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ที� Poly เริามุง่เน้นในการิเชื�อมต่อ่ผูค้้น เทค้โนโลัย ีแลัะสิถืานที�ต่า่งๆ เพื�อนำาเสินออนาค้ต่แหง่การิทำางาน ผมเชื�อวา่ค้วามสิำาเริจ็ 

ของเริาขึ �นอยูก่บัีการิที�พนักงานทกุค้นนั�นป้ฏิบิีตั่ติ่วัอย่างมจีริยิธริริมแลัะดว้ยค้วามสืิ�อสัิต่ย์

หลักัจริยิธริริมของเริาสิะทอ้นถึืงหลักัการิค้วามเป็้นผูน้ำาของเริา แลัะเป็้นแนวทางใหเ้ริาทุกค้นทำาสิิ�งที�ถืกูต่อ้ง ดว้ยวธิทีี�ถืกูต่อ้ง 

ในทกุค้ริั �ง มาต่ริฐานจริริยาบีริริณธุริกิจของเริาต่อ้งการิค้วามซื้�อสัิต่ย์ ค้วามริบัีผดิชอบี ค้วามจริงิใจ แลัะค้วามยตุ่ธิริริมในการิทำางานกับี

เพื�อนริว่มงานแลัะต่อ่คู้ค่้า้ทางธรุิกิจ ผูข้าย นักลังทนุ แลัะคู้แ่ขง่ สิิ�งที�กลัา่วถึืงไว้ ในหลัักจริยิธริริมของเริานั�นมีค้วามสิำาค้ญัต่อ่  

ค้วามสิามาริถืของเริาในการิดำาเนินธรุิกิจโดยเป็้นไป้ต่ามค้า่นิยมเหลัา่นี� 

ผมเลัยอยากจะขอใหค้้ณุอา่นหลักัจริยิธริริมใหล้ัะเอียด แลัะอา้งถึืงบีอ่ยๆ เพื�อใหแ้น่ ใจวา่ค้ณุแลัะทมีของค้ณุจะทำางานสิอดค้ล้ัองกบัี

วฒันธริริมองค้ก์ริ กฎหมาย แลัะนโยบีายทั �งหมดของเริา สิิ�งเหลัา่นี�เป็้นแนวทางที�จะช่วยนำาหลัักการิต่า่งๆ ของเริาสู่ิการิลังมอืป้ฏิบิีตั่ิ

ขอบีค้ณุในค้วามมุง่มั�นที�จะป้ฏิบิีตั่ติ่นอยา่งมศีีลัธริริม แลัะริว่มกนัริบัีผดิชอบีในการิป้ฏิบัิีต่ติ่ามมาต่ริฐานสูิงสุิดของหลัักป้ฏิบิีตั่ ิ

ทางธรุิกจิ เริาทั �งหมดลัว้นมบีีทบีาทในค้วามสิำาเริจ็ของ Poly โดยการิริบัีผดิชอบีต่อ่วฒันธริริมของค้วามเป็้นเลิัศแลัะมศีีลัธริริม 

หากค้ณุมขีอ้สิงสัิยใดๆ เกี�ยวกับีหลักัจริยิธริริม ใหต้่ดิต่อ่ผูจั้ดการิของค้ณุ หริอืทีมกฎหมาย หริอืทีมทริพัยากริบีคุ้ค้ลัของเริา

Dave

ส�ริจ�ก CEO



“ม�ตริฐ�นำจริริย�บริริณธุริกิจของเริ�
ต�องก�ริคว�มซืื่�อสตัย์ คว�มจริงิใจ  
แลัะคว�มยุติธริริมในำก�ริปฏิิบัติต่อ 
เพื�อนำริว่มง�นำแลัะต่อค่้ค��ท�งธุริกิจ  
ผู้้�ข�ย นัำกลังทุนำ แลัะค่้แข่ง”
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มาต่ริฐานจริริยาบีริริณธุริกจิของเริาต่อ้งการิค้วามซื้�อสัิต่ย ์ค้วามริบัีผดิชอบี ค้วามจริงิใจ แลัะค้วามยตุ่ธิริริมในการิป้ฏิบิีตั่ติ่อ่

เพื�อนริว่มงานแลัะต่อ่คู้ค่้า้ทางธรุิกิจ ผู้ขาย นักลังทนุ แลัะคู้แ่ขง่ สิิ�งที�กลัา่วถึืงไว้ ในหลักัจริยิธริริมของ Poly (“หลักั”) นั�น 

