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เน้ำ่�องจาก้ค่วามทัา้ทัายเร่ง่ดว่น้ำเร่่�องน้ำำ�าแลื่ะทัรั่พูยาก้ร่ยงัค่งถกู้ยก้ร่ะดบัทัั�วโลื่ก้อยา่งต่อ่เน้ำ่�อง ดงันั้ำ�น้ำไดเ้วลื่าทั่�เร่า
ต่อ้งร่ว่มมอ่ก้นั้ำเพู่�อใช้ว้สิัยัทััศน้ำท์ั่�ก้ลื่า้หาญของเร่า นั้ำ�น้ำค่อ่ ก้าร่สัร่า้งโลื่ก้ทั่�ปััญหาเร่่�องน้ำำ�าจะไมเ่ป็ัน้ำขอ้จำาก้ดัต่อ่
สัขุอน้ำามยั ค่วามเจร่ญิรุ่ง่เร่อ่ง แลื่ะก้าร่พัูฒน้ำาทั่�ยั�งยน่้ำอก่้ต่อ่ไปั ผลื่ติ่ภัณัฑ์แ์ลื่ะโซลื่ชู้นั้ำเช้งิน้ำวตั่ก้ร่ร่มของเร่าทัำา
หน้ำา้ทั่�เพู่�อสัง่น้ำำ�า บดับดั ต่ร่วจสัอบ แลื่ะต่ดิต่ามน้ำำ�า ช้ว่ยใหล้ื่กู้ค่า้แลื่ะช้มุช้น้ำของเร่าสัามาร่ถปัร่ะหยัดน้ำำ�า พูลื่งังาน้ำ 
แลื่ะค่า่ใช้จ้า่ยได ้แต่ผ่ลื่ติ่ภัณัฑ์แ์ลื่ะโซลื่ชู้นั้ำจะไมส่ัามาร่ถสัร่า้งผลื่สัมัฤทัธิ์ิ�ดงัก้ลื่า่วไดห้าก้ไมม่ท่ัม่พูนั้ำก้งาน้ำของ
เร่าทั่�ขับเค่ลื่่�อน้ำดว้ยค่า่น้ำยิมแลื่ะค่วามถกู้ต่อ้งของเร่า เร่าแต่ล่ื่ะค่น้ำแลื่ะทักุ้ค่น้ำสัามาร่ถร่่วมมอ่ก้ัน้ำเพู่�อสัร่า้งช้่�อ
เสัย่งของเร่าใน้ำก้าร่เป็ัน้ำผูน้้ำำาทั่�ไดรั้่บก้าร่เช้่�อถอ่แลื่ะเค่าร่พูใน้ำก้าร่เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งอน้ำาค่ต่ของทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าของโลื่ก้    

แน้ำวปัฏิบิตั่ขิองเร่าเป็ัน้ำเค่ร่่�องมอ่ทั่�ร่วมเร่าทักุ้ค่น้ำเป็ัน้ำบร่ษัิัทัหน้ำึ�งเดย่วทั่�อยูภ่ัายใต่ห้ลื่กั้ก้าร่ทัางจร่ยิธิ์ร่ร่มเดย่วก้นั้ำ 
หลื่ัก้ก้าร่เหลื่่าน้ำ่�เป็ัน้ำต่ัวน้ำำาทัางใน้ำก้าร่ ต่ัดสันิ้ำใจของเร่าทั่�สัอดค่ลื่อ้งก้ับค่่าน้ำยิมหลื่ัก้ของเร่า แลื่ะสัร่า้งสัถาน้ำ
ทั่�ทัำางาน้ำทั่�ทักุ้ค่น้ำรู่ส้ักึ้ถงึค่ณุค่า่ของต่ัวเองแลื่ะมอ่สิัร่ะทั่�จะแสัดงค่วามเป็ัน้ำต่ัวเองแลื่ะแน้ำวค่ดิของต่น้ำเองออก้
มา แสัดงใหเ้ห็น้ำถงึค่วามมุง่มั�น้ำใน้ำค่วามยั�งยน่้ำแลื่ะเสัร่มิค่วามแข็งแก้ร่ง่ใน้ำช้่�อเสัย่งดา้น้ำค่วามเช้่�อถอ่ไดข้องเร่า
แลื่ะก้าร่ต่ร่ะหนั้ำก้ใน้ำเป้ัาหมายของเร่า ผมขอสันั้ำบสันุ้ำน้ำใหค้่ณุใช้แ้น้ำวทัางปัฏิบิัต่ขิองเร่าเป็ัน้ำต่ัวช้่�น้ำำาก้าร่ต่ัดสันิ้ำ
ใจแลื่ะทัำางาน้ำร่ว่มก้บัลื่กู้ค่า้ของเร่า เพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำใน้ำ Xylem ซพัูพูลื่ายเออร่ ์ช้มุช้น้ำ หร่อ่คู่ค่่า้อ่�น้ำๆ ของเร่าเพู่�อ
แสัดงออก้ถงึวสิัยัทััศน้ำข์องเร่า แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่าถกู้จัดทัำาขึ�น้ำมาเพู่�อทักุ้ค่น้ำแลื่ะมผ่ลื่ใช้ส้ัำาหรั่บทักุ้ค่น้ำ ถา้
ค่ณุไมแ่น่้ำใจเก้่�ยวก้บัวธิิ์ก่้าร่ปัฏิบิตั่หิร่อ่มค่่ำาถามใดๆ เก้่�ยวก้บัแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ทิั่�ค่วร่ก้ร่ะทัำา โปัร่ดพูดูออก้มา อยา่
เก้บ็ไวค้่น้ำเดย่ว ผมขอรั่บร่องวา่ทัม่ผูบ้ร่หิาร่ของเร่าพูร่อ้มทั่�จะรั่บฟัังแลื่ะใหก้้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำทักุ้ค่น้ำเสัมอ 

ผมไดรั้่บแร่งบนั้ำดาลื่ใจจาก้แลื่ะภัาค่ภัมูใิจใน้ำค่วามสัำาเร็่จของเร่าแลื่ะอยาก้เห็น้ำพูนั้ำก้งาน้ำของเร่าสัร่า้งแร่งบนั้ำดาลื่
ใจสัำาหรั่บก้าร่จัดก้าร่ทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าใน้ำเจน้ำเน้ำอเร่ช้นั้ำถัดไปั แน้ำวทัางปัฏิบิัต่จิะช้ว่ยน้ำำาทัางใหเ้ร่า เพู่�อใหเ้ร่าแต่ก้
ต่า่งไปัจาก้องค่ก์้ร่อ่�น้ำๆ โดยเป็ัน้ำองค่ก์้ร่ทั่�มร่่าก้ฐาน้ำภัายใต่ค้่า่น้ำยิมของเร่าอยา่งแทัจ้ร่งิ ร่วมถงึเป็ัน้ำแบบอยา่ง
สัำาหรั่บก้าร่ลื่งทันุ้ำทั่�ยั�งยน่้ำแลื่ะก้าร่เป็ัน้ำพูลื่เมอ่งธิ์รุ่ก้จิทั่�ด ่เร่าทักุ้ค่น้ำต่า่งมบ่ทับาทัทั่�สัำาค่ัญของต่น้ำ ดังนั้ำ�น้ำโปัร่ด
ร่ว่มเดนิ้ำทัางใน้ำเสัน้้ำทัางทั่�สัำาค่ญัของเร่าภัายใต่พัู้น้ำธิ์ก้จิหน้ำึ�งเดย่วก้นั้ำของเร่าใน้ำก้าร่สัร่า้งโลื่ก้ทั่�มค่่วามมั�น้ำค่งดา้น้ำ
ทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าแลื่ะมค่่วามเสัมอภัาค่

Patrick Decker  
ปัร่ะธิ์าน้ำแลื่ะซอ่โ่อ
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เราคือืใคืร
วสิัยัทศันท์ ่�กล้า้หาญของเรา 

ท่� Xylem เรามุ่่�งมุ่ ั�นในการสัรา้งโล้กท่�ปญัหาเรื�องนำ �าจะไมุ่�เป็นขอ้จำากดัติ�อสัข่อนามุ่ยัของมุ่นษ่ย ์
คืวามุ่เจรญิร่�งเรอืง แล้ะการพัฒันาท่�ย ั�งยนือก่ติ�อไป  

ค่วามมุง่มั�น้ำร่ว่มใน้ำก้าร่บร่ร่ลื่เุป้ัาหมายของวสิัยัทัศัน้ำด์งัก้ลื่า่วเป็ัน้ำต่วัก้ำาหน้ำดสัิ�งทั่�เร่าเป็ัน้ำแลื่ะสัิ�งทั่�เร่าทัำา ค่วาม
สัำาเร็่จทั่�ยั�งยน่้ำของเร่าจะถกู้วดัดว้ยค่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่สัร่า้งปัร่ะโยช้น้ำท์ั่�ทัน้ำทัาน้ำแลื่ะมค่่วามหมายสัำาหรั่บ:

พันกังานของเรา 

พูนั้ำก้งาน้ำของเร่าม่บทับาทัสัำาค่ัญใน้ำก้าร่ใหบ้ร่กิ้าร่ลืู่ก้ค่า้แลื่ะ
ขบัเค่ลื่่�อน้ำก้าร่สัร่า้งน้ำวตั่ก้ร่ร่มใหม ่ เร่ามุง่มั�น้ำใน้ำก้าร่ดงึดดูแลื่ะ
รั่ก้ษัาบคุ่ลื่าก้ร่ทั่�มค่่วามสัามาร่ถทั่�ดท่ั่�สัดุ หลื่าก้หลื่ายทั่�สัดุ โดย
ก้าร่เสัร่มิสัร่า้งให ้ Xylem เป็ัน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำทั่�ยอดเย่�ยม สัง่
เสัร่มิก้าร่พัูฒน้ำาใน้ำเสัน้้ำทัางอาช้พู่แลื่ะก้าร่เต่บิโต่ ก้าร่บม่เพูาะ
วฒัน้ำธิ์ร่ร่มทั่�นั้ำบร่วมทักุ้ก้ลืุ่ม่ค่น้ำ ขบัเค่ลื่่�อน้ำดว้ยเป้ัาหมาย แลื่ะ
ใหร้่างวลัื่ใน้ำค่วามสัำาเร็่จ

ชุ่มุ่ชุนของเรา

ก้าร่เขา้ถงึทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าทั่�สัะอาดแลื่ะก้าร่สัขุาภับิาลื่ทั่�เช้่�อถอ่ได ้
เป็ัน้ำสัิ�งทั่�สัำาค่ญัสัำาหรั่บสัขุอน้ำามยัของมนุ้ำษัย ์ ค่วามยด่หยุน่้ำของ
ช้มุช้น้ำ แลื่ะก้าร่เต่บิโต่ทัางเศร่ษัฐก้จิ เร่ามุง่มั�น้ำใน้ำก้าร่ช้ว่ยเหลื่อ่
ลื่กู้ค่า้ของเร่าต่อบสัน้ำองค่วามต่อ้งก้าร่ของช้มุช้น้ำของพูวก้เขา 
แลื่ะขยายขอบเขต่เพู่�อช้่วยเหลื่อ่ชุ้มช้น้ำใหม้ค่่วามยั�งยน่้ำมาก้
ยิ�งขึ�น้ำดว้ยก้าร่ใหค้่วามช้ว่ยเหลื่อ่ดา้น้ำมนุ้ำษัยธิ์ร่ร่มสัำาหรั่บผูท้ั่�ม่
ค่วามจำาเป็ัน้ำเร่ง่ดว่น้ำ สัร่า้งค่วามต่ร่ะหนั้ำก้ใน้ำปััญหาทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�า
ทัั�วโลื่ก้แลื่ะก้าร่ต่อบสัน้ำองต่อ่ภัยัพูบิตั่ ิ

ล้กูคืา้แล้ะคืู�คืา้ของเรา 

เร่ามุ่งสัร่า้งแพูลื่ต่ฟัอร่ม์ร่ะดับโลื่ก้ทั่�มป่ัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพูสังูสัำาหรั่บ
โซลื่ชู้นั้ำเช้งิน้ำวตั่ก้ร่ร่มทั่�สัง่มอบทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�า พูลื่งังาน้ำ แลื่ะ
ก้าร่ปัร่ะหยัดค่า่ใช้จ้่ายเพู่�อช้ว่ยเหลื่อ่ลื่กู้ค่า้แลื่ะคู่ค่่า้ของเร่าแก้ ้
ปััญหาค่วามทัา้ทัายดา้น้ำแหลื่่งน้ำำ�าทั่�เร่่งด่วน้ำทั่�สัดุของพูวก้เขา 
เร่ามุ่งเน้ำน้้ำทั่�ก้าร่ค่าดก้าร่ณ์ค่วามต่อ้งก้าร่ของลืู่ก้ค่า้แลื่ะคู่่ค่า้
ของเร่า เพู่�อช้ว่ยใหพู้วก้เขาทัำาธิ์รุ่ก้จิก้บัเร่าไดง้า่ย

คื�านยิมุ่ของเรา
คื�านยิมุ่ของเราเป็นติวักำาหนดสัิ�งท่�เราเป็นแล้ะวธิีก่ารดำาเนนิธีร่กจิของเราในแติ�ล้ะวนั

แล้ะเป็นรากฐานในการประสับัผล้สัำาเร็จติามุ่เป้าหมุ่ายวสิัยัทศันข์องเรา:

เคืารพัซึ�งก้นั้ำแลื่ะก้นั้ำ ใหเ้ก้ย่ร่ต่ิ
ใน้ำค่วามหลื่าก้หลื่ายของบคุ่ค่ลื่
แลื่ะค่วามค่ดิเห็น้ำ เค่าร่พูใน้ำสัิ�ง
แวดลื่อ้ม

รบััผดิชุอบัสัำาหรั่บค่ำาพูดูแลื่ะ
ก้าร่ก้ร่ะทัำา เพู่�อค่วามพูงึพูอใจ
ของลื่กู้ค่า้ เพู่�อก้าร่ต่อบแทัน้ำค่น่้ำ
สัูช่้มุช้น้ำ

คืวามุ่ถูกูติอ้งสัำาหรั่บก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำ
ก้าร่อยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม ก้าร่ทัำาใน้ำ
สัิ�งทั่�เร่าพูดูวา่จะทัำา ก้าร่มค่่วาม
ก้ลื่า้หาญทั่�จะสั่�อสัาร่อยา่งต่ร่งไปั
ต่ร่งมา

สัรา้งสัรรคืส์ัำาหรั่บก้าร่ค่ดิน้ำอก้
ก้ร่อบ ก้าร่ค่าดก้าร่ณค์่วาม
ทัา้ทัายใน้ำอน้ำาค่ต่ ก้าร่ปัลื่ดปัลื่อ่ย
ศกั้ยภัาพูก้าร่เต่บิโต่
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การใหค้ืวามุ่สัามุ่ารถูกบััชุ่มุ่ชุน  
เร่าสัร่า้งปัร่ะโยช้น้ำส์ัำาหรั่บสังัค่มดว้ยก้าร่มอบ
ค่วามเช้่�ยวช้าญ เทัค่โน้ำโลื่ย ่แลื่ะอปุัก้ร่ณใ์น้ำ
ก้าร่จัดก้าร่ภัยัพูบิตั่ทิั่�เก้่�ยวก้บัน้ำำ�าทั่�จำาเป็ัน้ำสัำาหรั่บ
ช้มุช้น้ำดว้ยก้าร่ใหค้่วามรู่แ้ลื่ะสัร่า้งก้าร่ต่ร่ะหนั้ำก้
เก้่�ยวก้บัค่วามทัา้ทัายดา้น้ำทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�า แลื่ะสัร่า้ง
แร่งบนั้ำดาลื่ใจของก้าร่ดแูลื่รั่ก้ษัาทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าใน้ำ
เจน้ำเน้ำอเร่ช้นั้ำถดัไปั แลื่ะก้าร่เช้่�อมโยงไปัสัูค่่วาม
มุง่มั�น้ำของพูนั้ำก้งาน้ำแลื่ะอาสัาสัมคั่ร่ผูม้ส่ัว่น้ำได ้
สัว่น้ำเสัย่ของเร่าเพู่�อใหเ้วลื่าก้บัก้าร่ค่น้้ำหาสัาเหตุ่
ทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บัทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าใน้ำทัอ้งถิ�น้ำ

การสัรา้งบัรษิทัท่�คืำานงึถูงึคืวามุ่ย ั�งยนื  
เร่าดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิดว้ยค่วามถกู้ต่อ้ง ลื่ดก้าร่ปัลื่อ่ย
ก้า๊ซเร่อ่น้ำก้ร่ะจก้สัูส่ั ิ�งแวดลื่อ้ม รั่บร่องค่วาม
ปัลื่อดภัยัสัำาหรั่บบคุ่ลื่าก้ร่ของเร่าแลื่ะค่ณุภัาพู
ของผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์สัง่เสัร่มิวฒัน้ำธิ์ร่ร่มของค่วาม
หลื่าก้หลื่ายแลื่ะก้าร่นั้ำบร่วมทักุ้ก้ลืุ่ม่ค่น้ำ แลื่ะก้าร่
ทัำางาน้ำร่ว่มก้นั้ำซพัูพูลื่ายเอร่แ์ลื่ะองค่ก์้ร่ต่า่งๆ  
ทั่�มค่่า่น้ำยิมเหมอ่น้ำก้นั้ำ 

การทำางานเพัื�อล้กูคืา้ของเรา  
เร่ามอบเทัค่โน้ำโลื่ยเ่ช้งิน้ำวตั่ก้ร่ร่ม โซลื่ชู้นั้ำ แลื่ะ
ค่วามเช้่�ยวช้าญเพู่�อช้ว่ยเหลื่อ่ลื่กู้ค่า้ของเร่าแก้ ้
ปััญหาอนั้ำทัา้ทัายเก้่�ยวก้บัทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าทั่�สัำาค่ญั 
เร่าใช้ป้ัร่ะโยช้น้ำจ์าก้พูลื่งัของขอ้มลูื่แลื่ะก้าร่
วเิค่ร่าะหเ์พู่�อเปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งก้าร่บร่หิาร่จัดก้าร่น้ำำ�า
แลื่ะสัง่มอบก้าร่ปัร่ะหยดัทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�า พูลื่งังาน้ำ 
แลื่ะค่า่ใช้จ้า่ยสัำาหรั่บลื่กู้ค่า้แลื่ะช้มุช้น้ำของพูวก้เขา
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ความสามารถใน
การจัดหาได้

การดำเนินงาน

การตอบสนองต่อ
ความเสียหาย

การให้ความรู้และ
การตระหนัก

การปฏิบัติตาม
พันธกิจ

ความยืดหยุ่น วัฒนธรรม/
พนักงานท่ีมี
ความ
สามารถ

ความ
ขาดแคลน

ห่วงโซ่
อุปทาน

ความยั่งยืน

คืวามุ่มุ่่�งมุ่ ั�นในดา้นคืวามุ่ย ั�งยนืของเรา

เราใหก้ารชุ�วยเหล้อืในการสัรา้งโล้กท่�มุ่ส่ัข่ภาพัท่�ดข่ ึ�นแล้ะมุ่ค่ืวามุ่มุ่ ั�นคืงดา้นทรพััยากรนำ �ามุ่ากขึ�น ในขณะ
สัรา้งประโยชุนใ์หก้บััสังัคืมุ่แล้ะเศรษฐกจิโดยผ�าน:

ท่� Xylem คืวามุ่ย ั�งยนืเป็นรากฐานของสัิ�งท่�เราเป็นแล้ะงานท่�เราทำา 
เร่าใหค้่ำาน้ำยิามของค่วามยั�งยน่้ำใน้ำแบบก้วา้งๆ วา่เป็ัน้ำวธิิ์ป่ัฏิบิตั่ทิั่�มค่่วามรั่บผดิช้อบทั่�สัง่เสัร่มิปัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพูดา้น้ำสัิ�งแวดลื่อ้ม 
เศร่ษัฐก้จิแลื่ะสังัค่มทัั�วโลื่ก้ ก้าร่สัร่า้งโลื่ก้ทั่�ปัลื่อดภัยัมาก้ขึ�น้ำแลื่ะเทัา่เทัย่มมาก้ขึ�น้ำสัำาหรั่บปัร่ะช้าก้ร่ทัั�วโลื่ก้ทัั �งหมด เป้ัา
หมายของเร่าค่อ่ก้าร่สัร่า้งโลื่ก้ทั่�มค่่วามมั�น้ำค่งดา้น้ำทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�ามาก้ขึ�น้ำแลื่ะมค่่วามเสัมอภัาค่เพู่�อใหท้ักุ้ภัาค่สัว่น้ำมค่่วาม

ยั�งยน่้ำแลื่ะโดยค่ำาน้ำงึถงึก้าร่สัร่า้งปัร่ะโยช้น้ำต์่อ่สังัค่มเป็ัน้ำหลื่กั้ น้ำ่�เป็ัน้ำเหต่ผุลื่ทั่�เร่ามุง่มั�น้ำใน้ำก้าร่บรู่ณาก้าร่ค่วามยั�งยน่้ำไวใ้น้ำทักุ้
ลื่กั้ษัณะของวธิิ์ก่้าร่ดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิแลื่ะเป้ัาหมายทั่�เร่าก้ำาหน้ำดไวส้ัำาหรั่บอน้ำาค่ต่ 

เรย่นรูเ้พั ิ�มุ่เติมิุ่เก่�ยวกบัักล้ยท่ธีด์า้นคืวามุ่
ย ั�งยนืของเราแล้ะอ�านรายงานดา้นคืวามุ่
ย ั�งยนืของเราไดท้ ่� เว็บัไซติข์องเรา

ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

https://www.xylem.com/en-us/sustainability/


สัา 

รบัญั
การปกป้อง
ผล้ประโยชุนข์องบัรษิทั

การทำางานร�วมุ่กบััผูอ้ ื�น
การมุ่ส่ั�วนร�วมุ่
ในชุ่มุ่ชุนของเรา

การทำางานร�วมุ่กบััซพััพัล้ายเออร์
ล้กูคืา้แล้ะคืู�คืา้ ทางธีร่กจิ ข ั�นสัด่ทา้ย

สัาเหต่ทุั่�เร่าต่อ้งมแ่น้ำวปัฏิบิตั่ ิ 07
ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจอยา่งรั่บผดิช้อบ 09
ก้าร่ถามค่ำาถามแลื่ะก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่ 10

ก้าร่รั่ก้ษัาช้่�อเสัย่งของ Xylem 31
วธิิ์ก่้าร่รั่ก้ษัาช้่�อเสัย่งของเร่า 32
ก้าร่ปัก้ป้ัองทัรั่พูยส์ันิ้ำแลื่ะทัรั่พูยส์ัมบตั่ขิองบร่ษัิัทั 33
ก้าร่เก้บ็บนั้ำทักึ้แลื่ะก้าร่ร่ายงาน้ำทัางก้าร่เงนิ้ำ 37
ก้าร่ซ่�อแลื่ะก้าร่ขายหลื่กั้ทัรั่พูย ์ 38

ก้าร่ใหเ้ก้ย่ร่ต่ใิน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ 14
ก้าร่มค่่วามปัลื่อดภัยัแลื่ะสัขุภัาพูดเ่สัมอ 17
ก้าร่ใหค้่วามเค่าร่พูใน้ำค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของเพู่��อ 

น้ำร่ว่มงาน้ำของเร่า 19

ก้าร่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำช้มุช้น้ำแลื่ะก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่ 40
ก้าร่ปัก้ป้ัองสัิ�งแวดลื่อ้มของเร่า 41
ก้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำดา้น้ำสัทิัธิ์มินุ้ำษัยช้น้ำ 42

จร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บทั่� Xylem 44
ก้าร่ยก้เวน้้ำ 44
ดชั้น้ำ ่ 45 

ก้าร่หลื่ก่้เลื่่�ยงผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ 21
ก้าร่แขง่ขนั้ำอยา่งเป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม 23
ก้าร่ต่ดิต่อ่ธิ์รุ่ก้จิแลื่ะก้าร่ช้น้ำะธิ์รุ่ก้จิ 25

แนวปฏิบิัตัิขิองเรา
คืวามุ่รบััผดิชุอบัของเรา

ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

5  



แนวปฏิบิัตัิขิองเรา
คืวามุ่รบััผดิชุอบัของเรา
สัาเหต่ทุั่�เร่าต่อ้งมแ่น้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิ 07
ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจอยา่งรั่บผดิช้อบ  09
ก้าร่ถามค่ำาถามแลื่ะก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่ 10

ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั
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ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

สัาเหติท่่�เราติอ้งมุ่แ่นวทางปฏิบิัตัิ ิ
แนวปฏิบิัตัิขิองเราเป็นสัิ�งท่�รวมุ่เราทก่คืนเป็น
บัรษิทัหนึ�งเดย่วท่�อยู�ภายใติห้ล้กัการทาง
จรยิธีรรมุ่เดย่วกนั ซึ�งจะใหว้ธิีก่ารท่�เราคืวร
ปฏิบิัตัิใินทก่ท่� ทก่วนัท่�เราทำางานร�วมุ่กนัเพัื�อมุ่่�ง
สัู�พันัธีกจิของเราในการสัรา้งโล้กท่�มุ่ค่ืวามุ่มุ่ ั�นคืง
ดา้นทรพััยากรนำ �ามุ่ากขึ�นแล้ะมุ่ค่ืวามุ่เสัมุ่อภาคื

ทั่� Xylem เร่ามค่่วามทัะเยอทัะยาน้ำทั่�จะทัำาผลื่งาน้ำทั่�ดด่ว้ย
ก้าร่ทัำาสัิ�งทั่�ถกู้ต่อ้งเสัมอ ค่วามมุง่มั�น้ำร่ว่มของเร่าใน้ำค่วามถกู้
ต่อ้งแลื่ะจร่ยิธิ์ร่ร่มทัำาใหบ้ร่ษัิัทัของเร่าแข็งแก้ร่ง่มาก้ขึ�น้ำแลื่ะ
ยั�งยน่้ำมาก้ขึ�น้ำ เม่�อทักุ้ค่น้ำปัฏิบิตั่สิัอดค่ลื่อ้งก้บัค่า่น้ำยิมหลื่กั้ของ
เร่า เร่าสัามาร่ถสัร่า้งวฒัน้ำธิ์ร่ร่มแลื่ะค่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่สัง่
มอบผลื่ก้ร่ะทับทัางเศร่ษัฐก้จิ สังัค่ม แลื่ะสัิ�งแวดลื่อ้มทั่�เป็ัน้ำ
หน้ำึ�งเดย่วได ้ 

แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่าเป็ัน้ำเค่ร่่�องมอ่ทั่�ช้ว่ยใหเ้ร่าน้ำำาค่า่น้ำยิม
มาปัร่ะยกุ้ต่ใ์ช้ใ้น้ำก้าร่ทัำางาน้ำทักุ้ๆ วนั้ำ โดยเป็ัน้ำต่วัก้ำาหน้ำดค่วาม
รั่บผดิช้อบแลื่ะค่วามค่าดหวงัใน้ำพูฤต่กิ้ร่ร่มของเร่า แน้ำวทัาง
ปัฏิบิตั่ขิองเร่าไมส่ัามาร่ถร่ะบทุักุ้สัถาน้ำก้าร่ณท์ั่�เร่าอาจเผช้ญิ
ได ้แต่เ่ป็ัน้ำก้ร่อบแน้ำวทัางแลื่ะแหลื่ง่ขอ้มลูื่เสัร่มิสัำาหรั่บก้าร่
ต่ดัสันิ้ำใจทั่�มจ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม 

แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ไิดรั้่บก้าร่ออก้แบบมาสัำาหรั่บทักุ้ค่น้ำ แลื่ะทักุ้
ค่น้ำทั่� Xylem จะต่อ้งปัฏิบิตั่ติ่าม แน้ำวทัางปัฏิบิตั่มิผ่ลื่ใช้ก้้บัทักุ้
ค่น้ำ ไมว่า่ค่ณุจะเป็ัน้ำสัมาช้กิ้ใน้ำค่ณะก้ร่ร่มก้าร่บร่หิาร่  
เจา้หน้ำา้ทั่�บร่หิาร่ หร่อ่พูนั้ำก้งาน้ำปัฏิบิตั่กิ้าร่ใน้ำโร่งงาน้ำก้็ต่าม 
โดยมผ่ลื่ใช้ใ้น้ำทักุ้ทั่�ทั่�เร่าดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิ ใน้ำทักุ้สัถาน้ำก้าร่ณท์ั่�
เก้่�ยวขอ้งก้บัก้าร่ทัำางาน้ำ แลื่ะทักุ้เวลื่าทั่�ค่ณุทัำาหน้ำา้ทั่�เป็ัน้ำ
ต่วัแทัน้ำของบร่ษัิัทั ร่วมถงึก้จิก้ร่ร่มของโค่ร่งก้าร่ Watermark 

น้ำอก้จาก้น้ำ่�เร่ายงัค่าดหวงัใหคู้่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ทัำางาน้ำร่ว่มก้บัเร่า
หร่อ่เป็ัน้ำต่วัแทัน้ำของเร่าจะต่อ้งยดึปัฏิบิตั่ติ่ามมาต่ร่ฐาน้ำเดย่ว
ก้บัเร่าแลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามจติ่วญิญาณของแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่า  

เราทก่คืนมุ่ค่ืวามุ่รบััผดิชุอบัสัำาหรบััการดำาเนนิ
ธีร่กจิอย�างมุ่จ่รยิธีรรมุ่แล้ะสัอดคืล้อ้งกบััคื�านยิมุ่
ของ Xylem

ไมว่า่ค่ณุจะทัำาหน้ำา้ทั่�ใด ค่ณุเป็ัน้ำต่วัแทัน้ำของ Xylem แลื่ะม่
บทับาทัใน้ำก้าร่สัร่า้งผลื่ค่บ่หน้ำา้ไปัสัูพัู่น้ำธิ์ก้จิร่ว่มของเร่า  
เร่าทัำาสัิ�งน้ำ่�ไดส้ัำาเร็่จร่ว่มก้นั้ำไดโ้ดยก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิโดยยดึถอ่
ค่วามถกู้ต่อ้งสัำาค่ญัทั่�สัดุเสัมอ ก้าร่ยดึมั�น้ำใน้ำ 
ค่วามรั่บผดิช้อบน้ำ่�หมายถงึเร่าทักุ้ค่น้ำจะต่อ้ง:

• แสัดงออก้ถงึค่า่น้ำยิมของเร่าโดยผา่น้ำก้าร่พูดูแลื่ะก้าร่ก้
ร่ะทัำา

• สันั้ำบสันุ้ำน้ำใหเ้พู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำต่ดัสันิ้ำใจอยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม  
(ก้าร่ทัำาใน้ำสัิ�งทั่�ถกู้ต่อ้ง) 

• เขา้ใจแลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิน้ำโยบายของบร่ษัิัทั
ของเร่า

• เขา้รั่บก้าร่ฝึึก้อบร่มดา้น้ำจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎ
ร่ะเบย่บทั่�ไดรั้่บมอบหมายทัั �งหมด 

• ปัฏิบิตั่สิัอดค่ลื่อ้งต่ามก้ฎหมายแลื่ะก้ฎร่ะเบย่บของรั่ฐบาลื่
ก้ลื่าง รั่ฐบาลื่ของรั่ฐ แลื่ะทัอ้งถิ�น้ำทั่�มผ่ลื่ใช้ก้้บัธิ์รุ่ก้จิของเร่า

