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ค�าปรารภ
VINCI สรา้งขึน้บนพืน้ฐานของคา่นยิมทีแ่ข็งแกรง่ซึง่ก�าหนด
วฒันธรรมและการกระท�าของเรา ส�าหรับพวกเราสว่นใหญ ่คา่นยิม
เหลา่นีเ้ป็นทีเ่ขา้ใจโดยไมต่อ้งอธบิาย ในกลุม่บรษัิททีรั่บพนักงาน
ใหมห่ลายพันคนในแตล่ะปี การอธบิายคา่นยิมเหลา่นีเ้ป็นสิง่ส�าคญั 
ภารกจิแรกของเอกสารฉบบันีค้อืการเชญิชวนใหผู้ร้ว่มงานทกุคนของ
กลุม่บรษัิทใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการน�าคูม่อืฉบบันีไ้ป
ปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม

นอกเหนอืจากความเชือ่มัน่และพันธกรณีทีเ่ชือ่มโยงเราเขา้ดว้ยกนั ผม
ปรารถนาทีจ่ะวางระเบยีบปฏบิตัทิีน่�ามาใชก้บัทกุบรษัิทและผูร้ว่มงานของเรา
ทกุคนอยา่งเป็นทางการ กฎเหลา่นีไ้มใ่ชก่ฎใหม ่แตเ่ป็นกฎทีป่รากฏเสมอใน
ขอ้แนะน�าทัว่ไปทีผ่มสง่ใหก้บัหวัหนา้แผนกตา่งๆของ VINCI แตล่ะแผนกได ้
ก�าหนดมาตรการเพือ่รับประกนัวา่ทกุคนปฏบิตัติามกฎโดยการใชร้ะบบการ
ควบคมุภายใน กฎเหลา่นีจ้ะถกูสง่ตอ่ในทกุระดบัชัน้ในทกุหน่วยงาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัผูจั้ดการใหมท่กุคนเมือ่เขา้รับต�าแหน่ง คูม่อืนีอ้ธบิายกฎระเบยีบดงั
กลา่วแกผู่ร้ว่มงานทกุคนของเราตลอดจนบคุคลภายนอกบรษัิทของเราดว้ย

คูม่อืนีไ้มเ่พยีงแตเ่ตอืนวา่การเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ VINCI หมายถงึการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวด เราขอประกาศวา่หลกัการของจรยิธรรมใน
การท�างานทีต่อ้งสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัพฤตกิรรมของเราในทกุสถานการณ์
และในทกุประเทศ เราขอประกาศวา่ VINCI คาดหวงัใหผู้ร้ว่มงานแตล่ะคน
ประพฤตปิฏบิตัอิยา่งไรท้ีต่ ิโดยยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความภกัด ีความ
เคารพในศกัดิศ์รแีละสทิธสิว่นบคุคลของพนักงานทกุคน

กฎเหลา่นีไ้ดรั้บการทบทวนและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิารของ VINCI นอก
เหนอืจากการเผยแพรบ่นอนิทราเน็ตของ VINCI และในเว็บไซตข์องเราแลว้ ผม
ขอเชญิชวนใหท้กุสายงานของเราเผยแพรข่อ้มลูเหลา่นีอ้ยา่งกวา้งขวางใหก้บั
ทมีงานในรปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่ทมีงานมากทีส่ดุ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ทกุคน
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ สามารถเสรมิกฎเหลา่นีใ้นกรณีทีจ่�าเป็นตามความเฉพาะ
เจาะจงของกจิกรรมและประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ผูบ้รหิารของกลุม่บรษัิท VINCI แตล่ะคนจะไดรั้บการประเมนิประสทิธภิาพสว่น
บคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสามารถในการท�าใหท้มีงานทีต่นรับผดิชอบใน
ฐานะผูจั้ดการหรอืผูน้�าปฏบิตัติามกฎเหลา่นี้

ในสว่นของการควบคมุภายในและการตรวจสอบ อาจมกีารด�าเนนิการตรวจสอบ
โดยไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ตามความคดิรเิริม่ของกลุม่ นอกเหนอืจากมาตรการที่
ด�าเนนิการอยูแ่ลว้ในแผนกตา่งๆ 
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ซำวเิยร่	์ฮยุยำรด์ (Xavier Huillard)  
ประธานบรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่VINCI

ผูรั้บผดิชอบดา้นจรยิธรรมของ VINCI ท�าหนา้ทีรั่บประกนัวา่ผูร้ว่มงานเขา้ใจ
คูม่อืฉบบันีอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยประสานงานกบัฝ่ายปฏบิตักิารหรอืฝ่ายด�าเนนิ
การ ผูร้ว่มงานทีป่ระสบปัญหาหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการก�าหนดขอบเขตหรอื
การน�ากฏเหลา่นีไ้ปใชส้ามารถขอค�าปรกึษาจากผูรั้บผดิชอบดา้นจรยิธรรมได ้
โดยตรงอยา่งเป็นความลบั

ผมขอใหท้กุคนยดึมัน่ในกฎเหลา่นี ้ดว้ยวธินีี ้VINCI จะคงความเชือ่มัน่ใหก้บั
ลกูคา้ของเราในภาครัฐและเอกชน คูค่า้ ผูถ้อืหุน้และพนักงานของบรษัิทตอ่ไป 
ดว้ยวธินีี ้เราจะคงความซือ่สตัยต์อ่คา่นยิมทีผ่กูเราเขา้ดว้ยกนั
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เราเป็นกลุม่บรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิาร
สาธารณูปโภค
ธรุกจิของ VINCI คอืการจัดหา ออกแบบ กอ่สรา้งและจัดการสิง่อ�านวยความ
สะดวกทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและชวีติของทกุคน ไมว่า่จะเป็น : โครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการขนสง่ อาคารสาธารณะและเอกชน การวางแผนเมอืง เครอืขา่ย
พลงังานและการสือ่สาร

ธรุกจินีท้�าให ้VINCI เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการวางแผนเมอืงและการพัฒนา
ภมูภิาค VINCI ท�าหนา้ทีน่ีโ้ดยน�าเสนอบรกิารของกลุม่บรษัิทเอกชนเพือ่ภารกจิ
สาธารณประโยชน ์กลุม่บรษัิทของเรารวมความทา้ทายในระยะสัน้ของธรุกจิของ
บรษัิทในเครอื และความทา้ทายในระยะยาวของความส�าเร็จ ผลงานและรปูแบบ
สมัปทานการกอ่สรา้งทีย่ัง่ยนืผา่นกาลเวลา

เป้าหมายของเราคอืประสทิธภิาพโดยรวม
การด�าเนนิงานของบรษัิทของเราไมจ่�ากดัเฉพาะผลประกอบการทางเศรษฐกจิ
และการเงนิ เป้าหมายของเราคอืการสรา้งมลูคา่โดยรวม งานของเราในฐานะ
นักวางแผนเมอืงและภมูภิาคท�าใหเ้ราตอ้งตัง้ค�าถามถงึเป้าหมายและประโยชน์
ทางสงัคมของผลงานของเราโดยการตอบสนองความคาดหวงัของผูใ้ชแ้ละ
ชมุชน ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกระตุน้ใหเ้ราพัฒนาคา่นยิมทาง
สิง่แวดลอ้มของโครงการของเรา ผลการด�าเนนิงานของเรายงัไดรั้บการประเมนิ
ในแงข่องการท�าใหโ้ครงการของเราเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ และมสีว่น
รว่มในการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

