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นโยบายหว่งโซอ่ปุทานทีย่ ัง่ยนื 

ความย่ังยนืเป็นหัวใจสาํคัญของการดําเนนิธรุกจิของวา
ลเมท 
วาลเมทสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาการแบบย่ังยนืในทกุสว่
นของหว่งโซอ่นัมคีณุคา่และคาดหวงัวา่ผูป้ระกอบการจ
ะดําเนนิการในลกัษณะดงักลา่วเชน่เดยีวกนั 
 
วาลเมทตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการของวาลเมททัง้หมดต ้
องปฏบิัตติามหลักความย่ังยนืตอ่ไปนี ้
นีค่อืจดุเริม่ตน้สาํหรับการเขา้ร่วมและดํารงไวซ้ึง่ความสั
มพันธท์างธรุกจิทัง้หมดกับวาลเมท 
  
ผูป้ระกอบการตอ้งมั่นใจวา่ พนักงานทัง้หมด 
ไมวา่จะเป็นพนักงานประจําหรอืชัว่คราว 
เชน่เดยีวกนักบัตัวผูป้ระกอบการเองและผูป้ระกอบการช่
วงทัง้หมด 
จะรับรู ้แ่ละปฏบิตัติามขอ้กําหนดทีถ่กูกําหนดไวใ้นนโยบ
ายนี้ 
 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง: 

1. ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของจรยิธรรมทางธรุกจิและท
างกฎหมาย 

 เพือ่เป็นการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายของประเทศและร
ะหวา่งประเทศ 
ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางทีเ่ป็นยอมรับกนัโดยทัว่ไ
ป 

 ไมเ่ขา้ร่วมหรอืใหก้ารสนับสนุนรูปแบบของการคอรรั์
ปชนั การใหส้นิบนและการฟอกเงนิใด ๆ 
โดยรวมไปถงึการไมจ่่ายสนิบนหรอืจา่ยเงนิผดิกฎหม
ายอืน่ ๆ 
เพือ่ใหไ้ดห้รอืรักษาธรุกจิหรอืเพือ่ใหอํ้านวยความสะ
ดวกในการตดัสนิใจหรอืใหก้ารบรกิารทีด่ใีหเ้ป็นประโ
ยชนแ์กต่นเอง 

 ไมเ่สนอของกํานัล 
การเลีย้งรับรองหรอืการใหก้ารตอ้นรับทีฟุ่่ มเฟือยหรื
อมลูคา่สงูใหก้บัพนักงานของเวลเมท ของขวัญ 
การเอ็นเตอรเ์ทน หรอืการตอ้นรับใด ๆ 
จะตอ้งมเีหตมุผีลและเหมาะสม 
และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึขอ้กฎหมายของประเทศและธ
รรมเนยีมของธรุกจินัน้ ๆ 

 งดใหห้รอืรับของขวญัทีอ่ยูใ่นรูปเงนิสดหรอืเทยีบเท่
าเงนิสด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 เพือ่ใหม้กีารสง่มอบขอ้มลูเกีย่วกบันโยบายนีซ้ ึง่เกีย่ว
ขอ้งไปถงึการดําเนนิธรุกจิกับเวลเมท 
เชน่เดยีวกับการรายงานอย่างทันทว่งทเีกีย่วกับขอ้บ
กพร่องใด ๆ 
ทีอ่าจปรากฏในขอ้มลูทีพ่วกเขาสง่มอบใหด้ว้ย 
เมือ่มกีารรอ้งขอ 

 เพือ่การปฏบิตัตินดว้ยความซือ่สตัยใ์นความสมัพันธ์
ทางธรุกจิทัง้หมด สําหรับ Valmet 
ความมศีลีธรรมหมายถงึความซือ่สตัยแ์ละมหีลักการ
ทางศลีธรรมทีแ่ข็งแกร่ง 

2. สทิธมินุษยชนและสทิธขิองผูใ้ชแ้รงงาน 
 เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัขิ

องประเทศเดีย่วกับสทิธมินุษยชนและสทิธขิองผูใ้ชแ้
รงงาน 
รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ใหก้บัพวกเขาไดรั้บทราบดว้ย 