• จงพูดูออก้มาเม่�อค่ณุมค่่ำาถามหร่อ่ขอ้ก้งัวลื่ใดๆ เม่�อใค่ร่
บางค่น้ำอาจไมป่ัฏิบิตั่ติ่ามแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่า 

ก้ฎหมายแลื่ะก้ฎร่ะเบย่บต่า่งๆ มค่่วามซบัซอ้น้ำแลื่ะอาจมก่้าร่
เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งได ้แลื่ะแปัร่ผัน้ำไปัต่ามแต่ล่ื่ะปัร่ะเทัศ น้ำโยบาย
ของบร่ษัิัทัก้อ็าจมก่้าร่เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งไดเ้ช้น่้ำก้นั้ำแลื่ะอาจแปัร่ผัน้ำ
โดยขึ�น้ำอยูก่้บัต่ำาแหน่้ำงทั่�ต่ั �ง พูนั้ำก้งาน้ำทักุ้ค่น้ำจะต่อ้งทัำาค่วาม
เขา้ใจก้บัน้ำโยบาย ก้ฎหมายแลื่ะก้ฎร่ะเบย่บต่า่งๆ ทั่�มผ่ลื่ใช้ ้
ก้บัหน้ำา้ทั่�ก้าร่ทัำางาน้ำของแต่ล่ื่ะค่น้ำ บร่ษัิัทัค่าดหวงัใหท้ักุ้ค่น้ำ
ปัฏิบิตั่สิัอดค่ลื่อ้งต่ามก้ฎหมายใน้ำปัร่ะเทัศทั่�เร่าดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิ 
ถา้ค่วามค่าดหวงันั้ำ�น้ำร่ะบไุวไ้มช่้ดัเจน้ำ ค่ณุสัามาร่ถขอค่วาม
ช้ว่ยเหลื่อ่จาก้แหลื่ง่สันั้ำบสันุ้ำน้ำทั่�ไดร้่ะบไุวใ้น้ำแน้ำวทัางปัฏิบิตั่นิ้ำ่�
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ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

คืวามุ่รบััผดิชุอบัของผูจ้ดัการ

ผูจั้ดก้าร่มค่่วามรั่บผดิช้อบทั่�มาก้ก้วา่ใน้ำก้าร่เป็ัน้ำผูน้้ำำาดว้ยก้าร่แสัดงเป็ัน้ำต่วัอยา่งแลื่ะเป็ัน้ำแบบอยา่งทั่�ด่
ใน้ำก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจอยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม ผูจั้ดก้าร่มค่่วามรั่บผดิช้อบสัำาหรั่บก้าร่ก้ำาหน้ำดร่ะดบัจร่ยิธิ์ร่ร่มทั่�เหมาะ
สัมก้บัทัม่ของต่น้ำ น้ำอก้จาก้น้ำ่�ผูจั้ดก้าร่มค่่วามรั่บผดิช้อบสัำาหรั่บก้าร่สัง่เสัร่มิสัภัาพูแวดลื่อ้มก้าร่ทัำางาน้ำ
ดา้น้ำบวก้ ทัำางาน้ำเป็ัน้ำทัม่ นั้ำบร่วมทักุ้ก้ลืุ่ม่ค่น้ำ ทั่�จะช้ว่ยใหเ้พู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำของเร่าบร่ร่ลื่ศุกั้ยภัาพูสังูสัดุ
ของพูวก้เขาได ้

ผูจั้ดก้าร่จะต่อ้ง:

• เป็นแบับัอย�างใน้ำดา้น้ำค่วามถกู้ต่อ้งแลื่ะก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจทั่�มจ่ร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะแน่้ำใจวา่ก้าร่ปัฏิบิตั่สิัว่น้ำ
บคุ่ค่ลื่ของต่น้ำเป็ัน้ำต่วัอยา่งทั่�ดใ่น้ำดา้น้ำค่า่น้ำยิมของเร่าได ้ 

• สัรา้งสัภัาพูแวดลื่อ้มก้าร่ทัำางาน้ำทั่�พูร่อ้มต่อ้น้ำรั่บก้าร่สั่�อสัาร่แบบเปิัด อนุ้ำญาต่ใหท้ักุ้ค่น้ำแสัดงค่วาม
ค่ดิเห็น้ำของต่น้ำ แลื่ะสัง่เสัร่มิใหพู้นั้ำก้งาน้ำแจง้ขอ้ก้งัวลื่ออก้มา

• สัื�อสัารค่วามค่าดหวงัดา้น้ำจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บก้บัสัมาช้กิ้ใน้ำทัม่ของต่น้ำ

• จดัการค่วามรั่บผดิช้อบของสัมาช้กิ้ใน้ำทัม่สัำาหรั่บก้าร่เขา้รั่บก้าร่ฝึึก้อบร่มต่ามขอ้ก้ำาหน้ำดของก้าร่
ฝึึก้อบร่มแลื่ะก้าร่รั่บร่องใน้ำหลื่กั้สัตู่ร่จร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บทัั �งหมด

• รบััรองวา่สัมาช้กิ้ใน้ำทัม่รู่จั้ก้แลื่ะเขา้ใจใน้ำน้ำโยบาย ขั �น้ำต่อน้ำปัฏิบิตั่ ิแลื่ะก้ฎหมายทั่�มผ่ลื่ใช้ก้้บัก้าร่
ทัำางาน้ำของพูวก้เขา

• เคืารพัใน้ำก้าร่รั่ก้ษัาค่วามลื่บัของพูนั้ำก้งาน้ำทั่�แจง้ขอ้ก้งัวลื่หร่อ่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำก้าร่สัอบสัวน้ำภัายใต่ ้
ขอบเขต่สังูสัดุแลื่ะต่ามทั่�ก้ฎหมายอนุ้ำญาต่ไว ้

• ติอ้งหล้ก่เล้่�ยงแลื่ะไมย่อมอดทัน้ำต่อ่ก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�เป็ัน้ำก้าร่ต่อบโต่ต้่อ่บคุ่ค่ลื่ทั่�แจง้ขอ้ก้งัวลื่

จะทำาอย�างไร ถูา้...

จะทำาอย�างไร ถูา้มุ่ใ่คืรบัางคืนพัดูกบััฉันัเก่�ยวกบััการล้ะเมุ่ดิแนวทาง
ปฏิบิัตัิทิ ่�อาจเกดิขึ�น 

หาเวลื่าพูดูค่ยุก้บัเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำค่น้ำนั้ำ�น้ำแลื่ะรั่บฟัังโดยไมต่่อ้งต่ดัสันิ้ำ ถา้ค่ณุเช้่�อวา่มก่้าร่ลื่ะเมดิ
แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ทิั่�เป็ัน้ำไปัได ้โปัร่ดแบง่ปััน้ำขอ้มลูื่ก้บัฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎ
ร่ะเบย่บโดยก้าร่ก้ร่อก้ขอ้มลูื่ร่ายงาน้ำผา่น้ำ สัายดว่น้ำค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem ดทูั่�หวัขอ้  
วธิิ์ก่้าร่ไดรั้่บแจง้ขอ้ก้งัวลื่ สัำาหรั่บขอ้มลูื่เพูิ�มเต่มิเก้่�ยวก้บัสัิ�งทั่�ค่วร่ปัฏิบิตั่ใิน้ำสัถาน้ำก้าร่ณน์้ำ่�

การฟังัอย�างติ ั�งใจ

ผูจั้ดก้าร่ทั่� Xylem มบ่ทับาทัทั่�สัำาค่ญัใน้ำก้าร่สัร่า้งสัภัาพูแวดลื่อ้มทั่�มก่้าร่นั้ำบร่วมทักุ้ก้ลืุ่ม่ค่น้ำ
ทั่�ซ ึ�งพูนั้ำก้งาน้ำของเร่ามค่่วามอสิัร่ะใน้ำก้าร่พัูฒน้ำา เต่บิโต่ แลื่ะแสัดงออก้ถงึค่วามเป็ัน้ำต่วัเอง
อยา่งแทัจ้ร่งิได ้ผูน้้ำำาของเร่าทัำาเร่่�องน้ำ่�ไดด้ว้ยก้าร่รั่บฟััง ยอมรั่บฟัังค่วามค่ดิเห็น้ำของค่น้ำอ่�น้ำ 
แลื่ะมก่้าร่สัน้ำทัน้ำาแบบเปิัดอยา่งบอ่ยค่รั่ �งก้บัสัมาช้กิ้ใน้ำทัม่ของต่น้ำ

ฉันัจะมุ่ว่ธิีก่ารสั�งเสัรมิุ่คืวามุ่หล้ากหล้ายแล้ะการนบััรวมุ่ทก่กล้่�มุ่คืนได้
อย�างไร

• ใหค้ืวามุ่สัำาคืญัก้บัเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำทักุ้ค่น้ำสัำาหรั่บมมุมองทั่�ค่วามหลื่าก้หลื่ายของพูวก้เขา
• สัรา้งทัม่โดยค่ำาน้ำงึถงึค่วามหลื่าก้หลื่าย
• มุ่ค่ืวามุ่ติ ั�งใจเพู่�อทัำาใหข้อ้เสัน้ำอแน้ำะของเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำทั่�แต่ก้ต่า่งก้นั้ำนั้ำ�น้ำเดน่้ำช้ดัขึ�น้ำ 
• แบั�งปนัขอ้มลูื่แลื่ะค่น้้ำหาขอ้มลูื่อ่�น้ำๆ จาก้สัมาช้กิ้ของทัม่ทัั �งหมด
• คืน้หามมุมองทั่�แต่ก้ต่า่งอยา่งจร่งิจังเพู่�อหาวธิิ์แ่ก้ปั้ัญหาทั่�ด่
• รบััฟังัผูอ้่�น้ำอยา่งมม่าร่ยาทัแลื่ะใหก้้าร่เค่าร่พู
• พัดูออกมุ่า หาก้ค่ณุรู่ส้ักึ้วา่มมุมองของค่ณุหร่อ่มมุมองของค่น้ำอ่�น้ำๆ ไมไ่ดรั้่บก้าร่ใหเ้ก้ย่ร่ต่ิ

ดขูอ้มลูื่เพูิ�มเต่มิไดท้ั่� ก้าร่ใหเ้ก้ย่ร่ต่ใิน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ
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ไมุ่�ใชุ�

เราติอ้งภมูุ่ใิจในการทำางานของเราแล้ะทางเล้อืกท่�เราติดัสันิใจสัำาหรบัั Xylem เมุ่ื�อ
พับัสัถูานการณท์่�ทา้ทาย เราจะติอ้งประเมุ่นิติวัเล้อืกติ�างๆ อย�างรอบัคือบัแล้ะขอ
คืวามุ่ชุ�วยเหล้อืเมุ่ื�อจำาเป็น

ก้าร่พูดูวา่ “ทัำาใน้ำสัิ�งทั่�ถกู้ต่อ้ง” นั้ำ�น้ำทัำาไดง้า่ย แต่ส่ั ิ�งทั่�ถกู้ต่อ้งจร่งิๆ แลื่ว้ไมไ่ดช้้ดัเจน้ำเสัมอไปั เม่�อค่ณุเผช้ญิ
ก้บัสัถาน้ำก้าร่ณท์ั่�สั ิ�งทั่�ถกู้ต่อ้งอาจไมป่ัร่าก้ฎออก้มาช้ดัเจน้ำ ค่ำาถามต่อ่ไปัน้ำ่�จะช้ว่ยค่ณุเลื่อ่ก้ทัางเลื่อ่ก้ทั่�
เหมาะสัมได ้

เร่าขอแน้ำะน้ำำาใหค้่ณุพูดูค่ยุก้บัผูจั้ดก้าร่ของค่ณุก้อ่น้ำสัำาหรั่บสัิ�งทั่�ค่วร่ทัำา หร่อ่พูดูค่ยุต่ลื่อดจน้ำถงึก้าร่
ปัร่กึ้ษัาเก้่�ยวก้บัก้าร่จัดก้าร่ก้บัขอ้ก้งัวลื่ต่า่งๆ ผา่น้ำช้อ่งทัางอ่�น้ำๆ ทั่�เร่าจัดไวใ้ห ้(ดทูั่� ก้าร่ถามค่ำาถาม
แลื่ะก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่)

การติดัสันิใจอย�างรบััผดิชุอบั

ไมุ่�ใชุ�

ไมุ่�ใชุ�

ใชุ�

ใชุ�

ไปัต่อ่ทั่� 
ค่ำาถามถดัไปั

ไปัต่อ่ทั่� 
ค่ำาถามถดัไปั

ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ต่อ่ 
ดว้ยค่วามมั�น้ำใจ! 

ถา้ค่ำาต่อบของค่ำาถามใดๆ ค่อ่ ไมใ่ช้ ่ใหห้ยดุ อยา่ทัำาก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ใด ใหค้่น้้ำหาค่ำาแน้ำะน้ำำาจาก้
แหลื่ง่ทั่�ไวว้างใจได ้เช้น่้ำ ผูจั้ดก้าร่ของค่ณุ เจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่ หร่อ่สัมาช้กิ้ของฝ่ึาย
ก้ฎหมายหร่อ่ฝ่ึายก้าร่เงนิ้ำเพู่�อขอค่ำาแน้ำะน้ำำาเก้่�ยวก้บัวธิิ์ก่้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ต่อ่ 

เราสัามุ่ารถูทำาเชุ�นน ั�นไดห้รอืไมุ่�
ก้าร่ก้ร่ะทัำาดงัก้ลื่า่วถกู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมาย

หร่อ่ไม่
น้ำโยบายของ Xylem อนุ้ำญาต่ใหท้ัำาได ้

ใช้ห่ร่อ่ไม่

เราคืวรทำาหรอืไร
ก้าร่ก้ร่ะทัำาดงัก้ลื่า่วถกู้ต่อ้งต่ามหลื่กั้

จร่ยิธิ์ร่ร่มใช้ห่ร่อ่ไม ่
ก้าร่ก้ร่ะทัำานั้ำ�น้ำสัอดค่ลื่อ้งก้บั ค่า่น้ำยิมแลื่ะ

แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่าใช้ห่ร่อ่ไม ่

คืวามุ่คืดิน ั�นเป็นคืวามุ่คืดิ 
ท่�ดใ่ชุ�หรอืไมุ่�

ก้าร่ก้ร่ะทัำานั้ำ�น้ำจะเป็ัน้ำก้าร่รั่ก้ษัาหร่อ่ปัรั่บปัร่งุ
วฒัน้ำธิ์ร่ร่ม ช้่�อเสัย่ง แลื่ะธิ์รุ่ก้จิของเร่าโดย

ไมล่ื่ะเมดิต่อ่ค่า่น้ำยิมของเร่าใช้ห่ร่อ่ไม ่
ค่ณุจะรู่ส้ักึ้ยนิ้ำดห่ร่อ่ไม ่หาก้ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่
ของเร่าถกู้ร่ายงาน้ำใน้ำขา่วหร่อ่โซเช้ย่ลื่มเ่ดย่

ใชุ�
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การถูามุ่คืำาถูามุ่
แล้ะการแจง้ขอ้กงัวล้

การทำาในสัิ�งท่�ถูกูติอ้งหมุ่ายถูงึการพัดูออกมุ่า หากคืณ่พับัว�ามุ่บ่ัางอย�างท่�อาจไมุ่�ถูกูติอ้ง เรามุ่่
ชุ�องทางหล้ากชุ�องทางพัรอ้มุ่ใหค้ืณ่ใชุเ้พัื�อแบั�งปนัขอ้กงัวล้ของคืณ่ 

ก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่สัามาร่ถช้ว่ยเสัร่มิค่วามแข็งแก้ร่ง่ของบร่ษัิัทัโดยจะทัำาใหเ้ร่าสัามาร่ถต่อบสัน้ำองต่อ่ปััญหา
ทั่�เก้ดิขึ�น้ำไดอ้ยา่งเหมาะสัม แมว้า่อาจไมไ่ดเ้ป็ัน้ำเช้น่้ำนั้ำ�น้ำเสัมอไปั แต่ก่้าร่พูดูออก้มาเก้่�ยวก้บัขอ้ก้งัวลื่ของค่ณุ
เป็ัน้ำสัิ�งทั่�ถกู้ต่อ้งทั่�ค่วร่ทัำา น้ำ่�เป็ัน้ำเหต่ผุลื่ทั่��เร่าสัง่เสัร่มิแลื่ะค่าดหวงัใหท้ักุ้ค่น้ำพูดูออก้มาหาก้มค่่ำาถามหร่อ่ขอ้
ก้งัวลื่เก้่�ยวก้บัแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิวธิิ์ก่้าร่น้ำำาไปัปัฏิบิตั่หิร่อ่ค่วร่ปัฏิบิตั่ติ่ามหร่อ่ไม ่ซึ�งร่วมถงึก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�เก้่�ยวก้บั

ก้าร่ลื่ะเมดิก้ฎหมายหร่อ่น้ำโยบายของบร่ษัิัทัเช้น่้ำก้นั้ำ 

สัายด�วนคืวามุ่ถูกูติอ้งของ 
Xylem 
โทัร่ศพัูทั:์ (1) 605.275.8765 หร่อ่  
(1) 888.995.9870  
integrity.xylem.com
สัำาหรั่บหมายเลื่ขก้าร่ต่ดิต่อ่ของทัอ้งถิ�น้ำ 
integrity.xylem.com

หวัหนา้เจา้หนา้ท่�ฝ่� ายจรยิธีรรมุ่
แล้ะการปฏิบิัตัิติิามุ่กฎระเบัย่บัของ 
Xylem  
โทัร่ศพัูทั:์ (1) 914.323.5991  
อเ่มลื่: chief.ethicsofficer@xylem.com

รองประธีาน ฝ่� ายติรวจสัอบั
ภายในของ Xylem  
โทัร่ศพัูทั:์ (1) 914.323.5705  
อเ่มลื่: internal.audit@xylem.com

ประธีานคืณะกรรมุ่การติรวจสัอบัภายใน
ของคืณะกรรมุ่การบัรหิาร  
c/o Xylem Corporate Secretary;  
Xylem Inc., 1 International Drive,  
Rye Brook, New York, USA.

ผูจ้ดัการหรอืผูน้ำาท่�ไว ้
วางใจได้

เจา้หนา้ท่�ฝ่� ายทรพััยากรบัค่ืคืล้ท่�
ไวว้างใจได้

ผูต้ิรวจการของ Xylemสัมุ่าชุกิของฝ่� ายกฎหมุ่ายหรอืฝ่� าย
การเงนิ

มุ่ห่ล้ายชุ�องทางท่�คืณ่สัามุ่ารถูพัดูออกมุ่า คืณ่สัามุ่ารถูใชุชุ้�องทางขอ้ใดขอ้หนึ�งไปน่�ติามุ่ท่�คืณ่สัะดวก  
ถา้ค่ณุพูบสัิ�งทั่�อาจไมถ่กู้ต่อ้ง เร่าขอสันั้ำบสันุ้ำน้ำใหค้่ณุพูดูค่ยุก้บัช้อ่งทัางใดช้อ่งทัางหน้ำึ�งต่อ่ไปัน้ำ่�:

ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

https://integrity.xylem.com
https://integrity.xylem.com
mailto:Chief.EthicsOfficer%40xylem.com?subject=
mailto:Internal.Audit%40xylem.com?subject=
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ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

สัายด�วนคืวามุ่ถูกูติอ้งของ Xylem 

ค่ณุสัามาร่ถร่ายงาน้ำขอ้ก้งัวลื่ไดต้่ลื่อดเวลื่าโดยผา่น้ำทัาง สัายดว่น้ำค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem สัายดว่น้ำ
ค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem เป็ัน้ำเค่ร่่�องมอ่ทั่�อนุ้ำญาต่ใหพู้นั้ำก้งาน้ำของเร่าแลื่ะบคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้สัามาร่ถแจง้
ขอ้ก้วัลื่หร่อ่ถามค่ำาถามเก้่�ยวก้บัก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ปัร่าก้ฎช้ดัวา่เป็ัน้ำก้าร่ลื่ะเมดิต่อ่แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิน้ำโยบาย
ของเร่า หร่อ่ก้ฎหมายทั่�เก้่�ยวขอ้งไดอ้ยา่งเป็ัน้ำขอ้มลูื่ค่วามลื่บั สัายดว่น้ำค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem ม่
ก้าร่จัดก้าร่โดยผูใ้หบ้ร่กิ้าร่ภัายน้ำอก้ของเร่าแลื่ะเป็ัน้ำน้ำติ่บิคุ่ค่ลื่ทั่�แยก้ต่า่งหาก้อยา่งสัิ�น้ำเช้งิจาก้ Xylem 
เม่�อสัง่ร่ายงาน้ำผา่น้ำแพูลื่ต่ฟัอร่ม์แลื่ว้ ร่ายลื่ะเอย่ดต่า่งๆ จะถกู้สัง่ไปัทั่� ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ ิ
ต่ามก้ฎร่ะเบย่บของ Xylem 

ดทูั่�งาน้ำน้ำำาเสัน้ำอหวัขอ้สัายดว่น้ำค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem ก้าร่ร่ายงาน้ำขอ้ก้งัวลื่ สัำาหรั่บขอ้มลูื่เพูิ�มเต่มิ

ผูต้ิรวจการ 

เค่ร่อ่ขา่ยผูต้่ร่วจก้าร่ของเร่าทัำาหน้ำา้ทั่�เป็ัน้ำเจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บร่ะดบั
ทัอ้งถิ�น้ำสัำาหรั่บพูนั้ำก้งาน้ำของเร่า ผูต้่ร่วจก้าร่เป็ัน้ำพูนั้ำก้งาน้ำทั่�ไวว้างใจไดท้ั่�พูร่อ้มทัำางาน้ำเพู่�อรั่บขอ้ก้งัวลื่
โดยเก้บ็รั่ก้ษัาไวเ้ป็ัน้ำค่วามลื่บั แลื่ะสัง่เสัร่มิก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจอยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม  

ดทูั่�หน้ำา้เค่ร่่�องมอ่ของฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ บน้ำร่ะบบ Currents สัำาหรั่บร่ายช้่�อ
ของผูต้่ร่วจก้าร่ แลื่ะภัาษัาสัำาหรั่บก้าร่สั่�อสัาร่

ขอ้กงัวล้ของคืณ่คือืขอ้กงัวล้ของเรา

เม่�อไดรั้่บแจง้ขอ้ก้งัวลื่ เร่าจะจัดก้าร่อยา่งจร่งิจัง สัอบสัวน้ำเร่่�องร่าวแลื่ะต่อบสัน้ำองอยา่งเหมาะสัม  
เม่�อร่ายงาน้ำขอ้ก้งัวลื่ ค่ณุไมจ่ำาเป็ัน้ำต่อ้งมข่อ้เท็ัจจร่งิทัั �งหมดเก้่�ยวก้บัก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ไมถ่กู้ต่อ้งทั่�ค่ณุ
สังสัยั ใหอ้ธิ์บิายสัิ�งทั่�ค่ณุทัร่าบแลื่ะเหต่ผุลื่ทั่�ค่ณุเช้่�อวา่อาจเป็ัน้ำปััญหา ก้าร่มค่่วามเช้่�อโดยสัจุร่ติ่ใจวา่
อาจเป็ัน้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ไมถ่กู้ต่อ้งนั้ำ�น้ำเพูย่งพูอแลื่ว้  

ถา้จำาเป็ัน้ำต่อ้งมก่้าร่สัอบสัวน้ำ เร่าจะดำาเน้ำนิ้ำก้าร่บน้ำพู่�น้ำฐาน้ำของก้าร่รั่ก้ษัาขอ้มลูื่เป็ัน้ำค่วามลื่บั บคุ่ค่ลื่ทั่�ม่
สัว่น้ำเก้่�ยวขอ้งใน้ำก้าร่สัอบสัวน้ำจะมข่อ้ผกู้พัูน้ำใน้ำก้าร่เค่าร่พูต่อ่ก้าร่รั่ก้ษัาค่วามลื่บั ซึ�งหมายค่วามวา่ค่ณุ
จะต่อ้งไมส่ัอบสัวน้ำเป็ัน้ำก้าร่ภัายใน้ำร่ว่มก้บัเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำ เวน้้ำแต่ไ่ดรั้่บสัทิัธิ์ิ�อนุ้ำญาต่ใหท้ัำาได ้ถา้ค่ณุได ้
รั่บก้าร่ร่อ้งขอใหเ้ขา้ร่ว่มใน้ำก้าร่สัอบสัวน้ำ ค่ณุมภ่ัาร่ะหน้ำา้ทั่�ใน้ำก้าร่ใหค้่วามร่ว่มมอ่แลื่ะใหข้อ้มลูื่อยา่ง
ลื่ะเอย่ดแลื่ะดว้ยค่วามซ่�อต่ร่ง บคุ่ค่ลื่ใดๆ ทั่�ไมใ่หค้่วามร่ว่มมอ่ ร่บก้วน้ำก้าร่สัอบสัวน้ำ ปิัดบงัขอ้มลูื่ หร่อ่
เลื่อ่ก้ทั่�จะไมป่ัฏิบิตั่ติ่ามหลื่กั้ปัฏิบิตั่เิหลื่า่น้ำ่�จะถกู้ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทัางวนัิ้ำยทั่�สังูสัดุแลื่ะร่วมถงึก้าร่เลื่กิ้จา้ง

มุ่ค่ืวามุ่สัจ่รติิใจ

ก้าร่ร่ายงาน้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ไมถ่กู้ต่อ้งจะต่อ้งอยูบ่น้ำหลื่กั้ก้าร่ร่ายงาน้ำดว้ยค่วามสัจุร่ติ่ใจเสัมอ ค่วามสัจุร่ติ่ใจ 
หมายถงึก้าร่พูยายามใหข้อ้มลูื่ดว้ยค่วามซ่�อต่ร่ง สัมบรู่ณ ์แลื่ะแมน่้ำยำาโดยมเ่จต่น้ำาเพู่�อหยดุก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�
ไมถ่กู้ต่อ้งทั่�เป็ัน้ำไปัได ้

• น้ำโยบายโค่ร่งก้าร่จร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ 
ก้าร่ร่ายงาน้ำขอ้ก้งัวลื่ แลื่ะก้าร่หา้มต่อบโต่ ้

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

https://integrity.xylem.com
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ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

การไมุ่�ระบัต่ิวัตินแล้ะการรกัษาคืวามุ่ล้บัั

เม่�อแจง้ขอ้ก้งัวลื่ เร่าขอแน้ำะน้ำำาใหค้่ณุร่ะบตุ่วัต่น้ำของค่ณุเองเสัมอ ก้าร่ร่ะบชุ้่�อของค่ณุจะช้ว่ยใน้ำก้าร่
สั่�อสัาร่แลื่ะทัำาใหเ้ร่าสัามาร่ถแก้ไ้ขปััญหาสัถาน้ำก้าร่ณไ์ดง้า่ยขึ�น้ำ หาก้ค่ณุเลื่อ่ก้ร่ะบตุ่วัต่น้ำของค่ณุ  
เร่าก้จ็ะใช้ค้่วามพูยายามทักุ้วถิท่ัางต่ามสัมค่วร่ใน้ำก้าร่รั่ก้ษัาค่วามลื่บัเก้่�ยวก้บัต่วัต่น้ำของค่ณุใน้ำร่ะหวา่ง
ก้าร่สับ่สัวน้ำ ใน้ำปัร่ะเทัศสัว่น้ำใหญ ่ถา้ค่ณุต่อ้งก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่โดยไมร่่ะบตุ่วัต่น้ำ ค่ณุมต่่วัเลื่อ่ก้ดงั
ก้ลื่า่วเขน่้ำก้นั้ำ เร่าจะเค่าร่พูใน้ำค่ำาขอใดๆ สัำาหรั่บก้าร่ไมร่่ะบตุ่วัต่น้ำแลื่ะจะไมพู่ยายามทัำาค่วามเขา้ใจก้าร่
ร่ะบตุ่วัต่น้ำของค่ณุ

การปฏิบิัตัิติิามุ่แนวทางปฏิบิัตัิขิองเรา

เร่าค่าดหวงัใหพู้นั้ำก้งาน้ำทักุ้ค่น้ำทัำาค่วามเขา้ใจแลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่า ก้าร่ลื่ะเมดิ
แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิน้ำโยบายของเร่า หร่อ่ก้ฎหมายทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บัแน้ำวทัางปัฏิบิตั่แิลื่ะน้ำโยบายของเร่า
ของเร่าจะถกู้ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่อยา่งจร่งิจังแลื่ะอาจน้ำำาไปัสัูก่้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทัางวนัิ้ำยทั่�สังูสัดุแลื่ะร่วมถงึก้าร่
เลื่กิ้จา้ง ใน้ำบางสัถาน้ำก้าร่ณ ์ก้าร่ลื่ะเมดิแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่าอาจสัง่ผลื่ใหเ้ก้ดิก้าร่ฟ้ัองร่อ้งค่ดแ่หง่
หร่อ่ค่ดอ่าญาต่อ่ Xylem แลื่ะพูนั้ำก้งาน้ำทั่�เก้่�ยวขอ้ง 

การไมุ่�ยนิยอมุ่ใหมุ้่ก่ารติอบัโติ้

เร่าทัร่าบดว่า่พูนั้ำก้งาน้ำต่อ้งใช้ค้่วามก้ลื่า้หาญสัำาหรั่บก้าร่แจง้เร่่�องเก้่�ยวก้บัก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�ไมถ่กู้ต่อ้งทั่�
สังสัยั น้ำ่�เป็ัน้ำเหต่ผุลื่ทั่�เร่าจะไมย่นิ้ำยอมใหม้ก่้าร่ต่อบโต่ท้ักุ้ร่ปูัแบบต่อ่บคุ่ค่ลื่ทั่�แจง้ขอ้ก้งัวลื่ดว้ยค่วาม
สัจุร่ติ่ใจ ถา้ค่ณุสังสัยัวา่ต่วัค่ณุหร่อ่เพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำถกู้ต่อบโต่เ้น้ำ่�องจาก้ก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่ออก้มาดว้ย
ค่วามสัจุร่ติ่ใจหร่อ่ไปัมส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำก้าร่สัอบสัวน้ำปััญหา ใหร้่ายงาน้ำผา่น้ำช้อ่งทัางทั่�เร่าจัดไวใ้หส้ัำาหรั่บ
ก้าร่พูดูออก้มาช้อ่งทัางหน้ำึ�งใด (ดทูั่� ก้าร่ถามค่ำาถามแลื่ะก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่) เร่าจะดำาเน้ำนิ้ำก้าร่สัอบสัวน้ำ
แลื่ะดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทั่�จำาเป้ัน้ำ ผูท้ั่�ถกู้พูบวา่มส่ัว่น้ำเก้่�ยวขอ้งใน้ำก้าร่ก้ร่ะทัำาเพู่�อก้าร่ต่อบโต่จ้ะถกู้ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่
ทัางวนัิ้ำยสังูสัดุถงึแลื่ะร่วมถงึก้าร่เลื่กิ้จา้งงาน้ำ

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัเชุื�อว�ามุ่ใ่คืรบัางคืนกำาล้งัล้ะเมุ่ดิแนวทางปฏิบิัตัิ ิ
ของเรา 

แจง้ขอ้ก้งัวลื่ของค่ณุผา่น้ำช้อ่งทัางก้าร่ร่ายงาน้ำทั่�ค่ณุสัะดวก้ทั่�สัดุ พูดูออก้มาเก้่�ยวก้บั
ปััญหาทั่�เป็ัน้ำไปัไดเ้พู่�อช้ว่ยใหเ้ร่าสัามาร่ถจัดก้าร่ขอ้ก้งัวลื่แลื่ะแก้ไ้ขปััญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสัม

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัรูส้ักึว�ากำาล้งัถูกูติอบัโติเ้มุ่ื�อแจง้ขอ้กงัวล้ 

แจง้ขอ้ก้งัวลื่ของค่ณุผา่น้ำช้อ่งทัางก้าร่ร่ายงาน้ำใดๆ ทั่�สัะดวก้ (ดทูั่� ก้าร่ถามค่ำาถามแลื่ะ
ก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่) ก้าร่ต่อบโต่อ้าจเก้ดิขึ�น้ำใน้ำร่ปูัแบบก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�สัง่ผลื่เสัย่ต่อ่พูนั้ำก้งาน้ำ
ร่วมไปัถงึก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่เล็ื่ก้ๆ มาก้ขึ�น้ำ เช้น่้ำ ก้าร่ก้ด่ก้นั้ำไมใ่หเ้ขา้ร่ว่มก้าร่ปัร่ะช้มุ หร่อ่ก้าร่
ลื่ดอำาน้ำาจหน้ำา้ทั่�ค่วามรั่บผดิช้อบ Xylem มน่้ำโยบายก้าร่ไมย่นิ้ำยอมใหม้ก่้าร่ต่อบโต่ต้่อ่
พูนั้ำก้งาน้ำทั่�แจง้ขอ้ก้งัวลื่ ก้าร่ต่อบโต่ต้่อ่พูนั้ำก้งาน้ำทั่�แจง้ขอ้ก้งัวลื่จะสัง่ผลื่ใหถ้กู้ดำาเน้ำนิ้ำ
ก้าร่ทัางวนัิ้ำยทั่�สังูสัดุแลื่ะร่วมถงึก้าร่เลื่กิ้จา้ง

จะทำาอย�างไร ถูา้...

