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นโยบายหว่งโซอ่ปุทานทีย่ ัง่ยนื 

ความย่ังยนืเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนนิธรุกจิของวา
ลเมท 

วาลเมทสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาการแบบย่ังยนืในทุกสว่

นของหว่งโซอั่นมคีณุค่าและคาดหวังวา่ผูป้ระกอบการจ
ะด าเนนิการในลักษณะดังกลา่วเชน่เดยีวกัน 

 
วาลเมทตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการของวาลเมททัง้หมดต ้

องปฏบัิตติามหลักความยั่งยนืต่อไปนี้ 
นี่คอืจุดเริม่ตน้ส าหรับการเขา้ร่วมและด ารงไวซ้ึง่ความสั

มพันธท์างธรุกจิทัง้หมดกับวาลเมท 

  
ผูป้ระกอบการตอ้งมั่นใจว่า พนักงานทัง้หมด 

ไมวา่จะเป็นพนักงานประจ าหรอืชัว่คราว 
เชน่เดยีวกันกับตัวผูป้ระกอบการเองและผูป้ระกอบการช่

วงทัง้หมด 

จะรับรู ้แ่ละปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีถ่กูก าหนดไวใ้นนโยบ
ายนี้ 

 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง: 

1. ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของจรยิธรรมทางธรุกจิและท

างกฎหมาย 

 เพือ่เป็นการปฏบัิตติามขอ้กฎหมายของประเทศและร

ะหวา่งประเทศ 
ระเบยีบปฏบัิตแิละแนวทางทีเ่ป็นยอมรับกันโดยท่ัวไ
ป 

 เพือ่ปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับการควบคมุการ

สง่ออกและการคว ่าบาตรทางการคา้ทีม่ผีลบังคับใช ้

ทัง้หมด 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะขอ้บังคับทีอ่อกโดยหน่วยง
านขององคก์ารสหประชาชาต ิสหภาพยโุรป 
หรอืสหรัฐอเมรกิา 

 ไมเ่ขา้ร่วมหรอืใหก้ารสนับสนุนรูปแบบของการคอรร์ั

ปชนั การใหส้นิบนและการฟอกเงนิใด ๆ 
โดยรวมไปถงึการไมจ่่ายสนิบนหรอืจ่ายเงนิผดิกฎหม

ายอืน่ ๆ 

เพือ่ใหไ้ดห้รอืรักษาธรุกจิหรอืเพือ่ใหอ้ านวยความสะ
ดวกในการตัดสนิใจหรอืใหก้ารบรกิารทีด่ใีหเ้ป็นประโ
ยชนแ์กต่นเอง 

 ไมเ่สนอของก านัล 

การเลีย้งรับรองหรอืการใหก้ารตอ้นรับทีฟุ่่ มเฟือยหรื
อมลูค่าสงูใหกั้บพนักงานของเวลเมท ของขวัญ 

การเอ็นเตอรเ์ทน หรอืการตอ้นรับใด ๆ 
จะตอ้งมเีหตมุผีลและเหมาะสม 

และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึขอ้กฎหมายของประเทศและธ
รรมเนียมของธรุกจินัน้ ๆ 

 งดใหห้รอืรับของขวัญทีอ่ยูใ่นรูปเงนิสดหรอืเทยีบเท่
าเงนิสด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 เพือ่ใหม้กีารสง่มอบขอ้มลูเกีย่วกับนโยบายนี้ซึง่เกีย่ว
ขอ้งไปถงึการด าเนนิธรุกจิกับเวลเมท 

เชน่เดยีวกับการรายงานอย่างทันทว่งทเีกีย่วกับขอ้บ

กพร่องใด ๆ 
ทีอ่าจปรากฏในขอ้มลูทีพ่วกเขาสง่มอบใหด้ว้ย 
เมือ่มกีารรอ้งขอ 

 เพือ่การปฏบัิตตินดว้ยความซือ่สตัยใ์นความสมัพันธ์

ทางธรุกจิทัง้หมด ส าหรับ Valmet 
ความมศีลีธรรมหมายถงึความซือ่สตัยแ์ละมหีลักการ
ทางศลีธรรมทีแ่ข็งแกร่ง 

2. สทิธมินุษยชนและสทิธขิองผูใ้ชแ้รงงาน 

 เพือ่ใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบปฏบัิตขิ

องประเทศเดีย่วกับสทิธมินุษยชนและสทิธขิองผูใ้ชแ้
รงงาน 

รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ใหกั้บพวกเขาไดร้ับทราบดว้ย 

 เพือ่ใหค้วามเคารพต่อการปกป้องสทิธมินุษยชนและ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ 

หลักการปฏญิญาสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประ

ชาชาต ิและ 
สทิธแิรงงานขัน้พืน้ฐานทีป่ระกาศโดยองคก์รแรงงาน

สากล ซึง่รวมถงึเสรภีาพในการรวมตัวเป็นสมาคม 
การตระหนักรูใ้นสทิธกิารรวมตัวเพือ่ต่อรอง 

การเลกิการบังคับใชแ้รงงาน 
และความเท่าเทยีมกันของโอกาสและการปฏบัิต ิ

 ไดร้ับค่าจา้งตามอัตราคา่จา้งขัน้ต ่าตามกฎหมายส าห
รับการท างานในเวลาท างานปกต ิ

สว่นต่างของชัว่โมงการท างานลว่งเวลาและอัตราคา่
ลว่งเวลา 

 ไมจ่า้งหรอืด าเนนิธรุกจิกับผูร้ับเหมาชว่งหรอืผูป้ระก
อบการทีจ่า้งบคุลากรทีม่อีายขุัน้ต ่าซึง่นอ้ยกวา่ 15 

ปีหรอือายุทตีอ้งเขา้รับการศกึษาในโรงเรยีนภาคบัง
คับตามทีก่ฎหมายระบุ 

แลว้แตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่จะสงูกวา่ 

การจา้งบคุลากรดังกลา่วขา้งบนทีม่อีายขุัน้ต ่ามากกว่
า 15 ปีแตน่อ้ยกว่า 18 ปี 

ตอ้งไมเ่ป็นการรบกวนต่อการไดร้ับการศกึษา 
สขุภาพ 
ความปลอดภัยหรอืศลีธรรมอันดขีองบุคคลนัน้  

 ไมบั่งคับใชแ้รงงานในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม 

หรอืด าเนนิธรุกจิกับผูป้ระกอบการชว่งหรอืผูป้ระกอบ
การทีก่ระท าลักษณะดังกลา่ว 

 ไมย่ดึเอกสารประจ าตัวทีอ่อกโดยรัฐบาล 
หนังสอืเดนิทาง 

ใบอนุญาตท างานหรอืเรยีกรับเงนิหรอืคา่ธรรมเนียมอื่
น ๆ ทีไ่ม่สมเหตสุมผล (เชน่ ค่านายหนา้หรอืคา่จา้ง) 
เป็นเงือ่นไขหนึง่ของการจา้งงาน 

 ไมเ่ลอืกปฏบัิตใินการจา้งงาน การชดเชย 

โอกาสในการฝึกอบรม การเลือ่นต าแหน่ง 
การเลกิจา้ง 

หรอืการเกษียณอายุทีค่ านงึถงึความแตกต่างดา้นเชื้

อชาต ิอาย ุเพศ ฐานะทางสงัคม ชาตกิ าเนดิ ศาสนา 
ความพกิาร การแสดงออกทางเพศ 

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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สถานะการสมรสหรอืความเป็นมารดา 

การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสหภาพ 
การมสีว่นร่วมทางการเมอืง หรอืเหตผุลอืน่ ๆ 
ทีส่ามารถเทยีบเคยีงกันได ้

 ไมแ่สดงหรอืสนับสนุนการลงโทษทางร่างกาย 

หรอืการคุกคามหรอืละเมดิทางร่างกาย ทางเพศ 
ทางจติใจหรอืดว้ยวาจา 

 เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูร้ับเหมาตามไซตง์านจะมสีิง่อ านวย
ความสะดวกใหเ้พยีงพอและเหมาะสม 

3. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 เพือ่ใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบปฏบัิตขิ

องประเทศเกีย่วกับอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ใหกั้บพวกเขาไดร้ับทราบดว้ย 

 จัดใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัย 

ถกูสขุลักษณะและการดแูลจัดการทีม่รีะเบยีบเรยีบรอ้
ย 

 เพือ่ป้องกันอบัุตเิหต ุ
การบาดเจ็บหรอืโรคทีเ่กดิจากการท างาน 

 จัดใหม้กีารจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอและความสาม
ารถทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดสถานทีท่ างานทีถ่กูสขุลัก
ษณะและมคีวามปลอดภัย 

 จัดใหม้กีระบวนการในการระบแุละประเมนิถงึอันตรา

ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน 
และการควบคมุทีเ่กีย่วเนื่องกัน 

บนพืน้ฐานของการประเมนินี้แลว้น าไปใชกั้บการท าง
านของระบบทีป่ลอดภัย 

ระบบเหลา่นี้จะตอ้งถกูตรวจสอบโดยฝ่ายบรหิารจัดก
าร 

คอยดูแลใหทั้นสมัยและไดร้ับการปรับปรุงอยา่งตอ่เ
นื่อง 

 ใหค้ าแนะน าแกบ่คุลากรในการบรรเทาอันตราย 
วธิกีารในการควบคมุความเสีย่งและการท างานทีป่ล
อดภัย 

