
คำำ�ตอบท�งจริยิธริริม: 
หลักัจรรยาบรรณของ 

 ECOLAB



เหตุใดหลัักจริริย�บริริณของเริ�จึงมี
คำว�มสำำ�คำัญ: สำ�สำ์นจ�กปริะธ�นแลัะ 
ซีีอีโอ Christophe Beck
เริียนพนักง�นทุกท่�น

ท่ี่� Ecolab เราเช่ื่�อว่า่ท่ี่มงานท่ี่�ม่คว่ามหลัากหลัาย ครอบคลุัม แลัะม่เป้้าหมายนั�นค่อส่ิ่�งสิ่ำาคญัอยา่งย่�งต่่อ
คว่ามสิ่ำาเร็จของพนกังาน บร่ษัทัี่ ลูักคา้ แลัะชุื่มชื่นของเรา นบัเป็้นเว่ลัากว่า่หน่�งศต่ว่รรษัแลัว้่ท่ี่�เราได้ส้ิ่ร้าง
การเต่่บโต่ใหก้บัธุุรก่จด้ว้่ยการที่ำางานร่ว่มกนัโด้ยม่มุมมองท่ี่�หลัากหลัาย ที่ำาในส่ิ่�งท่ี่�ถููกต่อ้ง ยตุ่่ธุรรม แลัะ
ซ่ื่�อสิ่ตั่ย ์เพ่�อใหบ้รรลุัเป้้าหมายแลัะที่ำาต่ามว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคใ์นการป้กป้้องผูู้ค้นแลัะที่รัพยากรท่ี่�สิ่ำาคญัต่่อช่ื่ว่ต่่ 
เราต่อ้งป้ระพฤต่่ต่นอยา่งม่จร่ยธุรรมในทุี่กป้ฏ่ิสิ่มัพนัธ์ุ แลัะทุี่กว่นั 

ในบร่บที่น่�  ผู้มยน่ด่้ท่ี่�จะเล่ัาถู่งหลักัจรรยาบรรณของ Ecolab ใหท่้ี่านได้รั้บที่ราบ ซ่ื่�งในหลักัจรรยาบรรณ 
เราได้พ้ดู้คุยถู่งค่าน่ยม คว่ามเช่ื่�อ แลัะคว่ามคาด้หว่งัของพว่กเราทุี่กคนท่ี่� Ecolab ผู้มหว่งัว่า่ท่ี่านจะอ่าน
เอกสิ่ารน่�แลัะใชื่เ้ป็้นแนว่ที่างในการม่ป้ฏ่ิสิ่มัพนัธ์ุระหว่า่งกนัแลัะกบัลูักคา้ของเราในแต่่ลัะว่นั หากท่ี่าน
พบเห็นบุคคลัท่ี่�ป้ระพฤต่่ผู้ด่้หลักัจร่ยธุรรม โป้รด้รายงานมายงับุคลัากรท่ี่�ระบุไว่ใ้นเอกสิ่ารน่�  

เราจะไม่สิ่ามารถูเป็้นบร่ษัทัี่ท่ี่�เราเป็้นอยูทุ่ี่กว่นัน่�ได้ห้ากไม่ม่พนกังานท่ี่�ยอด้เย่�ยมของเรา เราค่อ Ecolab 

หน่�งเด่้ยว่ ครอบครัว่หน่�งเด่้ยว่ แลัะเราร่ว่มม่อกบัลูักคา้ของเราเพ่�อที่ำาใหโ้ลักสิ่ะอาด้ข่�น ป้ลัอด้ภัยัข่�น แลัะ

ด่้ต่่อสุิ่ขภัาพมากข่�น ผู้มต่ั�งต่ารอท่ี่�จะสิ่านต่่อมรด้กของเราในการที่ำาส่ิ่�งท่ี่�ย่�งใหญ่เพ่�อมนุษัยชื่าต่่ในที่างท่ี่�

ถููกต่อ้งเสิ่มอ

ขอแสิ่ด้งคว่ามนบัถู่อ
Christophe Beck

ป้ระธุานบร่ษัทัี่ ป้ระธุานกรรมการบร่หาร  

แลัะป้ระธุานเจา้หนา้ท่ี่�บร่หาร

เราเช่ื่�อว่า่ท่ี่มงานท่ี่�ม่คว่ามหลัากหลัาย 

ครอบคลุัม แลัะม่เป้้าหมายนั�นค่อ

ส่ิ่�งสิ่ำาคญัอยา่งย่�งต่่อคว่ามสิ่ำาเร็จของ

พนกังาน บร่ษัทัี่ ลูักคา้ แลัะชุื่มชื่นของเรา

i เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



คำ่�นิยมของเริ�

เริ�ทำ�เพ่�อให้บริริลัุเป้�หม�ยที�ว�งไว้

เราส่ิ่งมอบผู้ลัลัพัธ์ุใหก้บัลูักคา้ ผูู้ถู่้อหุน้ แลัะส่ิ่ง

มอบผู้ลัลัพัธ์ุต่่อกนั 

เริ�ท้�ท�ยตัวเอง 

เราต่ั�งใจไป้ใหไ้กลัเก่นกว่า่สิ่ภัาพท่ี่�เป็้นอยู ่เรา

เร่ยนรู้แลัะเต่่บโต่ แลัะสิ่ร้างสิ่รรคน์ว่ตั่กรรม เพ่�อ

ป้รับป้รุงกระบว่นการแลัะส่ิ่งมอบผู้ลัลัพัธ์ุท่ี่�ด่้ข่�น

เริ�สำริ้�งคำว�มแตกต่�ง 

เราสิ่ร้างผู้ลักระที่บเช่ื่งบว่กต่่อผูู้ค้นรอบต่วั่เรา 
ชุื่มชื่นของเรา แลัะโลักของเรา เราสิ่ร้างแรง
บนัด้าลัใจใหผูู้้อ่้�นในการสิ่ร้างคว่ามแต่กต่่างเช่ื่ง
บว่กด้ว้่ยเช่ื่นกนั

เริ�ทำ�ในสำิ�งที�ถููกต้อง 

เราซ่ื่�อสิ่ตั่ย ์เช่ื่�อถู่อได้ ้แลัะจร่งใจในการกระที่ำา

ของเรา เราด้ำาเน่นการด้ว้่ยคว่ามซ่ื่�อต่รง

เริ�ทำ�ทั�งหมดนี�อย่�งริะมัดริะวัง โดยคำำ�นึงถูึง
คำว�มปลัอดภััยเป็นอันดับแริก

การกระที่ำาในแต่่ลัะว่นัของพนกังาน Ecolab 
ทุี่กคน ที่า้ยท่ี่�สุิ่ด้ค่อส่ิ่�งท่ี่�ก ำาหนด้ว่า่เราค่อใครใน
ฐานะบร่ษัทัี่

เริ�ทำ�ง�นริ่วมกันด้วยมุมมองที�หลั�กหลั�ย

เราที่ำางานร่ว่มกนัเพ่�อป้ระโยชื่นข์องท่ี่มแลัะ
บร่ษัทัี่ ในทุี่กสิ่ายงานแลัะทุี่กหนแห่งที่ั�ว่โลัก เรา
แบ่งปั้นคว่ามรู้แลัะสิ่นบัสิ่นุนซ่ื่�งกนัแลัะกนั

+

+

+

+
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หลัักจริริย�บริริณแลัะ

บทบ�ทของเริ�1
เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง 1



เม่�อต้องตัดสำินใจแลัะลังม่อทำ�  
สำิ�งที�เริ�ถู�มตัวเองอยู่เสำมอมีดัง
ต่อไปนี�

•  การกระที่ำาของฉันัเป็้นไป้ต่ามหลักัจรรยาบรรณ
ของเรา นโยบายของเรา แลัะกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่้
หร่อไม่

•  ฉันัต่อ้งการใหก้ารกระที่ำาของฉันัเป็้นท่ี่�ที่ราบ
โด้ยคนที่ั�ว่ไป้หร่อไม่

• การกระที่ำาของฉันัสิ่ะที่อ้นถู่งค่าน่ยมของ 
Ecolab หร่อไม่ แลัะเป็้นส่ิ่�งท่ี่�ถููกต่อ้งหร่อไม่

หากคุณไม่สิ่ามารถูต่อบคำาถูามเหล่ัาน่�ที่ั�งหมด้ว่า่ 
“ใช่ื่” คุณคว่รพ่จารณาการกระที่ำาของคุณใหม่ แลัะ
ป้ร่กษัากบัผูู้จ้ดั้การของคุณหร่อฝ่่ายกำากบัดู้แลัการ
ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั ก่อนท่ี่�
จะด้ำาเน่นการต่่อ

เริ�ยึดมั�นในหลัักจริริย�บริริณของเริ�
ทุี่กคนท่ี่� Ecolab ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามหลักัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา แลัะกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่้

เริ�ปฏิิบัติต�มหลัักจริริย�บริริณของเริ�อย่�งไริ

• เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามหลักัจรรยาบรรณของเรา แลัะเขา้ใจว่า่หลักัจรรยาบรรณน่�ใชื่ก้บัพนกังาน เจา้หนา้ท่ี่� แลัะผูู้อ้ ำานว่ยการของ Ecolab 
ทุี่กคน พนกังานที่ั�งหมด้ของบร่ษัทัี่ยอ่ยแลัะก่จการร่ว่มคา้ท่ี่�ถู่อหุน้ใหญ่ แลัะต่วั่แที่น ผูู้รั้บเหมา แลัะท่ี่�ป้ร่กษัาที่ั�งหมด้ของเรา

• เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่ท้ี่ั�งหมด้ แลัะเม่�อกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่เ้ขม้งว่ด้กว่า่หลักัจรรยาบรรณของเรา เราจะป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎท่ี่� 
เขม้งว่ด้กว่า่

• เราเขา้ใจด่้ว่า่การลัะเม่ด้หลักัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา หร่อกฎหมายหร่อระเบ่ยบขอ้บงัคบัใด้ ๆ ท่ี่�บงัคบัใชื่อ้าจส่ิ่งผู้ลัใหเ้ก่ด้
การลังโที่ษัที่างว่น่ยัจนถู่งแลัะรว่มถู่งการเล่ักจา้ง

ผูู้จ้ดั้การต่อ้งเขา้ใจแลัะบงัคบัใชื่ห้ลักัจรรยาบรรณของเรา ต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่ผูู้ใ้ต่บ้งัคบับญัชื่าโด้ยต่รงเขา้ใจถู่งคว่ามรับผู้ด่้ชื่อบ
ของต่น แลัะต่อบคำาถูามของพนกังาน ผูู้จ้ดั้การจำาเป็้นต่อ้งแจง้ขอ้กงัว่ลัอยา่งเหมาะสิ่มไป้ยงัฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลั ฝ่่ายกำากบัดู้แลัการ
ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั หร่อ สิ่ายด่้ว่นหลักัจรรยาบรรณ 

การลัะเว่น้หลักัจรรยาบรรณของเราโด้ยคณะกรรมการบร่ษัทัี่หร่อกรรมการในคณะกรรมการบร่ษัทัี่นั�นสิ่ามารถูกระที่ำาได้ใ้นบาง
กรณ่เท่ี่านั�น 

Ecolab ที่บที่ว่นหลักัจรรยาบรรณของเราเป็้นระยะ ต่ลัอด้จนนโยบายของบร่ษัทัี่ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง แลัะที่ำาการแกไ้ขต่ามท่ี่�จ ำาเป็้นหร่อเห็นว่า่จำาเป็้น

เริ�มีบทบ�ทอย่�งไริในก�ริสำ่งเสำริิมหลัักจริริย�บริริณของเริ�
เราต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่เราทุี่กคนป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามหลักัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา ต่ลัอด้จนกฎหมายแลัะระเบ่ยบขอ้บงัคบั
ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง เราเร่ยนรู้ใหเ้ขา้ใจถู่งกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบับที่บาที่ของเรา แลัะเราพร้อมท่ี่�จะพดู้คุยหากม่คำาถูามหร่อขอ้
กงัว่ลัใด้ ๆ

ผูู้จ้ดั้การของเราท่ี่� Ecolab ม่คว่ามรับผู้ด่้ชื่อบเพ่�มเต่่มในการเป็้นแบบอยา่งของพฤต่่กรรมท่ี่�ม่จร่ยธุรรม ดู้แลัผูู้ใ้ต่บ้งัคบั
บญัชื่าโด้ยต่รงของต่น แลัะเป็้นผูู้ต่้่ด้ต่่อเม่�อม่คำาถูามแลัะขอ้กงัว่ลั

หลักัจรรยาบรรณแลัะบที่บาที่ของเรา2 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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เริ�ถู�มคำำ�ถู�มแลัะริ�ยง�นข้อกังวลั
ท่ี่� Ecolab เราพดู้คุยกนั หากเราสิ่งัเกต่เห็นพฤต่่กรรมใด้ ๆ ท่ี่�เรารู้ส่ิ่กว่า่อาจลัะเม่ด้นโยบายหร่อหลักัจรรยาบรรณ
ของเรา เราจำาเป็้นต่อ้งรายงานที่นัท่ี่แลัะรายงานโด้ยสุิ่จร่ต่ใจ หร่อหากเราไม่แน่ใจเก่�ยว่กบับางส่ิ่�งบางอยา่ง เราจะ
ขอคว่ามช่ื่ว่ยเหล่ัอ การรายงานขอ้กงัว่ลัแลัะการถูามคำาถูามเป็้นคว่ามรับผู้ด่้ชื่อบของเรา แลัะเป็้นว่ธุ่่ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุิ่ด้ท่ี่�เรา
สิ่ามารถูด้ำาเน่นธุุรก่จต่่อไป้ได้อ้ยา่งถููกต่อ้ง

เราม่หนา้ท่ี่�ต่อ้งรายงานการลัะเม่ด้หลักัจรรยาบรรณท่ี่�อาจเก่ด้ข่�น 

ท่ี่� Ecolab คุณม่ที่างเล่ัอกมากมายในการขอรับการสิ่นบัสิ่นุน

แลัะรายงานขอ้กงัว่ลั

• ผูู้จ้ดั้การของคุณ

• ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลั 

• ฝ่่ายกฎหมาย

• ฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรม

สิ่ากลั

• ท่ี่�ป้ร่กษัาที่ั�ว่ไป้

•  สิ่ายด่้ว่นหลักัจรรยาบรรณของเรา: หมายเลัข

สิ่ายด่้ว่นสิ่ำาหรับสิ่หรัฐอเมร่กา แคนาด้า แลัะ

ป้ว่ยร์โต่ร่โก ค่อ 800-299-9442 สิ่ำาหรับ

ป้ระเที่ศอ่�น ๆ โป้รด้ดู้ท่ี่�น่� 

•  นอกจากน่� คุณยงัสิ่ามารถูส่ิ่งรายงานผู้า่นสิ่ายด่้ว่นหลักั

จรรยาบรรณที่างออนไลันใ์น แบบฟื้อร์มการส่ิ่งรายงาน

ของเราท่ี่�เป่้ด้ใหใ้ชื่ง้านแบบสิ่าธุารณะ

คุณสิ่ามารถูรายงานโด้ยไม่เป่้ด้เผู้ยช่ื่�อได้ท่้ี่�สิ่ายด่้ว่นหลักัจรรยา

บรรณของเราในเขต่อำานาจแลัะสิ่ถูานการณ์ส่ิ่ว่นใหญ่ การท่ี่�

คุณจะได้รั้บอนุญาต่ใหร้ายงานการลัะเม่ด้หลักัจรรยาบรรณท่ี่�

อาจเก่ด้ข่�นโด้ยไม่เป่้ด้เผู้ยช่ื่�อหร่อไม่นั�นข่�นอยูก่บักฎหมายใน

พ่�นท่ี่�ของคุณ บางป้ระเที่ศจำากดั้หร่อหา้มไม่ใหม่้การรายงาน

ขอ้กงัว่ลับางอยา่งโด้ยไม่ระบุต่วั่ต่นของคุณ 

หากคุณเป็้นพนกังานในสิ่หภัาพยโุรป้ แลัะที่ำาการรายงานผู้า่น

สิ่ายด่้ว่นหลักัจรรยาบรรณ ใหใ้ชื่แ้นว่ที่างต่่อไป้น่�

• คุณจะได้รั้บการขออนุญาต่ใหใ้ชื่ช่้ื่�อของคุณในรายงาน

• คุณคว่รบอกช่ื่�อพนกังานท่ี่�ต่อ้งสิ่งสิ่ยัว่า่กระที่ำาผู้ด่้ในกรณ่ท่ี่�

จ ำาเป็้นเท่ี่านั�น

• เราจะใชื่ข้อ้มูลัท่ี่�คุณใหไ้ว่เ้พ่�อที่ำาการสิ่อบสิ่ว่นรายงาน

เฉัพาะของคุณเท่ี่านั�น แลัะไม่ใช่ื่เพ่�อว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคอ่์�นใด้

• เราจะไม่เป่้ด้เผู้ยช่ื่�อของพนกังานท่ี่�ที่ำาการรายงาน

หลักัจรรยาบรรณแลัะบที่บาที่ของเรา

ก�ริไม่ตอบโต้

Ecolab ไม่ยอมใหม่้การต่อบโต่พ้นกังานท่ี่�ถูาม

คำาถูาม รายงานขอ้กงัว่ลั หร่อใหค้ว่ามร่ว่มม่อใน

การสิ่อบสิ่ว่น หากคุณที่ราบว่า่ม่การต่อบโต่ใ้ด้ ๆ 

คุณคว่รต่่ด้ต่่อผูู้จ้ดั้การของคุณ ฝ่่ายกำากบัดู้แลัการ

ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัหร่อสิ่าย

ด่้ว่นหลักัจรรยาบรรณของเราที่นัท่ี่ 

โป้รด้ดู้นโยบายการรายงานแลัะการสิ่อบสิ่ว่นของ

เรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

3เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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เริ�สำนับสำนุนก�ริสำอบสำวน
Ecolab ใหค้ว่ามสิ่ำาคญักบัรายงานการป้ระพฤต่่ผู้ด่้แลัะการลัะเม่ด้หลักัจรรยา
บรรณแลัะนโยบายของเราอยา่งจร่งจงั

ECOLAB ดำ�เนินก�ริสำอบสำวนอย่�งไริ

• หลังัจากม่การกล่ัาว่หา ป้ระธุานเจา้หนา้ท่ี่�ฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบหร่อผูู้ท่้ี่�ได้้
รับการแต่่งต่ั�ง จะมอบหมายผูู้ต้่รว่จสิ่อบภัายในซ่ื่�งจะที่ำาการสิ่อบสิ่ว่นอยา่งลัะเอ่ยด้ถู่�ถูว้่นแลัะ
ที่นัท่ี่ว่งท่ี่ ในบางกรณ่ อาจม่การมอบหมายผูู้ต้่รว่จสิ่อบภัายนอก