 เพือ่ใหค้วามเคารพตอ่การปกป้องสทิธมินุษยชนและ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ 
หลกัการปฏญิญาสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประ
ชาชาต ิและ 
สทิธแิรงงานขัน้พืน้ฐานทีป่ระกาศโดยองคก์รแรงงาน
สากล ซึง่รวมถงึเสรภีาพในการรวมตวัเป็นสมาคม 
การตระหนักรูใ้นสทิธกิารรวมตัวเพือ่ตอ่รอง 
การเลกิการบงัคบัใชแ้รงงาน 
และความเทา่เทยีมกนัของโอกาสและการปฏบิตั ิ

 ไดรั้บคา่จา้งตามอตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ตามกฎหมายสาํห
รับการทํางานในเวลาทํางานปกต ิ
สว่นตา่งของชัว่โมงการทํางานลว่งเวลาและอัตราคา่
ลว่งเวลา 

 ไมจ่า้งหรอืดําเนนิธรุกจิกับผูรั้บเหมาชว่งหรอืผูป้ระก
อบการทีจ่า้งบคุลากรทีม่อีายขุัน้ตํา่ซึง่นอ้ยกวา่ 15 
ปีหรอือายุทตีอ้งเขา้รับการศกึษาในโรงเรยีนภาคบงั
คบัตามทีก่ฎหมายระบ ุ
แลว้แตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่จะสงูกวา่ 
การจา้งบคุลากรดงักลา่วขา้งบนทีม่อีายขุัน้ตํา่มากกว่
า 15 ปีแตน่อ้ยกวา่ 18 ปี 
ตอ้งไมเ่ป็นการรบกวนตอ่การไดรั้บการศกึษา 
สขุภาพ 
ความปลอดภัยหรอืศลีธรรมอนัดขีองบคุคลนัน้  

 ไมบ่งัคับใชแ้รงงานในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 
หรอืดําเนนิธรุกจิกบัผูป้ระกอบการชว่งหรอืผูป้ระกอบ
การทีก่ระทําลกัษณะดงักลา่ว 

 ไมย่ดึเอกสารประจําตัวทีอ่อกโดยรัฐบาล 
หนังสอืเดนิทาง 
ใบอนุญาตทํางานหรอืเรยีกรับเงนิหรอืคา่ธรรมเนยีมอื่
น ๆ ทีไ่ม่สมเหตสุมผล (เชน่ คา่นายหนา้หรอืคา่จา้ง) 
เป็นเงือ่นไขหนึง่ของการจา้งงาน 

 ไมเ่ลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน การชดเชย 
โอกาสในการฝึกอบรม การเลือ่นตําแหน่ง 
การเลกิจา้ง 
หรอืการเกษียณอายุทีคํ่านงึถงึความแตกตา่งดา้นเชื้
อชาต ิอาย ุเพศ ฐานะทางสงัคม ชาตกํิาเนดิ ศาสนา 
ความพกิาร การแสดงออกทางเพศ 
สถานะการสมรสหรอืความเป็นมารดา 
การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสหภาพ 
การมสีว่นร่วมทางการเมอืง หรอืเหตผุลอืน่ ๆ 
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได ้

 ไมแ่สดงหรอืสนับสนุนการลงโทษทางร่างกาย 
หรอืการคกุคามหรอืละเมดิทางร่างกาย ทางเพศ 
ทางจติใจหรอืดว้ยวาจา 

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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 เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูรั้บเหมาตามไซตง์านจะมสี ิง่อํานวย
ความสะดวกใหเ้พยีงพอและเหมาะสม 

3. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัขิ

องประเทศเกีย่วกับอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ใหก้บัพวกเขาไดรั้บทราบดว้ย 

 จัดใหส้ภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ลอดภัย 
ถกูสขุลักษณะและการดแูลจัดการทีม่รีะเบยีบเรยีบรอ้
ย 

 เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหต ุ
การบาดเจ็บหรอืโรคทีเ่กดิจากการทํางาน 

 จัดใหม้กีารจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอและความสาม
ารถทีจํ่าเป็นสําหรับการจัดสถานทีทํ่างานทีถ่กูสขุลัก
ษณะและมคีวามปลอดภัย 