วธิีก่ารไดร้บััแจง้ขอ้กงัวล้

ใน้ำก้ร่ณ่สัว่น้ำใหญ ่พูนั้ำก้งาน้ำทั่�สังัเก้ต่เห็น้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ไมถ่กู้ต่อ้งจะเขา้หาผูน้้ำำาทั่�ไว ้
วางใจได ้เช้น่้ำ ผูจั้ดก้าร่ของต่น้ำ เจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่ หร่อ่ผูต้่ร่วจก้าร่  
ถา้เพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำเขา้มาหาค่ณุเพู่�อแจง้ขอ้ก้งัวลื่เก้่�ยวก้บัก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ไมถ่กู้ต่อ้งทั่�อาจ
เป็ัน้ำไปัได:้ 

• ใหแ้น่้ำใจวา่ค่ณุมเ่วลื่าใน้ำก้าร่พูดูค่ยุก้บัปััญหานั้ำ�น้ำอยา่งเพูย่งพูอ 

• จัดก้าร่ปัร่ะช้มุใน้ำสัถาน้ำทั่�เป็ัน้ำสัว่น้ำต่วั ต่ามทั่�เหมาะสัม 

• รั่บฟัังอยา่งต่ั �งใจแลื่ะไมต่่ดัสันิ้ำ

• อยา่รู่ส้ักึ้วา่ค่ณุจะต่อ้งมก่้าร่ต่อบสัน้ำองต่อ่ขอ้ก้งัวลื่หร่อ่มว่ธิิ์แ่ก้ไ้ขเสัน้ำอให ้

• ขอบค่ณุเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำทั่�แจง้ขอ้ก้งัวลื่ออก้มาแลื่ะบอก้วา่ค่ณุจะต่ดิต่ามผลื่ก้บับคุ่ค่ลื่
หร่อ่ก้ลืุ่ม่ทั่�เหมาะสัม 

• ร่ายงาน้ำเร่่�องร่าวไปัทั่�ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บโดยก้ร่อก้ขอ้มลูื่
ร่ายงาน้ำผา่น้ำ สัายดว่น้ำค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem 

ผูจั้ดก้าร่จะต่อ้งไมพู่ยายามสัอบสัวน้ำก้าร่ลื่ะเมดิแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ทิั่�ต่อ้งสังสัยัเหลื่า่นั้ำ�น้ำ 
เวน้้ำแต่จ่ะไดรั้่บก้าร่ร่อ้งขอจาก้ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ

https://integrity.xylem.com
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จะทำาอย�างไร ถูา้...
เรามุ่่�งมุ่ ั�นในการสัรา้งโล้กท่�ทก่คืนรูส้ักึถูงึการมุ่ส่ั�วนร�วมุ่ ไดร้บััการใหเ้กย่รติ ิ
แล้ะมุ่ค่ืณ่คื�า แล้ะมุ่อ่สิัระท่�จะแสัดงคืวามุ่เป็นติวัเองแล้ะแนวคืดิของตินเองออก
มุ่าสัำาหรบััการทำางานในทก่วนั เราทก่คืนแล้ะเพัื�อนร�วมุ่งานของเรายดึมุ่ ั�นใน
มุ่าติรฐานน่� 

การสั�งเสัรมิุ่คืวามุ่หล้ากหล้ายแล้ะการนบััรวมุ่ทก่กล้่�มุ่คืน

เร่าใหค้่ำามั�น้ำใน้ำก้าร่สัง่เสัร่มิสัภัาพูแวดลื่อ้มก้าร่ทัำางาน้ำทั่�มค่่วามหลื่าก้หลื่ายแลื่ะก้าร่นั้ำบร่วมทักุ้ก้ลืุ่ม่
ค่น้ำ เร่าต่ร่ะหนั้ำก้วา่โซลื่ชู้นั้ำทั่�ดท่ั่�สัดุสัำาหรั่บค่วามทัา้ทัายของลื่กู้ค่า้แลื่ะช้มุช้น้ำของเร่ามาจาก้ค่วามค่ดิ
ทั่�หลื่าก้หลื่ายอนั้ำแสัดงออก้ถงึช้มุช้น้ำทั่�หลื่าก้หลื่ายทั่�เร่าอาศยัแลื่ะทัำางาน้ำ ร่วมถงึลื่กู้ค่า้ทั่�เร่าใหบ้ร่กิ้าร่ 
เร่าใหค้่วามสัำาค่ญัต่อ่ค่วามค่ดิ ค่วามเห็น้ำ แลื่ะปัร่ะสับก้าร่ณท์ั่�หลื่าก้หลื่ายของพูนั้ำก้งาน้ำของเร่า ลื่กู้ค่า้ 
แลื่ะผูม้ส่ัว่น้ำไดส้ัว่น้ำเสัย่อ่�น้ำๆ เร่าร่ว่มมอ่ก้นั้ำมุง่มั�น้ำเพู่�อบม่เพูาะวฒัน้ำธิ์ร่ร่มทั่�ร่วมเป็ัน้ำหน้ำึ�งทั่�ซ ึ�งทักุ้ค่น้ำรู่ส้ักึ้
ถงึก้าร่เป็ัน้ำเจา้ของแลื่ะมก่้ำาลื่งัใจทั่�จะสัง่มอบผลื่งาน้ำเพู่�อพัูน้ำธิ์ก้จิของเร่า 

แมว้า่เร่าทักุ้ค่น้ำจะมส่ัทิัธิ์ิ�ใน้ำค่วามเช้่�อแลื่ะค่า่น้ำยิมของต่น้ำเอง แต่เ่ร่าจำาเป็ัน้ำต่อ้งออ่น้ำไหวต่อ่ร่ะดบัก้าร่
ยอมรั่บใน้ำมมุมองสัว่น้ำต่วัของเร่าสัำาหรั่บค่น้ำอ่�น้ำๆ เม่�อเร่าแสัดงออก้ใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำหร่อ่ใน้ำฐาน้ำะ
ต่วัแทัน้ำของ Xylem หา้มใช้เ้ค่ร่่�องมอ่ก้าร่สั่�อสัาร่แลื่ะโซเช้ย่ลื่มเ่ดย่ของ Xylem เพู่�อก้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำ
ดา้น้ำศาสัน้ำา ก้าร่เมอ่ง หร่อ่ค่วามเช้่�อของบคุ่ค่ลื่ทั่�ออ่น้ำไหวอ่�น้ำๆ (ดทูั่� น้ำโยบายโซเช้ย่ลื่มเ่ดย่ของเร่า)

การใหเ้กย่รติใินสัถูานท่�ทำางาน 

จะทำาอย�างไร ถูา้เพัื�อนร�วมุ่งานบัอกเล้�าเร ื�องราวหรอืเร ื�องติล้กท่�บั�งชุ่�ว�า
หญงิสัาวคืนน ั�นท่�ไมุ่�ผ�านคืณ่สัมุ่บัตัิเิขา้ทำางานในธีร่กจิน่� 
โปัร่ดดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทั่�จำาเป็ัน้ำเม่�อค่ณุพูบเหต่กุ้าร่ณท์ั่�เพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำหร่อ่คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิแสัดงมมุ
มองทั่�ค่ณุทัร่าบวา่ไมส่ัอดค่ลื่อ้งก้บัแน้ำวทัางปัฏิบิตั่แิลื่ะน้ำโยบายของเร่า พูดูค่ยุก้บัพูนั้ำก้งาน้ำ
ทั่�แสัดงค่วามเห็น้ำค่น้ำนั้ำ�น้ำ ผูน้้ำำาทั่�ไวว้างใจได ้หร่อ่เจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่ ก้าร่พูดู
ออก้มาจะทัำาใหเ้ร่าสัามาร่ถจัดก้าร่เร่่�องเก้่�ยวก้บัพูฤต่กิ้ร่ร่มทั่�ไมเ่หมาะสัมได ้(ดทูั่� ก้าร่ถาม
ค่ำาถามแลื่ะก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่) 

• น้ำโยบายก้าร่ป้ัองก้นั้ำก้าร่ค่กุ้ค่ามใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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การใหโ้อกาสัท่�เท�าเทย่มุ่กนั

เร่าใหโ้อก้าสัทั่�เทัา่เทัย่มใน้ำก้าร่จา้งงาน้ำแลื่ะค่วามก้า้วหน้ำา้ทัาง
อาช้พู่สัำาหรั่บพูนั้ำก้งาน้ำทักุ้ค่น้ำ ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจจา้งงาน้ำของเร่าขึ�น้ำ
อยูก่้บัขอ้พูจิาร่ณาทั่�เก้่�ยวขอ้งเทัา่นั้ำ�น้ำ เช้น่้ำ ค่ณุสัมบตั่แิลื่ะค่วาม
สัามาร่ถของบคุ่ค่ลื่ โดยไมค่่ำาน้ำงึถงึอาย ุเช้่�อช้าต่ ิสัผ่วิ เพูศ 
ศาสัน้ำา ต่น้้ำก้ำาเน้ำดิ ค่วามพูกิ้าร่ ร่สัน้ำยิมทัางเพูศ อตั่ลื่กั้ษัณห์ร่อ่
ก้าร่แสัดงออก้ทัางเพูศ สัถาน้ำะก้าร่เป็ัน้ำทัหาร่ผา่น้ำศกึ้ หร่อ่ลื่กั้ษัณะ
เฉพูาะสัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ทั่�ไดรั้่บก้าร่คุ่ม้ค่ร่องภัายใต่ก้้ฎหมาย 

ฉันัจะติอ้งทำาอย�างไรเพัื�อใหมุ้่ ั�นใจในโอกาสัท่�เท�า
เทย่มุ่

• สัรา้งร่ายช้่�อผูส้ัมคั่ร่รั่บค่ดัเลื่อ่ก้ทั่�หลื่าก้หลื่ายทั่�ผา่น้ำค่ณุสัมบตั่ิ
สัำาหรั่บต่ำาแหน่้ำงงาน้ำทั่�เปิัดรั่บ 

• ทำาก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจจา้งงาน้ำโดยองิต่ามค่ณุค่า่ของบคุ่ค่ลื่แต่อ่ยา่ง
เดย่ว

• รบัับคุ่ค่ลื่ทั่�มค่่วามสัามาร่ถแต่ก้ต่า่งก้นั้ำ

• ปฏิเิสัธีทั่�จะรั่บค่ำาขอโทัษัใน้ำก้าร่ลื่ำาเอย่ง

การป้องกนัการคืก่คืามุ่แล้ะการข�มุ่เหงในสัถูานท่�
ทำางาน 

เร่ายน่้ำหยดัต่อ่สัูก้้บัก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�เป็ัน้ำก้าร่เหยย่ดหยาม ก้าร่
ขูเ่ข็ญ ก้าร่ก้า้วร่า้ว หร่อ่ก้าร่ขูก่้ร่ร่โช้ก้ทัั �งทัางวาจาหร่อ่ทัางก้าย 
มาต่ร่ฐาน้ำน้ำ่�มผ่ลื่ใช้ท้ัั �งก้จิก้ร่ร่มใน้ำทั่�ทัำางาน้ำหร่อ่ทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บังาน้ำ
หลื่งัจาก้น้ำอก้เวลื่าทัำางาน้ำปัก้ต่แิลื่ว้ เร่าไมย่อมรั่บพูฤต่กิ้ร่ร่มใดๆ  
ทั่�สัง่ผลื่เสัย่ต่อ่ค่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่ปัฏิบิตั่หิน้ำา้ทั่�ของพูนั้ำก้งาน้ำของ
เร่าหร่อ่มผ่ลื่ก้ร่ะทับต่อ่ขอ้ก้ำาหน้ำดแลื่ะเง่�อน้ำไขของก้าร่จา้งงาน้ำ
ของพูวก้เขา เร่าไมย่อมรั่บพูฤต่กิ้ร่ร่มปัร่ะเภัทัน้ำ่�ทั่� Xylem แลื่ะถอ่
เป็ัน้ำก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำพัูน้ำธิ์ก้จิของเร่า 

จงล้ก่ขึ�น

จงพูดูออก้มาเม่�อค่ณุหร่อ่ใค่ร่บางค่น้ำทั่�ค่ณุรู่จั้ก้ต่อ้งเจอก้บัก้าร่
เลื่อ่ก้ปัฏิบิตั่ ิก้าร่ค่กุ้ค่าม หร่อ่ก้าร่ขม่เหง ช้ว่ยสันั้ำบสันุ้ำน้ำใหส้ัถาน้ำ
ทั่�ทัำางาน้ำของเร่ามก่้าร่ใหเ้ก้ย่ร่ต่กิ้นั้ำ (ดทูั่� ก้าร่ถามค่ำาถามแลื่ะก้าร่
แจง้ขอ้ก้งัวลื่)

จะทำาอย�างไร ถูา้ผูจ้ดัการของฉันับัอกว�าเขาจะ
ไมุ่�รบััคืนอายมุ่่ากเขา้มุ่าร�วมุ่ทมุ่่ของเขาเพัราะ
ว�าพัวกเขาจะไมุ่�สัามุ่ารถูกา้วทนัคืนอื�นๆ ได้
พัดูออกมุ่า ก้าร่เลื่อ่ก้ปัฏิบิตั่เิช้น่้ำน้ำ่�อาจจำาก้ดัโอก้าสัใน้ำ
เสัน้้ำทัางอาช้พู่อยา่งไมเ่ป็ัน้ำธิ์ร่ร่มสัำาหรั่บบคุ่ลื่าก้ร่ของเร่าใน้ำ
วงก้วา้ง ทั่� Xylem เร่าปัฏิเิสัธิ์ค่วามค่ดิแบบเหมาร่วมแลื่ะ
ต่ร่ะหนั้ำก้ใน้ำค่วามสัามาร่ถโดยไมค่่ำาน้ำงึถงึอาย ุ

จะทำาอย�างไร ถูา้...

• Equal Employment Opportunity 
Policy Statement (United States)

• Equal Employment Opportunity 
(EEO) Affirmative Action Policy

• น้ำโยบายก้าร่วา่จา้งแลื่ะสัร่ร่หาพูนั้ำก้งาน้ำ
• น้ำโยบายก้าร่ป้ัองก้นั้ำก้าร่ค่กุ้ค่ามใน้ำสัถาน้ำ

ทั่�ทัำางาน้ำ 
• น้ำโยบายก้าร่อำาน้ำวยค่วามสัะดวก้ใหผู้ท้ัุ

พูลื่ภัาพู

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

https://www.xylem.com/siteassets/careers/careers-resources/eeo-policy-statement.pdf
https://www.xylem.com/siteassets/careers/careers-resources/eeo-policy-statement.pdf
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การดำาเนนิการท่�ผูเ้ห็นเหติก่ารณส์ัามุ่ารถูกระทำาไดค้ือือะไร

เร่าทักุ้ค่น้ำมค่่วามรั่บผดิช้อบใน้ำก้าร่สัง่เสัร่มิสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำทั่�ปัร่าศจาก้ก้าร่ค่กุ้ค่าม ก้าร่พูบเจอ
เหต่กุ้าร่ณก์้าร่ค่กุ้ค่ามมกั้จะเก้ดิขึ�น้ำเม่�อเร่าค่าดหวงัไวน้้ำอ้ยทั่�สัดุ โปัร่ดเต่ร่ย่มพูร่อ้มเสัมอ  
ค่รั่ �งต่อ่ไปัทั่�ค่ณุพูบเจอก้าร่ค่กุ้ค่าม จดจำาวา่สัิ�งทั่�ค่ณุทัำาค่อ่ก้าร่ร่วมต่วัก้นั้ำอยา่งมป่ัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพู

ทำาคืวามุ่เขา้ใจการคืก่คืามุ่ 

อยา่เพูกิ้เฉยต่อ่ปััญหาหร่อ่มองไปัทัางอ่�น้ำ

ดำาเนนิการ

จงพูดูออก้มาแลื่ะยน่้ำหยดัต่อ่สัูเ้พู่�อสัิ�งทั่�ถกู้ต่อ้ง ขดัขวางก้าร่
ค่กุ้ค่าม เร่ย่ก้หาค่น้ำช้ว่ย หร่อ่อยูใ่หห้า่งจาก้ผูค้่กุ้ค่าม หร่อ่ช้ว่ย
เหลื่อ่เป้ัาหมายของก้าร่ค่กุ้ค่ามใหอ้อก้หา่งจาก้สัถาน้ำก้าร่ณนั์้ำ�น้ำ 
หร่อ่ถา้ค่ณุไมส่ัะดวก้ทั่�จะดำาเน้ำนิ้ำก้าร่โดยต่ร่ง ใหป้ัฏิเิสัธิ์ก้าร่ยอม
เป็ัน้ำผูถ้กู้ค่กุ้ค่ามโดยก้าร่เดนิ้ำหน้ำไ่ปั

การติดิติามุ่ผล้

พูดูค่ยุเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัก้บับคุ่ค่ลื่ทั่�ถกู้ค่กุ้ค่าม แสัดงถงึก้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำ
ของค่ณุแลื่ะสัง่เสัร่มิใหเ้พู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำแจง้ร่ายงาน้ำก้าร่ค่กุ้ค่ามหร่อ่
เสัน้ำอต่วัวา่จะแจง้ร่ายงาน้ำแทัน้ำพูวก้เขา

จะทำาอย�างไร ถูา้...

จะทำาอย�างไร ถูา้ผูจ้ดัการของฉันัมุ่กัจะสัญูเสัย่การคืวบัคืมุ่่อารมุ่ณ์
ของติวัเองแล้ะติะโกนใสั�ทมุ่่ของเราอย�างเชุ�นเมุ่ื�อมุ่ส่ั ิ�งท่�ไมุ่�เป็นไปติามุ่
เป้าหมุ่าย
เหต่กุ้าร่ณเ์หลื่า่น้ำ่�จะสัั�งสัมจน้ำก้ลื่ายเป็ัน้ำวฒัน้ำธิ์ร่ร่มขององค่ก์้ร่ ซึ�งสัง่สัญัญาณถงึ
แน้ำวทัางทั่�ยอมรั่บไดใ้น้ำก้าร่ปัร่ะพูฤต่ปิัฏิบิตั่ ิเร่าต่อ้งก้าร่สัง่เสัร่มิสัภัาพูแวดลื่อ้มก้าร่
ทัำางาน้ำทั่�ใหเ้ก้ย่ร่ต่กิ้นั้ำ ถา้ค่ณุค่ดิวา่ก้าร่ปัร่ะพูฤต่นัิ้ำ�น้ำยงัค่งเก้ดิขึ�น้ำอยูเ่ร่่�อยๆ แลื่ะร่บก้วน้ำ
ค่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่ทัำางาน้ำของค่ณุ จงพูดูก้บัใค่ร่สักั้ค่น้ำเก้่�ยวก้บัสัิ�งทั่�ค่ณุปัร่ะสับแลื่ะสัิ�ง
ทั่�ค่วร่ทัำาเพู่�อปัรั่บปัร่งุสัถาน้ำก้าร่ณ ์(ดทูั่� ก้าร่ถามค่ำาถามแลื่ะก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่)

• น้ำโยบายก้าร่ป้ัองก้นั้ำก้าร่ค่กุ้ค่ามใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

การคืก่คืามุ่คือือะไร 

ก้าร่ค่กุ้ค่ามเป็ัน้ำก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�ไมพู่งึปัร่าร่ถน้ำาโดยต่ร่งต่อ่บคุ่ค่ลื่อ่�น้ำทั่�มเ่จต่น้ำาหร่อ่สัง่
ผลื่ใหเ้ก้ดิก้าร่สัร่า้งสัภัาพูแวดลื่อ้มก้าร่ทัำางาน้ำทั่�ขูก่้ร่ร่โช้ก้ เป็ัน้ำปัร่ปััก้ษ์ัหร่อ่ก้า้วร่า้วต่อ่
บคุ่ค่ลื่นั้ำ�น้ำ ซึ�งร่วมถงึลื่กั้ษัณะอยา่งเช้น่้ำก้าร่ขูก่้ร่ร่โช้ก้ดว้ยวาจาหร่อ่ทัางก้าย ก้าร่เลื่า่
เร่่�องต่ลื่ก้ทั่�ไมเ่หมาะสัม ก้าร่พูดูลื่าก้เสัย่งลื่อ้เลื่ย่น้ำเช้่�อช้าต่ ิก้าร่ใช้ค้่ำาหยาบค่าย  
ก้าร่สัมัผัสัทั่�ไมต่่อ้งก้าร่ หร่อ่ก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�ลื่ว่งเก้นิ้ำทัางเพูศ แลื่ะก้าร่โพูสัต่ห์ร่อ่แช้ร่์
ภัาพูอน้ำาจาร่ ค่ำาจำาก้ดัค่วามทัางก้ฎหมายของค่ำาวา่ก้าร่ค่กุ้ค่ามจะแต่ก้ต่า่งก้นั้ำไปัใน้ำ
แต่ล่ื่ะปัร่ะเทัศ 
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พัดูออกมุ่า
ถูา้ . .  

ค่ณุพูบเห็น้ำหร่อ่เป็ัน้ำเหย่�อของค่วาม
ร่นุ้ำแร่งหร่อ่ภัยัค่กุ้ค่าม 

ค่ณุพูบเห็น้ำบคุ่ค่ลื่ทั่�ไมรู่่จั้ก้หร่อ่
ก้จิก้ร่ร่มทั่�ผดิปัก้ต่ทิั่�อาจน้ำำามาซึ�ง
ก้าร่ขโมยหร่อ่อนั้ำต่ร่ายได ้

ค่ณุไดรั้่บก้าร่ร่อ้งขอใหท้ัำางาน้ำ
หร่อ่หน้ำา้ทั่�ทั่�ค่ณุพูจิาร่ณาวา่ไม่
ปัลื่อดภัยัหร่อ่ยงัไมไ่ดรั้่บก้าร่ฝึึก้
อบร่มหมาะสัม 

ค่ณุสังสัยัวา่อปุัก้ร่ณต์่วัหน้ำึ�งไม่
ทัำางาน้ำอยา่งปัก้ต่แิลื่ะอาจไม่
ปัลื่อดภัยั

ค่ณุสังัเก้ต่พูบหร่อ่ต่ร่ะหนั้ำก้ถงึสัภัาพู
ทั่�ไมป่ัลื่อดภัยัหร่อ่อนั้ำต่ร่ายทั่�เป็ัน้ำไปั
ไดต้่อ่บคุ่ค่ลื่อ่�น้ำหร่อ่ต่วัค่ณุเอง

ท่� Xylem เราห�วงใยเก่�ยวกบััสัข่ภาวะของพันกังานของเรา ล้กูคืา้ คืู�คืา้ทาง
ธีร่กจิ แล้ะผูเ้ย ่�ยมุ่ชุมุ่ เราใหค้ืำามุ่ ั�นในการทำาใหท้ก่คืนกล้บัับัา้นอย�างปล้อดภยั
แล้ะมุ่ส่ัข่ภาพัท่�ดใ่นทก่วนั ไมุ่�มุ่ส่ั ิ�งใดท่�จะทำาใหเ้ราเพักิเฉัยติ�อขอ้กำาหนดดา้นสัข่
อนามุ่ยัแล้ะคืวามุ่ปล้อดภยัของเรา 

คืวามุ่ปล้อดภยัในสัถูานท่�ทำางาน 

เร่ามุง่มั�น้ำใน้ำก้าร่ใหค้่วามปัลื่อดภัยัใน้ำสัถาน้ำทั่�ของเร่า ใน้ำร่ะหวา่งก้าร่เดนิ้ำทัาง แลื่ะทั่�สัถาน้ำทั่�ของลื่กู้ค่า้
ของเร่า ไมว่า่ค่ณุจะทัำาอะไร่หร่อ่ทัำางาน้ำอยูท่ั่�ไหน้ำ เร่าต่อ้งก้าร่ใหค้่ณุค่ำาน้ำงึถงึค่วามปัลื่อดภัยัมาก้อ่น้ำ
เสัมอ หลื่กั้ก้าร่อบุตั่เิหต่ตุ่อ้งเป็ัน้ำศนู้ำยข์องเร่าเป็ัน้ำต่วัน้ำำาทัางก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่แลื่ะก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจปัร่ะจำา
วนั้ำของเร่า ซึ�งหมายถงึก้าร่รู่แ้ลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎเก้่�ยวก้บัสัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยัแลื่ะแผน้ำก้าร่
ต่อบสัน้ำองเหต่ฉุุก้เฉนิ้ำของสัถาน้ำทั่�ของค่ณุ ร่วมไปัถงึก้ฎหมาย ก้ฎร่ะเบย่บ แลื่ะหลื่กั้ปัฏิบิตั่ทิัาง
สัาธิ์าร่ณสัขุทั่�เก้่�ยวขอ้งทัั �งหมด 

สัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำทั่�ปัลื่อดภัยัไมใ่ช้แ่ค่เ่พูย่งเป็ัน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำทั่�ปัลื่อดจาก้ก้าร่ไดรั้่บบาดเจ็บเทัา่นั้ำ�น้ำ 
แต่ร่่วมถงึปัลื่อดจาก้ภัยัค่กุ้ค่ามแลื่ะค่วามร่นุ้ำแร่งดว้ย เร่าจะไมย่อมอดทัน้ำต่อ่ก้าร่ขม่เหงทัางก้ายภัาพู
หร่อ่ก้าร่เฝ้ึาต่ดิต่ามทัางอนิ้ำเทัอร่เ์น็้ำต่ หร่อ่ก้าร่ก้ร่ะทัำาร่นุ้ำแร่งทั่�ค่ลื่า้ยก้นั้ำหร่อ่ก้าร่ขูก่้ร่ร่โช้ก้ 
 (ดทูั่� ก้าร่ป้ัองก้นั้ำก้าร่ค่กุ้ค่ามแลื่ะก้าร่ขม่เหงใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ)

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัทำางานอยู�ท ่�สัถูานท่�ของคืู�คืา้ทางธีร่กจิรายหนึ�ง  
กฎดา้นคืวามุ่ปล้อดภยัของ Xylem มุ่ผ่ล้ใชุด้ว้ยหรอืไมุ่� 
ถา้ค่ณุเป็ัน้ำต่วัแทัน้ำของ Xylem ไปัทัำางาน้ำทั่�สัถาน้ำทั่�ของคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิร่ายดงัก้ลื่า่ว  
ค่ณุจะต่อ้งปัฏิบิตั่ติ่ามแน้ำวทัางปัฏิบิตั่แิลื่ะน้ำโยบายของเร่าดว้ย ค่ณุยงัต่อ้งทัำาค่วาม
เขา้ใจแลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎเก้่�ยวก้บัสัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยัของคู่ค่่า้ดว้ย

การมุ่ค่ืวามุ่ปล้อดภยัแล้ะสัข่ภาพัดเ่สัมุ่อ จะทำาอย�างไร ถูา้...
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คืณ่จะจดัล้ำาดบััคืวามุ่สัำาคืญัในดา้นสัข่อนามุ่ยัแล้ะคืวามุ่ปล้อดภยัอย�างไร

• รูจ้กัแล้ะแล้ะปฏิบิัตัินิ้ำโยบายแลื่ะขั �น้ำต่อน้ำปัฏิบิตั่ดิา้น้ำสัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยัของเร่า

• พังึระวงัสัิ�งทั่�อยูร่่อบต่วัแลื่ะใช้ก้้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทั่�เหมาะสัมเพู่�อจัดก้าร่ค่วามเสั่�ยงก้อ่น้ำเร่ิ�มทัำางาน้ำ 

• รายงานสัภัาพูทั่�ไมป่ัลื่อดภัยั เช้น่้ำ อนั้ำต่ร่ายใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำแลื่ะอปุัก้ร่ณท์ั่�ช้ำาร่ดุ

• รายงานก้าร่ไดรั้่บบาดเจ็บหร่อ่ก้าร่เจ็บป่ัวยทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บังาน้ำ

• ทราบัสัิ�งทั่�ค่วร่ทัำา ใน้ำก้ร่ณ่ทั่�มก่้าร่บาดเจ็บหร่อ่เหต่ฉุุก้เฉนิ้ำแลื่ะก้าร่ซอ้มใน้ำเหต่ฉุุก้เฉนิ้ำอ่�น้ำๆ

• เฝ้่าระวงัใหก้้นั้ำแลื่ะก้นั้ำเพู่�อหลื่ก่้เลื่่�ยงสัภัาพูหร่อ่พูฤต่กิ้ร่ร่มทั่�ไมป่ัลื่อดภัยั

สัข่ภาพัจติิแล้ะสัข่ภาวะ

สัขุภัาพูจติ่เป็ัน้ำสัว่น้ำทั่�สัำาค่ญัของสัขุภัาพูแลื่ะสัขุภัาวะทั่�ดโ่ดยร่วม เร่าเป็ัน้ำพัูน้ำธิ์มติ่ร่ 
ของก้นั้ำแลื่ะก้นั้ำ ถา้มใ่ค่ร่ก้ำาลื่งัปัร่ะสับค่วามยุง่ยาก้ ใหต้่ร่วจสัอบวา่ค่ณุสัามาร่ถช้ว่ยเหลื่อ่เขาไดห้ร่อ่
ไม ่Xylem ใหก้้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำพูนั้ำก้งาน้ำแลื่ะค่ร่อบค่รั่ว ใน้ำก้าร่รั่ก้ษัาสัขุภัาวะทัางจติ่ใจแลื่ะอาร่มณด์ว้ย
ทัรั่พูยาก้าร่ภัายใน้ำของเร่า แลื่ะใน้ำหลื่ายปัร่ะเทัศผา่น้ำโค่ร่งก้าร่ค่วามช้ว่ยเหลื่อ่แก้พู่นั้ำก้งาน้ำ ซึ�งเป็ัน้ำ
ทัรั่พูยาก้ร่ทั่�สัำาค่ญัต่ลื่อก้เวลื่า แต่โ่ดยเฉพูาะเม่�อพูนั้ำก้งาน้ำพูบปััญหาทั่�ยาก้ลื่ำาบาก้ ค่ณุต่อ้งไมล่ื่ะอาย
หร่อ่ลื่ำาบาก้ใจต่อ่ก้าร่ขอค่วามช้ว่ยเหลื่อ่ 