มคี้วามสิำาค้ญัต่อ่ ค้วามสิามาริถืของเริาในการิทำาธรุิกิจโดยเป็้นไป้ต่ามค้ณุค้า่เหลัา่นี�ที�ส่ิงเสิริมิหลักัการิค้วามเป็้นผูน้ำาของเริา 
เริาต่า่งมีค้วามริบัีผิดชอบีที�จะป้ฏิิบีตั่ติ่ามหลัักนี� แลัะเพื�อค้งไวซึ้้�งมาต่ริฐานทางจริยิธริริมทางธรุิกจิที�สูิงที�สุิด ซึ้�งเป็้นสิิ�ง

สิำาค้ญัต่อ่ค้วามสิำาเริจ็ของเริา วฒันธริริมของเริาแลัะในการิสิริา้งแลัะค้งไวซึ้้�งค้วามสัิมพนัธท์างธรุิกจิที�เขม้แข็ง หลักัของเริา

ส่ิงเสิริมิสิิ�งต่อ่ไป้นี� 

• คว�มซืื่�อสตัย์แลัะจริริย�บริริณดื��นำจริยิธริริม ปฏิิบัติ ในำสิ�งท้�ถู้กต�องทุกเวลั�  

ทุกท้� แลัะทุกสถู�นำก�ริณ์

• คว�มริว่มมือต่อกฎหม�ยภ�คริฐั ข�อบังคับ แลัะกฎริะเบ้ยบ 

• ก�ริตอบแทนำแลัะริบัผิู้ดืชี้อบต่อสงัคม 

• คว�มโปริง่ใสแลัะคว�มซืื่�อสตัย์ดื��นำก�ริเงินำ แลัะ 

• ก�ริริ�ยง�นำก�ริลัะเมิดืแลัะคว�มน่ำ�เชืี้�อถืูออย่�งทันำท่วงท้ เพื�อให�เป็นำไปต�ม

หลัักก�ริน้ำ�

ค้ณุไมค่้วริอ่านหลักัการิของเริาเพยีงค้ริั �งเดยีว สิิ�งเหล่ัานี�เป็้นแนวทางที�จะช่วยนำาหลักัการิต่า่งๆ ของเริาสู่ิการิลังมอืป้ฏิบิีตั่ ิ
พนักงาน เจา้หน้าที� แลัะกริริมการิบีริษัิทของ Poly (“เริา”) ต่อ้งป้ฏิิบีตั่ติ่ามกฎริะเบียีบีต่ามหลักัหลักัจริยิธริริมของเริา  
เริายงัค้าดหวงัจากทกุค้นที�ทำางานในนามของเริาทั�วโลัก ริวมไป้ถืงึพนักงานสัิญญาจ้าง ต่วัแทน ที�ป้ริกึษา ผูจ้ดัหา  
แลัะคู้ค่้า้ธรุิกจิใหย้ดึถือืป้ฏิบิีตั่ติ่ามมาต่ริฐานของหลัักนี�

ม�ตริฐ�นำจริริย�บริริณธุริกิจของเริ�
“เริื�องท้�หลัักจริยิธริริมของเริ�กล่ั�วถึูงนัำ�นำ 

ม้คว�มสำ�คัญต่อคว�มส�ม�ริถูของเริ� 

ในำก�ริทำ�ธุริกิจท้�สอดืคลั�องกับ 

ค่�นิำยมเหล่ั�น้ำ� ท้�สง่เสริมิหลัักก�ริ 

คว�มเป็นำผู้้�นำำ �ของเริ�” 
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หลัักก�ริคว�มเป็นำผู้้�นำำ �

C3—ล้ักค�� ล้ักค�� ล้ักค��
เริาทุกค้นต่อ้งอทุศิต่นต่อ่ลักูค้า้ ผู้นำาจะ 
แกป้ัญหาใหล้ักูค้า้ของต่น ไมว่า่จะเล็ักหริอืใหญ ่
ผูน้ำาจะทำางานอยา่งใกลัชิ้ดกบัีลักูค้า้ เค้ริอืขา่ย 
คู้ค่้า้ แลัะทมีของต่น เพื�อสิริา้งสิริริค้น์วตั่กริริม

ก��วไปข��งหนำ��ไม่หยุดืยั�ง
ผูน้ำาจะเริยีนริูจ้ากอดตี่แต่จ่ะมุง่เน้นในอนาค้ต่ 
ผูน้ำาจะป้ริบัีต่วัเขา้กบัีการิเป้ลัี�ยนแป้ลังในต่ลัาด
ไดอ้ยา่งริวดเริว็ ผูน้ำาจะสิริา้งโซ้ลูัชันที�ผลัักดนั
บีริษัิทไป้ขา้งหน้าดว้ยพลังั แริงผลัักดนั แลัะ
ผลัลััพธ์

