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การดำาเนินงานของเรานั้นสำาคัญ
สาส์นจาก Doug Baker ประธานบริษัทและประธานผู้บริหารสูงสุด 

Dเรียน เพื่อนร่วมงาน:

วันต่อวัน เพราะเราทำางานเพื่อสร้าง Ecolab ให้

มีความมั่นคง เราได้เน้นความสำาคัญในสิ่งที่เรา

จะต้องทำา — เอาชนะลูกค้าใหม่ ขยายบัญชีที่

เรามีอยู่แล้ว ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นคนแรกและ

ให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า 

แต่สิ่งสำาคัญที่เราทำาคือวิธีการทำางานของเรา 

การปฏิบัติของเราจะต้องอยู่ในแนวทางเดียวกัน

กับค่านิยมของ Ecolab และยึดหลักปฏิบัติและ

นโยบายของบริษัท “วิธีการทำางานของเรา” 

หมายถึงสิ่งที่เราทำาด้วยความซื่อสัตย์ — ซึ่ง

เราแสดงพฤติกรรมในแบบที่เราได้รับความไว้

วางใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลูกค้า ชุมชนและ

คนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง วิธีการทำางานของเรานั้น

เป็นเดิมพัน: ความสัมพันธ์ ชื่อเสียงและแม้แต่

ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจต่อไปของเรา  

เพราะเราให้บริการตลาดใหม่ ต้อนรับเพื่อน

ร่วมงานใหม่และขยายออกไปทั่วโลก เราต้อง

ต้อนรับความหลากหลาย และเมื่อเราทำาเช่นนั้น 

เราจะต้องพยายามอย่างหนักในการทำาให้เป็น 

“หนึ่ง” Ecolab, ซึ่งถูกกำาหนดและแนะแนวทาง

โดยหุ้นส่วนที่มีค่าของเรา:

 \ �ก้าวไปสู่เป้าหมายของเรา: เราจัดส่ง

ผลลัพธ์สำาหรับลูกค้า หุ้นส่วนของเราและ

ต่อกันและกัน 

 \ �เลือกทำาในสิ่งที่ถูกต้อง:�เราซื่อสัตย์ 

เชื่อถือได้และปฏิบัติโดยไม่แสแสร้ง เรา

ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์

 \ �พร้อมท้าทายตัวเองไปสู่ระดับที่สูง

กว่า: เราก้าวเหนือกว่าสถานะที่เราเป็น

อยู่ เรียนรู้และเติบโต เปลี่ยนแปลงเพื่อ

ปรับปรุงขั้นตอนการดำาเนินงานและจัดส่ง

ผลลัพธ์ที่ดีกว่าให้ลูกค้า

 \ �ร่วมมือกันภายใต้ความเห็นที่หลาก

หลาย: เราทำางานร่วมกันเพื่อทีมและ

บริษัทที่ดี — ข้ามสายงานและภูมิศาสตร์ 

เราแบ่งปันความรู้และสนับสนุนกันและ

กัน 

 \ �พร้อมสร้างความแตกต่าง�สร้างผลกระ

ทบด้านบวกแก่ผู้คนรอบข้างเรา ต่อชุม

ชุนและโลกของเรา เราจุดประกายให้คน

อื่นทำาในสิ่งที่แตกต่างในทางบวก

 \ �เราทำาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ด้วยความใส่ใจ�

โดยยึดถือ�ความปลอดภัยมาเป็น

ลำาดับแรก

กิจวัตรของพนักงานของ Ecolab ทุกคน สำาคัญ

ที่สุดบอกได้ว่าเราคือใครในฐานะบริษัท ดังนั้น

เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติของ Ecolab หลักปฏิบัติของเรา 

— เสริมด้วยนโยบาย ขั้นตอนการทำางานของ

เรา และคู่มือ — หลักปฏิบัติการแนะแนวทาง 

สำาหรับพฤติกรรมของเราที่มีต่อลูกค้า เพื่อน

ร่วมงาน ผู้จัดหา คู่แข่งและชุมชนของเรา 

พนักงานทั้งหมด เจ้าหน้าที่และกรรมการผู้

จัดการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 

ผมขอให้ท่านทำาความคุ้นเคยกับ “หลักปฏิบัติ” 

ฉบับล่าสุดซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ มากกว่า

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา ถ้าท่านพบว่าหลักปฏิบัติ

ของเราไม่ได้ระบุถึงประเด็นใด มีคำาถามหรือ

ข้อสงสัย โปรดปรึกษาผู้จัดการ  หัวหน้างาน

ของท่าน หรือฝ่ายกฏหมายของ Ecolab เพื่อ

ระบุแหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้ดูที่ด้านหลังของหลัก

ปฏิบัติ หากมีคำาถาม หรือข้อสงสัย: หาข้อมูล

ของ Ecolab

ชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมของ Ecolab คือทรัพย์สินที่

สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเรา สะท้อนทัศนคติ

และการปฏิบัติของพนักงานที่แสดงให้เห็นถึง

ค่านิยมที่ถูกต้องของบริษัทและยึดหลักปฏิบัติ

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผมหวังว่าท่านจะ

ปกป้องและรักษาชื่อเสียงของเราโดยการดำารง

ไว้ซึ่งค่านิยมของเรา ยึดมาตรฐานสูงของหลัก

ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและให้ความสนใจว่าเรา

จะต้องทำาสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่เป็นธรรมและสิ่งที่

ซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา

ด้วยความเคารพ

 

Douglas M. Baker, Jr. 

ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
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Ecolab ยึดมั่นในการผดุงไว้ซึ่งกฏหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงสุด โดยไม่คำานึงว่า
เมื่อไหร่และที่ไหรที่เราทำาธุรกิจ หลักปฏิบัติของเรา (หลัก) ให้การแนะแนวทางพื้นฐานเพื่อ
ช่วยให้เราพิจารณาตัดสินใจในนามบริษัทได้ดี ในการทำางานแบบมีจริยธรรมและสอดคล้อง
กับนโยบายของ Ecolab และกฏหมายของประเทศที่เราทำาธุรกิจ 

ในฐานะพนักงานของ Ecolab หรือสาขาหรือบริษัทในเครือของ Ecolab ท่านต้องอ่าน 
ทำาความเข้าใจและยึดหลักปฏิบัติ – และท่านต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการอ้างอิงหลักปฏิบัติ
เมื่อมีข้อสงสัยหรือเผชิญกับสภาวะที่ลำาบากทางด้านจริยธรรม ท่านต้องทำาความคุ้นเคยและ
ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งบางอย่างได้อ้างอิงเอาไว้ใน
หลักปฏิบัติ 

หลักปฏิบัติและนโยบายของเราเป็นการให้คำาแนะนำาในหลายๆสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีแนวทางที่สามารถครอบคลุมข้อสงสัยหรือคำาถามได้ทั้งหมด ดังนั้น Ecolab จึงเชื่อมั่น
ว่าท่านจะใช้การพิจารณาตัดสินที่ดีในทุกการกระทำา – และหาคำาแนะนำาเมื่อท่านเผชิญกับ
ปัญหาที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในหลักปฏิบัติ 

ยึดมั่นในจริยธรรมและมาตรฐา 
นทางกฏหมายอันสูงสุด

4  หมวดที่�1� หลักปฏิบัติของ Ecolab 



5หมวดที่�1� หลักปฏิบัติของ Ecolab 

Roadmap�ทางด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทาง
เพื่อช่วยในการพิจาณาตัดสินใจของท่านในนาม
ของ Ecolab เนื่องากไม่มีคำาแนะแนวทางไหน
ที่จะครอบคลุมทั้งหมด เราทุกคนจึงต้องรับผิด
ชอบในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและให้ถูก
ต้องตามกฏหมาย 

เมื่อท่านเผชิญสกับถานการณ์ที่ลำาบากหรือยุ่ง
ยาก ให้พิจารณาคำาถามเหล่านี้:

 \  การกระทำาของฉัน/ผมเป็นการกระทำาที่ถูก
ต้องหรือไม่? 

 \  การกระทำาหรือการพิจารณาตัดสินของ
ฉัน/ผม ขัดแย้งต่อการตรวจสอบของ
สาธารณะชนหรือไม่?

 \  การกระทำาหรือการพิจารณาตัดสินของ 
ผม/ฉัน ปกป้องชื่อเสียงของ Ecolab ใน
ฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมหรือไม่?

หากคำาตอบของคำาถามเหล่านี้คือ “ไม่” ให้
หยุดและพิจารณาสถานการณ์อย่างระมัดระวัง 
อ้างอิงหลักปฏิบัติหรือนโยบายของ Ecolab 
หรือปรึกษาแหล่งทรัพยากรการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบเพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านทำาในสิ่งที่ถูก
ต้อง 

เราจะต้องผดุงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติและปฏิบัติตนตามกฏหมาย
ไม่ว่าท่านจะทำางานที่ไหนหรือตำาแหน่งอะไร ในฐานะพนักงานของ Ecolab ท่านต้องยึด

มั่นที่จะต้อง:

 \ �ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ�หลักปฏิบัติบังคับใช้กับ บริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ

กรรมการผู้จัดการของ Ecolab ทั่วโลก เช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัทสาขาและ

ผู้ร่วมทุน นอกจากนั้น เราคาดหวังให้ ตัวแทน ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานของผู้ร่วม

ทุนขนาดเล็กปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ

 \ �ประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับของประเทศซึ่งเราเข้าไป

ดำาเนินธุรกิจ�ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานทางกฏ

หมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ ถ้าท่านกังวลใจว่ากฏหมายหรือกฏ

ระเบียบในพื้นที่เคร่งครัดกว่า หรือดูเหมือนจะแตกต่างจากหลักปฏิบัติของเรา คุณ

ควรขอคำาแนะนำาจากหัวหน้างานหรือฝ่ายกฏหมายของ Ecolab  เมื่อมีสองมาตรฐาน

—ในกรณี หลักปฏิบัติและกฏหมาย - คุณควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า 

การไม่ปฏิบัติตามกฏหมายจะถูกพิจารณาว่าเป็นการล่วงละเมิดหลักปฏิบัติ

 \ �ทำาความคุ้นเคยและดำารงไว้ซึ่งนโยบายของบริษัท�ขั้นตอนและคู่มือที่บังคับใช้

ในงานของท่าน

การรายงานด้วยความสัตย์จริงและถามคำาถาม 
หากพนักงาน ตัวแทนผู้ที่เป็นบุคคลที่สาม (ซึ่งเป็นผู้จัดหาหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ) ทำาการ

ล่วงละเมิดหลักปฏิบัติท่านจะต้องรายงานโดยทันที และด้วยความสัตย์จริง ถ้าท่านไม่

รายงานแนวโน้มการล่วงละเมิดโดยที่ท่านได้ไตร่ตรองเอาไว้ก่อน หรือปิดบังข้อมูลที่เกี่ยว

กับการละเมิด ท่านอาจจะถูกลงโทษทางวินัยไปจนถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน 

ถ้าท่านมีคำาถามเกี่ยวข้องกับการกระทำาที่ไม่เหมาะสม ให้ปรึกษาหารือกับหัวหน้างาน

ของท่าน ฝ่ายทรัพยากรมนุษญ์หรือฝ่ายกฏหมาย คุณอาจจะรายงานการล่วงละเมิดที่ถูก

สงสัยตามความสัตย์จริงหรือขอคำาแนะนำาโดยการโทรไปที่สายให้ความช่วยเหลือเรื่อง

หลักปฏิบัติในพื้นที่ที่คุณทำางาน ลิสต์รายการเกี่ยวกับรายงานหาได้ที่ 

คำาถามและข้อสงสัย: การหาข้อมูลของ Ecolab หมวดหลักปฏิบัติ 



ไม่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้รายงานการล่วงละเมิดหลักปฏิบัติแบบไม่เปิดเผยกับสาย

ด่วนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกฏหมายในท้องถิ่นของท่าน บางประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจนั้น

มีข้อจำากัด หรือไม่อนุญาติให้ทำาการรายงานปัญหาบางอย่างหรือข้อสงสัยโดยไม่จำาเป็น

ต้องเปิดเผย ถ้าท่านเป็นพนักงานในกลุ่มสหภาพยุโรป และท่านรายงานไปที่สายให้

ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติ จะบังคับใช้ข้อแนะนำาดังต่อไปนี้:

 \  ท่านจะบอกชื่อของท่านเพื่อที่จะนำาไปใช้ในรายงาน

 \  ท่านควรจะให้ชื่อพนักงานที่ต้องสงสัยว่ากระทำาผิดในกรณีที่จำาเป็นจริงๆเท่านั้น

 \  พนักงานที่ถูกให้ชื่อจะได้รับการแจ้งให้ทราบภายในสามวันทำาการที่ท่านรายงาน

 \  Ecolab จะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาในการสอบสวนตามรายงานที่ท่านระบุเท่านั้นและจะ

ไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น

ไม่มีการแก้แค้นและการปกปิด
เรามีหน้าที่ปกป้องพนักงานคนที่รายงานด้วยความสัตย์จริง ขอคำาแนะนำาหรือถาม

คำาถาม นโยบายต่อต้านการแก้แค้นของเราจะทำาให้ท่านมั่นใจว่าไม่มีพนักงานคนไหนจะ

ได้รับอันตรายจากการบอกกล่าวปัญหา รายงานการล่วงละเมิด หรือให้ความร่วมมือกับ

การสอบสวน ซึ่งถูกออบแบบมาเพื่อปกป้องท่านจากการกระทำาที่ไม่มีการรับประกันจาก

บริษัท พนักงานของ Ecolab หรือผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน  

ถ้าท่านเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อของการแก้แค้น ควรติดต่อผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ฝ่ายกฏ

หมายหรือสายให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติ ตามความเหมาะสม

เมื่อท่านรายงานด้วยความสัตย์จริงหรือขอความความช่วยเหลือในการบอกกล่าวปัญหา

หรือข้อสงสัย บริษัท Ecolab จะให้คำาตอบโดยทันที เราจะมุ่มมั่นเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อ

สงสัยของท่านจะถูกจัดการด้วยความละเอียดและเป็นความลับ อย่างเต็มขอบเขตเท่าที่

จะเป็นไปได้ ในทางกลับกัน เราคาดหวังให้ท่านช่วยปกป้องรายงานให้เป็นความลับ เช่น

เดียวกันกับกระบวนการสอบสวนต่างๆ โดยการไม่พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับเพื่อนร่วมงาน 

มาตราการทางวินัยจะถูกพิจารณาหาก
พนักงานของ Ecolab:

• อนุญาตหรือเข้าร่วมในการกระทำาหรือ
การปฏิบัติโดยตรงที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติ

• ไม่รายงานการล่วงละเมิดหรือปกปิด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
หลักปฏิบัติโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อน

• ในฐานะหัวหน้างาน หากบกพร่องต่อ
การดูแลพนักงานในสังกัดของตน 

• ตอบโต้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หรือสนุบสนุนให้บุคคลอื่นทำาเช่นนั้น 
ต่อบุคคลที่รายงานการล่วงละเมิด 
หรือมีแนวโน้มว่าจะล่วงละเมิดหลัก
ปฏิบัติ

พวกเราจะต้องจำาไว้ว่า
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7หมวดท่ี�1� หลักปฏิบัติของ Ecolab 

หากไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 
หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ประกอบอยู่ในหลักปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกลงโทษ

ทางมาตรการทางวินัยที่ความเหมาะสมจนถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน การฟ้องร้องการ