ยาเสัพัติดิแล้ะเคืรื�องดื�มุ่แอล้กอฮอล้ ์

เพู่�อใหต้่วัเร่าแลื่ะเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำของเร่าปัลื่อดภัยัเสัมอ เร่าจะต่อ้งไมป่ัฏิบิตั่งิาน้ำหาก้ต่ก้อยูภ่ัายใต่ฤ้ทัธิ์ิ�
ของเค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่ ์ยาทั่�ผดิก้ฎหมายหร่อ่ไมไ่ดรั้่บอนุ้ำญาต่ หร่อ่ก้าร่ใช้ย้าเก้นิ้ำขน้ำาดหร่อ่ยา
ต่ามทั่�แพูทัยส์ัั�งทั่�สัง่ผลื่ใหป้ัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพูใน้ำก้าร่ทัำางาน้ำของต่วัเร่าลื่ดลื่ง ทัั �งน้ำ่�มผ่ลื่ใช้ใ้น้ำทักุ้สัถาน้ำทั่�ไม่
วา่ค่ณุจะทัำางาน้ำทั่�สัถาน้ำทั่�ของ Xylem ทัำางาน้ำน้ำอก้สัถาน้ำทั่� ก้ำาลื่งัเดนิ้ำทัางเพู่�อธิ์รุ่ก้จิของบร่ษัิัทั  
หร่อ่ทัำางาน้ำทั่�สัถาน้ำทั่�ของลื่กู้ค่า้ 

ถา้ค่ณุมข่อ้ก้งัวลื่วา่เพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำอาจต่ก้อยูภ่ัายใต่อ้ทิัธิ์พิูลื่ของเค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่ห์ร่อ่ยาเสัพู
ต่ดิทั่�ทัำาใหป้ัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพูก้าร่ทัำางาน้ำใน้ำหน้ำา้ทั่�ของพูวก้เขาดอ้ยลื่ง ใหแ้จง้ขอ้ก้งัวลื่ของค่ณุก้บัผู ้
จัดก้าร่ของค่ณุ

การใชุเ้คืรื�องดื�มุ่แอล้กอฮอล้อ์ย�างเหมุ่าะสัมุ่

ใน้ำก้าร่ก้ำาหน้ำดทั่�เหมาะสัม Xylem อาจอนุ้ำญาต่ใหม้ก่้าร่ใช้เ้ค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่ท์ั่�งาน้ำหร่อ่ก้จิร่ร่ม
ของบร่ษัิัทัได ้ใน้ำสัถาน้ำก้าร่ณเ์หลื่า่นั้ำ�น้ำ พูนั้ำก้งาน้ำแลื่ะคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิอาจบร่โิภัค่เค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่์
ไดใ้น้ำร่ะดบัพูอเหมาะพูอค่วร่ โดยจะต่อ้งรั่ก้ษัาค่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่ก้ร่ะทัำาแลื่ะก้าร่วางต่วัใน้ำลื่กั้ษัณะ
ค่ำาน้ำงึถงึธิ์รุ่ก้จิแลื่ะเป็ัน้ำมอ่อาช้พู่ต่ลื่อดเวลื่า ร่วมถงึจะต่อ้งปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บัก้าร่
บร่โิภัค่เค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่ ์แลื่ะก้าร่ไมข่บัข่�ยาน้ำยน้ำต่ข์ณะอยูภ่ัายใต่ฤ้ทัธิ์ิ�ของเค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่์
แลื่ะก้าร่มนึ้ำเมาใน้ำทั่�สัาธิ์าร่ณะ

• น้ำโยบายสัิ�งแวดลื่อ้ม ค่วามปัลื่อดภัยั แลื่ะสัขุอน้ำามยั
• น้ำโยบายก้าร่เดนิ้ำทัาง ค่า่ใช้จ้า่ย แลื่ะค่วามมั�น้ำค่งปัลื่อดภัยั
• น้ำโยบายก้าร่ป้ัองก้นั้ำค่วามร่นุ้ำแร่งใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ
• น้ำโยบายก้าร่ป้ัองก้นั้ำก้าร่ใช้ส้ัาร่ทั่�ผดิก้ฎหมาย

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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เราเคืารพัในคืวามุ่เป็นสั�วนติวัของพันกังานของเราแล้ะปฏิบิัตัิกิบััขอ้มุ่ลู้สั�วน
บัค่ืคืล้ของพันกังานดว้ยการระมุ่ดัระวงัอย�างเหมุ่าะสัมุ่ รายล้ะเอย่ดสั�วนบัค่ืคืล้จะ
ถูกูแบั�งปนัเฉัพัาะกบััผูไ้ดร้บััอนญ่าติท่�เหมุ่าะสัมุ่เท�าน ั�น

ปััจจัยสัว่น้ำหน้ำึ�งของก้าร่สัร่า้งสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำทั่�ใหเ้ก้ย่ร่ต่คิ่อ่ก้าร่เค่าร่พูใน้ำขอบเขต่ทั่�พูนั้ำก้งาน้ำของเร่า
ก้ำาหน้ำดไวเ้ก้่�ยวก้บัขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ทั่�พูวก้เขาสัะดวก้ใจทั่�จะแช้ร่ใ์น้ำทั่�ทัำางาน้ำ พูนั้ำก้งาน้ำจะไมรู่่ส้ักึ้ถงึ
ก้าร่ถกู้บงัค่บัใหแ้ช้ร่ร์่ายลื่ะเอย่ดเก้่�ยวก้บัช้ว่ติ่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ของต่น้ำ น้ำอก้จาก้น้ำ่�พูนั้ำก้งาน้ำยงัมั�น้ำใจไดว้า่
ขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ของต่น้ำจะไดรั้่บก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาเป็ัน้ำขอ้มลูื่ลื่บั ขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่หมายถงึขอ้มลูื่ใดๆ  
ทั่�สัามาร่ถน้ำำาไปัใช้เ้พู่�อร่ะบตุ่วับคุ่ค่ลื่ได ้ไมว่า่โดยทัางต่ร่งหร่อ่ทัางออ้ม ทัั �งน้ำ่�ร่วมถงึขอ้มลูื่อยา่งเช้น่้ำ 
ช้่�อ วนั้ำเก้ดิ ทั่�อยูท่ั่�บา้น้ำ หมายเลื่ขบตั่ร่ปัร่ะช้าช้น้ำ หร่อ่ร่ายลื่ะเอย่ดทัางก้าร่แพูทัยข์องพูนั้ำก้งาน้ำ  
(ดทูั่� ก้าร่รั่ก้ษัาค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของขอ้มลูื่)

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัไดร้บััอเ่มุ่ล้ท่�สั�งมุ่าผดิท่�มุ่เ่อกสัารแนบัท่�ระบัชุ่ื�อ  
ท่�อยู� แล้ะหมุ่ายเล้ขบัตัิรประชุาชุนของพันกังานดว้ย
แจง้ใหผู้ส้ัง่ทัร่าบแลื่ะร่ายงาน้ำเหต่กุ้าร่ณไ์ปัยงั ผูต้่อบสัน้ำองต่อ่เหต่กุ้าร่ณด์า้น้ำขอ้มลูื่  
จาก้นั้ำ�น้ำลื่บอเ่มลื่ร่วมถงึเอก้สัาร่แน้ำบทัิ�งไปั หา้มสัง่ต่อ่หร่อ่ทัำาสัำาเน้ำาขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ 

• น้ำโยบายค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของขอ้มลูื่

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

นโยบัายการใหค้ืวามุ่เคืารพัติ�อเพัื��อนร�วมุ่
งานของเรา

จะทำาอย�างไร ถูา้...

mailto:ผู้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูล?subject=cyber.security%40xylem.com
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ค่ำาถาม
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เมุ่ื�ออยู�ในการทำางาน เราติอ้งปฏิบิัตัิโิดยยดึถูอืประโยชุนส์ังูสัด่ของ Xylem เสัมุ่อ 
เราจะไมุ่�ยอมุ่ใหผ้ล้ประโยชุนส์ั�วนติวัเขา้มุ่าแทรกแซง หรอืแมุ่แ้ติ�ปรากฎว�า
แทรกแซงการดำาเนนิการของเราในนามุ่ของบัรษิทั 

ติวัอย�างของผล้ประโยชุนท์บััซอ้น

เร่าไมส่ัามาร่ถร่ะบทุักุ้สัถาน้ำก้าร่ณท์ั่�อาจก้อ่ใหเ้ก้ดิผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำไดท้ัั �งหมด แต่ต่่วัอยา่งผลื่
ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำเป็ัน้ำก้ร่ณ่ทัั�วไปัทั่�ค่ณุอาจพูบ 

การหล้ก่เล้่�ยง
ผล้ประโยชุนท์บััซอ้น

คืวามุ่สัมัุ่พันัธีส์ั�วนติวั

• ก้าร่นั้ำดเดทัก้บัเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำ

• ก้าร่ทัำางาน้ำร่ว่มก้บัลื่กู้ค่า้ 
ทั่�วา่จา้งเพู่�อน้ำสัน้ำทิัของค่ณุทัำางาน้ำ

• บดิาหร่อ่มาร่ดาของพูนั้ำก้งาน้ำมหุ่น้้ำ
ใหญใ่น้ำบร่ษัิัทัของซพัูพูลื่ายเออร่์

โอกาสัทางธีร่กจิ

• ก้าร่ใช้ข้อ้มลูื่ทั่�ไดจ้าก้ก้าร่ทัำาหน้ำา้ทั่�
ใหบ้ร่ษัิัทัเพู่�อน้ำำาไปัหาปัร่ะโยช้น้ำ์
สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่

• ก้าร่หาร่ายไดส้ัว่น้ำต่วัจาก้ขอ้มลูื่
ค่วามลื่บัของ Xylem

การล้งทน่กบััธีร่กจิภายนอก

• ก้าร่เป็ัน้ำเจา้ของหุน้้ำใน้ำบร่ษัิัทั
ซพัูพูลื่ายเออร่ท์ั่�ค่ณุมอ่ำาน้ำาจ 
ต่ดัสันิ้ำใจ

• ก้าร่ลื่งทันุ้ำเงนิ้ำสัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ใน้ำธิ์รุ่ก้ร่ร่ม
ทั่�ซ ึ�ง Xylem อาจมผ่ลื่ปัร่ะโยช้น้ำ ์
เช้น่้ำ บร่ษัิัทัสัต่าร่ท์ัอพัูขน้ำาดเล็ื่ก้ดา้น้ำ
เทัค่โน้ำโลื่ยท่ัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�า

การรบัังานเสัรมิุ่

• ก้าร่ทัำางาน้ำเสัร่มิทั่�ร่บก้วน้ำหน้ำา้ทั่�
ค่วามรั่บผดิช้อบใน้ำงาน้ำทั่� Xylem

• ก้าร่ใช้ท้ัรั่พูยาก้ร่ของ Xylem
เพู่�อทัำางาน้ำเสัร่มิของต่น้ำ

ผล้ประโยชุนท์บััซอ้นคือือะไร
ผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำจะเก้ดิขึ�น้ำเม่�อใดก้็ต่ามทั่�ผลื่ปัร่ะโยช้น้ำส์ัว่น้ำต่วัของเร่าแทัร่ก้แซงหร่อ่ม่
ลื่กั้ษัณะปัร่าก้ฎวา่เป็ัน้ำก้าร่แทัร่ก้แซงหน้ำา้ทั่�ค่วามรั่บผดิช้อบใน้ำงาน้ำของเร่า แมแ้ต่ก่้าร่แน้ำะน้ำำา
ผลื่ปัร่ะโยช้น้ำก์้อ็าจถกู้ผูอ้่�น้ำมองวา่เร่าไมไ่ดป้ัฏิบิตั่โิดยค่ำาน้ำงึถงึปัร่ะโยช้น้ำส์ังูสัดุของ Xylem 
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ไมุ่�ใชุ�

ไมุ่�ใชุ�

ไมุ่�ใชุ�

ไมุ่�ใชุ�

ไมุ่�ใชุ�

ใชุ�

ใชุ�

ใชุ�

ใชุ�

ใชุ�

กรณ่น่�ถูอืเป็นผล้ประโยชุนท์บััซอ้นใชุ�หรอืไมุ่� 

ถา้ค่ณุต่อ้งก้าร่พูจิาร่ณาวา่สัถาน้ำก้าร่ณใ์ดๆ เป็ัน้ำผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำหร่อ่ไม ่ 
ใหเ้ร่ิ�มดว้ยก้าร่ถามค่ำาถามเหลื่า่น้ำ่�:

ถูา้คืณ่ติอบัว�า “ใชุ�” อย�างนอ้ยหนึ�งขอ้ โปรดขอคืำาแนะนำาจากผูจ้ดัการของคืณ่
หรอืเจา้หนา้ท่�ฝ่� ายทรพััยากรบัค่ืคืล้

โดยทัั�วไปัเม่�อพูบวา่มค่่วามเป็ัน้ำไปัไดห้ร่อ่รั่บรู่ว้า่เป็ัน้ำผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำแลื่ว้ เร่าสัามาร่ถค่น้้ำหาวธิิ์่
ก้าร่จัดก้าร่ไดอ้ยา่งเหมาะสัมได ้แจง้ใหผู้จั้ดก้าร่ของค่ณุแลื่ะเจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่ไดท้ัร่าบ
ถงึผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำใดๆ ทั่�ทัร่าบหร่อ่ทั่�เป็ัน้ำไปัได ้จาก้นั้ำ�น้ำจัดทัำาแผน้ำเพู่�อจัดก้าร่ก้บัสัถาน้ำก้าร่ณ ์

• พังึติระหนกัใน้ำก้จิก้ร่ร่มหร่อ่ค่วามสัมัพัูน้ำธิ์ท์ั่�อาจมผ่ลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำก้บัก้าร่ทัำางาน้ำของค่ณุทั่� 
Xylem

• ศกึษาน้ำโยบายหร่อ่ขอรั่บค่ำาแน้ำะน้ำำา ถา้ค่ณุไมแ่น่้ำใจวา่มผ่ลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำหร่อ่ไม่

• แจง้ผูจั้ดก้าร่ของค่ณุแลื่ะเจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่ไดท้ัร่าบเก้่�ยวก้บัผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำทั่�
ทัร่าบหร่อ่ทั่�เป็ัน้ำไปัได ้

• ใชุร้่ะบบอำาน้ำวยค่วามสัะดวก้ อปุัก้ร่ณ ์แลื่ะเวลื่าของบร่ษัิัทัเฉพูาะเพู่�อก้จิก้ร่ร่มทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บัก้าร่
ทัำางาน้ำเทัา่นั้ำ�น้ำ

จะทำาอย�างไร ถูา้นอ้งเขยของฉันัทำางานในบัรษิทัผูจ้ดัจำาหน�ายราย 
หนึ�งของเรา 

หาร่อ่สัถาน้ำก้าร่ณก์้บัผูจั้ดก้าร่ของค่ณุ ถา้งาน้ำนั้ำ�น้ำเก้่�ยวขอ้งก้บัก้าร่ต่ดิต่อ่ก้บัผูแ้ทัน้ำจำาหน่้ำาย  
อาจมผ่ลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำทั่�เป็ัน้ำไปัไดแ้ลื่ะจะต่อ้งเปิัดเผยสัถาน้ำก้าร่ณอ์อก้มา 

จะทำาอย�างไร ถูา้เพัื�อนของฉันัเป็นเจา้ของบัรษิทับัรกิารทำาอาหาร  
ฉันัสัามุ่ารถูจา้งบัรษิทัของเพัื�อนสัำาหรบัังานกจิกรรมุ่ท่�บัรษิทัของเราเป็นผู ้
สันบััสันน่ไดห้รอืไมุ่� 
ค่ณุอาจจา้งบร่ษัิัทัของเพู่�อน้ำซึ�งเป็ัน้ำธิ์รุ่ก้จิบร่กิ้าร่อาหาร่ได ้แต่ว่ตั่ถปุัร่ะสังค่จ์ะต่อ้งเป็ัน้ำก้าร่ไดรั้่บ
ปัร่ะโยช้น้ำโ์ดยร่วมทั่�ดท่ั่�สัดุสัำาหรั่บ Xylem ซึ�งหมายค่วามวา่ ผูใ้หบ้ร่กิ้าร่ทั่�มส่ัทิัธิ์ิ�ทักุ้ร่ายจะต่อ้ง
ไดรั้่บก้าร่ปัร่ะเมนิ้ำต่ามวตั่ถปุัร่ะสังค่โ์ดยสัอดค่ลื่อ้งก้บัน้ำโยบายของเร่า (เช้น่้ำ น้ำโยบายก้าร่จัดซ่�อ
จัดจา้งทัั�วโลื่ก้ แลื่ะ น้ำโยบายก้าร่มอบอำาน้ำาจ)

จะทำาอย�างไร ถูา้นอ้งสัาวของฉันัสัมุ่คัืรงานในติำาแหน�งท่�เปิดรบััในแผนก
ของฉันัท่� Xylem 

พูนั้ำก้งาน้ำของเร่าเป็ัน้ำหน้ำึ�งใน้ำช้อ่งทัางทั่�ยอดเย่�ยมใน้ำก้าร่ค่น้้ำหาผูส้ัมคั่ร่ทั่�เหมาะสัมก้บัต่ำาแหน่้ำง
งาน้ำทั่�เปิัดรั่บ แต่จ่ะต่อ้งมก่้าร่เปิัดเผยค่วามสัมัพัูน้ำธิ์ข์องค่ณุใหก้้บัเจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่
แลื่ะผูจั้ดก้าร่หน่้ำวยงาน้ำไดท้ัร่าบ หาก้น้ำอ้งสัาวของค่ณุไดรั้่บก้าร่วา่จา้ง ทัั �งน้ำ่�เพู่�อใหส้ัามาร่ถ
จัดก้าร่เร่่�องลื่กั้ษัณะของก้าร่ลื่ำาเอย่งหร่อ่ผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำไดอ้ยา่งเหมาะสัมต่ามทั่�จำาเป็ัน้ำ 

• น้ำโยบายเร่่�องผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ
• น้ำโยบายเร่่�องก้าร่จา้งงาน้ำบคุ่ค่ลื่ทั่�มค่่วามสัมัพัูน้ำธิ์ใ์ก้ลื่ ้

ช้ดิแลื่ะบคุ่ค่ลื่ทั่�อยูใ่น้ำค่วามสัมัพัูน้ำธิ์เ์ช้งิคู่รั่่ก้
• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

ฉัน้ำก้ำาลื่งัใช้ท้ัรั่พูยาก้ร่ของ Xylem  
เพู่�อปัร่ะโยช้น้ำส์ัว่น้ำต่น้ำใช้ห่ร่อ่ไม่

ฉัน้ำจะรู่ส้ักึ้ดห่ร่อ่ไม ่หาก้ค่น้ำอ่�น้ำๆ  
ทัร่าบเร่่�องน้ำ่�ภัายหลื่งั

ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่น้ำ่�จะดเูหมอ่น้ำเป็ัน้ำผลื่
ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำก้บัค่น้ำอ่�น้ำใช้ห่ร่อ่ไม่

ก้าร่ก้ร่ะทัำาน้ำ่�จะเป็ัน้ำก้าร่ร่บก้วน้ำ
หน้ำา้ทั่�ก้าร่ทัำางาน้ำปัก้ต่ขิองฉัน้ำใช้ห่ร่อ่ไม่

ก้าร่ก้ร่ะทัำาน้ำ่�เป็ัน้ำก้าร่ลื่ะเมดิต่อ่
ค่า่น้ำยิมของ Xylem ใช้ห่ร่อ่ไม่

จะทำาอย�างไร ถูา้...
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เราเชุื�อมุ่ ั�นในการแข�งขนัอย�างเสัรแ่ล้ะเป็นธีรรมุ่ เราแข�งขนัในธีร่กจิอย�างเปิดเผย 
ซื�อติรง แล้ะถูกูติอ้งติามุ่กฎหมุ่ายเสัมุ่อ

ก้าร่แขง่ขนั้ำจะขบัเค่ลื่่�อน้ำก้าร่สัร่า้งสัิ�งปัร่ะดษิัฐแ์ลื่ะน้ำวตั่ก้ร่ร่ม ทั่� Xylem เร่าไดรั้่บค่วามไดเ้ปัร่ย่บใน้ำก้าร่
แขง่ขนั้ำจาก้ค่ณุภัาพูของผลื่ติ่ภัณัฑ์ข์องเร่า ไมใ่ช้ก่้าร่ทัำางาน้ำร่ว่มก้บัคู่แ่ขง่อยา่งไมม่จ่ร่ยิธิ์ร่ร่มหร่อ่ผดิ
ก้ฎหมาย เร่าไมย่อมรั่บก้าร่ทัำาขอ้ต่ก้ลื่งทั่�ก้อ่ใหเ้ก้ดิค่วามไดเ้ปัร่ย่บทั่�ไมเ่ป็ัน้ำธิ์ร่ร่มใน้ำต่ลื่าด ก้าร่ก้ำาหน้ำดร่าค่า
ค่งทั่� ก้าร่ปััน้ำสัว่น้ำลื่กู้ค่า้ ก้าร่ก้ำาหน้ำดผูช้้น้ำะก้าร่ปัร่ะมลูื่ ก้าร่ค่วำ�าบาต่ร่ซพัูพูลื่ายเออร่ ์หร่อ่ป้ัองก้นั้ำไมใ่หคู้่แ่ขง่
ร่ายใหมเ่ขา้สัูต่่ลื่าด 

ก้าร่ปัร่ะช้มุทัางอตุ่สัาหก้ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัร่ะช้มุก้บัสัมาค่มทัางก้าร่ค่า้ถอ่วา่มจ่ดุปัร่ะสังค่ท์ั่�ถกู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมาย
แลื่ะมป่ัร่ะโยช้น้ำ ์อยา่งไร่ก้็ต่าม ก้าร่ปัร่ะช้มุเหลื่า่น้ำ่�ยงัมค่่วามเสั่�ยงเช้น่้ำก้นั้ำ เน้ำ่�องจาก้เป็ัน้ำก้าร่ร่วมก้นั้ำของคู่แ่ขง่
ทั่�อาจหาร่อ่เก้่�ยวก้บัปัร่ะเด็น้ำสัำาค่ญัทั่�เป็ัน้ำขอ้ก้งัวลื่ร่ว่มแลื่ะอาจจะขา้มเสัน้้ำแบง่ทั่�ยอมรั่บได ้ถา้ค่ณุต่ก้อยูใ่น้ำ
สัถาน้ำก้าร่ณข์องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่แขง่ขนั้ำทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่มหร่อ่ก้าร่สัน้ำทัน้ำาเร่่�องเหลื่า่นั้ำ�น้ำ ใหอ้อก้จาก้สัถาน้ำก้าร่ณ์
ทันั้ำทั ่แลื่ะแจง้ร่ายงาน้ำเหต่กุ้าร่ณไ์ปัทั่�ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ

การแข�งขนัอย�างเป็นธีรรมุ่
ฉันัจะมุ่ ั�นใจว�าจะมุ่ก่ารแข�งขนัอย�างเป็นธีรรมุ่ไดอ้ย�างไร 

ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจใน้ำแงอ่ยา่งไร่ เม่�อไหร่ ่แลื่ะทั่�ไหน้ำ เพู่�อแขง่ขนั้ำ
โดยอสิัร่ะจาก้คู่แ่ขง่ 

หลื่ก่้เลื่่�ยงก้าร่ใช้ค้่ำาก้ลื่า่วอา้งทั่�มอ่นั้ำต่ร่ายหร่อ่ไมเ่ป็ัน้ำค่วาม
จร่งิเก้่�ยวก้บัคู่แ่ขง่ 

ค่น้้ำหาขอ้มลูื่ทั่�มาจาก้แหลื่ง่เผยแพูร่ข่อ้มลูื่สัาธิ์าร่ณะหร่อ่
ก้าร่สัน้ำทัน้ำาอยา่งเปิัดเผยแลื่ะซ่�อต่ร่ง

มส่ัว่น้ำร่ว่มอยา่งถกู้ก้ฎหมายเม่�อสั่�อสัาร่หร่อ่ทัำาขอ้ต่ก้ลื่งเป็ัน้ำ
ลื่ายลื่กั้ษัณอ์กั้ษัร่หร่อ่ดว้ยวาจาก้บัคู่แ่ขง่ 

หลื่ก่้เลื่่�ยงก้าร่ทัำาขอ้ต่ก้ลื่งก้บัซพัูพูลื่ายเออร่ ์ผูจั้ดจำาหน่้ำาย 
หร่อ่ลื่กู้ค่า้ทั่�ถกู้จำาก้ดัก้าร่เขา้ร่ว่มแขง่ขนั้ำ

ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ผกู้ขาดแลื่ะก้าร่แขง่ขนั้ำ
ทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่มใน้ำปัร่ะเทัศทั่�เร่าดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิ

แจง้เต่อ่น้ำใหฝ่้ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บได ้
ทัร่าบ หาก้ค่ณุสังสัยัพูฤต่กิ้ร่ร่มก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่แขง่ขนั้ำทั่�เป็ัน้ำ

ธิ์ร่ร่มหร่อ่มคู่่แ่ขง่ต่ดิต่อ่เขา้มาหาค่ณุ  

พูงึร่ะวงัก้าร่สัน้ำทัน้ำาก้บัคู่แ่ขง่ทั่�งาน้ำแสัดงสันิ้ำค่า้หร่อ่ก้าร่
ปัร่ะช้มุของสัมาค่มทัางก้าร่ค่า้ อยา่พูดูค่ยุเก้่�ยวก้บัก้ลื่ยทุัธิ์์
ดา้น้ำร่าค่า ร่าค่าจร่งิ หร่อ่สัาร่ะสัำาค่ญัเก้่�ยวก้บัก้าร่ปัร่ะมลูื่

โค่ร่งก้าร่ทั่�แขง่ขนั้ำก้นั้ำ
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ขอ้มุ่ลู้ข�าวสัารเก่�ยวกบััการแข�งขนั 

ก้าร่รู่จั้ก้คู่แ่ขง่เป็ัน้ำปััจจัยสัำาค่ญัสัำาหรั่บก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจทัางธิ์รุ่ก้จิเช้งิก้ลื่ยทุัธิ์ ์แลื่ะเร่าจะแขง่ขนั้ำใน้ำ
ลื่กั้ษัณะทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม โปัร่ง่ใสั ถกู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมาย แลื่ะมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่มเสัมอ เร่าร่วบร่วมขอ้มลูื่เช้งิลื่กึ้
ของคู่แ่ขง่โดย

• ก้าร่ใช้ข้อ้มลูื่ทั่�มอ่ยูใ่น้ำสัาธิ์าร่ณะ เช้น่้ำ บทัค่วามทั่��เผยแพูร่ ่ร่ายงาน้ำก้าร่ค่น้้ำพูบของหน่้ำวยงาน้ำค่วุบ
ค่มุก้ฎร่ะเบย่บ แลื่ะโพูสัต่ท์ัางออน้ำไลื่น้ำ์

• ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่วจัิยต่ลื่าดทัั �งโดยต่ร่งหร่อ่โดยผา่น้ำต่วัแทัน้ำภัายน้ำอก้

• หา้มขอรั่บหร่อ่ยอมรั่บขอ้มลูื่ทั่�ไดม้าก้โดยผดิก้ฎหมายหร่อ่ไมม่จ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม เช้น่้ำ  
โดยก้าร่ต่ดิสันิ้ำบน้ำหร่อ่ขโมยขอ้มลูื่

• หา้มยอมรั่บขอ้มลูื่ค่วามลื่บัโดยไมไ่ดรั้่บก้าร่ยนิ้ำยอมจาก้เจา้ของขอ้มลูื่

• หลื่ก่้เลื่่�ยงก้าร่รั่บขอ้มลูื่ของคู่แ่ขง่หาก้เร่ารู่ว้า่เร่าไมม่ค่่วามสัามาร่ถทั่�จะไดม้า

• หา้มค่น้้ำหาขอ้มลูื่ของคู่แ่ขง่จาก้ผูส้ัมคั่ร่งาน้ำหร่อ่พูนั้ำก้งาน้ำปััจจบุนั้ำทั่�เค่ยทัำางาน้ำก้บัคู่แ่ขง่

• ก้าร่เค่าร่พูใน้ำเง่�อน้ำไขของขอ้ต่ก้ลื่งก้าร่รั่ก้ษัาค่วามลื่บั

• น้ำโยบายก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายวา่ดว้ยก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่
ผกู้ขาดแลื่ะก้าร่แขง่ขนั้ำทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม ช้ดุเค่ร่่�องมอ่แลื่ะคู่ม่อ่

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัจา้งงานพันกังานจากคืู�แข�ง
โดยทัั�วไปั Xylem มก่้าร่วา่จา้งพูนั้ำก้งาน้ำจาก้คู่แ่ขง่อยูเ่สัมอ อยา่งไร่ก้็ต่าม ก้าร่ปัฏิบิตั่ดิงั
ก้ลื่า่วจะไมถ่กู้ใช้เ้พู่�อเป็ัน้ำโอก้าสัใน้ำก้าร่เร่ย่น้ำรู่ข้อ้มลูื่ค่วามลื่บัของคู่แ่ขง่ของเร่า โดยทัั�วไปัขอ้
ผกู้พัูน้ำก้าร่รั่ก้ษัาค่วามลื่บัจะขยายขอบเขต่ถงึหลื่งัจาก้ก้าร่สัิ�น้ำสัดุก้าร่จา้งงาน้ำดว้ย  

จะทำาอย�างไร ถูา้คืู�แข�งรายหนึ�งเสันอใหป้ระชุ่มุ่กบััสัมุ่าชุกิบัางคืนของ
สัมุ่าคืมุ่การคืา้หล้งัจากการประชุ่มุ่ปกติแิล้ว้เพัื�อเปรย่บัเทย่บัขอ้มุ่ลู้เก่�ยว
กบััติล้าดร�วมุ่กนั 

ใหพู้ดูอยา่งสัภุัาพูวา่ “ไม ่ขอบค่ณุ” แมว้า่ก้าร่หาร่อ่ใน้ำเร่่�องทั่�ไมใ่ช้ข่อ้มลูื่ค่วามลื่บัจะเป็ัน้ำสัิ�ง
ทั่�ยอมรั่บได ้แต่ก่้าร่หาร่อ่อยา่งไมเ่ป็ัน้ำทัางก้าร่อาจเปัลื่่�ยน้ำหวัขอ้อยา่งร่วดเร็่วไปัสัูห่วัขอ้ทั่�
ไมเ่หมาะสัม เช้น่้ำ ก้าร่ก้ำาหน้ำดร่าค่าร่ว่มก้นั้ำหร่อ่ก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�เป็ัน้ำก้าร่ลื่ะเมดิก้ฎหมายก้าร่ต่อ่
ต่า้น้ำก้าร่แขง่ขนั้ำทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม แมแ้ต่ก่้าร่ไปัปัร่าก้ฎต่วัทั่�สัถาน้ำทั่�ปัร่ะช้มุหาร่อ่ก้นั้ำใน้ำเร่่�องทั่�ผดิ
ก้ฎหมายโดยทั่�ค่ณุไมไ่ดเ้ขา้ร่ว่ม ก้็ทัำาใหต้่วัค่ณุแลื่ะบร่ษัิัทั Xylem ต่ก้อยูใ่น้ำค่วามเสั่�ยงแลื่ว้

