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Mettler-Toledo International Inc.
หลัักจรรยาบรรณของคู่่�คู้่าทางธุุรกิจ

หลัักจรรยาบรรณของคู่่�คู้่าทางธุุรกิจ (“หลัักจรรยาบรรณ”) น้ื้�ม้ีผลักับคู่่�คู้่าทางธุุรกิจของเราทุกราย รวมีถึึง
คู่่�คู้่าช่�องทางการขายแลัะคู่่�คู้่าห�วงโซ่�อุปทานื้ของเรา การปฏิิบัติิติามีหลัักจรรยาบรรณน้ื้�เป็นื้เง้�อนื้ไขหนึื้�งในื้
การดำำาเนิื้นื้ธุุรกิจร�วมีกับเรา ซึ่�งม้ีผลัเหน้ื้อกว�าแลัะเป็นื้ข้อกำาหนื้ดำเพิิ่�มีเติิมีหร้อแก้ไขข้อกำาหนื้ดำในื้ข้อติกลัง
ท้�คุู่ณม้ีร�วมีกับ METTLER TOLEDO อาจปรับปรุงหลัักจรรยาบรรณน้ื้�เป็นื้คู่รั�งคู่ราว แลัะคุู่ณสามีารถึด่ำหลััก
จรรยาบรรณฉบับลั�าสุดำได้ำท้� www.mt.com/policies 

http://www.mt.com/policies
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METTLER TOLEDO ห้ลักจรรย�บรรณข้องค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจ

 1. บทนื้ำา

 1.1 คัว�มมุ่งมั�นำข้องเร�เอง

METTLER TOLEDO ให้้คัำ�มั�นำสัิ่ญญ�ว่�จะดำ�เนิำนำธุรกิจติ�มห้ลักจริยธรรมและไม่ขั้ดต่ิอกฎห้ม�ย โดยคัำ�นึำงถึึงคัว�มรับผิิดชอบต่ิอสัิ่งคัม
และสิิ่�งแวดล้อม

เร�ได้ระบุร�ยละเอียดเพิิ่�มเติิมเกี�ยวกับคัว�มมุ่งมั�นำข้องเร�ในำด้�นำม�ติรฐ�นำท�งจริยธรรม สัิ่งคัม และคุัณภ�พิ่ รวมถึึงห้ลักจรรย�บรรณ
ที�เกี�ยวข้้องกับพิ่นัำกง�นำข้องเร�เอง และนำโยบ�ยอื�นำๆ ในำหั้วข้้อที�เกี�ยวข้้องไว้ที� www.mt.com/policies นำอกจ�กนีำ� เร�ได้นำำ�เสิ่นำอผิล
ก�รปฏิิบัติิง�นำในำหั้วข้้อที�กล่�วข้้�งต้ินำในำร�ยง�นำคัว�มรับผิิดชอบข้ององค์ักรที�เร�เผิยแพิ่ร่เป็นำประจำ�ทุกปีไว้ที�  
www.mt.com/sustainability 

 1.2 สิิ่�งที�เร�คั�ดห้วังจ�กค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจ

เร�คั�ดห้วังให้้คุัณซึึ่�งเป็นำค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจข้องเร�ปฏิิบัติิติ�มคัว�มมุ่งมั�นำต่ิ�งๆ ดังที�ระบุไว้ในำห้ลักจรรย�บรรณนีำ� คุัณต้ิองดำ�เนิำนำง�นำร่วมกับ
ค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจข้องคุัณ เพืิ่�อให้้แน่ำใจว่�ค่่ัค้ั�ดังกล่�วได้ให้้คัว�มร่วมมือในำก�รที�จะปฏิิบัติิติ�มห้ลักจรรย�บรรณนีำ�ห้รือห้ลักจรรย�บรรณอื�นำที�
เทียบเท่� และคุัณไม่สิ่�ม�รถึเป็นำค่่ัค้ั�กับธุรกิจซึึ่�งเป็นำที�ทร�บห้รือมีเห้ตุิให้้เชื�อว่�ละเมิดห้ลักจรรย�บรรณนีำ�ได้