เราเชือ่ในมนุษยนยิม
มนุษยนยิมของเราฝังรากลกึในวฒันธรรมของการเป็นผูก้อ่สรา้ง ความไวว้างใจ 
ความเคารพและเป็นน�้าหนึง่ใจเดยีวกนั การใหค้วามส�าคญักบัทรัพยากรมนุษย์
กอ่นระบบใดๆ การสง่เสรมิความคดิรเิริม่ของแตล่ะบคุคลและการท�างานเป็น
ทมีไปพรอ้มๆกนั และหลกัการพืน้ฐานของการกอ่สรา้งลว้นเป็นหวัใจส�าคญั
ของตวัตนของเราในฐานะผูป้ระกอบการ คา่นยิมเหลา่นีเ้ป็นแนวทางการปฏบิตั ิ
และพฤตกิรรมของเรา สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัการบรหิารและองคก์รของเรา 
มนุษยนยิมของเราแสดงออกในดา้นการปฏบิตัติอ่พนักงานทกุคน ผา่นนโยบาย
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและพันธกรณีอยา่งเป็นทางการตามพันธสญัญาของกลุม่
บรษัิท

ความเชือ่มัน่ของเรา

ส�าหรับ VINCI ความ
ส�าเร็จทางเศรษฐกจิที่
ยัง่ยนืไมส่ามารถแยก
ออกไดจ้ากโครงการดา้น
มนุษยชน
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รปูแบบการบรหิารของเราคอืหลกัประกนั
ความสามคัคี
นอกเหนอืจากความหลากหลายของธรุกจิ พืน้ทีด่�าเนนิงานและผูร้ว่มงานของ
เราแลว้ กลุม่บรษัิทของเรามคีณุลกัษณะเดน่คอืรปูแบบการบรหิารจัดการซึง่เป็น
หลกัประกนัความสามคัคแีละตวัขบัเคลือ่นในการพัฒนา 

รปูแบบนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานการกระจายอ�านาจขององคก์ร ความเป็นอสิระของ
หน่วยงานปฏบิตักิารตา่งๆ และความรับผดิชอบของผูจั้ดการ ความไวว้างใจที่
ผูจั้ดการไดรั้บไมส่ามารถแยกขาดจากหลกัการอนัเป็นนามธรรมของความภกัดี
และความโปรง่ใส

รปูแบบนีส้ง่เสรมิประสทิธภิาพและความคดิสรา้งสรรคข์องพนักงานแตล่ะคนใน
บรบิทของกฎเกณฑท์ีช่ดัเจน การสง่เสรมิความคดิรเิริม่ของแตล่ะบคุคลควบคู่
ไปกบัการสรา้งเครอืขา่ยของทมีและทกัษะ ชว่ยสง่เสรมิการประสานงานระหวา่ง
แผนกและการด�าเนนิงานทีมุ่ง่เนน้ในระดบัโครงการ

ความส�าเร็จทีแ่ทจ้รงิคอืความส�าเร็จทีแ่บง่
ปันได ้
ดว้ยการแสวงหาประสทิธภิาพโดยรวมและการด�าเนนิโครงการดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมทีย่ัง่ยนืผา่นกาลเวลา VINCI มุง่หวงัทีจ่ะแบง่ปันความส�าเร็จกบั
พนักงาน ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้และผูม้บีทบาททัง้หมดในเมอืง
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ดา้นสงัคม
รบัประกนัควำมเคำรพในสทิธมินษุยชนในธรุกจิของเรำ
VINCI เป็นกลุม่บรษัิทนานาชาตทิีม่อียูใ่นหลายประเทศซึง่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แมว้า่
บรบิทดา้นสถาบนัและขอบเขตการด�าเนนิงานตา่งๆจะแตกตา่งกนัอยา่งมาก
ในแตล่ะประเทศ บรษัิทของ VINCI ตอ้งเคารพสทิธขิัน้พืน้ฐานของบคุคลและ
ชมุชนทอ้งถิน่ทีอ่าจไดรั้บผลกระทบจากโครงการตา่งๆของเรา

ดว้ยเหตนุี ้VINCI จงึไดจั้ดท�า คูม่อืสทิธมินษุยชน ซึง่จะก�าหนดพันธกรณีของ
กลุม่บรษัิทอยา่งเป็นทางการในสว่นนี ้และจะอธบิายรายละเอยีดหลกัเกณฑ์
และการด�าเนนิการทีบ่รษัิทในเครอืและพนักงานจะตอ้งน�ามาใชร้ว่มกนั เพือ่รับ
ประกนัความเคารพในสทิธมินุษยชน ไมว่า่จะในสายงานใดหรอืในประเทศใด

ท�ำหนำ้ทีอ่ยำ่งผูจ้ำ้งงำนทีม่คีวำมรบัผดิชอบ
VINCI ใหค้วามส�าคญักบัการสรา้งงานทีย่ัง่ยนืมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้จดุ
มุง่หมายของกลุม่บรษัิทคอืการสง่เสรมิการพัฒนาวชิาชพีของพนักงาน โดย
การเสนอโครงการฝึกอบรมทีป่รับใหต้รงตามความตอ้งการของแตล่ะคน พรอ้ม
น�าเสนอโอกาสในการพัฒนาความกา้วหนา้ซึง่สง่เสรมิความสามารถ ความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละพลงัในการด�าเนนิธรุกจิของพนักงาน การบรหิารจัดการการจา้ง
งานและทกัษะแบบมองการณไ์กล (GPEC) สนับสนุนวธิกีารทีม่คีวามรับผดิชอบนี ้
โดยการคาดการณถ์งึววิฒันาการของสายธรุกจิงานโดยการระบถุงึความตอ้งการ
ดา้นบคุลากรและภมูปัิญญาในระยะสัน้และระยะกลาง

กอ่นการรับสมคัรพนักงาน บรษัิท VINCI ซึง่ตดิตอ่กบัโรงเรยีนตา่งๆและผูม้ี
บทบาทดา้นการจา้งงานด�าเนนิการเพือ่พัฒนาความน่าดงึดดูใจในสายงานของ
บรษัิท พัฒนาหลกัสตูรทีม่คีณุวฒุ ิสง่เสรมิการรับบคุคลเขา้ท�างานและมสีว่น
รว่มในการพัฒนาการจา้งงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่คนหนุ่มสาวซึง่ยงัไมม่ี
คณุวฒุแิละบคุคลทีไ่มไ่ดท้�างานมาเป็นเวลานาน

แนวทางปฏบิตัขิองจา้งงานทีม่คีวามรับผดิชอบของ VINCI ยงัแสดงใหเ้ห็นจาก
การพดูคยุทางสงัคมอยา่งตอ่เนือ่งกบัตวัแทนของพนักงานโดยใหค้วามส�าคญั
กบัการเคารพความเป็นอสิระและพหนุยิมของสหภาพแรงงาน

รบัประกนัควำมปลอดภยัของพนกังำนทกุคน
การเฝ้าระวงัสขุภาพและความปลอดภยัในทีท่�างานของพนักงานเป็นหนา้ทีแ่รก
ของกลุม่บรษัิท