 จัดใหม้กีระบวนการในการระบแุละประเมนิถงึอนัตรา
ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการทํางาน 
และการควบคมุทีเ่กีย่วเนือ่งกนั 
บนพืน้ฐานของการประเมนินีแ้ลว้นําไปใชก้บัการทําง
านของระบบทีป่ลอดภัย 
ระบบเหลา่นี้จะตอ้งถกูตรวจสอบโดยฝ่ายบรหิารจัดก
าร 
คอยดแูลใหท้นัสมัยและไดรั้บการปรับปรุงอยา่งตอ่เ
นือ่ง 

 ใหคํ้าแนะนําแกบ่คุลากรในการบรรเทาอนัตราย 
วธิกีารในการควบคมุความเสีย่งและการทํางานทีป่ล
อดภัย 

 จัดหาบรกิารดา้นอาชวีอนามัยทีเ่หมาะสมใหก้บับคุล
ากร 
รวมไปถงึความคุม้ครองการประกนัภัยตามกฎหมายแ
ละการฝึกอบรมทีจํ่าเป็นทัง้หมดตามทีก่ฎหมายกําห
นด 

 จัดทํารายงานและการสบืสวนในกรณีทีม่อีบุตัเิหตทุีเ่
กีย่วขอ้งสขุภาพและความปลอดภัย 

4. การจัดการสิง่แวดลอ้ม 

 เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัขิ
องประเทศเกีย่วกับการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ใหก้บัพวกเขาไดรั้บทราบดว้ย 

 จัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอ 
การดําเนนิการทีส่ะอาดและดแูลจัดการเป็นอยา่งด ี

 ป้องกนัมลพษิและอบุตัภิัยดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จัดใหม้กีารจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอและความสาม

ารถทีจํ่าเป็นสําหรับการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้
ม 

 เพือ่ใหไ้ดใ้บอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดทีจํ่าเป็
นตอ้งมใีนการดําเนนิกจิการและปฏบิตัติามขอ้กําหน
ดในดา้นการดําเนนิงานและการรายงานตามทีร่ะบไุว ้
ในใบอนุญาตเหลา่นัน้ 

 จัดใหม้กีระบวนการในการระบ ุ
การประเมนิถงึมมุมองดา้นสิง่แวดลอ้มและการควบคุ
มทีเ่กีย่วเนือ่งกนั บนพืน้ฐานของการประเมนินี ้
เพือ่ป้องกนัมลพษิและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

ใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
กระบวนการเหลา่นีจ้ะตอ้งถูกตรวจสอบโดยฝ่ายบรหิ
ารจัดการ คอยดแูลใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ 

 ใหคํ้าแนะนําบคุลากรในมมุมองดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การควบคมุและขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของตน 

 ทําการจัดแยกและสง่ตอ่ของเสยีไดอ้ยา่งเหมาะสมต
ามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้เพือ่ใชห้รอืนํากลบัไปใชใ้หม ่
เพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และดําเนนิการขัน้ตอนและการกําจัดขยะทีเ่ป็นพษิไ
ดอ้ย่างเหมาะสม 

 ทําการบง่ชีส้ารตา่ง ๆ 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืสขุภาพ 
และการนําไปใช ้
การเก็บรักษาและการกําจัดสารเหลา่นีใ้นวธิทีีป่ลอด
ภัยและไดรั้บการควบคมุเป็นอย่างด ี

 ทําการปรับปรุงเอกสารขอ้มูลและคําแนะนําสําหรับอุ
บตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ในทีส่ดุใหท้นัสมัยอยูเ่สมอ 
และจัดทําแผนในการเปลีย่นสารอนัตรายตา่ง ๆ 
ดว้ยตัวเลอืกของสารอนัตรายทีม่พีษินอ้ยกวา่ 

 รักษาแผนงานปฏบิตักิารฉุกเฉนิเพือ่ใหม้ั่นใจวา่อบุตัเิ
หตดุา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดจะไดรั้บการบรหิารจัดกา
รเพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตามมาใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

 มคีวามมุง่มั่นอยา่งตอ่เนือ่งตอ่การลดการใชพ้ลงังาน  
วตัถดุบิและน้ํา 
เชน่เดยีวกับการลดของเสยีและการปลอ่ยมลพษิสูอ่
ากาศ, น้ําและดนิ 

5. สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ 

 เพือ่รักษาแนวทางในเชงิรุกดา้นความปลอดภัยของผ
ลติภัณฑโ์ดยใหค้วามมั่นใจวา่ 
ผลติภัณฑท์ีจั่ดหาใหก้ับวาลเมทจะสอดคลอ้งกบัขอ้
กําหนดดา้นความปลอดภัยของผลติภัณฑท์ีกํ่าหนดแ
ละการวนิจิฉัย 
การประเมนิและการบรหิารจัดการความเสีย่งทัง้หมด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติภัณฑ ์

 ตอ้งไมใ่ชว้ัสดใุด ๆ ทีถู่กจํากดัในการจัดหาใหก้บั 
Valmet 
และสอดคลอ้งกับสารทีถู่กจํากัดทีกํ่าหนดโดยคําสัง่ 
RoHS directive 
(ขอ้จํากดัในการใชส้ารอนัตรายบางชนดิ) 
ตามระเบยีบขอ้บงัคับ REACH (การลงทะเบยีน, 
การประเมนิผล, การอนุญาต 
และขอ้จํากดัของการใชส้ารเคม)ี ของสหภาพยโุรป 
กฎหมายควบคมุมลพษิทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัสนิคา้ทีเ่ป็
นผลติภัณฑส์ารสนเทศอเิล็กทรอนกิสข์องสาธารณรั
ฐประชาชนจนี (China MIIT Order No. 32) 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนัในประเทศอืน่ 
ๆ เมือ่มผีลบงัคบัใชใ้นอตุสาหกรรมทีถ่กูกลา่วถงึ  

6. ขอ้กําหนดทั่วไป 

 เพือ่กําหนดบคุคลภายในบรษัิทใหม้คีวามรับผดิชอบ
ในการตดิตามและพัฒนาหลักการทีกํ่าหนดไวใ้นนโย
บายนี ้
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 เพือ่ใหม้กีระบวนเยยีวยาเตรยีมพรอ้มไวส้าํหรับกรณี
ของการละเมดิสทิธมินุษยชน 
การกระทําอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภัยหรื
อสิง่แวดลอ้ม 

 เพือ่ใหม้กีารจัดทํารายงานเกีย่วกับการละเมดิหรอืกา
รฝ่าฝืนนโยบายนีม้ายังวาลเมท 
ผูป้ระกอบการและบคุลากรและผูซ้ ึง่มสีว่นไดส้ว่นเสยี
ใด ๆ 
สามารถรายงานความกงัวลของตนโดยไมร่ะบชุือ่ได ้
ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั 
โดยใชช้อ่งทางการบรหิารจัดการของบคุคลภายนอก
ดงันี:้ 
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/e
n/gui/102387/index.html  

 เพือ่อนุญาตใหว้าลเมทและบคุคลภายนอกใด ๆ 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากวาลเมท 
และไดรั้บการยอมรับจากผูป้ระกอบการ 
ในการดําเนนิการตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูป้ระก
อบการทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายนีต้อ่หนา้ผูป้ระกอบกา
ร 

การบงัคบัใช ้
วาลเมทตดิตามและประเมนิการปฎบิตัติามขอ้กําหนดข
องนโยบายนีข้องผูป้ระกอบการ 
และอาจจะขอใหผู้ป้ระกอบการดําเนนิการประเมนิตนเอ
งเกีย่วกบัการพัฒนาทีย่ั่งยนืนี ้ 
 
หากผูป้ระกอบการไม่สามารถดําเนนิการอยา่งสอดคลอ้
งกบันโยบายนี ้
วาลเมทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิสญัญากบัผูป้ระกอบ
การโดยไมม่ผีลกระทบตอ่สทิธอิืน่ใด 
ไมว่า่อยูภ่ายใตส้ญัญาหรอืตามกฎหมายทั่วไป 
ซึง่รวมถงึคําสัง่ทีกํ่าหนดขึน้แลว้และทีจ่ะมใีนอนาคต 
 
ปาซี ่ไลเน่ (Pasi Laine) 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
วาลเมท คอรป์อเรชนั 
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