ห้ลักจรรย�บรรณข้องค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจนีำ�มีผิลกับกิจกรรมทั�งห้มดในำคัว�มสัิ่มพัิ่นำธ์ท�งธุรกิจระห้ว่�งคุัณกับเร� และกำ�ห้นำดม�ติรฐ�นำขั้�นำติำ��ข้อง
ก�รดำ�เนิำนำง�นำและห้ลักปฏิิบัติิท�งธุรกิจที�เร�คั�ดห้วังว่�คุัณจะปฏิิบัติิติ�มในำข้ณะที�มีคัว�มสัิ่มพัิ่นำธ์ร่วมกับเร� นำอกจ�กนีำ� คุัณต้ิองปฏิิบัติิ
ติ�มกฎห้ม�ย ข้้อบังคัับ และห้ลักปฏิิบัติิทั�งห้มดที�เกี�ยวข้้องข้องประเทศที�คุัณดำ�เนิำนำธุรกิจอย่่ด้วย 

ก�รไม่ปฏิิบัติิติ�มข้้อกำ�ห้นำดในำห้ลักจรรย�บรรณนีำ�จะถืึอเป็นำก�รละเมิดข้้อติกลงระห้ว่�งกันำในำข้้อสิ่�ระสิ่ำ�คััญ และอ�จนำำ�ไปส่่ิ่ก�รสิิ่�นำสุิ่ด
คัว�มสัิ่มพัิ่นำธ์ด้�นำธุรกิจได้

การติิดำติ�อ
ห้�กมีข้้อสิ่งสัิ่ยใดๆ เกี�ยวกับห้ลักจรรย�บรรณนีำ� โปรดสิ่อบถึ�มโดยใช้ข้้อม่ลติิดต่ิอที�ระบุไว้ในำ www.mt.com/sustainability 
นำอกจ�กนีำ� คุัณยังสิ่�ม�รถึร�ยง�นำก�รละเมิดห้ลักจรรย�บรรณนีำ�ต่ิอผ้่ิรับเรื�องร้องเรียนำข้องเร�ได้โดยใช้ข้้อม่ลติิดต่ิอที�ระบุไว้ในำ
www.mt.com/policies ได้เช่นำกันำ

http://www.mt.com/policies
http://www.mt.com/sustainability
http://www.mt.com/sustainability
http://www.mt.com/policies
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 2. การปฏิิบัติิติามีกฎข้อบังคัู่บแลัะการให้คู่วามีร�วมีม้ีอ

 2.1 ก�รร้องข้อข้้อม่ล

เร�อ�จร้องข้อข้้อม่ลเกี�ยวกับก�รปฏิิบัติิติ�มห้ลักจรรย�บรรณนีำ�ข้องคุัณติ�มดุลยพิิ่นิำจข้องเร�ห้รือติ�มที�กฎห้ม�ยกำ�ห้นำด คุัณต้ิองให้้ข้้อม่ล
ติ�มที�ร้องข้อเห้ล่�นีำ�อย่�งคัรบถ้ึวนำภ�ยในำเวล�ที�เห้ม�ะสิ่ม และให้้คัว�มร่วมมือทุกคัรั�งเมื�อมีก�รร้องข้อข้้อม่ลเพิิ่�มเติิมห้รือก�รดำ�เนิำนำก�ร
เชิงแก้ไข้ติ�มสิ่มคัวรในำภ�ยห้ลัง นำอกจ�กนีำ� เร�ข้อสิ่งวนำสิิ่ทธิ�ในำก�รยืนำยันำก�รปฏิิบัติิติ�มห้ลักจรรย�บรรณนีำ�ข้องคุัณผ่ิ�นำก�รติรวจสิ่อบ
ห้รือกลไกก�รประเมินำอื�นำๆ

