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ไมม่โีครงการดา้นเศรษฐกจิโดยปราศจาก
โครงการดา้นสงัคม
ที ่VINCI เรามวีสิยัทศันด์า้นประสทิธภิาพทีเ่นน้ภาพรวม ส�าหรับเราแลว้ ประสทิธภิาพของ
โครงการของเราไมไ่ดเ้นน้เพยีงดา้นเทคนคิและทางการเงนิเทา่นัน้ แตย่งัวดัไดจ้ากมลูคา่
เพิม่ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม วสิยัทศันท์ีรั่บผดิชอบนีไ้มส่ามารถแยกออกไดจ้ากอาชพี
ของเราในฐานะนักพัฒนาเมอืงและภมูภิาค เนือ่งจากความส�าเร็จของเราวดัผลไดใ้นระยะ
ยาวและมผีลกระทบส�าคญัตอ่สงัคมรอบตวัเรา 
ในท�านองเดยีวกนั ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทของเราไมจ่�ากดัเฉพาะผลประกอบการทาง
เศรษฐกจิและการเงนิ: เราเชือ่มัน่วา่ความส�าเร็จทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืไมส่ามารถแยกออก
ไดจ้ากโครงการทีง่ดงามดา้นมนุษยชน ความเชือ่มัน่นีช้ว่ยหลอ่เลีย้งความใฝ่ฝันรว่มกนัที่
เราตอ้งการแบง่ปันกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดตามทีเ่รายนืยนัในความเป็นตวัตนของ
เรา: "ความส�าเร็จทีแ่ทจ้รงิคอืความส�าเร็จทีเ่ราแบง่ปัน" 

สทิธมินุษยชนและมนุษยนยิม
ความใสใ่จตอ่สทิธมินุษยชนเป็นสว่นส�าคญัของวฒันธรรมมนุษยนยิมของเรา เราใหค้วาม
ส�าคญักบัทรัพยากรมนุษยก์อ่นระบบเสมอ เราเชือ่มัน่วา่ทมีงานของเราเป็นสนิทรัพยห์ลกั
ของเรา: คณุภาพและความมุง่มัน่ของทมีงานชว่ยใหบ้รษัิทของเราสรา้งความแตกตา่งใน
โครงการและสถานทีก่อ่สรา้ง การจัดการแบบการกระจายอ�านาจและรปูแบบการบรหิาร
ของเรา ไดแ้รงบนัดาลใจจากคณุคา่ทางมนุษยนยิมเหลา่นี:้ สง่เสรมิความคดิรเิริม่ของ
แตล่ะบคุคลและของสว่นรวมใกลง้านภาคสนามมากทีส่ดุ สนันสนุนความไวว้างใจ ความ
เคารพและความสามคัคใีนการสง่เสรมิการพัฒนาในหนา้ทีก่ารงานของพนักงานของเรา 
นอกเหนอืจากทมีงานของเราเองแลว้ เรายงัพยายามแบง่ปันวสิยัทศันน์ีก้บังานทกุคนของ
คูค่า้และผูรั้บเหมาชว่งในทอ้งถิน่ทีม่สีว่นรว่มในโครงการและสถานทีก่อ่สรา้งของเรา 

แนวทางทีส่านตอ่พันธสญัญาของแถลงการณ ์
VINCI 
แนวทางดา้นสทิธมินุษยชนของเราเป็นสว่นหนึง่ของความตอ่เนือ่งโดยตรงกบัแถลงการณ์
ของ VINCI ซึง่ครอบคลมุทกุดา้นของความรับผดิชอบของบรษัิท: การท�างานรว่มกนักบัผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี จรยิธรรม ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม สขุภาพและความ
ปลอดภยัในทีท่�างาน 
ในฐานะพืน้ฐานของพันธกรณีรว่มของเรา แถลงการณข์องเราบงัคบัใชก้บับรษัิทของเราทกุ
แหง่ ไมว่า่จะสายอาชพีใดหรอืในประเทศใด ผูจั้ดการทกุคนของ VINCI เป็นผูด้แูลความ
น่าเชือ่ถอืของกลุม่บรษัิทในแงข่องความสามารถในการปฏบิตัติามพันธกรณีเหลา่นีต้อ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทัง้หมดของเรา แนวทางดา้นสทิธมินุษยชนของเรามคีวามส�าคญัเทา่เทยีมกนั
ภายในกลุม่บรษัิท 

พันธกรณีทีส่อดคลอ้งกบั
วฒันธรรมและวถิปีฏบิตัขิองเรา 
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สนับสนุนการพัฒนาของกลุม่บรษัิทในระดบั
นานาชาติ
เราเป็นกลุม่บรษัิทนานาชาตทิีม่อียูใ่นหลายประเทศมากขึน้เรือ่ยๆ เราตอ้งจา้งงานบคุคล
จ�านวนมากในสถานทีก่อ่สรา้งและในบรษัิทของเราในประเทศเหลา่นีโ้ดยจา้งงานโดยตรง
หรอืผา่นผูรั้บเหมาชว่ง แมว้า่บรบิทดา้นสถาบนัและขอบเขตการด�าเนนิงานจะแตกตา่งกนั
อยา่งมากในแตล่ะประเทศ เราตอ้งปฏบิตัโิดยเคารพตอ่สทิธขิองบคุคลเหลา่น ัน้ในทกุ
ที	่และเคารพชุมชนทอ้งถิน่ทีอ่าจไดรั้บผลกระทบจากโครงการและการด�าเนนิกจิการ
ตา่งๆของเรา 

ดงันัน้ความปรารถนาของเราคอืการน�ากฎขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ตลอดจน หลกัการพืน้ฐานทีใ่ช ้
รว่มกนัในดา้นสทิธมินุษยชนมาใชใ้นทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิกจิการ ในทกุสายงานและทกุ
บรษัิทของเรา 