วตัถปุระสงคข์อง VINCI คอืการบรรลเุป้าหมายปลอดอบุตัเิหตทุัง้ในสถานที่
กอ่สรา้งและสถานทีท่�างาน และระหวา่งการเดนิทางเพือ่ธรุกจิ วตัถปุระสงคน์ี้
มผีลบงัคบัใชก้บัพนักงาน VINCI รวมถงึพนักงานชัว่คราวและลกูจา้งของผูรั้บ
เหมาชว่ง บรษัิทในกลุม่ด�าเนนิการป้องกนัทีเ่หมาะสมทกุรปูแบบเพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคน์ี ้การจัดการหลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทีพ่นักงาน
ทกุคนของบรษัิทไดเ้ขา้รว่ม รวมทัง้มาตรการตา่งๆ เชน่ การประชมุแนะน�าขอ้
ปฏบิตัทิกุครัง้กอ่นเริม่ตน้งานใหมม่สีว่นส�าคญัอยา่งยิง่ในการชว่ยใหท้กุคนมี
บทบาทในการป้องกนัอบุตัเิหตใุนกจิวตัรประจ�าวนัของตน ผูบ้รหิารในทกุระดบั
ชัน้มสีว่นอยา่งมากในการขบัเคลือ่น การด�าเนนิการและการตรวจสอบการปฏบิตั ิ
ตามนโยบายดา้นความปลอดภยั ผลลพัธใ์นดา้นนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการประเมนิ
ประสทิธภิาพของผูจั้ดการ

ดว้ยเหตนุี ้ในปี 2017 VINCI ไดล้งนามใน ปฏญิญำรว่มดำ้นควำมปลอดภยั
และสขุอนำมยัในกำรท�ำงำนกบัคณะกรรมการผูแ้ทนพนักงานระดบัยโุรป

พันธกรณีของเรา

VINCI ซึง่สมคัรใจรว่มลง
นามในขอ้ตกลงโลกแหง่
สหประชาชาตใินปี 2003 
มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติาม
หลกัการ 10 ประการของ
ขอ้ตกลงดงักลา่ว และ
รายงานการรเิริม่ตา่งๆที่
ไดด้�าเนนิการเป็นประจ�า
ทกุปี
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รบัประกนัโอกำสทีเ่ทำ่เทยีมกนัส�ำหรบัทกุคน
VINCI มหีลกัการไมเ่ลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและในความสมัพันธใ์นทีท่�างาน 
ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด การบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละความสมัพันธร์ะหวา่งผูร้ว่ม
งานโดยทัว่ไปจะอยูบ่นพืน้ฐานของความไวว้างใจและความเคารพซึง่กนัและกนั 
โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะปฏบิตัติอ่ทกุคนอยา่งใหเ้กยีรติ

นอกเหนอืจากบทบาทในการสง่เสรมิการเลือ่นต�าแหน่งทางสงัคมของพนักงาน
แลว้ บรษัิทของกลุม่ยงัมนีโยบายเชงิรกุในการบรหิารจัดการโอกาสอยา่งเทา่
เทยีมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความหลากหลายในการจา้งงาน ไมว่า่
จะเป็น การจา้งงานคนพกิาร ผูอ้พยพตา่งชาตแิละผูส้งูอาย ุบรษัิทของเราได ้
รับการตรวจสอบการปฏบิตัใินดา้นนีอ้ยา่งสม�า่เสมอเพือ่สรา้งแนวทางในการ
ปรับปรงุใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูของ VINCI มหีนา้ทีรั่บประกนัการ
ปฏบิตัติามนโยบายนี ้ผูบ้รหิารจะตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไดม้กีารน�าหลกัการดงั
กลา่วไปใชท้ัว่ทัง้หว่งโซก่ารจัดการ

แบง่ปนัผลของกำรเตบิโต
VINCI สง่เสรมิการถอืหุน้และการจา่ยคา่ตอบแทนของพนักงานเป็นรายบคุคล
โดยเนน้ทีค่วามรับผดิชอบและผลงานของพนักงานแตล่ะคน กลุม่บรษัิทของเรา
สง่เสรมิคา่ตอบแทนเพือ่สรา้งแรงจงูใจและการแบง่ปันผลก�าไร และการมสีว่น
รว่มของพนักงานในผลการด�าเนนิธรุกจิแกพ่นักงานโดยผา่นกลไกทีป่รับใหเ้ขา้
กบับรบิทและกฎหมายของแตล่ะประเทศ

สง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีว่นรว่มในฐำนะพลเมอืง
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความเชือ่มัน่ดา้นมนุษยนยิมและคา่นยิมของความเป็นอนั
หนึง่อนัเดยีวกนั VINCI สนับสนุนโครงการอนัยัง่ยนืทีส่รา้งพันธะทางสงัคม และ
สนับสนุนผูท้ีไ่มไ่ดท้�างานใหไ้ดเ้ขา้สูโ่ลกของการท�างาน ความคดิรเิริม่เหลา่นี้
ไดรั้บการสนับสนุนหลกัจากมลูนธิ ิVINCI ซึง่วางกรอบส�าหรับการมสีว่นรว่มของ
พนักงานของกลุม่บรษัิทในฐานะพลเมอืง มลูนธิริวมการใหก้ารสนับสนุนดา้น
ทกัษะ โดยใหพ้นักงานเป็นผูส้นับสนุนโครงการตา่งๆ และมอบการสนับสนุน
ทางการเงนิทีส่งวนไวส้�าหรับคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุในสมาคมและหน่วยงานที่
ชว่ยเหลอืการกลบัสูแ่รงงาน

นอกจากนี ้บรษัิทตา่งๆ ในเครอืของเรายงัรเิริม่การใหก้ารสนับสนุนในระดบั
ทอ้งถิน่อกีดว้ย ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทในเครอืเหลา่นีจ้งึมสีว่นรว่มในการอนุรักษ์สิง่
แวดลอ้ม การพัฒนามรดกและการพัฒนาสงัคมของภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง อนัเป็น
ผลมาจากการด�าเนนิงานกอ่สรา้งหรอืงานตา่งๆของแตล่ะบรษัิท

ไมว่า่ในกรณีใดๆ การใหก้ารสนับสนุนไมส่ามารถเป็นขอ้แลกเปลีย่นกบัผล
ประโยชนท์างการคา้

	: 	คูม่อืดำ้นสทิธมินษุยชน	VINCI	
และปฏญิญำรว่มดำ้นควำม
ปลอดภยัและสขุอนำมยัในกำร
ท�ำงำนส�ำหรบัพนกังำนทกุคนใน
อนิทรำเน็ตของ	VINCI

ปฏญิญารว่มของซาวเิยร่ ์อยุลารด์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่VINCI 
และคณะกรรมาธกิารยโุรป

การด�าเนนิการพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

สขุภาพและความ
ปลอดภยั 
ในทีท่�างาน 

การยา้ยถิน่ฐานของแรงงานและหลกัปฏบิตัใินการสรรหาบคุลากร | สภาพการท�างาน | สภาพทีพั่กอาศยั |  
การเคารพสทิธมินุษยชนในหว่งโซค่ณุคา่ | ชมุชนทอ้งถิน่