 2.2 ส่ิ่วนำประกอบและที�ม�ข้องวัสิ่ดุ

เร�คั�ดห้วังให้้คุัณสิ่�ม�รถึเปิดเผิยส่ิ่วนำประกอบและที�ม�ข้องวัสิ่ดุทั�งห้มดที�มอบให้้เร�ได้ คุัณต้ิองติรวจสิ่อบประเทศที�ม�ข้องวัสิ่ดุดังกล่�ว
ติ�มสิ่มคัวรในำทุกส่ิ่วนำข้องห่้วงโซ่ึ่อุปท�นำกลับไปจนำถึึงแห้ล่งที�ม� และส่ิ่งข้้อม่ลให้้เร�เมื�อได้รับก�รร้องข้อ เร�คั�ดห้วังให้้คุัณดำ�เนิำนำก�ร
สิ่อบท�นำธุรกิจอย่�งเห้ม�ะสิ่มเพืิ่�อประเมินำว่�กิจกรรมก�รจัดห้�ข้องคุัณเป็นำก�รส่ิ่งเสิ่ริมคัว�มขั้ดแย้งที�มีก�รใช้อ�วุธห้รือก�รละเมิดสิิ่ทธิ
มนุำษยชนำไม่ว่�จะท�งติรงห้รือท�งอ้อมห้รือไม่

 3. สิ�งแวดำล้ัอมี

 3.1 ประสิิ่ทธิภ�พิ่ข้องทรัพิ่ย�กร

เร�คั�ดห้วังให้้คุัณดำ�เนิำนำธุรกิจในำลักษณะที�รับผิิดชอบต่ิอสิิ่�งแวดล้อมเพืิ่�อลดผิลเสีิ่ยที�เกิดขึ้�นำกับสิิ่�งแวดล้อมให้้เห้ลือน้ำอยที�สุิ่ด ซึึ่�งรวมถึึง
ก�รใช้ทรัพิ่ย�กรธรรมช�ติิ เช่นำ พิ่ลังง�นำ นำำ�� สิ่�รเคัมี และวัติถุึดิบให้้คุ้ัมค่ั�ที�สุิ่ดโดยห้ลีกเลี�ยงก�รใช้วัสิ่ดุที�ก่อให้้เกิดอันำติร�ยห้�กเป็นำไปได้
และมีส่ิ่วนำร่วมในำกิจกรรมต่ิ�งๆ เกี�ยวกับก�รลดห้รือก�รใช้ซึ่ำ��และก�รรีไซึ่เคิัล เร�ข้อสิ่นัำบสิ่นุำนำให้้คุัณปรับใช้นำโยบ�ยและกระบวนำก�รก�ร
จัดก�รท�งสิิ่�งแวดล้อม ทั�งนีำ�เพืิ่�อติิดติ�มประสิิ่ทธิภ�พิ่ท�งสิิ่�งแวดล้อมและกำ�ห้นำดเป้�ห้ม�ยก�รลดปริม�ณข้ยะ พิ่ลังง�นำ และก�รปล่อย
ก๊�ซึ่เรือนำกระจก

 3.2 ก�รปฏิิบัติิติ�มกฎข้้อบังคัับและก�รคัวบคุัม

คุัณต้ิองข้อรับ รักษ� และปรับปรุงใบอนุำญ�ติ ใบรับรอง และก�รลงทะเบียนำข้้อม่ลด้�นำสิิ่�งแวดล้อมที�จำ�เป็นำทั�งห้มดให้้เป็นำปัจจุบันำอย่่
เสิ่มอ รวมทั�งปฏิิบัติิติ�มข้้อกำ�ห้นำดด้�นำก�รปฏิิบัติิง�นำและก�รร�ยง�นำ คุัณต้ิองติิดติ�ม คัวบคุัม และบำ�บัดนำำ��เสีิ่ย ข้ยะม่ลฝอย มลพิิ่ษ
ท�งอ�ก�ศ และสิ่�รอันำติร�ยทั�งห้มดที�เกิดขึ้�นำจ�กก�รปฏิิบัติิง�นำ กระบวนำก�รท�งอุติสิ่�ห้กรรม และสิ่ถึ�นำสุิ่ข้�ภิบ�ลก่อนำก�รระบ�ยห้รือ
กำ�จัดทิ�งติ�มที�กำ�ห้นำด