หลกัการพืน้ฐานทีใ่ชร้ว่มกนัดงักลา่วเป็นผลรวมของ:	
• พันธกรณีทีเ่ราน�ามาใชจ้ากมาตรฐานสากลที ่VINCI และบรษัิทในเครอืปฏบิตัติาม โดย

เฉพาะอยา่งยิง่หลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตวิา่ดว้ยการด�าเนนิธรุกจิและสทิธมินุษยชน 
(ดหูนา้ 7)

• กฎของบรษัิททีเ่ราก�าหนดขึน้โดยมพีืน้ฐานมาจากหลกัปฏบิตัเิหลา่นี ้โดยการตคีวาม
ใหต้รงกบัความเป็นจรงิของและโครงการของเรา 

ตอบสนองความคาดหวงัดา้นความโปรง่ใสของ
ตลาดและลกูคา้ของเรา 
บรษัิทขนาดใหญถ่กูจับตามองเป็นอยา่งมากเกีย่วกบัมาตรการทีว่างไวเ้พือ่ป้องกนัการ
ละเมดิสทิธมินุษยชน การละเมดิดงักลา่วอาจเกดิจากบรษัิทเองหรอืเชือ่มโยงทางออ้มกบั
ธรุกจิของบรษัิท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผา่นการรับเหมาชว่ง 
ความเสีย่งนีจ้ะยิง่สงูเป็นพเิศษเมือ่บรษัิทตา่งๆ ด�าเนนิงานในประเทศทีเ่ป็นทีท่ราบดวีา่
สทิธมินุษยชนถกูคกุคาม กลุม่บรษัิทใหญท่ีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่ง VINCI 
ทีไ่ดรั้บการวเิคราะหแ์ละตดิตามโดยนักลงทนุและนักวเิคราะหใ์นตลาดตา่งประเทศ ตอ้งมี
ความโปรง่ใสเกีย่วกบัระบบป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 

ความโปรง่ใสยงัตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ของเราดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณี
ทีโ่ครงการทีเ่ราด�าเนนิการไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงนิจากนักลงทนุจากตา่งประเทศ 
ซึง่ก�าหนดเกณฑท์ีช่ดัเจนและครบถว้นเกีย่วกบัการเคารพสทิธมินุษยชน และก�าหนดให ้
บรษัิทตอ้งแสดงความมุง่มัน่ในเรือ่งนี ้ 
โดยทัว่ไปไมว่า่จะเป็นการท�าสญัญาใดๆ การยดึมัน่ในพันธกรณีวา่ดว้ยการเคารพสทิธิ
มนุษยชนถอืเป็นปัจจัยหนึง่ในการสรา้งความแตกตา่งในเชงิบวกตอ่ลกูคา้ของเรา เป็นการ
ยนืยนัวา่เราด�าเนนิธรุกจิอยา่งกลุม่บรษัิททีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม มคีวามกงัวลตอ่
สภาพการท�างานและคณุภาพชวีติของงานในสถานทีก่อ่สรา้งของบรษัิท นอกจากนีย้งัเป็น
สญัญาณวา่เราด�าเนนิธรุกจิดว้ยความเคารพตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ พรอ้มควบคมุผลกระทบเชงิ
ลบและแสวงหาผลลพัธท์ีด่ตีอ่ประชากร

วธิกีารของเรา 
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"การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะ":  
ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ในภาคประชาสงัคมและ
สถาบนัระหวา่งประเทศ

เราสงัเกตพบวา่กลุม่ประชาสงัคมมคีวามคาดหวงัทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัสทิธมินุษยชน ซึง่
แสดงออกโดยการยอมรับ "หลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตวิา่ดว้ยการด�าเนนิธรุกจิและสทิธิ
มนุษยชน" ในปี 2011 ซึง่ระบถุงึความรับผดิชอบของบรษัิทและรัฐในเรือ่งนีต้ลอดจนการ
เยยีวยาผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการละเมดิสทิธมินุษยชน 

ในปัจจบุนั หลกัปฏบิตัขิององคก์รสหประชาชาตซิ ึง่สถาบนัระหวา่งประเทศรายใหญอ่ืน่ๆ
น�าไปปรับใช ้ถอืเป็นมาตรฐานอา้งองิของบรษัิทตา่งๆในการบรหิารจัดการผลกระทบของ
หลกัปฏบิตัดิงักลา่วตอ่สทิธมินุษยชน นอกจากนี ้หลกัปฏบิตัเิหลา่นีย้งัเนน้ "การตรวจสอบ
วเิคราะหส์ถานะ" ทีบ่รษัิทตอ้งด�าเนนิการในดา้นนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่บรษัิทนานาชาติ
ทีด่�าเนนิงานในประเทศทีเ่ป็นทีท่ราบดวีา่สทิธมินุษยชนก�าลงัถกูคกุคาม ปัจจบุนันีรั้ฐบาล
หลายประเทศไดน้�าแนวคดิเรือ่งความรับผดิชอบในการเฝ้าระวงันีไ้ปใชใ้นขอ้บงัคบัระดบั
ประเทศของตน 