 จัดหาบรกิารดา้นอาชวีอนามัยทีเ่หมาะสมใหกั้บบคุล

ากร 
รวมไปถงึความคุม้ครองการประกันภัยตามกฎหมายแ

ละการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นทัง้หมดตามทีก่ฎหมายก าห
นด 

 จัดท ารายงานและการสบืสวนในกรณีทีม่อีบัุตเิหตุทีเ่
กีย่วขอ้งสขุภาพและความปลอดภัย 

4. การจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและสภาพภมูอิากาศ 

 เพือ่ใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบปฏบัิตขิ
องประเทศเกีย่วกับการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

รวมไปถงึการใหค้วามรูเ้มือ่มกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ใหกั้บพวกเขาไดร้ับทราบดว้ย 

 จัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอ 
การด าเนนิการทีส่ะอาดและดแูลจัดการเป็นอยา่งด ี

 ป้องกันมลพษิและอบัุตภิัยดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 จัดใหม้กีารจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอและความสาม
ารถทีจ่ าเป็นส าหรับการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้
ม 

 เพือ่ใหไ้ดใ้บอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดทีจ่ าเป็

นตอ้งมใีนการด าเนนิกจิการและปฏบัิตติามขอ้ก าหน
ดในดา้นการด าเนนิงานและการรายงานตามทีร่ะบไุว ้
ในใบอนุญาตเหลา่นัน้ 

 จัดใหม้กีระบวนการในการระบ ุ

การประเมนิถงึมมุมองดา้นสิง่แวดลอ้มและการควบคุ
มทีเ่กีย่วเนื่องกัน บนพืน้ฐานของการประเมนินี้ 

เพือ่ป้องกันมลพษิและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
ใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

กระบวนการเหลา่นี้จะตอ้งถูกตรวจสอบโดยฝ่ายบรหิ
ารจัดการ คอยดแูลใหทั้นสมัยอยูเ่สมอ 

 ใหค้ าแนะน าบคุลากรในมมุมองดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การควบคมุและขัน้ตอนต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานของตน 

 ท าการจัดแยกและสง่ตอ่ของเสยีไดอ้ยา่งเหมาะสมต

ามกฎหมายทีบั่งคับใช ้เพือ่ใชห้รอืน ากลับไปใชใ้หม ่
เพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และด าเนนิการขัน้ตอนและการก าจัดขยะทีเ่ป็นพษิไ
ดอ้ย่างเหมาะสม 

 ท าการบง่ชีส้ารตา่ง ๆ 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิอันตรายต่อสิง่แวดลอ้มหรอืสขุภาพ 

และการน าไปใช ้

การเก็บรักษาและการก าจัดสารเหลา่นี้ในวธิทีีป่ลอด
ภัยและไดร้ับการควบคมุเป็นอย่างด ี

 ท าการปรับปรุงเอกสารขอ้มูลและค าแนะน าส าหรับอุ

บัตเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ในทีส่ดุใหทั้นสมัยอยูเ่สมอ 

และจัดท าแผนในการเปลีย่นสารอันตรายตา่ง ๆ 
ดว้ยตัวเลอืกของสารอันตรายทีม่พีษินอ้ยกวา่ 

 รักษาแผนงานปฏบัิตกิารฉุกเฉินเพือ่ใหม้ั่นใจวา่อุบัตเิ

หตดุา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดจะไดร้ับการบรหิารจัดกา
รเพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตามมาใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

 มคีวามมุง่มั่นอยา่งต่อเนื่องตอ่การลดการใชพ้ลังงาน  
วัตถดุบิและน ้า 

เชน่เดยีวกับการลดของเสยีและการปล่อยมลพษิสูอ่
ากาศ, น ้าและดนิ 

 เพือ่ตดิตาม รายงาน 
และมุง่มั่นทีจ่ะลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการ

ด าเนนิงานและหว่งโซค่ณุคา่ 
และเพือ่ใหข้อ้มลูหากมกีารรอ้งขอ 

5. สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ 

 เพือ่รักษาแนวทางในเชงิรุกดา้นความปลอดภัยของผ
ลติภัณฑโ์ดยใหค้วามมั่นใจวา่ 

ผลติภัณฑท์ีจ่ัดหาใหกั้บวาลเมทจะสอดคลอ้งกับขอ้

ก าหนดดา้นความปลอดภัยของผลติภัณฑท์ีก่ าหนดแ
ละการวนิจิฉัย 

การประเมนิและการบรหิารจัดการความเสีย่งทัง้หมด
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชผ้ลติภัณฑ ์