สทิธ ิ
มนุษยชน

คูม่อื VINCI วา่ดว้ย 
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สิง่แวดลอ้ม
ใชน้โยบำยดำ้นประสทิธภิำพเชงินเิวศ
VINCI ตระหนักดถีงึการเปลีย่นแปลงตา่งๆซึง่จ�าเป็นในการตอ่สูก้บัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กลุม่บรษัิทของเราด�าเนนิการปรับเปลีย่นระบบ
งานของขอ้เสนอและกระบวนการตา่งๆ เพือ่น�าเสนอวธิกีารทีม่มีลูคา่เพิม่ดา้น
สิง่แวดลอ้มเสมอ กลุม่บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการพัฒนาการออกแบบเพือ่
สิง่แวดลอ้ม โดยรวมการวเิคราะหว์งจรชวีติและมอบความรับผดิชอบใหก้บัผูม้ี
บทบาททกุฝ่ายในหว่งโซค่ณุคา่ กลุม่บรษัิทของเราไดพั้ฒนาเครือ่งมอืเปรยีบ
เทยีบสภาพแวดลอ้มเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานของอาคารและ
จ�ากดัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

ลดผลกระทบของธรุกจิ
ในธรุกจิการกอ่สรา้งและการใชง้านสิง่กอ่สรา้ง VINCI มุง่มัน่ทีจ่ะบรรลมุาตรฐาน
สงูสดุดา้นสิง่แวดลอ้มในแงข่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิการใชพ้ลงังาน 
การจัดการของเสยีและการปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพ การใชร้ะบบ
การจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกบัระบบการจัดการคณุภาพจะชว่ยสง่เสรมิ
กระบวนการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งในดา้นนี้

ในขณะเดยีวกนั VINCI มุง่มัน่ทีจ่ะวดัปรมิาณผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ระบบการ
รายงานดา้นสิง่แวดลอ้มของเราครอบคลมุผลประกอบการของเราเกอืบทัง้หมด 
ตัง้แตปี่ 2007 กลุม่บรษัิทของเราวดัปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเพือ่เป็น
แนวทางในการด�าเนนิการจ�ากดัการปลอ่ยกา๊ซและเพือ่ใหส้ามารถวดัความ
กา้วหนา้ทีบ่รรลเุป้าหมาย นอกเหนอืจากความพยายามทีจ่ะลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัธรุกจิของบรษัิทแลว้ VINCI ยงัเชือ่มโยงคูค่า้ 
ผูจั้ดหาและลกูคา้ของเราในการด�าเนนิการเพือ่ความกา้วหนา้นีอ้กีดว้ย

นวตักรรม
สรำ้งสรรคน์วตักรรมในแบบรว่มมอืและเปิดกวำ้ง
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบาทโดยรวมของเราในการพัฒนาเมอืงและภมูภิาค 
VINCI ด�าเนนินโยบายดา้นนวตักรรมทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาเมอืง การเคลือ่นยา้ย
สญัจรอยา่งยัง่ยนื ประสทิธภิาพดา้นพลงังานของอาคารและโครงสรา้งพืน้
ฐานตลอดจนการเปลีย่นผา่นสูด่จิทิลั  เพือ่ประโยชนข์องโครงการและลกูคา้ 
นวตักรรมยงัชว่ยปรับปรงุประสทิธภิาพของบรษัิทตลอดจนดงึดดูและรักษา
บคุลากรทีม่คีวามสามารถ นโยบายดา้นนวตักรรมรวมโปรแกรมการวจัิยและ
พัฒนาทีด่�าเนนิการรว่มกบัผูม้บีทบาทในโลกวทิยาศาสตรแ์ละการศกึษา เขา้
กบัการด�าเนนิงานทีม่นีวตักรรมในเชงิปฏบิตัโิดยพุง่เป้าไปทีก่ารพัฒนาโซลชูัน่
ใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ตามวธิกีารทีก่�าหนดรว่มกนั
ภายในกลุม่บรษัิทและกบัคูค่า้ภายนอก วธิกีารแบบเปิดกวา้งนีน้�ามาใชโ้ดย
เฉพาะกบันวตักรรมดจิทิลัซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการปฏริปูขอ้เสนอของกลุม่
บรษัิท

VINCI ไดต้ัง้กลไกการคาดการณล์ว่งหนา้เพือ่ประสานงานการเฝ้าระวงัธรุกจิและ
ระบแุนวโนม้ในระดบักลุม่บรษัิท ซึง่จะมผีลกระทบในระยะยาวตอ่ตลาด และ
ธรุกจิของบรษัิท
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กฎเหลา่นีไ้มไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชแ้ทนกฎหมายและขอ้บงัคบัทีม่ี
ผลบงัคบัใช ้แตเ่พือ่ก�าหนดทศันคตแิละเป็นแนวทาง นอกเหนอืจาก
ความจ�าเป็นในการเคารพตามกฎหมาย โดยจะสะทอ้นถงึพฤตกิรรม
สว่นตวัและพฤตกิรรมในทีท่�างานทีเ่ป็นแบบอยา่ง เพือ่ประโยชนข์อง
กลุม่บรษัิท
กฎเหลา่นีค้วบคมุแตจ่ะไมแ่ทนทีก่ฎเฉพาะทีแ่ตล่ะสายงานของกลุม่บรษัิท 
VINCI อาจก�าหนดขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัทีน่�ามาใชก้บั
สายงานนัน้ๆ

กฎเหลา่นีอ้าจเตมิหรอืเสรมิความเขม้งวด แตจ่ะไมส่ามารถลดคา่กฎทีส่ายงาน
ตา่งๆเป็นผูก้�าหนดขึน้

ในการด�าเนนิการ ทกุคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึสามญัส�านกึและความซือ่สตัย ์
แตล่ะคนตอ้งไดรั้บความรูอ้ยา่งเพยีงพอเกีย่วกบักฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชก้บัสาย
งานของตน ไมว่า่จะด�าเนนิงานในประเทศไหน เพือ่ทีจ่ะสามารถรูว้า่เวลาใดที่
จ�าเป็นตอ้งขอค�าแนะน�าจากผูบ้งัคบับญัชาและแผนกทีม่คีวามสามารถในดา้น
นัน้ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผนกกฎหมายหรอืแผนกทรัพยากรบคุคล) ในสายงาน
ของตนหรอืของกลุม่บรษัิท

หากพบวา่กฎเหลา่นีไ้มส่มบรูณห์รอืไมช่ดัเจนในบางสถานการณ ์หากรูส้กึ
ไมแ่น่ใจหรอืสงสยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปฏบิตัใินสถานการณเ์ฉพาะ ขอ
ใหพ้นักงานปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืแผนกทีม่คีวามสามารถในการใหค้วาม
กระจา่ง (แผนกกฎหมาย ทรัพยากรบคุคลหรอือืน่ๆ) ของตนหรอืของกลุม่บรษัิท 
หรอือาจปรกึษาผูรั้บผดิชอบดา้นจรยิธรรมของ VINCI

การเคารพกฎหมาย
บรษัิท VINCI และพนักงานของบรษัิทตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่
บงัคบัใชใ้นทกุประเทศทีด่�าเนนิธรุกจิ