ปกป้องชือ่เสยีงของเรา
ในโลกยคุโลกาภวิตัน ์ชือ่เสยีงของกลุม่บรษัิทเกดิขึน้จากชือ่เสยีงของแตล่ะบรษัิทหรอื
แมแ้ตโ่ครงการแตล่ะโครงการ
เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในประเทศใดประเทศหนึง่หรอืในสถานทีก่อ่สรา้งแหง่ใดแหง่หนึง่ 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณโ์ดยรวมของกลุม่บรษัิทผา่นกลไกของสือ่และเครอืขา่ย
สารสนเทศทีถ่กูกระจายไปทัว่โลก
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จดุเริม่ตน้จากมาตรฐานสากล
หน่วยงานระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิและการพัฒนา (OECD) และองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดก้�าหนด
มาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศซึง่ VINCI มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติาม 
ในปี 2003 กลุม่บรษัิทไดล้งนามในขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาตโิดยมุง่มัน่ทีจ่ะเคารพ
สทิธมินุษยชนในระดบันานาชาตแิละระมดัระวงัวา่จะไมเ่ป็นผูส้มรูร้ว่มคดิในการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนดงักลา่ว 

เอกสารก�าหนดขอบเขตความรว่มมอืทีบ่ญัญัตขิ ึน้
รว่มกนักบัสายงานตา่งๆของกลุม่บรษัิท 
VINCI ไดจั้ดท�าเอกสารก�าหนดขอบเขตทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัทัง้กลุม่บรษัิท โดยเริม่จาก
หลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตแิละอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีส่�าคญั ตลอดจนการศกึษา
เฉพาะเรือ่งวา่ดว้ยความเสีย่งของผลกระทบในแงล่บตอ่สทิธมินุษยชนในภมูภิาคตา่งๆ 
และในขณะเดยีวกนักอ็าศยัเครือ่งมอืทีม่อียูแ่ลว้ภายใน VINCI (ประมวลหลกัปฏบิตัทิีด่ใีน
กรอบแนวทาง Cooperate มาตรฐานทีพั่กอาศยัและสวสัดกิารแรงงานระหวา่งประเทศของ 
Soletanche Freyssinet)  
โครงการนีไ้ดด้�าเนนิการเป็นเครอืขา่ยโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลและสายงานตา่งๆของกลุม่
บรษัิท โดยประสานงานกบัผูม้บีทบาทในการด�าเนนิงาน เพือ่ระบปุระเด็นทีพ่บบอ่ยส�าหรับ
ทกุบรษัิท ความเสีย่งหลกัดา้นสทิธมินุษยชนตลอดจนหลกัการและพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตั ิ
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งเหลา่นี ้

VINCI จงึไดส้รา้งกลอ่งเครือ่งมอืทีง่านสามารถใชไ้ดโ้ดยตรงในการเขา้มามบีทบาทในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนในทกุประเทศทีก่ลุม่บรษัิทตัง้อยู ่

วธิกีารบญัญัตแินวทางของเรา

อนุสญัญาและมาตรฐานสากลหลกัทีเ่ราใชบ้งัคบั:
: ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (UDHR)

: กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR)

: ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR)

: อนุสญัญาพืน้ฐานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)

: แนวทางของโออซีดีสี�าหรับวสิาหกจิขา้มชาติ

: หลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตวิา่ดว้ยการด�าเนนิธรุกจิและสทิธมินุษยชน
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การระดมความคดิของเราชว่ยใหเ้ราสามารถระบหุา้ประเด็นทีธ่รุกจิของ VINCI 
อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส�าคญัตอ่สทิธมินุษยชน

ทัง้หา้ประเด็นนีค้รอบคลมุวงจรชวีติของโครงการทัง้หมด ตัง้แตก่ารเสนอราคาในการ
ประมลู การเตรยีมสถานทีแ่ละการกอ่สรา้งตลอดจนการด�าเนนิการและการใชง้าน ในแตล่ะ
ประเด็นเหลา่นี ้ไดม้กีารระบสุถานการณท์ีเ่ป็นรปูธรรมและแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกนั
ซึง่จะเรยีกวา่ "แนวทาง" แนวทางเหลา่นีเ้ป็นแนวทางเฉพาะส�าหรับ VINCI และอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา

แนวทางเพือ่ความกา้วหนา้ 
การก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิหลา่นีค้วรเป็นทีเ่ขา้ใจวา่ไมใ่ชก่ารบบีบงัคบั	แตเ่ป็นการ
กา้วไปขา้งหนา้ บรษัิท VINCI ตอ้งเผชญิกบับรบิททอ้งถิน่ทีแ่ตกตา่งกนัเป็นอยา่งมาก
ประเทศหนึง่ซึง่บรษัิทไมส่ามารถควบคมุไดเ้สมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็นบรษัิท
ตัง้ใหมใ่นประเทศนัน้ๆนับแตน่ี ้บรษัิทสามารถพึง่พาค�าแนะน�าทีช่ดัเจนเพือ่ป้องกนัความ
เสีย่งในการละเมดิสทิธมินุษยชน แนวทางเหลา่นีใ้ชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานในการกระตุน้ให ้
งานทีเ่ผชญิกบัปัญหาดา้นสทิธมินุษยชน ตอ้งตดิตามการปฏบิตัขิององคก์รของตนและระบุ
ประเด็นทีต่อ้งปรับปรงุ การใชง้านแนวทางดงักลา่วจะด�าเนนิการพรอ้มกบัการสรา้งความ
ตระหนัก การฝึกอบรมและการแบง่ปันขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ เพือ่พัฒนา
วฒันธรรมในการป้องกนัในดา้นดงักลา่ว เชน่ ในดา้นความปลอดภยั เป็นตน้

สภาพที�พกัอาศยั

การยา้ยถิ�นฐานของแรงงานและหลกั
ปฏบิตัใินการสรรหาบคุลากร

สภาพการทาํงาน

การเคารพสทิธมินษุยชนในหว่งโซค่ณุคา่

ชุมชนทอ้งถิ�น
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การยา้ยถิน่ฐานของแรงงานและหลกัปฏบิตัใินการสรรหาบคุลากร
หนีส้นิและคา่ใชจ้า่ยในการสรรหาบคุลากร
การเปลีย่นสญัญาจา้ง
ใบอนุญาตท�างาน เอกสารประจ�าตวั วซีา่ หนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตขอออกนอก
ประเทศ

