รวมถงึการบรจิาคหรอืของขวญัใหก้บัพรรคการเมอืง หรอืองคก์รทางการเมอืง 
หรอืสหภาพแรงงาน ผูน้�าพรรคการเมอืง ผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้ หรอืผูส้มคัรรับ
เลอืกตัง้ในต�าแหน่งทางการเมอืง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

การสนบัสนนุในลกัษณะนีเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้มหรอืตอ้งไดร้บัการควบคมุ
อยา่งเขม้งวด 

การอปุถมัภข์องบรษิทั
เป็นการสนับสนุนทางการเงนิ ทกัษะหรอืวสัดอุปุกรณท์ีด่�าเนนิการโดยบรษัิท
ใหก้บัองคก์รทีไ่มห่วงัผลก�าไร เพือ่สนับสนุนกจิกรรมทีม่ลีกัษณะเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ (ศลิปะและวฒันธรรม วทิยาศาสตร ์โครงการดา้นมนุษยธรรมและ
สงัคม การวจัิย ...) โดยไมม่กีารแสวงหาสิง่ตอบแทนทางเศรษฐกจิโดยตรง ผู ้
อปุถมัป์มเีจตนาทีบ่รสิทุธิแ์ละการกระท�าสว่นใหญไ่มห่วงัผลตอบแทน

การสนบัสนนุ
เป็นเทคนคิการสือ่สารทีบ่รษัิท (ผูใ้หก้ารสนับสนุนหรอื "สปอนเซอร"์) จะ
สนับสนุนในดา้นการเงนิ และ/หรอื วสัดอุปุกรณต์อ่กจิกรรมทางสงัคม 
วฒันธรรมหรอืการกฬีา เพือ่หวงัในผลประโยชนโ์ดยตรง: การแสดงคา่นยิมของ
บรษัิทในฐานะ "สปอนเซอร"์ และท�าใหบ้รษัิทเป็นทีรู่จั้กมากขึน้ การใหเ้งนิชว่ย
เหลอืของผูใ้หก้ารสนับสนุนไมถ่อืเป็นการบรจิาคแตเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยในการสือ่สาร 
ผูใ้หก้ารสนับสนุนมวีตัถปุระสงคด์า้นการคา้ และกระท�าการดงักลา่วหวงัผล
ประโยชนข์องบรษัิท

ตวัอยา่งสถานการณท์ีม่คีวามเสีย่ง:

• บรษัิทของคณุไดย้ืน่ใบเสนอราคา และตวัแทนของหน่วยงานรัฐทีจั่ดใหม้ี
การประมลูแนะน�าใหบ้รษัิทของคณุด�าเนนิการอปุถมัป์สถาบนัของรัฐทีเ่พือ่น
ของตนเป็นประธาน

• ตวัแทนของพรรคการเมอืงทีไ่ดเ้ป็นรัฐบาลในประเทศทีไ่มอ่นุญาตใหบ้รจิาค
เงนิแกพ่รรคการเมอืงชกัชวนใหบ้รษัิทของคณุรวบรวมเงนิบรจิาค โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่สนับสนุนการท�างานของพรรคการเมอืง บรษัิทของคณุได ้
ยืน่ใบเสนอราคาในประเทศนัน้ 
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 : การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนบัสนนุใดๆทีจ่ะด�าเนนิการตอ้งถกู
กฎหมาย
ค�าแนะน�า 
ตอ้งมกีารตรวจสอบตามกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช ้

 : การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนบัสนนุใดๆทีจ่ะด�าเนนิการตอ้งได้
รบัอนญุาตจากนโยบายของบรษิทั
ค�าแนะน�า 
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันีแ้ละนโยบายทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนัในบรษัิท
ของคณุในเรือ่งนี ้จดุมุง่หมายของการด�าเนนิการดงักลา่วตอ้งถกูตอ้งตาม
กลยทุธก์ารสือ่สารของบรษัิท

 : การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนบัสนนุใดๆสามารถท�าไดเ้มือ่ผู ้
บรหิารของบรษิทัอนญุาตแลว้เทา่น ัน้
ค�าแนะน�า 
งานตอ้งรายงานโครงการการบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุนใดๆ ใหผู้บ้งัคบั
บญัชาของตนทราบ โดยผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูร้ายงานตอ่:

• ผูบ้รหิารของบรษัิท
• ฝ่ายก�ากบัดแูลดา้นจรยิธรรมของบรษัิท 
• ผูบ้รหิารดา้นการสือ่สารของบรษัิท

 : วตัถปุระสงคข์องการเสนอขอบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนบัสนนุตอ้ง
ค�าแนะน�า 
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทจุรติหา้มการบรจิาค/การอปุถมัป์/การ
สนับสนุนบคุคลทีส่ามเพือ่จดุมุง่หมายในการรับผลประโยชนอ์นัมชิอบ หรอืกอ่
ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีท่างการใดๆโดยไมส่มเหตสุมผล

สถานการณใ์นการการบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุน จ�านวนเงนิและความถี่
ในการสนับสนุนตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความสงสยั:

• ในความบรสิทุธิใ์จของผูม้อบ
• ในความเป็นกลางของผูรั้บ
• และไมก่อ่ใหเ้กดิขอ้กงัขาในลกัษณะใดๆ
• และตอ้งไมส่ามารถตคีวามเป็นการปิดบงัการกระท�าการทจุรติ