จะทำาอย�างไร ถูา้...
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เราไดร้บััธีร่กจิดว้ยคืวามุ่แข็งแกร�งของผล้ติิภณัฑ์แ์ล้ะบัรกิารของเรา  
เราเล้อืกล้กูคืา้ ซพััพัล้ายเออร ์แล้ะคืู�คืา้ทางธีร่กจิอื�นๆ ท่�มุ่ค่ืวามุ่มุ่่�งมุ่ ั�นในดา้น
คืวามุ่ถูกูติอ้งแล้ะมุ่าติรฐานทางจรยิธีรรมุ่คืล้า้ยกบััเรา 

ก้าร่ช้่�น้ำำาดว้ยค่วามถกู้ต่อ้งใน้ำก้าร่ต่ดิต่อ่ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่าช้ว่ยเสัร่มิสัร่า้งช้่�อเสัย่งของเร่าใน้ำฐาน้ำะคู่ค่่า้
ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�เช้่�อถอ่ได ้เร่าจะต่อ้งไมเ่สัน้ำอหร่อ่ยอมรั่บสันิ้ำบน้ำจาก้บคุ่ค่ลื่ใดๆ หร่อ่อนุ้ำญาต่ใหบ้คุ่ค่ลื่ใดๆ 
เสัน้ำอหร่อ่ร่อ้งขอสันิ้ำบน้ำใน้ำน้ำามของเร่า ใน้ำบางปัร่ะเทัศ ก้าร่จา่ยเงนิ้ำเพูิ�มเต่มิใหก้้บัเจา้หน้ำา้ทั่�ของรั่ฐ
เพู่�อเร่ง่ก้ร่ะบวน้ำก้าร่หร่อ่ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่บางอยา่ง (มกั้เร่ย่ก้วา่ก้าร่จา่ยเงนิ้ำอำาน้ำวยค่วามสัะดวก้)  
อาจเป็ัน้ำวธิิ์ป่ัฏิบิตั่ทิัั�วไปั แต่ส่ัำาหรั่บบร่ษัิัทัของเร่าจะถอ่วา่เป็ัน้ำก้าร่ต่ดิสันิ้ำบน้ำแลื่ะไมอ่นุ้ำญาต่ใหก้้ร่ะทัำา 
เร่าจะปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่แลื่ะไมย่อมรั่บก้าร่ทัจุร่ติ่ใน้ำทักุ้ร่ปูัแบบ โดยไมค่่ำาน้ำงึ
ถงึธิ์ร่ร่มเน้ำย่มปัฏิบิตั่ขิองทัอ้งถิ�น้ำหร่อ่วธิิ์ป่ัฏิบิตั่ขิองบร่ษัิัทัอ่�น้ำๆ 

ก้าร่ลื่ะเมดิก้ฎหมายก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่เป็ัน้ำเร่่�องทั่�ร่า้ยแร่งแลื่ะจะสัง่ผลื่เสัย่หายต่อ่ช้่�อเสัย่งของเร่า 
ก้าร่ถกู้ปัรั่บเงนิ้ำ บทัลื่งโทัษั แลื่ะแมแ้ต่ก่้าร่ถกู้จำาค่กุ้ ก้าร่ทัจุร่ติ่ยงัสัง่ผลื่เสัย่ต่อ่ช้มุช้น้ำแลื่ะต่ลื่าด  
ทัำาใหท้ักุ้ค่น้ำทัำาธิ์รุ่ก้จิไดย้าก้ลื่ำาบาก้มาก้ขึ�น้ำ เร่าไมย่อมรั่บอยา่งเด็ดขาดต่อ่ก้าร่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำพูฤต่กิ้ร่ร่ม
ก้าร่ทัจุร่ติ่ทักุ้ร่ปูัแบบ

โดยปัก้ต่เิร่ามก่้าร่ทัำางาน้ำร่ว่มก้บัผูจั้ดจำาหน่้ำาย ต่วัแทัน้ำ หร่อ่คู่ค่่า้ช้อ่งทัางก้าร่ขายอ่�น้ำๆ เป็ัน้ำปัก้ต่ ิ 
แต่เ่ร่าจะไมท่ัำาธิ์รุ่ก้จิร่ว่มก้บับคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ทั่�มส่ัว่น้ำร่ว่มหร่อ่สัง่เสัร่มิก้าร่ปัฎบิตั่ทิั่�เป็ัน้ำก้าร่ทัจุร่ติ่  
เร่าจะต่อ้งไมข่อใหบ้คุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ก้ร่ะทัำาใน้ำน้ำามของเร่าสัำาหรั่บก้าร่ก้ร่ะทัำาทั่�น้ำโยบายของเร่าไม่
อนุ้ำญาต่ใหก้้ร่ะทัำา ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ของบคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ทั่�ก้ร่ะทัำาใน้ำน้ำามของเร่าอาจถกู้พูจิาร่ณาวา่
เป็ัน้ำก้าร่ก้ร่ะทัำาของ Xylem แลื่ะน้ำ่�เป็ัน้ำเหต่ผุลื่ทั่�เร่าต่อ้งมก่้ร่ะบวน้ำก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิทั่�เขม้งวดโดย
บคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ ทัั �งน้ำ่�เพู่�อใหแ้น่้ำใจวา่คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่าจะมค่่วามมุง่มั�น้ำใน้ำก้าร่ต่อ่สัูก้้บัก้าร่ทัจุร่ติ่
แลื่ะสัง่เสัร่มิวธิิ์ป่ัฏิบิตั่ทิั่�มจ่ร่ยิธิ์ร่ร่มค่ลื่า้ยก้บัเร่า 

การติดิติ�อธีร่กจิแล้ะการ
ชุนะธีร่กจิ
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การสัอบัทานธีร่กจิเก่�ยวกบััการติ�อติา้นการทจ่รติิ 

ใหด้ำาเน้ำนิ้ำก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิเก้่�ยวก้บัก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่ก้อ่น้ำทั่�จะเร่ิ�มดำาเน้ำนิ้ำค่วามสัมัพัูน้ำธิ์ก์้บับคุ่ค่ลื่
ภัายน้ำอก้หร่อ่ต่อ่อายคุ่วามสัมัพัูน้ำธิ์ท์ัางธิ์รุ่ก้จิ ก้ร่อบงาน้ำก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิเก้่�ยวก้บัก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่ 
ใหข้อ้มลูื่เก้่�ยวก้บัปัร่ะเภัทัของบคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ทั่�จำาเป็ัน้ำต่อ้งต่ร่วจสัอบแลื่ะอนุ้ำมตั่แิลื่ะปัร่ะเภัทัทั่�ไมจ่ำาเป็ัน้ำ
ต่อ้งผา่น้ำก้ร่ะบวน้ำก้าร่เหลื่า่น้ำ่� ถา้ก้าร่ทัำางาน้ำของค่ณุเก้่�ยวขอ้งก้บับคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ ค่ณุมค่่วามรั่บผดิช้อบ
ใน้ำก้าร่ทัำาค่วามเขา้ใจแลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามขั �น้ำต่อน้ำก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิเก้่�ยวก้บัก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่ของเร่า  

การติดิสันิบันคือือะไร

สันิ้ำบน้ำ หมายถงึสัิ�งใดๆ ทั่�มม่ลูื่ค่า่ทั่�เสัน้ำอใหห้ร่อ่ยอมรั่บมาเพู่�อใหม้อ่ทิัธิ์พิูลื่ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจทัางธิ์รุ่ก้จิ 
หร่อ่ไดรั้่บค่วามไดเ้ปัร่ย่บทัางธิ์รุ่ก้จิ สันิ้ำบน้ำอาจเก้ดิขึ�น้ำใน้ำหลื่ายร่ปูัแบบ ร่วมถงึเงนิ้ำสัด บตั่ร่ของขวญั 
สัิ�งบนั้ำเทังิ สัว่น้ำลื่ดทั่�ไมเ่หมาะสัม ก้าร่จา้งงาน้ำสัมาช้กิ้ใน้ำค่ร่อบค่รั่วหร่อ่เพู่�อน้ำของบคุ่ค่ลื่ทั่�ค่ณุใหส้ันิ้ำบน้ำ
เพู่�อโน้ำม้น้ำา้ว ก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่ทั่�ไมเ่ป็ัน้ำไปัต่ามหลื่กั้ปัฏิบิตั่ขิองน้ำโยบายของเร่า หร่อ่ก้าร่ช้ว่ย
เหลื่อ่ใหเ้ปัลื่า่อ่�น้ำๆ ทั่�มอบใหโ้ดยมุง่หมายทั่�จะสัร่า้งอทิัธิ์พิูลื่ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจทัางธิ์รุ่ก้จิ 

การใหผ้ล้ติอบัแทนคือือะไร

ก้าร่ใหผ้ลื่ต่อบแทัน้ำ เป็ัน้ำก้าร่มอบปัร่ะโยช้น้ำต์่อบแทัน้ำ โดยทัั�วไปัจะเป็ัน้ำเงนิ้ำสัด ซึ�งเป็ัน้ำก้าร่ต่อบแทัน้ำ
สัำาหรั่บก้าร่ยอมรั่บทัำาสัญัญาทัางธิ์รุ่ก้จิ ซึ�งจะค่ลื่า้ยก้บัสันิ้ำบน้ำ แลื่ะเร่าหา้มไมใ่หพู้นั้ำก้งาน้ำร่อ้งขอ
หร่อ่ยอมรั่บ 

การล็้อบับั่� 

ก้าร่ล็ื่อบบ่� หมายถงึก้าร่พูยายามโน้ำม้น้ำา้วก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ของหน่้ำวยงาน้ำของรั่ฐแลื่ะสัามาร่ถยอมรั่บ
ไดห้าก้ก้ร่ะทัำาอยา่งโปัร่ง่ใสัแลื่ะโดยสัอดค่ลื่อ้งก้บัก้ฎร่ะเบย่บของหน่้ำวยงาน้ำของรั่ฐ ก้าร่ล็ื่อบบ่�
ใดๆ ใน้ำน้ำามของ Xylem ทัั �งโดยทัางต่ร่งหร่อ่ผา่น้ำบคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ จะต่อ้งก้ร่ะทัำาอยา่งถกู้ต่อ้งต่าม
ก้ฎหมายโดยไดรั้่บอนุ้ำญาต่จาก้ฝ่ึายก้ฎหมายแลื่ว้ 

• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่
• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่อา้งองิดว่น้ำเร่่�องของขวญั ก้าร่ดแูลื่รั่บร่อง 

ก้าร่เดนิ้ำทัาง แลื่ะก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

จะทำาอย�างไร ถูา้ติวัแทนแนะนำาใหเ้ราจ�ายเงนิคื�าธีรรมุ่เนย่มุ่เพัิ�มุ่เติมิุ่ นอก
เหนอืจากคื�าธีรรมุ่เนย่มุ่ปกติ ิเพัื�อใหส้ันิคืา้ของเราผ�านพัธิีก่ารศล่้กากรได้
เร็วขึ�น
ก้าร่ก้ร่ะทัำาลื่กั้ษัณะน้ำ่�ค่อ่ก้าร่ขอใหจ้า่ยเงนิ้ำอำาน้ำวยค่วามสัะดวก้ น้ำโยบายของเร่าหา้มจา่ยเงนิ้ำ
อำาน้ำวยค่วามสัะดวก้ สัำาหรั่บขอ้มลูื่เพูิ�มเต่มิเก้่�ยวก้บัวธิิ์ก่้าร่ร่ะบกุ้าร่จา่ยเงนิ้ำอำาน้ำวยค่วามสัะดวก้ 
ใหด้ทูั่�น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่  

จะทำาอย�างไร ถูา้ผูจ้ดัจำาหน�ายของเราเสันอแบั�งสั�วนผล้กำาไรในโคืรงการ
ใหก้บััทมุ่่ของฉันั ถูา้ Xylem เล้อืกท่�จะยอมุ่ใหพ้ัวกเขาไดส้ัญัญาของ
โคืรงการไป 

ร่ายงาน้ำก้าร่เช้ญิช้วน้ำน้ำ่�ไปัยงัฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ ก้าร่ก้ร่ะทัำาน้ำ่�จะถกู้
พูจิาร่ณาเป็ัน้ำก้าร่ใหผ้ลื่ต่อบแทัน้ำทั่�ไมถ่กู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมายแลื่ะไมส่ัามาร่ถยอมรั่บได ้

จะทำาอย�างไร ถูา้ทมุ่่ของฉันัติอ้งการทำางานร�วมุ่กบััผูจ้ดัจำาหน�ายรายใหมุ่�
ก�อนท่�การสัอบัทานธีร่กจิจะเสัร็จสัมุ่บัรูณ์
จะต่อ้งร่อใหก้้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิเสัร็่จสัมบรู่ณก์้อ่น้ำทั่�จะเร่ิ�มดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิก้บับคุ่ค่ลื่ภัายน้ำอก้ได ้
เร่าดำาเน้ำนิ้ำก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิเก้่�ยวก้บัก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่เพู่�อใหม้ั�น้ำใจวา่ Xylem จะทัำางาน้ำ
ร่ว่มก้บัคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ยดึปัฏิบิตั่ติ่ามมาต่ร่ฐาน้ำทัางจร่ยิธิ์ร่ร่มร่ะดบัสังูค่ลื่า้ยก้บั Xylem ต่ดิต่อ่
ผูป้ัร่ะสัาน้ำงาน้ำก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิร่ะดบัภัมูภิัาค่ของค่ณุเพู่�อหาร่อ่เก้่�ยวก้บัลื่กั้ษัณะเร่ง่ดว่น้ำ
ของสัถาน้ำก้าร่ณ ์แลื่ะทัำาค่วามเขา้ใจถงึขั �น้ำต่อน้ำทั่�จะต่อ้งทัำาเพู่�อใหม้ั�น้ำใจวา่สัามาร่ถเลื่่�อน้ำไปัสัู่
ก้ร่ะบวน้ำก้าร่ถดัไปัอยา่งมป่ัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพูได ้

จะทำาอย�างไร ถูา้...
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ของขวญั การดแูล้รบััรอง แล้ะการเดนิทางของล้กูคืา้ 

ก้าร่เสัน้ำอใหห้ร่อ่ก้าร่ยอมรั่บของขวญั สัิ�งบนั้ำเทังิ หร่อ่ก้าร่ดแูลื่รั่บร่องสัามาร่ถสัร่า้งเสัร่มิค่วามสัมัพัูน้ำธิ์์
ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�แน่้ำน้ำแฟ้ัน้ำมาก้ขึ�น้ำได ้อยา่งไร่ก้ต็่าม หา้มใช้ร้่ายก้าร่เหลื่า่น้ำ่�เพู่�อใหม้อ่ทิัธิ์พิูลื่ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจ
ทัางธิ์รุ่ก้จิ ก้าร่ปัฏิบิตั่เิหลื่า่นั้ำ�น้ำจะต่อ้งไมส่ัร่า้งหร่อ่ก้อ่ใหเ้ก้ดิภัาพูลื่กั้ษัณท์ั่�สัอ่ถงึผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ

น้ำโยบายแลื่ะหลื่กั้ปัฏิบิตั่ขิองเร่าไดก้้ำาหน้ำดขอบเขต่ค่า่น้ำยิมทั่�ยอมรั่บไดข้องเร่า สัิ�งทั่�จำาเป็ัน้ำต่อ้ง
อนุ้ำมตั่ลิื่ว่งหน้ำา้ แลื่ะวธิิ์ก่้าร่ไดรั้่บก้าร่อนุ้ำมตั่ลิื่ว่งหน้ำา้ ก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามหลื่กั้ปัฏิบิตั่เิหลื่า่น้ำ่�จะช้ว่ยใหค้่ณุ
สัามาร่ถสัร่า้งค่วามสัมัพัูน้ำธิ์ท์ัางธิ์รุ่ก้จิแลื่ะหลื่ก่้เลื่่�ยงก้าร่ถกู้มองวา่เป็ัน้ำก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ไดรั้่บ
อทิัธิ์พิูลื่ทั่�ไมเ่หมาะสัม 

ของขวญัหร่อ่สัิ�งบนั้ำเทังิจะต่อ้งเป็ัน้ำไปัต่ามเง่�อน้ำไขต่อ่ไปัน้ำ่�เสัมอ:

• เพู่�อวตั่ถปุัร่ะสังค่ท์ัางธิ์รุ่ก้จิทั่�เหมาะสัม

• มม่ลูื่ค่า่ทัั�วไปัแลื่ะเหมาะสัมต่ามแต่ล่ื่ะโอก้าสั

• ไดรั้่บอนุ้ำญาต่ภัายใต่น้้ำโยบายของ Xylem แลื่ะน้ำโยบายของคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิแลื่ว้

• มก่้าร่บนั้ำทักึ้เป็ัน้ำเอก้สัาร่อยา่งแมน่้ำยำา

หา้มพูนั้ำก้งาน้ำของเร่าเสัน้ำอเงนิ้ำสัด บตั่ร่ของขวญั หร่อ่สัิ�งทั่�เทัย่บเทัา่เงนิ้ำสัดปัร่ะเภัทัอ่�น้ำๆ เป็ัน้ำของ
ขวญั ใหต้่ร่วจสัอบก้บัน้ำโยบายเก้่�ยวก้บัก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่ก้อ่น้ำทั่�จะทัำาก้าร่บร่จิาค่ทั่�จะสัง่ผลื่
ปัร่ะโยช้น้ำท์ัั �งทัางต่ร่งหร่อ่ทัางออ้มต่อ่คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิ (ดทูั่�ก้าร่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำช้มุช้น้ำแลื่ะก้าร่บร่จิาค่เพู่�อ
ก้าร่ก้ศุลื่)

เจา้หนา้ท่�ของรฐั 

ต่ร่วจสัอบก้บัน้ำโยบายเร่่�องของขวญัแลื่ะก้าร่ดแูลื่รั่บร่องของ Xylem เม่�อจะน้ำำาเสัน้ำอสัิ�งบนั้ำเทังิ
หร่อ่ใหข้องขวญัแก้เ่จา้หน้ำา้ทั่�ของรั่ฐเสัมอ ภัายใต่ก้้ฎหมายก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่ เก้ณฑ์ข์ั �น้ำต่ำ�าจะ
แต่ก้ต่า่งก้นั้ำไปัแลื่ะจำาเป็ัน้ำต่อ้งไดรั้่บก้าร่อนุ้ำมตุ่กิ้อ่น้ำดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ หาก้ค่ณุมค่่ำาถาม โปัร่ดต่ดิต่อ่ฝ่ึาย
ก้ฎหมายก้อ่น้ำดำาเน้ำนิ้ำก้าร่

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัติอ้งการมุ่อบัของท่�ระล้กึเล็้กๆ นอ้ยๆ เพัื�อแสัดง
การขอบัคืณ่ล้กูคืา้ดว้ยขวดใสั�นำ �าของ Xylem

โดยปัก้ต่กิ้าร่เสัน้ำอใหข้องขวญัทั่�มแ่บร่น้ำดข์อง Xylem ต่ดิไวใ้หก้้บัลื่กู้ค่า้เป็ัน้ำเร่่�อง
ทั่�ยอมรั่บได ้ต่ร่วจสัอบใหแ้น่้ำใจวา่ผูรั้่บนั้ำ�น้ำไดรั้่บอนุ้ำญาต่ใหรั้่บของขวญัได ้(บางค่รั่ �ง
น้ำโยบายหร่อ่ก้ฎหมายของผูรั้่บไมอ่นุ้ำญาต่ใหท้ัำา)

จะทำาอย�างไร ถูา้ล้กูคืา้ติอ้งการใหฉ้ันัจดัเติรย่มุ่มุ่ื�ออาหารคืำ�าแล้ะติ ั�ว
รบััชุมุ่กจิกรรมุ่กฬ่าหล้งัจากการทดสัอบัอนมุ่่ตัิโิรงงานแล้ว้ 

ก้าร่เสัน้ำอเลื่่��ยงม่�ออาหาร่แลื่ะก้าร่ดแูลื่รั่บร่องทั่�มร่่าค่าปัาน้ำก้ลื่างแลื่ะไมบ่อ่ยค่รั่ �งให ้
ก้บัลื่กู้ค่า้โดยทัั�วไปัถอ่วา่ยอมรั่บไดภ้ัายใต่น้้ำโยบายของเร่าแลื่ะก้ฎหมายทั่�เก้่�ยวขอ้ง 
โดยเฉพูาะเม่�อผูเ้ขา้ร่ว่มมท่ัั �งต่วัแทัน้ำของลื่กู้ค่า้แลื่ะต่วัแทัน้ำของ Xylem ต่ร่วจสัอบ
ใหแ้น่้ำใจวา่ค่า่ใช้จ้า่ยปัร่ะเภัทัเหลื่า่น้ำ่�ถกู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมาย ไดรั้่บก้าร่อนุ้ำมตั่ลิื่ว่งหน้ำา้ทั่�
เหมาะสัม บนั้ำทักึ้ร่ายก้าร่อยา่งถกู้ต่อ้ง แลื่ะร่วมถงึไดรั้่บอนุ้ำญาต่ใหท้ัำาไดภ้ัายใต่ ้
ก้ฎหมายแลื่ะน้ำโยบายของลื่กู้ค่า้

จะทำาอย�างไร ถูา้...

• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่
• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่อา้งองิดว่น้ำเร่่�องของขวญั ก้าร่ดแูลื่รั่บร่อง 

ก้าร่เดนิ้ำทัาง แลื่ะก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่
• น้ำโยบายเร่่�องก้จิก้ร่ร่มทัางก้าร่เมอ่ง

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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การทำางานกบััซพััพัล้ายเออร ์
ซพัูพูลื่ายเออร่เ์ป็ัน้ำองค่ป์ัร่ะก้อบทั่�จำาเป็ัน้ำของค่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่ต่อบสัน้ำองลื่กู้ค่า้ของเร่า เร่าเลื่อ่ก้
ซพัูพูลื่ายเออร่ท์ั่�มค่่วามมุง่มั�น้ำเหมอ่น้ำก้นั้ำใน้ำมาต่ร่ฐาน้ำของค่วามถกู้ต่อ้งแลื่ะทัางจร่ยิธิ์ร่ร่ม ก้าร่ต่ดัสันิ้ำ
ใจจัดซ่�อจัดจา้งของเร่าขึ�น้ำอยูก่้บัเก้ณฑ์เ์ช้งิเป้ัาหมาย เช้น่้ำ ค่ณุภัาพู ร่าค่า บร่กิ้าร่ แลื่ะปัร่ะวตั่กิ้าร่สัง่
มอบ  แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองซพัูพูลื่ายเออร่ข์องเร่าใหก้้ร่อบเค่า้โค่ร่งแก้ซ่พัูพูลื่ายเออร่ข์องค่ณุแลื่ะช้ว่ย
เหลื่อ่พูวก้เขาใน้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามมาต่ร่ฐาน้ำทัางจร่ยิธิ์ร่ร่มทั่�สังูร่ะดบัเดย่วก้บัเร่า 

วธิีก่ารติดิติ�อธีร่กจิกบััซพััพัล้ายเออรข์องเรา

• หล้ก่เล้่�ยงผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำก้บัซพัูพูลื่ายเออร่ ์(ดทูั่�ก้าร่หลื่ก่้เลื่่�ยงผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ)

• แบั�งปนัขอ้มลูื่ค่วามลื่บัก้บัซพัูพูลื่ายเออร่เ์ฉพูาะเม่�อพูวก้เขามม่าต่ร่ก้าร่คุ่ม้ค่ร่องขอ้มลูื่ทั่�เหมาะ
สัมเทัา่นั้ำ�น้ำ

• รบััรองวา่คู่ค่่า้ทัั �งหมดใหค้่ำามั�น้ำใน้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ทิัางธิ์รุ่ก้จิอยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะถกู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมาย
ต่ามทั่�ก้ำาหน้ำดแน้ำวทัางไวใ้น้ำแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองซพัูพูลื่ายเออร่ ์

การจดัซื�อจดัจา้งอย�างมุ่ค่ืวามุ่รบััผดิชุอบั 

ค่วามมุง่มั�น้ำใน้ำค่า่น้ำยิมหลื่กั้ของเร่าค่ร่อบค่ลื่มุไปัถงึซพัูพูลื่ายเออร่ข์องเร่าดว้ย เร่าค่าดหวงัให ้
ซพัูพูลื่ายเออร่ข์องเร่าเค่าร่พูใน้ำสัทิัธิ์มินุ้ำษัยช้น้ำผา่น้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ทิัางธิ์รุ่ก้จิทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่มแลื่ะมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่ม  
(ดทูั่� ก้าร่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำช้มุช้น้ำของเร่า) เม่�อค่ดัเลื่อ่ก้ซพัูพูลื่ายเออร่ ์ใหพู้จิาร่ณาวา่ซพัูพูลื่ายเออร่์
ผา่น้ำเง่�อน้ำไขเหลื่า่น้ำ่�หร่อ่ไม:่ 

• จัดใหม้ส่ัภัาพูก้าร่ทัำางาน้ำ ช้ั�วโมงก้าร่ทัำางาน้ำ แลื่ะค่า่จา้งทั่�เหมาะสัม

• ใช้ห้ลื่กั้ปัฏิบิตั่ใิน้ำก้าร่ใช้แ้ร่งงาน้ำทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งทั่�ยั�งยน่้ำเพู่�อปัก้ป้ัองสัขุอน้ำามยั
แลื่ะสัขุภัาวะของพูนั้ำก้งาน้ำแลื่ะช้มุช้น้ำ

• หา้มใช้แ้ร่งงาน้ำเด็ก้หร่อ่แร่งงาน้ำนั้ำก้โทัษั

• จัดก้าร่ก้บัก้าร่ลื่ะเมดิสัทิัธิ์มินุ้ำษัยช้น้ำอยา่งจร่งิจัง

การฟัอกเงนิ 

ก้าร่ฟัอก้เงนิ้ำเก้ดิขึ�น้ำเม่�อบคุ่ค่ลื่พูยายามยกั้ยา้ยเงนิ้ำทั่�ไดม้าโดยวธิิ์ก่้าร่ผดิก้ฎหมายไปัยงับญัช้ท่ั่�ถกู้
ต่อ้งต่ามก้ฎหมายเพู่�อปัก้ปิัดแหลื่ง่ทั่�มาของเงนิ้ำทั่�ผดิก้ฎหมาย Xylem ไมย่อมใหอ้ภัยั อำาน้ำวยค่วาม
สัะดวก้ หร่อ่สันั้ำบสันุ้ำน้ำก้าร่ฟัอก้เงนิ้ำเด็ดขาด พูงึร่ะวงัถงึธิ์รุ่ก้ร่ร่มทัางก้าร่เงนิ้ำทั่�ผดิปัก้ต่ใิดๆ ทั่�อาจบง่ช้่�
ถงึก้าร่ฟัอก้เงนิ้ำแลื่ะใหร้่ายงาน้ำก้จิก้ร่ร่มหร่อ่ธิ์รุ่ก้ร่ร่มทัางก้าร่เงนิ้ำทั่�น่้ำาสังสัยัเสัมอ

• น้ำโยบายต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ค่วำ�าบาต่ร่ 
• แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองซพัูพูลื่ายเออร่์
• น้ำโยบายก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งทัั�วโลื่ก้
• น้ำโยบายก้าร่จัดซ่�อวสััดทุัางออ้ม
• น้ำโยบายก้าร่จัดก้าร่ค่วามเสั่�ยงของซพัูพูลื่ายเออร่์
• น้ำโยบายเก้่�ยวก้บัก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายก้าร่ค่า้ ก้าร่บร่หิาร่จัดก้าร่ 

ก้าร่น้ำำาเขา้แลื่ะสัง่ออก้
• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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การจดัซื�อจดัจา้งของรฐัแล้ะการทำาสัญัญากบััภาคืรฐั

Xylem มกั้จะจัดสัง่ผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์บร่กิ้าร่ แลื่ะเทัค่โน้ำโลื่ยใ่หก้้บัลื่กู้ค่า้
ทั่�เป็ัน้ำหน่้ำวยงาน้ำของรั่ฐโดยผา่น้ำก้าร่เขา้ร่ว่มใน้ำก้ร่ะบวน้ำก้าร่จัดซ่�อ
จัดจา้งของรั่ฐเสัมอ ลื่กู้ค่า้ทั่�เป็ัน้ำหน่้ำวยงาน้ำของรั่ฐอาจเป็ัน้ำรั่ฐบาลื่
เมอ่ง รั่ฐบาลื่ของรั่ฐ/จังหวดั รั่ฐบาลื่ก้ลื่าง เทัศบาลื่ หร่อ่น้ำติ่บิคุ่ค่ลื่
ทั่�รั่ฐเป็ัน้ำเจา้ของ มข่อ้ผกู้พัูน้ำพูเิศษัของค่วามเช้่�อถอ่ไดท้ั่�มผ่ลื่ใช้ ้
เม่�อเขา้ร่ว่มใน้ำก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งของรั่ฐ แลื่ะก้าร่ทัำาผดิก้ฎร่ะเบย่บ
อาจทัำาให ้Xylem สัญูเสัย่สัทิัธิ์ิ�ใน้ำก้าร่เขา้ร่ว่มโค่ร่งก้าร่จัดซ่�อจัด
จา้งใน้ำอน้ำาค่ต่  

• พูงึใสัใ่จใน้ำก้าร่ร่วบร่วมขอ้มลูื่ก้าร่สัง่ปัร่ะมลูื่ร่าค่าเพู่�อใหม้ั�น้ำใจ
วา่มข่อ้มลูื่ทั่�ถกู้ต่อ้งแมน่้ำยำา  

• ค่วบค่มุดแูลื่คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ทัำาหน้ำา้ทั่�ร่วบร่วมขอ้มลูื่ก้าร่สัง่
ปัร่ะมลูื่ร่าค่าใน้ำน้ำามของเร่า 

• หา้มบดิเบอ่น้ำขอ้เท็ัจจร่งิเก้่�ยวก้บัลื่กั้ษัณะใดๆ ของผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์
บร่กิ้าร่ หร่อ่โซลื่ชู้นั้ำของเร่าหร่อ่สันั้ำบสันุ้ำน้ำใหผู้อ้ ่�น้ำทัำาก้าร่บดิเบย่
น้ำขอ้เท็ัจจร่งิสัำาหรั่บเร่า  

• ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บของก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งแลื่ะหา้มพูยายาม
สัร่า้งอทิัธิ์พิูลื่ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจจัดซ่�อจัดจา้งผา่น้ำก้าร่จา่ยเงนิ้ำ
ภัายน้ำอก้ ก้าร่ช้ว่ยเหลื่อ่ใหเ้ปัลื่า่ หร่อ่ของขวญั