คุัณต้ิองปฏิิบัติิติ�มกฎห้ม�ยและข้้อบังคัับที�เกี�ยวข้้องทั�งห้มดเกี�ยวกับข้้อห้้�มห้รือข้้อจำ�กัดข้องสิ่�รที�เฉพิ่�ะเจ�ะจง (เช่นำ วัสิ่ดุที�ก่อให้้เกิด
อันำติร�ย) รวมถึึงกฎห้ม�ยและข้้อบังคัับในำก�รติิดฉล�กสิ่ำ�ห้รับก�รรีไซึ่เคิัลและก�รกำ�จัด

GreenMT
เร�ข้อสิ่นัำบสิ่นุำนำให้้คุัณอ่�นำข้้อม่ลเกี�ยวกับเป้�ห้ม�ยและคัว�มคืับห้น้ำ�ด้�นำคัว�มยั�งยืนำในำร�ยง�นำคัว�มรับผิิดชอบข้ององค์ักรที�
เร�เผิยแพิ่ร่เป็นำประจำ�ทุกปี คุัณสิ่�ม�รถึด�วน์ำโห้ลดร�ยง�นำประจำ�ปีนีำ�และปีก่อนำๆ ได้ที� www.mt.com/sustainability

หลั
กจ

รร
ยา
บ
รร
ณ
ขอ
งคู่

�คู่า
ทา
งธุ

รกิ
จ

http://www.mt.com/sustainability


4METTLER TOLEDO ห้ลักจรรย�บรรณข้องค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจ

 4. หลัักปฏิิบัติิทางจริยธุรรมี

 4.1 คัว�มซืึ่�อสัิ่ติย์

คุัณต้ิองมุ่งมั�นำปฏิิบัติิติ�มม�ติรฐ�นำส่ิ่งสุิ่ดข้องห้ลักปฏิิบัติิท�งจริยธรรมเมื�อดำ�เนิำนำง�นำกับผ้่ิปฏิิบัติิง�นำ ซัึ่พิ่พิ่ล�ยเออร์ ล่กค้ั� และค่่ัค้ั�ท�ง
ธุรกิจ เร�คั�ดห้วังม�ติรฐ�นำด้�นำคัว�มซืึ่�อสัิ่ติย์ระดับส่ิ่งสุิ่ดในำทุกคัรั�งที�มีปฏิิสัิ่มพัิ่นำธ์ท�งธุรกิจ ทั�งนีำ� เร�ห้้�มมิให้้มีก�รทุจริติ ก�รข่่้กรรโชก 
รวมถึึงก�รปฏิิบัติิในำลักษณะที�คัล้�ยคัลึงกันำทุกร่ปแบบ 

 4.2 ก�รแข่้งขั้นำที�เป็นำธรรม

เร�คั�ดห้วังว่�คุัณและพิ่นัำกง�นำข้องคุัณจะแข่้งขั้นำอย่�งเป็นำธรรมและมีจริยธรรมในำทุกๆ คัรั�งที�มีโอก�สิ่ท�งธุรกิจเกิดขึ้�นำ คุัณต้ิองยึดมั�นำในำ
ม�ติรฐ�นำเพืิ่�อธุรกิจ ก�รโฆษณ� และก�รแข่้งขั้นำที�เป็นำธรรม พิ่นัำกง�นำข้องคุัณที�มีส่ิ่วนำเกี�ยวข้้องในำก�รข้�ยผิลิติภัณฑ์์และบริก�รข้องเร�
ต้ิองติรวจสิ่อบว่�ถ้ึอยคัำ� ก�รสืิ่�อสิ่�ร และก�รนำำ�เสิ่นำอต่ิอล่กค้ั�มีคัว�มถ่ึกต้ิอง คัรบถ้ึวนำสิ่มบ่รณ์ และเป็นำคัว�มจริงทุกคัรั�ง