สภาพการท�างาน
คา่ตอบแทน 
เวลาท�างาน
การลาพักรอ้นและผลประโยชนท์างสงัคมอืน่ๆ
การเป็นตวัแทนพนักงาน 
การจา้งงานผูเ้ยาว์
การเลอืกปฏบิตั ิ
สขุภาพและความปลอดภยัในทีท่�างาน
การป้องกนัภยั

สภาพทีพ่กัอาศยั
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีพั่กอาศยั: สขุภาพ ความปลอดภยัและความแน่นอน 
เสรภีาพในการเดนิทาง การขอรับค�าปรกึษาและการจัดการค�ารอ้งเรยีน 

การเคารพสทิธมินษุยชนในหว่งโซค่ณุคา่
สรา้งความตระหนัก ระบคุวามเสีย่งและท�าสญัญา

ชุมชนทอ้งถิน่
ปัญหาดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ปัญหาดา้นทีด่นิ 
การใหค้�าปรกึษา การมสีว่นรว่มของชมุชนในทอ้งถิน่และการจัดการค�ารอ้งเรยีน

แนวทางของ VINCI



การด�าเนนิธรุกจิของเรา บางครัง้เราอาจตอ้งสรรหาแรงงานขา้มชาต ิการจา้ง
งานคนงานเหลา่นีส้ะทอ้นถงึความเป็นจรงิทีแ่ตกตา่งกนัไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
เงือ่นไขของการยา้ยถิน่ฐาน (การเดนิทาง การเดนิเอกสาร การสรรหาบคุลากร 
ทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ)  
กรณีการละเมดิสทิธขิองแรงงานขา้มชาตอิาจเป็นผลมาจากทัง้หลกัปฏบิตัใิน
การสรรหาบคุลากร และกฎหมายภายในประเทศวา่ดว้ยการยา้ยถิน่ฐาน 
แนวทางในสว่นนีจ้ะระบถุงึการกระท�าทีต่อ้งด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัสถานการณ์
การบงัคบัใชแ้รงงานทีอ่าจเกดิขึน้ ไมว่า่การจา้งงานจะท�าโดยกลุม่บรษัิท
โดยตรง หรอืด�าเนนิการโดยบรษัิทจัดหางานชัว่คราวกต็าม
แนวทางทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน * ก�ากบัไมใ่ชก้บัโครงการระยะสัน้ และมคีวาม
เกีย่วขอ้งเฉพาะในพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีล่ะเอยีดออ่นบางแหง่เทา่นัน้ 

หนีส้นิและคา่ใชจ้า่ยในการสรรหาบคุลากร
• ผูส้มคัรตอ้งไมจ่า่ยคา่ธรรมเนยีมใดๆ ไมว่า่จะเป็นในระหวา่งการคดัเลอืก การสรรหา

หรอืการจา้งงาน
• สญัญาทัง้หมดทีท่�ากบับรษัิทจัดหางานตอ้งรวมขอ้หา้มการเรยีกเกบ็คา่สมคัรจากผู ้

สมคัร
• บรษัิทจัดหางานตอ้งใหแ้นวทางปฏบิตัใินการจา้งงานทีโ่ปรง่ใสแกบ่รษัิทผูใ้ชบ้รกิาร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชต้วัแทน ตวัแทน ตวักลาง คา่ตอบแทนและเงือ่นไขการมอบ
หมายงาน 

• บรษัิทและบรษัิทจัดหางานตอ้งมัน่ใจวา่ผูส้มคัรจะไดรั้บแจง้วา่พวกเขาไมต่อ้งจา่ยคา่
ธรรมเนยีมใดๆ ไมว่า่จะอยูใ่นขัน้ตอนใดของการสรรหาบคุลากร

• แรงงานขา้มชาตติอ้งสามารถเขา้ถงึการรอ้งเรยีนทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบัการจา่ยคา่
จัดหางานได ้

01 การยา้ยถิน่ฐานของ
แรงงานและหลกัปฏบิตัใิน
การสรรหาบคุลากร
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การเปลีย่นสญัญาจา้ง
• บรษัิทหา้มการบงัคบัขม่ขู ่หลอกลวงหรอืการละเวน้ในขัน้ตอนการสรรหาบคุลากรอยา่ง

เครง่ครัด
• แรงงานขา้มชาตติอ้งสญัญาซึง่เขยีนในภาษาทีต่นเขา้ใจ และตอ้งมกีารอธบิายขอ้

ก�าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดอยา่งชดัเจนใหแ้กแ่รงงานขา้มชาตกิอ่นออกเดนิทางจาก
ประเทศบา้นเกดิ

• บรษัิทตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารสือ่สารขอ้มลูส�าคญัทกุขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สภาพการท�างานและทีพั่กอาศยัใหพ้นักงานทราบอยา่งถกูตอ้ง โดยบรษัิทจัดหางาน 
ตวักลางหรอืบรษัิทเอง

ใบอนุญาตท�างาน เอกสารประจ�าตวั วซีา่ 
หนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตขอออกนอก
ประเทศ

• บรษัิทจะไมย่ดึเอกสารการเดนิทาง เอกสารประจ�าตวัหรอืสิง่ของสว่นตวัใดๆของ
พนักงาน

• บรษัิทตอ้งจัดเตรยีมตูเ้กบ็ของทีป่ลอดภยัส�าหรับพนักงานแตล่ะคนเพือ่ปกป้องเอกสาร
สว่นบคุคลและสิง่ของมคีา่*