• หวั่หนา้คณะผูู้ต้่รว่จสิ่อบจะใหค้ ำาแนะนำาซ่ื่� งอาจรว่มถู่งการไม่ด้ำาเน่นการใด้ ๆ การเป่้ด้ใหม่้การ
สิ่อนหร่อการฝ่่กอบรม การเสิ่นอใหม่้การลังโที่ษัที่างว่น่ยัในบางรูป้แบบ จนถู่งแลัะรว่มถู่งการ
เล่ักจา้ง แลัะการด้ำาเน่นการอ่�น ๆ ต่่อไป้หากเห็นว่า่เหมาะสิ่ม

• ฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัจะแจง้ใหผูู้้ร้ายงานที่ราบเม่�อการ
สิ่อบสิ่ว่นเสิ่ร็จส่ิ่�น

• เราคาด้หว่งัใหพ้นกังานเกบ็เร่�องการสิ่อบสิ่ว่นไว่เ้ป็้นคว่ามลับั แลัะไม่พดู้คุยเร่�องน่�กบัเพ่�อน
ร่ว่มงาน

โป้รด้ดู้นโยบายการรายงานแลัะการสิ่อบสิ่ว่นของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

ECOLAB ทำ�อย่�งไริเม่�อมีก�ริริ�ยง�น

Ecolab จะต่อบกลับัรายงานที่นัท่ี่ แลัะพยายามเกบ็รายงานเป็้นคว่ามลับัในระด้บั

สูิ่งสุิ่ด้เท่ี่าท่ี่�จะเป็้นไป้ได้ ้ในที่างกลับักนั เราคาด้หว่งัใหพ้นกังานช่ื่ว่ยป้กป้้องคว่ามลับั

ของรายงานแลัะการสิ่อบสิ่ว่น โด้ยไม่พดู้คุยเร่�องน่�กบัเพ่�อนร่ว่มงาน

หลักัจรรยาบรรณแลัะบที่บาที่ของเรา4 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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2 เริ�ทำ�ง�นริ่วมกันอย่�งไริ

เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง 5



เริ�ปฏิิบัติต่อกันด้วยคำว�มเคำ�ริพ
Ecolab ไม่ยอมใหม่้การคุกคามหร่อการกลัั�นแกลัง้ทุี่กรูป้แบบ เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่่อกนัด้ว้่ยคว่ามเคารพเสิ่มอ ซ่ื่�งรว่มถู่งการ

ม่ป้ฏ่ิสิ่มัพนัธ์ุกบัเพ่�อนร่ว่มงานของเราแลัะบุคคลัอ่�น ๆ ท่ี่�เราที่ำางานด้ว้่ย รว่มถู่งผูู้ข้าย ซื่พัพลัายเออร์ แลัะลูักคา้

ก�ริลั่วงลัะเมิดคำ่ออะไริ

การล่ัว่งลัะเม่ด้ค่อพฤต่่กรรมท่ี่�ไม่เหมาะสิ่มในรูป้แบบใด้ ๆ ท่ี่�อาจที่ำาใหเ้ก่ด้สิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มการที่ำางานท่ี่�ที่ำาใหรู้้ส่ิ่กกลัวั่ ไม่

เป็้นม่ต่ร หร่อไม่พ่งป้รารถูนา ซ่ื่� งส่ิ่งผู้ลัเส่ิ่ยต่่อป้ระส่ิ่ที่ธุ่ภัาพการที่ำางานของพนกังาน

คำำ�ถู�ม 
ผูู้จ้ดั้การของฉันัมกัต่ะคอกใส่ิ่เพ่�อนร่ว่มงานคนหน่�ง

ของฉันัแลัะด่้าว่า่เขาต่่าง ๆ นานา ฉันัไม่แน่ใจ แต่่เพ่�อน

ร่ว่มงานของฉันัดู้เหม่อนจะไม่สิ่บายใจ ฉันัคว่รป้ล่ัอย

ใหเ้พ่�อนร่ว่มงานของฉันัจดั้การกบัสิ่ถูานการณ์น่� เอง

หร่อไม่

คำำ�ตอบ
ไม่ คุณต่อ้งรายงานการกระที่ำาใด้ ๆ ท่ี่�คุณเช่ื่�อว่า่อาจ

เป็้นการลัะเม่ด้หลักัจรรยาบรรณของเรา การกลัั�นแกลัง้

เป็้นพฤต่่กรรมล่ัว่งลัะเม่ด้ แลัะต่อ้งรายงานโด้ยใชื่ท้ี่าง

เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ใหคุ้ณใชื่ม้ากมาย

เริ�ปฏิิบัติต่อกันด้วยคำว�มเคำ�ริพอย่�งไริ

• เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่่อกนัด้ว้่ยคว่ามเคารพ แลัะพ่จารณาว่า่พฤต่่กรรมแลัะคำาพดู้ของเราอาจส่ิ่งผู้ลักระที่บต่่อเพ่�อนพนกังานแลัะท่ี่มของเรา

อยา่งไร

• เราพดู้คุยแลัะต่่ด้ต่่อกบัฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลัหร่อที่างเล่ัอกใด้ ๆ ท่ี่�ม่ในการรายงาน เม่�อเราม่คำาถูามหร่อขอ้กงัว่ลัเก่�ยว่กบัพฤต่่กรรม

การล่ัว่งลัะเม่ด้ท่ี่�อาจเก่ด้ข่�น

• เราไม่เขา้ไป้ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในพฤต่่กรรมล่ัว่งลัะเม่ด้ใด้ ๆ เช่ื่น

  การล่ัว่งลัะเม่ด้ที่างว่าจา – การกลัั�นแกลัง้หร่อการพดู้จาในที่างเส่ิ่�อมเส่ิ่ย การดู้หม่�น หร่อเร่�องต่ลักหร่อคำาพดู้ท่ี่�ไม่เหมาะสิ่ม

  การล่ัว่งลัะเม่ด้ที่างกาย – การที่ำาร้ายร่างกายหร่อการกระที่ำาอ่�น ๆ ท่ี่�เป็้นการข่มขู่ที่างกาย

   การล่ัว่งลัะเม่ด้ที่างสิ่ายต่า – การแสิ่ด้งหร่อส่ิ่งภัาพการ์ตู่น ภัาพว่าด้ ภัาพถู่าย หร่อส่ิ่�อส่ิ่�งพ่มพห์ร่อส่ิ่�ออ่เลัก็ที่รอน่กส์ิ่อ่�น ๆ ท่ี่�ไม่

เหมาะสิ่ม หร่อ

   การล่ัว่งลัะเม่ด้ที่างเพศ – การล่ัว่งเก่นที่างกายหร่อที่างว่าจาท่ี่�ไม่พ่งป้ระสิ่งค ์หร่อเร่ยกร้องใหม่้การต่อบรับที่างเพศ หร่อการม่

พฤต่่กรรมที่างเพศท่ี่�ไม่เหมาะสิ่มอ่�น ๆ

เราไม่ใชื่ก้ารยอมรับในพฤต่่กรรมล่ัว่งลัะเม่ด้เป็้นเง่�อนไขการจา้งงาน หร่อใชื่เ้ป็้นปั้จจยัในการต่ดั้ส่ิ่นใจจา้งงาน

ก�ริกลัั�นแกลั้งอ�จริวมถูึงตัวอย่�งของก�ริสำริ้�ง

คำว�มอับอ�ยต่อหน้�สำ�ธ�ริณะ เชุ่น ก�ริต่อว่�ผูู้้

อ่�น ก�ริขึ�นเสำียงอย่�งไม่เหม�ะสำม หริ่อก�ริวิพ�กษ์์

วิจ�ริณ์ผูู้้อ่�นซีำ�� ๆ เม่�ออยู่ต่อหน้�ผูู้้อ่�น

เราที่ำางานร่ว่มกนัอยา่งไร6 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เริ�ส่ำงเสำริมิก�ริจ้�งง�นที�เท่�เทยีมกัน คำว�มหลั�ก
หลั�ย คำว�มเสำมอภั�คำ แลัะคำว�มคำริอบคำลัมุ
Ecolab พยายามรักษัาไว่ซ่้ื่�งสิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มการที่ำางานท่ี่�ม่คว่ามหลัากหลัาย 

ครอบคลุัม แลัะเท่ี่าเท่ี่ยมกนั ซ่ื่� งเราที่ำางานเป็้นท่ี่มด้ว้่ยคว่ามเคารพซ่ื่�งกนัแลัะกนั

เริ�สำ่งเสำริิมก�ริจ้�งง�นที�เท่�เทียมกัน คำว�มหลั�กหลั�ย คำว�มเสำมอภั�คำ แลัะคำว�มคำริอบคำลัุม
อย่�งไริ

• เราไม่เล่ัอกป้ฏ่ิบต่ั่จากลักัษัณะหร่อภัาว่ะของบุคคลัท่ี่�ได้รั้บการคุม้ครองโด้ยกฎหมายของป้ระเที่ศ รัฐ 

หร่อที่อ้งถู่�น เช่ื่น เพศภัาว่ะ เช่ื่�อชื่าต่่ ชื่าต่่พนัธ์ุุ สิ่ญัชื่าต่่ รสิ่น่ยมที่างเพศ อตั่ลักัษัณ์ที่างเพศ ศาสิ่นา อาย ุ

คว่ามทุี่พพลัภัาพ สิ่ถูานภัาพสิ่มรสิ่ หร่อสิ่ถูานะที่หารผู้า่นศ่ก

• เราต่ดั้ส่ิ่นใจจา้งงานโด้ยพ่จารณาจากคุณสิ่มบต่ั่แลัะคว่ามสิ่ามารถูในการป้ฏ่ิบต่ั่งานของแต่่ลัะคน

• เราพยายามท่ี่�จะม่มุมมองท่ี่�แต่กต่่างกนัในท่ี่มของเรา แลัะเราส่ิ่งเสิ่ร่มสิ่ถูานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ครอบคลุัมแลัะ

เคารพซ่ื่�งกนัแลัะกนั

• เราพดู้คุยแลัะต่่ด้ต่่อกบัผูู้จ้ดั้การของเรา หร่อใชื่ท้ี่างเล่ัอกใด้ ๆ ท่ี่�ม่ในการรายงาน เม่�อเราม่คำาถูามหร่อ

ขอ้กงัว่ลั

เน่�องจากกฎหมายแลัะระเบ่ยบขอ้บงัคบัจะแต่กต่่างกนัไป้ในแต่่ลัะพ่�นท่ี่�ท่ี่� Ecolab ด้ำาเน่นการ เรา

คว่รป้ร่กษัากบัผูู้จ้ดั้การของเรา ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลั หร่อฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะ

จร่ยธุรรมสิ่ากลัหากเราม่คำาถูาม หากเราม่ขอ้กงัว่ลัท่ี่�ต่อ้งการแจง้ เราคว่รใชื่ท้ี่างเล่ัอกท่ี่�ม่ในการรายงาน

คำว�มหลั�กหลั�ย คำว�มเสำมอภั�คำ แลัะคำว�มคำริอบคำลัุมคำ่ออะไริ

เราช่ื่�นชื่มยน่ด่้ในคว่ามหลัากหลัายของเรา การม่มุมมองท่ี่�แต่กต่่างกนั คว่ามแต่กต่่าง

ด้า้นภูัม่หลังั ว่ฒันธุรรม ร่างกาย แลัะสิ่งัคมท่ี่�ที่ำาใหเ้ราแต่่ลัะคนม่เอกลักัษัณ์เฉัพาะต่วั่ 

เราสิ่นบัสิ่นุนคว่ามครอบคลุัมโด้ยใหคุ้ณค่าแลัะต่ั�งใจท่ี่�จะนำามุมมองท่ี่�หลัากหลัายแลัะ

การม่ส่ิ่ว่นร่ว่มของพนกังานที่ั�งหมด้มารว่มไว่ใ้นโครงสิ่ร้างของ Ecolab เราส่ิ่งเสิ่ร่ม

ใหม่้การป้ฏ่ิบต่ั่ต่่อพนกังานทุี่กคนอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกนั โด้ยที่ำาใหแ้น่ใจว่า่พนกังานแต่่ลัะ

คนสิ่ามารถูเขา้ถู่งส่ิ่�งท่ี่�พว่กเขาต่อ้งการเพ่�อการเต่่บโต่แลัะป้ระสิ่บคว่ามสิ่ำาเร็จ

เราที่ำางานร่ว่มกนัอยา่งไร 7เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เริ�ริักษ์�ไว้ซีึ�งคำว�มปลัอดภััยในสำถู�นที�ทำ�ง�น
Ecolab ใหค้ว่ามสิ่ำาคญักบัคว่ามป้ลัอด้ภัยัเป็้นอนัด้บัแรก เรารักษัาไว่ซ่้ื่�งสิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มท่ี่�ด่้ต่่อสุิ่ขภัาพแลัะ

ป้ลัอด้ภัยัสิ่ำาหรับพนกังานทุี่กคน

สำถู�นที�ทำ�ง�นที�ปลัอดภััยคำ่ออะไริ

เราเช่ื่�อว่า่สิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มในท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ป้ลัอด้ภัยัค่อสิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มท่ี่�รักษัาไว่ซ่้ื่�งสุิ่ขภัาพท่ี่�ด่้แลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยัของพนกังาน

ทุี่กคน แลัะม่การระบุแลัะจดั้การกบัคว่ามเส่ิ่�ยงด้า้นสุิ่ขภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยั

เริ�จะริักษ์�ไว้ซีึ�งสำถู�นที�ทำ�ง�นที�ปลัอดภััยได้อย่�งไริ

• เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบาย แนว่ป้ฏ่ิบต่ั่แลัะขั�นต่อนด้า้นสุิ่ขภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยัของ Ecolab รว่มถู่งกฎระเบ่ยบ ขอ้บงัคบั แลัะ
กฎหมายด้า้นสุิ่ขภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยัท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่ั�งหมด้

• เราสิ่งัเกต่การณ์อยา่งรอบคอบ แลัะรายงานสิ่ภัาว่ะท่ี่�ไม่ป้ลัอด้ภัยัหร่อไม่ด่้ต่่อสุิ่ขภัาพใหผูู้้จ้ดั้การของเราที่ราบ แลัะใหอ้ ำานาจแก่
พนกังานในการหยดุ้งานเม่�อม่สิ่ภัาว่ะหร่อพฤต่่กรรมท่ี่�ไม่ป้ลัอด้ภัยั

• เราไม่ยอมใหม่้การกลัั�นแกลัง้ ล่ัว่งลัะเม่ด้ ข่มขู่ หร่อคุกคามด้ว้่ยคว่ามรุนแรง

• เรารายงานการคุกคามหร่อคว่ามรุนแรงต่่อผูู้จ้ดั้การของเราหร่อหน่ว่ยงานฉุักเฉ่ันท่ี่�เหมาะสิ่มที่นัท่ี่ หากจำาเป็้น นอกจากน่�ยงั
สิ่ามารถูรายงานขอ้กงัว่ลัได้โ้ด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานที่ั�งหมด้

• เราไม่ครอบครองอาว่ธุุ (เช่ื่น อาว่ธุุป่้น ม่ด้) ในขณะท่ี่�ใหบ้ร่การในนามของ Ecolab หร่อในขณะท่ี่�ใชื่ท้ี่รัพยส่์ิ่นของ Ecolab ขณะ
อยูใ่นยานพาหนะของ Ecolab หร่อในขณะท่ี่�ด้ำาเน่นธุุรก่จของ Ecolab ภัายใต่ก้ฎหมายที่อ้งถู่�น 

• เราไม่ผู้ล่ัต่ ขาย แจกจ่าย ครอบครอง หร่อใชื่ส้ิ่ารคว่บคุมใด้ ๆ ท่ี่�อาจส่ิ่งผู้ลัต่่อพฤต่่กรรมในขณะท่ี่�ที่ำางานโด้ยใชื่ท้ี่รัพยส่์ิ่นของ 
Ecolab ขณะขบัข่�หร่อโด้ยสิ่ารยานพาหนะของ Ecolab หร่อขณะด้ำาเน่นธุุรก่จของ Ecolab

• หากม่คว่ามบกพร่องจากการใชื่ย้า เราจะไม่ป้ฏ่ิบต่ั่งาน ซ่ื่�งรว่มถู่งการไม่ขบัข่�ขณะท่ี่�กำาลังัป้ฏ่ิบต่ั่งาน แลัะเราไม่บร่โภัคเคร่�องด่้�ม
แอลักอฮอลัใ์นขณะท่ี่�ด้ำาเน่นธุุรก่จของ Ecolab เว่น้แต่่ในงานสิ่งัคมท่ี่�ได้รั้บอนุมต่ั่แลัะอนุญาต่ 

• เรารายงานเก่�ยว่กบัพนกังานท่ี่�เราสิ่งสิ่ยัว่า่อาจอยูภ่ัายใต่อ่้ที่ธุ่พลัของแอลักอฮอลัห์ร่อสิ่ารคว่บคุมท่ี่�ส่ิ่งผู้ลัต่่อพฤต่่กรรม

คำำ�ถู�ม 
เพ่�อนร่ว่มงานของฉันัมกัจะไม่สิ่ว่มแว่น่ต่าน่รภัยัท่ี่�

จ ำาเป็้นเพ่�อป้้องกนัด้ว่งต่าของเธุอเม่�อเราที่ำางานภัายใน

โรงงาน เม่�อฉันัพดู้เร่�องน่�กบัเธุอ เธุอบอกว่า่แว่น่ต่า

น่รภัยัที่ำาใหเ้ก่ด้ฝ้่าแลัะท่ี่�จร่งที่ำาใหเ้ธุอป้ลัอด้ภัยันอ้ยลัง 

ในเม่�อฉันัได้พ้ดู้คุยกบัเธุอแลัว้่ ในคว่ามเป็้นจร่งม่อะไร

อ่กไหมท่ี่�ฉันัสิ่ามารถูที่ำาได้้

คำำ�ตอบ
ม่ หากเพ่�อนร่ว่มงานของคุณป้ฏ่ิเสิ่ธุท่ี่�จะสิ่ว่มอุป้กรณ์

ป้้องกนัส่ิ่ว่นบุคคลัท่ี่�จ ำาเป็้น คุณต่อ้งรายงานปั้ญหาโด้ย

ใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ใหคุ้ณใชื่ม้ากมาย

เราที่ำางานร่ว่มกนัอยา่งไร8 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เริ�ริักษ์�คำว�มเป็นสำ่วนตัวของข้อมูลั
Ecolab เคารพแลัะป้กป้้องขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัของพนกังาน

ข้อมูลัสำ่วนบุคำคำลัคำ่ออะไริ

ขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัเป็้นการระบุขอ้มูลัของบุคคลั เช่ื่น ช่ื่�อ ว่นัเด่้อนป่้เก่ด้ ท่ี่�อยู ่หมายเลัขโที่รศพัที่ ์แลัะอ่เมลัของคุณ  

ขอ้มูลัที่างการเง่นแลัะสุิ่ขภัาพของคุณ แลัะขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัอ่�น ๆ เช่ื่น งานอด่้เรก ส่ิ่�งท่ี่�คุณสิ่นใจ แลัะการเป็้นสิ่มาช่ื่ก

องคก์รว่ช่ื่าช่ื่พ

เริ�ปกป้องคำว�มเป็นสำ่วนตัวของข้อมูลัสำ่วนบุคำคำลัอย่�งไริ

• เราป้กป้้องขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัของพนกังานแลัะบุคลัากรของลูักคา้ ซื่พัพลัายเออร์ แลัะพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของเราด้ว้่ยคว่ามระมดั้ระว่งัอยา่ง

ท่ี่�สุิ่ด้ ในลักัษัณะท่ี่�สิ่อด้คลัอ้งกบันโยบายแลัะขั�นต่อนของเรา แลัะต่ามกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่ท้ี่ั�งหมด้  

• เราต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่เราที่ราบนโยบายแลัะขั�นต่อนของ Ecolab ท่ี่�บงัคบัใชื่ท้ี่ั�งหมด้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบัการรว่บรว่ม เขา้ถู่ง ใชื่ง้าน ถู่ายโอน 

จดั้เกบ็ แลัะกำาจดั้ขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัท่ี่�เรารับผู้ด่้ชื่อบ 

• เราถู่ายโอนหร่อแบ่งปั้นขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัเฉัพาะกบัผูู้ท่้ี่�จ ำาเป็้นต่อ้งที่ราบ หร่อได้รั้บอนุญาต่โด้ยเฉัพาะใหเ้ขา้ถู่งขอ้มูลัได้เ้ท่ี่านั�น

• เราใชื่ข้อ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัเพ่�อว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคท์ี่างธุุรก่จท่ี่�จ ำาเป็้นเท่ี่านั�น แลัะเราเกบ็รักษัาขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัไว่ต้่ราบเท่ี่าท่ี่�จ ำาเป็้นสิ่ำาหรับ

ว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคท์ี่างธุุรก่จเฉัพาะเหล่ัานั�นเท่ี่านั�น

• Ecolab ที่ราบว่า่หลัายป้ระเที่ศท่ี่�เราด้ำาเน่นการม่กฎหมายคว่ามเป็้นส่ิ่ว่นต่วั่ของขอ้มูลัท่ี่�เฉัพาะเจาะจง แลัะเรามุ่งมั�นท่ี่�จะป้ฏ่ิบต่ั่ต่าม 

กฎหมายเหล่ัาน่�

• เรารายงานขอ้กงัว่ลั รว่มถู่งการลัะเม่ด้คว่ามเป็้นส่ิ่ว่นต่วั่ท่ี่�เป็้นไป้ได้ ้โด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกในการรายงาน 

โป้รด้ดู้นโยบายคว่ามเป็้นส่ิ่ว่นต่วั่ของ Ecolab เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกนัอยา่งไร 9เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy


เริ�สำนับสำนุนสำิทธิมนุษ์ยชุน
Ecolab อุท่ี่ศต่นเพ่�อสิ่นบัสิ่นุนแลัะส่ิ่งเสิ่ร่มส่ิ่ที่ธุ่มนุษัยชื่นต่ลัอด้การด้ำาเน่นงาน

ของเราแลัะที่ั�ว่โลัก

สำิทธิมนุษ์ยชุนคำ่ออะไริ

ส่ิ่ที่ธุ่มนุษัยชื่นเป็้นส่ิ่ที่ธุ่พ่�นฐานสิ่ากลัท่ี่�เราทุี่กคนม่แลัะนำาไป้ใชื่ท้ี่ั�ว่โลักได้ต้่ลัอด้เว่ลัา

เริ�สำนับสำนุนสำิทธิมนุษ์ยชุนอย่�งไริ

• เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่ั�งหมด้เก่�ยว่กบัการคา้มนุษัย ์แรงงานบงัคบั แรงงานที่าสิ่ แลัะ

แรงงานเด้ก็

• เราไม่ที่ำางานร่ว่มกบัพนัธุม่ต่ร ซื่พัพลัายเออร์ นายหนา้ หร่อบุคคลัท่ี่�สิ่ามอ่�น ๆ ท่ี่�ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในการคา้

มนุษัย ์แรงงานบงัคบั แรงงานที่าสิ่ หร่อแรงงานเด้ก็ในรูป้แบบใด้กต็่าม

• เราคาด้หว่งัใหพ้นัธุม่ต่รของเราแลัะบุคคลัท่ี่�สิ่ามรักษัาไว่ซ่้ื่�งสิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มการที่ำางานท่ี่�ป้ลัอด้ภัยั ถููก

สุิ่ขลักัษัณะ แลัะม่การรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยั

• เราไม่บ่ด้เบ่อนขอ้กำาหนด้แลัะเง่�อนไขท่ี่�สิ่ำาคญัของการจา้งงาน รว่มถู่งค่าจา้งแลัะสิ่ว่สัิ่ด่้การ สิ่ถูานท่ี่�

ที่ำางาน สิ่ภัาพคว่ามเป็้นอยู ่หร่อท่ี่�อยูอ่าศยัแลัะค่าใชื่จ่้ายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง แลัะเราจะไม่ที่ำางานร่ว่มกบับุคคลัท่ี่�

สิ่ามท่ี่�บ่ด้เบ่อนคว่ามจร่งด้งักล่ัาว่

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัใด้ ๆ เก่�ยว่กบัการลัะเม่ด้ส่ิ่ที่ธุ่มนุษัยชื่นท่ี่�อาจเก่ด้ข่�นโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นส่ิ่ที่ธุ่มนุษัยชื่นของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกนัอยา่งไร10 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://ecolab.widen.net/s/shjhfhznmd/ecolab-global-human-rights-policy


เริ�ทำ�ง�นริ่วมกับพันธมิตริท�ง

ธุริกิจแลัะลัูกคำ้�ของเริ�อย่�งไริ3
เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง 11



เริ�สำ่งเสำริิมคำุณภั�พแลัะคำว�มปลัอดภััยของผู้ลัิตภััณฑ์์
ช่ื่�อเส่ิ่ยงของ Ecolab ข่�นอยูก่บัคุณภัาพของผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การของเรา เราภัาคภูัม่ใจในการรักษัามาต่รฐาน

สูิ่งสุิ่ด้อยา่งต่่อเน่�อง เพ่�อต่อบสิ่นองแลัะที่ำาใหเ้ก่นคว่ามคาด้หมายของลูักคา้

เริ�หม�ยคำว�มว่�อย่�งไริที�บอกว่�เริ�สำ่งเสำริิมคำุณภั�พแลัะคำว�มปลัอดภััยของผู้ลัิตภััณฑ์์

เราส่ิ่งเสิ่ร่มคุณภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยัโด้ยรักษัามาต่รฐานคุณภัาพระด้บัสูิ่งสิ่ำาหรับผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การของ Ecolab 

แลัะเราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกระบว่นการแลัะขั�นต่อนภัายในที่ั�งหมด้ของเรา ต่ลัอด้จนกฎระเบ่ยบ ขอ้บงัคบั แลัะกฎหมายท่ี่�บงัคบั

ใชื่ท้ี่ั�งหมด้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบัผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การของเรา 

เริ�ริักษ์�คำุณภั�พแลัะคำว�มปลัอดภััยของผู้ลัิตภััณฑ์์อย่�งไริ

•  เราใหค้ว่ามสิ่ำาคญักบัคุณภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยัในทุี่กขั�นต่อนของการพฒันาผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ ์รว่มถู่งการออกแบบ การผู้ล่ัต่ การที่ด้สิ่อบ การ

ต่รว่จสิ่อบ การจดั้เกบ็ การขนส่ิ่ง การใชื่ง้านของลูักคา้ การกำาจดั้ แลัะการร่ไซื่เค่ลัหร่อใชื่ซ้ื่ำ� า 

•  เราจดั้การคว่ามป้ลัอด้ภัยัของผู้ล่ัต่ภัณัฑ์โ์ด้ยการระบุ ป้ระเม่น แลัะส่ิ่�อสิ่ารกบัผูู้จ้ดั้การท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งเก่�ยว่กบัคว่ามเส่ิ่�ยงแลัะอนัต่รายท่ี่�อาจเก่ด้ข่�น

จากส่ิ่ว่นผู้สิ่ม กระบว่นการ แลัะผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ข์องเรา  

• เราไม่ด้ำาเน่นการใด้ ๆ ท่ี่�อาจเป็้นอนัต่รายต่่อคุณภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยัของผู้ล่ัต่ภัณัฑ์์

•  เราพดู้คุยแลัะต่ั�งค ำาถูามหร่อขอ้กงัว่ลัใด้ ๆ ท่ี่�เราม่เก่�ยว่กบัคุณภัาพหร่อคว่ามป้ลัอด้ภัยัของผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ข์องเราโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ 

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นคุณภัาพ แลัะจุด้ยน่ในด้า้นคว่ามป้ลัอด้ภัยัแลัะการดู้แลัผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ข์องเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จแลัะลูักคา้ของเราอยา่งไร12 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/quality-manual---other-languages
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Product-Safety-and-Stewardship-Position_pdf.pdf


เริ�ปกป้องคำว�มเป็นสำ่วน 
ตัวของ ท�งธุริกิจ
พนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของ Ecolab รว่มถู่งลูักคา้แลัะซื่พัพลัายเออร์ของเรามอบคว่าม

ไว่ว้่างใจใหแ้ก่เราในเร่�องธุุรก่จแลัะขอ้มูลัของพว่กเขา เราป้กป้้องขอ้มูลันั�น

ก�ริปกป้องคำว�มเป็นสำ่วนตัวของพันธมิตริท�งธุริกิจหม�ยคำว�มว่�อย่�งไริ

เราป้กป้้องขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัแลัะขอ้มูลัท่ี่�พนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จมอบใหแ้ก่เรา ซ่ื่� งอาจ

รว่มถู่งขอ้มูลัส่ิ่ว่นบุคคลัแลัะขอ้มูลัท่ี่�เป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่�

เริ�ปกป้องคำว�มเป็นสำ่วนตัวของพันธมิตริท�งธุริกิจอย่�งไริ

•  เราแบ่งปั้นขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัของพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จเฉัพาะกบัผูู้ท่้ี่�ม่คว่ามจำาเป็้นที่างธุุรก่จท่ี่�ต่อ้ง

ที่ราบ แลัะในกรณ่ของบุคคลัท่ี่�สิ่ามค่อเฉัพาะผูู้ท่้ี่�ใหค้ว่ามต่กลังเป็้นลัายลักัษัณ์อกัษัรว่า่จะป้ฏ่ิบต่ั่ต่าม

นโยบายของเรา กระบว่นการของเรา แลัะกฎหมายใด้ ๆ ท่ี่�บงัคบัใชื่้

•  เรารว่บรว่ม จดั้เกบ็ เขา้ถู่ง ใชื่ง้าน หร่อถู่ายโอนขอ้มูลัของพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จเฉัพาะในขอบเขต่จำากดั้ท่ี่�

จ ำาเป็้นเพ่�อว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคท์ี่างธุุรก่จท่ี่�เฉัพาะเจาะจง

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามขั�นต่อนแลัะนโยบายที่ั�งหมด้ของเรา แลัะกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่ั�งหมด้เก่�ยว่กบัการเกบ็

รว่บรว่ม การจดั้เกบ็ การเขา้ถู่ง การใชื่ง้าน การถู่ายโอน แลัะการที่ำาลัายขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัของ

พนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จ

•  เราป้กป้้องขอ้มูลัอยา่งระมดั้ระว่งัแลัะไม่แบ่งปั้นขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัท่ี่�เป็้นของพนัธุม่ต่รที่าง 

ธุุรก่จของเรา

•  เราขอคว่ามช่ื่ว่ยเหล่ัอโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ หากเราม่คำาถูามใด้ ๆ เก่�ยว่กบัการใชื่แ้ลัะการ

จดั้การขอ้มูลัของพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จ หร่อหากเราเช่ื่�อว่า่อาจม่การลัะเม่ด้ขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัซ่ื่�งเป็้น

ของพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จ

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลัของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จแลัะลูักคา้ของเราอยา่งไร 13เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


เริ�ทำ�ง�นริ่วมกับริัฐบ�ลัสำหริัฐฯ อย่�งมีจริิยธริริม
Ecolab ภัาคภูัม่ใจในการสิ่นบัสิ่นุนลูักคา้ท่ี่�เป็้นรัฐบาลัของสิ่หรัฐอเมร่กา แลัะป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามขอ้บงัคบั กฎหมาย แลัะขอ้กำาหนด้ในสิ่ญัญาท่ี่�บงัคบัใชื่้

ลัูกคำ้�ที�เป็นริัฐบ�ลัสำหริัฐฯ คำ่ออะไริ

Ecolab เป็้นซื่พัพลัายเออร์ของรัฐบาลัสิ่หรัฐอเมร่กา ซ่ื่� งกำาหนด้ใหเ้ราต่อ้งป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมาย ขอ้บงัคบั แลัะขั�นต่อนท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งบางป้ระการ แลัะป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามขอ้กำาหนด้ในสิ่ญัญาของรัฐบาลัท่ี่�

เขม้งว่ด้ ลูักคา้ของเราท่ี่�เป็้นรัฐบาลัสิ่หรัฐฯ ส่ิ่ว่นใหญ่ค่อฐานที่พั อาคารแลัะสิ่ถูานท่ี่�ของรัฐบาลักลัาง แลัะเร่อนจำาของรัฐบาลักลัาง ลูักคา้บางรายของเรา เช่ื่น สิ่นามบ่นแลัะพ่พ่ธุภัณัฑ์ ์อาจถู่อได้้

ว่า่เป็้นลูักคา้ท่ี่�เป็้นรัฐบาลัสิ่หรัฐฯ ด้ว้่ยเช่ื่นกนั

เริ�ทำ�ง�นในฐ�นะผูู้้ริับเหม�ของริัฐบ�ลัสำหริัฐฯ อย่�งไริ

•  เราต่อ้งเขา้ใจแลัะป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามขอ้กำาหนด้ในสิ่ญัญาแลัะขอ้บงัคบัที่ั�งหมด้เม่�อที่ำางานกบัลูักคา้ภัาครัฐ

•  เราส่ิ่งขอ้มูลัต่่าง ๆ เช่ื่น ส่ิ่งราคาใหก้บัลูักคา้ภัาครัฐอยา่งครบถูว้่นแลัะถููกต่อ้ง แลัะหากม่การ

เป้ล่ั�ยนแป้ลังใด้ ๆ จะม่การรายงานการโด้ยที่นัท่ี่แลัะถู่�ถูว้่น

•  เราต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจเสิ่มอว่า่ผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ ์ว่สัิ่ดุ้ แลัะกระบว่นการที่ั�งหมด้ท่ี่�เราใชื่เ้ป็้นไป้ต่ามขอ้กำาหนด้

ในสิ่ญัญาท่ี่�ที่ำากบัรัฐบาลั แลัะหากเราต่ั�งใจท่ี่�จะที่ำาการเป้ล่ั�ยนแป้ลังใด้ ๆ จากขอ้กำาหนด้ เราจะต่อ้งได้้

รับการอนุมต่ั่เป็้นลัายลักัษัณ์อกัษัรจากเจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐท่ี่�ม่อ ำานาจ ก่อนท่ี่�เราจะที่ำาการเป้ล่ั�ยนแป้ลัง

•  เราไม่พดู้คุยหร่อเสิ่นอโอกาสิ่ในการจา้งงานหร่อการเป็้นท่ี่�ป้ร่กษัาใด้ ๆ แก่พนกังานของรัฐในปั้จจุบนั 

หร่อในอด่้ต่ โด้ยไม่ได้รั้บอนุมต่ั่จากฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลัแลัะฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบ

แลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั

•  เราไม่มอบส่ิ่�งของม่ค่าใด้ ๆ ใหแ้ก่พนกังานหร่อผูู้รั้บเหมาของรัฐบาลัสิ่หรัฐฯ หร่อสิ่มาช่ื่กในครอบครัว่

ท่ี่�ใกลัช่้ื่ด้ ยกเว่น้ว่า่อาจม่การใหข้องว่า่งเลัก็นอ้ย เช่ื่น นำ�าอดั้ลัมหร่อกาแฟื้เป็้นครั� งคราว่ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบั

การป้ระชุื่มที่างธุุรก่จ 

•  เราไม่เสิ่นอ มอบ ร้องขอ หร่อยอมรับส่ิ่�งของม่ค่าใด้ ๆ จากใครกต็่าม เพ่�อแลักกบัการพ่จารณาท่ี่�เอ่�อ

ป้ระโยชื่นใ์นสิ่ญัญาหร่อสิ่ญัญาช่ื่ว่งของรัฐบาลัสิ่หรัฐฯ 

•  เราไม่แสิ่ว่งหาหร่อร้องขอขอ้มูลัเก่�ยว่กบัการคดั้เล่ัอกผูู้รั้บเหมาหร่อการป้ระมูลัหร่อขอ้เสิ่นอก่อนท่ี่�จะ

ได้รั้บคดั้เล่ัอกในโครงการใด้ ๆ ของรัฐบาลั แลัะหากเราได้รั้บขอ้มูลัด้งักล่ัาว่ หร่อขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับั

หร่อเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่� อ่�น ๆ เราจะรายงานไป้ยงัฝ่่ายกฎหมาย

•  เราใหค้ว่ามร่ว่มม่อในการสิ่อบสิ่ว่นหร่อการต่รว่จสิ่อบใด้ ๆ โด้ยรัฐบาลั แลัะไม่ป้กป่้ด้ ที่ำาลัาย หร่อ

เป้ล่ั�ยนแป้ลังขอ้มูลัใด้ ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบัการสิ่อบสิ่ว่นหร่อการต่รว่จสิ่อบใด้

•  เรารายงานเหตุ่การณ์ใด้ ๆ ท่ี่�อาจม่การฉัอ้โกง การจ่ายเง่นเก่นท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบัโครงการรัฐบาลัของเรา 

หร่อพฤต่่กรรมอ่�นใด้ท่ี่�ลัะเม่ด้หลักัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา หร่อกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งไป้ยงัฝ่่าย

กำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั หร่อสิ่ายด่้ว่นหลักัจรรยาบรรณโด้ยที่นัท่ี่

•  เราที่บที่ว่นคู่ม่อนโยบายแลัะขั�นต่อนเก่�ยว่กบัโครงการของรัฐบาลักลัางเป็้นป้ระจำา แลัะต่่ด้ต่่อผูู้ท่้ี่�

ที่ ำางานในฝ่่ายขายหร่อฝ่่ายกฎหมายของรัฐบาลั หากเราม่คำาถูามใด้ ๆ เก่�ยว่กบัการที่ำาสิ่ญัญากบัรัฐบาลั

หร่อขอ้กำาหนด้ท่ี่�เราต่อ้งป้ฏ่ิบต่ั่ต่าม

โป้รด้ดู้คู่ม่อนโยบายแลัะขั�นต่อนเก่�ยว่กบัโครงการของรัฐบาลักลัางของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จแลัะลูักคา้ของเราอยา่งไร14 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4


เริ�ริักษ์�ไว้ซีึ�งแนวปฏิิบัติท�งก�ริตลั�ดที�ตริง
ไปตริงม�
Ecolab พดู้คว่ามจร่งเก่�ยว่กบัผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การของเราในส่ิ่�อการต่ลัาด้ 

แลัะโฆษัณา

ก�ริตลั�ดที�ตริงไปตริงม�หม�ยถูึงอะไริ

การต่ลัาด้ท่ี่�ต่รงไป้ต่รงมาหมายถู่งการท่ี่�เราต่อ้งแน่ใจว่า่คำากล่ัาว่อา้งของเราเก่�ยว่กบั

ผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การนั�นเป็้นธุรรม ถููกต่อ้ง แลัะสิ่มบูรณ์

เริ�ทำ�ก�ริตลั�ดอย่�งตริงไปตริงม�อย่�งไริ

•  เราไม่พดู้เก่นจร่งหร่อกล่ัาว่เที่จ็เก่�ยว่กบัคุณลักัษัณะแลัะการใชื่ผู้้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การของเรา

•  เราต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่คำากล่ัาว่อา้งที่างการต่ลัาด้ที่ั�งหมด้เป็้นคว่ามจร่ง ไม่ที่ำาใหเ้ขา้ใจผู้ด่้ ม่เอกสิ่าร

ป้ระกอบสิ่นบัสิ่นุน แลัะสิ่อด้คลัอ้งกบักฎหมายแลัะขอ้บงัคบัท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง

•  เราส่ิ่งคำากล่ัาว่อา้งเช่ื่งเป้ร่ยบเท่ี่ยบใด้ ๆ ท่ี่�ใชื่ใ้นการต่ลัาด้หร่อการโฆษัณาไป้ยงัฝ่่ายกฎหมายเพ่�อต่รว่จ

สิ่อบก่อนท่ี่�จะเผู้ยแพร่

•  เราส่ิ่งคำากล่ัาว่อา้งท่ี่�ใชื่ใ้นการต่ลัาด้หร่อการโฆษัณาใด้ ๆ เก่�ยว่กบัผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ท่์ี่�ม่การคว่บคุมไป้ยงัฝ่่าย

การกำากบัดู้แลัเพ่�อต่รว่จสิ่อบก่อนท่ี่�จะเผู้ยแพร่

•  เราไม่ใสิ่ร้ายหร่อกล่ัาว่อา้งอยา่งเป็้นเที่จ็หร่อที่ำาใหเ้ขา้ใจผู้ด่้เก่�ยว่กบัผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ห์ร่อบร่การของคู่แข่ง

โป้รด้ดู้นโยบายด้า้นคำากล่ัาว่อา้งเช่ื่งเป้ร่ยบเท่ี่ยบของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จแลัะลูักคา้ของเราอยา่งไร 15เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Comparative Claims Policy.pdf


เริ�ทำ�ง�นริ่วมกับชุุมชุน

ของเริ�อย่�งไริ4
16 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เริ�สำ่งเสำริิมก�ริมีสำ่วนริ่วมของชุุมชุนแลัะคำว�ม
ริับผู้ิดชุอบต่อสำังคำมขององคำ์กริ
Ecolab สิ่นบัสิ่นุนชุื่มชื่นท่ี่�เราด้ำาเน่นธุุรก่จแลัะใหบ้ร่การ

คำว�มริับผู้ิดชุอบต่อสำังคำมขององคำ์กริคำ่ออะไริ

คว่ามรับผู้ด่้ชื่อบต่่อสิ่งัคมขององคก์รค่อเม่�อองคก์รด้ำาเน่นการเพ่�อส่ิ่งเสิ่ร่มผู้ลักระที่บ

เช่ื่งบว่กในชุื่มชื่นท่ี่�ต่นด้ำาเน่นธุุรก่จแลัะใหบ้ร่การ

เริ�สำ่งเสำริิมก�ริมีสำ่วนริ่วมของชุุมชุนแลัะคำว�มริับผู้ิดชุอบต่อสำังคำมขององคำ์กริอย่�งไริ

•  เราส่ิ่งเสิ่ร่มคว่ามเป็้นอยูท่่ี่�ด่้ของพนกังาน ลูักคา้ แลัะคนอ่�น ๆ โด้ยม่ส่ิ่ว่นสิ่นบัสิ่นุนในโครงการแลัะ
คว่ามค่ด้ร่เร่�มต่่าง ๆ ท่ี่�ช่ื่ว่ยยกระด้บัคุณภัาพช่ื่ว่ต่่ในชุื่มชื่นของพว่กเขา

•  เราเช่ื่�อว่า่การสิ่นบัสิ่นุนชุื่มชื่นของเราก่อใหเ้ก่ด้ป้ระโยชื่นต่์่อช่ื่ว่ต่่ที่างเศรษัฐก่จแลัะสิ่งัคมโด้ยที่ั�ว่ไป้ 
ในขณะเด่้ยว่กนักท็ี่ ำาใหส่้ิ่�งต่่าง ๆ ด่้ข่�นสิ่ำาหรับทุี่กคน

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ 

โป้รด้ดู้จุด้ยน่ในด้า้นผู้ลักระที่บต่่อชุื่มชื่น แลัะนโยบายสิ่ากลัด้า้นการบร่จาคของเรา เพ่�อที่ราบราย 
ลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

คำำ�ถู�ม 
ชุื่มชื่นท่ี่�เราด้ำาเน่นธุุรก่จเพ่�งถููกพายใุหญ่พดั้ถูล่ัมซ่ื่�งที่ำาใหไ้ฟื้ฟ้ื้าด้บั แลัะหลัายครอบครัว่ต่อ้ง
ออกจากบา้น องคก์รการกศุลัในที่อ้งถู่�นได้ข้อส่ิ่�งของสิ่ำาหรับผูู้ป้้ระสิ่บภัยัรว่มถู่งเจลัที่ำาคว่าม
สิ่ะอาด้ม่อ เราม่เจลัที่ำาคว่ามสิ่ะอาด้ม่อหลัายกล่ัองในสิ่ต่อ็กท่ี่�โรงงานของเรา ฉันัสิ่ามารถูมอบ
ส่ิ่�งของเหล่ัานั�นใหก้บัองคก์รการกศุลัที่นัท่ี่ได้ห้ร่อไม่

คำำ�ตอบ
ไม่ได้ ้แมว้่า่เราจะบร่จาคผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ภ์ัายใต่ส้ิ่ถูานการณ์บางอยา่ง แต่่เรากม่็ขั�นต่อนเฉัพาะเพ่�อ
ใหแ้น่ใจว่า่การบร่จาคด้งักล่ัาว่จะได้รั้บการจดั้การอยา่งเหมาะสิ่ม ก่อนอ่�นคุณต่อ้งต่รว่จสิ่อบ
กระบว่นการในนโยบายสิ่ากลัด้า้นการบร่จาคของเรา แลัะต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่ได้ป้้ฏ่ิบต่ั่ต่าม
ขั�นต่อนแลัะการอนุมต่ั่ที่ั�งหมด้แลัว้่

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร 17เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Community-Impact-Position_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations


เริ�ไม่เข้�ไปมีสำ่วนริ่วมในก�ริติดสำินบนแลัะ
ก�ริทุจริิต
Ecolab ด้ำาเน่นธุุรก่จอยา่งม่จร่ยธุรรม แลัะไม่จ่ายหร่อรับส่ิ่นบนไม่ว่า่ที่างต่รงหร่อ

ที่างออ้ม แลัะเราไม่เขา้ไป้ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในการกระที่ำาท่ี่�ทุี่จร่ต่เพ่�อใหไ้ด้ม้าหร่อรักษัาไว่้

ซ่ื่� งธุุรก่จหร่อโอกาสิ่ที่างธุุรก่จ

เริ�หลัีกเลัี�ยงก�ริติดสำินบนแลัะก�ริทุจริิตอย่�งไริ

•  เราไม่มอบส่ิ่�งของม่ค่าใด้ ๆ โด้ยม่เจต่นาท่ี่�จะโนม้นา้ว่เจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐอยา่งไม่เหมาะสิ่ม รว่มถู่งพนกังาน

ของหน่ว่ยงานของรัฐหร่อธุุรก่จท่ี่�รัฐบาลัคว่บคุมหร่อเป็้นเจา้ของ สิ่มาช่ื่กราชื่ว่งศ ์พรรคการเม่อง ผูู้ส้ิ่มคัร

รับเล่ัอกต่ั�ง หร่อใครกต็่ามท่ี่�ม่คว่ามสิ่ามารถูในการโนม้นา้ว่การต่ดั้ส่ิ่นใจของรัฐบาลั 

•  เราไม่เสิ่นอส่ิ่�งของม่ค่าใด้ ๆ ใหก้บัลูักคา้ปั้จจุบนัหร่อผูู้ท่้ี่�ม่แนว่โนม้จะเป็้นลูักคา้ ซื่พัพลัายเออร์หร่อ

บุคคลัท่ี่�สิ่ามใด้ เพ่�อโนม้นา้ว่การต่ดั้ส่ิ่นใจที่างธุุรก่จอยา่งไม่เหมาะสิ่ม หร่อเพ่�อใหไ้ด้ม้าหร่อรักษัาไว่้

ซ่ื่� งธุุรก่จ 

•  เราไม่ยอมรับส่ิ่�งของม่ค่าใด้ ๆ จากลูักคา้ปั้จจุบนัหร่อผูู้ท่้ี่�ม่แนว่โนม้จะเป็้นลูักคา้ ซื่พัพลัายเออร์หร่อ

บุคคลัท่ี่�สิ่าม เพ่�อโนม้นา้ว่การต่ดั้ส่ิ่นใจที่างธุุรก่จของเราอยา่งไม่เหมาะสิ่ม หร่อการต่ดั้ส่ิ่นใจว่า่จา้งท่ี่�

ไม่เหมาะสิ่ม

•  เราไม่จ่าย “ค่าอำานว่ยคว่ามสิ่ะด้ว่ก” หร่อจ่ายเง่นจำานว่นใด้กต็่ามใหก้บัเจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐโด้ยต่รง เพ่�อ

เร่งรัด้การป้ฏ่ิบต่ั่ราชื่การต่ามป้กต่่ เช่ื่น การใหว้่ซ่่ื่าหร่อใบอนุญาต่ที่ำางาน ยกเว่น้ในกรณ่ท่ี่�เก่ด้คว่ามไม่

ป้ลัอด้ภัยัของบุคคลั อยา่งไรกต็่าม จะต่อ้งรายงานเร่�องน่�ไป้ยงัฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบ

แลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัที่นัท่ี่

•  เราเขา้ใจว่า่กฎหมายของหลัายป้ระเที่ศ รว่มถู่งสิ่หรัฐอเมร่กาได้ส้ิ่ั�งหา้มแลัะกำาหนด้บที่ลังโที่ษัสิ่ำาหรับ

การต่่ด้ส่ิ่นบนแลัะการทุี่จร่ต่ การลัะเม่ด้นโยบายของเราหร่อกฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งอาจส่ิ่งผู้ลัใหเ้ก่ด้การ

ลังโที่ษัที่างว่น่ยัท่ี่�สิ่ำาคญั รว่มถู่งการลังโที่ษัที่างอาญาแลัะที่างแพง่ท่ี่�ร้ายแรงสิ่ำาหรับที่ั�ง Ecolab แลัะ

พนกังานท่ี่�ลัะเม่ด้

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร

สำินบนคำ่ออะไริ

ส่ิ่นบนอาจเป็้นส่ิ่�งของม่ค่าใด้ ๆ ท่ี่�มอบใหห้ร่อยอมรับเพ่�อโนม้นา้ว่การต่ดั้ส่ิ่นใจที่าง

ธุุรก่จ อาจเป็้นเง่นสิ่ด้ บตั่รของขว่ญั ของขว่ญั คว่ามบนัเท่ี่ง ม่�ออาหาร การเด่้นที่าง 

โอกาสิ่ในการที่ำางาน ส่ิ่ว่นลัด้ การป้ลัด้หน่�  การบร่จาคหร่อคว่ามช่ื่ว่ยเหล่ัอส่ิ่ว่นต่วั่

18 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



คำำ�ถู�ม 
ฉันักำาลังัพดู้คุยเร่�องโอกาสิ่ท่ี่�เป็้นไป้ได้ก้บัต่วั่แที่นจากต่่างป้ระเที่ศท่ี่�เราไม่เคยร่ว่มงานด้ว้่ยมา
ก่อน เขาบอกว่า่เขาสิ่ามารถูที่ำาใหไ้ด้ง้านจากหน่ว่ยงานรัฐบาลัที่อ้งถู่�นหากเราจา้งเขา แต่่เรา
ต่อ้งที่ำางานใหเ้ร็ว่ แลัะดู้เหม่อนเขาจะไม่สิ่นใจท่ี่�จะใหร้ายลัะเอ่ยด้ที่างการเง่นแลัะรายลัะเอ่ยด้
อ่�น ๆ เก่�ยว่กบัธุุรก่จของเขา ฉันัคว่รกงัว่ลัหร่อไม่

คำำ�ตอบ
ม่ เม่�อบุคคลัท่ี่�สิ่ามไม่เต่ม็ใจท่ี่�จะเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัที่างการเง่นของต่น หร่อไม่สิ่นใจท่ี่�จะใหค้ว่าม
ร่ว่มม่อในกระบว่นการเร่�มต่น้ใชื่ง้านแลัะการต่รว่จสิ่อบว่เ่คราะห์สิ่ถูานะของเรา นั�นถู่อเป็้น
สิ่ญัญาณอนัต่ราย หากคุณม่คำาถูามเก่�ยว่กบัการที่ำางานร่ว่มกบับุคคลัท่ี่�สิ่าม โป้รด้ต่่ด้ต่่อฝ่่าย
กำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั

เราไม่อนุญาต่ใหใ้ครกต็่ามท่ี่�ที่ำางานในนามของเรา เช่ื่น นายหนา้ ต่วั่แที่น ผูู้จ้ดั้จำาหน่าย หร่อต่วั่กลัาง

ท่ี่�เป็้นบุคคลัท่ี่�สิ่ามอ่�น ๆ มอบส่ิ่นบนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐหร่อบุคคลัท่ี่�สิ่ามอ่�น ๆ แลัะเราป้ฏ่ิบต่ั่ต่าม

นโยบายแลัะขั�นต่อนสิ่ากลัด้า้นการต่่อต่า้นการทุี่จร่ต่ของเราอยา่งเคร่งครัด้ เม่�อที่ำางานร่ว่มกบับุคคลัท่ี่�

สิ่ามท่ี่�จะเป็้นต่วั่แที่นของเราในการต่่ด้ต่่อกบัเจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐหร่อพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จอ่�น ๆ

•   เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายแลัะขั�นต่อนสิ่ากลัด้า้นการต่่อต่า้นการทุี่จร่ต่ของเราอยา่งเคร่งครัด้ แมว้่า่

กฎหมายที่อ้งถู่�นหร่อจาร่ต่ป้ระเพณ่อาจดู้เหม่อนว่า่จะอนุญาต่ใหม่้ขอ้กำาหนด้ท่ี่�เขม้งว่ด้นอ้ยกว่า่ แลัะ

แมว้่า่ธุุรก่จอาจเก่ด้การสูิ่ญเส่ิ่ย อนัเป็้นผู้ลัมาจากการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายน่�แลัะขั�นต่อนท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง 

•  เราเกบ็รักษัาบญัช่ื่แลัะบนัท่ี่กท่ี่�ถููกต่อ้ง ซ่ื่� งสิ่ะที่อ้นถู่งก่จกรรมที่างธุุรก่จของเราอยา่งต่รงไป้ต่รงมา แลัะ

เรากำาหนด้ใหต้่วั่แที่นหร่อบุคคลัท่ี่�สิ่ามท่ี่�ที่ำางานใหก้บั Ecolab เกบ็รักษัาบญัช่ื่แลัะบนัท่ี่กท่ี่�ถููกต่อ้ง

เก่�ยว่กบัก่จกรรมที่างธุุรก่จท่ี่�ต่นด้ำาเน่นการในนามของเราด้ว้่ย 

•  เรารายงานขอ้กงัว่ลัไป้ยงัฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั หร่อสิ่ายด่้ว่น

หลักัจรรยาบรรณ 

โป้รด้ดู้นโยบายแลัะขั�นต่อนสิ่ากลัด้า้นการต่่อต่า้นการทุี่จร่ต่ของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร 19เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


เริ�สำนับสำนุนก�ริแข่งขันที�เป็นธริริม
Ecolab สิ่นบัสิ่นุนต่ลัาด้ท่ี่�ยตุ่่ธุรรมซ่ื่�งเราแข่งขนักนัต่ามคุณภัาพของผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะบร่การ แลัะไม่อาศยัการที่ำาขอ้

ต่กลังท่ี่�ผู้ด่้กฎหมายกบัคู่แข่ง หร่อการเขา้ถู่งขอ้มูลัของคู่แข่งโด้ยไม่ได้รั้บอนุญาต่

เริ�สำนับสำนุนก�ริแข่งขันที�เป็นธริริมอย่�งไริ

•  เราใชื่ค้ว่ามระมดั้ระว่งัเพ่�อหล่ักเล่ั�ยงการสิ่นที่นาใด้ ๆ กบัคู่แข่งเก่�ยว่กบัการกำาหนด้ราคา (รว่มถู่งการลัด้ราคา) ลูักคา้ ต่ลัาด้ การเสิ่นอราคา ข่ด้