 4.3 ทรัพิ่ย์สิิ่นำท�งปัญญ� (Intellectual Property ห้รือ IP) และก�รรักษ�คัว�มลับ

คุัณต้ิองเคั�รพิ่สิิ่ทธิในำทรัพิ่ย์สิิ่นำท�งปัญญ�ข้องบุคัคัลที�สิ่�ม โดยก�รถ่ึ�ยโอนำเทคัโนำโลยีและคัว�มร้่คัว�มชำ�นำ�ญจะต้ิองกระทำ�ในำลักษณะ
ที�ปกป้องสิิ่ทธิในำทรัพิ่ย์สิิ่นำท�งปัญญ� คุัณต้ิองรักษ�ข้้อม่ลที�เป็นำคัว�มลับและเป็นำกรรมสิิ่ทธิ�ข้อง METTLER TOLEDO และบุคัคัลที�สิ่�มไว้
เป็นำคัว�มลับ รวมทั�งใช้ข้้อม่ลดังกล่�วเพืิ่�อวัติถุึประสิ่งค์ัที�ได้รับอนุำญ�ติเท่�นัำ�นำ คุัณต้ิองใช้วิธีที�เห้ม�ะสิ่มในำก�รคุ้ัมคัรองข้้อม่ลข้องเร� คุัณ
ต้ิองปฏิิบัติิติ�มกฎห้ม�ยและข้้อกำ�ห้นำดที�บังคัับใช้ด้�นำคัว�มเป็นำส่ิ่วนำตัิวและก�รรักษ�คัว�มปลอดภัยข้องข้้อม่ลเมื�อคุัณรวบรวม จัดเก็บ 
ประมวลผิล ส่ิ่ง และแชร์ข้้อม่ลส่ิ่วนำบุคัคัล

 4.4 ก�รทุจริติ

คุัณต้ิองไม่เสิ่นำอ จ่�ย ร้องข้อ ห้รือรับเงินำสิิ่นำบนำ (รวมถึึงก�รชำ�ระเงินำค่ั�อำ�นำวยคัว�มสิ่ะดวก) ห้รือเข้้�ร่วมในำก�รจ่งใจอื�นำๆ ที�ผิิดกฎห้ม�ย
ในำคัว�มสัิ่มพัิ่นำธ์กับธุรกิจห้รือภ�คัรัฐ เมื�อดำ�เนิำนำง�นำกับผ้่ิอื�นำ รวมถึึงผ้่ิร่วมธุรกิจ คุัณต้ิองดำ�เนิำนำก�รสิ่อบท�นำท�งธุรกิจติ�มสิ่มคัวรเพืิ่�อ
ติรวจสิ่อบว่�บุคัคัลดังกล่�วจะไม่เสิ่นำอ จ่�ย ร้องข้อ ห้รือรับสิิ่�งจ่งใจที�ผิิดกฎห้ม�ย ซึึ่�งรวมถึึงเงินำสิิ่นำบนำ คุัณต้ิองปฏิิบัติิติ�มก�รต่ิอต้ิ�นำก�ร
ติิดสิิ่นำบนำที�เกี�ยวข้้องทั�งห้มด 

 4.5 เอกสิ่�รและบันำทึก

บันำทึกท�งก�รเงินำและธุรกิจที�ถ่ึกต้ิองและเชื�อถืึอได้นัำ�นำสิ่ำ�คััญม�ก และคุัณต้ิองด่แลเอกสิ่�รทั�งห้มดที�ส่ิ่งถึึง METTLER TOLEDO เช่นำ คัำ�
สัิ่�งซืึ่�อ ก�รร�ยง�นำยอดข้�ย และข้้อม่ลอื�นำๆ ให้้สิ่มบ่รณ์และถ่ึกต้ิอง

 4.6 ก�รร�ยง�นำและก�รแจ้งเบ�ะแสิ่

คุัณต้ิองด่แลให้้พิ่นัำกง�นำมีช่องท�งในำก�รร�ยง�นำข้้อกังวลใจและกิจกรรมที�ผิิดกฎห้ม�ยในำสิ่ถึ�นำที�ทำ�ง�นำโดยไม่ต้ิองเกรงกลัวต่ิอก�รคุักคั�ม
ห้รือก�รเอ�คืันำในำร่ปแบบใดๆ คุัณต้ิองด่แลให้้ร�ยง�นำดังกล่�วทั�งห้มดได้รับก�รพิิ่จ�รณ�และติิดติ�มผิลอย่�งเห้ม�ะสิ่มและรับผิิดชอบ 