ดำาเนินคดีตามกฏหมายและการชดใช้ค่าเสียหายจากอันเนื่องมาจากผลของการล่วง

ละเมิด ขอบเขตการลงโทษทางวินัยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นความรุนแรงและความถี่

ของการกระทำาผิด

ในกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้น Ecolab อาจจะอนุญาตให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือ 

กรรมการผู้จัดการ ไม่พิจารณา  การละเว้นต่อเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร

อาจจะถูกกระทำาโดยคณะกรรมการ (หรือกรรมการของคณะกรรมการ) และในกรณีนี้ 

บริษัทจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะและอธิบายเหตุผลประกอบด้วย 

หน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดการ
ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้จัดการของ Ecolab ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำาความ

เข้าใจและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและตระหนักถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของพฤติกรรม

ทางธุรกิจของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้หลักปฏิบัติใน

พื้นที่รับผิดชอบของท่าน ถ้าท่านมีพนักงานในสังกัด ขอให้ท่านมั่นใจว่าพนักงานของ

ท่านอ่านและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับนโบาย ขั้นตอนการดำาเนินการและ

คู่มือที่อ้างอิงในหลักปฏิบัติ 

ท่านสามารถส่งคำาถาม ข้อสงสัย หรือปัญหาซึ่งต้องการคำาแนะแนวทางเพิ่มเติมไปยัง

หน่วยงานของ Ecolab เข่นฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฏหมาย

อัพเดต 
บริษัทจะทำาการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับกฏระเบียบในหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ

นโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขหลักปฏิบัติตามความจำาเป็นโดยสอด

คล้องกับกฏหมาย นโยบายหรือการพัฒนาที่สำาคัญอื่นๆ



การส่งเสริมให้เคารพสถานที่ทำางาน

ที่ Ecolab เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำางานที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
ซึ่งพนักงานตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของคนอื่น การกระทำาใดก็ตามที่เป็นการ
ลดคุณค่าและศักดิ์ศรีของพนักงานของเราคือการขัดแย้งต่อค่านิยมของเราและไม่ใช่
วัฒนธรรมของเรา  

เรายังมีพันธะสัญญาแสดงให้เห็นว่าเรามีความเคารพต่อผู้คนและวัฒนธรรมในประเทศ
ที่เราทำาธุรกิจ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ท่านควรจะตระหนักถึงความละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของที่เกี่ยวข้องที่ท่านทำางานร่วมด้วย 

8  หมวดที่�2� หลักปฏิบัติของ Ecolab 
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โอกาสทางการจ้างงานที่เท่าเที่ยมและหลากหลาย 
Ecolab ยึดมั่นในการคงไว้ซึ่งพนักงานซึ่งมีความหลากหลาย การมีวัฒนธรรมการให้

ความเคารพซึ่งกันและกันและความเหมาะสมในเรื่องความแตกต่างอื่นๆ การให้โอกาส

ทางการจ้างงานที่เท่าเทียมกันคือการทำาในสิ่งที่ถูกต้องประการหนึ่ง – และเป็นสิ่งสำาคัญ

ต่อความสำาเร็จของเรา 

เพื่อให้ความมั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและกฏหมายการจ้างงานและไม่

เลือกปฏิบัติ การสรรหา หารว่าจ้าง การจ่ายเงินชดเชย การโอนย้ายตำาแหน่งหรือสถาน

ที่ทำางาน การฝึกอบรม การปฏิบัติที่ถูกต้องและการสิ้นสุดการจ้างงานของ Ecolab นั้น

จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งกฏเกณฑ์การ

พิจารณานั้นจะเกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น Ecolab มีโปรแกรมที่จัดทำาไว้เพื่อให้ความมั่นใจ

ว่าเราจะให้โอกาสทางการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน 

เนื่องจากกฏหมายและกฏระเบียบที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น โปรดติดต่อฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายหากท่านมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติหรือการแบ่งแยก 

การคุกคามและการเคารพสถานที่ทำางาน
การให้ความเคารพผู้อื่นคือพื้นฐานทางวัฒนธรรมของ Ecolab การขาดความเคารพส่ง

ผลกระทบต่อการทำางานของพนักงานและมีผลเสียหายต่อความสำาเร็จของ Ecolab เพื่อ

ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน Ecolab จะไม่ทนต่อการคุกคาม

หรือข่มขู่ใดๆ หรือการมีพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่อื่นๆ รวมทั้งการทำาร้ายร่างกาย จิตใจ

หรือการให้ร้ายทางวาจา เราห้ามการข่มขู่หรือคุกคามทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

พนักงานชั่วคราวหรือผู้จำาหน่ายจากภายนอก ซึ่ง:

 \  ยินยอมให้เกิดการคุกคามหรือการหมิ่นประมาททั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อข้อตกลง

หรือเงื่อนไขของการจ้างงาน;

 \  การยินยอมหรือการปฏิเสธต่อการคุกคามหรือการสบประมาทถูกใช้เป็นพื้นฐาน

สำาหรับการพิจารณาการจ้างงาน หรือ 

 \  การข่มขู่หรือการสบประมาทที่มีจุดประสงค์หรือส่งผลอันก่อให้เกิดการรบกวนการ

ปฏิบัติงานส่วนบุคคลหรือก่อให้เกิดการข่มขู่ การเป็นศัตรูหรือทำาให้ไม่เกิดสภาพ

แวดล้อมในการทำางาน 

การล่วงละเมิดนโยบายนี้จะทำาให้บุคคลถูกลงโทษตามมาตราการทางวินัยไปจนถึงการ

สิ้นสุดการจ้างงาน 

ในกรณีที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมในการ

ทำางานซึ่งปลอดจากการแบ่งแยก พนักงานที่

เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินทุกคนจะต้อง

ทำาการพิจารณาโดยปราศจากเรื่องที่เกี่ยวกับ:

• เพศ

• เชื้อชาติ

• ต้นกำาเนิด

• สัญชาติ

• ความโน้มเอียงทางเพศ

• อัตลักษณ์ทางเพศ

• ศาสนา

• อายุ

• ความทุพลภาพ

• สถานะทางการสมรส

• สถานะทางทหารผ่านศึก

• บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆหรือ

เงื่อนไขที่ปกป้องชาติ รัฐหรือกฏหมาย

ท้องถิ่น

เราจะต้องจำาไว้ว่า
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ถาม: บางครั้ง ผม/ฉัน ได้ยินเพื่อนร่วม
งานพูดคุยเรื่องตลกเกี่ยวกับการชี้ชวน
ทางเพศโดยไม่ตั้งใจหรือการใส่ร้ายป้ายสี
เรื่องเชื้อชาติและเรื่องอื่นๆที่ไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับพนักงานของ Ecolab ข้าพเจ้า
ควรทำาอย่างไรดี ?

ตอบ: ไม่สำาคัญว่าเพื่อนร่วมงานของ
ท่านจะพูดว่า “เป็นเรื่องตลก” ผลกระทบ
ของสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นสำาคัญกว่าเจตนา
ของพวกเขา ถ้าท่านอึดอัดกับการพูด
คุยตรงๆกับเพื่อนร่วมงาน ท่านควรพูด
คุยเรื่องที่เป็นกังวลกับหัวหน้างานหรือ
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจาก
นั้น ท่านอาจจะติดต่อฝ่ายกฏหมาย

คำาถามและคำา
ตอบ

หากท่านมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุกคามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง

นโยบายการคุกคามของ Ecolab กรุณาศึกษาคู่มือนโยบายที่บังคับใช้สำาหรับท้องถิ่นของ

ท่าน ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของท่านคุณสามารถให้สำาเนากับท่านได้

ความรุนแรงในสถานที่ทำางาน
พนักงานของ Ecolab ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมซึ่งปราศจากความ

รุนแรง การทะเลาะวิวาท การคุกคามหรือการข่มขู่ ไม่ว่าจะเป็นการทำางานในสถาน

ที่ที่เป็นทรัพย์สินของ Ecolab หรือความสัมพันธ์ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน 

ไม่มีพนักงานของ Ecolab คนใดที่ควรจะเป็นต้นเหตุให้พนักงานคนอื่นกลัวโดยไม่มี

เหตุผลหรือทำาให้ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน กลัวหรือมีผลต่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง 

ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ถ้าท่านเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรง การทะเลาะวิวาท

หรือการคุกคาม ท่านควรจะปรึกษากับผู้จัดการหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือถ้า

จำาเป็นให้โทรหาหน่วยงานฉุกเฉินตามความเหมาะสม

นอกจากจะขัดต่อกฏหมายท้องถิ่นแล้ว Ecolab ยังห้ามการใช้อาวุธหรือการดำาเนินการ

ต่างๆในบริษัทหรือในขณะที่ทำาธุรกิจของบริษัท 

ถ้าคุณมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการความรุนแรงในสถานที่ทำางานหรือต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนโยบายของ Ecolab กรุณาศึกษาคู่มือนโยบายที่บังคับใช้สำาหรับท้อง

ถิ่นของท่าน

หน้าที่รับผิดชอบทางสังคมของบริษัท
Ecolab รับผิดชอบต่อชุมชนอย่างเคร่งครัด เราเชื่อในการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน

อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฏหมายท้องถิ่น เราสนับสนุนการเป็นอยู่ที่ดีของ

พนักงาน ลูกค้าและลูกค้าของลูกค้าของเราโดยการจัดหาโปรแกรมและริเริ่มการ

สนับสนุนคุณภาพของชีวิตในชุมชนซึ่งพวกเราทำางานและอาศัย เราเคารพสิทธิส่วน

บุคคลนและคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่สูงของผู้จัดหาเช่นเดียวกันกับสังคมที่เรารับผิดชอบ 

บริษัทไม่มีการจัดการให้มีหรือใช้หรือบังคับการใช้แรงงานเด็ก และไม่เห็นด้วยกับคนที่

กระทำาทารุณต่อบุคคลที่ทำาธุรกิจด้วย หรือในนามของ Ecolab 
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การส่งเสริม สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย  
แข็งแรงและมั่นคง

พันธสัญญาต่อสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและแข็งแรง 
Ecolab จัดให้มีค่านิยมด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ของพนักงานไว้สูงสุด เช่น
เดียวกันกับการเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราปฏิบัติ แต่ละคนมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายด้านความปลอดภัยและการรับทราบ การ
เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัท 
แต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนบุคคลในการรักษาสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและการ
ใช้อุปกรณ์และวัสดุของ Ecolab แบบมีความปลอดภัย และจะต้องทำาการพิจารณาตัดสิน
ที่ดีอยู่เสมอในการทำางานประจำาวัน 

ในฐานะพนักงาน ถ้าท่านสังเกตเห็นหรือเรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะหรือการปฏิบัติที่สถาน
ที่ทำางานของท่านงคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านหรือของเพื่อนร่วม
งาน กรุณารายงานที่หัวหน้างาน ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยในท้องถิ่น ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือถ้าจำาเป็นหน่วยงานฉุกเฉินตาม
ความเหมาะสม  

หมวดท่ี�3� หลักปฏิบัติของ Ecolab 



ยาเสพย์ติดและแอลกอฮอล์
การใช้ยาเสพย์ติดและแอลกอฮอล์สามารถคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานและในส่งผลในทางกลับกันต่อการปฏิบัติงานและชื่อเสียงของบริษัทได้ ไม่
ว่าการทำางานในสถานที่ของ Ecolab หรือการทำางานนอหน่วยธุรกิจของบริษัท ท่านไม่ได้
รับอนุญาตผลิต ขาย แจกจ่าย จำาหน่ายยา ครอบครองหรือใช้สารเสพย์ติดที่ถูกควบคุม 

Ecolab จะไม่ทนให้พนักงานบริโภคหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของอแลกอฮอล์หรือสารเสพย์
ติดในขณะที่ปฏิบัติงาน ราวมทั้งการขับขี่ในขณะที่ทำาธุรกิจ อาจจะมีข้อยกเว้นการดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานหรือกิจกรรมทางสังคมซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนและพนักงานจะ
ต้องรักษาพฤติกรรมที่ถูกต้อง

ถ้าท่านสงสัยว่าพนักงานอาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือสารที่ได้รับการ
ควบคุมในการล่วงละเมิดนโยบายของ Ecolab ท่านควรจะรายงานหัวหน้างานของท่าน
ในทันที พนักงานที่ละเมิดนโยบายสารเสพย์ติดและแอลกอฮอล์อาจจะถูกดำาเนินคดีและ
มีความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันกับถูกลงโทษทางวินัยไปจนถึงสิ้นสุดการจ้างงาน ถ้า
มีคำาถามหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องสารเสพย์ติดและแอลกอฮอล์ของ Ecolab 
หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือนโยบายที่บังคับใช้สำาหรับพื้นที่ของท่าน
หรือพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
Ecolab ปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เรามีพันธะสัญญาในการการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จาก
มุมมองและการผลิตจนถึงลูกค้าที่ใช้และการกำาจัด การนำากลับมาใช้ใหม่ ด้วยการปฎิบัติ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ และนโยบายของบริษัที่ควบคุมการพัฒนา การผลิต การ
ทดสอบ การตรวจสอบ การจัดเก็บ การขนส่ง การใช้และการกำาจัดผลิตภัณฑ์ของเรา เรา
ให้ความมั่นใจในความมีศีลธรรมจรรยาในตราสินค้าของ Ecolab ไม่มีพนักงานคนไหนที่
จะกระทำาการอันเป็นอันตรายหรือเกิดความเสี่ยงต่อความมั่นใจหรือความไว้วางใจของ
ลูกค้าในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา ถ้ามีข้อกังวลใจหรือสังเกต
เห็นอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากปกติซึ่งเป็นผลลบต่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา 
ให้ติดต่อผู้จัดการของท่านหรือฝ่ายกฏหมายในทันที

ความปลอดภัยที่ Ecolab ไม่ใช่ทางเลือก 
เราทุกคนมีข้อผูกมัดที่จะต้อง:

• ทำางานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา
• สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่

เหมาะกับงานหรือภารกิจที่ทำาอยู่
• หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำาให้เสียสมาธิในขณะ

ที่ทำางานหรือขับขี่
• รายงานเหตุการณ์บาดเจ็บทั้งหมด

ทันที
• ร่วมือกับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัย

เราจะต้องจำาไว้ว่า
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พันธะสัญญาที่จะสามารถรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
ที่ Ecolab เรามีพันธะสัญญาที่จะจัดหาและปกป้องสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับชีวิต: น้ำาสะอาด 
อาหารที่ปลอดภัย พลังงานที่เพียงพอและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งทำาให้ดีหรือ
แข็งแกร่งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญหรือทักษะความรู้ของพนักงานของเราและผสมผสานกับการ
อุทิศตนเพื่อสังคมที่เรารับผิดชอบ การนำาเสนอของเราให้ค่านิยมแก่ลูกค้าและเศรษฐกิจ
ทั่วโลก – และช่วยรักษาโลกของเราเอาไว้ Ecolab จัดการปฏิบัติการทั่วโลกด้วยความ
ห่วงใจและเป็นกังวลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองของพนักงาน 
ลูกค้า ชุมชนซึ่งเราให้ประโยชน์และสิ่งแวดล้อม พันธะสัญญาของเราในการพัฒนาเพื่อ
ให้เกิดการรักษาคือการเชื่อมต่อซึ่งในเอกสารเรียกว่า หลักปฏิบัติของเรา. เราควรจะ
พยายาม ปฏิบติตามและส่งเสริมหลักปฏิบัติเหล่านี้

ถาม: ฉนั/ผม ทำางานใกลช้ ดิกบัไซตป์ฏบิตั กิาร
ท ี ่ไซตง์านของลกูคา้ เขามกัจะร บีรอ้นและม ี
ความเส ีย่งมากเม ือ่เขาทำางานกบัอปุกรณแ์ละ
สารเคม  ีเชน่ ไมส่วมถงุม อื หร อื แว่นน ริภยัและ
ขนยา้ยสารเคมดีว้ยความประมาท เม ือ่ไหรก่ต็าม
ท ีผ่ม/ฉนัใหค้ำาแนะนำาหร อืถามการตดัส นิใจของ
เขา เขาไมเ่หน็ความส ำาคญัของ ผม/ฉนัเลยและ
เขามกัจะบอกว่าเขาตอ้งการเรง่เพ ือ่ใหง้านเสรจ็ 
ขา้พเจา้ควรทำาอยา่งไรด  ี?