ถา้เร่าไดรั้่บสัญัญาธิ์รุ่ก้จิก้บัเทัศบาลื่หร่อ่หน่้ำวยงาน้ำของรั่ฐ  
เร่าจะต่อ้งปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายแลื่ะก้ฎร่ะเบย่บทั่�เก้่�ยวขอ้งทัั �งหมด  
ก้ฎร่ะเบย่บเหลื่า่น้ำ่�อาจแต่ก้ต่า่งก้นั้ำไปัต่ามแต่ล่ื่ะปัร่ะเทัศ อาจม่
ค่วามซบัซอ้น้ำแลื่ะเขม้งวดมาก้ก้วา่ก้ฎร่ะเบย่บทั่�ค่วบค่มุสัญัญา
ทัางก้าร่พูาณชิ้ยข์องเร่าแลื่ะอาจมก่้าร่เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งได.้ 
พูนั้ำก้งาน้ำทั่�มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำก้าร่ปัร่ะมลูื่เสัน้ำอร่าค่าสัำาหรั่บโค่ร่งก้าร่
แลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามสัญัญาก้บัหน่้ำวยงาน้ำของรั่ฐจะต่อ้งต่ดิต่อ่ฝ่ึาย
ก้ฎหมายเพู่�อขอรั่บก้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำต่ามทั่�จำาเป็ัน้ำ   

การนำาเขา้แล้ะสั�งออก  

ใน้ำฐาน้ำะบร่ษัิัทัร่ะดบัโลื่ก้ เร่ามกั้จะสัง่แลื่ะรั่บผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์บร่กิ้าร่ 
แลื่ะเทัค่โน้ำโลื่ยจ่าก้หลื่าก้หลื่ายปัร่ะเทัศเสัมอ ปัร่ะเทัศสัว่น้ำใหญท่ั่�
เร่าดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิมก่้ฎร่ะเบย่บเก้่�ยวก้บัก้าร่ค่า้ร่ะหวา่งปัร่ะเทัศ  
เร่าทักุ้ค่น้ำมห่น้ำา้ทั่�ใน้ำก้าร่ทัำาค่วามเขา้ใจแลื่ะปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมาย 
ก้ฏิร่ะเบย่บ แลื่ะขอ้จำาก้ดัเก้่�ยวก้บัก้าร่ค่า้ ใน้ำปัร่ะเทัศทั่�เร่าดำาเน้ำนิ้ำ
ธิ์รุ่ก้จิ ก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บเหลื่า่น้ำ่�จะช้ว่ยใหเ้ร่ารั่ก้ษัาค่วามมุง่
มั�น้ำใน้ำก้าร่สัง่มอบผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์บร่กิ้าร่ แลื่ะเทัค่โน้ำโลื่ยไ่ดต้่ร่งเวลื่า
ไดเ้สัมอ  

• เมุ่ื�อนำาเขา้หร่อ่น้ำำาวสััด ุผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์บร่กิ้าร่ หร่อ่เทัค่โน้ำโลื่ย ่
(ร่วมถงึซอฟัต่แ์วร่)์ เขา้มาใน้ำปัร่ะเทัศ จะต่อ้งใหร้่ายลื่ะเอย่ด
สันิ้ำค่า้อยา่งแมน่้ำยำาแลื่ะร่ะบกุ้ฎหมายเก้่�ยวก้บัภัาษ่ัทั่�ถกู้ต่อ้ง
เสัมอ  

• เมุ่ื�อสั�งออกหร่อ่สัง่วัสัด ุผลื่ติ่ภััณฑ์ ์บร่กิ้าร่ หร่อ่เทัค่โน้ำโลื่ย ่
(ร่วมถงึซอฟัต่แ์วร่)์ ออก้จาก้ปัร่ะเทัศ จะต่อ้งใหร้่ายลื่ะเอย่ด
สันิ้ำค่า้อยา่งแมน่้ำยำาแลื่ะต่ร่วจสัอบต่ค่่วามภัาษัาเก้่�ยวก้บัก้าร่
ค่วบค่มุก้าร่สัง่ออก้ ก้าร่หา้มค่า้ขาย หร่อ่ก้าร่จำาก้ดัแลื่ะก้าร่
ค่วำ�าบาต่ร่ 

ก้าร่น้ำำาเขา้หร่อ่สัง่ออก้สันิ้ำค่า้ บร่กิ้าร่ หร่อ่เทัค่โน้ำโลื่ย ่(ร่วมถงึ
ซอฟัต่แ์วร่)์ โดยไมไ่ดรั้่บก้าร่อนุ้ำมตั่จิาก้รั่ฐบาลื่อยา่งเหมาะสัม
อาจเป็ัน้ำเหต่ใุห ้Xylem สัญูเสัย่สัทิัธิ์ิ�ใน้ำก้าร่เขา้ร่ว่มก้าร่ค่า้ร่ะหวา่ง
ปัร่ะเทัศหร่อ่ไดรั้่บบทัลื่งโทัษัอ่�น้ำๆ ขอ้ก้ำาหน้ำดทัางก้าร่ค่า้อาจม่
ค่วามซบัซอ้น้ำแลื่ะอาจเปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งไดเ้สัมอ ดงันั้ำ�น้ำโปัร่ดต่ดิต่อ่
สัมาช้กิ้ฝ่ึายก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บทัางก้าร่ค่า้เพู่�อขอค่ำาแน้ำะน้ำำา
หร่อ่เม่�อค่ณุมค่่ำาถามใดๆ 

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัไดร้บััการรอ้งขอใหล้้งนามุ่
ในเอกสัารรบััรองติน้กำาเนดิสันิคืา้ แติ�ฉันัไมุ่�ได้
ติระหนกัในกระบัวนการผล้ติิ 

โปัร่ดต่ดิต่อ่สัมาช้กิ้ฝ่ึายก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บทัางก้าร่ค่า้ 
บทับาทัของพูวก้เขาค่อ่ก้าร่รั่บร่องค่วามปัลื่อดภัยั ปัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพู 
แลื่ะค่วามคุ่ม้ค่า่ใช้จ้า่ยใน้ำก้าร่เค่ลื่่�อน้ำยา้ยวสััด ุผลื่ติ่ภัณัฑ์ ์
บร่กิ้าร่ แลื่ะเทัค่โน้ำโลื่ยข่า้มพูร่มแดน้ำร่ะหวา่งปัร่ะเทัศ เพู่�อใหเ้ร่า
สัามาร่ถลื่ดค่วามเสั่�ยงของก้าร่ถกู้ปัรั่บ เสัย่ช้่�อเสัย่ง หร่อ่ถกู้ร่ะงับ
ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทั่�อาจมผ่ลื่มาจาก้ก้าร่ไมป่ัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ

จะทำาอย�างไร ถูา้...

• คู่ม่อ่ก้าร่ต่ร่วจสัอบสัญัญาก้าร่ขาย
ผลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ัั�วโลื่ก้

• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่
• ก้ร่อบงาน้ำแลื่ะก้ร่ะบวน้ำก้าร่ใน้ำก้าร่ก้าร่สัอบ

ทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิเพู่�อก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่
• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่อา้งองิดว่น้ำเร่่�องของ

ขวญั ก้าร่ดแูลื่รั่บร่อง ก้าร่เดนิ้ำทัาง แลื่ะก้าร่
บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่

• หน้ำา้แหลื่ง่ขอ้มลูื่ดา้น้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎ
ร่ะเบย่บทัางก้าร่ค่า้

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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เราทก่คืนเป็นทตูิแห�งแบัรนดข์อง Xylem เราเสัรมิุ่สัรา้งชุื�อเสัย่งของเราทก่วนั
ดว้ยการปฏิบิัตัิติิามุ่คื�านยิมุ่แล้ะนโยบัายของเรา

ชุื�อเสัย่งของเราคือืทรพััยส์ันิท่�มุ่ค่ื�ามุ่ากท่�สัด่อย�างหนึ�งของบัรษิทั เราทก่คืนมุ่ค่ืวามุ่รบััผดิ
ชุอบัในการบั�มุ่เพัาะแล้ะปกป้องชุื�อเสัย่งของ Xylem ท ั�งภายในพันกังานดว้ยกนัแล้ะกบััผู ้
มุ่ส่ั�วนไดส้ั�วนเสัย่ภายนอก ช้่�อเสัย่งของ Xylem มห่ลื่ายลื่ัก้ษัณะ ไดแ้ก้ ่ค่ณุภัาพูของผลื่ติ่ภััณฑ์์
ของเร่า ค่ำาก้ลื่า่วอา้งใน้ำสั่�อแลื่ะพูฤต่กิ้ร่ร่มของพูนั้ำก้งาน้ำทั่�มต่่อ่ลื่กู้ค่า้ คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิ แลื่ะสัมาช้กิ้
ใน้ำช้มุช้น้ำของเร่า เร่ามค่่วามรั่บผดิช้อบใน้ำก้าร่ทัำาใหม้ั�น้ำใจวา่ช้่�อเสัย่งของเร่าจะแข็งแก้ร่ง่อยา่งทั่�
สัามาร่ถเป็ัน้ำไดเ้สัมอ

การรกัษาชุื�อเสัย่งของ  
XYLEM

จะทำาอย�างไร ถูา้พันกังานแนะนำาใหเ้ราขา้มุ่ข ั�นติอนการติรวจสัอบั
คืณ่ภาพัเพัื�อใหท้นัติ�อวนัคืรบักำาหนดการผล้ติิสันิคืา้ของเรา 

เร่าจะไมล่ื่ดัขั �น้ำต่อน้ำของเร่าเพู่�อใหท้ันั้ำต่อ่วนั้ำค่ร่บก้ำาหน้ำด แจง้ปััญหาใหผู้จั้ดก้าร่ของ
ค่ณุทัร่าบหร่อ่ผา่น้ำช้อ่งทัางก้าร่ร่ายงาน้ำช้อ่งทัางหน้ำึ�งใดของเร่า หาก้ค่ณุไมส่ับายใจทั่�
เพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำของค่ณุจะปัฏิบิตั่ติ่ามขั �น้ำต่อน้ำทั่�จำาเป็ัน้ำ 

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัไดร้บััการติดิติ�อจากนกัข�าวเพัื�อขอขอ้มุ่ลู้เก่�ยว
กบััการเปิดติวัผล้ติิภณัฑ์ใ์หมุ่�ของเรา 

ก้าร่โทัร่หร่อ่อเ่มลื่จาก้สั่�อมวลื่ช้น้ำทัั �งหมดจะต่อ้งสัง่ต่อ่ไปัทั่�ฝ่ึายก้าร่สั่�อสัาร่ขององค่ก์้ร่ 
หา้มพูนั้ำก้งาน้ำสั่�อสัาร่ก้บัสั่�อมวลื่ช้น้ำเวน้้ำแต่พู่นั้ำก้งาน้ำมห่น้ำา้ทั่�รั่บผดิช้อบใน้ำเร่่�องก้าร่
สั่�อสัาร่เหลื่า่นั้ำ�น้ำ

จะทำาอย�างไร ถูา้พันกังานท่�มุ่โ่ปรไฟัล้บ์ันโซเชุย่ล้มุ่เ่ดย่แสัดงว�าพัวก
เขาทำางานท่� Xylem ไดโ้พัสัติข์อ้คืดิเห็นท่�แสัดงถูงึการทำาใหเ้กดิ
คืวามุ่ไมุ่�พัอใจ 

หาร่อ่ขอ้ก้งัวลื่ของค่ณุก้บัผูน้้ำำาทั่�ไวว้างใจหร่อ่เจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายทัรั่พูยาก้ร่บคุ่ค่ลื่ของค่ณุ 
หร่อ่ร่ายงาน้ำผา่น้ำ สัายดว่น้ำค่วามถกู้ต่อ้งของ Xylem      

จะทำาอย�างไร ถูา้...

https://integrity.xylem.com
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การปฏิบิัตัิดิา้นคืวามุ่ปล้อดภยัทางไซเบัอรท์ ่�ด ่

เร่าทักุ้ค่น้ำมบ่ทับาทัใน้ำก้าร่ปัก้ป้ัอง Xylem จาก้ภัยัค่กุ้ค่ามทัาง
ไซเบอร่ ์เร่าต่อ้งมค่่วามต่่�น้ำต่วัเสัมอใน้ำขณะใช้เ้ทัค่โน้ำโลื่ยเ่พู่�อ
ใหม้ั�น้ำใจวา่ขอ้มลูื่ของ Xylem แลื่ะขอ้มลูื่ของคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของ
เร่าจะไดรั้่บก้าร่ป้ัองก้นั้ำเสัมอ  

• ใช้เ้ฉพูาะซอฟัต่แ์วร่ท์ั่�ไดรั้่บอนุ้ำญาต่แลื่ะโซลื่ชู้นั้ำทั่�เก้บ็ขอ้มลูื่
บน้ำค่ลื่าวดท์ั่�ไดรั้่บอนุ้ำมตั่ ิ 

• ร่ายงาน้ำค่วามพูยามทัำาฟิัช้ช้ิ�งทั่�เป็ัน้ำไปัไดแ้ลื่ะเหต่กุ้าร่ณท์ัาง
ออน้ำไลื่น้ำท์ั่�น่้ำาสังสัยั 

• ปัก้ป้ัองขอ้มลูื่ค่วามลื่บัของ Xylem แลื่ะขอ้มลูื่ค่วามลื่บัของ
ลื่กู้ค่า้ร่วมถงึของคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่า

• ทัำาค่วามเขา้ใจขอ้ก้ำาหน้ำดทั่�ใหไ้วใ้น้ำน้ำโยบายค่วามปัลื่อดภัยั
ทัางไซเบอร่์

การหล้ก่เล้่�ยงการปล้อมุ่แปล้ง การติดิสันิบัน  
แล้ะการทจ่รติิ 

เร่าช้น้ำะธิ์รุ่ก้จิแลื่ะรั่ก้ษัาธิ์รุ่ก้จิเอาไวด้ว้ยค่วามแข็งแก้ร่ง่ของ
ผลื่ติ่ภัณัฑ์ข์องเร่า เร่าสัร่า้งค่วามสัมัพัูน้ำธิ์โ์ดยอยูบ่น้ำพู่�น้ำฐาน้ำของ
ค่วามโปัร่ง่ใสัแลื่ะค่วามไวว้างใจได ้

• เร่าต่อ้งไมเ่สัน้ำอ สัญัญาวา่จะให ้หร่อ่ใหข้องมค่่า่ใดๆ  
แก้เ่จา้หน้ำา้ทั่�ของรั่ฐ หร่อ่บคุ่ค่ลื่ใดๆ เพู่�อใหไ้ดรั้่บผลื่
ปัร่ะโยช้น้ำท์ัางธิ์รุ่ก้จิ

• หา้มเสัน้ำอใหห้ร่อ่ยอมรั่บสันิ้ำบน้ำหร่อ่ผลื่ต่อบแทัน้ำค่น่้ำก้ลื่บั
• เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�แมน่้ำยำาแลื่ะสัมบรู่ณท์ั่�ร่ะบรุ่าย

ลื่ะเอย่ดค่า่ใช้จ้า่ยทั่�ถกู้ต่อ้งทัั �งหมด
• ดขูอ้มลูื่เพูิ�มเต่มิไดท้ั่� ก้าร่ต่ดิต่อ่ทัางธิ์รุ่ก้จิแลื่ะก้าร่ช้น้ำะธิ์รุ่ก้จิ 

คืณ่ภาพั คืวามุ่น�าเชุื�อถูอืแล้ะคืวามุ่ปล้อดภยัของ
ผล้ติิภณัฑ์์

ค่ณุภัาพู ค่วามน่้ำาเช้่�อถอ่แลื่ะค่วามปัลื่อดภัยัเป็ัน้ำพู่�น้ำฐาน้ำใน้ำก้าร่
สัร่า้งผลื่ติ่ภัณัฑ์ข์องเร่า เน้ำ่�องจาก้เร่าเป็ัน้ำผูพัู้ฒน้ำาแลื่ะน้ำำาเสัน้ำอ
โซลื่ชู้นั้ำแลื่ะบร่กิ้าร่ต่า่งๆ เร่าจงึต่ร่ะหนั้ำก้ใน้ำบทับาทัของค่วาม
ปัลื่อดภัยัทัางไซเบอร่เ์พู่�อก้าร่ปัก้ป้ัองลื่กู้ค่า้ของเร่า ขอ้มลูื่ของ
พูวก้เขา แลื่ะบร่ษัิัทัของเร่า เร่าต่อ้งก้าร่รั่ก้ษัาค่วามไวว้างใจของ
ลื่กู้ค่า้แลื่ะคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่าโดยก้าร่สัง่มอบผลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ั่�น่้ำา
เช้่�อถอ่ ปัลื่อดภัยั แลื่ะมค่่ณุภัาพูสังู

• ปัฏิบิตั่ติ่ามขั �น้ำต่อน้ำดา้น้ำค่วามปัลื่อดภัยัของผลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ัั �งหมด 

• หา้มลื่ัดขั �น้ำต่อน้ำดา้น้ำก้าร่ค่วบค่มุค่ณุภัาพูหร่อ่ใช้ว้ธิิ์ล่ื่ัดทั่�
ทัำาใหค้่ณุภัาพูหร่อ่ค่วามปัลื่อดภััยของผลื่ติ่ภััณฑ์ต์่ำ�าก้วา่
มาต่ร่ฐาน้ำปัก้ต่ ิ

• ใหร้่ายงาน้ำขอ้ก้งัวลื่ใดๆ เก้่�ยวก้บัค่ณุภัาพูหร่อ่ค่วามปัลื่อดภัยั
ของผลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ันั้ำทั ่

• จะต่อ้งแบง่ปััน้ำค่ำาต่ชิ้มเก้่�ยวก้บัผลื่ติ่ภัณัฑ์จ์าก้ลื่กู้ค่า้ใหก้้บั
ค่ณะก้ร่ร่มก้าร่ทับทัวน้ำดา้น้ำค่ณุภัาพู 

• จะต่อ้งแบง่ปััน้ำขอ้เสัน้ำอแน้ำะของเหต่กุ้าร่ณด์า้น้ำค่วาม
ปัลื่อดภัยัของผลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ัั �งหมดใหก้้บัค่ณะก้ร่ร่มก้าร่ค่วาม
ปัลื่อดภัยัของผลื่ติ่ภัณัฑ์ข์องหน่้ำวยธิ์รุ่ก้จิทั่�เก้่�ยวขอ้ง

สัื�อมุ่วล้ชุนแล้ะการสัอบัถูามุ่อื�นๆ

เร่าใหข้อ้มลูื่เก้่�ยวก้บัธิ์รุ่ก้จิของเร่าทั่�ถกู้ต่อ้งแลื่ะสัอดค่ลื่อ้งก้นั้ำ
สัำาหรั่บสั่�อมวลื่ช้น้ำแลื่ะภัาค่สัาธิ์าร่ณะ เร่าจะสั่�อสัาร่ใน้ำน้ำามของ 
Xylem ก้็ต่อ่เม่�อเร่าไดรั้่บอนุ้ำญาต่ใหก้้ร่ะทัำาเทัา่นั้ำ�น้ำ เร่าเสัร่มิ
สัร่า้งช้่�อเสัย่งของเร่าดว้ยก้าร่สั่�อสัาร่ทั่�เป็ัน้ำค่วามจร่งิ ช้ดัเจน้ำ แลื่ะ
สัอดค่ลื่อ้งก้นั้ำ

• หา้มสั่�อสัาร่ใน้ำน้ำามของ Xylem เวน้้ำแต่ค่่ณุไดรั้่บอนุ้ำญาต่ให ้
ก้ร่ะทัำาเทัา่นั้ำ�น้ำ

• สัง่ต่อ่ก้าร่สัอบถามจาก้สั่�อทัั �งหมดไปัทั่�ฝ่ึายก้าร่สั่�อสัาร่ของ
องค่ก์้ร่ (media.enquiries@xylem.com)

การใชุโ้ซเชุย่ล้มุ่เ่ดย่อย�างมุ่ค่ืวามุ่รบััผดิชุอบั

เร่าใช้พู้ลื่งัของโซเช้ย่ลื่มเ่ดย่เพู่�อสัร่า้งค่วามเช้่�อมโยง  
แต่เ่ร่าจะต่อ้งใหแ้น่้ำใจวา่ก้าร่แสัดงค่วามเห็น้ำทัางออน้ำไลื่น้ำข์อง
เร่าจะต่อ้งสัอดค่ลื่อ้งก้บัทั่�เร่าไดก้้ำาหน้ำดแน้ำวทัางไว ้เร่าจะต่อ้ง
ไมโ่พูสัต่ส์ัิ�งใดๆ ทั่�อาจแสัดงถงึก้าร่ไมใ่หเ้ค่าร่พู ค่กุ้ค่าม หร่อ่
เลื่อ่ก้ปัฏิบิตั่ ิหร่อ่ทั่�อาจแสัดงขอ้มลูื่ค่วามลื่บัของ Xylem หร่อ่
ของคู่ค่่า้ของเร่า

• ใช้ก้้าร่ต่ดัสันิ้ำทั่�ดเ่ม่�อโพูสัต่ส์ัิ�งใดๆ ทัางออน้ำไลื่น้ำร์่วมถงึก้าร่
แสัดงค่วามค่ดิแลื่ะค่วามเห็น้ำใน้ำลื่กั้ษัณะทั่�ใหก้้าร่เค่าร่พูต่อ่ผูอ้่�น้ำ

• เม่�ออา้งถงึ Xylem โค่ร่งก้าร่ Watermark หร่อ่ก้าร่ทัำางาน้ำ
ของเร่า ต่ร่วจสัอบใหแ้น่้ำใจวา่ค่วามค่ดิเห็น้ำใดๆ ทั่�แสัดงบน้ำ
ฟ่ัดโซเช้ย่ลื่มเ่ดย่ของค่ณุนั้ำ�น้ำเป็ัน้ำก้าร่แสัดงออก้สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่
ของค่ณุเอง

• อยา่แสัดงออก้ใดๆ วา่เป็ัน้ำก้าร่แสัดงค่วามเห็น้ำใน้ำน้ำามของ
บร่ษัิัทั เวน้้ำแต่ค่่ณุไดรั้่บอนุ้ำญาต่อยา่งช้ดัเจน้ำใหท้ัำาเช้น่้ำนั้ำ�น้ำได ้

• ปัก้ป้ัองขอ้มลูื่ค่วามลื่บั ขอ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�ของ Xylem แลื่ะ
ขอ้มลูื่ค่วามลื่บัของลื่กู้ค่า้ร่วมถงึของคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่า
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• น้ำโยบายค่วามปัลื่อดภัยัของผลื่ติ่ภัณัฑ์์
• น้ำโยบายค่วามปัลื่อดภัยัทัางไซเบอร่ข์อง

ผลื่ติ่ภัณัฑ์์

• น้ำโยบายโซเช้ย่ลื่มเ่ดย่

• น้ำโยบายก้าร่เปิัดเผยทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม

• น้ำโยบายก้าร่ปัลื่อมแปัลื่งแลื่ะก้าร่ขโมย

• น้ำโยบายค่วามปัลื่อดภัยัทัางไซเบอร่์
• น้ำโยบายก้าร่ใช้ท้ัรั่พูยาก้ร่สัาร่สัน้ำเทัศ

แลื่ะเทัค่โน้ำโลื่ยท่ั่�ยอมรั่บได ้

เราจะมุ่ว่ธิีก่ารรกัษาชุื�อเสัย่งของเราอย�างไร

mailto:media.enquiries%40xylem.com?subject=
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เราใชุท้รพััยส์ันิของเราเพัื�อวตัิถูป่ระสังคืท์างธีร่กจิท่�ถูกูติอ้งติามุ่กฎหมุ่ายแล้ะ
ปกป้องจากการสัญูหาย ขโมุ่ย การปล้อมุ่แปล้ง แล้ะการนำาไปใชุใ้นทางท่�ไมุ่�ถูกู
ติอ้ง เราติอ้งหล้ก่เล้่�ยงไมุ่�ใชุท้รพััยส์ันิของบัรษิทัเพัื�อผล้ประโยชุนส์ั�วนติวั 

การปกป้องทรพััยส์ันิของบัรษิทั

ทัรั่พูยส์ันิ้ำของ Xylem ร่วมถงึทักุ้สัิ�งทั่�เร่าใช้เ้พู่�อดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิของเร่า ทัรั่พูยส์ันิ้ำของ Xylem อาจ
เป็ัน้ำทัรั่พูยส์ันิ้ำทัางก้ายภัาพู ทัางอเิล็ื่ก้ทัร่อน้ำกิ้สั ์ทัางก้าร่เงนิ้ำ หร่อ่ขอ้มลูื่ แลื่ะมจ่ดุปัร่ะสังค่เ์พู่�อให ้
ใช้ส้ัำาหรั่บก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิของเร่า เร่าทักุ้ค่น้ำมค่่วามรั่บผดิช้อบใน้ำก้าร่รั่ก้ษัาทัรั่พูยส์ันิ้ำของบร่ษัิัทัให ้
ปัลื่อดภัยัจาก้ขโมย ก้าร่สัญูหาย ก้าร่ก้ลื่ายเป็ัน้ำของเสัย่ หร่อ่ก้าร่ใช้ง้าน้ำไมต่่ร่งต่ามวตั่ถปุัร่ะสังค่ ์
แลื่ะต่อ้งใหแ้น่้ำใจวา่ทัรั่พูยส์ันิ้ำถกู้ใช้เ้ฉพูาะเพู่�อสัง่เสัร่มิผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ัางธิ์รุ่ก้จิของ Xylem เทัา่นั้ำ�น้ำ  
ก้าร่ปัก้ป้ัองทัรั่พูยส์ันิ้ำของ Xylem ยงัช้ว่ยปัก้ป้ัองพูนั้ำก้งาน้ำ ลื่กู้ค่า้ แลื่ะคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่าอก่้ดว้ย

ติวัอย�างทรพััยส์ันิของ Xylem

• ทรพััยส์ันิทางกายภาพั: วสััดสุั ิ�น้ำเปัลื่อ่งแลื่ะอปุัก้ร่ณใ์น้ำสัำานั้ำก้งาน้ำ เค่ร่่�องจัก้ร่ก้าร่ผลื่ติ่ สันิ้ำค่า้
ค่งค่ลื่งั แลื่ะยาน้ำพูาหน้ำะของบร่ษัิัทั

• ทรพััยส์ันิทางอเิล็้กทรอนกิสั:์ ฮาร่ด์แวร่ค์่อมพูวิเต่อร่ ์ซอฟัต่แ์วร่แ์ลื่ะร่ะบบ โทัร่ศพัูทัม์อ่ถอ่  
แลื่ะแท็ับเล็ื่ต่

• ทรพััยส์ันิทางการเงนิ: เงนิ้ำสัดหร่อ่สัิ�งใดๆ ทั่�สัามาร่ถแปัลื่งเป็ัน้ำเงนิ้ำ เช้น่้ำ เช้ค็่

• ทรพััยส์ันิขอ้มุ่ลู้: ทัรั่พูยส์ันิ้ำทัางปััญญา ก้ลื่ยทุัธิ์ท์ัางธิ์รุ่ก้จิแลื่ะก้ร่ะบวน้ำก้าร่ ร่ายช้่�อลื่กู้ค่า้  
แลื่ะร่ายลื่ะเอย่ดของร่าค่า

เพัื�อปกป้องทรพััยส์ันิของ Xylem เราจะติอัง:

• ดแูล้ทัรั่พูยส์ันิ้ำใน้ำก้าร่ค่วบค่มุของเร่าเพู่�อป้ัองก้นั้ำก้าร่สัญูหาย ช้ำาร่ดุ ถกู้ทัำาลื่าย ถกู้ขโมย  
หร่อ่ก้าร่ใช้ง้าน้ำโดยไมไ่ดรั้่บอนุ้ำญาต่

• ใชุเ้งนิ้ำของบร่ษัิัทัอยา่งซ่�อต่ร่ง มค่่วามรั่บผดิช้อบ แลื่ะสัอดค่ลื่อ้งก้บัน้ำโยบายของเร่า

• รายงานก้าร่ขโมย ก้าร่ใช้ง้าน้ำใน้ำทัางทั่�ผดิ หร่อ่ก้าร่ใช้ง้าน้ำผดิปัร่ะเภัทัของทัรั่พูยส์ันิ้ำของเร่า

การปกป้องทรพััยส์ันิแล้ะทรพััยส์ัมุ่บัตัิ ิ
ของบัรษิทั

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัติอ้งการทิ�งวสััดจ่ำานวนหนึ�ง
พูดูค่ยุก้บัฝ่ึายบร่หิาร่สัถาน้ำทั่�ของค่ณุ วสััดทุั่�เป็ัน้ำขยะถอ่เป็ัน้ำทัรั่พูยส์ันิ้ำของ Xylem 
แลื่ะโดยทัั�วไปัจะไมอ่นุ้ำญาต่ใหน้้ำำาไปัใช้เ้พู่�อสัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ 

จะทำาอย�างไร ถูา้...
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การใชุเ้ทคืโนโล้ยอ่ย�างมุ่ค่ืวามุ่รบััผดิชุอบั

ก้าร่ใช้เ้ทัค่โน้ำโลื่ยแ่ลื่ะทัรั่พูยาก้ร่ทัางอเิล็ื่ก้ทัร่อน้ำกิ้สัข์อง Xylem จะต่อ้งเป็ัน้ำไปัต่ามวตั่ถปุัร่ะสังค่ท์ัาง
ธิ์รุ่ก้จิทั่�ก้ำาหน้ำดไวเ้ทัา่นั้ำ�น้ำ เร่ายอมรั่บใหใ้ช้โ้ทัร่ศพัูทั ์ค่อมพูวิเต่อร่ ์หร่อ่อนิ้ำเทัอร่เ์น็้ำต่เพู่�อเหต่ผุลื่สัว่น้ำ
บคุ่ค่ลื่ไดเ้ป็ัน้ำบางโอก้าสั แต่จ่ะต่อ้งไมร่่บก้วน้ำก้าร่ทัำางาน้ำของค่ณุ แลื่ะจะต่อ้งสัอดค่ลื่อ้งก้บัน้ำโยบาย
ของ Xylem แลื่ะก้ฎหมายทั่�เก้่�ยวขอ้ง 

เม่�อใช้เ้ทัค่โน้ำโลื่ยข่องเร่า ใหป้ัฏิบิตั่ดิา้น้ำค่วามปัลื่อดภัยัทัางไซเบอร่ท์ั่�ด:่

• ใชุเ้ฉัพัาะซอฟัติแ์วรท์ ่�ไดร้บััอนญ่าติแลื่ะหา้มพูยายามต่ดิต่ั �งซอฟัต่แ์วร่ด์ว้ยต่วัเอง ก้าร่ต่ดิต่ั �ง
ซอฟัต่แ์วร่ด์ว้ยต่วัเองอาจเป็ัน้ำก้าร่ลื่ะเมดิต่อ่ขอ้ต่ก้ลื่งสัทิัธิ์ิ�ก้าร่ใช้ง้าน้ำ ทัำาให ้Xylem มค่่วามเสั่�ยง
ต่อ่ก้าร่ถกู้ปัรั่บเงนิ้ำฐาน้ำลื่ะเมดิสัทิัธิ์ิ�ก้าร่ใช้ง้าน้ำ ซอฟัต่แ์วร่ท์ั่�ดาวน้ำโ์หลื่ดมาจาก้เว็บไซต่ห์ร่อ่ผูใ้ห ้
บร่กิ้าร่ทั่�ไมน่่้ำาเช้่�อถอ่อาจยงัน้ำำาภัยัค่กุ้ค่ามทัางไซเบอร่เ์ขา้มาใน้ำร่ะบบ เช้น่้ำ แร่น้ำซมัแวร่์