เราดำำาเนิื้นื้งานื้ด้ำวยคู่วามีซ้่�อสัติย์
“เร�ดำ�เนิำนำง�นำด้วยคัว�มซืึ่�อสัิ่ติย์” เป็นำค่ั�นิำยมห้นึำ�งที�เร�ยึดถืึอเป็นำสิ่ำ�คััญ เร�ข้อสิ่นัำบสิ่นุำนำให้้คุัณอ่�นำคัว�มมุ่งมั�นำข้องเร�ในำก�ร
ด่แลให้้มีก�รยึดถืึอห้ลักปฏิิบัติิท�งจริยธรรมติลอดกระบวนำก�รทำ�ง�นำข้องเร�ในำ “ม�ติรฐ�นำท�งจริยธรรม สัิ่งคัม และคุัณภ�พิ่” 
และในำ “จรรย�บรรณ” ข้องเร� ซึึ่�งคุัณสิ่�ม�รถึเข้้�ด่ได้ที� www.mt.com/policies
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5METTLER TOLEDO ห้ลักจรรย�บรรณข้องค่่ัค้ั�ท�งธุรกิจ

 5. แรงงานื้แลัะสิทธิุมีนุื้ษยช่นื้

 5.1 สุิ่ข้ภ�พิ่และคัว�มปลอดภัย

คุัณต้ิองมุ่งมั�นำสิ่ร้�งเสิ่ริมบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นำที�ปลอดภัยและสิ่ภ�พิ่แวดล้อมข้องก�รทำ�ง�นำที�ดีต่ิอสุิ่ข้ภ�พิ่ข้องผ้่ิปฏิิบัติิง�นำทุกคันำ 

คุัณต้ิองปกป้องผ้่ิปฏิิบัติิง�นำไม่ให้้สัิ่มผัิสิ่กับอันำติร�ยท�งเคัมี ชีวภ�พิ่ และก�ยภ�พิ่ม�กเกินำไป อันำติร�ยท�งก�ยภ�พิ่ประกอบด้วยเสีิ่ยง
รบกวนำ อุณห้ภ่มิที�ส่ิ่งห้รือติำ��เกินำไป ก�รให้้แสิ่งสิ่ว่�งอย่�งไม่เห้ม�ะสิ่ม รังสีิ่ ห้ลักสิ่รีระก�รทำ�ง�นำ คุัณภ�พิ่อ�ก�ศ และก�รสัิ่�นำสิ่ะเทือนำ
คุัณจะต้ิองมีก�รประเมินำและคัวบคุัมก�รมอบห้ม�ยให้้ผ้่ิปฏิิบัติิง�นำทำ�ง�นำที�ต้ิองใช้แรงก�ยม�ก คุัณต้ิองจัดเติรียมก�รคัวบคุัมที�เห้ม�ะสิ่ม
กระบวนำก�รทำ�ง�นำที�ปลอดภัย ก�รบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกันำ และม�ติรก�รป้องกันำเพืิ่�อลดคัว�มเสีิ่�ยงต่ิอสุิ่ข้ภ�พิ่และคัว�มปลอดภัยในำสิ่ถึ�นำ
ที�ทำ�ง�นำ ม�ติรก�รเห้ล่�นีำ�ต้ิองรวมถึึงก�รจัดห้�อุปกรณ์ป้องกันำอันำติร�ยส่ิ่วนำบุคัคัลให้้แก่พิ่นัำกง�นำข้องคุัณ รวมถึึงก�รด่แลให้้มีก�รให้้ข้้อม่ล
และก�รฝึกอบรมแก่พิ่นัำกง�นำที�ทำ�ง�นำในำพืิ่�นำที�อันำติร�ยห้รือจัดก�รกับสิ่�รที�เป็นำอันำติร�ย