ผู้้�นำำ �ช้ี้ �ท�ง
ผูน้ำาจะริูว้า่ต่นเป็้นส่ิวนหนึ�งของชุมชนริะดบัี
โลักที� ใหญก่วา่ แลัะต่ดัสิินใจโดยค้ำานึงถืงึโลัก 
ทริพัยากริ แลัะผูค้้น

ยกริะดัืบม�ตริฐ�นำ
ผู้นำาจะภูมิ ใจในงานของต่น แลัะริูว้า่ริาย
ลัะเอยีดนั�นค้อืสิิ�งสิำาค้ญั ผูน้ำาริูว้า่กา้วเล็ักๆ นั�น
นำาไป้สู่ิค้วามสิำาเริจ็อันยิ�งใหญ ่ผูน้ำาจะแสิวงหา
โอกาสิในการิพฒันาทมี ผลัติ่ภณัฑ์ ์แลัะ
กริะบีวนการิอยา่งไม่เหน็ดเหนื�อย

ก��วกริะโดืดื
ค้วามเริว็ค้อืสิิ�งสิำาค้ญัในธรุิกจิ ผูน้ำาจะสินับีสินุน
แลัะป้ริาริถืนาใหบ้ีคุ้ค้ลัริอบีขา้งค้ดิในเชิงกลัยุทธ์
แลัะดำาเนินการิอยา่งเด็ดขาด Poly ใหค้้ณุค้า่
กบัีค้วามเสีิ�ยงที�ทำาอยา่งริอบีค้อบี

ริบัผิู้ดืชี้อบ
ผู้นำาจะริูจ้กัธรุิกิจ ลักูค้า้ แลัะทมีของต่นอย่าง
ทะลุัป้ริโุป้ริง่ ผู้นำาไมย่อมแลักผลัลัพัธร์ิะยะสัิ�น
ดว้ยค้า่นิยมริะยะยาว ผูน้ำาจะป้ฏิบิีตั่ดิว้ยค้วาม
ซื้�อต่ริง ใช้เงนิเหมอืนเป็้นเงนิของต่วัเอง แลัะ 
ใหค้้วามสิำาค้ญักับี Poly สูิงสุิดเหนือหน้าที�งาน 
บีทบีาท แลัะต่นเอง

สื�อส�ริอย่�งกลั��ห�ญ
ผูน้ำาจะพดูอย่างต่ริงไป้ต่ริงมา แต่่ ไม่ โผงผาง 
ผูน้ำาจะทา้ทายซึ้�งกนัแลัะกนัอยา่งสิริา้งสิริริค้ ์
เพื�อให้ ไดม้าซึ้�งผลัลัพัธห์ริอืการิต่ดัสิินใจที�ดี
ที�สุิด หลังัจากต่ดัสิินใจแลัว้ ผูน้ำาจะดำาเนินการิ
ดว้ยค้วามสิอดค้ล้ัอง

ก��วไปดื�วยกันำ
เริาเป็้นทมีเดยีวกนั ผูน้ำาจะทำาต่ามที�พดู ป้ฏิบิีตั่ิ
ต่อ่กันดว้ยค้วามเค้าริพ ดแูลั แลัะใหค้้วามเชื�อ
ถือืซึ้�งกนัแลัะกนั

หลัักการิค้วามเป็้นผูน้ำานั�นค้อืพฤต่กิริริมแลัะกจิวตั่ริที�เริาใหค้้ณุค้า่ในฐานะบีริษัิท หลักัการิเหล่ัานี�ลัว้นเป็้นสัิญญา ริะหวา่งเริา แลัะวธิทีี�เริาแสิดงออกต่อ่กัน 
ทกุค้นค้อืผูน้ำ าที� Poly
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ริ�ยง�นำก�ริลัะเมิดื ก�ริต่อต��นำก�ริแก�แค�นำ แลัะ
ก�ริบ้บบังคับ 
นโยบีายการิริายงานดา้นจริยิธริริมแลัะการิต่อ่ต่า้นการิแกแ้ค้น้ของเริา 

มเีป้้าหมายที�จะป้ลักูสิริา้งสิภาพแวดล้ัอมที�ค้ณุสิามาริถืต่ั �งขอ้สิงสัิยดว้ย

ค้วามสุิจริติ่หริอืค้วามกงัวลัที�เกี�ยวเนื�องกบัีค้วามริบัีผดิชอบี การิป้ฏิบัิีต่ติ่าม