พนักงานแตล่ะคนตอ้งละเวน้จากพฤตกิรรมทีอ่าจท�าใหต้นเองหรอืผูร้ว่มงานคน
อืน่ๆ บรษัิทของตน หรอืกลุม่บรษัิทเขา้ไปขอ้งเกีย่วในการปฏบิตัทิีไ่มช่อบดว้ย
กฎหมายหรอืไมเ่ป็นธรรม ในสว่นนี ้ภายในกลุม่บรษัิทไมส่ามารถก�าหนด บงัคบั 
ยอมรับหรอืตอบแทนวตัถปุระสงคด์า้นประสทิธภิาพในรปูแบบใดๆได ้หาก
ประสทิธภิาพดงักลา่วไดม้าจากการเบีย่งเบนจากกฎเหลา่นี้

บทบญัญัตติอ่ไปนีไ้มไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิายรายละเอยีดภาระผกูพันทาง
กฎหมายทัง้หมดทีอ่าจมผีลบงัคบัใช ้แตเ่พือ่ใหค้�านงึถงึความเสีย่งบางประการ
ทีจ่�าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพเิศษ

กฎของเรา

พนักงานของกลุม่ VINCI 
ทกุคนตอ้งเคารพหลกั
ปฏบิตัทิีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อื
นี ้ไมว่า่จะอยูใ่นหนา้ที่
หรอืต�าแหน่งใด 
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การเคารพตอ่บคุคลและสทิธมินุษยชน
กลุม่ VINCI ใชน้โยบายดา้นทรัพยากรบคุคลทีเ่ป็นธรรมภายใตก้ฎหมายและ
เคารพสทิธขิองบคุคลและเสรภีาพสว่นบคุคลและสว่นรวม

กลุม่บรษัิทหา้มการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเลอืก
ปฏบิตับินพืน้ฐานของเหตผุลทีผ่ดิกฎหมาย เชน่ เพศ อาย ุศลีธรรมความ
ประพฤต ิการเป็นสมาชกิกลุม่ชาตพัินธุห์รอืประเทศทีเ่ฉพาะเจาะจง ไมว่า่จะเป็น
เรือ่งจรงิหรอืสนันษิฐาน สขุภาพ ความพกิาร ศาสนา ความเชือ่ทางการเมอืง
หรอืการรว่มกจิกรรมสหภาพแรงงาน 

หา้มมใิหม้กีารบงัคบัขม่ขู ่ฟ้องรอ้งหรอืกลัน่แกลง้ทางศลีธรรมหรอืทางเพศ หรอื
การกลัน่แกลง้ทีผ่ดิกฎหมายโดยทัว่ไป

บรษัิท VINCI เคารพความเป็นสว่นตวัของพนักงานและบคุคลทีส่าม บรษัิท 
VINCI ใชห้ลกัการความโปรง่ใส ความถกูตอ้งตามกฎหมาย หลกัแหง่ความ
สมดลุ และความตรงวตัถปุระสงคใ์นการรวบรวม การประมวลผลและเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคล และตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่พนักงานรับรูก้ฎเหลา่นีแ้ละน�าไปใช ้
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งจะไดรั้บทราบถงึวตัถปุระสงคข์องการประมวลผล วธิกีารเขา้
ถงึขอ้มลู สทิธใินการแกไ้ข การลบ การจ�ากดัหรอืการคดัคา้นการประมวลผล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูถกูจ�ากดัอยา่งเครง่ครัดใหอ้ยูใ่นขอบเขตเฉพาะขอ้มลูที่
จ�าเป็นส�าหรับวตัถปุระสงคข์องการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รักษาขอ้มลู
จะปรับใหเ้หมาะกบัวตัถปุระสงคข์องการประมวลผลแตล่ะครัง้และขอ้ก�าหนด
ดา้นกฎระเบยีบ เราไดด้�าเนนิมาตรการทีจ่�าเป็นทัง้หมดเพือ่รับประกนัการรักษา
ความปลอดภยัและความลบัในระดบัสงูสดุของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวม 
เพือ่ป้องกนัการเปิดเผยขอ้มลู

บรษัิท VINCI และพนักงานงานของเรามุง่มัน่ทีจ่ะหลกีเลีย่งมาตรการใดๆที่
ละเมดิสทิธมินุษยชน 

กลุม่บรษัิทไดร้ะบถุงึหา้ประเด็นทีก่ารด�าเนนิงานของบรษัิท VINCI อาจมผีลกระ
ทบอยา่งมนัียส�าคญัตอ่สทิธมินุษยชน: 

• การยา้ยถิน่ของแรงงานและการสรรหาบคุลากร 
• สภาพการท�างาน 
• สภาพทีพั่กอาศยั 
• การเคารพสทิธมินุษยชนในหว่งโซค่ณุคา่
• ชมุชนทอ้งถิน่ 

ในแตล่ะประเด็นเหลา่นี ้หลกัเกณฑข์องคูม่อืดา้นสทิธมินุษยชน VINCI มคี�า
แนะน�าอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจงเพือ่ป้องกนัความเสีย่งตอ่การละเมดิสทิธิ
มนุษยชน 

นอกจากขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาตแิลว้ VINCI  
ยงัปฏบิตัติามมาตรฐานสากลตอ่ไปนี:้
: ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (UDHR)
: หลกัการของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน
: อนุสญัญาพืน้ฐานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)
: แนวทางของโออซีดีสี�าหรับวสิาหกจิขา้มชาติ
: กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR)
: ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR)
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บรษัิท VINCI จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานไดรั้บการฝึกอบรมเพือ่ระบุ
ความเสีย่งในการละเมดิสทิธมินุษยชน นอกจากนี ้บรษัิทในกลุม่ยงัตอ้งมุง่มัน่
ในการตรวจสอบการปฏบิตัแิละสถานการณท์ีม่คีวามเสีย่งในขอบขา่ยการด�าเนนิ
งานของตน เมือ่มกีารระบคุวามเสีย่ง ทางบรษัิทจะตอ้งด�าเนนิการเพือ่ป้องกนั
และจัดการกบัความเสีย่งเหลา่นี้

กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้
กลุม่บรษัิทด�าเนนิงานในประเทศซึง่สว่นใหญม่กีฎหมายทีห่า้มมใิหม้กีาร
แทรกแซงการแขง่ขนัเสร ีกฎเหลา่นีม้าจากมาตรา 101 และ 102 ของสนธิ
สญัญาวา่ดว้ยการท�างานของสหภาพยโุรป (TFEU) และตอ้งไดรั้บความเคารพ
อยา่งเครง่ครัด

การละเมดิทีผ่ดิกฎหมายในการแขง่ขนัเสรทีีภ่ายในกลุม่ VINCI ไมส่ามารถ
ยอมรับไดไ้มว่า่จะเกีย่วขอ้งกบัประเทศใดอาจมรีปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัออกไป 
เชน่:

• ขอ้ตกลงทีคู่แ่ขง่ปรกึษากนัเพือ่สรา้งอปุสรรคในการก�าหนดราคาโดยตลาด
เสร ีโดยการแกลง้เพิม่หรอืลดราคา จ�ากดัหรอืควบคมุการผลติหรอืความ
คบืหนา้ทางเทคนคิ การแบง่ตลาดโดยมชิอบ ฯลฯ การแลกเปลีย่นขอ้มลู
ระหวา่งคูแ่ขง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กอ่นการยืน่ประกวดราคาในกรณีการเรยีก
ประมลูราคา อาจถอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายหากมวีตัถปุระสงคห์รอืหวงั
ผลในการกดีกนั จ�ากดั หรอืบดิเบอืนเกมการแขง่ขนัเสรี