• บรษัิทใชเ้อกสารตน้ฉบบัเมือ่มคีวามจ�าเป็นอยา่งแทจ้รงิเทา่นัน้ ส�าหรับการลงทะเบยีน
กบัหน่วยงานทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานระดบัประเทศ เมือ่ลงทะเบยีนแลว้ตอ้งสง่เอกสาร
คนืใหก้บัพนักงานโดยทนัที

• พนักงานตอ้งมสีทิธเิลกิสญัญาวา่จา้งของตนเอง (หลงัจากแจง้ลว่งหนา้ตามสมควร) 
เมือ่ใดกไ็ดโ้ดยไมต่อ้งมโีทษทางปกครองหรอืทางการเงนิ (เชน่ การหกัเงนิเดอืน หรอื
การไมจ่า่ยคา่จา้ง) องคป์ระกอบนีต้อ้งระบไุวใ้นสญัญาจา้งของพนักงาน
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02 สภาพการท�างาน

ในการด�าเนนิธรุกจิของเรา เรามุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจแกง่านของเราใน
ดา้น: สขุภาพและความปลอดภยัโดยมเีป้าหมาย "ปลอดอบุตัเิหต"ุ ระบบการ
บรหิารจัดการทีส่มดลุในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดจากการเลอืกปฏบิตั ิ
สว่นนีว้า่ดว้ยความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานทางสงัคม 
ซึง่อาจเป็นผลมาจากการไมร่ะมดัระวงัเกีย่วกบัสภาพการท�างาน ส�าหรับแตล่ะ
หวัขอ้ จะมแีนวทางบอกรายละเอยีดขัน้ตอนและการด�าเนนิการทีต่อ้งปฏบิตั ิ
ตามเพือ่ป้องกนัความเสีย่งตอ่การละเมดิสทิธพิืน้ฐานทางสงัคมของพนักงาน
ในทีท่�างาน 
แนวทางทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน * ก�ากบัไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัการท�างานเป็น
กะ และคนงานขดุเจาะน�้ามนัซึง่มรีะบบชดเชยและคา่ตอบแทนทีเ่ฉพาะเจาะจง
อยูแ่ลว้ (เบีย้พเิศษ เบีย้ประกนัภยั คา่ชดเชยในรปูเงนิสดหรอืในรปูแบบผล
ประโยชนอ์ืน่ การลาพักรอ้น ฯลฯ)

คา่ตอบแทน 
• บรษัิทตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยคา่จา้งขัน้ต�า่ของประเทศ ถา้มี
• คา่ตอบแทนตอ้งตรงกบัจ�านวนชัว่โมงทีท่�างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ท�างานลว่ง

เวลา* 
• พนักงานตอ้งไดรั้บคา่จา้งตรงเวลาอยา่งสม�า่เสมอ และควรโอนเงนิคา่จา้งในบญัชี

ธนาคารโดยตรง 
• การหกัเงนิเดอืนจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลในจ�านวนทีเ่หมาะสม และอธบิายให ้

พนักงานเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน

เวลาท�างาน
• บรษัิทตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศทีก่�าหนดชัว่โมงท�างานและเวลาท�างานลว่ง

เวลา ถา้ม ีตอ้งปฏบิตัติามขอ้จ�ากดัในการท�างานลว่งเวลา ถงึแมว้า่พนักงานจะเป็นผูข้อ
ท�างานลว่งเวลาเอง 

• บรษัิทตอ้งเกบ็และตดิตามชัว่โมงการท�างานในระเบยีนรายสปัดาห ์
• ตอ้งจา่ยคา่ลว่งเวลาอยา่งนอ้ยในอตัราเทา่กบัเวลาท�างานปกต*ิ
• พนักงานทกุคนตอ้งมสีทิธพัิกผอ่นอยา่งนอ้ยหนึง่วนัตอ่สปัดาห ์ยกเวน้การท�างานหรอื

สถานการณบ์างประเภทซึง่อาจมกีฎพเิศษเกีย่วกบัชัว่โมงการท�างานและชว่งเวลาพัก
ผอ่น* 

• พนักงานตอ้งสามารถใชส้ ิง่อ�านวยความสะดวกสขุาภบิาลไดอ้ยา่งเสรแีละเวลาพักใน
ชว่งวนัท�างาน 

• กฎระเบยีบวา่ดว้ยระยะเวลาการท�างาน ชว่งเวลาในการพักผอ่นและเวลาพักตอ้งสือ่สาร
ใหพ้นักงานทราบในรปูแบบทีเ่ขา้ถงึไดแ้ละเขา้ใจไดต้ัง้แตเ่ริม่งาน 
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การลาพักรอ้นและผลประโยชนท์างสงัคมอืน่ๆ
• บรษัิทตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของกฎหมายในประเทศเกีย่วกบัวนัหยดุพักรอ้นเสมอ 
• บรษัิทตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตใุนสถานทีท่�างาน พนักงานจะได ้

รับประโยชนท์ดแทนการเสยีชวีติและผลประโยชนท์พุพลภาพถาวรในประเทศทีด่�าเนนิ
ธรุกจิ

• บรษัิทตอ้งพยายามพัฒนารปูแบบการประกนัสขุภาพหากไมม่รีะบบดงักลา่ว หรอืระบบ
การประกนัสขุภาพไมม่ปีระสทิธภิาพมากพอในประเทศทีด่�าเนนิธรุกจิ

การเป็นตวัแทนพนักงาน 
• บรษัิทตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายในประเทศวา่ดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการ

เจรจาตอ่รองรว่ม 
• บรษัิทตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่ตวัแทนพนักงาน หรอืพนักงานทีป่ระสงคจ์ะจัดตัง้

สหภาพแรงงาน
• ในกรณีทีก่ฎหมายจ�ากดัสทิธใินเสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการเจรจาตอ่รองรว่ม 