• ระบัอ่เ่มุ่ล้ท่�น�าสังสัยัโดยก้าร่วเิค่ร่าะหท์ั่�อยูอ่เ่มลื่ของผูส้ัง่อยา่งร่อบค่อบ แลื่ะเลื่่�อน้ำเมาสัไ์ปับน้ำลื่ิ
งก้ใ์ดๆ เพู่�อต่ร่วจสัอบทั่�อยูข่องลื่งิก้ว์า่ไปัยงัเว็บเพูจทั่�ถกู้ต่อ้งทั่�เช้่�อมโยงก้บัขอ้ค่วามหร่อ่ไม ่ 
หาก้ไมแ่น่้ำใจ ใหใ้ช้ป้ัุ่ มร่ายงาน้ำฟิัช้ช้ิ�งหร่อ่สัง่อเ่มลื่ไปัทั่� phish.reporting@xylem.com

• ล้บัไฟัล้ข์อ้มุ่ลู้ท่�ไมุ่�จำาเป็น ก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาขอ้มลูื่ทั่�ไมจ่ำาเป็ัน้ำโดยเฉพูาะขอ้มลูื่ทั่�มข่อ้มลูื่ทั่�ร่ะบตุ่วั
ต่น้ำได ้เช้น่้ำ ช้่�อ หมายเลื่ขโทัร่ศพัูทั ์หมายเลื่ขบตั่ร่ปัร่ะช้าช้น้ำ ขอ้มลูื่ดา้น้ำสัขุภัาพู หร่อ่ทั่�อยูอ่เ่มลื่
สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ อาจทัำาใหบ้ร่ษัิัทัมค่่วามเสั่�ยงมาก้ขึ�น้ำ ปัฏิบิตั่ติ่ามน้ำโยบายก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ของเร่า 
แลื่ะจัดก้าร่ไฟัลื่ข์อ้มลูื่ของค่ณุโดยสัอดค่ลื่อ้งก้บัน้ำโยบาย

• หมั�น้ำจัดก้าร่ก้ลื่อ่งจดหมายทั่�ปัลื่อดภัยัโดยก้าร่ลื่บขอ้ค่วามอเ่มลื่ทั่�ไมจ่ำาเป็ัน้ำอก่้ต่อ่ไปัแลื่ะถา่ย
โอน้ำขอ้มลูื่สัำาค่ญัไปัยงัร่ะบบก้าร่จัดก้าร่ขอ้มลูื่ทั่�เหมาะสัม 

• ใชุแ้อปพัล้เิคืชุนัท่�เก็บัขอ้มุ่ลู้บันคืล้าวดท์่�ไดร้บััอนมุ่่ตัิ ิเพู่�อจัดเก้บ็แลื่ะแช้ร่ไ์ฟัลื่ท์ั่�เก้่�ยวขอ้งก้บั
ก้าร่ทัำางาน้ำร่ว่มก้บัเพู่�อน้ำร่ว่มงาน้ำภัายใน้ำแลื่ะคู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิภัายน้ำอก้

ใช้ก้้าร่ต่ดัสันิ้ำทั่�ดแ่ลื่ะพูงึร่ะลื่กึ้วา่สัิ�งใดๆ ทั่�ค่ณุไดส้ัร่า้ง จัดเก้บ็ ดาวน้ำโ์หลื่ด สัง่ หร่อ่รั่บโดยใช้ร้่ะบบ
ของเร่า สัามาร่ถถกู้พูจิาร่ณาเป็ัน้ำทัรั่พูยส์ันิ้ำของบร่ษัิัทัแลื่ะบร่ษัิัทัสัามาร่ถเขา้ดไูดต้่ลื่อดเวลื่าต่าม
ขอบเขต่ทั่�ก้ฎหมายอนุ้ำญาต่ไว ้ค่ณุไมส่ัามาร่ถค่าดหวงัวา่อเ่มลื่หร่อ่สัิ�งใดๆ ทั่�ถกู้สัง่ผา่น้ำหร่อ่จัดเก้บ็
บน้ำร่ะบบของ Xylem จะมค่่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วั เวน้้ำแต่ส่ั ิ�งทั่�ก้ำาหน้ำดไวโ้ดยก้ฎหมายทั่�เก้่�ยวขอ้ง ก้อ่น้ำเขา้
ถงึบญัช้อ่เ่มลื่หร่อ่ต่ร่วจสัอบก้จิก้ร่ร่มบน้ำอนิ้ำเทัอร่เ์น็้ำต่ของพูนั้ำก้งาน้ำ Xylem ปััจจบุนั้ำ จะต่อ้งไดรั้่บก้าร่
อนุ้ำมตั่จิาก้เจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บของ Xylem  

• น้ำโยบายก้าร่ใช้ท้ัรั่พูยาก้ร่สัาร่สัน้ำเทัศแลื่ะเทัค่โน้ำโลื่ยท่ั่�ยอมรั่บได ้

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

mailto:phish.reporting%40xylem.com?subject=การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ
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การรายงานคืวามุ่ปล้อดภยัของขอ้มุ่ลู้ 

ร่ายงาน้ำค่วามพูยายามทัำาฟิัช้ช้ิ�งทั่�เป็ัน้ำไปัไดโ้ดยใช้ป้ัุ่ ม ร่ายงาน้ำฟิัช้ช้ิ�ง ใน้ำแถบร่บิบอน้ำ Outlook  
หร่อ่โดยก้าร่สัง่อเ่มลื่ไปัทั่� phish.reporting@xylem.com

ร่ายงาน้ำเหต่กุ้าร่ณท์ัางไซเบอร่ท์ั่�น่้ำาสังสัยัแลื่ะค่ำาถามเก้่�ยวก้บัค่วามปัลื่อดภัยัทัางไซเบอร่อ์่�น้ำๆ 
ทัั �งหมดไปัทั่� cyber.security@xylem.com

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัติอ้งการติดิติ ั�งซอฟัติแ์วรใ์หมุ่�  
เปิัดต่ั�วฝ่ึายบร่กิ้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำอจัฉร่ยิะ ถา้ค่ณุต่อ้งก้าร่ต่ดิต่ั �งซอฟัต่แ์วร่ ์

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัติอ้งการติรวจสัอบัอเ่มุ่ล้ Xylem ของฉันัจาก
อป่กรณส์ั�วนติวัของฉันั 

ค่ณุสัามาร่ถเขา้ถงึอเ่มลื่ทั่�ทัำางาน้ำของค่ณุบน้ำอปุัก้ร่ณส์ัว่น้ำต่วัของค่ณุไดถ้า้ค่ณุปัฏิบิตั่ ิ
ต่ามขอ้ก้ำาหน้ำดของมาต่ร่ฐาน้ำก้าร่จัดก้าร่อปุัก้ร่ณม์อ่ถอ่ ซึ�งจะช้ว่ยใหม้ั�น้ำใจวา่เน้ำ่�อหา
ของ Xylem จะมค่่วามปัลื่อดภัยั

จะทำาอย�างไร ถูา้ผูจ้ดัการของฉันัขอใหฉ้ันัเขา้สัู�ระบับัโดยใชุ ้ID แล้ะ
รหสััผ�านของเธีอเพัื�อเรย่กดรูายงานท่�ฉันัไมุ่�คืวรมุ่ส่ัทิธีิ�เขา้ถูงึได ้

ก้าร่ก้ร่ะทัำาน้ำ่�เป็ัน้ำก้าร่แช้ร่ร์่หสััผา่น้ำทั่�ถอ่เป็ัน้ำก้าร่ลื่ะเมดิน้ำโยบายของเร่า น้ำอก้จาก้น้ำ่�ก้าร่
เขา้ถงึขอ้มลูื่ทั่�จำาก้ดัไวจ้ะต่อ้งจำาก้ดัเฉพูาะบคุ่ค่ลื่ทั่�จำาเป็ัน้ำต่อ้งทัร่าบแลื่ะบคุ่ค่ลื่ทั่�ไดรั้่บ
อนุ้ำญาต่ใหเ้ขา้ถงึไดเ้ทัา่นั้ำ�น้ำ แจง้เต่อ่น้ำผูจั้ดก้าร่ของค่ณุวา่ค่ณุไมม่ส่ัทิัธิ์ิ�เขา้ถงึร่ะบบน้ำ่� 
แลื่ะขอ้มลูื่น้ำ่�เน้ำ่�องจาก้เป็ัน้ำขอ้มลูื่ทั่�สัำาค่ญั 

จะทำาอย�างไร ถูา้...

mailto:phish.reporting%40xylem.com?subject=
mailto:cyber.security%40xylem.com?subject=การรายงานความปลอดภัยของข้อมูล
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การรกัษาคืวามุ่เป็นสั�วนติวัของขอ้มุ่ลู้

บางค่รั่ �ง Xylem จะต่อ้งร่วบร่วม ใช้ ้จัดเก้บ็ หร่อ่แบง่ปััน้ำขอ้มลูื่
สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่จาก้พูนั้ำก้งาน้ำของเร่า ลื่กู้ค่า้ หร่อ่คู่ค่่า้ เม่�อเร่าจำาเป็ัน้ำ
ต่อ้งจัดก้าร่ดงัก้ลื่า่ว เร่าจะดแูลื่ใน้ำก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาขอ้มลูื่อยา่ง
ปัลื่อดภัยัแลื่ะเป็ัน้ำค่วามลื่บั เร่าจะร่วบร่วมเฉพูาะขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่
ทั่�จำาเป็ัน้ำแลื่ะใช้ง้าน้ำเฉพูาะต่ามวตั่ถปุัร่ะสังค่ท์ัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ถกู้ต่อ้ง
ต่ามก้ฎหมายเทัา่นั้ำ�น้ำ เร่าจะแบง่ปััน้ำขอ้มลูื่เฉพูาะก้บับคุ่ค่ลื่ทั่�ไดรั้่บ
อนุ้ำญาต่ใหด้ขูอ้มลูื่เทัา่นั้ำ�น้ำ เร่ามก่้าร่จัดก้าร่ขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่อยา่ง
มค่่วามรั่บผดิช้อบแลื่ะสัอดค่ลื่อ้งก้บัก้ฎหมายเก้่�ยวก้บัค่วามเป็ัน้ำ
สัว่น้ำต่วัของขอ้มลูื่ใน้ำปัร่ะเทัศทั่�เร่าดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิเสัมอ

ฉัน้ำจะสันั้ำบสันุ้ำน้ำค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของขอ้มลูื่ไดอ้ยา่งไร่ 

• ร่วบร่วมขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ทั่�จำาเป็ัน้ำเทัา่นั้ำ�น้ำ

• ปัฏิบิตั่ติ่ามน้ำโยบายก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาขอ้มลูื่ของเร่าเม่�อทัำาก้าร่เก้บ็
รั่ก้ษัาขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่

• ใช้ข้อ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่เฉพูาะเพู่�อวตั่ถปุัร่ะสังค่ท์ัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ถกู้ต่อ้ง
ต่ามก้ฎหมายเทัา่นั้ำ�น้ำ

• แบง่ปััน้ำขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่เฉพูาะก้บับคุ่ค่ลื่ทั่�ไดรั้่บอนุ้ำญาต่เทัา่นั้ำ�น้ำ

การปกป้องขอ้มุ่ลู้กรรมุ่สัทิธีิ�แล้ะขอ้มุ่ลู้คืวามุ่ล้บัั

ขอ้มลูื่เป็ัน้ำทัรั่พูยส์ันิ้ำทั่�สัำาค่ญัแลื่ะมค่่วามสัำาค่ญัอยา่งยิ�งสัำาหรั่บ
ค่วามสัำาเร็่จของบร่ษัิัทัของเร่า เน้ำ่�องจาก้เร่ามก่้าร่สัร่า้งน้ำวตั่ก้ร่ร่ม
แลื่ะพัูฒน้ำาโซลื่ชู้นั้ำเพู่�อต่อบสัน้ำองค่วามทัา้ทัายดา้น้ำทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�า

ทัั�วโลื่ก้อยา่งต่อ่เน้ำ่�อง เร่าจงึจำาเป็ัน้ำต่อ้งปัก้ป้ัองขอ้มลูื่ค่วามลื่บัของ
เร่าแลื่ะขอ้มลูื่ค่วามลื่บัเป็ัน้ำขอ้มลูื่ทั่�ทัำาใหเ้ร่าไดรั้่บค่วามไวว้างใจ
จาก้ลื่กู้ค่า้แลื่ะคู่ค่่า้ของเร่า ซึ�งช้ว่ยใหเ้ร่าสัามาร่ถรั่ก้ษัาค่วามได ้
เปัร่ย่บใน้ำก้าร่แขง่ขนั้ำของเร่าได ้ 

ทัำาค่วามรู่จั้ก้ช้น้ำดิของขอ้มลูื่ทั่�ก้ลืุ่ม่ธิ์รุ่ก้จิของค่ณุพูจิาร่ณาเป็ัน้ำ
ขอ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�หร่อ่ขอ้มลูื่ค่วามลื่บั แลื่ะใช้ม้าต่ร่ก้าร่ป้ัองก้นั้ำทั่�
เหมาะสัมเพู่�อปัก้ป้ัองขอ้มลูื่เหลื่า่นั้ำ�น้ำไมใ่หถ้กู้เปิัดเผยอยา่งไม่
เหมาะสัม แบง่ปััน้ำขอ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�หร่อ่ขอ้มลูื่ค่วามลื่บัเฉพูาะก้บั
บคุ่ค่ลื่ทั่�ไดรั้่บอนุ้ำญาต่ใหด้แูลื่ะมค่่วามจำาเป็ัน้ำทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�จะต่อ้ง
ทัร่าบเทัา่นั้ำ�น้ำ หลื่กั้ปัฏิบิตั่นิ้ำ่�ยงัมผ่ลื่ใช้ส้ัำาหรั่บพูนั้ำก้งาน้ำภัายใน้ำ 
Xylem ทัั �งหมดดว้ย

• ก�อนแชุรข์อ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�หร่อ่ขอ้มลูื่ค่วามลื่บัก้บัคู่ค่่า้ภัายน้ำอก้ 
ใหต้่ร่วจสัอบวา่มเ่หต่ผุลื่ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ถกู้ต่อ้งต่ามก้ฎหมาย
สัำาหรั่บก้าร่แช้ร่ข์อ้มลูื่แลื่ะไดรั้่บขอ้ต่ก้ลื่งก้าร่รั่ก้ษัาค่วามลื่บั
หร่อ่ขอ้ต่ก้ลื่งก้าร่ไมเ่ปิัดเผยขอ้มลูื่แลื่ว้ 

• เคืารพัใน้ำขอ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�ของผูอ้่�น้ำ  
หลื่ก่้เลื่่�ยงก้าร่ใช้ง้าน้ำสัิ�งปัร่ะดษิัฐ ์สัทิัธิ์บิตั่ร่ ซอฟัต่แ์วร่ ์หร่อ่ต่วั
ร่ะบทุั่�จดทัะเบย่น้ำไวข้องบคุ่ค่ลื่อ่�น้ำโดยไมไ่ดรั้่บใบอนุ้ำญาต่ให ้
ใช้ง้าน้ำ  

• แจง้ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บหาก้ค่ณุได ้
รั่บขอ้มลูื่ค่วามลื่บัจาก้คู่แ่ขง่หร่อ่คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�เร่าไมม่ค่่วาม
สัามาร่ถทั่�จะไดม้า

ขอ้มุ่ลู้สั�วนบัค่ืคืล้คือือะไร
ขอ้มลูื่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่หมายถงึขอ้มลูื่ใดๆ ทั่�สัามาร่ถน้ำำาไปัใช้เ้พู่�อ
ร่ะบตุ่วับคุ่ค่ลื่ได ้ไมว่า่โดยทัางต่ร่งหร่อ่ทัางออ้ม ซึ�งไดแ้ก้ช่้่�อ 
หมายเลื่ขโทัร่ศพัูทั ์ทั่�อยูอ่เ่มลื่ หมายเลื่ขปัร่ะจำาต่วั แลื่ะใน้ำ
บางปัร่ะเทัศแมแ้ต่ร่่วมถงึขอ้มลูื่ก้าร่ใช้ม้าต่ร่วดัน้ำำ�า

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัติอ้งการหารอืถูงึโอกาสักบัั
คืู�คืา้ทางธีร่กจิรายใหมุ่�ท่�มุ่ศ่กัยภาพัท่�อาจนำาไปสัู�
การเปิดเผยคืวามุ่ล้บััแล้ะขอ้มุ่ลู้ของ Xylem 

ก้อ่น้ำทั่�ค่ณุจะหาร่อ่เก้่�ยวก้บัขอ้มลูื่ค่วามลื่บัขอ Xylem ก้บัคู่่
ค่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิร่ายใหม ่ค่ณุจะต่อ้งมั�น้ำใจวา่ไดรั้่บขอ้ต่ก้ลื่งก้าร่
ไมเ่ปิัดเผยขอ้มลูื่ทั่�ลื่งน้ำามโดยสัมบรู่ณแ์ลื่ว้ (เร่ย่ก้อก่้ช้่�อวา่ 
NDA) เร่ย่บร่อ้ยแลื่ว้ เร่ามเ่ค่ร่่�องมอ่ร่ะบบอตั่โน้ำมตั่เิพู่�อสัร่า้ง
เอก้สัาร่ NDA เพู่�อช้ว่ยใหก้้ร่ะบวน้ำก้าร่ลื่งน้ำามทัำาไดง้า่ยขึ�น้ำ: 
ก้ร่ะบวน้ำก้าร่ NDA

• ขอ้ต่ก้ลื่งขอ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�ทัางธิ์รุ่ก้จิ ขอ้
ต่ก้ลื่งร่ว่มเก้่�ยวก้บัก้าร่เปิัดเผยขอ้มลูื่  
แลื่ะก้าร่โอน้ำสัทิัธิ์ิ�ใน้ำทัรั่พูยส์ันิ้ำทัางปััญญา

• น้ำโยบายทัรั่พูยส์ันิ้ำทัางปััญญา 
• น้ำโยบายค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของขอ้มลูื่
• น้ำโยบายค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วั

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

จะทำาอย�างไร ถูา้...

https://www.xylem.com/en-us/support/privacy/
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เราเก็บัรกัษาสัมุ่ด่บัญัชุแ่ล้ะบันัทกึท่�แสัดงรายการ
ธีร่กรรมุ่ทางธีร่กจิแล้ะทางการเงนิท่�ถูกูติอ้งแมุ่�นยำา 
หา้มุ่บันัทกึขอ้มุ่ลู้ท่�ไมุ่�ถูกูติอ้งท ั�งๆ ท่�ทราบั

บนั้ำทักึ้ทั่�ถกู้ต่อ้งแมน่้ำยำาจะต่อ้งมข่อ้มลูื่ค่ร่บถว้น้ำ บนั้ำทักึ้ต่าม
ก้ำาหน้ำดเวลื่า แลื่ะอา่น้ำแลื่ว้เขา้ใจได ้พูนั้ำก้งาน้ำทักุ้ค่น้ำมค่่วามรั่บ
ผดิช้อบใน้ำก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ทั่�ถกู้ต่อ้งแมน่้ำยำา บนั้ำทักึ้เป็ัน้ำสัิ�งทั่�
จำาเป็ัน้ำสัำาหรั่บก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิอยา่งมป่ัร่ะสัทิัธิ์ภิัาพูแลื่ะมผ่ลื่ก้ำาไร่ 
บนั้ำทักึ้น้ำ่�จะร่วมถงึก้าร่ลื่งบนั้ำทักึ้ใน้ำบตั่ร่ลื่งเวลื่า สัง่ร่ายงาน้ำค่า่ใช้ ้
จา่ย เต่ร่ย่มเอก้สัาร่ปัร่ะมลูื่ร่าค่า แสัดงร่ายลื่ะเอย่ดก้าร่ค่าดก้าร่ณ์
ทัางก้าร่เงนิ้ำ ก้าร่บยัน้ำทักึ้ผลื่ปัร่ะก้อบก้าร่ทัางก้าร่เงนิ้ำ หร่อ่ก้าร่จัด
ทัำาบนั้ำทักึ้ทัางธิ์รุ่ก้จิอ่�น้ำๆ บคุ่ค่ลื่มาก้มายทัั �งภัายใน้ำแลื่ะภัายน้ำอก้ 
Xylem พูึ�งพูาค่วามถกู้ต่อ้งแมน่้ำยำาของบนั้ำทักึ้ของเร่า ก้าร่เก้บ็
รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ทั่�แมน่้ำยำาช้ว่ยใหเ้ร่ารั่ก้ษัาค่วามไวว้างใจแลื่ะค่วาม
มั�น้ำใจของผูม้ส่ัว่น้ำไดส้ัว่น้ำเสัย่ของเร่าได ้

หา้มบนั้ำทักึ้ร่ายก้าร่ขอ้มลูื่ทั่�ไมถ่กู้ต่อ้ง ไมส่ัมบรู่ณ ์หร่อ่บดิเบอ่น้ำ
ไปัจาก้ขอ้เท็ัจจร่งิเก้่�ยวก้บัธิ์รุ่ก้ร่ร่มหร่อ่เหต่กุ้าร่ณใ์ดๆ ทัั �งทั่�ทัร่าบ 
น้ำอก้จาก้น้ำ่�เร่าจะต่อ้งไมล่ื่า่ช้า้ใน้ำก้าร่ลื่งบนั้ำทักึ้ธิ์รุ่ก้ร่ร่มหร่อ่ก้จิก้ร่ร่ม
หร่อ่ขอใหบ้คุ่ค่ลื่อ่�น้ำจัดสัร่า้งบนั้ำทักึ้ทั่�ลื่งขอ้มลูื่ไมถ่กู้ต่อ้ง หา้ม
จัดทัำาบนั้ำทักึ้หร่อ่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ของบญัช้ล่ื่บัของเงนิ้ำทันุ้ำหร่อ่
ทัรั่พูยส์ันิ้ำโดยไมล่ื่งร่ายก้าร่ใน้ำบนั้ำทักึ้อยา่งเป็ัน้ำทัางก้าร่ของบร่ษัิัทั
เพู่�อวตั่ถปุัร่ะสังค่อ์่�น้ำใด เร่าทักุ้ค่น้ำมค่่วามรั่บผดิช้อบใน้ำก้าร่เก้บ็
รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ทั่�มค่่วามค่ร่บถว้น้ำสัมบรู่ณ ์เทั่�ยงต่ร่ง แมน่้ำยำา ต่าม
ก้ำาหน้ำดเวลื่า แลื่ะเขา้ใจได ้

ฉันัจะเก็บัรกัษาบันัทกึท่�ถูกูติอ้งแมุ่�นยำาไดอ้ย�างไร 

• บันัทกึทัรั่พูยส์ันิ้ำ หน้ำ่�สันิ้ำ ร่ายได ้ค่า่ใช้จ้า่ย แลื่ะธิ์รุ่ก้ร่ร่มทัาง
ธิ์รุ่ก้จิทัั �งหมดอยา่งค่ร่บถว้น้ำ ถกู้ต่อ้ง ต่ามช้ว่งเวลื่าทั่�เหมาะสัม 
แลื่ะเป็ัน้ำไปัต่ามเวลื่าทั่�ก้ำาหน้ำด 

• รบััรองวา่บนั้ำทักึ้แลื่ะบญัช้ส่ัอดค่ลื่อ้งต่ามหลื่กั้ก้าร่ทัำาบญัช้ท่ั่�
ยอมรั่บก้นั้ำทัั�วไปัแลื่ะมาต่ร่ก้าร่ค่วบค่มุภัายใน้ำของเร่า 

• หา้มุ่จัดทัำาบญัช้ล่ื่บัของเงนิ้ำทันุ้ำ ร่วมถงึทัรั่พูยส์ันิ้ำหร่อ่หน้ำ่�สั ิ
น้ำอ่�น้ำๆ หร่อ่ไมล่ื่งร่ายก้าร่ใน้ำบนั้ำทักึ้ทั่�เป็ัน้ำทัางก้าร่ ของบร่ษัิัทั 

• ดแูล้รกัษาบนั้ำทักึ้ของบร่ษัิัทัโดยสัอดค่ลื่อ้งก้บัขอ้ก้ำาหน้ำดก้าร่
เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ของเร่า 

• เก็บัรกัษาเอก้สัาร่หร่อ่บนั้ำทักึ้ทั่�จะต่อ้งไดรั้่บก้าร่สัอบสัวน้ำหร่อ่
อาจจำาเป็ัน้ำต่อ้งใช้ใ้น้ำก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ทัางก้ฎหมาย

• พัดูออกมุ่า หาก้ค่ณุมข่อ้ก้งัวลื่เก้่�ยวก้บับนั้ำทักึ้ทัางธิ์รุ่ก้จิทั่�ไม่
ถกู้ต่อ้ง

การเก็บัรกัษาบันัทกึแล้ะการรายงานทางการเงนิ
บันัทกึทางธีร่กจิคือือะไร
บนั้ำทักึ้ทัางธิ์รุ่ก้จิเป็ัน้ำร่ปูัแบบใดๆ ของก้าร่สั่�อสัาร่หร่อ่
ขอ้มลูื่เก้่�ยวก้บัหร่อ่ทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บับร่ษัิัทัของเร่า อาจ
เป็ัน้ำร่ปูัแบบไมเ่ป็ัน้ำทัางก้าร่ เช้น่้ำ บนั้ำทักึ้ยอ่ดว้ยลื่ายมอ่ 
หร่อ่เป็ัน้ำทัางก้าร่ เช้น่้ำ ก้าร่ย่�น้ำเอก้สัาร่ทัางก้าร่เงนิ้ำต่อ่
ต่ลื่าดหลื่กั้ทัรั่พูย ์บตั่ร่ลื่งเวลื่า ร่ายงาน้ำค่า่ใช้จ้า่ย บนั้ำทักึ้
ก้าร่ผลื่ติ่ ใบสัั�งขาย ขอ้มลูื่ร่ายก้าร่งาน้ำค่า้ง สัญัญาเช้งิ
พูาณชิ้ย ์แลื่ะใบแจง้หน้ำ่�สัำาหรั่บลื่กู้ค่า้ของเร่าหร่อ่จาก้ผู ้
ขายของเร่า ทัั �งหมดน้ำ่�ถอ่เป็ัน้ำบนั้ำทักึ้ทัางธิ์รุ่ก้จิ

จะทำาอย�างไร ถูา้พันกังานในบังัคืบัับัญัชุาของ
ฉันัล้าออกจาก Xylem ฉันัคืวรล้บัไฟัล้ท์ำางานแล้ะ
บันัทกึทางธีร่กจิท่�เขาเก็บัรกัษาไวใ้ชุ�หรอืไมุ่� 
ดทูั่� น้ำโยบายเร่่�องก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้ของเร่า สัำาหรั่บขอ้มลูื่
เก้่�ยวก้บัร่ายก้าร่ทั่�ค่วร่เก้บ็รั่ก้ษัาแลื่ะร่ายก้าร่ทั่�สัามาร่ถทัำาลื่าย
ทัิ�ง อยา่ทัำาลื่ายบนั้ำทักึ้ทั่�จะต่อ้งเก้บ็รั่ก้ษัาไวต้่ามน้ำโยบายก้าร่
เก้บ็รั่ก้ษัาเอก้สัาร่ ต่ร่วจสัอบก้บัฝ่ึายก้ฎหมายหาก้ค่ณุมค่่ำา
ถามใดๆ

• น้ำโยบายก้าร่เดนิ้ำทัาง ค่า่ใช้จ้า่ย แลื่ะค่วาม
มั�น้ำค่งปัลื่อดภัยั

• น้ำโยบายก้าร่เปิัดเผยทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม
• น้ำโยบายเร่่�องก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

จะทำาอย�างไร ถูา้...
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ก้าร่พูดูออก้มา/ 
ค่ำาถาม

สัาร่บญั

การซื�อแล้ะการขายหล้กัทรพััย์
เราซื�อแล้ะขายห่น้แล้ะหล้กัทรพััยอ์ ื�นๆ องิติามุ่ขอ้มุ่ลู้ท่�เผยแพัร�ติ�อสัาธีารณะ
เท�าน ั�น เราจะไมุ่�ใชุข้อ้มุ่ลู้ท่�ไมุ่�เปิดเผยติ�อสัาธีารณะของเราเพัื�อใหไ้ดป้ระโยชุน์
ทางการเงนิสั�วนติวั 

ใน้ำขณะทั่�ค่ณุทัำางาน้ำทั่� Xylem ค่ณุอาจไดเ้ร่ย่น้ำรู่ห้ร่อ่สัามาร่ถเขา้ถงึขอ้มลูื่เก้่�ยวก้บับร่ษัิัทัของเร่าหร่อ่
คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิของเร่าทั่�เป็ัน้ำขอ้มลูื่ไมเ่ผยแพูร่ต่่อ่สัาธิ์าร่ณะ ขอ้มลูื่เหลื่า่น้ำ่�จะต่อ้งไดรั้่บก้าร่ป้ัองก้นั้ำแลื่ะ
หา้มใช้เ้พู่�อก้าร่ซ่�อหร่อ่ขายหุน้้ำหร่อ่หลื่กั้ทัรั่พูย ์นั้ำก้ลื่งทันุ้ำทั่�มเ่หต่ผุลื่จะพูจิาร่ณาวา่ขอ้มลูื่มค่่วามสัำาค่ญั
ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจซ่�อหร่อ่ขายหลื่กั้ทัรั่พูย ์ดงันั้ำ�น้ำก้าร่ซ่�อขายขอ้มลูื่เหลื่า่น้ำ่�จะถอ่วา่เป็ัน้ำก้าร่ซ่�อขายหุน้้ำโดย
ใช้ข้อ้มลูื่ภัายใน้ำ พูนั้ำก้งาน้ำทั่� Xylem สัามาร่ถเร่ย่น้ำรู่เ้ก้่�ยวก้บัขอ้มลูื่ภัายใน้ำได ้แต่ห่า้มทัำาก้าร่ซ่�อขาย
ขอ้มลูื่เหลื่า่นั้ำ�น้ำ ก้าร่ซ่�อขายหุน้้ำโดยใช้ข้อ้มลูื่ภัายใน้ำเป็ัน้ำสัิ�งทั่�ผดิก้ฎหมายแลื่ะลื่ะเมดิน้ำโยบายของเร่า 

การซื�อขายห่น้โดยใชุข้อ้มุ่ลู้ภายในคือือะไร 

ก้าร่ซ่�อขายหุน้้ำโดยใช้ข้อ้มลูื่ภัายใน้ำจะถอ่วา่เก้ดิขึ�น้ำเม่�อบคุ่ค่ลื่ใดใช้เ้น้ำ่�อหาทั่�สัำาค่ญั ขอ้มลูื่ทั่�ไมเ่ผย
แพูร่ต่่อ่สัาธิ์าร่ณะ เพู่�อทัำาก้าร่ซ่�อหร่อ่ขายหุน้้ำหร่อ่หลื่กั้ทัรั่พูยอ์่�น้ำๆ ใน้ำต่ลื่าดหลื่กั้ทัรั่พูย ์ขอ้มลูื่ทั่�
สัาธิ์าร่ณช้น้ำไมท่ัร่าบเก้่�ยวก้บับร่ษัิัทั เร่ย่ก้วา่ ขอ้มลูื่ทั่�ไมเ่ผยแพูร่ต่่อ่สัาธิ์าร่ณะหร่อ่ขอ้มลูื่ภัายใน้ำ 

ขอ้มลูื่ภัายใน้ำเป็ัน้ำสัาร่ะสัำาค่ญัทั่�ซ ึ�งนั้ำก้ลื่งทันุ้ำทั่�มเ่หต่ผุลื่จะพูจิาร่ณาวา่เป็ัน้ำขอ้มลูื่ทั่�มค่่วามสัำาค่ญั
ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจซ่�อหร่อ่ขายหลื่กั้ทัรั่พูย ์แลื่ะอาจร่วมถงึขอ้มลูื่ทั่�เก้่�ยวขอ้งก้บัผลื่ปัร่ะก้อบก้าร่ ก้าร่
เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งผลื่ต่อบแทัน้ำต่อ่หุน้้ำ ก้าร่ค่วบร่วมหร่อ่ก้าร่ซ่�อก้จิก้าร่ทั่�เป็ัน้ำไปัได ้ก้าร่พัูฒน้ำาผลื่ติ่ภัณัฑ์์
หร่อ่บร่กิ้าร่ใหม่ๆ  ค่ำาสัั�งซ่�อของลื่กู้ค่า้ หร่อ่ก้าร่เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งผูบ้ร่หิาร่ร่ะดบัสังู 

ก้าร่ซ่�อขายหุน้้ำโดยใช้ข้อ้มลูื่ภัายใน้ำยงัสัามาร่ถเก้ดิขึ�น้ำได ้ถา้ขอ้มลูื่ภัายใน้ำถกู้แช้ร่ใ์หก้้บับคุ่ค่ลื่อ่�น้ำๆ  
ทั่�พูวก้เขาสัามาร่ถน้ำำาขอ้มลูื่นั้ำ�น้ำไปัใช้เ้พู่�อก้าร่ซ่�อหร่อ่ขายหลื่กั้ทัรั่พูยไ์ด ้ก้าร่ก้ร่ะทัำาลื่กั้ษัณะน้ำ่�เร่ย่ก้วา่ 
“ก้าร่ใหข้อ้มลูื่” แลื่ะยงัถอ่วา่เป็ัน้ำสัิ�งทั่�ผดิก้ฎหมายดว้ย  

พูนั้ำก้งาน้ำทั่�มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำก้าร่ซ่�อขายหุน้้ำโดยใช้ข้อ้มลูื่ภัายใน้ำจะถกู้ดำาเน้ำน้ำก้าร่ทั่�ร่า้ยแร่ง ทั่�ร่วมถงึก้าร่
ปัรั่บเงนิ้ำค่ดอ่าญาแลื่ะก้าร่จำาค่กุ้

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัติอ้งการซื�อห่น้ในบัรษิทัท่�กำาล้งัจะไดร้บััสัญัญา
ทางธีร่กจิเพัื�อจดัสั�งชุิ�นสั�วนประกอบัท่�สัำาคืญัมุ่ลู้คื�าสังูสัำาหรบัั
ผล้ติิภณัฑ์ใ์หมุ่�ท่�เรากำาล้งัพัฒันา 

ถา้หาก้ ภัายใต่ก้้าร่ทัำางาน้ำของค่ณุทั่� Xylem ค่ณุไดท้ัร่าบขอ้มลูื่เก้่�ยวก้บับร่ษัิัทัอ่�น้ำทั่�
ซ ึ�งสัาธิ์าร่ณช้น้ำทัั�วไปัไมท่ัร่าบแลื่ะนั้ำก้ลื่งทันุ้ำทั่�มเ่หต่ผุลื่จะพูจิาร่ณาเป็ัน้ำขอ้มลูื่สัำาค่ญั
ใน้ำก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจลื่งทันุ้ำใน้ำบร่ษัิัทันั้ำ�น้ำ เช้น่้ำ ก้าร่ไดรั้่บสัญัญาทัางธิ์รุ่ก้จิเพู่�อจัดสัง่ช้ิ�น้ำสัว่น้ำ
ทั่�เป็ัน้ำวตั่ถดุบิของซพัูพูลื่ายเออร่ร์่ายหน้ำึ�ง ก้าร่ซ่�อหุน้้ำโดยใช้ข้อ้มลูื่ทั่�ทัร่าบดงัก้ลื่า่วจะ
ถอ่วา่เป็ัน้ำก้าร่ลื่ะเมดิต่อ่ก้ฎหมาย 

จะทำาอย�างไร ถูา้...