• การใชอ้�านาจเหนอืตลาดโดยมชิอบ โดยทีบ่รษัิทพยายามใชป้ระโยชนจ์าก
ต�าแหน่งของตนในตลาดเพือ่เอาชนะคูแ่ขง่

• การใชป้ระโยชนโ์ดยมชิอบจากสภาพพึง่พาทางเศรษฐกจิซึง่ลกูคา้หรอืผู ้
จัดหาตอ้งพึง่พาบรษัิท

ในสว่นนี ้ตอ้งมกีารตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่การรวมกลุม่ใดๆทีห่น่วยงานของ 
VINCI เขา้รว่ม แมเ้พยีงชว่งเวลาไมน่าน ตอ้งเป็นการรว่มกลุุม่และปฏบิตัติาม
กฎการแขง่ขนัทางการคา้ทีบ่งัคบัใชภ้ายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และค�านงึถงึผล
ประโยชนโ์ดยชอบธรรมของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

บรษัิท ผูบ้รหิารหรพืนักองานทีล่ะเมดิกฎเหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการลงโทษทาง
แพง่หรอืทางอาญารนุแรง และอาจมกีารเพิม่มาตรการลงโทษทีก่ลุม่บรษัิทจะ
เป็นผูต้ดัสนิ

พนักงานของ VINCI แตล่ะคนตอ้งละเวน้จากการปฏบิตัใิดๆ ทีอ่าจถอืไดว้า่
เป็นการกระท�าทีต่อ่ตา้นการแขง่ขนัในตลาดซึง่ตนด�าเนนิธรุกจิ

การตอ่ตา้นการทจุรติ
การมอบหมาย การเจรจาและการปฏบิตัติามสญัญากบัภาครัฐหรอืเอกชนจะตอ้ง
ไมก่อ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมหรอืการกระท�าทีอ่าจมลีกัษณะเป็นการทจุรติไมว่า่จะเป็น
ฝ่ายใหห้รอืฝ่ายรับ หรอืการสมรูร้ว่มคดิในการเอือ้ประโยชนห์รอืการสมรูร้ว่มคดิ
ในความล�าเอยีง

พนักงานของ VINCI จะตอ้งไมใ่หส้ทิธพิเิศษทีไ่มช่อบธรรมแกบ่คุคลทีส่าม
ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไมว่า่ในลกัษณะใดๆ และดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่
วตัถปุระสงคใ์นการไดรั้บหรอืเพือ่รักษาธรุกรรมทางการคา้หรอืการไดรั้บสทิธิ
พเิศษ

การทจุรติของขา้ราชการตา่งประเทศในธรุกรรมการคา้ระหวา่งประเทศเป็นสิง่
ตอ้งหา้ม 

ตอ้งมกีารจัดการฝึก
อบรมใหพ้นักงานงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจกฎ
เหลา่นีเ้ป็นอยา่งดภีายใน 
VINCI และตามความ
เฉพาะเจาะจงของแตล่ะ
สายงาน
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พนักงานแตล่ะคนจะหลกีเลีย่งความสมัพันธก์บับคุคลทีส่ามซึง่อาจท�าใหต้น
อยูใ่นสถานการณท์ีบ่บีบงัคบัและกอ่ใหเ้กดิความสงสยัเกีย่วกบัความซือ่สตัย์
ของตน ในท�านองเดยีวกนั พนักงานทกุคนจะตอ้งระวงัไมใ่หบ้คุคลทีส่ามที่
ตนพยายามโนม้นา้วหรอืขอใหท้�าขอ้ตกลงกบับรษัิทในกลุม่ไมใ่หต้กอยูใ่น
สถานการณด์งักลา่ว

ผูร้ว่มงานคนใดทีไ่ดรั้บการรอ้งขอในท�านองนีค้วรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาผูซ้ ึง่จะ
ใชม้าตรการทัง้หมดเพือ่ยตุสิถานการณด์งักลา่ว

การมอบหรอืรับของขวญัในนามของบรษัิท VINCI สามารถกระท�าไดเ้มือ่มลูคา่
ของขวญัดงักลา่วเป็นสญัลกัษณ ์หรอืมมีลูคา่นอ้ยเมือ่พจิารณาจากสถานการณ ์
และตราบเทา่ทีข่องขวญัเหลา่นีไ้มส่รา้งความสงสยัเกีย่วกบัความบรสิทุธิใ์จของ
ผูม้อบหรอืความเป็นกลางของผูรั้บ

พนักงานแตล่ะคนตอ้งอา้งองิถงึ จรรยำบรรณตอ่ตำ้นกำรทจุรติ ของ VINCI 
ซึง่ระบรุายละเอยีดเกีย่วกบักฎทีใ่ชบ้งัคบัในเรือ่งนี้

ตวัแทนการคา้
บรษัิท VINCI ใชส้ือ่กลาง เชน่ ตวัแทนการคา้ ทีป่รกึษาหรอืผูแ้นะน�าธรุกจิ
เฉพาะเมือ่สือ่กลางเหลา่นีส้ามารถใหบ้รกิารทีถ่กูตอ้ง เป็นประโยชนแ์ละตรง
ตามความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จะไมม่กีารใชส้ือ่กลางใดๆเพือ่การด�าเนนิการที่
ขดัตอ่กฎหมายและ/หรอืทีอ่าจถอืไดว้า่เป็นการทจุรติ 

บรษัิท VINCI จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุคลเหลา่นีไ้มไ่ดส้รา้งความเสีย่ง
ตอ่กลุม่โดยการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย
เพือ่การนี ้ทางบรษัิทจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่:

• เลอืกคูค่า้ของตนอยา่งรอบคอบโดยค�านงึถงึความสามารถและชือ่เสยีงของ
คูค่า้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ

• ก�าหนดบรกิารทีค่าดหวงัจากคูค่า้เหลา่นีไ้วอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนคา่
ตอบแทนทีคู่ค่า้จะไดรั้บ

• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจถงึความเป็นจรงิและความส�าคญัของบรกิารทีเ่สร็จสิน้
แลว้ และความสอดคลอ้งของคา่ตอบแทนกบับรกิารทีไ่ดรั้บ

การสนับสนุนดา้นเงนิทนุในกจิกรรมทางการ
เมอืง
กลุม่บรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายทีห่า้มหรอืควบคมุการสนับสนุนดา้นเงนิทนุแก่
พรรคการเมอืงและผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ ในบรบิทนี ้การตดัสนิใจใดๆ ทีจ่ะมสีว่น
โดยตรงหรอืโดยออ้มตอ่การสนับสนุนดา้นเงนิทนุในกจิกรรมทางการเมอืงตอ้ง
ไดรั้บการอนุมตัโิดยผูบ้รหิารของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบใน
การตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมาย และประเมนิความเหมาะสมของการ
สนับสนุนดา้นเงนิทนุดงักลา่ว

กลุม่บรษัิทเคารพความมุง่มัน่ของพนักงานในการมสีว่นรว่มในชวีติสาธารณะใน
ฐานะพลเมอืง พนักงานคนใดทีม่สีว่นรว่มเป็นการสว่นตวัในการตดัสนิใจของรัฐ 
ผูม้อี�านาจสาธารณะหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่ตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจทีม่ี
ผลตอ่กลุม่หรอืหน่วยงานใดๆของกลุม่บรษัิท
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การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
พนักงานแตล่ะคนตอ้งระมดัระวงัไมใ่หม้กีารประกอบธรุกจิโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
หรอืแสดงความคดิเห็นซึง่จะท�าใหต้นอยูใ่นสถานการณท์ีอ่าจท�าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักลุม่บรษัิท