ตอบ: ทา่นท ำาถกูแลว้ท ีบ่อกกลา่วเร ือ่งความ
ปลอดภยัและบอกกลา่วการกระท ำาของคนๆ น ี ้ 
ขอ้ควรระวงัของเราน ั น้ม จีดุม ุง่หมายเพ ือ่การ
ปกปอ้งสวสัด ภิาพของเพ ือ่นรว่มงาน ลกูคา้ 
และชมุชนของเรา ถา้ม กีารบอกกลา่วขอ้
สงสยัท ีผ่ ูป้ฏ บิตั กิารและไมไ่ดท้ ำาใหเ้ขาเพ ิม่
ความสนใจของปฏ บิตั กิารท ี ป่ลอดภยัในขณะ
ท ำางาน ควรพดูคยุกบัหวัหนา้งานหร อืตวัแทน
ดา้นความปลอดภยั สขุภาพและส ิง่แวดลอ้ม

คำาถามและคำาตอบ
หร อืตวัแทนฝา่ยทรพัยากรมนษุย ์ในทนัท ี 
ซ ึง่จะบรรลตุามขอ้บงัคบัภายใตห้ลกัปฏ บิตั ิ
และยงัชว่ยใหเ้ราม ั น่ใจไดถ้ งึสภาพการท ำางาน
ท ีม่ สีขุภาพและปลอดภยัส ำาหรบัทกุคน

ถาม: เม ือ่ผม/ฉนักลบัถงึบา้น ผม/ฉนั พบว่าม ี
ส นิคา้ตวัอยา่งท ีเ่ก นิมาจำานวนหน ึง่และตวัอยา่ง
จากท ีท่ ำางานของลกูคา้อย ูใ่นรถ ผม/ฉนั ตอ้งการ
ทำาความสะอาดรถ ดงันัน้ผม/ฉนัจงึเทตวัอยา่ง
รวมๆ  กนัไว้ในกลอ่งและวางไว้ในถงัขยะ ไมม่ ี
ปญัหาท ีแ่ทจ้ร งิในเร ือ่งน ี  ้ใชไ่หม?

ตอบ: อนัดบัแรก การเอาผล ติภณัฑม์ารวม
กนัน ั น้กอ่ใหเ้ก ดิอนัตรายอนัเน ือ่งมาจาก
ปฏ กิ ริ ยิาตอบกลบัทางเคม ี อนัดบัท ีส่อง 
การปลอ่ยส ิง่ท ีอ่าจจะม สีารอนัตรายออก
ส ูส่ ิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะในพ ืน้ท ีอ่ย ูอ่าศยั
ของทา่นซ ึง่สามารถนำาไปส ูป่ ญัหาส ำาคญัทาง
ส ิง่แวดลอ้มได้ ผล ติภณัฑต์วัอยา่งควรจะถกู

จ ำากดัอยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบ ใบงานขอ้มลู
ดา้นความปลอดภยัของวสัด ุ (MSDS) ม อีย ู่
ท ี ่ Ecolab.com ประกอบดว้ยขอ้มลูการก ำาจดั
ส ำาหรบัผล ติภณัฑข์องเราซ ึง่ควรจะปฏ บิตั ิ
ตามค ำาแนะน ำาตลอดเวลา ถา้คณุไมแ่น่ใจในการ
ก ำาจดัตวัอยา่งหร อืผล ติภั ณัฑ ์ โปรดต ดิตอ่
หร อืตวัแทนทางสขุภาพและส ิง่แวดลอ้ม การ
จดัการอยา่งม คีวามรบัผ ดิชอบของเคม ภีณัฑ ์
ท ีย่งัไมถ่ กูใชห้ร อืยงัไมห่มดอายคุ อืสว่นหน ึง่
ของพนัธะสญัญาของ Ecolab ในการปกปอ้ง

ส ิง่แวดลอ้มและชมุชนท ีเ่ราปฏ บิตั งิาน
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การรักษาผลประโยชน์ของ Ecolab 

Ecolab คาดหวังให้พนักงานของเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของบริษัท 

ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมกิจกรรมส่วนบุคคลหรือผล
ประโยชน์ส่วนบุคคลนั้นรบกวนผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในหลายๆ กรณี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นส่งผลที่ร้ายแรงต่อท่านและบริษัท 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งทาง
ตรง (คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง) และทางอ้อม (ใครบางคนที่ท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัวมีส่วน
เกี่ยวข้อง) ท่านควรบอกกล่าวความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น: 

 \ �การจ้างงานหรือกิจกรรมภายนอก:�ท่านไม่ควรเกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายนอก

บริษัทถ้าการจ้างงาน (i) รบกวนหน้าที่ของท่านในบริษัท (ii) เป็นสาเหตุให้ท่าน

แข่งขันหรือทำางานกับบริษัทที่แข่งขันกับ Ecolab หรือ (iii) ทำาให้ท่านจัดหาบริการ

หรือช่วยเหลือคู่แข่งของ Ecolab  การจ้างงานภายนอกซึ่งทำาให้ท่านใช้เวลางาน สิ่ง

อำานวยความสะดวกหรือทรัพย์สินต่างๆของ Ecolab เพื่อปฏิบัติงานซึ่งได้รับการ

พิจารณาตัดสินให้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การประเมินว่างานที่สองสร้าง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่นั้น พนักงานจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างาน

ก่อนที่จะรับงานนอกบริษัท

 \ �ผู้อำานวยการ:�ถ้าท่านต้องการได้ตำาแหน่งผู้อำานวยการบริษัทใดก็ตามหรือองค์กร

ที่ไม่แสวงผลกำาไร ท่านควรเปิดเผยแผนการของท่านกับหัวหน้างานเพื่อรับอนุมัติ

ก่อน การอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของ Ecolab นั้นจะต้องทำาก่อนการรับตำาแหน่ง

ใดๆ ในคณะกรรมการสำาหรับบริษัทจำากัด ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอนุมัติ บริษัทจะ

ระบุว่าการเกี่ยวข้องของท่านนั้นสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ แน่นอนว่า 

ท่านไม่ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาให้กับบริษัทคู่แข่ง

 \ �การลงทุน:�ถ้าท่านหรือสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่กับท่านเป็นเจ้าของหุ้น

มากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ (1%) ของหุ้นที่มีอยู่ในมือผู้ถือหุ้นของคู่แข่ง ผู้จัดหา หรือ

ลูกค้าของ Ecolab ท่านจะต้องเปิดเผยการเป็นเจ้าของกับบริษัท แม้แต่ การเป็น

เจ้าของเพียงส่วนน้อยใน คู่แข่ง ผู้จัดหา หรือลูกค้าของ Ecolab ก็ถือว่าเป็นความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ภายใต้นโยบายของ Ecolab ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผล

ประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่กับท่านนั้นพิจารณาให้

เป็นผลประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกัน

 \ �โอกาสทางความร่วมมือ: ในฐานะพนักงาน ท่านไม่ควรหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ในโอกาสทางธุรกิจใดๆก็ตามที่บริษัทควรจะได้ผลประโยชน์ ท่านไม่ควรทำาให้เกิดโอ

กาสนั้นๆแก่บุคคลอื่นเมื่อท่านรู้ว่า Ecolab ได้ผลประโยชน์ในโอกาสนั้น ยกตัวย่าง

เช่น พนักงานควรหลีกเลี่ยงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือผลประโยชน์ทางการเงินใน

บริษัทที่ Ecolab รู้ว่าจะได้รับผลประโยชน์  

หมวดที่�4� หลักปฏิบัติของ Ecolab 



 \ �สมาชิกในครอบครัว: ถ้าสมาชิกในครอบครัวของท่านหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับท่านทำางานกับ Ecolab หรือให้บริการแก่บริษัทหรือคู่แข่ง ผู้จัดหาหรือ

ลูกค้าของ Ecolab ท่านควรเปิดเผยความสัมพันธ์นั้นกับหัวหน้างานของท่านใน

ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือรับรู้ถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Ecolab จะไม่ซื้อสินค้า

หรือใช้บริการจากบริษัทที่จ้างพนักงานของบริษัทหรือญาติสนิทของพนักงานบริษัท 

นอกจากได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานหรือสมาชิกฝ่ายกฏหมายก่อน ให้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อท่านเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อที่เกี่ยวกับบริษัทที่

เป็นนายจ้างเป็นญาติของท่าน 

 \ �การให้บริการรัฐบาล: Ecolab สนับสนุนพนักงานให้มีความสัมพันธ์ในชุมชนและ

เข้าร่วมกับรัฐบาล แต่จะต้องควบคุมกฏระเบียบหรือหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างใน

รัฐบาลที่อาจจะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าท่านวางแผนที่จะลง

เลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในรัฐบาลในขณะที่ยังคงเป็นพนักงาน

ของ Ecolab ในระหว่างการให้บริการแก่รัฐบาล อันดับแรกควรได้รับการอนุมัติที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานก่อน ถ้าท่านดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ Ecolab 

คาดหวังให้ท่านงดออกเสียงหรือพิจารณาตัดสินซึ่งอาจจะส่งผลต่อความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัท

ถ้าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทอื่นหรือกับบุคคลอื่นนั้นขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของ Ecolab หรือไม่ ควรปรึกษาหารือกับหัวหน้างานหรือสมาชิกฝ่ายกฏหมาย 
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะบอกกล่างข้อกังวลใจของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งแนว
โน้มสถานการณ์ที่ขัดแย้งนั้นสามารถแก้ปัญหานั้น

ถาม: ภรรยาของผมทำางานให้บริษัทใน

ท้องถิ่นที่มักจะจัดหาสินค้าและบริการ

ให้กับโรงงานของเรา ซึ่งทำาให้ตอนนี้

ผมเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่จัดหาให้กับ 

Ecolab การเลือกบริษัทภรรยาของผม

เป็นผู้จำาหน่ายจะสร้างความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือไม่?

ตอบ: แน่นอน ท่านต้องบอกกล่าวให้ผู้

จัดการและฝ่ายกฏหมายของคุณทราบ

เกี่ยวกับการเกี่ยวเนื่องของภรรยาของ

กับผู้จัดหาให้ Ecolab และรับอนุมัติเพื่อ

สั่งซื้อจากบริษัทนั้น ถ้าไม่ทำาเช่นนั้น อาจ

จะแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาในการ

สั่งซื้อจากบริษัทภรรยานั้นแสดงให้เห็น

ถึงการเล่นพรรคเล่นพวก การเปิดเผย

บทบาทหน้าที่ของภรรยาของท่านกับผู้

จัดหาของเรา ท่านได้สร้างให้เกิดความ

มั่นใจในด้านชื่อเสียงของบริษัทด้าน

ความยุติธรรมและการไม่เอาเรื่องส่วนตัว

เข้ามาเกี่ยวข้อง

คำาถามและคำา
ตอบ
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การให้และการรับของขวัญ งานเลี้ยงสังสรรค์และการ
ต้อนรับ

การแลกเปลี่ยนของขวัญ งานเลี้ยงสังสรรค์และการให้ผลประโยชน์อื่นๆอาจจะถือ

เป็นธรรมเนียมและเหมาะสมในบางสถานการณ์ สถานที่หรือวัฒนธรรม อย่างไร

ก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันชื่อเสียงของบริษัท เราจะต้องแน่ใจว่าของการแลก

เปลี่ยนของขวัญนั้นถูกกฏหมายที่บังคับใช้ สัญญากับลูกค้า การปฏิบัติที่ดีทางธุรกิจ

และประเพณี ปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เสนอหรือรับสิ่งของมีค่า

ต่างๆ  

 \  ถ้าเป็นของวัญ ควรจะมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 \  ถ้าเป็นการเลี่ยงสังสรรค์หรือการต้อนรับ ควรจะมีราคา ปริมาณและความถี่ ที่สม

เหตุสมผล 

 \ ไม่ควรเสนอหรือรับการสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินทางธุรกิจ

 \ และไม่ควรฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจที่สามารถยอมรับได้ของประเทศที่ให้ 

 \  และไม่ควรจะเป็นการฝาฝืนนโยบายของ Ecolab หรือกฏหมายของ

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ให้ 
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ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้หรือได้รับของขวัญ งานเลี้ยงสังสรรค์หรือความช่วย

เหลือใดๆก็ตามในการเชื่อมต่อกับธุรกิจของ Ecolab จะต้องปฏิบัติตามข้อ

แนะนำา:

• ลูกค้า: การพิจารณาการสั่งซื้อจะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

การนำาเสนอและคุณภาพ และค่านิยมของผลิตภัณฑ์และบริการของ 

Ecolab ท่านอาจจะไม่พยายามที่จะจูงใจหรือโน้มน้าวการตัดสินใจของ

ใจลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้าโดยการให้ของขวัญ ให้ความ

ช่วยเหลือหรืองานเลี้ยงสังสรรค์

• ซัพพลายเออร์: ในการพยุงความสัมพันธ์ของเรากับผู้จัดหาและผู้ที่จะ

มาเป็นผู้จัดหาให้แข็งแกร่งนั้น ท่านควรจะไม่เรียกร้องหรือแนะนำาว่า 

Ecolab จะต้องสั่งซื้อจากผู้จัดหาถ้าผู้จัดหาซื้อจาก Ecolab  

ในทำานองเดียวกัน ไม่มีภายใต้สถานการณ์ใดที่บุคคลที่ได้ผลประโยชน์

จะจูงใจหหรือโน้มน้าวการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

• ตัวแทนรัฐบาล: เมื่อทำาการซื้อขายกับลูกค้าที่เป็นรัฐบาล ผู้รับเหมา 

หรือพนักงาน ท่านจะต้องไม่อนุมัติ จัดหา หรือ เสนอ ไม่ว่ทางตรง

หรือทางอ้อมเพื่อจัดหาสิ่งของมีค่าใดก็ตามให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล

เพื่อจุดประสงค์ของการจูงใจหรือเป็นรางวัล ต่ออายุหรือปรับเปลี่ยน

แก้ไขสัญญาหรือเพื่อให้ได้รับมาหรือให้รางวัลหรือเพื่อการเชื่อมต่อกับ

กิจกรรมการจัดหา 

เป็นการยากที่จะระบุว่าของขวัญและงานเสี้ยงสังสรรค์นั้นเหมาะหรือไม่

เหมาะ ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

• การให้กระเป๋าที่มีแบรนด์ของ Ecolab สลักอยู่ให้กับผู้จัดหานั้นเป็นสิ่ง

ที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน

• การให้กระเป๋าที่มีตราสลักของ Ecolab และบรรจุไวน์ราคาแพง

หลายขวดให้กับลูกค้าต้องระมัดระวังน ขอคำาแนะนำาจากตัวแทนฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฏหมายก่อนดำาเนินการ

• การจ่ายค่าเดินทางท่องเที่ยวสำาหรับลูกค้าและรีสอร์ทราคาแพงที่เรา

ไม่ได้ทำาธุรกิจด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

เราจะต้องจำาไว้ว่า

 \ และไม่ควรจะเข้าข่ายการติดสินบนหรือเงินสินบน

 \ และไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการปกปิด

 \ และไม่ทำาให้ Ecolab อับอายที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือทำาลายชื่อเสียงของบริษัท 

 \  ในฐานะพนักงาน ไม่ควรตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ให้หรือรับเงินสด สิ่งที่เทียบเท่า

เงินสดหรือหนี้สินส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อกับธุรกิจของ Ecolab

สำาหรับข้อบังคับเฉพาะที่บังคับใช้กับการซื้อขายของเรากับลูกค้ารัฐบาล พนักงานและ

ผู้รับเหมา โปรดดูที่การให้สิทธิหลักปฏิบัติของเรา การทำาธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ และ 

การป้องกันการติดสินบนและการทุจริต.

การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของ Ecolab อาจจะมีข้อแนะนำาที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับ

การให้หรือรับของขวัญ ศึกษาคู่มือนโยบายท้องถื่นของคุณหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากร

บุคคลสำาหรับข้อแนะนำาเพิ่มเติม นอกจากนั้น ฝ่ายกฏหมายยังให้คำาแนะนำาแก่ท่านด้วย

ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง
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การป้องกันการติดสินบนและการทุจริต 

Ecolab พยายามอย่างหนักที่จะทำาธุรกิจด้วยการกระทำาที่ถูกต้อง ดังนั้น เราจะต้อง

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดก็ตามที่จะถูกมองว่าเป็นรูปแบบของการติดสินบนหรือการ

ทุจริต การติดสินบนเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่ง เสนอบางอย่างที่มัมูลค่าทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมแก่ฝ่ายหนึ่งเพื่อการได้มาซึ่งธุรกิจที่ไม่ถูกต้องและเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดี 

กฏหมายของหลายๆประเทศ รวมทั้ง กฎหมายว่าด้วยการกระทำาอันเป็นการทุจริต

ข้ามชาติ (“FCPA”), เช่นเดียวกันกับนโยบาย ข้อห้ามของ Ecolab จากเกี่ยวข้อง

กับการติดสินบน การฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการลงโทษ

ทางวินัยจากบริษัทแต่ยังส่งผลให้เกิดการลงโทษทางแพ่งและทางอาญาทั้ง Ecolab 

และตัวท่านเอง (รวมทั้ง การจำาคุกและการปรับ) เพื่อให้ความมั่นใจว่าสินทรัพย์และ

แหล่งทรัพยากรของ Ecolab จะไม่ถูกใช้สำาหรับจุดประสงค์ในการติดสินบนหรือ

ทุจริต บริษัทจะเก็บบันทึกการทำาธุรกรรมและการดำาเนินการกับสินทรัพย์ไว้อย่าง

ถูกต้อง

หมวดที่�6� หลักปฏิบัติของ Ecolab 



การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ความสัมพันธ์ของเรากับรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญเพื่อความสำาเร็จต่อปฏิบัติทั่วโลกของ

เรา และนี่คือเหตุผลว่าทำาไม Ecolab จึงปฏิบัติตามกฏหมาย FCPA และกฏหมายการต่อ

ต้านการติดสินบนของประเทศที่เราทำาธุรกิจ กฏหมายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน

การจ่ายเงินเพื่อของมีค่าต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่ต้องการเพิ่มความได้

เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ประกอบด้วยคนที่ทำางานในสำานักงาน

ของรัฐบาล บริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือองค์กรนานาชาติสาธารณะ สำาคัญที่จะต้อง

ตระหนักหรือรับทราบคนที่มีความสามารถในการจูงใจหรือโน้มน้าวใจในการพิจารณา

ตัดสินของรัฐบาลซึ่งอาจเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนของ Ecolab ยังห้ามทำาการจ่ายเงินเพื่อ การจัดหาหรือ

อำานวยความสะดวก” แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเพื่อเป็นการเร่งหรือรับประกันการปฏิบัติ

งานที่เป็นกิจวัตรประจำาวันของรัฐ การชำาระเงินเหล่านี้ ยังรู้จักกันในนามของ “เงินที่จ่าย

เพื่อให้อะไรๆเร็วขึ้น” หรือ “การจ่ายเงินเพื่อให้สิ่งต่างๆลื่นไหล” เป็นการจ่ายเงินที่จำานวน

น้อย ไมบ่อยซึ่งทำาเพื่อเป็นการเร่งการทำางานประจำาวัน การทำางานหรือการตัดสินใจที่ไม่

สุขุมรอบคอบ เช่น ใบอนุญาตทำางาน วีซ่า การเคลียร์ศุลกากร การลงทะเบียนหรือการ

ตรวจสอบสินค้า

นโยบายการต่อต้านการติดสินบนของบริษัทยังบังคับใช้กับตัวแทน พนักงานตัวแทน ผู้

จำาหน่ายหรือคนกลางที่ทำาธุรกิจในนามของเรา ภายใต้กฏหมาย FCPA และกฏหมาย

ต่อต้านการทุจริตของประเทศอื่น Ecolab และพนักงานของ Ecolab  จะรับผิดชอบต่อ

การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทำาโดยบุคคลที่สามคนที่เราร่วมงานด้วย เพื่อ

หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและชื่อเสียงที่เสียหายของเรา พนักงานของ Ecolab จะต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อขายกับคนกลางซึ่งพบได้ที่ นโยบายและขั้นตอนการต่อต้าน

การทุจริตของเรา ก่อนทำาการผูกขาดบุคคลที่สามที่ทำาการซื้อขายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

นามเราเอง

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทุจริตของเรา โปรด

ดูที่ นโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตของเรา. ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของใครก็ตามหรือบุคคลที่สามที่ทำางานในนามของ Ecolab ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับ

นโยบายหรือนโยบายต่อต้านการทุจริตของเรา ควรจะติดต่อฝ่ายกฏหมายหรือรายงาน

ไปที่สายให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติ

พนักงาน Ecolab และทุกคนที่กระทำาการใน
นามของ Ecolab ถูกห้ามทั้งทางตรงและทาง
อ้อมในการจัดหา เสนอ หรืออนุมัติการให้
สิ่งของมีค่าต่างๆสำาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มา
หรือรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง 
ด้านล่างคือตัวอย่างสิ่งของมีค่าบางอย่างที่อาจ
จะเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฏ
หมาย:

• ของขวัญ
• เงิน (รวมถึงเทียบเท่ากับเงินสด)
• หุ้น พันธบัตรหรือความมั่นคงอื่นๆ
• งานเลี้ยงสังสรรค์
• อาหารหรือที่พัก
• ยานพาหนะ
• เสนอการจ้างงานสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
• การชำาระเงินหรือการจ่ายเงินชดเชยสำาหรับ

ค่าใช้ง่ายในการเดินทาง
• ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของ Ecolab หรือไม่เช่น

นั้นก็ที่มีอยู่โดยทั่วไป
• การยกหนี้ 
• การหาเสียงทางการเมือง
• การเรี่ยไรทางการกุศล
• ความช่วยเหลือส่วนบุคคล 

เราจะต้องจำาไว้ว่า

คำาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึงบุคคลใด
ก็ตามที่ทำางานในขอบเขตของเจ้าหน้าที่ หรือ
ในนามของรัฐ องค์กรข้ามชาติ หรือแผนก
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ตัวแทนหรือหน่วย
งานย่อยๆ ที่ประกอบด้วย:

• หน่วยงานที่ถูกว่าจ้างให้ตรวจสอบและรับ
การประมูลสำาหรับตัวแทนของรัฐ

• เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทที่รัฐเป็น
เจ้าของ 

• สมาชิกของราชวงศ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่
เช่นนั้นก็จัดการผลประโยชน์ในการควบคุม
อุตสาหกรรมหรือบริษัทของรัฐ

• พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
• ผู้ลงสมัครเจ้าหน้าที่ทางการเมือง

ถ้าใครบางคนมีความสามารถในการโน้มน้าว
การพิจารณาตัดสินของรัฐ บุคคลนั้นถือเป็นเจ้า
หน้าที่ของรัฐ ควรปรึกษาฝ่ายกฏหมายตลอด
เวลาที่มีคำาถามว่าบุคคลนี้เป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ
หรือไม่”
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การติดสินบนทางการค้า
นอกจากห้ามติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว Ecolab ยังห้ามติดสินบนและทุจริตใน

การติดต่อซื้อขายด้วย พนักงานจะไม่เสนอหรือรับของมีค่าใดๆจากลูกค้า ผู้ที่มีแนวโน้ม

ว่าจะมาเป็นลูกค้า ผู้จัดหาหรือบุคคลที่สามในกรณีที่ต้องการให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือข้อได้

เปรียบที่ไม่ยุติธรรมสำาหรับบริษัท ชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ของเรานั้นสำาคัญกว่าแนว

โน้มที่จะได้เพิ่มขึ้นจากการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลหรือองค์กรอื่น สำาหรับข้อมูล

เพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงในส่วนของหลักปฏิบัติของเรา การให้และการรับของขวัญ งาน

เลี้ยงสังสรรค์และการต้อนรับ.

กิจกรรมทางการเมืองและการหาเสียง
Ecolab จะไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครทางการเมืองหรืออนุญาตให้ใช้อุปกรณ์

อำานวยความสะดวกสำาหรับกิจกรรมทางการเมืองนอกจากการกระทำาเช่นนั้นเป็นการ

กระทำาที่ถูกกฏหมายและได้รับอนุมัติล่วงหน้า ตามนโยบายความช่วยเหลือทางการ

เมือง. ในทำานองเดียวกัน ท่านไม่ควรจะทำาการสนับสนุนทางการเมืองในชื่อของ Ecolab 

หรือในชื่อบริษัทสาขาหรือในเครือของเรา ถ้าท่านสนับสนุนทางการเมือง จไม่ได้รับเงิน

ชดใช้ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำาหรับการสนับสนุนจาก Ecolab หรือบริษัทสาขา

หรือในเครือ 

Ecolab สนับสนุนพนักงานเคลื่อนไหวในชุมชนของตนเองและเข้าร่วมกระบวนการ

ทางการเมือง ในฐานะพนักงาน ท่านควรจะแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลอย่างชัดเจน

และการกระทำาต่างๆทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องของท่านเองไม่ใช่ของบริษัท 

ในสหรัฐอเมริกา กิจกรรมหาเสียงทางการเมืองทั้งหมด รวมถึงการแถลงการหรือ

การติดต่อกับบุคคลที่เป็นรัฐบาลในนามของ Ecolab จะต้องประสานงานกับฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลล่วงหน้า นอกสหรัฐอเมริกา กิจกรรมทั้งหมดที่เป็นการหาเสียง

ทางการเมืองหรือการพยายามโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะได้รับการตรวจสอบกับฝ่า

บบริหารในพื้นที่และฝ่ายกฏหมายก่อน

ถ้ามีคำาถามหรือข้อสงสัยใจเกี่ยวกับนโยบายของ Ecolab ที่เกี่ยวกับการหาเสียงทางการ

เมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองกรุณาติดต่อฝ่ายกฏหมายหรือฝ่ายความสัมพันธ์กับ

รัฐบาล สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่ ตามนโยบายความช่วยเหลือทางการ

เมือง, นโยบายต่อต้านการทุจริตของ Ecolab กระบวนการและหมวดหมู่ของหลักปฏิบัติ 

การทำาธุรกิจกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา. 

ถาม:�ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน

ของ ผม/ฉัน ผม/ฉันมักจะทำางานกับ

ตัวแทนในประเทศอื่นเพื่อช่วยเหลือใน

การแนะแนวทางขั้นตอนการทำาสัญญา

กับรัฐบาล ผม/ฉัน สงสัยว่าเขาอาจจะติด

สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เข้า

ต้องการเร่งรัดบางสิ่งบางอย่าง ข้าพเจ้า

ควรทำาอย่างไรดี ?

ตอบ: ถ้าเชื่อว่าตัวแทนทำาในสิ่งที่ไม่ถูก

ต้องคือการให้สินบนในขณะที่เขาทำางาน

ในนามของ Ecolab ท่านจะต้องหยุดการ

จ่ายเงินให้ตัวแทนในทันทีและรายงาน

เรื่องนี้แก่ฝ่ายกฏหมาย

คำาถามและคำา
ตอบ
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เกริ่นนำา

ในฐานะผู้จัดหาแก่รัฐบาลสหรัฐฯ Ecolab ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม

ที่สูง เพื่อเป็นการรับรองมูลค่าในการชำาระภาษีที่ดีที่สุด และการจัดซื้อทั้งหมดที่ทำา

นั้นสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะในปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯเคร่วครัดกับข้อบังคับ

สำาหรับผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง

ในการทำาธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ Ecolab จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฏระเบียบ

และข้อยังคับทางสัญญาที่บังคับใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง

แรกหรือไม่ก็ตาม สำาคัญมากที่เราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดทั้งหมดและเราจะ

ต้องไม่เบี่ยงเบนข้อกำาหนดโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบที่ตรงเวลา หรืออนุมัติจาก

เจาหน้าที่ของรัฐ ตามที่ได้บังคับเอาไว้ 

การทำาธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ 
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การเจรจาต่อรองสัญญาและการตั้งราคา 
เมื่อ Ecolab ทำาสัญญากับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เราจะต้องให้ ราคาที่ถูกต้อง ครบ

ถ้วนและข้อมูลอื่นๆตามความจริงอยู่ตลอดเวลา ในฐานะส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรอง

สัญญาของเรา เราจะต้องไม่ผิดหรือนำาเสนอในแนวทางที่ทำาให้เข้าใจผิดหรือข้อความใน

การติดต่อกับสัญญาของรัฐหรือผู้รับเหมา ในขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง เราควรจะ

เตรียมพร้อมที่จะอธิบายความสำาคัญของความเป็นจริงที่สำาคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเสนอสัญญาและสามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เราให้ได้ จะต้องให้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษในการเตรียมพร้อมเพื่อการส่งมอบต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หากมี

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลต่อข้อมูลการตั้งราคาจะต้องรายงานต่อฝ่ายความสัมพันธ์กับ

รัฐบาลในทันที 

ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ส่งให้รัฐบาลสหรัฐนั้นจะต้องถูกต้องตามบริการและสินค้า ปริมาณ

และราคาในการสั่งซื้อ ข้อแตกต่างในข้อมูลการตั้งราคาของเราจะนำาไปสู่ผลกระทบที่ร้าย

แรงรวมไปถึงการจ่ายค่าปรับ, รวมทั้งบทลงโทษทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางอาญาเป็น

ไปได้สำาหรับ บริษัท และพนักงาน. 