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ค้วามผิดป้กต่ทิางการิเงนิ แลัะการิลัะเมดินโยบีาย  
ไมว่า่จะริู ้หริอืเป็้นค้วามสิงสัิย โดยป้ริาศจากค้วามเกริงกลัวั ต่อ่ภัยค้กุค้าม

หริอืการิแกแ้ค้น้ 

หากค้ณุพบีเจอกบัีเหต่กุาริณ์ที�ชวนสิงสัิย ผดิหลักัจริยิธริริม หลัอกลัวง  
หริอืผดิกฎหมาย หริอือาจเป็้นการิลัะเมดิกฎริะเบียีบีต่ามหลักัจริยิธริริมนี�  
ค้ณุค้วริริายงานป้ริะเด็นนี� ในทนัทตี่อ่ค้ณะผูจั้ดการิ แผนกกฎหมาย  
แผนกต่ริวจสิอบีภายใน แผนกทริพัยากริบีคุ้ค้ลั หริอืแผนกกำากบัีดแูลั  
ค้ณุอาจริายงานป้ริะเด็นดงักล่ัาวนั�นโดยเป็้นค้วามลับัีแลัะไมเ่ปิ้ดเผยต่วัต่น

ผา่น สิายดว่นจริยิธริริม ทั �งผา่นออนไลัน์หริอืโทริศัพท ์เริาจะไมย่อมใหม้ี

การิแกแ้ค้น้ผูท้ี�ริายงานการิริูเ้ห็นหริอืค้วามสิงสัิยวา่จะเป็้นการิลัว่งลัะเมดิ

โดยสุิจริติ่ใจ 

ริายงานดา้นการิลัะเมดิทกุกริณีจะไดร้ิบัีการิต่ริวจสิอบีที�เหมาะสิม เริาหวงัวา่

ค้ณุจะใหค้้วามริว่มมอือย่างเต็่มที�แลัะสัิต่ย์จริงิในการิต่ริวจสิอบีใดๆ ที�อาจ

ริวมไป้ถืงึค้วามริว่มมอืในการิสิอบีพยานบีคุ้ค้ลัหริอืต่อบีสินองต่อ่ค้ำาริอ้งขอ

เอกสิาริหริอืขอ้ค้วามที�เป็้นลัายลักัษณ์อกัษริที�สิมเหต่สุิมผลั การิไม่ ใหค้้วาม

ริว่มมอือย่างเต็่มที�แลัะดว้ยค้วามสัิต่ย์จริงิอาจไดร้ิบัีการิลังโทษทางวนัิย 

การิริายงานแลัะขอ้มลูัใดๆ ที�เปิ้ดเผยริะหวา่งช่วงการิสิอบีสิวนจะไดร้ิบัีการิ

คุ้ม้ค้ริองใหเ้ป็้นค้วามลับัีเทา่ที�เป็้นไป้ได ้อาจต่อ้งทำาการิเปิ้ดเผยบีางอยา่งที�

จำาเป็้นต่อ่การิทำาการิสิอบีสิวน การิเยยีวยาหริอืป้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายที�มผีลั

บีงัค้บัีใช้ 

Poly จะป้ฏิบิีตั่ติ่ามค้วามเหมาะสิมในการิจัดการิค้นที�มกีาริกริะทำาที�

ลัะเมดิหลักัจริยิธริริมนี� กฎหมายหริอืกฎริะเบียีบีที�ค้ริอบีค้ลุัม หริอืนโยบีาย

อื�นๆ ของ Poly หริอืค้นที�ลัม้เหลัวในการิริายงานการิลัะเมิดหลักัจริยิธริริม

ที�ต่นริูเ้ห็นหริอืสิงสัิย การิลังโทษทางวนัิยอาจริวมถืงึการิเลักิจ้างโดยทนัท ี
การิเขยีนจดหมายหริอืกลัา่วเต่อืน การิใหล้ัางานหริอืพกังานชั�วค้ริาว  

การิต่ดัขาดดา้นค้วามสัิมพนัธท์างธรุิกิจ หริอืการิป้ฏิบิีตั่อิื�นๆ จากดลุัยพนิิจของ 
Poly แต่เ่พยีงผูเ้ดยีว ในการิพจิาริณาวา่การิลังโทษทางวนัิยไหน 