นอกจากนีย้งัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในเรือ่งบรบิท/สถานการณ:์ หลกี
เลีย่งการบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุนหากบรษัิทก�าลงัจะท�าสญัญากบั
หน่วยงานทีบ่คุคลทีเ่ป็นผูร้อ้งขอนัน้ท�างานอยู่

การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนบัสนนุตอ้งไมไ่ดร้บัการพจิารณาวา่เป็น
คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บสมัปทานหรอืสญัญา

 : เพิม่ความโปรง่ใส
ค�าแนะน�า 
การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุนใดๆ ตอ้งท�าอยา่งเป็นทางการและมี
เอกสารก�ากบั ยกตวัอยา่งเชน่ ตอ้งมกีารระบตุวัตนของผูรั้บผลประโยชนแ์ละ
แผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุน

การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุนใดๆ ตอ้งไดรั้บการประเมนิและตดิตาม
โดยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนฝ่ายก�ากบัดแูลดา้นจรยิธรรม
ของบรษัิท

การบรจิาค/การอปุถมัป์/การสนับสนุนใดๆ ตอ้งไดรั้บการบนัทกึอยา่งชดัเจนและ
ถกูตอ้งในงบการเงนิของบรษัิท

กฎจรรยาบรรณ:



จรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติ22

บทบาทของหน่วยงานตา่งๆ ของกลุม่บรษัิท 
แตล่ะหน่วยงานของกลุม่บรษัิท VINCI มคีวามรับผดิชอบในการรับประกนัในการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรตินีอ้ยา่งถกูตอ้ง

แตล่ะหน่วยงานจะเป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งตอ่การทจุรติทีต่นเองเผชญิอยู ่ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัประเทศทีบ่รษัิทด�าเนนิธรุกจิอยู ่ลกัษณะของธรุกจิและผูรั้บเหมาของ
บรษัิท การประเมนินีจ้ะเป็นไปตามวธิกีารทีล่ะเอยีดรอบคอบและสมัพันธก์บั
ระบบการควบคมุภายใน

บทบาทของงาน
งานทกุคนตอ้งปฏบิตัติามและน�ากฎเหลา่นีไ้ปใชต้ามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของตน ทกุคนตอ้งระมดัระวงัตวัเองและบคุคลรอบขา้งดว้ย ทัง้ภายในทมีหรอื
กบับคุคลทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของตน

ในกรณีทีม่คี�าถามหรอืปัญหาเกีย่วกบักฎเหลา่นีแ้ละการน�าไปใชภ้ายในกลุม่
บรษัิท งานทกุคนตอ้งปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะ
สมในการใหค้วามชว่ยเหลอื (ฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายก�ากบัดแูลดา้นจรยิธรรม) 
นอกจากนีง้านยงัสามารถปรกึษาผูรั้บผดิชอบดา้นจรยิธรรมของ VINCI

ระบบการเตอืนภยัความเสีย่งภายใน 
หากงานเห็นวา่มกีารไมป่ฏบิตัติาม หรอืก�าลงัจะไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายหรอืกฎระเบยีบหรอืกฎฉบบันี ้งานตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาของ

มาตรการทางวนัิย – บทลงโทษ
การกระท�าใดๆทีล่ะเมดิจรรยาบรรณตอ่ตา้นการทจุรติฉบบันีน้�าไปสูก่ารลงโทษ
ทางวนัิย การกระท�าดงักลา่วจะถอืเป็นความผดิทีอ่าจเป็นเหตใุนการลงโทษ
ทางวนิยัโดยปราศจากเหตผุลทีบ่รษัิทสามารถด�าเนนิคดตีามกฎหมายได ้

นอกจากนี ้การกระท�าใดๆทีก่ระท�าโดยละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัทีก่าร
ตอ่ตา้นการทจุรติน่�าไปสูก่ารลงโทษทางวนัิยและทางอาญาส�าหรับงานที่
เกีย่วขอ้ง และการลงโทษทางอาญาส�าหรับผูจ้า้งงาน (ตวัอยา่ง: การลงโทษ
ทางการเงนิ โทษจ�าคกุ การงดเวน้จากสมัปทานของรัฐ)

บทลงโทษและการด�าเนนิการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมตอ่งานทีเ่กีย่วขอ้ง จะ
เป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้และจะด�าเนนิการตามขัน้ตอนทางกฎหมายที่
บงัคบัใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคารพสทิธแิละการรับ
ประกนัทีบ่งัคบัใชก้บังานทีเ่กีย่วขอ้ง

บทลงโทษดงักลา่วอาจรวมถงึการเลกิจา้งงานเพราะกระท�าความผดิ และการ
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายโดย VINCI ตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้นุญาต 
แมว้า่กลุม่บรษัิทจะเป็นผูต้รวจพบการไมป่ฏบิตัติามกฎดงักลา่วนัน้เองภายใน
กรอบการควบคมุภายใน

การด�าเนนิการ

กฎในจรรยาบรรณตอ่
ตา้นการทจุรติฉบบันี้
บงัคบั ไมม่บีคุคลใดใน
กลุม่บรษัิททีจ่ะสามารถ
ละเมดิกฎดงักลา่วได ้ไม่
วา่จะอยูใ่นต�าแหน่งใด
กต็าม





VINCI
1973, boulevard de La Défense 
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex 
โทรศัพท์  : +33 1 57 98 61 00 
www.vinci.com
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