• น้ำโยบายเร่่�องก้าร่ซ่�อขายหุน้้ำโดยใช้ข้อ้มลูื่ภัายใน้ำแลื่ะแผน้ำ 10b5-1

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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การมุ่ส่ั�วนร�วมุ่ในชุ่มุ่ชุน
แล้ะการบัรจิาคืเพัื�อการกศ่ล้ โคืรงการ Xylem Watermark

Watermark เป็ัน้ำโค่ร่งก้าร่ค่วามรั่บผดิช้อบต่อ่สังัค่มของ Xylem โค่ร่งก้าร่ Watermark 
ทัำางาน้ำร่ว่มก้บัองค่ก์้ร่ไมแ่สัวงหาก้ำาไร่เก้่�ยวก้บัโค่ร่งก้าร่ก้าร่พัูฒน้ำาทั่�ยั�งยน่้ำทั่�จะใหค้่วาม
รู่แ้ลื่ะปัก้ป้ัองทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าอยา่งปัลื่อดภัยัสัำาหรั่บช้มุช้น้ำทัั�วโลื่ก้อนั้ำเป็ัน้ำก้าร่มุง่มั�น้ำปัฏิบิตั่ ิ
ต่ามพัูน้ำธิ์ก้จิของโค่ร่งก้าร่เพู่�อใหค้่วามรู่แ้ลื่ะเขา้ถงึแหลื่ง่น้ำำ�าทั่�ปัลื่อดภัยั เพู่�อใหม้ั�น้ำใจใน้ำ
ก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำช้ว่ติ่ทั่�มส่ัขุอน้ำามยัทั่�ด ่มค่่วามเสัมอภัาค่ก้นั้ำทัางสังัค่ม แลื่ะเป็ัน้ำช้มุช้น้ำทั่�ยด่หยุน่้ำ 
พูนั้ำก้งาน้ำ ลื่กู้ค่า้ แลื่ะคู่ค่่า้สัามาร่ถดำาเน้ำนิ้ำก้าร่ดว้ยก้าร่เป็ัน้ำสัมคั่ร่ใจสัลื่ะเวลื่าหร่อ่ค่วาม
เช้่�ยวช้าญของต่วัเองเพู่�อมส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำโค่ร่งก้าร่แลื่ะก้จิก้ร่ร่มของ Watermark ได ้ 

ท่� Xylem เรามุ่ค่ืวามุ่ภาคืภมูุ่ใิจในบัทบัาทของเราในฐานะพัล้เมุ่อืงธีร่กจิท่�ด ่ 
เรายดึปฏิบิัตัิติิามุ่หล้กัการของเราในการมุ่ส่ั�วนร�วมุ่ในชุ่มุ่ชุนแล้ะการบัรจิาคืเพัื�อ
การกศ่ล้โดยไมุ่�คืาดหวงัผล้ติอบัแทนใดๆ 

เร่าสัง่เสัร่มิใหท้ักุ้ค่น้ำสัร่า้งค่วามแต่ก้ต่า่งใน้ำช้มุช้น้ำของต่วัเองแลื่ะใหผ้ลื่ต่อบแทัน้ำก้ลื่บัสัูช่้มุช้น้ำดว้ยก้าร่
อาสัาสัมคั่ร่ร่วมถงึเขา้ร่ว่มใน้ำงาน้ำแลื่ะก้จิก้ร่ร่มทั่�โค่ร่งก้าร่ Watermark ของ Xylem เป็ัน้ำผูส้ันั้ำบสันุ้ำน้ำ 

• เรย่นรูเ้พูิ�มเต่มิเก้่�ยวก้บัโค่ร่งก้าร่ค่วามรั่บผดิช้อบต่อ่สังัค่มขององค่ก์้ร่ของเร่า แลื่ะวธิิ์ก่้าร่มส่ัว่น้ำ
ร่ว่มของค่ณุใน้ำก้าร่สัร่า้งค่วามก้า้วหน้ำา้ของโค่ร่งก้าร่

• เขา้ร�วมุ่ใน้ำก้จิก้ร่ร่มแบบสัมคั่ร่ใจของโค่ร่งก้าร่ Watermark ของ Xylem

• อาสัาสัมุ่คัืรสัำาหรั่บโค่ร่งก้าร่ของช้มุช้น้ำทั่�สั่�อสัาร่ถงึค่วามมุง่มั�น้ำแลื่ะค่วามสัน้ำใจสัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ของค่ณุ

การบัรจิาคืเพัื�อการกศ่ล้

ใน้ำฐาน้ำะบร่ษัิัทั เร่าสัามาร่ถทัำาก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่ทั่�สัง่เสัร่มิก้าร่ก้อ่ใหเ้ก้ดิผลื่ทั่�สัอดค่ลื่อ้งก้บัพัูน้ำธิ์
ก้จิของเร่า อยา่งไร่ก้็ด ่จะต่อ้งไมใ่ช้ก้้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่โดยมเ่จต่น้ำาเพู่�อก้อ่ใหเ้ก้ดิอทิัธิ์พิูลื่ต่อ่
บคุ่ค่ลื่ใดๆ หร่อ่เพู่�อใหไ้ดรั้่บปัร่ะโยช้น้ำท์ัางธิ์รุ่ก้จิ (ดทูั่� ก้าร่ต่ดิต่อ่ทัางธิ์รุ่ก้จิแลื่ะก้าร่ช้น้ำะธิ์รุ่ก้จิ)  
เร่าจะต่อ้งไมก่้ร่ะทัำาก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่ทั่�จะสัง่ผลื่ใหต้่วัเร่าเองหร่อ่ญาต่ขิองเร่า เพู่�อน้ำ หร่อ่เพู่�อน้ำ
ร่ว่มงาน้ำไดรั้่บปัร่ะโยช้น้ำส์ัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ โดยทัั�วไปั หา้มใช้เ้งนิ้ำทันุ้ำหร่อ่ทัรั่พูยส์ันิ้ำของบร่ษัิัทัเพู่�อสันั้ำบสันุ้ำน้ำ
ก้จิก้ร่ร่มอาสัาสัมคั่ร่สัว่น้ำบคุ่ค่ลื่ เน้ำ่�องจาก้มค่่วามเป็ัน้ำไปัไดท้ั่�จะก้อ่ใหเ้ก้ดิผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ  
(ดทูั่�ก้าร่หลื่ก่้เลื่่�ยงผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ) 

• ทำาก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่เฉพูาะเม่�อไดรั้่บอนุ้ำญาต่ใหก้้ร่ะทัำาเทัา่นั้ำ�น้ำ

• หา้มุ่ใชุก้้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่เพู่�อใหเ้ก้ดิอทิัธิ์พิูลื่ต่อ่ลื่กู้ค่า้หร่อ่คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิ

• ขอรบััก้าร่อนุ้ำมตั่จิาก้ฝ่ึายก้ฎหมายก้อ่น้ำทัำาก้าร่บร่จิาค่ใหก้้บัองค่ก์้ร่ก้าร่ก้ศุลื่ทั่�ไมใ่ช้เ่ก้่�ยวขอ้งก้บั
โค่ร่งก้าร่ Watermark หร่อ่องค่ก์้ร่ทั่�ไมใ่ช้เ่พู่�อก้าร่ก้ศุลื่ 

ก้าร่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำช้มุช้น้ำสัามาร่ถร่วมถงึก้จิก้ร่ร่มทัางก้าร่เมอ่ง เช้น่้ำ ก้าร่สัลื่ะเวลื่าหร่อ่เงนิ้ำใหก้้บัผูรั้่บ
สัมคั่ร่เลื่อ่ก้ต่ั �งหร่อ่เหต่ผุลื่ทัางก้าร่เมอ่ง ก้าร่บร่จิาค่ทัางก้าร่เมอ่งจะต่อ้งก้ร่ะทัำาใน้ำน้ำามของค่ณุเอง 
แลื่ะหา้มก้ร่ะทัำาใน้ำน้ำามของ Xylem หา้มใช้ก้้าร่บร่จิาค่เพู่�อใหม้อ่ทิัธิ์พิูลื่ต่อ่ก้าร่ต่ดัสันิ้ำใจทัางธิ์รุ่ก้จิ  
(ดทูั่� ก้าร่ต่ดิต่อ่ทัางธิ์รุ่ก้จิแลื่ะก้าร่ช้น้ำะธิ์รุ่ก้จิ)

• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่อา้งองิดว่น้ำเร่่�องของขวญั ก้าร่ดแูลื่รั่บร่อง  
ก้าร่เดนิ้ำทัาง แลื่ะก้าร่บร่จิาค่เพู่�อก้าร่ก้ศุลื่

• น้ำโยบายแลื่ะคู่ม่อ่เร่่�องก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด
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ค่วามรั่บผดิช้อบต่อ่สัิ�งแวดลื่อ้มเป็ัน้ำสัว่น้ำหน้ำึ�งของวธิิ์ก่้าร่สัูค่่วามยั�งยน่้ำของ Xylem เร่าช้ว่ยลื่ดก้าร่
ปัลื่อ่ยก้า๊ซค่าร่บ์อน้ำไดออก้ไซดส์ัูส่ั ิ�งแวดลื่อ้มผา่น้ำก้าร่ลื่ดของเสัย่ ร่ไ่ซเค่ลิื่แลื่ะน้ำำาทัรั่พูยาก้ร่น้ำำ�าก้ลื่บัมา
ใช้ใ้หม ่ลื่ดก้าร่ปัลื่อ่ยก้า๊ซเร่อ่น้ำก้ร่ะจก้ แลื่ะสัร่า้งบร่ร่จภุัณัฑ์ท์ั่�มค่่วามยั�งยน่้ำมาก้ขึ�น้ำ 

• ปฏิบิัตัิติ่ามก้ฎหมายแลื่ะร่ะเบย่บขอ้บงัค่บัดา้น้ำสัิ�งแวดลื่อ้มทั่�เก้่�ยวขอ้งทัั �งหมด 

• ติดิติ�อผูจั้ดก้าร่ฝ่ึายสัิ�งแวดลื่อ้ม สัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยั (EHS) หาก้พูบเห็น้ำก้าร่ไมป่ัฏิบิตั่ ิ
ต่ามหลื่กั้ปัฏิบิตั่ดิา้น้ำสัิ�งแวดลื่อ้ม

• รายงานก้าร่รั่�วไหลื่ ก้าร่หก้ลื่น้้ำของสัาร่เค่ม ่หร่อ่ปััญหาสัิ�งแวดลื่อ้มอ่�น้ำๆ ทั่�อาจเป็ัน้ำไปัได ้

การปกป้องสัิ�งแวดล้อ้มุ่ของเรา 

จะทำาอย�างไร ถูา้พับัพันกังานทิ�งขยะสัเ่ก�าดา้นหล้งัอาคืาร 

ถา้ค่ณุพูบเห็น้ำหร่อ่ทัร่าบเก้่�ยวก้บัสัิ�งทั่�ดเูหมอ่น้ำไมป่ัลื่อดภัยัหร่อ่ไมส่ัอดค่ลื่อ้งก้บัก้าร่สัง่
เสัร่มิหลื่กั้ปัฏิบิตั่ดิา้น้ำสัิ�งแวดลื่อ้ม สัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยั ใหร้่ายงาน้ำไปัทั่�ผูจั้ดก้าร่
ของค่ณุหร่อ่สัมาช้กิ้ฝ่ึายสัิ�งแวดลื่อ้ม สัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยั (EHS) เร่ามข่ั �น้ำต่อน้ำ
ปัฏิบิตั่สิัำาหรั่บก้าร่ทัิ�งขยะทั่�ปัลื่อดภัยัเพู่�อใหม้ั�น้ำใจใน้ำสัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยัทัางสัิ�ง
แวดลื่อ้มทั่�ดส่ัำารั่บพูนั้ำก้งาน้ำแลื่ะโร่งงาน้ำของเร่า 

จะทำาอย�างไร ถูา้...

• น้ำโยบายเร่่�องก้าร่เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งทัางสัภัาพูอาก้าศของ Xylem 
• ร่ายงาน้ำดา้น้ำค่วามยั�งยน่้ำของ Xylem

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

https://www.xylem.com/siteassets/sustainability/documents/xylem-climate-change-policy.pdf
https://www.xylem.com/en-us/sustainability/
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การสันบััสันน่ดา้นสัทิธีมิุ่นษ่ยชุน
เร่ามุง่มั�น้ำใน้ำก้าร่ดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิใน้ำลื่กั้ษัณะทั่�เค่าร่พูต่อ่ศกั้ดศ์ร่ค่่วามเป็ัน้ำมนุ้ำษัยแ์ลื่ะพัูฒน้ำาดา้น้ำสัทิัธิ์ิ
มนุ้ำษัยช้น้ำโดยไมค่่ำาน้ำงึถงึขน้ำบธิ์ร่ร่มเน้ำย่มทัางธิ์รุ่ก้จิของทัอ้งถิ�น้ำ พูนั้ำก้งาน้ำทัั �งหมดแลื่ะคู่ค่่า้ของเร่า
มส่ัทิัธิ์ิ�ใน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำทั่�ปัลื่อดภัยัแลื่ะไดรั้่บก้าร่ปัฏิบิตั่อิยา่งเป็ัน้ำธิ์ร่ร่มแลื่ะเสัมอภัาค่ (ดทูั่� ก้าร่ให ้
เก้ย่ร่ต่ใิน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ)

เร่าค่ดัเลื่อ่ก้คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิอยา่งร่อบค่อบเพู่�อใหม้ั�น้ำใจวา่พูวก้เขามค่่วามมุง่มั�น้ำใน้ำดา้น้ำค่วามยั�งยน่้ำ
เหมอ่น้ำก้บัเร่า แลื่ะยดึปัฏิบิตั่ติ่ามมาต่ร่ฐาน้ำเดย่วก้นั้ำก้บัเร่าใน้ำก้าร่ปัก้ป้ัองสัิ�งแวดลื่อ้มแลื่ะสัทิัธิ์มินุ้ำษัย
ช้น้ำ (ดทูั่� ก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งอยา่งมค่่วามรั่บผดิช้อบ) 

จะทำาอย�างไร ถูา้ฉันัสังัเกติพับัว�ามุ่พ่ันกังานบัางคืนยงัเด็กมุ่ากขณะเย่�ยมุ่
ชุมุ่สัถูานท่�ของซพััพัล้ายเออรข์องเรา 

แจง้ขอ้ก้งัวลื่ของค่ณุหาก้ดเูหมอ่น้ำวา่จะไมถ่กู้ต่อ้ง ก้าร่จัดก้าร่หว่งโซอ่ปุัทัาน้ำ (ร่วมถงึขอ้
ก้งัวลื่เก้่�ยวก้บัสัทิัธิ์มินุ้ำษัยช้น้ำ เช้น่้ำ ก้าร่ใช้แ้ร่งงาน้ำทัาสัสัมยัใหมแ่ลื่ะสัภัาพูก้าร่ทัำางาน้ำ) เป็ัน้ำสัิ�ง
ทั่�สัำาค่ญัสัำาหรั่บ Xylem เร่าค่าดหวงัใหซ้พัูพูลื่ายเออร่ข์องเร่าปัฏิบิตั่ติ่ามแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิอง
ซพัูพูลื่ายเออร่แ์ลื่ะทัำาต่ามแบบอยา่งวธิิ์ป่ัฏิบิตั่ทิัางธิ์รุ่ก้จิอยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่มของเร่า 

จะทำาอย�างไร ถูา้...

• ปัร่ะก้าศเร่่�องค่วามพูยายามต่อ่สัูก้้บัก้าร่ใช้แ้ร่งงาน้ำทัาสัสัมยัใหม่
• ค่ำาปัร่ะก้าศน้ำโยบายวา่ดว้ยแร่แ่หง่ค่วามขดัแยง้
• น้ำโยบายสัทิัธิ์มินุ้ำษัยช้น้ำ
• น้ำโยบายก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งทัั�วโลื่ก้
• แน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองซพัูพูลื่ายเออร่์

ฉันัจะดขูอ้มุ่ลู้เพัิ�มุ่เติมิุ่ไดจ้ากท่�ใด

https://www.xylem.com/en-us/sustainability/company/supply-chain/
https://www.xylem.com/en-us/sustainability/company/supply-chain/
https://currents.xylem.com/workingatxylem/policies/Xylem%20Corporate%20Policies/Code%20of%20Conduct/Procurement%20Policy
https://www.xylem.com/en-us/about-xylem/supplier-code-of-conduct/
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ทั่� Xylem เร่าไดอ้อก้แบบโค่ร่งก้าร่จร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บทัั�วโลื่ก้ของเร่าเพู่�อสัง่
เสัร่มิวฒัน้ำธิ์ร่ร่มทั่�พูนั้ำก้งาน้ำของเร่าทัั�วทัั �งองค่ก์้ร่จะปัฏิบิตั่งิาน้ำไดอ้ยา่งมค่่วามรั่บผดิช้อบต่อ่สังัค่มแลื่ะ
ดว้ยค่วามถกู้ต่อ้ง แลื่ะรู่ส้ักึ้ถงึก้าร่มค่่วามสัามาร่ถใน้ำก้าร่พูดูออก้มาใน้ำสัิ�งทั่�สังสัยัวา่จะไมส่ัอดค่ลื่อ้ง
ก้บัแน้ำวปัฏิบิตั่ขิองเร่า โค่ร่งก้าร่น้ำ่�สัร่า้งขึ�น้ำบน้ำพู่�น้ำฐาน้ำของหลื่กั้ปัฏิบิตั่ทิั่�เหมาะสัม ใหก้้ร่อบงาน้ำเพู่�อให ้
แน่้ำใจวา่เร่าจะดำาเน้ำนิ้ำธิ์รุ่ก้จิอยา่งมจ่ร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะสัอดค่ลื่อ้งต่ามก้ฎร่ะเบย่บได ้โดยออก้แบบมาเพู่�อ
ป้ัองก้นั้ำ ต่ร่วจจับ แลื่ะต่อบสัน้ำองต่อ่ก้าร่ปัฏิบิตั่ทิั่�ไมถ่กู้ต่อ้ง

เร่ามท่ัม่ดแูลื่ดา้น้ำจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บรั่บผดิช้อบสัำาหรั่บก้าร่บร่หิาร่จัดก้าร่โค่ร่งก้าร่
ทั่�ปัร่ะก้อบดว้ยหลื่ายปััจจัยของเร่า สัมาช้กิ้ของทัม่ปัร่ะก้อบดว้ยผูเ้ช้่�ยวช้าญเฉพูาะดา้น้ำใน้ำก้าร่
สัอบสัวน้ำ ก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ทัจุร่ติ่/ก้าร่ต่ดิสันิ้ำบน้ำ ก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎหมายก้าร่ค่า้ ค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของ
ขอ้มลูื่ แลื่ะก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ผกู้ขาด ทัม่น้ำ่�ใหก้้าร่สันั้ำบสันุ้ำน้ำค่ณะก้ร่ร่มทับทัวน้ำดา้น้ำจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่
ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ บร่หิาร่จัดก้าร่โค่ร่งก้าร่ผูต้่ร่วจก้าร่ ดแูลื่ก้าร่แก้ไ้ขปััญหาดา้น้ำก้าร่ร่อ้งเร่ย่น้ำเก้่�ยว
ก้บัจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ จัดทัำาน้ำโยบาย สั่�อสัาร่แลื่ะฝึึก้อบร่มใน้ำหวัขอ้แลื่ะน้ำโยบาย
ดา้น้ำก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ แลื่ะเป็ัน้ำช้อ่งทัางสัำาหรั่บก้าร่แจง้ขอ้ก้งัวลื่แลื่ะขอรั่บค่วามช้ว่ยเหลื่อ่ 

ถา้ค่ณุเค่ยมค่่ำาถามเก้่�ยวก้บัก้าร่ต่ค่่วามของแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิน้ำโยบาย หร่อ่สัถาน้ำก้าร่ณท์ั่�ค่ณุต่ดิวา่อาจ
มปั่ัญหาเก้ดิขึ�น้ำ โปัร่ดต่ดิต่อ่สัมาช้กิ้ของ ทัม่ดแูลื่ดา้น้ำจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บ —  
ทักุ้ค่น้ำพูร่อ้มทัำางาน้ำร่ว่มก้บัค่ณุ

การยกเวน้ 
ใน้ำบางสัถาน้ำก้าร่ณท์ั่�มข่อ้ยก้เวน้้ำแลื่ะไมค่่อ่ยเก้ดิขึ�น้ำมาก้นั้ำก้ Xylem อาจมค่่วามจำาเป็ัน้ำใน้ำก้าร่ยก้เวน้้ำ
บางสัว่น้ำของแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิถา้ค่ณุเช้่�อวา่มส่ัถาน้ำก้าร่ณด์งัก้ลื่า่วก้ำาลื่งัเก้ดิขึ�น้ำก้บัค่ณุ โปัร่ดสัง่ค่ำาขอ
เป็ัน้ำลื่ายลื่กั้ษัณอ์กั้ษัร่ถงึหวัหน้ำา้เจา้หน้ำา้ทั่�ฝ่ึายจร่ยิธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ปัฏิบิตั่ติ่ามก้ฎร่ะเบย่บของ Xylem 
ก้าร่อนุ้ำมตั่กิ้าร่ยก้เวน้้ำใดๆ ของแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่าสัำาหรั่บพูนั้ำก้งาน้ำร่ะดบัเจา้หน้ำา้ทั่�ผูบ้ร่หิาร่แลื่ะ
ก้ร่ร่มก้าร่ต่อ้งทัำาโดยผา่น้ำค่ณะก้ร่ร่มก้าร่บร่หิาร่ของบร่ษัิัทัเทัา่นั้ำ�น้ำ Xylem จะเปิัดเผยก้าร่ยก้เวน้้ำดงั
ก้ลื่า่วต่อ่สัาธิ์าร่ณะต่ามทั่�ก้ฎหมายก้ำาหน้ำดไว ้

Xylem สัามาร่ถเปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ขิองเร่าหร่อ่น้ำโยบายใดๆ ร่วมถงึขั �น้ำต่อน้ำปัฏิบิตั่ไิดต้่ลื่อด
เวลื่า ค่ำาแน้ำะน้ำำาใน้ำแน้ำวทัางปัฏิบิตั่ ิน้ำโยบาย หร่อ่ขั �น้ำต่อน้ำปัฏิบิตั่ขิองเร่าไมไ่ดม้ผ่ลื่เปัลื่่�ยน้ำแปัลื่งหลื่กั้
ก้าร่จา้งงาน้ำต่ามหลื่กั้ก้าร่แสัดงเจต่น้ำาแต่อ่ยา่งใด

จรยิธีรรมุ่แล้ะการปฏิบิัตัิติิามุ่กฎระเบัย่บั
ท่� XYLEM
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ก้าร่ต่ดิสันิ้ำบน้ำแลื่ะก้าร่ทัจุร่ติ่

ก้าร่ซ่�อแลื่ะก้าร่ขายหลื่กั้ทัรั่พูย์

ก้าร่มส่ัว่น้ำร่ว่มใน้ำช้มุช้น้ำ

อปุัก้ร่ณข์องบร่ษัิัทั

ก้าร่แขง่ขนั้ำอยา่งเป็ัน้ำธิ์ร่ร่ม

ก้าร่แขง่ขนั้ำทั่�เป็ัน้ำธิ์ร่ร่มแลื่ะก้าร่ต่อ่ต่า้น้ำก้าร่ผกู้ขาด

ขอ้มลูื่ขา่วสัาร่เก้่�ยวก้บัก้าร่แขง่ขนั้ำ

ขอ้มลูื่ค่วามลื่บัแลื่ะขอ้มลูื่ก้ร่ร่มสัทิัธิ์ิ�

ผลื่ปัร่ะโยช้น้ำท์ับัซอ้น้ำ

ค่วามปัลื่อดภัยัทัางไซเบอร่์

ค่วามเป็ัน้ำสัว่น้ำต่วัของขอ้มลูื่

ก้าร่เลื่อ่ก้ปัฏิบิตั่ ิ

ค่วามหลื่าก้หลื่ายแลื่ะก้าร่นั้ำบร่วมทักุ้ก้ลืุ่ม่ค่น้ำ

ก้าร่บร่จิาค่ใหอ้งค่ก์้ร่ก้าร่ก้ศุลื่

ยาเสัพูต่ดิแลื่ะเค่ร่่�องด่�มแอลื่ก้อฮอลื่์

ก้าร่สัอบทัาน้ำธิ์รุ่ก้จิ

ก้าร่ปัก้ป้ัองสัิ�งแวดลื่อ้ม 

ก้าร่สัง่ออก้แลื่ะก้าร่น้ำำาเขา้

ทัรั่พูยส์ันิ้ำทัางก้าร่เงนิ้ำ

ก้าร่ปัลื่อมแปัลื่ง ก้าร่ต่ดิสันิ้ำบน้ำ แลื่ะก้าร่ทัจุร่ติ่

ก้าร่ใหแ้ลื่ะก้าร่รั่บของขวญัทั่�เป็ัน้ำมาร่ยาทัทัางธิ์รุ่ก้จิ

สัญัญาก้บัรั่ฐบาลื่

ก้าร่ป้ัองก้นั้ำก้าร่ค่กุ้ค่าม

สัขุอน้ำามยัแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยั

สัทิัธิ์มินุ้ำษัยช้น้ำ

ก้าร่ล็ื่อบบ่� 

ก้าร่รั่ก้ษัาช้่�อเสัย่งของ Xylem

ก้าร่ต่ดิต่อ่ธิ์รุ่ก้จิแลื่ะก้าร่ช้น้ำะธิ์รุ่ก้จิ

สั่�อมวลื่ช้น้ำแลื่ะก้าร่สัอบถามอ่�น้ำๆ

แร่งงาน้ำทัาสัสัมยัใหม่

ก้าร่ฟัอก้เงนิ้ำ

ก้าร่ต่อ่ร่องก้บัซพัูพูลื่ายเออร่แ์ลื่ะ
คู่ค่่า้ทัางธิ์รุ่ก้จิ

ทัรั่พูยส์ันิ้ำทัางก้ายภัาพู

ก้จิก้ร่ร่มทัางก้าร่เมอ่ง 

ค่ณุภัาพูแลื่ะค่วามปัลื่อดภัยัของผลื่ติ่ภัณัฑ์์

ก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้แลื่ะก้าร่ร่ายงาน้ำทัางก้าร่เงนิ้ำ

ก้าร่เก้บ็รั่ก้ษัาบนั้ำทักึ้

ก้าร่ใหเ้ก้ย่ร่ต่ใิน้ำสัถาน้ำทั่�ทัำางาน้ำ

น้ำโยบายก้าร่ใหค้่วามเค่าร่พูต่อ่เพู่��อน้ำร่ว่มงาน้ำของเร่า

ก้าร่จัดซ่�อจัดจา้งอยา่งมค่่วามรั่บผดิช้อบ

ก้าร่ปัก้ป้ัองทัรั่พูยส์ันิ้ำแลื่ะทัรั่พูยส์ัมบตั่ขิองบร่ษัิัทั

โซเช้ย่ลื่มเ่ดย่

ค่วามยั�งยน่้ำ 

ก้าร่ยก้เวน้้ำ

Watermark

ค่วามร่นุ้ำแร่งใน้ำทั่�ทัำางาน้ำ

ดชัุน่
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