ลักษณะจำาเพาะของผลิตภัณฑ์และการทดสอบ
ในการบรรลุตามข้อบังคับของสัญญารัฐบาลของเรา ผลิตภัณฑ์ วัสดุและขั้นตอนการ

ดำาเนินการของเราจะต้องเป็นไปตามลักษระจำาเพาะที่บอกเอาไว้ในสัญญา ก่อนที่จะ

ทำาการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสัญญาท่านจะต้องได้รับคำาอนุมัติอันเป็นลายลักษณ์

อักษรจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับอนุมัติ 

การจ้างงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐ ฯ
รัฐบาลสหรัฐมีกฏระเบียบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือแสดงให้เห็นถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนของพนักงานที่กำาลังจะลาออก

หรือทำาในขณะที่ลาออกตำาแหน่งรัฐบาลสหรัฐทำางานให้ผู้รับเหมาที่เป็นรัฐบาล ก่อน

การพิจารณาจ้างงานหรือปรึกษาหารือเรื่องโอกาสในการจ้างงานกับพนักงานของรัฐใน

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหาร  Ecolab จะต้องให้คุณรับการตรวจสอบจากฝ่าย

ทรัพยากรบุคลและฝ่ายกฏหมาย 

ห้ามให้ของขวัญ เลี้ยงอาหารหรือเงินรางวัล
บางสิ่งบางอย่างที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นมารยาททางธุรกิจที่ปกติในตลาดการ

ค้า ซึ่งได้รับการตีความแล้วว่าเป็นการพยายามโน้มน้าวใจที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น คุณจะ

ต้องไม่ให้สิ่งของมีค่าแก่พนักงานของรัฐหรือผู้รับเหมา หรือสมาชิกในครอบครัวของพวก

เขา ข้อยกเว้นที่ได้รับอนุญาตได้จำากัดเอาไว้ดังต่อไปนี้: (ก) การให้สิ่งของที่เป็นการส่ง

เสริมตราสินค้าของ Ecolab ที่มีมูลค่าไม่มาก เช่น เหยือกกาแฟ หรือสิ่งของที่มีชื่อหรือ

ถาม: ถึงแม้ว่าสัญญาของเรากับรัฐบาล

สหรัฐจะมีข้อบังคับซึ่งเราใช้ผู้จัดหาชิ้น

ส่วนๆหนึ่งของเรา เราพบว่าผู้จัดหาราย

อื่นที่สามารถจัดหาชิ้นส่วนได้ในราคาที่

น้อยกว่าและเร็วกว่า เราจะใช้ผู้จัดหาราย

ใหม่รายนี้ได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้  ถ้าไม่ได้รับแบบฟอร์มคำา

ยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้า

หน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุมัติ ในฐานะผู้รับ

เหมาหรือผู้ทำาสัญญาของสหรัฐฯ  เราจะ

ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาของ

เราและใช้ชิ้นส่วนที่ได้ระบุเอาไว้ภายใต้

สัญญานั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่

ปราศจากแบบฟอร์มการอนุมัติอันเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ได้รับ

อนุมัติของรัฐซึ่งอาจจะนำาไปสู่เหตุการณ์

ที่รุนแรงสำาหรับท่านและ Ecolab รวม

ทั้งค่าปรับและแนวโน้มการฟ้องร้องคดี

อาญา 

คำาถามและคำา
ตอบ
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โลโก้ของ Ecolab (ข) การให้เครื่องดื่มประเภทให้ความสดชื่นเช่น เครื่องดื่มต่างๆที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ผสม กาแฟหรือโดนัทหรือตามโอกาสต่างๆที่มีการพบปะกันตามกิจกรรมทาง

ธุรกิจและ (c) การเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ฝ่ายกฏหมาย นอกจากนี้ ท่านจะต้องไม่เสนอ ให้ เรียกร้อง หรือรับสิ่งของมีค่าใดๆจากใคร

ก็ตามที่เป็นการตอบแทนการพิจารณาตัดสินในสัญญาหรือผู้รับเหมาของสหรัฐอเมริกา

ความซื่อสัตย์ทางการจัดซื้อ
พนักงานของ Ecolab จะต้องไม่หาข้อมูลการประมูลหรือข้อเสนอหรือข้อมูลอื่น ๆ (ตามที่

ได้อธิบายเอาไว้ในนโยบายของ Ecolab และคู่มือการดำาเนินการ) จากแหล่งใดก็ตามก่อนที่

จะทำาสัญญากับรัฐบาลหรือผู้รับเหมาที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ถ้าท่านเชื่อว่าท่านได้รับข้อมูล

ประเภทนี้หรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ท่านจะต้องหลีก

เลี่ยงการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามและไม่เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลอื่น และ

ท่านควรติดต่อฝ่ายกฏหมายในทันที

ข้อบังคับหรือข้อกำาหนดในการเปิดเผย
ในกรณีที่ต้องการส่งเสริมความโปร่งใส่ต่อสาธารณชนและสามารถตรวจสอบได้ กฏ

ระเบียบกำาหนดให้ Ecolab เปิดเผยหลักฐานที่เชื่อถือได้ซึ่งบริษัท (รวมถึงหลักปฏิบัติ

ของบริษัท ส่วนบุคคล ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วง) ซึ่งได้เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดขอ

งกฏหมายอาญาของสหพันธรัฐที่ว่าด้วยการข้องเกี่ยวกับการฉ้อโกง ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ การติดสินบนหรือการให้รางวัลตอบแทนหรือการล่วงละเมิดกฎหมายการ

ต่อต้านการฉ้อโกงรัฐ เรายังต้องทำาการเปิดเผยการจ่ายมากกว่าที่ควรได้ของรัฐบาลตาม

เวลาที่เหมาะสม ถ้าท่านทราบเรื่องการจ่ายเงินเกินควรหรือการกระทำาอื่นๆซึ่งไม่ตรงกับ

ข้อบังคับของ Ecolab ในฐานะคู่สัญญาหรือผู้รับเหมาช่วงของรัฐบาล จะต้องรายงานให้

ฝ่ายกฏหมายทราบเรื่องในทันทีหรือผ่านทางสายให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติของ 

Ecolab 

การตรวจสอบและการสอบสวน
มันคือนโยบายของเราที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนหรือการตรวจสอบ

ของรัฐบาลสหรัฐ ดังนั้นคุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยน ทำาลายหรือปกปิดเอกสารใดก็ตามที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการสอบสวนของรัฐบาล ในทำานองเดียวกัน ท่านจะต้องไม่

กระทำาการใดๆที่เป็นการขัดขวางการตรวจสอบหรือการสอบสวนของรัฐบาล

ถ้ามีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของ Ecolab ในส่วนของการทำางานกับรัฐบาล

สหรัฐ ท่านควรติดต่อฝ่ายขายของรัฐบาลหรือฝ่ายกฏหมาย สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา

ตรวจสอบที่ นโยบายการทำาสัญญากับรัฐบาลและคู่มือขั้นตอนการดำาเนินการ.
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การปฏิบัติตามข้อกำาหนดการส่งออกสินค้า 
ซึ่งคือนโยบายของ Ecolab ที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายการส่งออกและกฏระเบียบข้อบังคับ

ของประเทศที่เราทำาธุรกิจ กฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการจัดทำา

เอกสารข้อบังคับสำาหรับการส่งออกเช่นเดียวกันกับกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งจำากัดการส่งออก

หรือการส่งออกโภคภัณฑ์ เทคโนโลยี และซอฟท์แวร์บางอย่างซ้ำาๆหลายครั้ง กฏระเบียบการ

ควบคุมการส่งออกอาจจะจำากัด – หรือต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับอนุญาตจากรัฐบาลก่อน

สำาหรับ – การส่งออกบางอย่าง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกส่งออก ที่ที่ถูกส่งออก คนที่รับสินค้าที่ถูกส่ง

ออกไปและจุดประสงค์ของการใช้สินค้าที่ถูกส่งออก

การทำาธุรกรรมทางธุรกิจข้ามแดน
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ซึ่งกฏหมายการควบคุมการส่งออกอาจจะแตกต่างกันออกไปตามประเทศซึ่ง Ecolab ทำา

ธุรกิจ ในขณะที่ความเกี่ยวข้องขั้นตนของกฏระเบียบการควบคุมคือการส่งออกโภคภัณฑ์ 

ซอฟท์แวร์ หรือเทคโนโลยีทางทหารหรืออาวุธ กฏระเบียบข้อบังคับยังบังคับใช้กับสินค้า

ที่ “ใช้สองทาง” และเทคโนโลยีซึ่งใช้ทั้งทางพานิชย์และทางทหารหรืออาวุธ ยกตัวอย่าง

เช่น สารเคมีบางอย่างที่อาจจะถูกนำามาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ แต่อาจจะใช้ไป

ในทางที่ผิดเพื่อผลิตอาวุธเคมีหรือยาที่ผิดกฏหมาย 

กฏหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯยังบังคับใช้กับการส่งออกผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี 

และซอฟท์แวร์ที่มีต้นกำาเนิดจากสหรัฐฯ จากประเทศที่ถูกส่งออกมาก่อนหน้านั้น  ใน

บางกรณี กฏหมายเหล่านี้ยังบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งมีส่วน

ประกอบจากสหรัฐฯหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุมโดยตรงของสหรัฐฯ กฏระเบียบ

เหล่านี้ยังขยายความไปถึง “การส่งออกเพื่อชดใช้” ของเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศ ถึง

แม้ว่าบุคคลที่แสดงตัวจะอยู่ในสหรับอเมริกาก็ตาม ยกตัวอย่าง เช่น “การส่งออกเพื่อ

ชดใช้” ของเทคโนโลยีอาจจะเกิดขึ้น – และอาจจะต้องมีใบอนุญาต – ในการแลกเปลี่ยน

ทางเทคนิคกับพลเมืองของประเทศอื่นเมื่อบุคคลนั้นสำารวจสำานักงาน Ecolab ของสหรัฐ 

การจำากัดหรือการสั่งห้ามทางการค้า
เป็นโยบายของ Ecolab ที่จะต้องปฏิบัติตามการจำากัดทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯและการ

จำากัดทางการค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายที่คล้ายกันของประเทศอื่นไปจนถึง

ขอบเขตที่ไม่ตรงกับกฏหมายการจำากัดทางเศรษฐกิจและการสั่งห้ามทางการค้าของ

สหรัฐเพื่อที่จะส่งเสริมนโนบายการต่างประเทศและป้องกันผลประโยชน์ของชาติและเป้า

หมายอาจจะเป็นบุคคล  นิติบุคคล หรือ ประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น สหรัฐอมเริกาดำารง

ไว้ซึ่งการจำากัดการขยายไปยังประเทศที่ระบุซึ่งถูกระบุว่าสนับสนุนการก่อการร้าย เช่น

เดียวกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมกับประเทศนั้นๆ หรือคนที่ถูกจำากัดสำาหรับ

นโยบายต่างประเทศอื่นๆหรือเหตุผลด้านความปลอดภัยของชาติ
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การปฏิบัติตามกฏระเบียบหรือข้อกำาหนดของการนำาเข้า 
Ecolab นำาเข้าสินค้าหลากหลายจากทั่วโลก และเราบังคับให้ปฏิบัติตามกฏหมายด้านสุ

ลกากรและกฏระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศในประเทศที่สินค้านั้นๆถูกนำาเข้า กฏ

หมายและกฏระเบียบข้อบังคับเหล่านี้จะต้องสมบูรณ์และตรงตามการจัดทำาเอกสารของ

ประเทศต้นทาง การแยกประเภทพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและมูลค่าของสินค้าที่ถูกส่ง

ออก อาจจะมีการบังคับใช้ข้อบังคับเพิ่มเติมกับการนำาเข้าสินค้าที่มีการควบคุมสูง เช่น 

สารชีวฆาต ยาและอุกรณ์ทางการแพทย์ อาจจะมีการบังคับให้ทำาเครื่องหมายพิเศษหรือ

ติดป้าย และการนำาเข้าสารเคมีจะต้องสอดคล้องกับกฏหมายที่บังคับใช้กับการจัดเก็บ

สารเคมีในสหรัฐฯหรือที่อื่นๆ 

ข้อกำาหนดการต่อต้านสินค้า 
Ecolab ไม่อนุญาติให้เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับการต่อต้านสินค้าต่างประเทศซึ่ง

ไม่ถูกจำากัดหรือได้รับอนุมัติโดยประเทศสหรัฐอมเริกา รวมไปถึงการต่อต้านสินค้ากลุ่ม

อาหรับของประเทศอิสราเอล ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย:

 \  การปฏิเสธหรือการเห็นชอบที่จะปฏิเสธการทำาธุรกิจกับบริษัทที่ถูกต่อต้านหรือใน

ประเทศที่ถูกต่อต้าน

 \  การปฏิเสธหรือการบังคับให้บุคคลปฏิเสธที่จะจ้างงาน – หรือไม่เช่นนั้นก็ต่อต้านการ

แบ่งแยก - บุคคลที่อยู่ในสหรัฐซึ่งแบ่งยแกตาม เชื้อชาติ ศานา เพศหรือชาติที่เป็นต้น

กำาเนิด

 \  การปรับแต่งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือชาติต้นกำาเนิดของบุคคลที่เป็น

พลเมืองของสหรัฐฯ

 \  การปรับแต่งข้อมูลว่าบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายในประเทศที่ถูกต่อต้าน  

เราจะต้องรายงานคำาร้องขอต่อต้านสินค้าต่อรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งใบรับเอกสารที่ประกอบ

ด้วยการต่อต้านสินค้าในภาษาที่เกี่ยวข้อง 

ในฐานะพนักงาน เราจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการดำาเนินงานของ Ecolab 

ซึ่งบังคับใช้กับการทำาธุรการทางธุรกิจอย่างกล้างขวาง ถ้าท่านเกี่ยวข้องในการรายงาน

หรือกระบวนการรายงาน ท่านจะต้องตระหนักถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและ

กระบวนการดำาเนินงานทางการค้าของเรา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือถ้ามีคำาถาม กรุณา

ติดต่อฝ่ายงานกฏระเบียบข้อบังคับหรือฝ่ายกฏหมาย 
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การแข่งขันที่เป็นธรรม 
ที่ Ecolab เราเชื่อในอิสระทางการแข่งขันและต่อสู้เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้อย่าง

บริสุทธิ์ใจและการดำาเนินธุรกิจที่ยุติธรรม ในความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้จัดหา

และคู่แข่งของเรา เราไม่ควรได้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราแบบผิดๆ นอกจากนั้น เราควร

หลีกเลี่ยงการทำาผิดหรือข้อความที่ทำาให้เกิดการเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับคู่แข่ง

หรือผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ชื่อเสียงของ Ecolab ในด้านความยุติธรรมและ

ความไว้วางใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่จะเสี่ยงด้วยการทำาพฤติกรรมเช่นนั้น

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
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เป็นนโยบายของเราที่พนักงานของเราไม่ควรจะติดต่อกับคู่แข่ง กิจกรรมทางธุรกิจใด

ก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อซ้ำาหรือการติดต่อที่ไม่ปกติกับคู่แข่ง - ไม่ว่าจะเป็นการ

ประชุม (เช่นการประชุมสมาคมทางการค้า) ทางโทรศัพท์หรือหรือการโต้ตอบ - จะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานและฝ่ายกฏหมาย 

การช่วยเหลือเพื่อให้ความมั่นใจว่าการแข่งขันทางการค้าในตลาดนั้นเป็นไปอย่าง

ยุติธรรม หลายๆประเทศ (รวมทั้งสหรัฐฯ) มีกฏหมายที่อนุรักษ์ระบบองค์กรและการ

แข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของตัวควบคุมทางเศรษฐกิจ กฏหมายเหล่านี้จะห้ามการทำาธุรกิจ

ที่ขัดขวางหรือรบกวนการแข่งขันที่อิสระ 

ที่ Ecolab เราจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายเหล่านี้อย่างเต็มที่ รวมทั้งกฏหมายต่อต้าน

การผูกขาดของสหรัฐฯ และระลึกเอาไว้ในใจอยู่เสมอในขณะที่ทำางาน โดยไม่คำานึงว่าจะ

ทำางานอยู่ฝ่ายขายหรือมีเพื่อนที่ทำางานให้กับคู่แข่ง ท่านควรจะจำาไว้ว่าการเจรจาบาง

อย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างคู่แข่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

กฏหมายสำาหรับบางประเทศ รวมทั้งสหรัฐฯ กำาหนดการลงโทษทางอาญาสำาหรับบุคคล

ที่ฝ่าฝืนกฏหมายการต่อต้านการผูกขาดหรือกฏหมายการแข่งขัน การฝ่าฝืนกฏหมาย

การต่อต้านการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้านั้นอาจจะส่งผลให้ทั้งบริษัทและ

พนักงานถูกปรับ

ก่อนปฏิบัติ และโดยเฉพาะก่อนการว่าจ้างพนักงานเก่าหรือในปัจจุบันของคู่แข่ง ให้

ปรึกษาหารือกับฝ่ายกฏหมายก่อน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมายต่อต้านการ

ผูกขาดและกฏหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กรุณาดูที่นโยบาย ต่อต้านการผูกขาด

ของ Ecolab และ คู่มือการปฏิบัติตามกฏหมายการต่อต้านการผูกขาด. 