คุัณต้ิองด่แลให้้พิ่นัำกง�นำสิ่�ม�รถึเข้้�ถึึงนำำ��ดื�มสิ่ะอ�ดและห้้องนำำ��ที�ถ่ึกสุิ่ข้ลักษณะได้ ห้�กคุัณจัดห้�สิ่ถึ�นำที�ห้ลับนำอนำห้รือห้้องพัิ่กอ�ศัยให้้แก่
พิ่นัำกง�นำ ที�พัิ่กดังกล่�วต้ิองปลอดภัย สิ่ะอ�ด และปกป้องคัว�มเป็นำส่ิ่วนำตัิวข้องผ้่ิปฏิิบัติิง�นำ 

 5.2 ก�รว�งแผินำและก�รประเมินำ

คุัณต้ิองระบุและประเมินำสิ่ถึ�นำก�รณ์ฉุกเฉินำ รวมถึึงลดผิลกระทบให้้เห้ลือน้ำอยที�สุิ่ดโดยนำำ�แผินำฉุกเฉินำและกระบวนำก�รรับมือม�ใช้  
(ซึึ่�งรวมถึึงก�รร�ยง�นำกรณีฉุกเฉินำ ก�รแจ้งเตืิอนำและอพิ่ยพิ่พิ่นัำกง�นำ ก�รฝึกอบรมผ้่ิปฏิิบัติิง�นำ อุปกรณ์ติรวจจับและดับเพิ่ลิง รวมถึึงสิิ่�ง
อำ�นำวยคัว�มสิ่ะดวกต่ิอก�รห้นีำที�เพีิ่ยงพิ่อ) ก�รประเมินำเห้ล่�นีำ�ต้ิองนำำ�ไปใช้กับสิ่ถึ�นำที�ห้ลับนำอนำห้รือห้้องพัิ่กอ�ศัยใดๆ รวมถึึงสิ่ถึ�นำที�
อื�นำๆ ทั�งห้มดที�คุัณจัดห้�ให้้แก่พิ่นัำกง�นำ

 5.3 สิิ่ทธิมนุำษยชนำ

คุัณต้ิองมุ่งมั�นำที�จะยึดถืึอสิิ่ทธิมนุำษยชนำข้องผ้่ิปฏิิบัติิง�นำและว่�จ้�งติ�มกฎห้ม�ยและข้้อบังคัับในำท้องถิึ�นำที�ว่�ด้วยก�รทำ�ง�นำ 

 5.4 โอก�สิ่ที�เท่�เทียมกันำ

เร�คั�ดห้วังให้้คุัณสิ่ร้�งและรักษ�สิ่ภ�พิ่แวดล้อมที�พิ่นัำกง�นำทุกคันำได้รับก�รปฏิิบัติิอย่�งให้้เกียรติิและคัว�มเคั�รพิ่ คุัณต้ิองช่วยให้้พิ่นัำกง�นำ
มีสิ่ภ�พิ่แวดล้อมก�รทำ�ง�นำที�ปร�ศจ�กก�รบีบบังคัับ ก�รเลือกปฏิิบัติิ และก�รคุักคั�ม คุัณต้ิองมุ่งมั�นำสิ่นัำบสิ่นุำนำพิ่นัำกง�นำที�ให้้คัว�มสิ่ำ�คััญ
กับก�รจ้�งง�นำอย่�งเท่�เทียม ก�รเข้้�ถึึงท�งด้�นำเศรษฐกิจอย่�งเท่�เทียม และคัว�มห้ล�กห้ล�ยในำทุกระดับข้องก�รจัดก�ร และไม่เลือก
ปฏิิบัติิในำก�รว่�จ้�งและก�รปฏิิบัติิง�นำ

 5.5 ค่ั�ติอบแทนำและชั�วโมงก�รทำ�ง�นำ

คุัณต้ิองปฏิิบัติิติ�มกฎห้ม�ยท้องถิึ�นำทั�งห้มดเกี�ยวกับชั�วโมงก�รทำ�ง�นำและค่ั�ติอบแทนำ ซึึ่�งรวมถึึงข้้อกำ�ห้นำดทั�งห้มด ได้แก่ ก�รจำ�กัดชั�วโมง
ก�รทำ�ง�นำ (เช่นำ ชั�วโมงก�รทำ�ง�นำส่ิ่งสุิ่ด) ก�รรักษ�ให้้มีเวล�ว่�ง ก�รกำ�ห้นำดให้้มีช่วงพัิ่กและก�รล�ง�นำ ก�รกำ�ห้นำดให้้มีเงินำชดเชยเพิิ่�ม
เติิมสิ่ำ�ห้รับก�รทำ�ง�นำล่วงเวล� และก�รกำ�ห้นำดค่ั�แรงขั้�นำติำ�� ค่ั�แรงสิ่ำ�ห้รับก�รคัรองชีพิ่ ห้รือค่ั�แรงที�เห้ม�ะสิ่ม