จำากดั้การผู้ล่ัต่ ขอ้ต่กลังร่ว่มกนัแลัะการพฒันาผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ ์หร่อการพดู้คุยอ่�น ๆ เก่�ยว่กบัการป้ระสิ่านงานที่างธุุรก่จของเรา

•  เราต่่ด้ต่่อฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัที่นัท่ี่ หากพบว่า่ต่นอยูใ่นสิ่ถูานการณ์ท่ี่�ม่การสิ่นที่นากบัคู่แข่งใน

ลักัษัณะด้งักล่ัาว่เก่ด้ข่�น (เช่ื่น ท่ี่�งานของสิ่มาคมการคา้)

•  เราไม่เขา้ไป้ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในการขายแบบต่่างต่อบแที่น หร่อต่กลังท่ี่�จะซ่ื่�อส่ิ่นคา้หร่อบร่การเพ่�อแลักกบัการท่ี่�ใหอ่้กฝ่่ายต่กลังซ่ื่�อส่ิ่นคา้

จาก Ecolab

•  เราไม่รว่บรว่มขอ้มูลัการแข่งขนัด้ว้่ยว่ธุ่่การท่ี่�ผู้ด่้หลักัจร่ยธุรรมหร่อผู้ด่้กฎหมาย เช่ื่น การจารกรรม การลักัที่รัพย ์การโจรกรรม การด้กัฟัื้ง

สิ่ายโที่รศพัที่ห์ร่อการเขา้ถู่งขอ้มูลัหร่ออ่เมลัของคู่แข่ง หร่อการสิ่มัภัาษัณ์หร่อการว่า่จา้งพนกังานของคู่แข่งเพ่�อคน้หาขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับั

หร่อเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่�

•  เราเขา้ใจว่า่กฎหมายของหลัายป้ระเที่ศ รว่มที่ั�งสิ่หรัฐอเมร่กา กำาหนด้บที่ลังโที่ษัที่างอาญาท่ี่�รุนแรงต่่อบุคคลัท่ี่�ลัะเม่ด้กฎหมายต่่อต่า้นการ

ผู้กูขาด้หร่อกฎหมายการแข่งขนั การลัะเม่ด้กฎหมายต่่อต่า้นการผู้กูขาด้หร่อกฎหมายการแข่งขนัยงัอาจส่ิ่งผู้ลัใหเ้ก่ด้ค่าป้รับจำานว่นมาก

สิ่ำาหรับที่ั�ง Ecolab แลัะพนกังานท่ี่�ลัะเม่ด้   

•  เราต่่ด้ต่่อฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั ก่อนท่ี่�เราจะพดู้คุยเก่�ยว่กบัการจา้งงานหร่อต่กลังจา้งพนกังานเก่าหร่อ

พนกังานปั้จจุบนัของคู่แข่ง หร่อหากเราม่คำาถูามใด้ ๆ เก่�ยว่กบัการต่่ด้ต่่อกบัคู่แข่งหร่อการรว่บรว่มขอ้มูลัการแข่งขนั

โป้รด้ดู้นโยบายต่่อต่า้นการผู้กูขาด้ที่างการคา้ของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม 

ข้อมูลัก�ริแข่งขันคำ่ออะไริ

ขอ้มูลัการแข่งขนัค่อขอ้มูลัเก่�ยว่กบัคู่แข่งท่ี่�สิ่ามารถู

ช่ื่ว่ยใหเ้ราป้ระเม่นผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ ์บร่การ แลัะว่ธุ่่การ

ที่างการต่ลัาด้ของคู่แข่งได้ ้Ecolab รว่บรว่มขอ้มูลั

การแข่งขนัอยา่งถููกต่อ้งต่ามกฎหมาย

คำำ�ถู�ม 
ฉันักำาลังัที่ำางานร่ว่มกบัท่ี่�ป้ร่กษัาท่ี่�เคยที่ำาสิ่ญัญากบัคู่

แข่งของเราในต่ลัาด้ท่ี่�เรากำาลังัพยายามขยาย เธุอม่ราย

ช่ื่�อของผูู้ม่้โอกาสิ่เป็้นลูักคา้ท่ี่�เธุอจดั้ที่ำาข่�นในระหว่า่ง

ท่ี่�ที่ำางานกบัคู่แข่งของเรา ซ่ื่� งเธุอต่อ้งการจะแบ่งปั้นกบั

ฉันั การรับรายช่ื่�อน่� ถู่อว่า่ถููกต่อ้งหร่อไม่ ในเม่�อเธุอ

ไม่ใช่ื่พนกังานของคู่แข่งเรา

คำำ�ตอบ
คุณคว่รต่่ด้ต่่อฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบ

แลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลั แลัะอธุ่บายสิ่ถูานการณ์ก่อนท่ี่�คุณ

จะต่กลังยอมรับขอ้มูลัของคู่แข่ง รายช่ื่�อลูักคา้อาจเป็้น

ของคู่แข่งเรา ซ่ื่� งหมายคว่ามว่า่การรับรายช่ื่�อมาจาก

ท่ี่�ป้ร่กษัาอาจเป็้นการลัะเม่ด้นโยบายของเราแลัะอาจ

ลัะเม่ด้กฎหมาย

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร20 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/anti-trust-policy---other-languages


เริ�ดำ�เนินธุริกิจข้�มพริมแดนอย่�งไริ

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายแลัะขอ้บงัคบัการส่ิ่งออกท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง

ที่ั�งหมด้ รว่มถู่งขอ้กำาหนด้ที่ั�งหมด้สิ่ำาหรับเอกสิ่าร ขอ้

กำาหนด้การอนุญาต่แลัะการออกใบอนุญาต่ แลัะขอ้จำากดั้

ที่ั�งหมด้สิ่ำาหรับการส่ิ่งออกแลัะการส่ิ่งออกซื่ำ� าของส่ิ่นคา้ 

เที่คโนโลัย ่แลัะซื่อฟื้ต่แ์ว่ร์บางอยา่ง

•  เราศ่กษัาขอ้บงัคบัการส่ิ่งออกท่ี่�จ ำากดั้ส่ิ่นคา้ท่ี่�ส่ิ่งออก สิ่ถูานท่ี่�

ส่ิ่งออกแลัะผูู้รั้บส่ิ่นคา้ส่ิ่งออก ต่ลัอด้จนการอนุมต่ั่แลัะการออก

ใบอนุญาต่ท่ี่�เหมาะสิ่มสิ่ำาหรับการส่ิ่งออก แลัะเราขอคว่ามช่ื่ว่ย

เหล่ัอจากฝ่่ายกำากบัดู้แลัหร่อฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎ

ระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัหากเราม่คำาถูามใด้ ๆ เก่�ยว่กบัขอ้

กำาหนด้เหล่ัาน่�

•  เราเขา้ใจด่้ว่า่กรณ่ “ส่ิ่นคา้ท่ี่�ถู่อว่า่ส่ิ่งออก” ไป้ยงัชื่าว่ต่่างชื่าต่่

สิ่ามารถูเก่ด้ข่�นได้แ้มแ้ต่่ในสิ่หรัฐอเมร่กา ต่วั่อยา่งเช่ื่น เม่�อ 

ชื่าว่ต่่างชื่าต่่เย่�ยมชื่มโรงงานของ Ecolab แลัะต่รว่จดู้

เที่คโนโลัยข่องเรา

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามมาต่รการลังโที่ษัที่างเศรษัฐก่จแลัะมาต่รการคว่ ำ�า

บาต่รที่างการคา้ของสิ่หรัฐอเมร่กาที่ั�งหมด้ ต่ลัอด้จนการลังโที่ษั

อ่�น ๆ ในต่่างป้ระเที่ศท่ี่�สิ่อด้คลัอ้งกบักฎหมายของสิ่หรัฐอเมร่กา 

ซ่ื่� งบงัคบัใชื่ก้บับุคคลั องคก์ร หร่อป้ระเที่ศท่ี่�ถููกลังโที่ษัด้ว้่ย

เหตุ่ผู้ลัด้า้นการก่อการร้าย คว่ามมั�นคงของชื่าต่่ หร่อเหตุ่ผู้ลั

ด้า้นนโยบายต่่างป้ระเที่ศอ่�น ๆ

เริ�ปฏิิบัติต�มข้อกำ�หนดของธุริกิจข้�มพริมแดน
Ecolab ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายแลัะขอ้บงัคบัที่างการคา้แลัะการลังโที่ษัท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่ั�งหมด้

เริ�ต้องสำังเกตม�ตริก�ริคำวบคำุมท�งก�ริคำ้� 

อะไริบ้�ง

เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบด้า้นการส่ิ่งออกซ่ื่�งคว่บคุม

ส่ิ่นคา้ส่ิ่งออกแลัะว่ธุ่่การส่ิ่งออกของเรา การลังโที่ษั

ที่างการคา้ท่ี่�จ ำากดั้ว่า่เราสิ่ามารถูคา้ขายกบัใครได้บ้า้ง 

รว่มถู่งกฎระเบ่ยบด้า้นการนำาเขา้ท่ี่�คว่บคุมส่ิ่นคา้นำา

เขา้ แลัะกฎหมายต่่อต่า้นการคว่ ำ�าบาต่รท่ี่�หา้มไม่ให้

ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามมาต่รการคว่ ำ�าบาต่รในต่่างป้ระเที่ศท่ี่�ไม่อยู่

ภัายใต่ม้าต่รการลังโที่ษัของป้ระเที่ศเรา

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายศุลักากรแลัะกฎหมายเก่�ยว่กบัส่ิ่นคา้

เคม่ภัณัฑ์ท่์ี่�เก่�ยว่ขอ้งที่ั�งหมด้ รว่มถู่งการจดั้ที่ำาเอกสิ่าร  

การต่่ด้ฉัลัาก การจำาแนกพ่กดั้อตั่ราศุลักากร แลัะการป้ระเม่น

มูลัค่าสิ่ำาหรับส่ิ่นคา้นำาเขา้ เช่ื่น ไบโอไซื่ด้ ์ยา แลัะอุป้กรณ์

ที่างการแพที่ย์

•  เราไม่ใหค้ว่ามร่ว่มม่อหร่อเขา้ไป้ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มกบัการคว่ ำ�าบาต่รใน

ต่่างป้ระเที่ศสิ่ำาหรับบร่ษัทัี่ ป้ระเที่ศ หร่อบุคคลัท่ี่�ไม่ได้อ้ยูภ่ัายใต่้

มาต่รการลังโที่ษัหร่อไม่ได้ม่้การอนุมต่ั่โด้ยสิ่หรัฐอเมร่กา

•  เราไม่ใหข้อ้มูลัแก่ป้ระเที่ศท่ี่�ถููกคว่ ำ�าบาต่รเก่�ยว่กบับุคคลัใด้ ๆ 

เก่�ยว่กบัเช่ื่�อชื่าต่่ ศาสิ่นา เพศ/เพศภัาว่ะ ชื่าต่่กำาเน่ด้ หร่อคว่าม

สิ่มัพนัธ์ุที่างธุุรก่จของบุคคลันั�น

•  เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ 

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบที่างการคา้ 

แลัะนโยบายสิ่ากลัด้า้นป้ระเที่ศแลัะบุคคลัท่ี่�ม่คว่ามลัะเอ่ยด้อ่อน 

ของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร 21เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf


เริ�ปกป้องสำิ�งแวดลั้อม
Ecolab มุ่งมั�นท่ี่�จะป้กป้้องสิ่ภัาพแว่ด้ลัอ้มท่ี่�เราใชื่ร่้ว่มกนั

ECOLAB มีบทบ�ทอย่�งไริในก�ริปกป้องสำิ�งแวดลั้อม

นอกเหน่อจากการด้ำาเน่นงานของเราในลักัษัณะท่ี่�ค ำาน่งถู่งส่ิ่�งแว่ด้ลัอ้มแลัว้่ เรายงั

ที่ำางานเพ่�อป้กป้้องส่ิ่�งท่ี่�สิ่ำาคญั รว่มถู่งการจดั้หาผู้ล่ัต่ภัณัฑ์แ์ลัะโซื่ลูัชื่นัท่ี่�ย ั�งยน่แลัะม่

คว่ามรับผู้ด่้ชื่อบแก่ชุื่มชื่นท่ี่�เราใหบ้ร่การ

เริ�ปกป้องสำิ�งแวดลั้อมอย่�งไริ

•  เรามุ่งมั�นท่ี่�จะป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามแลัะส่ิ่งเสิ่ร่มค่าน่ยมของเรา แลัะพฒันาคว่ามยตุ่่ธุรรมด้า้นส่ิ่�งแว่ด้ลัอ้มโด้ยการ

ลัด้ผู้ลักระที่บต่่อส่ิ่�งแว่ด้ลัอ้มจากการด้ำาเน่นงานที่ั�ว่โลักของเรา โด้ยการสิ่ร้างผู้ลักระที่บเช่ื่งบว่กต่่อ

ชุื่มชื่นท่ี่�เราด้ำาเน่นธุุรก่จ แลัะโด้ยการว่ดั้ผู้ลัแลัะป้รับป้รุงโครงการของเราอยา่งต่่อเน่�อง

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายแลัะขั�นต่อนของเราเม่�อสิ่ร้าง จดั้การ จดั้เกบ็ ขนส่ิ่ง แลัะกำาจดั้ว่สัิ่ดุ้เหล่ัอใชื่ ้แลัะ

เรามุ่งมั�นท่ี่�จะกำาจดั้หร่อลัด้ของเส่ิ่ยใหเ้หล่ัอนอ้ยท่ี่�สุิ่ด้ ต่ลัอด้จนร่ไซื่เค่ลัแลัะนำากลับัมาใชื่ใ้หม่

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ 

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการจดั้การขยะ จุด้ยน่ในด้า้นการจดั้การที่รัพยากรนำ�าอยา่งย ั�งยน่ แลัะจุด้ยน่ใน

ด้า้นการเป้ล่ั�ยนแป้ลังสิ่ภัาพภูัม่อากาศของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร22 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Waste-Management-Policy_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Water-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Climate-Change-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Climate-Change-Position_pdf.pdf


เริ�เข้�ริ่วมกิจกริริมท�งก�ริเม่องอย่�งมีคำว�มริับผู้ิดชุอบ
Ecolab ส่ิ่งเสิ่ร่มใหพ้นกังานม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในชุื่มชื่นของต่น แต่่พนกังานไม่สิ่ามารถูอา้งว่า่เป็้นต่วั่แที่นของ Ecolab 

ในก่จกรรมที่างการเม่องส่ิ่ว่นต่วั่ของต่นได้ ้ด้ว้่ยกระบว่นการท่ี่�เป็้นที่างการ Ecolab ใหก้ารสิ่นบัสิ่นุนที่างการ

เม่องบางอยา่งต่ามกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่ ้แลัะอยูภ่ัายใต่ก้ารคว่บคุมในนโยบายสิ่ากลัด้า้นการสิ่นบัสิ่นุนที่างการเม่อง

ของเรา นอกจากน่�  Ecolab ยงัเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัเก่�ยว่กบัการสิ่นบัสิ่นุนที่างการเม่องบน ecolab.com

กิจกริริมก�ริวิ�งเต้นใดที� ECOLAB มีสำ่วนริ่วม

ฝ่่ายรัฐสิ่มัพนัธ์ุของ Ecolab เป็้นผูู้รั้บผู้ด่้ชื่อบการต่่ด้ต่่อท่ี่�สิ่ำาคญักบัรัฐบาลัสิ่หรัฐฯ รว่มถู่งการว่่�งเต่น้หร่อใหค้ ำาใหก้าร 

ภัายนอกสิ่หรัฐอเมร่กา คว่ามพยายามในการว่่�งเต่น้กบัรัฐบาลัที่ั�งหมด้จำาเป็้นต่อ้งผู้า่นการอนุมต่ั่โด้ยผูู้น้ำาฝ่่ายรัฐสิ่มัพนัธ์ุท่ี่�

เหมาะสิ่มในภูัม่ภัาค แลัะเป็้นไป้ต่ามขอ้บงัคบัด้า้นการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบที่ั�งในระด้บัโลักแลัะระด้บัที่อ้งถู่�นซ่ื่�งกำาหนด้

โด้ยฝ่่ายกฎหมาย 

พนักง�นมีสำ่วนริ่วมในกิจกริริมท�งก�ริเม่องอย่�งมีคำว�มริับ
ผู้ิดชุอบอย่�งไริ

•  เราไม่อา้งต่นว่า่เป็้นต่วั่แที่นของ Ecolab หร่อใหก้ารสิ่นบัสิ่นุน

ที่างการเม่องใด้ ๆ ในนามของ Ecolab โด้ยไม่ได้รั้บการอนุมต่ั่

อยา่งชื่ดั้แจง้แลัะไม่ม่การป้ระสิ่านงานกบัฝ่่ายรัฐสิ่มัพนัธ์ุ

•  เราใชื่ท้ี่รัพยากรหร่อสิ่ถูานท่ี่�ของ Ecolab เพ่�อก่จกรรมที่างการ

เม่องกต่็่อเม่�อได้รั้บการอนุมต่ั่อยา่งชื่ดั้แจง้แลัะม่การป้ระสิ่าน

งานกบัฝ่่ายรัฐสิ่มัพนัธ์ุแลัะฝ่่ายกฎหมายเท่ี่านั�น

•  เราแสิ่ด้งใหเ้ห็นอยา่งชื่ดั้เจนเสิ่มอว่า่คว่ามค่ด้เห็นที่างการเม่อง

ใด้ ๆ ท่ี่�เราแสิ่ด้งออกหร่อก่จกรรมที่างการเม่องท่ี่�เราม่ส่ิ่ว่นร่ว่ม

นั�นสิ่ะที่อ้นถู่งมุมมองส่ิ่ว่นต่วั่ของเราเอง ไม่ใช่ื่ของ Ecolab

•  เราเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัต่่อบร่ษัทัี่เก่�ยว่กบัต่ำาแหน่งที่างราชื่การท่ี่�

เราม่โอกาสิ่ได้รั้บการเล่ัอกต่ั�งหร่อแต่่งต่ั�ง โด้ยเป่้ด้เผู้ยผู้า่น

กระบว่นการเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัเก่�ยว่กบัผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นของเรา 

•  เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ 

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการสิ่นบัสิ่นุนที่างการเม่องของเรา เพ่�อ

ที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานร่ว่มกบัชุื่มชื่นของเราอยา่งไร 23เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

http://ecolab.com
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Political-Contribution-Policy_pdf.pdf


เริ�ทำ�ง�นให้ Ecolab อย่�งไริ5
24 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เริ�หลัีกเลัี�ยงผู้ลัปริะโยชุน์ทับซี้อน
Ecolab คาด้หว่งัใหพ้นกังานที่ำาเพ่�อผู้ลัป้ระโยชื่นสู์ิ่งสุิ่ด้ของบร่ษัทัี่ แลัะหล่ักเล่ั�ยงสิ่ถูานการณ์ท่ี่�ผู้ลัป้ระโยชื่นส่์ิ่ว่น