พนักงานของ Ecolab ไม่ควรเข้าร่วม

กิจกรรมการต่อต้านความสามารถทางการค้า

หรือกิจกรรมกับขู่แข่ง ซึ่งรวมถึง:

• การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

• ความผิดในการเข้าแทรกแซงหรือการ

รบกวนความสัมพันธ์ในสัญญา

• การควบคุมหรือกำาหนดการประมูล

ราคา

• การแบ่งแยกราคา

• การคว่ำาบาตรทางดินแดน

• การแบ่งส่วนลูกค้าหรือตลาด

• การตั้งราคาสินค้า

• การจำากัดสินค้าหรือโควต้า

• การกำาหนดราคาสินค้าในทางปฏิบัติที่

ไม่ยุติธรรม

• การพยายามที่จะผูกขาดตลาด

• การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและ

กัน

• พฤติกรรมการบังคับซื้อพ่วง 

• การกำาหนดราคาขายปลีก 

ถ้ามีคำาถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการปฏิบัติ

ที่เฉพาะเจาะจง คุท่านควรจะพูดคุยกับ

หัวหน้างานหรือฝ่ายกฏหมาย

เราจะต้องจำาไว้ว่า
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การรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง 
การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันและการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับคู่

แข่งของเรานั้นเป็นสิ่งสำาคัญ แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวกับคู่แข่งนั้นมีอยู่

หลากหลายซึ่งสามารถช่วยเราให้ประเมินผลิตภัณฑ์ การบริการและวิธีการตลาดของ

พวกเขาได้ แหล่งที่ถูกต้องนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลจากลูกค้า ข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์หรือใน

โดเมนสาธารณะและข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้รับอย่างถูกต้องตามกฏหมายจาก

ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันนั้น ท่านจะต้องเคารพความลับ

ทางการค้าและหลีกเลี่ยงการรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

ตามกฏหมายซึ่งเป็นข้อมูลของคู่แข่งหรือลูกค้า ท่านจะต้องเข้าใจถึงความมีและไม่มี

จริยธรรมถูกหรือผิดกฏหมายและการใช้ข้อมูลทางการค้า การจารกรรม  การลักขโมย 

การดักฟังนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแลพไม่ได้รับอนุญาต ในทำานองเดียวกัน ไม่อนุญาตให้ทำาการ

สัมภาษณ์หรือการจ้างงานพนักงานของคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลลับหรือการเข้าถึง

เมล์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามที่เป็นความลับกับ

ลูกค้า ถ้าได้รับข้อมูลของคู่แข่งที่มีตราประทับว่าเป็นความลับ หรือเชื่อว่ามันเป็นความ

ลับให้ปรึกษาฝ่ายกฏหมายโดยทันที

ความหมายทั่วไปของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและลูกค้าฝ่ายสมาคมการค้า 

Ecolab สนับสนุนให้เข้าร่วมสมาคมการค้าสำาหรับจุดประสงค์ในการจัดทำามาตรฐานทาง

อุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมายพร้อมกับการปรึกษาหารือในบางเรื่องที่จำากัดอย่าง

เหมาะสม โดยเฉพาะ ท่านไม่ควรเข้าร่วมสมาคมใดๆที่เผยแพร่ข้อมูลหรือสถิติการตั้ง

ราคาทั้งในปัจจุบันและอนาคต พยายามที่จะทำาการเสถียรภาพอุตสาหกรรมอย่างไม่ถูก

ต้องโดยการร่วมมือกับคู่แข่งหรือสนับสนุนการปรับราคาให้เท่ากันกับคู่แข่งหรือการลด

ราคาของการแข่งขัน สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมในสมาคมทางการค้า ให้ติดต่อฝ่า

ยกฏหมาย

ถาม: ผม/ฉัน ทำางานนอกสถานที่และมีการ

ประสานงานกับลูกค้าและคนที่จะมาเป็นลูกค้า 

ยุทธวิธีที่จะเข้าใจคู่ต่อสู้ได้ดีขึ้นนั้น ผม/ฉัน ได้

รับอนุญาตให้ถามและรวบรวมข้อมูลจากคู่

แข่งของ Ecolab หรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ จะต้องไม่ใช้ทั้งการผิดศีล

ธรรมจรรยาและผิดต่อกฏหมายเพื่อให้ได้มา

หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง รวมทั้งการ

สอบถามบุคคลที่จะมาเป็นลูกค้าด้วย แทนที่

จะทำาเช่นนั้น ควรจะกระทำาการที่ยุติธรรม

และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวท่านเอง  

ควรจะปรึกษาหารือฝ่ายกฏหมายในทันทีถ้า

ท่านทราบถึงการกระทำาที่ไม่ถูกต้องของการ

สืบข้อมูลลับ

ถาม: เดือนหน้า ผม/ฉันจะเข้าประชุมสมาคม

การค้าและ ผม/ฉัน ทราบว่าคู่แข่งของเราก็มี

การวางแผนที่จะเข้าร่วมประชุมด้วย ถือเป็น

เรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ที่ ผม/ฉันจะสอบถามคู่

แข่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา?

ตอบ: ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอน ในขณะที่มี

การประชุมสมาคมการค้าและมีการปรึกษา

หารือในเรื่องฟังก์ชั่นที่สำาคัญในการส่งเสริม

การแบ่งปันข้อมูลและการปรึกษาหารือเรื่อง

การพัฒนาใหม่ๆ พวกเขาได้หยิบยกกฏหมาย

การแข่งขันทางการค้าและความกังวลใจเรื่อ

งกฏหมายต่อต้านการผูกขาดขึ้นมาพูดคุย

ด้วย ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมในนามของ

บริษัท ท่านควรจะหลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่อง

ราคา ส่วนลด ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆใน

การขาย ลักษณะจำาเพาะของผลิตภัณฑ์หรือ

การรับประกัน ถ้าท่านตระหนักหรือรับทราบ

ถึงการสนทนานั้น ขอตัวออกมาในทันทีและ

ติดต่อฝ่ายกฏหมาย

คำาถามและคำา
ตอบ
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ในระหว่างการทำางาน ท่านอาจจะรับทราบข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและเป็น

ข้อมูลที่สำาคัญพอที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของใครบางคนในการซื้อหรือขายหุ้น

ของ Ecolab ข้อมูลประเภทนี้มักจะถูกอ้างถึงหรือพูดถึงในนาม “ข้อมูลภายในที่ยังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณะ”

ในฐานะพนักงาน ท่านจะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นของ Ecolab ในระหว่างการประมวล

ผลข้อมูลภายในเกี่ยวกับ Ecolab ในทำานองเดียวกัน ถ้าในขณะที่ทำางานอยู่และทราบ

เรื่องข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทกับบุคคลที่เราทำาธุรกิจ ท่านไม่ควร

ทำาการค้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าของความลับนั้นจนกว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลสาธารณะ 

การไม่รับทราบถึงข้อห้ามนี้อาจจะทำาให้ท่านและบริษัทได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทาง

อาญา

การหลีกเลี่ยงการค้าภายใน 
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และท่านไม่ได้รับอนุญาติให้ส่งต่อข้อมูลภายในไปยังบุคคลอื่น (รวมทั้งพนักงานคนอื่น 

ญาติหรือเพื่อนๆ) คนที่ไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับงานทำางานและไม่มีเหตุผลที่จะต้อง

ทราบข้อมูล ถ้าท่านมีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อพนักงานหรือ

บุคคลอื่นๆที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ท่านไม่ควรจะเปิดเผยข้อมูล 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่ นโยบายการค้าภายในของเรา. ถ้ามีคำาถาม

เกี่ยวกับการกระทำาที่เฉพาะที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ให้ติดต่อฝ่ายกฏหมาย 

รายชื่อข้อมูลภายใน

ในการกำาหนดหรือระบุว่าข้อมูลใดคือข้อมูลสำาคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ท่านควรถาม

ตนเองด้วยคำาถามต่อไปนี้:

 \  ข้อมูลถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการแถลงข่าวหรือในรูปแบบอื่นๆหรือไม่?

 \  ข้อมูลที่ ผม/ฉัน ได้รับทราบนั้นเกี่ยวกับบริษัท (หรือบริษัทอื่น) ทำาให้ ผม/ฉัน 

ต้องการซื้อหรือขายความปลอดภัยของบริษัทหรือไม่?

 \  ถ้าหนังสือพิมพ์ได้ตีพิมพ์สิ่งที่ ผม/ฉัน รับทราบ มันจะเป็นสาเหตุที่ทำาให้มูลค่าความ

ปลอดภัยของบริษัท (หรือบริษัทอื่น) เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่?

 \  ข้อเสนอทางการค้าแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเป็นโจทย์ได้อย่างไรถ้าอยู่ภายใต้การ

สอบสวน?

ข้อมูลภายในมีอยู่หลายรูปแบบ ในฐานะพนักงาน
ของ Ecolab เราจะต้องไม่ตัดสินใจซื้อหรือขาย
หุ้นตามข้อมูลภายใน ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของ
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายใน:

• การย่อหรือการขยายปฏิบัติการที่สำาคัญ

• ผลลัพธ์ทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็นการ

ระบุถึงการคาดการณ์ทางการเงินที่จะ

เพิ่มขึ้นหรือลดลง

• ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ที่มีความ

สำาคัญ

• การได้มาหรือแนวโน้มที่จะได้มาซึ่ง 

(เช่น การควบกิจการ การทำาคำาเสนอ

ซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปหรือข้อเสนอการ

ร่วมทุนทางการค้าเป็นต้น)

• การเปลี่ยนแปลงในการบริหารหรือการ

ควบคุมหลัก

• การขายหรือหนี้คงค้างหรือความ

ปลอดภัยในกรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัท

ห้างร้าน

• การได้มาหรือสูญเสียผู้จัดหา ลูกค้าหรือ

สัญญาที่สำาคัญ

• การเริ่มต้นหรือการจัดการการฟ้องร้อง 

• กำาลังจะล้มละลายหรือถูกสั่งพิทักษ

ทรัพย์

• ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ 
 
ตัวอย่างเพิ่มเติมสำาหรับข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูล
ภายใน กรุณาตรวจสอบที่ นโยบาย การค้า
ภายในของเรา. 

เราจะตอ้งจำาไวว้า่
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สินทรัพย์ทางกายภาพหรือจับต้องได้ 
เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและปกป้องสินทรัพย์ของ Ecolab รวม

ทั้งทรัพย์สินทางการเงิน ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆเช่นเดียวกัน

กับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ต่างๆ แหล่งทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ อุปกรณ์และ

เทคโนโลยีสำานักงานที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในธุรกิจเท่านั้นและจะต้องป้องกันการถูก

ขโมย สูญหาย  การใช้ในทางที่ผิด ซึ่งขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะช่วยพิจารณาหรือบ่ง

บอกว่าการใช้ทรัพย์สินที่จับต้องได้นั้นไม่สอดคล้องกับนโยบายของ Ecolab ผู้จัดการ

ของ Ecolab ได้เน้นย้ำาข้อบังคับในการควบคุมและการปกป้องสินทรัพย์ที่จับต้องได้

ของเราเอาไว้ 

การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของ 

Ecolab อย่างถูกต้อง 
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ระบบการสื่อสาร
สำารับพวกเราหลายๆ คน การใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และระบบอีเมล์ของบริษัทนั้น

ถือเป็นเรื่องที่วิกฤติแก่งานของเรา พนักงานที่เข้าถึงระบบการสื่อสารและเครือข่ายของ

บริษัทนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่มีมาตรฐานสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ระบบเหล่า

นี้มีจุดประสงค์เพื่อธุรกิจ ในขณะที่การใช้งานส่วนบุคคลที่ถูกจำากัดการใช้งานอาจจะเป็น

สิ่งที่ยอมรับได้ ซึ่งไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการรบกวนความสามารถใน

การทำางานของท่าน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนโยบาย การสื่อสารทางอิลเ็กทรอนิกส์ของ 

Ecolab และ นโยบายสื่อสังคม.

เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าระบบการสื่อสารและเคือข่ายของเราถูกใช้เพื่อจุดประสงค์

ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฏหมาย Ecolab สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง ตรวจสอบหรือตรวจ

สอบความสงสัยในการใช้งานอย่างสม่ำาเสมอ การตรวจสอบการปฏิบัติดหล่านี้จะต้อง

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและขอบเขตของกฏหมายท้องถิ่น พนักงานของ Ecolab 

ที่ใช้ระบบหรือเครือข่ายไปในทางที่ผิดจะต้องถูกลงโทษทางวินัย ไปจนถึงการสิ้นสุดการ

จ้างงาน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท.