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนักงานตอ้งละเวน้การมสีว่นไดเ้สยีในบรษัิทอืน่ ไมว่า่
จะเป็นลกูคา้ ผูจั้ดหาหรอืคูแ่ขง่ของกลุม่บรษัิท หากลกัษณะการลงทนุนัน้มี
อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของตนในการปฏบิตัหินา้ทีภ่ายในกลุม่บรษัิท

พนักงานทกุคนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูบ้งัคบั
บญัชากอ่นทีจ่ะด�าเนนิธรุกรรมในนามของกลุม่บรษัิท กบับรษัิททีต่นเองหรอื
สมาชกิในครอบครัวเป็นนักลงทนุหรอืผูบ้รหิารคนส�าคญั 

พนักงานตอ้งไมรั่บภารกจิหรอืงานทีผู่จั้ดหา ลกูคา้ หรอืคูแ่ขง่เป็นผูเ้สนอให ้
ซึง่มลีกัษณะบัน่ทอนประสทิธภิาพหรอืการตดัสนิใจในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นกลุม่
บรษัิท

อยา่งไรกต็าม หากพนักงานตอ้งเผชญิหนา้กบัความเสีย่งตอ่ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เพือ่ความโปรง่ใส พนักงานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของตน
ทราบทนัท ีและหลกีเลีย่งการแทรกแซงในความสมัพันธท์ีก่ลุม่บรษัิทมกีบั
บคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้งจนกวา่จะพบวธิแีกปั้ญหา

การสือ่สารและขอ้มลู
กลุม่บรษัิทใหค้วามส�าคญัอยา่งมากกบัคณุภาพของขอ้มลูและระมดัระวงัใหม้ี
การสือ่สารทีโ่ปรง่ใสและเชือ่ถอืได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของ
บรษัิท

การจัดการทีด่ขีองกลุม่บรษัิทบงัคบัใหท้กุคน ไมว่า่ในระดบัการด�าเนนิงานใด 
ตรวจสอบคณุภาพและความถกูตอ้งของขอ้มลูทีส่ง่ผา่นภายในกลุม่บรษัิทอยา่ง
เขม้งวดทีส่ดุ

พนักงานจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทีต่นไดรั้บทราบโดยหนา้ทีห่รอื
โดยบงัเอญิเนือ่งจากการเป็นผูร้ว่มงานของกลุม่ภายนอกกลุม่บรษัิท  นอกจากนี ้
พนักงานตอ้งไมส่ือ่สารขอ้มลูทีเ่ป็นความลบักบัพนักงานคนอืน่ของกลุม่บรษัิทที่
ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหรั้บทราบขอ้มลูดงักลา่ว

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลลพัธ ์การคาดการณแ์ละขอ้มลูอืน่ๆทางการเงนิ การซือ้
บรษัิท การขายบรษัิท ขอ้เสนอเชงิพาณชิย ์ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  บรกิารหรอืความรู ้
ความช�านาญ ตลอดจนทรัพยากรบคุคลอืน่ๆ ตอ้งถอืเป็นความลบัอยา่งเครง่ครัด

เนือ่งจาก VINCI เป็นบรษัิททีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์การสือ่สารกบั
สือ่ตา่งๆ อาจสง่ผลตอ่ภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงของบรษัิท จงึตอ้งมกีารเตรยีม
การอยา่งระมดัระวงั ความสมัพันธก์บัสือ่ นักลงทนุ นักวเิคราะหท์างการเงนิและ
หน่วยงานสาธารณะเป็นความรับผดิชอบของผูบ้รหิารและผูอ้�านวยการฝ่ายการ
สือ่สาร หรอืนักลงทนุสมัพันธแ์ละการสือ่สารทางการเงนิ

พนักงานของ VINCI ทกุ
คนมหีนา้ทีจ่งรักภกัดตีอ่
กลุม่บรษัิท
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การปกป้องทรัพยส์นิ
สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกลุม่บรษัิทไมจ่�ากดัเฉพาะเฟอรน์เิจอรแ์ละสิง่ปลกู
สรา้งเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึความคดิ ผลงานหรอืความรูท้ีพั่ฒนาโดยพนักงาน
ของกลุม่บรษัิทและหน่วยงานของ VINCI ตลอดจนชือ่เสยีงและภาพลกัษณข์อง
กลุม่บรษัิท รายชือ่ลกูคา้และผูรั้บเหมาชว่งหรอืผูจั้ดหา ขอ้มลูการตลาด การ
ปฏบิตัทิางเทคนคิหรอืการคา้ ขอ้เสนอหรอืการศกึษาทางเทคนคิ และขอ้มลู
โดยทัว่ไปทัง้หมดทีพ่นักงานสามารถเขา้ถงึในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นสว่นหนึง่
ของสนิทรัพยข์องกลุม่บรษัิท

หนา้ทีใ่นการปกป้องสนิทรัพยด์งักลา่วยงัคงอยู ่แมว้า่พนักงานจะออกจาก
บรษัิทไปแลว้กต็าม

หา้มมใิหพ้นักงานถอืกรรมสทิธิใ์นสนิทรัพยใ์ดๆของกลุม่บรษัิทโดยมชิอบ เพือ่
การใชง้านสว่นบคุคล หรอืมอบใหบ้คุคลทีส่ามเพือ่การใชอ้นักอ่ใหเ้กดิผล
ประโยชนแ์กบ่คุคลอืน่นอกเหนอืจากกลุม่บรษัิท

ระบบการสือ่สาร
ระบบการสือ่สารและเครอืขา่ยอนิทราเน็ตเป็นสนิทรัพยข์องกลุม่บรษัิทและใช ้
เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ การใชง้านสว่นบคุคลสามารถท�าไดเ้ฉพาะเมือ่อยู่
ภายในขอบเขตทีเ่หมาะสม ซึง่พสิจูนไ์ดว้า่ชว่ยใหเ้กดิความสมดลุระหวา่งชวีติ
สว่นตวักบัหนา้ทีก่ารงาน และสามารถพสิจูนไ์ดว้า่มคีวามจ�าเป็น หา้มใชร้ะบบ
การสือ่สารและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่จดุประสงคท์ีผ่ดิกฎหมาย ยกตวัอยา่ง
เชน่ การสง่ขอ้ความทีม่ลีกัษณะเหยยีดผวิ ขอ้ความทางเพศหรอืขอ้ความหยาบ
คาย 

หา้มมใิหท้�าส�าเนาเครือ่งมอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชโ้ดยกลุม่บรษัิทโดยผดิกฎหมาย 
หรอืใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

VINCI ม ีคูม่อืผูใ้ชท้รพัยำกรระบบสำรสนเทศ ซึง่ก�าหนด:
• กฎทัว่ไปในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ
• ขอ้หา้มและจดุเฝ้าระวงัเกีย่วกบัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต จดหมาย

อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งมอื "เคลือ่นที"่ (แล็ปท็อป พดีเีอ ...) วสัด ุ 
โปรแกรมและแอปพลเิคชนัทีบ่รษัิทจัดหาให ้