บรษัิทตอ้งไมข่ดัขวางและสง่เสรมิการพัฒนาตวัแทนของพนักงานทีเ่ทยีบเคยีงกนั 

การจา้งงานเยาวชน
• บรษัิทมนีโยบายเกีย่วกบัอายขุัน้ต�า่ในการงานตามกฎหมายของประเทศซึง่ตอ้งไมต่�า่

กวา่ 15 ปี 
• บรษัิทตอ้งไมจ่า้งงานเยาวชนทีม่อีายตุ�า่กวา่ 15 ปี ในท�านองเดยีวกนั บรษัิทไมจ่า้ง

เยาวชนทีม่อีายไุมถ่งึเกณฑข์ัน้ต�า่ในการศกึษาภาคบงัคบัในประเทศทีด่�าเนนิธรุกจิอยู ่
นอกเสยีจากวา่เยาวชนดงักลา่วมสีว่นรว่มในโครงการฝึกงานอยา่งเป็นทางการ 

• บรษัิทตอ้งไมจ่า้งงานบคุคลทีม่อีายตุ�า่กวา่ 18 ปีมาท�างานในสภาพทีเ่ป็นอนัตราย เชน่ 
ใตด้นิ ใตน้�้า ในทีส่งูหรอืในพืน้ทีแ่คบ

การเลอืกปฏบิตั ิ
• บรษัิทตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัทิกุรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นการจา้งงาน ความสมัพันธใ์นที่

ท�างาน และในการพัฒนาทางหนา้ทีก่ารงานของพนักงานของเรา
• บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัทัง้ชายและหญงิ
• บรษัิทตอ้งมุง่มัน่พัฒนาโครงการสง่เสรมิความหลากหลายและการสรา้งความตระหนัก

เกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัใินหมูพ่นักงานของบรษัิท
• หากเป็นไปได ้บรษัิทพยายามทีจ่ะสภาพการท�างานระหวา่งแรงงานขา้มชาตทิ�างานใน

สถานทีท่�างานเดยีวกนัใหก้ลมกลนืกนั
• บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะใชก้ลไกการจัดการการรอ้งเรยีน เพือ่ใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึวธิใีห ้

ความชว่ยเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพได ้
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สขุภาพและความปลอดภยัในทีท่�างาน
• บรษัิทตอ้งบญัญัตนิโยบายดา้นสขุภาพและความปลอดภยัทีค่รอบคลมุทกุคนท�างานใน

สถานทีท่�างานโดยไมค่�านงึถงึต�าแหน่งหนา้ทีก่ารงาน
• บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอแกพ่นักงานทกุประเภท
• ตอ้งจัดหาอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสมกบังานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหแ้ก่

พนักงานทกุคน
• พนักงานตอ้งสามารถเขา้ถงึสิง่อ�านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาล และพืน้ทีรั่บประทาน

อาหาร (ยกเวน้สถานทีท่�างาน)
• งานทัง้หมดตอ้งมขีัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง เพือ่ระบแุละจัดการอนัตรายทีอ่าจเกดิ

ขึน้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
• บรษัิทตอ้งจัดใหม้รีะบบทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นการรายงานอบุตัเิหตจุากการท�างานและโรคจาก

การท�างาน ระบบดงักลา่วตอ้งมขีอ้มลูสถติเิกีย่วกบัผูรั้บเหมาชว่งโดยใชด้ชันชีีว้ดัรวม
ของกลุม่บรษัิท

• บรษัิทตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะบญัญัตนิโยบายดา้นสขุภาพทีเ่นน้ถงึภยัคกุคามดา้นสขุภาพและ
ความเสีย่งดา้นสงัคมและจติใจ

การรักษาความปลอดภยั
• บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องสถานทีท่�างานและพนักงานในสถานทีด่งักลา่วตอ่การกระท�าที่

มุง่รา้ยใดๆ
• บรษัิทใหค้วามส�าคญัตอ่ความปลอดภยัของคนงานในชว่งเวลาท�างาน และในชว่งทีอ่ยู่

ในทีพั่กอาศยัเมือ่อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของบรษัิท 
• พนักงานจะตอ้งไดรั้บแจง้ใหท้ราบถงึแผนการรักษาความปลอดภยัของบรษัิท สว่น

พนักงานมหีนา้ทีใ่นการน�าค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยัทีก่�าหนดโดยบรษัิทไปใชโ้ดย
ไมฝ่่าฝืน 

• ระบบการรักษาความปลอดภยัตอ้งด�าเนนิการดว้ยความเคารพตอ่สทิธมินุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

• หากเป็นไปได ้กอ่นการน�าระบบการรักษาความปลอดภยัมาใช ้บรษัิทตอ้งด�าเนนิการ
ประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั (RIA) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ใชม้าตรการทีเ่หมาะสมใน
บรบิททีด่�าเนนิการ

• บรษัิทตอ้งหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกบัระบบการรักษาความปลอดภยัอยา่ง
สม�า่เสมอ 

• บรษัิทตอ้งมรีะบบทีเ่ป็นทางการในการรวบรวมและจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัติามมาตรการรักษาความปลอดภยัและขอ้กลา่วหาเรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชน
ทีอ่าจเกดิขึน้
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03 สภาพทีพั่กอาศยั