ต่วั่ของต่นขดั้แยง้กบัผู้ลัป้ระโยชื่นข์อง Ecolab

ผู้ลัปริะโยชุน์ทับซี้อนคำ่ออะไริ

ผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นสิ่ามารถูเก่ด้ข่�นได้เ้ม่�อผู้ลัป้ระโยชื่นส่์ิ่ว่นต่วั่ของพนกังาน หร่อผู้ลัป้ระโยชื่นส่์ิ่ว่นต่วั่ของสิ่มาช่ื่กใน

ครอบครัว่หร่อญาต่่สิ่น่ที่ของพนกังาน อาจขดั้แยง้กบัผู้ลัป้ระโยชื่นข์อง Ecolab 

ผูู้ท่้ี่�ม่คว่ามสิ่มัพนัธ์ุส่ิ่ว่นต่วั่ใกลัช่้ื่ด้ค่อคู่สิ่มรสิ่หร่อคู่ช่ื่ว่ต่่ของสิ่มาช่ื่กในครอบครัว่ท่ี่�ใกลัช่้ื่ด้ของพนกังาน สิ่มาช่ื่กในบา้น

เด่้ยว่กนั หร่อใครกต็่ามท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งอยา่งใกลัช่้ื่ด้หร่อเป็้นคนรักของพนกังาน

เริ�หลัีกเลัี�ยงผู้ลัปริะโยชุน์ทับซี้อนอย่�งไริ

เราสิ่ามารถูแบ่งผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นออกเป็้นสิ่ามป้ระเภัที่หลักั 

1. คำว�มสำัมพันธ์

•  เราได้รั้บการอนุมต่ั่ล่ัว่งหนา้จากผูู้จ้ดั้การของเราแลัะฝ่่ายกำากบั

ดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัก่อนท่ี่�จะ

ด้ำาเน่นการต่่อไป้น่�  

   ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในการจา้งงาน การเล่ั�อนต่ำาแหน่ง การด้ำาเน่นการ

ที่างว่น่ยั หร่อการด้ำาเน่นการด้า้นบุคลัากรอ่�น ๆ ซ่ื่� งเก่�ยว่ขอ้ง

กบัสิ่มาช่ื่กในครอบครัว่หร่อผูู้ท่้ี่�คว่ามสิ่มัพนัธ์ุส่ิ่ว่นต่วั่ใกลัช่้ื่ด้

•  เป่้ด้เผู้ยต่่อผูู้จ้ดั้การของเราแลัะฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎ

ระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัที่นัท่ี่เม่�อ: 

   สิ่มาช่ื่กในครอบครัว่หร่อผูู้ท่้ี่�ม่คว่ามสิ่มัพนัธ์ุส่ิ่ว่นต่วั่ใกลั้

ช่ื่ด้กำาลังัที่ำางานใหก้บั Ecolab หร่ออาจสิ่มคัรเขา้ที่ำางานให้

กบั Ecolab

   สิ่มาช่ื่กในครอบครัว่หร่อผูู้ท่้ี่�ม่คว่ามสิ่มัพนัธ์ุส่ิ่ว่นต่วั่ใกลัช่้ื่ด้

กำาลังัที่ำางานให ้หร่อเป็้นเจา้ของหร่อม่อำานาจคว่บคุมในบร่ษัทัี่

คู่แข่ง ลูักคา้ ซื่พัพลัายเออร์ หร่อพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จอ่�นๆ

   เราหร่อครอบครัว่ใกลัช่้ื่ด้ของเราเป็้นเจา้ของสิ่ต่อ็กคงคา้งของ

คู่แข่ง ซื่พัพลัายเออร์ หร่อลูักคา้ของ Ecolab มากกว่า่ร้อยลัะ

หน่�ง (1%)

2. ก�ริเงิน

•  เราได้รั้บการอนุมต่ั่ล่ัว่งหนา้จากผูู้จ้ดั้การของเราแลัะฝ่่ายกำากบั

ดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัก่อนท่ี่�จะ

ด้ำาเน่นการต่่อไป้น่�  

   รับงานท่ี่�ได้รั้บค่าจา้งหร่อไม่ได้รั้บค่าจา้งภัายนอก Ecolab

   รับหนา้ท่ี่�เพ่�มเต่่มใด้ ๆ ภัายนอก Ecolab รว่มถู่งการเป็้น

กรรมการท่ี่�ได้รั้บค่าจา้งหร่อไม่ได้รั้บค่าจา้งในองคก์รใด้

กต็่าม นอกจากน่�ยงัต่อ้งได้รั้บอนุมต่ั่จากป้ระธุานเจา้หนา้ท่ี่�

บร่หารสิ่ำาหรับต่ำาแหน่งหร่อการเป็้นกรรมการในบร่ษัทัี่

มหาชื่นด้ว้่ย 

   สิ่มคัรหร่อรับต่ำาแหน่งที่างราชื่การท่ี่�ได้รั้บการเล่ัอก 

ต่ั�งหร่อแต่่งต่ั�ง

3.  ข้อมูลัที�เป็นคำว�มลัับแลัะทริัพย�กริของ Ecolab

•  เราไม่แสิ่ว่งหาผู้ลัป้ระโยชื่นส่์ิ่ว่นต่วั่ หร่อสิ่นบัสิ่นุนให้

ครอบครัว่ของเราหร่อผูู้อ่้�นใชื่ป้้ระโยชื่นจ์ากโอกาสิ่ที่างธุุรก่จ

หร่อคว่ามรู้ท่ี่�ได้รั้บในบที่บาที่หนา้ท่ี่�ของเราท่ี่� Ecolab เพ่�อผู้ลั

ป้ระโยชื่นส่์ิ่ว่นต่วั่ 

•  เราไม่รับบที่บาที่ท่ี่�จะเขา้มาแที่รกแซื่งหนา้ท่ี่�แลัะคว่ามรับผู้ด่้

ชื่อบของเราท่ี่� Ecolab ซ่ื่� งจำาเป็้นต่อ้งใชื่ส้ิ่ถูานท่ี่� ที่รัพยากรแลัะ

เว่ลัาของ Ecolab หร่อท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบังานท่ี่�ที่ำาใหคู่้แข่งหร่อใน

นามคู่แข่งของ Ecolab

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร 25เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เราที่ราบด่้ว่า่ผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นท่ี่�อาจเก่ด้ข่�นเป็้นเร่�องท่ี่�อาจแกไ้ขได้ย้าก แลัะว่ธุ่่ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุิ่ด้ค่อถูามคำาถูาม

แลัะขอคำาแนะนำาจากฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัเม่�อม่ผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บั

ซื่อ้นท่ี่�อาจเก่ด้ข่�น

ใชื่แ้บบฟื้อร์มการเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัเก่�ยว่กบัผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นท่ี่�เป็้นไป้ได้ ้เพ่�อขออนุมต่ั่ล่ัว่งหนา้ หร่อเป่้ด้

เผู้ยขอ้มูลัเก่�ยว่กบัผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นใด้ ๆ ท่ี่�อาจเก่ด้ข่�นที่นัท่ี่ ต่ามท่ี่�กำาหนด้ไว่ใ้นหวั่ขอ้น่�

คำำ�ถู�ม
ฉันัได้รั้บการเสิ่นอโอกาสิ่ใหท้ี่ำางานออกแบบกราฟ่ื้กใหก้บับร่ษัทัี่อ่�นแบบไม่เต่ม็เว่ลัา พว่กเขา

ไม่เก่�ยงกบัการท่ี่�ฉันัที่ำางานหลังัเล่ักงานแลัะในช่ื่ว่งพกัเท่ี่�ยงท่ี่� Ecolab จะด่้ไหมถูา้ฉันัจะ 

ต่อบ "ต่กลัง"

คำำ�ตอบ
ก่อนท่ี่�คุณจะรับงาน คุณคว่รเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัเก่�ยว่กบัโอกาสิ่ครั� งน่� ใหผูู้้จ้ดั้การของคุณแลัะ

ฝ่่ายกำากบัดู้แลัการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบแลัะจร่ยธุรรมสิ่ากลัที่ราบ เพ่�อใหแ้น่ใจว่า่ไม่ม่ผู้ลั

ป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นท่ี่�อาจเก่ด้ข่�นกบับที่บาที่หนา้ท่ี่�ของคุณท่ี่� Ecolab นอกจากน่�  หากคุณ

ที่ำางานในช่ื่ว่งพกักลัางว่นั คุณจะใชื่เ้คร่อข่ายของ Ecolab เพ่�อส่ิ่�อสิ่ารแลัะที่ำางานของ 

บร่ษัทัี่อ่�นใหเ้สิ่ร็จหร่อไม่ เป็้นไป้ได้ว้่า่อาจม่ผู้ลัป้ระโยชื่นท์ี่บัซื่อ้นเก่ด้ข่�นในกรณ่น่�  ซ่ื่� ง 

คุณยงัไม่ได้พ้่จารณา

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร26 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://inside.ecolab.com/-/media/Compliance and Ethics/Conflicts of Interest/Conflict of Interest Disclosure Form docx.docx?la=en


เริ�แลักเปลัี�ยนของขวัญ คำว�มเอ่�อเฟื้้�อ แลัะ
คำว�มบันเทิงอย่�งมีจริิยธริริม
Ecolab ต่ระหนกัถู่งคว่ามสิ่ำาคญัของของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่งในการด้ำาเน่นธุุรก่จ

ที่ั�ว่โลัก แต่่เราต่อ้งต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจด้ว้่ยว่า่ค่าใชื่จ่้ายสิ่ำาหรับของขว่ญัแลัะคว่าม

บนัเท่ี่งของเรานั�นเหมาะสิ่ม แลัะสิ่ะที่อ้นถู่งแนว่ที่างป้ฏ่ิบต่ั่ที่างธุุรก่จท่ี่�ด่้

เริ�แลักเปลัี�ยนของขวัญแลัะคำว�มบันเทิงอย่�งมีคำว�มริับผู้ิดชุอบอย่�งไริ

ก�ริเสำนอของขวัญแลัะคำว�มบันเทิง

•  เราไม่เสิ่นอของขว่ญัหร่อคว่ามบนัเท่ี่งเพ่�อพยายามโนม้นา้ว่การต่ดั้ส่ิ่นใจที่างธุุรก่จใด้ ๆ กบัลูักคา้ 
ซื่พัพลัายเออร์ หร่อพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จอ่�น ๆ

•  เราไม่เสิ่นอของขว่ญัหร่อคว่ามบนัเท่ี่งท่ี่�นอกเหน่อธุรรมเน่ยมป้ฏ่ิบต่ั่ในที่อ้งถู่�นท่ี่�ยอมรับได้ ้หร่อไม่ได้้
เป็้นไป้เพ่�อว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคท์ี่างธุุรก่จท่ี่�ถููกต่อ้ง

•  เราไม่สิ่ามารถูเสิ่นอเง่นสิ่ด้ ส่ิ่�งเท่ี่ยบเท่ี่าเง่นสิ่ด้ เช่ื่น บตั่รของขว่ญัหร่อบตั่รกำานลัั หร่อส่ิ่นเช่ื่�อส่ิ่ว่น
บุคคลั ใหก้บัพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของเรา

•  เราต่อ้งเขา้ใจกฎหมายแลัะนโยบายของเราก่อนท่ี่�จะมอบของขว่ญัหร่อคว่ามบนัเท่ี่งแก่เจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐ 
โป้รด้ดู้หวั่ขอ้เราไม่เขา้ไป้ม่ส่ิ่ว่นร่ว่มในการต่่ด้ส่ิ่นบนแลัะการทุี่จร่ต่ เพ่�อใชื่เ้ป็้นแนว่ที่างเพ่�มเต่่ม

•  เราไม่สิ่ามารถูเสิ่นอของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่งแก่บุคลัากรที่างการแพที่ยไ์ด้ ้โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้น
การม่ป้ฏ่ิสิ่มัพนัธ์ุกบับุคลัากรที่างการแพที่ยข์องเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม 

•  หากเราเป็้นพนกังานในฝ่่ายห่ว่งโซ่ื่อุป้ที่าน เราไม่สิ่ามารถูเสิ่นอของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่งแก่ซื่พัพลัาย
เออร์ได้ ้ยกเว่น้ม่�ออาหารเลัก็นอ้ย โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่ง สิ่ำาหรับห่ว่งโซ่ื่
อุป้ที่านที่ั�ว่โลัก เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้ 

• เราไม่สิ่ามารถูเสิ่นอของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่งแก่เจา้หนา้ท่ี่�ของรัฐบาลัสิ่หรัฐฯ

•  เราไม่สิ่ามารถูมอบของขว่ญัหร่อคว่ามบนัเท่ี่งใด้ ๆ ท่ี่�อาจสิ่ร้างคว่ามอบัอายหร่อที่ำาลัายช่ื่�อเส่ิ่ยงของ 
Ecolab แลัะเราจะไม่มอบคว่ามบนัเท่ี่งในสิ่ถูานท่ี่�ท่ี่�ไม่เหมาะสิ่ม

•  เราไม่เสิ่นอของขว่ญัหร่อคว่ามบนัเท่ี่งท่ี่�ลัะเม่ด้หลักัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา หร่อกฎหมายท่ี่�
บงัคบัใชื่ ้แลัะเราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายที่อ้งถู่�นเก่�ยว่กบัของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่ง

• เราถูามคำาถูามแลัะรายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

ก�ริริับของขวัญแลัะคำว�มบันเทิง

•  เราไม่รับของขว่ญัหร่อคว่ามบนัเท่ี่งใด้ ๆ ไม่ว่า่จะม่มูลัค่าเท่ี่าใด้กต็่าม โด้ยม่ว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคเ์พ่�อโนม้นา้ว่
การต่ดั้ส่ิ่นใจของเราในนามของ Ecolab อยา่งไม่เหมาะสิ่ม

•  เราไม่สิ่ามารถูรับเง่นสิ่ด้ ส่ิ่�งเท่ี่ยบเท่ี่าเง่นสิ่ด้ เช่ื่น บตั่รของขว่ญัหร่อบตั่รกำานลัั หร่อส่ิ่นเช่ื่�อส่ิ่ว่นบุคคลั 
จากพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของเรา

• เราถูามคำาถูามแลัะรายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร 27เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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ฝ่่�ยบริิห�ริท้องถูิ�นของ Ecolab ในแต่ลัะปริะเทศอ�จมีแนวท�งที�เฉพ�ะเจ�ะจงม�ก

ขึ�นในก�ริมอบแลัะริับของขวัญ โปริดศึกษ์�นโยบ�ยในพ่�นที�ของคำุณ ตัวแทนฝ่่�ย

ทริัพย�กริบุคำคำลัในพ่�นที�ของคำุณ หริ่อฝ่่�ยกำ�กับดูแลัก�ริปฏิิบัติต�มกฎริะเบียบแลัะ

จริิยธริริมสำ�กลัเพ่�อขอคำำ�แนะนำ�เพิ�มเติม

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการเด่้นที่างแลัะค่าใชื่จ่้าย นโยบายสิ่ากลัด้า้นของขว่ญัแลัะคว่ามบนัเท่ี่งสิ่ำาหรับ

ห่ว่งโซ่ื่อุป้ที่านที่ั�ว่โลัก นโยบายสิ่ากลัด้า้นการม่ป้ฏ่ิสิ่มัพนัธ์ุกบับุคลัากรที่างการแพที่ย ์แลัะจุด้ยน่ท่ี่�เป็้น

สิ่ากลัในด้า้นของขว่ญั การเด่้นที่าง คว่ามบนัเท่ี่ง แลัะม่�ออาหารของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

คำำ�ถู�ม 
ลูักคา้รายหน่�งของเราขอใหเ้ล่ั�ยงอาหารท่ี่�ร้านอาหารแพงท่ี่�สุิ่ด้ในเม่องน่�  นอกจากน่� ลูักคา้ยงั
ว่างแผู้นท่ี่�จะพาคู่สิ่มรสิ่มาด้ว้่ย ฉันัสิ่ามารถูจ่ายค่าอาหารได้ห้ร่อไม่

คำำ�ตอบ
ไม่ได้ ้เราไม่สิ่ามารถูเล่ั�ยงอาหารลูักคา้แบบฟืุ้่ มเฟ่ื้อยได้ ้นอกจากน่� เรายงัไม่สิ่ามารถูจ่ายเง่นให้
กบัใครกต็่ามท่ี่�ไม่ม่คว่ามจำาเป็้นที่างธุุรก่จท่ี่�ถููกต่อ้งในการเขา้ร่ว่ม เช่ื่น คู่สิ่มรสิ่ ส่ิ่�งน่�ที่ ำาใหเ้ก่ด้
สิ่ถูานการณ์ท่ี่�คว่ามน่าเช่ื่�อถู่อของคุณแลัะช่ื่�อเส่ิ่ยงของ Ecolab อาจเส่ิ่�อมเส่ิ่ย

ของขวัญหริ่อคำว�มบันเทิงที�เหม�ะสำมคำ่ออะไริ

ของขว่ญัท่ี่�เหมาะสิ่มจะต่อ้งม่มูลัค่าเพ่ยงเลัก็นอ้ย แลัะคว่ามบนัเท่ี่งคว่รม่ราคา ป้ร่มาณ 
แลัะคว่ามถู่�ท่ี่�สิ่มเหตุ่สิ่มผู้ลั 

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร28 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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เริ�ปกป้องข้อมูลัที�เป็นคำว�มลัับ
Ecolab ใหค้ว่ามสิ่ำาคญักบัการป้กป้้องขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัแลัะเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่�  
ซ่ื่� งรว่มถู่งที่รัพยส่์ิ่นที่างปั้ญญาของเราด้ว้่ย

เริ�ปกป้องข้อมูลัที�เป็นคำว�มลัับอย่�งไริ

•  เราป้กป้้องขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัแลัะเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่�  เช่ื่น กลัยทุี่ธ์ุ

ระยะยาว่ แผู้นพฒันาผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ ์บนัท่ี่กบุคลัากร แผู้นการขาย

แลัะการต่ลัาด้ แผู้นการส่ิ่�อสิ่าร ขอ้มูลัที่างการเง่น ที่รัพยส่์ิ่น

ที่างปั้ญญา ขอ้มูลัข่าว่กรองเก่�ยว่กบัการแข่งขนั ขอ้มูลัลูักคา้ 

แผู้นการซ่ื่�อหร่อขายก่จการ แลัะว่ธุ่่การผู้ล่ัต่ ไม่ใหเ้ก่ด้การใชื่้

หร่อเป่้ด้เผู้ยโด้ยไม่ได้รั้บอนุญาต่

•  เราไม่อนุญาต่ใหม่้การใชื่ห้ร่อเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัแลัะ

เป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่� ของเราโด้ยไม่ได้รั้บอนุญาต่ แลัะเราป้ฏ่ิบต่ั่ต่าม

ขั�นต่อนของเราที่ั�งหมด้เสิ่มอในการป้กป้้องขอ้มูลัของเรา

•  เราไม่แบ่งปั้นขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัหร่อเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่� ใด้ ๆ เว่น้

แต่่ผูู้รั้บม่คว่ามจำาเป็้นที่างธุุรก่จท่ี่�ต่อ้งที่ราบ แลัะเราได้รั้บการ

อนุมต่ั่ท่ี่�จ ำาเป็้น แลัะม่ขอ้ต่กลังท่ี่�จ ำาเป็้นที่ั�งหมด้เก่�ยว่กบัการรักษัา

คว่ามลับัแลัะการไม่เป่้ด้เผู้ย

•  นอกจากน่�  เรายงัป้กป้้องขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัแลัะที่รัพยส่์ิ่นที่าง

ปั้ญญาท่ี่�ลูักคา้แลัะพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จมอบหมายใหเ้รา แลัะเรา

ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายการรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของเรา โด้ยแบ่ง

ปั้นขอ้มูลัของบุคคลัท่ี่�สิ่ามเฉัพาะกบัพนกังานของ Ecolab แลัะ

พนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จบางรายท่ี่�จ ำาเป็้นต่อ้งที่ราบขอ้มูลัเพ่�อใชื่ใ้น

ที่างธุุรก่จเท่ี่านั�น

ข้อมูลัที�เป็นคำว�มลัับคำ่ออะไริ

ขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัค่อขอ้มูลัท่ี่�ลัะเอ่ยด้อ่อน เป็้น
คว่ามลับั หร่อเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่� ของ Ecolab หร่อ
ลูักคา้ ซื่พัพลัายเออร์หร่อพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของ
เรา ซ่ื่� งต่อ้งได้รั้บการป้กป้้องอยา่งเหมาะสิ่ม โด้ย
ที่ั�ว่ไป้ ขอ้มูลัจะถู่อเป็้นคว่ามลับัแลัะเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่�
หากไม่เป่้ด้เผู้ยต่่อสิ่าธุารณะ

ทริัพย์สำินท�งปัญญ�คำ่ออะไริ

ที่รัพยส่์ิ่นที่างปั้ญญาหร่อ IP หมายถู่งที่รัพยส่์ิ่นท่ี่�ม่
ค่าของ Ecolab ซ่ื่�งพฒันาข่�นเพ่�อช่ื่ว่ยในการสิ่ร้าง
นว่ตั่กรรมในอนาคต่ แลัะรว่มถู่งแผู้นแลัะกลัยทุี่ธ์ุ
ผู้ล่ัต่ภัณัฑ์ข์องเรา ส่ิ่ที่ธุ่บตั่ร เคร่�องหมายการคา้ 
ล่ัขส่ิ่ที่ธุ่�  คว่ามลับัที่างการคา้แลัะคว่ามรู้เช่ื่งป้ฏ่ิบต่ั่การ

•  เราไม่ใชื่ข้อ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัหร่อเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่� เพ่�อผู้ลั

ป้ระโยชื่นส่์ิ่ว่นต่วั่ ที่ั�งในระหว่า่งท่ี่�เราที่ำางานกบั Ecolab หร่อ

หลังัจากท่ี่�เราออกจาก Ecolab ไป้แลัว้่

•  เราศ่กษัานโยบายสิ่ากลัด้า้นที่รัพยส่์ิ่นที่างปั้ญญา เม่�อเราม่คำาถูาม

ใด้ ๆ เก่�ยว่กบัการใชื่ท้ี่รัพยส่์ิ่นที่างปั้ญญาของ Ecolab

•  เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลั 

แลัะนโยบายสิ่ากลัด้า้นที่รัพยส่์ิ่นที่างปั้ญญาของเรา เพ่�อที่ราบราย

ลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร 29เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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เริ�จัดก�ริพันธมิตริท�งธุริกิจของเริ�อย่�งมี
คำว�มริับผู้ิดชุอบ
Ecolab คาด้หว่งัใหพ้นัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของเรา รว่มถู่งซื่พัพลัายเออร์แลัะพนัธุม่ต่ร

อ่�น ๆ ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามมาต่รฐานแลัะหลักัการเด่้ยว่กนักบัท่ี่�เราป้ฏ่ิบต่ั่

ECOLAB คำ�ดหวังให้พันธมิตริท�งธุริกิจปฏิิบัติต�มม�ตริฐ�นใด

Ecolab ได้จ้ดั้ที่ำามาต่รฐานการจดั้หาอยา่งม่จร่ยธุรรม ซ่ื่�งรว่มถู่งการต่รว่จสิ่อบคว่าม
ถููกต่อ้ง การรับรอง คว่ามรับผู้ด่้ชื่อบ แลัะการฝ่่กอบรมสิ่ำาหรับซื่พัพลัายเออร์ เพ่�อ
ใหซ้ื่พัพลัายเออร์สิ่ามารถูต่อบสิ่นองคว่ามคาด้หว่งัของเรา ต่ลัอด้จนป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามหลักั
จรรยาบรรณสิ่ำาหรับซื่พัพลัายเออร์ของเรา

เริ�จัดก�ริพันธมิตริท�งธุริกิจของเริ�อย่�งไริ

•  เราด้ำาเน่นการต่รว่จสิ่อบว่เ่คราะห์สิ่ถูานะอยา่งเหมาะสิ่มกบัซื่พัพลัายเออร์รายใหม่ที่ั�งหมด้ แลัะ

พนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จอ่�น ๆ ต่ามมาต่รฐานการจดั้หาอยา่งม่จร่ยธุรรมแลัะขั�นต่อนการจดั้ซ่ื่�อจดั้จา้ง 

แลัะการจดั้หา

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายการจดั้ซ่ื่�อจดั้จา้งของเรา แลัะต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่การใชื่จ่้ายแลัะค่าใชื่จ่้าย

สิ่ำาหรับพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จนั�นสิ่มเหตุ่สิ่มผู้ลั จำาเป็้น แลัะเก่�ยว่ขอ้งกบัธุุรก่จ

•  เราได้จ้ดั้ที่ำาขอ้กำาหนด้ด้า้นการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎระเบ่ยบสิ่ำาหรับซื่พัพลัายเออร์โด้ยต่รงของเราเก่�ยว่กบัแร่

ท่ี่�ม่ขอ้ขดั้แยง้ การใชื่ม้าต่รการคว่บคุมแลัะการรายงาน แลัะการด้ำาเน่นการจดั้หาท่ี่�เหมาะสิ่ม แลัะเราให้

ขอ้มูลัท่ี่�จ ำาเป็้นแก่ลูักคา้ของเราเพ่�ออำานว่ยคว่ามสิ่ะด้ว่กในการรายงานเก่�ยว่กบัแร่ท่ี่�ม่ขอ้ขดั้แยง้

•  เราคาด้หว่งัใหซ้ื่พัพลัายเออร์ที่ั�งหมด้ของเราแลัะบุคคลัท่ี่�สิ่ามอ่�น ๆ ป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามมาต่รฐานพ่�นฐาน

สิ่ำาหรับหลักัป้ฏ่ิบต่ั่ในการจา้งงาน ซ่ื่�งรว่มถู่งการหา้มใชื่แ้รงงานเด้ก็ แรงงานบงัคบั แลัะการเล่ัอก

ป้ฏ่ิบต่ั่ สุิ่ขภัาพแลัะคว่ามป้ลัอด้ภัยั การป้กป้้องส่ิ่�งแว่ด้ลัอ้ม การต่่อต่า้นการต่่ด้ส่ิ่นบน การแข่งขนั แลัะ

การใชื่แ้ร่ท่ี่�ม่ขอ้ขดั้แยง้แลัะการรายงาน

•  เราคาด้หว่งัใหบุ้คคลัท่ี่�สิ่ามที่ั�งหมด้ท่ี่�ด้ำาเน่นการในนามของเราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบายแลัะขั�นต่อนของเรา 

แลัะป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายท่ี่�บงัคบัใชื่ท้ี่ั�งหมด้

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

โป้รด้ดู้หลักัจรรยาบรรณสิ่ำาหรับซื่พัพลัายเออร์ นโยบายแร่ท่ี่�ม่ขอ้ขดั้แยง้ นโยบายสิ่ากลัด้า้นการจดั้ซ่ื่�อจดั้

จา้ง แลัะนโยบายแลัะขั�นต่อนสิ่ากลัด้า้นการต่่อต่า้นการทุี่จร่ต่ของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร30 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/ethical-sourcing
https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies
https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies
https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Conflict-Minerals-Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/policies/eQMS/global procurement policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/policies/eQMS/global procurement policy.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


เริ�ริักษ์�คำว�มปลัอดภััยให้กับข้อมูลัของเริ�
Ecolab ใหค้ว่ามสิ่ำาคญักบัการรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลัอยา่งจร่งจงั แลัะ

รักษัาไว่ซ่้ื่�งนโยบายแลัะขั�นต่อนในการป้กป้้องขอ้มูลัท่ี่�ลัะเอ่ยด้อ่อนแลัะเป็้นคว่าม

ลับัของ Ecolab แลัะเพ่�อเกบ็รักษัาขอ้มูลัท่ี่�ลัะเอ่ยด้อ่อนแลัะเป็้นคว่ามลับัของ

พนกังาน ลูักคา้ ซื่พัพลัายเออร์ แลัะพนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จของเราอยา่งป้ลัอด้ภัยั ส่ิ่�ง

จำาเป็้นอยา่งย่�งค่อเราทุี่กคนจะต่อ้งที่ำาเพ่�อใหแ้น่ใจว่า่ขอ้มูลัน่�จะไม่ต่กไป้อยูใ่น

ม่อของผูู้ไ้ม่หว่งัด่้ Ecolab ม่นโยบาย มาต่รฐาน แลัะขั�นต่อนท่ี่�เขม้งว่ด้ เพ่�อช่ื่ว่ย

ป้กป้้องขอ้มูลัท่ี่�ลัะเอ่ยด้อ่อนหร่อเป็้นคว่ามลับั รว่มถู่งขอ้มูลัอ่เลัก็ที่รอน่กส์ิ่ท่ี่�จดั้เกบ็

ไว่ใ้นระบบของเรา

เริ�ริักษ์�คำว�มปลัอดภััยให้กับข้อมูลัของเริ�อย่�งไริ

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามนโยบาย มาต่รฐาน แลัะขั�นต่อนการรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลัที่ั�งหมด้ของเรา

สิ่ำาหรับการเขา้ถู่ง การป้้อน การจดั้การ การจดั้เกบ็ แลัะการถู่ายโอนขอ้มูลั แลัะเราเขา้ถู่งขอ้มูลัท่ี่�

ลัะเอ่ยด้อ่อนแลัะเป็้นคว่ามลับัเฉัพาะเม่�อเราม่คว่ามจำาเป็้นที่างธุุรก่จในการเขา้ถู่งเท่ี่านั�น

•  เราอนุญาต่ใหเ้ขา้ถู่งขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัหร่อขอ้มูลัท่ี่�ลัะเอ่ยด้อ่อนเฉัพาะกบัผูู้ท่้ี่�จ ำาเป็้นต่อ้งที่ราบโด้ย

เป็้นส่ิ่ว่นหน่�งของงานเท่ี่านั�น

•  เรารายงานเหตุ่การณ์หร่อปั้ญหาเก่�ยว่กบัเที่คโนโลัยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ (IT) ท่ี่�น่าสิ่งสิ่ยัไป้ยงัฝ่่ายบร่การ

ไอท่ี่สิ่ากลั (Global IT Service Desk) ของ Ecolab หร่อ ศูนยต่์่ด้ต่ามแลัะแจง้เหตุ่ (Monitoring 

and Escalation Center) ของ Ecolab หร่อ EMEC ที่นัท่ี่ โด้ยใชื่ส้ิ่ายด่้ว่นการรักษัาคว่าม

ป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลั (402-517-9865) หร่อกล่ัองจด้หมายการรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลั 

(informationsecurity@ecolab.com)

ก�ริริักษ์�คำว�มปลัอดภััยของข้อมูลัคำ่ออะไริ

การรักษัาคว่ามป้ลัอด้ภัยัของขอ้มูลัเป็้นกระบว่นการท่ี่�เรานำามาใชื่เ้พ่�อรักษัาคว่าม

ป้ลัอด้ภัยัขอ้มูลัแลัะสิ่ารสิ่นเที่ศของเราไม่ใหม่้การเขา้ถู่งโด้ยไม่ได้รั้บอนุญาต่

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร 31เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

mailto:informationsecurity%40ecolab.com?subject=Attention%3A%20Information%20Security


เริ�ปกป้องทริัพย์สำินของ Ecolab
Ecolab สิ่ามารถูต่อบสิ่นองคว่ามต่อ้งการของลูักคา้แลัะที่ำาต่ามพนัธุก่จของเราด้ว้่ยการใชื่แ้ลัะการบำารุงรักษัา
ที่รัพยส่์ิ่นของบร่ษัทัี่อยา่งเหมาะสิ่มเท่ี่านั�น

สำินทริัพย์ของ ECOLAB คำ่ออะไริ

ส่ิ่นที่รัพยข์องเราป้ระกอบด้ว้่ยว่ตั่ถุูด่้บ อุป้กรณ์ 

เคร่�องใชื่ส้ิ่ำานกังาน เที่คโนโลัย ่แลัะที่รัพยส่์ิ่น

อ่เลัก็ที่รอน่กส์ิ่ ที่รัพยส่์ิ่นที่างการเง่น รว่มถู่งบตั่ร

องคก์ร สิ่ถูานท่ี่� แลัะที่รัพยส่์ิ่นที่างปั้ญญา

เริ�ปกป้องทริัพย์สำินของเริ�อย่�งไริ

• เราอนุรักษัแ์ลัะป้กป้้องที่รัพยส่์ิ่นของบร่ษัทัี่ แลัะใชื่เ้พ่�อว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคท์ี่างธุุรก่จ

•  เราบำารุงรักษัาแลัะจดั้การที่รัพยส่์ิ่นท่ี่�เรารับผู้ด่้ชื่อบ แลัะป้กป้้องที่รัพยส่์ิ่นเหล่ัานั�นจากการโจรกรรม การสูิ่ญหาย การใชื่ใ้นที่างท่ี่�ผู้ด่้ แลัะการ
ใชื่ท่้ี่�ไม่เหมาะสิ่ม

•  เราเขา้ใจด่้ว่า่เคร่อข่าย การเขา้ถู่งอ่นเที่อร์เน็ต่ ระบบโที่รศพัที่แ์ลัะอ่เมลัของ Ecolab ม่ไว่เ้พ่�อว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคท์ี่างธุุรก่จ โด้ยม่การใชื่ง้านส่ิ่ว่น
บุคคลัท่ี่�จ ำากดั้แลัะเหมาะสิ่มเท่ี่านั�น ต่ามรายลัะเอ่ยด้ในหวั่ขอ้ ระบบสิ่ารสิ่นเที่ศสิ่ากลั นโยบายการใชื่ท่้ี่�ยอมรับได้ ้แลัะนโยบายสิ่ากลัด้า้นส่ิ่�อ
สิ่งัคมออนไลัน ์

• เราเขา้ใจด่้ว่า่ Ecolab อาจต่่ด้ต่ามต่รว่จสิ่อบการใชื่ง้านที่รัพยส่์ิ่นอ่เลัก็ที่รอน่กส์ิ่แลัะเคร่อข่ายของ Ecolab

•  เรารายงานขอ้กงัว่ลัใด้ ๆ เก่�ยว่กบัการใชื่ใ้นที่างท่ี่�ผู้ด่้ การโจรกรรม หร่อการสูิ่ญหายของที่รัพยส่์ิ่นของ Ecolab ต่่อผูู้จ้ดั้การหร่อฝ่่ายไอท่ี่ของ
เรา หร่อผู้า่นสิ่ายด่้ว่นหลักัจรรยาบรรณ

คำำ�ถู�ม 
ฉันัม่โครงการส่ิ่ว่นต่วั่ท่ี่�ฉันักำาลังัที่ำาอยู ่แลัะฉันัต่อ้งการ

เคร่�องม่อเฉัพาะซ่ื่�งฉันัไม่ม่ท่ี่�บา้น ท่ี่�โรงงานของฉันัม่

เคร่�องม่อน่�  แลัะไม่ค่อยได้ใ้ชื่ ้จะเป็้นไรไหมหากฉันัจะ

นำาเคร่�องม่อกลับับา้นเพ่ยงค่นเด่้ยว่

คำำ�ตอบ
ไม่ได้ ้การใชื่ท้ี่รัพยส่์ิ่นของ Ecolab สิ่ำาหรับโครงการ

ส่ิ่ว่นต่วั่เป็้นส่ิ่�งท่ี่�ไม่เหมาะสิ่ม

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร32 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-information-technology-policies/global-inf-systems-acceptable-use-policy-(010)
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages


เริ�ไม่เข้�ไปมีสำ่วนริ่วมในก�ริซี่�อข�ยหลััก
ทริัพย์โดยใชุ้ข้อมูลัภั�ยใน
Ecolab ป้กป้้องขอ้มูลัสิ่ำาคญัท่ี่�ไม่เป่้ด้เผู้ยต่่อสิ่าธุารณะ แลัะเราไม่ซ่ื่�อขายหลักัที่รัพย์

หร่อแนะนำาใหผูู้้อ่้�นที่ำาเช่ื่นนั�นโด้ยใชื่ข้อ้มูลัด้งักล่ัาว่

ก�ริซี่�อข�ยหลัักทริัพย์โดยใชุ้ข้อมูลัภั�ยในคำ่ออะไริ

การซ่ื่�อขายหลักัที่รัพยโ์ด้ยใชื่ข้อ้มูลัภัายในค่อการซ่ื่�อขายหลักัที่รัพยข์องบร่ษัทัี่โด้ย

บุคคลัท่ี่�สิ่ามารถูเขา้ถู่งขอ้มูลัภัายใน ซ่ื่�งเป็้นขอ้มูลัสิ่ำาคญัเก่�ยว่กบับร่ษัทัี่ท่ี่�ไม่เป่้ด้เผู้ยต่่อ