 5.6 เสิ่รีภ�พิ่ในำก�รเข้้�ร่วมสิ่ห้ภ�พิ่

คุัณต้ิองปฏิิบัติิติ�มกฎห้ม�ยท้องถิึ�นำทั�งห้มดเกี�ยวกับสิิ่ทธิข้องผ้่ิปฏิิบัติิง�นำในำก�รร่วมกันำต่ิอรอง สิ่ม�คัมอย่�งเสิ่รี เข้้�ร่วมห้รือไม่เข้้�ร่วม
สิ่ห้ภ�พิ่แรงง�นำ เสิ่�ะห้�ผ้่ิเป็นำตัิวแทนำ และเข้้�ร่วมสิ่ภ�ข้องผ้่ิปฏิิบัติิง�นำ 

หลั
กจ

รร
ยา
บ
รร
ณ
ขอ
งคู่

�คู่า
ทา
งธุ

รกิ
จ



www.mt.com
สิ่ำ�ห้รับข้้อม่ลเพิ่ิ�มเติิม

กลุั�มีบริษัท METTLER TOLEDO
ฝ่�ยก�รปฏิิบัติิติ�มกฎข้้อบังคัับข้องกลุ่ม

ข้้อม่ลท�งเทคันิำคัอ�จมีก�รเปลี�ยนำแปลง
© 04/2021 METTLER TOLEDO. สิ่งวนำลิข้สิิ่ทธิ�ทุกประก�ร
60300080
Group Comms RITM705381 BM

 5.7 ก�รว่�จ้�งที�เลือกอย่�งเสิ่รี

ก�รว่�จ้�งทั�งห้มดต้ิองได้รับเลือกอย่�งเสิ่รี รวมทั�งข้้อกำ�ห้นำดและเงื�อนำไข้ข้องคัว�มสัิ่มพัิ่นำธ์ในำก�รทำ�ง�นำกับพิ่นัำกง�นำต้ิองเป็นำล�ยลักษณ์
อักษรและพิ่นัำกง�นำเข้้�ถึึงได้ คุัณต้ิองไม่กำ�ห้นำดให้้พิ่นัำกง�นำมอบเอกสิ่�รส่ิ่วนำบุคัคัลข้องตินำเอง ซึึ่�งรวมถึึงเอกสิ่�รประจำ�ตัิว เป็นำเงื�อนำไข้
ห้นึำ�งในำก�รเข้้�ทำ�ง�นำในำองค์ักรข้องคุัณ คุัณต้ิองไม่ใช้ห้รือสิ่นัำบสิ่นุำนำก�รใช้แรงง�นำเด็ก แรงง�นำนัำกโทษ ติลอดจนำแรงง�นำบังคัับ แรงง�นำ
ขั้ดห้นีำ� แรงง�นำที�ไม่สิ่มัคัรใจ ห้รือแรงง�นำท�สิ่ คุัณต้ิองไม่ยอมรับห้รือมีส่ิ่วนำเกี�ยวข้้องในำก�รแลกเปลี�ยนำห้รือก�รค้ั�มนุำษย์ที�ผิิดกฎห้ม�ย
เพืิ่�อวัติถุึประสิ่งค์ัในำก�รแสิ่วงห้�ประโยชน์ำท�งก�รค้ั� คุัณต้ิองไม่ใช้ก�รลงโทษท�งก�ยห้รือต่ิอร่�งก�ยในำร่ปแบบใดๆ ห้รือก�รปฏิิบัติิต่ิอ
พิ่นัำกง�นำอย่�งไร้มนุำษยธรรมห้รือรุนำแรง