เมือ่บรษัิทจัดหาทีพั่กอาศยัใหก้บัพนักงาน บรษัิทจะตอ้งรับประกนัความ
ปลอดภยัทางรา่งกายและการรักษาความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยั ทีพั่กอาศยั
ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพนักงาน (เชน่ อาหาร การเขา้ถงึ
น�้าดืม่น�้าใช ้สิง่อ�านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาล สขุอนามยั และความเป็น
สว่นตวั) ในสว่นนี ้แนวทางปฏบิตักิลา่วถงึทีพั่กอาศยัถาวรทีจั่ดใหง้าน และ
ไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัพืน้ทีท่�างานในระยะสัน้และ แนวทางดงักลา่วระบเุงือ่นไขที่
จะตอ้งปฏบิตัติามและการด�าเนนิการทีต่อ้งท�า เพือ่รับประกนัสภาพทีพั่กอาศยั
ทีเ่หมาะสมตามขอ้เสนอแนะระหวา่งประเทศในเรือ่งนี้

มาตรฐานเกีย่วกบัทีพั่กอาศยั: สขุภาพ ความ
ปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั 

• บรษัิทตอ้งจัดหาทีพั่กอาศยัทีป่ลอดภยั สะอาดและถกูสขุลกัษณะ พรอ้มน�้าประปา
และน�้าดืม่ พรอ้มสิง่อ�านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาล และอปุกรณค์วบคมุอณุหภมูทิี่
เหมาะสมหากจ�าเป็นใหแ้กพ่นักงาน

• บรษัิทตอ้งจัดหาพืน้ทีส่ว่นบคุคลใหแ้กพ่นักงานและใหค้วามเป็นสว่นตวัอยา่งเพยีงพอ 
นอกจากนีบ้รษัิทยงัตอ้งจัดใหม้ตีูเ้กบ็ของทีป่ลอดภยัส�าหรับงานแตล่ะคน

• บรษัิทตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัอาคารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาคารทีม่ี
ผูพั้กอาศยัหลายคน

• บรษัิทตอ้งระบบการจัดการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่สิง่อ�านวยความสะดวกตา่งๆจะ
ยงัคงความสะอาดและปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา

• บรษัิทตอ้งใหบ้รกิาร เชน่ซกัผา้ การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย หากเป็นไป
ได ้หากบรกิารทีจั่ดใหใ้นทีพั่กชัว่คราวในเขตกอ่สรา้งตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย (ตวัอยา่งเชน่ 
รา้นขายอาหาร บรกิารโทรศพัท ์ฯลฯ) บรษัิทตอ้งไมแ่สวงหาผลก�าไรจากบรกิารเหลา่นี้

• บรษัิทตอ้งค�านงึถงึความหลากหลายของแรงงานขา้มชาตใินความตอ้งการดา้นอาหาร 
อาหารทีเ่หมาะสมและใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัอาหารถา้เป็นไปได ้

เสรภีาพในการเดนิทาง การขอรับค�าปรกึษาและ
การจัดการค�ารอ้งเรยีน

• บรษัิทตอ้งไมเ่กบ็บตัรประจ�าตวัของงาน หากงานขา้มชาตริอ้งขออยา่งชดัแจง้ให ้
นายจา้งเกบ็รักษาเอกสารไวเ้พือ่ความปลอดภยั งานตอ้งสามารถขอเอกสารของตนคนื
ไดท้กุเมือ่ดว้ยขัน้ตอนทีง่า่ยและชดัเจน

• บรษัิทตอ้งจัดใหม้ตีูเ้กบ็ของทีป่ลอดภยัส�าหรับงานทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นทีพั่กทีจั่ดไวใ้ห ้
• บรษัิทตอ้งมัน่ใจวา่ขอ้จ�ากดัใดๆเกีย่วกบัความสามารถของงานในการเดนิทางไปมา

ไดอ้ยา่งอสิระทัง้ภายในและภายนอกทีพั่ก จะจ�ากดัเฉพาะทีจ่�าเป็นเทา่นัน้ และตอ้งมี
เหตผุลทีเ่หมาะสม

• บรษัิทตอ้งพยายามพดูคยุกบังานเกีย่วกบัเงือ่นไขและขอ้บงัคบัของทีพั่กอาศยัชัว่คราว
ในเขตกอ่สรา้ง 

• ตอ้งมกีลไกในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนใหก้บังาน และงานตอ้งสามารถใชง้านกลไกดงั
กลา่วไดโ้ดยงา่ย
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การป้องกนัความเสีย่งการละเมดิสทิธมินุษยชนในหว่งโซค่ณุคา่ตอ้งใชค้วาม
รูอ้ยา่งละเอยีดเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจัดการของคูค่า้ทีเ่ป็นคูส่ญัญาใน
โครงการของเรา ดงันัน้จงึเป็นกระบวนการตอ่เนือ่งทีส่ามารถด�าเนนิการไดใ้น
ระยะยาวเทา่นัน้ 
แนวทางนีก้�าหนดวธิกีารรักษาความปลอดภยัของหว่งโซค่ณุคา่ของเราอยา่ง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป คูม่อืของ VINCI เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนระบถุงึขัน้ตอนทีบ่รษัิท
ในกลุม่สามารถน�าไปใชเ้พือ่บรรลเุป้าหมายนีไ้ด ้
หว่งโซค่ณุคา่หมายถงึผูรั้บเหมาชว่ง ในกรณีทีเ่ป็นโครงการทีไ่ดรั้บสมัปทาน 
หว่งโซค่ณุคา่ยงัรวมถงึบรษัิททีท่�าสญัญาหลกั ไดแ้กบ่รษัิทหรอืกลุม่บรษัิทที่
รับผดิชอบงานกอ่สรา้งและผูด้�าเนนิการ

สรา้งความตระหนัก ระบคุวามเสีย่งและท�าสญัญา
• สรา้งความตระหนักแกผู่บ้รหิารของบรษัิทถงึความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิของบรษัิทผูรั้บเหมาชว่ง และผูรั้บเหมาหลกัทีม่สีว่นรว่มในโครงการ 
• ระบคุวามเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนทีส่�าคญัทีส่ดุทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทผูรั้บเหมา