• หลกัการป้องกนัและการควบคมุทีส่ามารถน�ามาใช ้

ความโปรง่ใสและการควบคมุภายใน
พนักงานแตล่ะคนมสีว่นรว่มในการปรับปรงุระบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่
เนือ่ง และอ�านวยความสะดวกในการระบแุละแกไ้ขความผดิปกต ิทกุคนมสีว่น
รว่มดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบในการสบืสวน การทบทวน และการตรวจ
สอบทีด่�าเนนิการภายใตก้รอบการควบคมุภายใน

มกีารบนัทกึการด�าเนนิงานและธรุกรรมทีด่�าเนนิการในกลุม่บรษัิทอยา่งซือ่สตัย์
และเทยีงตรงในบญัชขีองแตล่ะบรษัิท  ตามกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ละขัน้
ตอนการปฏบิตังิานภายใน พนักงานทกุคนทีท่�าบญัชแีสดงออกถงึความถกูตอ้ง
และเทีย่งตรง และตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่มเีอกสารประกอบส�าหรับธรุกรรมทกุ
รายการ การโอนเงนิใดๆตอ้งใชค้วามรอบคอบเป็นพเิศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
สว่นทีเ่กีย่วกบัตวัตนของผูรั้บและเหตผุลในการโอนเงนิ

การสรา้งอปุสรรคใดๆทีข่ดัขวางการด�าเนนิการควบคมุและการตรวจสอบที่
เหมาะสม ด�าเนนิการโดยแผนกภายใน ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืบคุคลทีส่ามทีไ่ด ้
รับมอบหมายโดยเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ตลอดจนการปกปิดขอ้มลูในเรือ่งนีเ้ป็นสิง่
ตอ้งหา้ม และถอืเป็นการละเมดิกฎเหลา่นีอ้ยา่งรา้ยแรง

พนักงานของ VINCI ทกุ
คนตอ้งปกป้องทรัพยส์นิ
และสนิทรัพยข์องกลุม่
บรษัิท
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ธรุกรรมทางการเงนิ
การท�าธรุกรรมทีพ่นักงานด�าเนนิการในตลาดหุน้ ไมว่า่จะเป็นการท�าธรุกรรมอนั
เป็นผลมาจากการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืการท�าธรุกรรมสว่นบคุคลในหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบยีนของกลุม่บรษัิท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบักจิกรรม
ทางการเงนิ

การเผยแพรข่อ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง การสือ่สาร และการใชข้อ้มลูทีไ่ดรั้บสทิธพิเิศษ 
ตลอดจนการป่ันหุน้เป็นความผดิและตอ้งไดรั้บการลงโทษทางอาญา

พนักงานทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการรักษาความลบัของขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิด
เผยสูส่าธารณะซึง่อาจสง่ผลตอ่ราคาหุน้ของ VINCI หรอืหุน้อืน่ๆของกลุม่บรษัิท
ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์จนกวา่จะมกีารเผยแพรโ่ดยผูม้อี�านาจ ใน
ท�านองเดยีวกนั พนักงานทกุคนตอ้งละเวน้การซือ้ขายหุน้ VINCI หรอืหุน้อืน่ๆ
ของกลุม่บรษัิทตราบเทา่ทีข่อ้มลูทีจ่ะมอีทิธพิลตอ่ราคาหุน้ทีต่นทราบยงัไมเ่ปิด
เผยตอ่สาธารณะ การใชข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่สรา้งผลประโยชนส์ว่นบคุคลไมว่า่
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืเพือ่ชว่ยใหบ้คุคลทีส่ามท�าธรุกรรมในตลาดหุน้ 
เป็นสิง่ตอ้งหา้มและตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา

	: 	จรรยำบรรณตอ่ตำ้นกำรทจุรติ
ของ	VINCI	และคูม่อืผูใ้ชท้รพัยำกร
ระบบสำรสนเทศมไีวส้�ำหรบั
พนกังำนทกุคนในอนิทรำเน็ตของ	
VINCI

ธนัวาคม 2017

จรรยาบรรณ 

ตอ่ตา้น 
การทจุรติ

GUIDE FOR USERS 
OF THE VINCI GROUP’S 
INFORMATION SYSTEM 
RESOURCES

Contents

P. 2 Foreword
 Fields of application
 General rules governing use of the resources
P. 4 Use of Internet services
 Use of electronic messaging systems
P. 5 Conformity of hardware, programs and applications
P. 6 Security and protection of data
P. 8 Control of use of resources
 Implementation

December 2017



คูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณ VINCI18

แตล่ะหน่วยงานในกลุม่บรษัิทมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการปฏบิตัติามกฎ
จรยิธรรมเหลา่นี ้ตามขอ้จ�ากดัและความเฉพาะเจาะจงของกจิกรรม
หรอืทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์พนักงานทกุคนตอ้งปฏบิตัติามและน�ากฎ
เหลา่นีไ้ปใชต้ามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตน ทกุคนตอ้ง
ระมดัระวงัตวัเองและบคุคลรอบขา้ง ทัง้ภายในทมีหรอืบคุคลทีอ่ยู่
ภายใตค้วามรับผดิชอบของตน

การแจง้เบาะแส
หากพนักงานประสงคจ์ะรายงานเกีย่วกบัพฤตกิรรมหรอืสถานการณท์ีข่ดัตอ่กฎ
เหลา่นี ้พนักงานสามารถใชเ้ครือ่งมอืการแจง้เบาะแสทีจั่ดสรรไวใ้หใ้นหน่วยงาน
ของตนหรอืเครือ่งมอืการแจง้เบาะแสของกลุม่บรษัิท โดยปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชก้บัประเทศทีต่นอาศยัหรอืท�างานอยู ่

บทลงโทษ
ขอย�้าอกีครัง้วา่กฎระเบยีบเหลา่นีซ้ ึง่ไดรั้บการทบทวนและอนุมตัโิดยคณะ
กรรมการบรหิารของ VINCI บงัคบัใช ้และไมม่บีคุคลใดในกลุม่บรษัิทสามารถ
ละเมดิกฎดงักลา่วได ้ไมว่า่จะอยูใ่นต�าแหน่งใดกต็าม

พนักงานทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎเหลา่นีถ้อืวา่มคีวามผดิ และอาจท�าใหผู้จ้า้งงาน
สามารถก�าหนดบทลงโทษและด�าเนนิการทางกฎหมายตามความเหมาะสม

บทลงโทษและการด�าเนนิการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมตอ่พนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง
จะเป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้และจะด�าเนนิการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย
ทีบ่งัคบัใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคารพสทิธแิละการรับ
ประกนัที่น้�ามาใชก้บัพนักงานดงักลา่ว

บทลงโทษดงักลา่วอาจรวมถงึการเลกิจา้งงานเนือ่งจากกระท�าความผดิ และ
การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายโดย VINCI โดยเคารพกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัแมว้า่กลุม่
บรษัิทจะเป็นผูต้รวจพบการไมป่ฏบิตัติามกฎดงักลา่วนัน้เองภายในกรอบการ
ควบคมุภายใน

การด�าเนนิการ
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ทกุคนตอ้งระมดัระวงัในการปฏบิตั ิ
ตามคูม่อืจรยิธรรมนีอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ทัง้ตอ่ตนเองและบคุคลรอบขา้ง 
หรอืกบับคุคลทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรับ
ผดิชอบของตน



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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