ข้อมูลลับและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
ข้อมูลที่เราเข้าถึงอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญหาหรือข้อมูลลับ Ecolab ถิอ

ว่าข้อมูลลับและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญหาของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ในฐานะ

พนักงาน เราจะต้องปกป้องและคุ้มครองข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือจากการเปิด

เผยข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลลับและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญหาของ Ecolab ประกอบ

ด้วย:

 \ สถิติระยะยาว

 \ แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 \ บันทึกส่วนบุคคล 

 \ แผนการขาย 

 \ แผนการตลาด 

 \ แผนการติดต่อสื่อาร

 \ ข้อมูลทางการเงิน 

 \ ความสามารถในการแข่งขัน 

 \ รูปแบบหรือนิสัยในการซื้อของลูกค้า

 \ แผนการซื้อหรือขายบริษัท

 \ วิธีการผลิต

ถาม: ผม/ฉนั เปน็พนกังานใหมแ่ละพบว่าเพ ือ่น

รว่มงานของ ผม/ฉนั เอาผลติภณัฑข์องลกูคา้

แบบราคาข ัน้ต่ ำาไปใหล้กูคา้รายอ ืน่เพ ือ่ความ

พงึพอใจเร ือ่งตน้ทนุ เร ือ่งน ี ้ไดร้บัอนญุาตใหท้ ำา

หร อืไม?่

ตอบ: ไมไ่ด ้การกระทำาน ีเ้ปน็ส ิง่ท ี ่ไมถ่กูตอ้ง

ตอ่ส นิทรพัยข์องบร ษิทัและสง่ผลกระทบตอ่ความ

สามารถในการทำากำาไรของบร ษิทั ควรบอกกลา่ว

ปญัหาน ีก้บัหวัหนา้งานหร อืฝา่ยกฏหมาย

ถาม: นอกเหนอืจากบทบาทหนา้ท ีท่ ี ่Ecolab 

ของผม/ฉนัแลว้ ผม/ฉนั ยงัเปน็อาสาสมคัรของ

คณะกรรมการการระดมทนุท ี ่โรงเร ยีนของ

ลกูสาว ผม/ฉนัดว้ย ผม/ฉนั สามารถพมิพส์ ือ่

และใบปล วิท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัก จิกรรมทางโรงเร ยีน

ในระหว่างการทำางานไดห้ร อืไม?่

ตอบ: ไมไ่ด้ ในขณะท ี ่ Ecolab อาจจะอนญุาต

ใหพ้นกังานสามารถคงไวซ้ ึง่บทบาทหนา้ท ี ่

นอกเหน อืจากต ำาแหนง่หนา้ท ีก่ารท ำางานของ

ตนแลว้ ทา่นไมค่วรใชอ้ปุกรณห์ร อืทรพัยากร

ของบร ษิทั เชน่  เคร ือ่งพ มิพห์ร อืกระดาษ

ส ำาหรบัพ มิพท์ ี ่ไม่ใชเ่ร ือ่งงาน นอกจากจะได้

รบัอนมุตั จิากหวัหนา้งาน

คำาถามและคำา
ตอบ
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ในฐานะพนักงาน เราจะต้องไม่ใช้ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญหาของ

บริษัทสำาหรับการได้มาส่วนบุคคลในขณะที่ท่านเป็นพนักงานของ Ecolab หรือหลังจาก

ที่ได้ลาออกจากบริษัทแล้ว การเปิดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญาโดย

ไม่ได้รับอนุญาตสามารถทำาลายมูลค่าของข้อมูลและ/หรือให้ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

แก่ผู้อื่นได้ ดังนั้น มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะให้ความมั่นใจว่าข้อตกลงที่เป็น

ความลับ/ข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยนั้นยังคงเป็นความลับและจำากัดการเปิดเผยเฉพาะบุคคล

ที่มีความจำาเป็นต้องรับทราบเท่านั้น ท่านต้องเคารพและปกป้องความมั่นใจของผู้จัดหา 

ลูกค้าของเราโดยการไม่เปิดเผยข้อูลลับหรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญหาของพวกเขา

ด้วย 

ถ้าท่านรับทราบข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของ Ecolab จะต้องรายงานฝ่ายกฏ

หมายในทันที 

ทรัพย์สินทางปัญญา
แผนการผลิต สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและขั้นตอนการทำางานของ Ecolab 

— ทรัพย์สินทางปัญญา — คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่เราจะต้องป้องกันความปลอดภัย 

พนักงานของ Ecolab ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฏหมายและกฏระเบียบ

ที่บังคับใช้เพื่อช่วยให้เราปกป้องทรัพย์สินทางปัญหาของเรา โดยการปฏิบัติตนตามกฏ

หมาย เราได้ช่วยปกป้องการค้นคว้าวิจัย ความคิดเห็น กระบวนการและผลิตภัณฑ์ของ 

Ecolab จากการถูกขโมยหรือใช้ในทางที่ผิด — และในการทำาเช่นนั้น เราได้ช่วยให้ความ

มั่นใจว่าพวกเขาจะมีข้อมูลไว้ใช้สำาหรับนวัตกรรมในอนาคต 

ในฐานะพนักงาน ต้องเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย เป็นโย

บายของเราที่จะไม่ฝ่าฝืนในการรับรู้ถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่นและจะต้อง

ได้รับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตก่อนทำาสำาเนาหรือคัดลอก ใช้งานหรือแจกจ่ายทรัพย์สิ

นทางปัญญญาของบุคคลอื่น 

การฝ่าฝืนกฏหมายที่ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญหาสามารถทำาลายบริษัทได้ ท่านควรตรวจ

สอบกับหัวหน้างานหรือฝ่ายกฏหมายถ้ามีคำาถามหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการป้องกันและ

ใช้ทรัพย์สินทางปัญหาของ Ecolab

ถาม: เม ือ่ไมน่านมาน ี  ้ผม/ฉนั ทราบ

ว่าเพ ือ่นรว่มงานในแผนกของผม/ฉนั ใช ้

เวลางานสว่นใหญไ่ปกบัเวปไซตก์ารตดิตอ่

ส ือ่สาร ทัง้ๆ ท ีม่ โีปรเจค็ท ีค่ัง่คา้งอย ูจ่ ำานวน

มาก การทำาเชน่น ีภ้ายใตน้โยบายของ 

Ecolab ไดร้บัอนญุาตหร อืไม?่ 

ตอบ: ไมไ่ด ้ บคุคลท ี ่ใชท้รพัยากรของ

บร ษิทั (รวมทัง้ อ นิเทอรเ์นต็และอ เีมล)์ 

ควรจะถกูจำากดัและไมเ่ปน็การรบกวน

หนา้ท ีร่บัผ ดิชอบในการทำางานดว้ย ใน

กรณขีองเพ ือ่นรว่มงาน เขาหร อืเธอใชเ้วป

ไซตก์ารตดิตอ่ส ือ่สารเปน็เร ือ่งท ีม่ากเก นิ

จะยอมรบัไดแ้ละสามารถนำาไปส ูก่ารนำาไวรสั

มาตดิคอมพ วิเตอร ์ได ้ควรรายงานปญัหา

กบัหวัหนา้งานหร อืตวัแทนฝา่ยทรพัยากร

มบคุคล

คำาถามและคำา
ตอบ
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การให้ความมั่นใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการ

ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลและการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
Ecolab รักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลอื่นๆที่มีค่าต่อบริษัท ข้อมูลนี้จะต้องไม่

ตกอยู่ในมือของคนอื่น Ecolab มีนโยบายที่เคร่งครัดและกระบวนการที่ช่วยปกป้อง

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลลับ รวมทั้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกจัดเก็บใน

ระบบของเรา  

พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วน

ตัวของ Ecolab พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลลับคือคน

ที่ได้รับอนุญาตเนื่องมาจากเป็นส่วนหนึ่งในงานของพวกเขาเท่านั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่ 

Ecolab ได้รับคำาร้องขอให้เปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ถูกจัด

เก็บในระบบของเรา การเปิดเผยจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้องตามกฏ

หมาย
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ข้อมูลของลูกค้าและผู้จัดหา 
เรามีข้อบังคับในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งลูกค้าและผู้จัดหาของเราได้

แบ่งปันกับเรา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ Ecolab และกฏหมายการปกป้องข้อมูล 

พนักงานของ Ecolab ที่มีความจำาเป็นทางธุรกิจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือใช้

ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้จัดหา เมื่อต้องการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้จัดหาซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของงาน ท่านควรจะทำาเช่นนั้นภายในขอบเขตที่ธุรกิจของท่านได้จำากัดเอา

ไว้เท่านั้ และใช้ความระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย

หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เรารักษาเอาไว้ นโยบายนี้ยังบังคับใช้กับผู้จำาหน่ายที่ได้จำากัด

จำานวนเอาไว้และบุคคลที่สามที่ Ecolab อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของผู้จัดหาหรือลูกค้า

เท่านั้น

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 
เพื่อปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของเรา Ecolab อาจจะรวบรวม รักษาและแบ่งปันข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เหมาะสมบางอย่างของท่าน เราจะเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

เต็มขอบเขตภายใต้กฏหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ เราเข้าใจว่าการสูญหายหรือ

การใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่เป็นของคุณอย่างไม่ถูกต้องนั้นอาจจะนำาไปสู่เหตุการณ์ที่

ไม่ต้องการ รวมทั้งการขโมยอัตลักษณ์และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นอันตรายและข้อมูลที่

ทำาให้เกิดความอับอาย 

แค่เคารพต่อบริษัทและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ

พนักงานที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานของท่านด้วยความใส่ใจอย่าง

สูงสุดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา 

ถาม: ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงาน ผม/

ฉัน บันทึกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นข้อมูล

ของลูกค้าและผู้จัดหาเอาไว้ในแล็ปท็อป ใน

ระหว่างการเดินทางทางธุรกิจ ผม/ฉัน ได้ลืม

แล็ปท็อปเอาไว้ในรถแท็กซี่ และผม/ฉัน เกรง

ว่า บุคคลภายนอกอาจจะเข้าถึงข้อมูลลับบาง

อย่างได้ ข้าพเจ้าควรทำาอย่างไรดี ?

ตอบ: คุณควรติดต่อฝ่ายสารสนเทศของ 

Ecolab ทันทีและแจ้งฝ่ายกฏหมายว่าคุณทำา

แล็ปท็อปหาย ท่านเชื่อว่าข้อมูลที่ละเอียด

อ่อนที่ถูกบันทึกไว้ได้หายไป ถูกขโมย หรือ

ถูกใช้ไปในทางที่ผิด เมื่อทำาการบันทึกข้อมูล

ที่ละเอียดอ่อนในแล็ปท็อปของคุณ จะต้องใช้

มาตรการการป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูล

อย่างเหมาะสม มาตรการนั้นๆ รวมทั้งการ

ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการแกะรอยและการเข้า

รหัส

คำาถามและคำา
ตอบ
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การติดต่อสื่อสารกับสาธารณะ ผู้ลงทุนและสื่อ

เพื่อช่วยปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัทในฐานะผู้นำาทางจริยธรรมสากล จำาเป็น

ที่เราจะต้องสื่อสารอย่างถูกต้องและตรงกับบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้สื่อข่าว นักลงทุน

และสมาชิกของสาธารณะชนทั่วไป 

ท่านควรระวังอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการสนทนาเรื่องที่สำาคัญของบริษัทในสาธารณะหรือ

กับใครก็ตามที่เป็นบุคคลภายนอกบริษัท ตามที่ได้พูดคุยไปแล้วในหลักปฏิบัติ ไม่ควร

แชร์ข้อมูลลับกับบุคคลภายนอกยกเว้นท่านได้รับอนุญาติให้ทำาเช่นนั้น 
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การแสดงข้อความต่างๆของสื่องทางสังคมหรือไช์เครือข่ายที่มีการแบ่งปันข้อมูลนั้น 

ท่านจะต้องเข้าใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับ Ecolab ที่ท่านแชร์ออนไลน์นั้นจะกลายเป็นข้อมูล

สาธารณะ ดังนั้น ควรจะใช้การตัดสินใจที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็น

ทรัพย์สินทางปัญหาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติ 

ถ้าท่านเข้าถึงหรือรับทราบข้อมูลลับหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนที่เกี่ยวกับ 

Ecolab ท่านจะต้องใช้ข้อมูลนั้นสำาหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเท่านั้น สำาหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ กรุณาตรวจสอบที่ นโยบายสื่อสังคม.

ในฐานะบริษัทธุรกิจยอดเยี่ยม Ecolab จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลที่ว่าด้วย

การเปิดเผยข้อมูล ถ้าท่านได้รับคำาถามหรือการร้องขอข้อมูลจากนักวิเคาระห์หลักทรัพย์ 

นักลงทุนของ Ecolab หรือบุคคลที่สนใจอื่นๆ ท่านควรจะส่งพวกเขาไปที่ฝ่ายความ

สัมพันธ์กับนักลงทุน

ถ้าได้รับคำาขอสำาหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทจากสื่อหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ควรจะส่ง

คำาถามไปยังฝ่ายการสื่อสารสากลโดยตรง. เฉพาะบุุคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถ

แสดงความคิดเห็นในนามบริษัทได้ 

ถาม: ผม/ฉนั ไดร้บัโทรศพัทจ์ากผ ูร้ายงาน

ขา่วเพ ือ่หาขอ้มลูเก ีย่วกบัผลติภณัฑ์ใหมข่อง 

Ecolab ซ ึง่คาดว่าจะตตีลาดในป หีนา้ ผม/ฉนั 

ไดร้บัอนญุาตใหพ้ดูคยุเร ือ่งน ีก้บัเขาหร อืไม?่

ตอบ: ไมไ่ด ้นอกจากทา่นไดร้บัอนญุาตจาก

หวัหนา้และฝา่ยตดิตอ่ส ือ่สารสากลกอ่นท ี ่

จะพดูคยุเร ือ่งน ี ้ในนามของบร ษิทั และ

ทา่นไมค่วรแสดงความคดิเหน็และตอ้งสง่ตอ่

คำาขอไปยงัผ ูบ้ร หิารท ีด่แูลการตดิตอ่ส ือ่สาร

สากล การพดูคยุกบัสมาช กิของส ือ่โดย

ปราศจากการรบัทราบความเปน็จรงิอาจจะ

เปน็อนัตรายตอ่บร ษิทัและความเขา้ใจผ ดิของ

สาธารณะชนได้

คำาถามและคำา
ตอบ
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การรักษาบันทึกทางการเงินและ 

บันทคกทางธุรกิจที่ถูกต้อง

การบันทึกการเงินและบัญชีที่เป็นธรรม ถูกต้องและครบ

ถ้วน 
บันทึกทางบัญชีและเอกสารทางการเงินของ Ecolab ควรจะถูกต้องและตรงตามจุด

ประสงค์ของการทำาธุรกรรมของเราอยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ควรทำาบันทึกบัญชีหรือ

เอกสารทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำาที่ทำาให้เกิดการเข้าใจผิด 

เราจะต้องเก็บรักษาบันทึกทางบัญชีและเอกสารทางการเงินของเราเอาไว้ตามราย

ละเอียดที่สมเหตุสมผลและมั่นใจว่าพวกมันสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฏหมายและ

กฏเกณฑ์ทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะต้องไม่ ไม่บันทึกหรือ “ไม่ลง

บันทึก” เงินทุนหรือสินทรัพย์
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บริษัทใช้บันทึกทางบัญชีของตนเพื่อสร้างรายงานแก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วย

งานรัฐบาล ขุมชนที่ลงทุนและบุคคลอื่น บันทึกทางบัญชีทั้งหมดและรายงานที่ถูกจัดทำา

ขึ้นจากบันทึกเหล่านี้ จะต้องถูกเก็บและถูกแสดงตามกฏหมายที่บังคับใช้ จะบัญชีจะต้อง

ถูกต้องและดูเป็นธรรม รายละเอียดดูสมเหตุสมผล รายได้ของ Ecolab กระแสเงินสด 

ทรัพย์สิน หนี้สินและเงื่อนไขทางการเงิน การประมาณทางบัญชี รวมทั้ง เกณฑ์คงค้างจะ

ต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินที่บริสุทธิ์ใจและตามนโยบายที่บังคับใช้ของ Ecolab

การรายงานและการเปิดเผยทางการเงิน 
หุ้นของเราซื้อขายอย่างเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (“NYSE”). ในฐานะบริษัท

ที่ค้าขายอย่างเปิดเผย Ecolab อยู่ภายใต้กฏหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ

สหรัฐฯที่บริหารโดยคณะกรรมการด้านความปอดภัยและการแลกเปลี่ยน (“SEC”) และ

กฏระเบียบของ NYSE และเราจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบเหล่านี้

ถ้าการเปิดเผยใดก็ตามที่ทำาในเอกสารทางการเงินของ Ecolab การติดต่อสื่อสารหรือ

การเก็บเอกสาร SEC หรือ NYSE ไม่ถูกต้องหรือทำาให้เกิดการเข้าใจผิด ทั้งบริษัทและ

พนักงานที่เกี่ยวข้องจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังนั้น การเปิดเผยเพื่อการ

สอบสวนของสาธารณะ รวมทั้งรายงานตามกำาหนดเวลา การแถลงข่าว การวิเคราะห์ 

การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น จะต้องถูกต้องและถูกต้องตามเวลา เราไม่ควรจัดทำาเอกสาร

แสดงรายการทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจในการเปิดเผย รายงาน

หรือการลงทะเบียนของ Ecolab กับ SEC หรือ NYSE หรือกับตลาดหลักทรัพย์ใดก็ตาม

ซึ่ง Ecolab ได้ทำารายการการป้องกันความปลอดภัยเอาไว้ นอกจากนั้น เราแต่ละคนจะ

ต้องร่วมมือกหรือผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอกถ้ามีการสอบถามหรือขอข้อมูล 

เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีของ Ecolab ถูก

ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สูงสุดฝ่ายการเงินและผู้ควบคุมของเรานั้นคือบุคคลที่มีบทบาท

สำาคัญในการให้ความมั่นใจว่าบันทึกทางการเงินของเราและการเปิดเผยนั้น เป็นธรรม 

ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ลำาเอียง  ตรงประเด็น ถูกต้องตามเวลาและเข้าใจได้ นอกจากนั้น ใน

การปฏิบัติตามหรือยึดข้อกำาหนดของหลักปฏิบัตินี้และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน

การดำาเนินงานและคู่มือ เจ้าหน้าที่อาวุโสและพนักงานบัญชีของเราจะต้องปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวังโดยปราศจากการให้ข้อมูลที่

ผิดจากความจริงหรือไม่ให้ความสำาคัญกับการตัดสินอย่างเป็นอิสระ

 

ถาม: เมื่อมาถึงการรายงานค่าใช้จ่าย สิ่งที่เรา

ควรจะระลึกไว้ในใจคืออะไร?