ชว่ง และผูรั้บเหมาหลกัทีม่สีว่นรว่มในโครงการ
• ประเด็นเรือ่งสทิธมินุษยชนอยา่งชดัเจนในขัน้ตอนการประมลู และเมือ่ท�าสญัญากบั

บรษัิทผูรั้บเหมาชว่งและผูรั้บเหมาหลกัทีม่สีว่นรว่มในโครงการ

04 ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธิ
มนุษยชนในหว่งโซค่ณุคา่
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โครงการการกอ่สรา้งและการใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐานอาจสง่ผลกระ
ทบตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ ลกูคา้มกัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในชว่งแรกในความสมัพันธ์
กบัประชากรทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบ อยา่งไรกต็าม ผูรั้บสมัปทานและผูส้รา้ง
กม็หีนา้ทีรั่บผดิชอบเชน่กนั เราตอ้งท�างานอยา่งใกลช้ดิกบัลกูคา้ในการระบ ุ
หลกีเลีย่งและลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม ตอ่ปัจจัยทีเ่อือ้ตอ่การด�ารง
วถิชีวีติของชมุชน 
ในสว่นนี ้แนวทางของเราจะใหค้�าแนะน�าโดยละเอยีดเพือ่ไมใ่หเ้กดิการละเมดิ
สทิธขิัน้พืน้ฐานของชมุชนในทอ้งถิน่ และลดผลกระทบเชงิลบทีบ่รษัิทอาจ
ตอ้งเผชญิ เมือ่รว่มงานกบัชมุชนทอ้งถิน่ การด�าเนนิงานของเราเกีย่วขอ้งกบั
โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัสมัปทานหรอืการกอ่สรา้งขนาดใหญ่

ประเด็นปัญหาดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
• บรษัิทตอ้งพยายามท�าความเขา้ใจถงึผลกระทบเชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการตอ่

ชมุชนทอ้งถิน่โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยการท�าแผนทีค่วามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
และด�าเนนิการประเมนิผลกระทบตอ่ชมุชน

• บรษัิทตอ้งพยายามพัฒนาแผนการด�าเนนิงานทีร่ะบรุายละเอยีดการด�าเนนิงาน เพือ่ลด
ผลกระทบและ/หรอืชดเชยผลกระทบดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิทีเ่ป็นลบ ใน
ขณะเดยีวกนั ระบโุอกาสและการด�าเนนิงานทีส่ง่เสรมิผลกระทบทางบวกของโครงการ
ตอ่ชมุชนทอ้งถิน่

• เราสง่เสรมิใหบ้รษัิทประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมในเชงิบวกของธรุกจิ
ตา่งๆในภมูภิาค และใชม้าตรการทีส่ง่เสรมิผลกระทบเหลา่นี ้(เชน่ การฝึกอบรมและ
การจา้งแรงงานทอ้งถิน่ทีม่ทีกัษะต�า่ การพัฒนาหว่งโซอ่ปุทานทีม่รีากฐานมาจากระดบั
ทอ้งถิน่ ฯลฯ)

• หากเป็นไปได ้บรษัิทควรพยายามทีจ่ะเปลีย่นสิง่อ�านวยความสะดวกในสถานทีก่อ่สรา้ง
ใหเป็นสิง่อ�านวยความสะดวกทีอ่าจเป็นประโยชนต์อ่ประชากรในทอ้งถิน่ (เชน่ ศนูย์
สขุภาพ ศนูยช์มุชน พืน้ทีนั่นทนาการฯลฯ)

ประเด็นปัญหาดา้นทีด่นิ 
• บรษัิทตอ้งพยายามออกแบบและพัฒนาโครงการทีช่ว่ยลดการพลดัถิน่ทางกายภาพ

และ/หรอืผลกระทบทางเศรษฐกจิ
• บรษัิทตอ้งตรวจสอบและท�าความเขา้ใจแผนทีด่นิทัง้หมด และการสรา้งโครงสรา้ง

ชัว่คราวใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการของตนทีด่�าเนนิการโดยบคุคลทีส่าม
• ในระหวา่งการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษัิทตอ้งพยายามลดผลกระทบเชงิลบทาง

สงัคมและเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการซือ้ทีด่นิหรอืขอ้จ�ากดัในการเขา้ถงึทีด่นิส�าหรับชมุชน
ในทอ้งถิน่

• เมือ่บรษัิทด�าเนนิโครงการ เราสง่เสรมิใหบ้รษัิทมสีว่นรว่มในกลไกการรอ้งเรยีนทีม่ผีล
บงัคบัใช ้เพือ่ใหช้มุชนทอ้งถิน่สามารถแจง้ปัญหาดา้นทีด่นิทีม่อียูท่ัง้หมดได ้

05 ชมุชนทอ้งถิน่
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การปรกึษา การมสีว่นรว่มของชมุชนในทอ้งถิน่ 
และการจัดการค�ารอ้งเรยีน

• บรษัิทตอ้งพยายามทีจ่ะเขยีนแผนทีผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดรั้บผลกระทบ
จากโครงการ

• ทนัททีีเ่ร ิม่ตน้โครงการ บรษัิทตอ้งพดูคยุกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัแทน
จากชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากโครงการ

• บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีลไกการจัดการค�ารอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่ชมุชนทอ้งถิน่
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย

• บรษัิทตอ้งจัดท�าแผนการแกไ้ขปั้ญหาทีเ่หมาะสมเพือ่ตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนของ
ชมุชนในทอ้งถิน่
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ชนเผา่พืน้เมอืงมสีทิธใิน
ทีด่นิทีต่นอาศยัและ/หรอื

ท�าการเพาะปลกู […]



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