สิ่าธุารณะ

เริ�หลัีกเลัี�ยงก�ริซี่�อข�ยหลัักทริัพย์โดยใชุ้ข้อมูลัภั�ยในอย่�งไริ

•  เราไม่ซ่ื่�อหร่อขายหุน้ของ Ecolab หร่อหุน้ของบร่ษัทัี่อ่�นใด้ในขณะท่ี่�ที่ราบขอ้มูลัสิ่ำาคญัซ่ื่�งไม่เป่้ด้เผู้ย

ต่่อสิ่าธุารณะหร่อขอ้มูลัภัายใน

• เราไม่ใหค้ ำาแนะนำาหร่อใหข้อ้มูลัว่งในแก่ใครกต็่าม

•  เราขอการอนุมต่ั่ล่ัว่งหนา้จากฝ่่ายกฎหมายก่อนท่ี่�เราจะซ่ื่�อขายหลักัที่รัพยข์อง Ecolab หากเราเป็้นเจา้

หนา้ท่ี่�บร่หารอาว่โุสิ่หร่อกรรมการของ Ecolab หร่อหากเราเป็้นผูู้บ้ร่หารระด้บัสูิ่งหร่อบุคคลัภัายในท่ี่�

ได้รั้บมอบหมายซ่ื่�งที่ำาธุุรกรรมนอกกรอบเว่ลัารายไต่รมาสิ่

•  เราถูามคำาถูามแลัะต่่ด้ต่่อฝ่่ายกฎหมายหากเราไม่แน่ใจเก่�ยว่กบักฎหมายการซ่ื่�อขายหลักัที่รัพยโ์ด้ยใชื่้

ขอ้มูลัภัายใน แลัะแนว่ที่างการบงัคบัใชื่ก้ฎหมายกบัสิ่ถูานการณ์ของเรา

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการซ่ื่�อขายหลักัที่รัพยโ์ด้ยใชื่ข้อ้มูลัภัายในของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร 33เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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เริ�เก็บบันทึกที�ถููกต้อง
บนัท่ี่กของ Ecolab จะต่อ้งสิ่ะที่อ้นถู่งธุุรก่จท่ี่�เราด้ำาเน่นการอยา่งถููกต่อ้งแลัะ 
สิ่มบูรณ์เสิ่มอ

เริ�เก็บบันทึกที�ถููกต้องอย่�งไริ

•  เราเกบ็รักษัาบนัท่ี่กท่ี่�ครบถูว้่น ถููกต่อ้ง แลัะที่นัเว่ลัา ซ่ื่� งต่อ้งไม่ที่ำาใหเ้ขา้ใจผู้ด่้ ไม่สิ่มบูรณ์ หร่อม่

ว่ตั่ถุูป้ระสิ่งคเ์พ่�อป่้ด้บงัขอ้เที่จ็จร่ง

•  เราเกบ็รักษัาบนัท่ี่กที่างบญัช่ื่แลัะงบการเง่นท่ี่�เป็้นไป้ต่ามขอ้กำาหนด้ที่างกฎหมายที่ั�งหมด้แลัะหลักัการ

ที่างบญัช่ื่ท่ี่�ยอมรับโด้ยที่ั�ว่ไป้ แลัะสิ่อด้คลัอ้งกบันโยบายสิ่ากลัด้า้นการบญัช่ื่แลัะการคว่บคุมของเรา

• เราไม่เกบ็รักษัาเง่นทุี่นหร่อที่รัพยส่์ิ่นท่ี่�ไม่ได้บ้นัท่ี่กไว่ห้ร่ออยู ่"นอกบญัช่ื่"

•  เราเฝ้่าสิ่งัเกต่สิ่ญัญาณอนัต่รายในการที่ำาธุุรกรรม เช่ื่น พนัธุม่ต่รที่างธุุรก่จย่�นคำาขอชื่ำาระเง่นแป้ลัก ๆ 

หร่อแสิ่ด้งคว่ามไม่เต่ม็ใจท่ี่�จะใหข้อ้มูลั แลัะเรารายงานก่จกรรมใด้ ๆ ท่ี่�เราค่ด้ว่า่อาจเป็้นการฟื้อกเง่น

ไป้ยงัฝ่่ายกฎหมาย

•  เราใชื่ม้าต่รการเพ่�อใหก้ารเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัที่ั�งหมด้ของเราต่่อสิ่าธุารณะ รว่มถู่งรายงาน ข่าว่

ป้ระชื่าสิ่มัพนัธ์ุแลัะการส่ิ่�อสิ่ารกบันกัว่เ่คราะห์แลัะผูู้ถู่้อหุน้ม่คว่ามถููกต่อ้ง ที่นัเว่ลัา แลัะป้ราศจาก

ขอ้คว่ามเที่จ็หร่อที่ำาใหเ้ขา้ใจผู้ด่้

•  เราสิ่ร้าง เกบ็รักษัา แลัะที่ำาลัายบนัท่ี่กของเราต่ามนโยบายสิ่ากลั ด้า้นการจดั้การบนท่ี่ก แลัะต่ารางการ

เกบ็รักษัาบนัท่ี่กสิ่ากลั

•  เราป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามป้ระกาศ "การเกบ็รักษัาขอ้มูลัเพ่�อใชื่ใ้นที่างกฎหมาย (Legal Hold)" แลัะต่รว่จสิ่อบให้

แน่ใจว่า่ได้เ้กบ็บนัท่ี่กที่ั�งหมด้ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งกบัคำาสิ่ั�งซ่ื่�อด้งักล่ัาว่

•  เราต่่ด้ต่่อฝ่่ายกฎหมาย เม่�อเราม่คำาถูามเก่�ยว่กบัการเกบ็รักษัาบนัท่ี่ก หร่อ "การเกบ็รักษัาขอ้มูลัเพ่�อใชื่้

ในที่างกฎหมาย" หร่อการรายงานใด้ ๆ

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่ 

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร

คำำ�ถู�ม 
ฉันัเพ่�งเด่้นที่างเพ่�อที่ำาธุุรก่จ แลัะใชื่เ้ง่นสิ่ด้จ่ายค่าอาหารหลัายม่�อ ค่าแที่ก็ซ่ื่� แลัะค่าใชื่จ่้ายอ่�น ๆ 

ฉันัยุง่มากแลัะไม่ได้เ้กบ็ใบเสิ่ร็จใด้ ๆ เลัย เม่�อฉันักลับัมา ฉันัจ่งที่ำาใบเสิ่ร็จข่�นมาใหม่เท่ี่าท่ี่�จ ำา

ได้ ้เพ่�อส่ิ่งในรายงานค่าใชื่จ่้ายท่ี่�สิ่ะที่อ้นถู่งการใชื่จ่้ายเง่นสิ่ด้ของฉันั ฉันับอกผูู้จ้ดั้การของฉันั

เก่�ยว่กบัสิ่ถูานการณ์น่�  แลัะเธุอบอกใหส่้ิ่งรายงานค่าใชื่จ่้ายแลัะใบเสิ่ร็จรับเง่นท่ี่�ที่ำาข่�นมาใหม่ 

แลัว้่เธุอกจ็ะอนุมต่ั่ แบบน่�ที่ำาได้ห้ร่อไม่

คำำ�ตอบ
ไม่ได้ ้บนัท่ี่กที่างธุุรก่จที่ั�งหมด้ของ Ecolab รว่มถู่งใบเสิ่ร็จรับเง่นจากการเด่้นที่างของคุณจะ

ต่อ้งถููกต่อ้ง สิ่มบูรณ์ แลัะไม่ได้ท้ี่ำาข่�นมาเอง คุณไม่คว่รส่ิ่งใบเสิ่ร็จรับเง่นท่ี่�ที่ำาข่�นมาใหม่

เริ�เก็บบันทึกอะไริบ้�ง

เราเกบ็รักษัาบนัท่ี่กเก่�ยว่กบัธุุรก่จของเรา ซ่ื่� งอาจรว่มถู่งบนัท่ี่กที่างบญัช่ื่ งบการเง่น 

รายงาน ขอ้มูลัลูักคา้ ขอ้มูลัท่ี่�เป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่�  อ่เมลั สิ่ญัญา แลัะขอ้มูลัแลัะสิ่ารสิ่นเที่ศ

อ่�น ๆ ในรูป้แบบใด้กต็่าม

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการเด่้นที่างแลัะค่าใชื่จ่้าย นโยบายสิ่ากลัด้า้นการจดั้การบนัท่ี่ก ต่ารางการเกบ็

รักษัาบนัท่ี่กสิ่ากลั จุด้ยน่ในด้า้นภัาษ่ั นโยบายสิ่ากลัด้า้นการต่่อต่า้นการฟื้อกเง่น แลัะนโยบายสิ่ากลัด้า้น

การบญัช่ื่แลัะการคว่บคุมของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

34 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง
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เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร

หุน้ของเราม่การซ่ื่�อขายแบบสิ่าธุารณะในต่ลัาด้หลักัที่รัพยน่์ว่ยอร์ก (NYSE) ในฐานะบร่ษัทัี่ท่ี่�หุน้ม่

การซ่ื่�อขายแบบสิ่าธุารณะ Ecolab อยูภ่ัายใต่ก้ฎหมายหลักัที่รัพยข์องสิ่หรัฐอเมร่กาท่ี่�คว่บคุมดู้แลัโด้ย

สิ่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักัที่รัพยแ์ลัะต่ลัาด้หลักัที่รัพย ์(SEC) แลัะกฎระเบ่ยบของ NYSE แลัะ

เราทุี่กคนต่อ้งป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามกฎหมายแลัะกฎระเบ่ยบเหล่ัาน่�  หากการเป่้ด้เผู้ยใด้ ๆ ท่ี่�ที่ ำาโด้ย Ecolab ใน

งบการเง่น ขอ้มูลัส่ิ่�อสิ่าร หร่อเอกสิ่ารท่ี่�ย่�นต่่อ SEC หร่อ NYSE เป็้นเที่จ็หร่อที่ำาใหเ้ขา้ใจผู้ด่้อยา่งม่นยั

สิ่ำาคญั ที่ั�งบร่ษัทัี่แลัะพนกังานท่ี่�เก่�ยว่ขอ้งอาจได้รั้บโที่ษัที่ั�งที่างแพง่แลัะที่างอาญา

•  ด้งันั�น การเป่้ด้เผู้ยขอ้มูลัต่่อสิ่าธุารณชื่นท่ี่�ลังทุี่น รว่มถู่งรายงานเป็้นระยะ ข่าว่ป้ระชื่าสิ่มัพนัธ์ุ แลัะการ

ส่ิ่�อสิ่ารกบันกัว่เ่คราะห์แลัะผูู้ถู่้อหุน้ จะต่อ้งถููกต่อ้งแลัะที่นัเว่ลัา

•  เราไม่คว่รแถูลังการณ์ท่ี่�เป็้นเที่จ็หร่อที่ำาใหเ้ขา้ใจผู้ด่้โด้ยจงใจหร่อที่ั�งท่ี่�ที่ราบ หร่อลัะเว่น้ในการเป่้ด้เผู้ย

ขอ้มูลั รายงาน หร่อแบบแสิ่ด้งรายการขอ้มูลัการเสิ่นอขายหลักัที่รัพยข์อง Ecolab ท่ี่�ย่�นต่่อ SEC หร่อ 

NYSE หร่อต่ลัาด้หลักัที่รัพยอ่์�น ๆ ท่ี่�หลักัที่รัพยข์อง Ecolab จด้ที่ะเบ่ยน นอกจากน่�  เราทุี่กคนม่หนา้

ท่ี่�ต่อ้งใหค้ว่ามร่ว่มม่อหากผูู้ต้่รว่จสิ่อบภัายในหร่อภัายนอกถูามคำาถูามหร่อขอขอ้มูลั

•  เจา้หนา้ท่ี่�อาว่โุสิ่แลัะผูู้เ้ช่ื่�ยว่ชื่าญด้า้นการเง่นแลัะการบญัช่ื่ของ Ecolab ซ่ื่� งนำาโด้ย CEO แลัะ CFO 

แลัะผูู้ค้ว่บคุมองคก์รของเรา ม่บที่บาที่สิ่ำาคญัในการที่ำาใหแ้น่ใจว่า่บนัท่ี่กที่างการเง่นแลัะการเป่้ด้เผู้ย

ขอ้มูลัของเรานั�นสิ่มบูรณ์ ถููกต่อ้ง แลัะที่นัเว่ลัา นอกเหน่อจากการป้ฏ่ิบต่ั่ต่ามขอ้กำาหนด้ที่ั�งหมด้ของ

หลักัจรรยาบรรณน่�  แลัะขอ้กำาหนด้ของนโยบาย ขั�นต่อน แลัะคู่ม่อท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง เจา้หนา้ท่ี่�อาว่โุสิ่แลัะ

พนกังานการเง่นแลัะบญัช่ื่ของเรายงัต่อ้งป้ฏ่ิบต่ั่ต่นโด้ยสุิ่จร่ต่ ด้ว้่ยคว่ามรอบคอบ คว่ามสิ่ามารถู แลัะ

คว่ามขยนัหมั�นเพ่ยร โด้ยไม่บ่ด้เบ่อนขอ้เที่จ็จร่งท่ี่�เป็้นสิ่าระสิ่ำาคญั หร่อป้ล่ัอยใหว้่จ่ารณญาณท่ี่�เป็้น

อ่สิ่ระของต่นถููกครอบงำา

35เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง



เริ�สำ่�อสำ�ริอย่�งเหม�ะสำม
เพ่�อส่ิ่งเสิ่ร่มแลัะป้กป้้องช่ื่�อเส่ิ่ยงของเรา เราต่อ้งส่ิ่�อสิ่ารในลักัษัณะท่ี่�เป็้นบว่ก เป็้น

คว่ามจร่ง แลัะสิ่อด้คลัอ้งกนั แลัะพดู้เป็้นเส่ิ่ยงเด่้ยว่กนั

เริ�สำ่�อสำ�ริอย่�งไริให้เหม�ะสำม

•  เราไม่แบ่งปั้นขอ้มูลัท่ี่�เป็้นคว่ามลับัหร่อเป็้นกรรมส่ิ่ที่ธุ่� ต่่อสิ่าธุารณะหร่อบนส่ิ่�อสิ่งัคมออนไลัน์

•  เราต่อ้งระมดั้ระว่งัอยูเ่สิ่มอเม่�อพดู้คุยเร่�องธุุรก่จนอก Ecolab หร่อในเว่บ็บอร์ด้สิ่าธุารณะ

•  เราจำาไว่เ้สิ่มอว่า่หลักัจรรยาบรรณแลัะนโยบายของเราม่ผู้ลับงัคบัใชื่ท้ี่างออนไลัน ์แลัะส่ิ่�งท่ี่�เราโพสิ่ต่์

บนส่ิ่�อสิ่งัคมออนไลันส์ิ่ามารถูส่ิ่งผู้ลักระที่บระยะยาว่ต่่อเรา ลูักคา้ แลัะ Ecolab

•  เราต่รว่จสิ่อบใหแ้น่ใจว่า่ได้ช่้ื่�แจงอยา่งชื่ดั้เจนว่า่เรากำาลังัพดู้ในนามของต่วั่เราเอง ไม่ใช่ื่ Ecolab เม่�อ

อยูบ่นส่ิ่�อสิ่งัคมออนไลัน์

•  เราส่ิ่งคำาขอใด้ ๆ จากนกัว่เ่คราะห์หร่อนกัลังทุี่นไป้ยงัฝ่่ายนกัลังทุี่นสิ่มัพนัธ์ุของเรา

•  เราส่ิ่งข่าว่ป้ระชื่าสิ่มัพนัธ์ุ บที่คว่ามส่ิ่�อ แลัะเน่�อหาบรรณาธุ่การอ่�น ๆ ไป้ยงัท่ี่มการส่ิ่�อสิ่ารสิ่ากลั เพ่�อ

ต่รว่จสิ่อบก่อนท่ี่�จะเผู้ยแพร่สู่ิ่สิ่าธุารณะ

•  เราต่่ด้ต่่อท่ี่มการส่ิ่�อสิ่ารสิ่ากลัก่อนท่ี่�จะต่อบรับคำาเช่ื่ญใหพ้ดู้หร่อนำาเสิ่นอต่่อผูู้ฟั้ื้งสิ่าธุารณะในนามของ 

Ecolab รว่มถู่งการนำาเสิ่นอใด้ ๆ ในการป้ระชุื่มที่างว่ช่ื่าการ

•  เราพดู้คุยกบัผูู้จ้ดั้การของเรา หร่อต่่ด้ต่่อท่ี่มการส่ิ่�อสิ่ารสิ่ากลั หากเราม่คำาถูามเก่�ยว่กบัการส่ิ่�อสิ่ารหร่อ

การใชื่ส่้ิ่�อสิ่งัคมออนไลัน์

• เรารายงานขอ้กงัว่ลัโด้ยใชื่ต้่วั่เล่ัอกการรายงานท่ี่�ม่

โป้รด้ดู้นโยบายสิ่ากลัด้า้นการโต่ต้่อบกบัส่ิ่�อ นโยบายสิ่ากลัด้า้นส่ิ่�อสิ่งัคมออนไลัน ์แลัะนโยบายสิ่ากลั

ด้า้นการส่ิ่�อสิ่ารภัายนอกของเรา เพ่�อที่ราบรายลัะเอ่ยด้เพ่�มเต่่ม

ทีมก�ริสำ่�อสำ�ริสำ�กลัคำ่ออะไริ

ท่ี่มการส่ิ่�อสิ่ารสิ่ากลัซ่ื่�งเป็้นส่ิ่ว่นหน่�งของฝ่่ายการต่ลัาด้แลัะการส่ิ่�อสิ่ารสิ่ากลัม่หนา้ท่ี่�
รับผู้ด่้ชื่อบในการจดั้การช่ื่�อเส่ิ่ยงของ Ecolab แลัะท่ี่มน่�ยงัจดั้การช่ื่องที่างส่ิ่�อสิ่งัคม
ออนไลันอ์งคก์รของบร่ษัทัี่ แลัะรับม่อกบัคำาถูามจากผูู้ม่้ส่ิ่ว่นได้ส่้ิ่ว่นเส่ิ่ยภัายนอก รว่ม
ถู่งส่ิ่�อด้ว้่ย เพ่�อรักษัาคว่ามสิ่อด้คลัอ้งของขอ้มูลัในการส่ิ่�อสิ่ารสิ่าธุารณะของเรา เราจะ
ส่ิ่งคำาขอจากส่ิ่�อไป้ยงัท่ี่มน่�

เราที่ำางานให ้ECOLAB อยา่งไร36 เราทำำาในสิ่่�งทำ่�ถููกต้้อง

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/external-comms-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/external-comms-policy---other-languages
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