 เพือ่มุง่มั่นไปสูก่ารลดสารอันตรายจากผลติภัณฑอ์ย่
างตอ่เนื่อง  

 ตอ้งไมใ่ชวั้สดใุด ๆ ทีถู่กจ ากัดในการจัดหาใหกั้บ 

Valmet 

และสอดคลอ้งกับสารทีถู่กจ ากัดทีก่ าหนดโดยค าสัง่ 
RoHS directive 
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(ขอ้จ ากัดในการใชส้ารอันตรายบางชนดิ) 

ตามระเบยีบขอ้บังคับ REACH (การลงทะเบยีน, 
การประเมนิผล, การอนุญาต 

และขอ้จ ากัดของการใชส้ารเคม)ี ของสหภาพยโุรป 
กฎหมายควบคมุมลพษิทีม่ผีลบังคับใชกั้บสนิคา้ทีเ่ป็

นผลติภัณฑส์ารสนเทศอเิล็กทรอนกิสข์องสาธารณรั

ฐประชาชนจนี (China MIIT Order No. 32) 
หรอืระเบยีบขอ้บังคับอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกันในประเทศอืน่ 
ๆ เมือ่มผีลบังคับใชใ้นอตุสาหกรรมทีถ่กูกล่าวถงึ  

 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การจัดหาดบีกุ แทนทาลัม ทังสเตน 

และทองค า (3TG) 
อยา่งมคีวามรับผดิชอบและปราศจากความขัดแยง้ภ

ายในหว่งโซอ่ปุทานเป็นไปตามทีก่ าหนดโดยกฎระเ
บยีบเกีย่วกับแร่ธาตแุหง่ความขัดแยง้ของสหภาพยโุ

รป 
และพระราชบัญญัตแิร่ธาตแุหง่ความขัดแยง้ดอรด์-
แฟรงค ์(Dodd-Frank) 

 เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกับสารและแร่ธาตทุีก่ลา่วมาแลว้ด ้

านบนเมือ่มกีารรอ้งขอ 

โดยสามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีล่งิค:์ 
คูม่อืการใชส้ารควบคมุในผลติภัณฑข์องวาลเมท  

6. ขอ้ก าหนดท่ัวไป 

 เพือ่ก าหนดบคุคลภายในบรษัิทใหม้คีวามรับผดิชอบ

ในการตดิตามและพัฒนาหลักการทีก่ าหนดไวใ้นนโย
บายนี้ 

 เพือ่ใหม้กีระบวนเยยีวยาเตรยีมพรอ้มไวส้ าหรับกรณี
ของการละเมดิสทิธมินุษยชน 

การกระท าอันตรายต่อสขุภาพและความปลอดภัยหรื
อสิง่แวดลอ้ม 

 เพือ่ใหม้กีารจัดท ารายงานเกีย่วกับการละเมดิหรอืกา
รฝ่าฝืนนโยบายนี้มายังวาลเมท 

ผูป้ระกอบการและบุคลากรและผูซ้ ึง่มสีว่นไดส้ว่นเสยี
ใด ๆ 

สามารถรายงานความกังวลของตนโดยไมร่ะบชุือ่ได ้

ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวัน 
โดยใชช้อ่งทางการบรหิารจัดการของบุคคลภายนอก

ดังนี้: 
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/e
n/gui/102387/index.html  

 เพือ่อนุญาตใหว้าลเมทและบคุคลภายนอกใด ๆ 

ทีไ่ดร้ับอนุญาตจากวาลเมท 
และไดร้ับการยอมรับจากผูป้ระกอบการ 

ในการด าเนนิการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของผูป้ระก

อบการทีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบายนี้ตอ่หนา้ผูป้ระกอบกา
ร 

 

 
 
 
 
 
 

การบังคับใช ้

วาลเมทตดิตามและประเมนิการปฎบัิตติามขอ้ก าหนดข
องนโยบายนี้ของผูป้ระกอบการ 

และอาจจะขอใหผู้ป้ระกอบการด าเนนิการประเมนิตนเอ
งเกีย่วกับการพัฒนาทีย่ั่งยนืนี้  

 

หากผูป้ระกอบการไม่สามารถด าเนนิการอยา่งสอดคลอ้
งกับนโยบายนี้ 

วาลเมทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิสัญญากับผูป้ระกอบ
การโดยไมม่ผีลกระทบต่อสทิธอิืน่ใด 

ไมว่า่อยูภ่ายใตส้ัญญาหรอืตามกฎหมายท่ัวไป 
ซึง่รวมถงึค าสัง่ทีก่ าหนดขึน้แลว้และทีจ่ะมใีนอนาคต 

 

ปาซี ่ไลเน่ (Pasi Laine) 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

วาลเมท คอรป์อเรชนั 
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