ตอบ: และนี่คือบางอย่างที่จะต้องระลึกเอาไว้

ในใจ:

 \  ถ้าท่านส่งตะกร้าของขวัญไปให้ลูกค้า การ

ทำาเรื่องขอเบิกเงินจะต้องระบุจุดประสงค์

ของการใช้จ่ายพร้อมด้วยรายละเอียดที่

เจาะจงเพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกค่า

ใช้จ่ายนั้นถูกต้อง

 \  ถ้าใช้จ่ายจากเงินสดเพื่อจุดประสงค์ทาง

ธุรกิจ จะต้องมีเอกสารสนับสนุนที่เหมาะ

สมดังนั้นฝ่ายบัญชีจะได้กรอกข้อมูลลงใน

บันทึกได้อย่างถูกต้อง

 \  โปรดอ้างอิง รายงานค่าใช้จ่ายของเรา

นโยบาย สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติม ถ้า

มีคำาถามหรือข้อกังวลใจที่เกี่ยวกับการ

ใช้จ่ายหรือกระบวนการทางบัญชีของ 

Ecolab โปรดติดต่อหัวหน้างานหรือ

สมาชิกในทีมบัญชีหรือการเงินของบริษัท

คำาถามและคำา
ตอบ
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การจัดการบันทึกของ Ecolab
บันทึกบริษัท — ที่ได้จากอีเมล์ที่เราส่งไปยังสัญญาที่เราลงนาม — ข้อมูลที่ครอบครอง

และข้อมูลที่เราขับเคลื่อนธุรกิจและปกป้องสิทธิที่ถูกต้องตามกฏหมายในฐานะบริษัทของ

เรา บันทึกของเราประกอบด้วยแบบฟอร์มของสื่อทุกรูปแบบซึ่งข้อมูลอาจจะถูกจัดเก็บ 

ซึ่งประกอบด้วย กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นฟิล์มขนาดเล็ก  การสร้างภาพแม่เหล็ก 

วีดีโอและออดิโอ 

บันทึกของ Ecolab จะต้องถูกต้องและจะต้องไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผิดหรือข้อมูลที่

ทำาให้เกิดการเข้าใจผิด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของท่านที่จะต้องปฏิบัติตาม การจัดการ

บันทึก คำาแนะแนวทาง เมื่อทำาการสร้าง รักษาหรือทำางานบันทึกหรือการติดต่อสื่อสาร

ทางธุรกิจ บันทึกทั้งหมดที่ถูกสร้างในการเชื่อมโยงกับส่วนธุรกิจของ Ecolab ยังคงถือ

เป็นทรัพย์สินของ Ecolab 

ในการฟ้องร้องหรือการสอบสวน Ecolab อาจจะแจ้งให้คุณทราบงว่ามีการบันทึกบาง

อย่างอยู่ภายใต้  “การควบคุมทางกฏหมาย.” โดยทั่วไป ข้อบังคับนี้มีไว้เพื่อให้ท่านบันทึก

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงการหรือหัวข้อบางอย่างและเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยน 

แก้ไขหรือการจำาหน่ายจ่ายโอนพวกมัน ถ้าท่านอยู่ภายใต้การควบคุมทางกฏหมาย ท่าน

ควรปรึกษาฝ่ายกฏหมายก่อนที่จะกระทำาการใดๆกับบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ถาม: ส่วนหนึ่งของงานของผม/ฉันที่ 

Ecolab ผม/ฉัน จะต้องรายงานการให้

บริการสำาหรับลูกค้าทุกคนที่เยี่ยมชมใน

ภาคปฏิบัติ ถึงแม้ว่า ผม/ฉัน จะรับรอง

ว่ารายงานการให้บริการนั้นตรงตางเวลา 

ถูกต้องและครบถ้วน บางครั้งรายงาน

ของเพื่อนร่วมงานของ ผม/ฉัน มักจะ

ล่าช้าขยายความเกินจริงและไม่ครบถ้วน 

ผม/ฉันาควรทำาอย่างไรดี ?

ตอบ: ควรบอกกล่าวปัญหานี้กับหัวหน้า

งานของหรือฝ่ายกฏหมาย รายงานการ

ให้บริการคือบันทึกของบริษัทและสำาคัญ

สูงสุดต่อความสำาเร็จในธุรกิจของเราและ

รักษาความสัมพันธ์ลูกค้าของเราเอาไว้ 

พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายบันทึก

ของบริษัทและขั้นตอนการดำาเนินงานนั้น

เสี่ยงต่อผลลัพธ์ที่ร้ายแรง 

คำาถามและคำา
ตอบ
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คนที่ท่านควรจะติดต่อในทันทีคือ…

 \  หัวหน้างานหรือผู้จัดการ 

 \  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 \  ฝ่ายกฏหมาย 

 \  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตาม หรือถ้าท่านอยู่นอก

อเมริกาเหนือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามสำาหรับ

ภูมิภาคของท่าน

 \  ที่ปรึกษาทั่วไป

 \  สายให้ความช่วยเหลือด้านหลักปฏิบัติของ Ecolab 

วิธีรายงานผ่านสายให้ความช่วยเหลือด้านหลัก

ปฏิบัติของ Ecolab…

ในทางปฏิบัติถ้าไม่สามารถพูดคุยกับหัวหน้างาน ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฏหมายได้ ท่านสามารถ

รายงานข้อสงสัยการฝ่าฝืนหรือขอคำาแนะนำาได้โดย

การโทรหาสายให้ความช่วยเหลือเรืองหลักปฏิบัติที่

หมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่ของท่านตามที่ได้ทำารายการ

เอาไว้ที่ปกหลังของหลักปฏิบัตินี้หรือโดยการส่งมอบ

รายงานแบบออนไลน์โดยการใช้แบบฟอร์มการรายงาน

ที่มีอยู่ที่ส่วนฝ่ายกฏหมายของ ภายใน Ecolab web 

portal สำาหรับพนักงาน 

ไม่ว่าท่านจะได้รับอนุญาตให้รายงานข้อสังสัยการ

ฝ่าฝืนโดยไม่เปิดเผยตัวตนหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับกฏ

หมายในพื้นที่ของท่าน กฏหมายที่ขอบเขตอำานาจที่

ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึงจำากัดหรือห้ามรายงาน

ปัญหาหรือข้อกังวลใจโดยไม่เปิดเผยตัวตน ถ้าท่านเป็น

พนักงานในกลุ่มสหภาพยุโรป และท่านรายงานไปที่

สายให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติ จะบังคับใช้ข้อ

แนะนำาดังต่อไปนี้:

 \  ท่านจะต้องบอกชื่อตัวเองเพื่อที่จะถูกใช้ในรายงาน

 \  ท่านควรจะให้ชื่อพนักงานที่ต้องสงสัยว่ากระทำาผิด

ในกรณีที่จำาเป็นจริงๆเท่านั้น 

 \  พนักงานที่ท่านบอกชื่อจะต้องถูกแจ้งให้ทราบ

ภายในสามวันทำาการที่คุณรายงาน

 \  Ecolab จะใช้ข้อมูลที่คุณให้มาในการสอบสวนตาม

รายงานที่ท่านระบุเท่านั้นและจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุด

ประสงค์อื่น

นโยบายต่างๆของ Ecolab  

นโยบายที่อ้างอิงในหลักปฏิบัตินี้ เช่นเดียวกันนโยบาย

อื่นๆของ Ecolab มีอยู่ที่ ภายใน Ecolab web portal 

สำาหรับพนักงาน

ข้อมูลการปฏิบัติและจริยธรรมของ Ecolab
Ecolab สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทำางานที่พนักงานรู้สึกเป็นอิสระและสามารถสอบถามและบอก

กล่าวข้อสงสัย ถ้าพบเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนน่าสงสัยหรือมีพิรุธ ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาหรือ

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ท่านควรจะปรึกษาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามที่ได้ทำารายชื่อ

ไว้ด้านล่าง

คำ�ถ�มและข้อกังวลใจ:  

ก�รห�ทรัพย�กรของ Ecolab

หมวดที่�15� หลักปฏิบัติของ Ecolab 



** ไอร์แลนด์เท่านั้น  Universal International Freephone Numbering  (UIFN) - ผู้โทรหมุนรหัสประเทศก่อนการหมุน
รหัสโทรฟรีของสายให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติ

*** เซอร์เบียและสโลวีเนียเท่านั้น  อันดับแรกโทรหาโอเปอเรเตอร์และบอกว่าท่านโทรแบบเรียกเก็บเงินปลายทางไปยัง
หมายเลข

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดต่อสายให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักปฏิบัติ:

 \ สหรัฐฯ�แคนาดา และ เปอโตริโก:  

โทร 800-299-9442.

 \ สาธารณรัฐโดมินิกัน: หมุน: 880-299-9442

 \ ประเทศอื่น
1. หาประเทศของท่านจากรายชื่อด้านล่าง

2. โทรหมายเลขโทรฟรีตามรายการที่ทำาเอาไว้

3. จากนั้นโทร 800-299-9442.

อาร์เจนตินา�-�Telecom
0-800-555-4288

อาร์เจนตินา�Telefonica
0-800-222-1288

อาร์เจนตินา�ALA
0-800-288-5288

ออสเตรเลีย�-�Telstra
1-800-881-011

ออสเตรเลีย�Optus
1-800-551-155

ออสเตรีย�
0-800-200-288

เบลเยี่ยม�
0-800-100-10

บราซิล�
0-800-890-0288 
0-800-888-8288

บัลแกเรีย��
00-800-0010

ชิลี�-�AT&T�Node
800-225-288

ชิลี�ENTEL�
800-360-311

ชิลี�Telefonica
0-800-222-1288

ชิลี�AT&T�
171 00 311

ชิลีเกาะอีสเตอร์
800-800-311

จีน,�PRC�-�ปักกิ่ง
108-888

จีน,�PRC�-มาเก๊า
0-800-111

จีน,�PRC�-�ใต้�เชี่
ยงไฮ้�-�China�Telecom
10-811

โคลัมเบีย�
01-800-911-0010 
800-101-111

คอสตาริกา�
0-800-011-4114

โครเอเชีย��
0800-220-111

สาธารณรัฐเช็ก-�ใหม่
00-800-222-55288

สาธารณรัฐเช็ก-�เก่า
00-420-001-01

เด็นมาร์ก��
800-100-10

เอกวาดอร์-�Andinatel
1-999-119

เอกวาดอร์�Pacifictel�-�1
1-800-225-528

เอกวาดอร์�Pacifictel�-�2
1-800-999-119

เอลซัลวาดอร์�
800-1288 
800-101-111

ฟิจิ�
004-890-1001

ฟินแลนด์�
0-800-11-0015

France�Telecom
0-800-99-0011

France�Telecom�Development
0805-701-288

เยอรมนี�
0-800-225-5288

กรีซ�
00-800-1311

กัวเตมาลา
999-9190 
800-101-111

กัวเตมาลา�
138-120

ฮอนดูรัส�
800-0123 
800-101-111

ฮ่องกง�-�Telephone
800-96-1111

ฮ่องกง�-�World�Telephone
800-93-2266

ฮังการี�
06-800-011-11

อินเดีย
000-117

อินโดนีเซีย�
001-801-10

ไอร์แลนด์
1-800-550-000

ไอร์แลนด์�UIFN**
00-800-222-55288

อิสราเอล�-�Bezeq
1-80-949-4949

อิสราเอล�-�Golden�Lines
1-80-922-2222

อิสราเอล�-�Barak
1-80-933-3333

อิตาลี�
800-172-444

ญี่ปุ่น�
00-539-111

ลัตเวีย�
800-2288

มาเลเซีย��
1-800-80-0011

เม็กซิโก�-�ใหม่
01-800 288-2872

เม็กซิโก�Por�Cobrar
01-800-112-2020

เม็กซิโก��
800-101-111

โมร็อกโก�
002-11-0011

เนเธอร์แลนด์
0800-022-9111

นิวซีแลนด์�
000-911

นิคาารากัว
1-800-0174 
800-101-111

นอร์เวย์
800-190-11

ปานามา�
800-0109 
800-101-111

เปรู�-�Telephonica
0-800-50-288 
0-800-50-000

เปรู�-�Americatel
0-800-70-088

ฟิลิปปินส์�
105-11 
105-12

โปแลนด์�
0-0-800-111-1111

โปรตุเกส
800-800-128

โรมาเนีย
080803-4288

รัสเซีย
8^10-800-110-1011 
8^10-800-120-1011

รัสเซีย�-�มอสโค�
755 5042

ซาอุดิอาระเบีย
1-800-10

เซอร์เบีย***
770-776-5624

สิงคโปร์�-�SingTel
800-011-1111

สิงคโปร์�StarHub
800-001-0001

สโลวาเกีย��
0-800-000-101

สโลวีเนีย�***
678-250-7571

แอฟริกาใต้
0-800-99-0123

เกาหลีใต้-�ONSE
00-369-11

เกาหลีใต้�-�Dacom
00-309-11

สเปน�
900-99-0011

สวีเดน��
020-799-111

สวิสเซอร์แลนด์
0-800-890011

ใต้หวัน�
00-801-102-880

ประเทศไทย�-ใหม่�
1-800-0001-33

ประเทศไทย�
800-101-111

ตุรกี��
0811-288-0001

ยูเครน��
8^100-11

สหราชอาณาจักร�-�British�
Telecom
0-800-89-0011

สหราชอาณาจักร�C&W
0-500-89-0011

สหราชอาณาจักร�NTL
0-800-013-0011

อุรุกวัย��
000-410

เวเนซูเอลา
0-800-225-5288

เวียดนาม�
1-201-0288