เหมาะสิม Poly จะพจิาริณาต่ามชนิดแลัะค้วามริา้ยแริงของการิกริะทำาผดิ

หริอืการิลัะเมดิ ป้ริะวตั่กิาริทำางานส่ิวนบีคุ้ค้ลัแลัะป้ริะวตั่กิาริกริะทำาผดิ 

ค้ริั �งก่อนใดๆ การิลังโทษทางวนัิย หริอืการิลัะเมดิโดยหริอืต่อ่บีคุ้ค้ลัเดมิ  
ในขณะที� Poly ที�ซึ้�งไดร้ิบัีค้วามเสืิ�อมเสีิยก็จะต่ดิต่ามต่วับีคุ้ค้ลัหริอืองค้ก์ริ  
ที�กอ่ใหเ้กดิค้วามเสีิยหายเพื�อริบัีผดิชอบีต่อ่ค้วามเสีิยหายนี� ใน กริณีที�เกดิการิ

ลัะเมดิกฎหมายหริอืกฎริะเบียีบีข้อบีงัค้บัี เริาอาจอา้งป้ริะเด็นดงักลัา่วต่อ่ 

เจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งแลัะใหค้้วามริว่มมอือยา่งเต็่มที�

“เริ�จะไม่ยอมให�ม้ก�ริแก�แค�นำ 

ผู้้�ท้�ริ�ยง�นำก�ริริ้�เห็นำหริอื 

คว�มสงสยัว�่จะเป็นำก�ริ 

ล่ัวงลัะเมิดืโดืยสุจริติใจ” 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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“ผู้้�นำำ �จะริ้�ว�่ตนำเป็นำสว่นำหนึำ�งของชุี้มชี้นำริะดัืบโลัก 

ท้� ใหญ่กว�่ ผู้้�นำำ �ตัดืสนิำใจโดืยคำ�นึำงถึูงโลัก ทริพัย�กริ  

แลัะผู้้�คนำ”
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กฎหม�ยแริงง�นำ สทิธิ� ในำท้�ทำ�ง�นำ 
ค้วามสิำาเริจ็เกดิขึ �นพริอ้มกบัีค้วามริบัีผดิชอบี เริาค้าดหวงัอยู่เสิมอให้

พนักงานป้ฏิบิีตั่ติ่นอยา่งเหมาะสิมต่อ่ต่นเองแลัะเพื�อนริว่มงานของเริา  
แลัะเพื�อป้ริะโยชน์สูิงสุิดต่อ่ Poly เริาค้าดหวงัจากวา่พนักงานจะหลีักเลีั�ยง

พฤต่กิริริมหริอืกจิกริริมที�แทริกแซ้ง หริอือาจแทริกแซ้งการิดำาเนินการิของ 
Poly หริอืสิิทธิ�ของผูอ้ื�น เริาเค้าริพต่อ่สิิทธิ�แลัะค้วามริูสึ้ิกของผู้อื�นแลัะ 

งดจากพฤต่กิริริมที�อาจส่ิงผลัเสีิยต่อ่ต่วัเริาเอง เพื�อนริว่มงาน ผู้จดัหา คู้ค่้า้ 
ลักูค้า้ แลัะผูเ้ยี�ยมเยียน ที� Poly สิภาพแวดลัอ้มการิทำางานทั�วโลักของเริา 

มพีื �นฐานมาจากการิเค้าริพซึ้�งกนัแลัะกันแลัะเค้าริพสิถืานที�ทำางาน  
เริาดำาเนินต่ามกฎหมายที�เกี�ยวกับีโอกาสิการิจา้งงานอย่างเป็้นธริริม  
ริฐับีญัญตั่วิา่ดว้ยค้วามพกิาริของค้นอเมริกินั (หริอืกฎหมายทอ้งถืิ�นที� 

ค้ลัา้ยกัน) ขอ้บีญัญตั่สิิถืานป้ริะกอบีการิป้ลัอดสิาริเสิพต่ดิ แลัะริะเบียีบี 

ขอ้บีงัค้บัีที�ส่ิงเสิริมิสิภาพแวดลัอ้มการิทำางานที�ป้ริาศจากการิเลัอืกป้ฏิิบีตั่ิ

แลัะการิค้กุค้ามโดยไม่ชอบีดว้ยกฎหมาย

ก�ริป� องกันำก�ริคุกค�มแลัะก�ริเลืัอกปฏิิบัติ
Poly ต่ั �งเป้้าที�จะมอบีสิภาพแวดล้ัอมในการิทำางานที�ป้ริาศจากการิค้กุค้าม

แลัะเลัอืกป้ฏิบิีตั่ิ โดยไม่ชอบีดว้ยกฎหมาย เริาดำาเนินการิต่ามกฎหมาย 

ทั �งส่ิวนภมูภิาค้แลัะทอ้งถืิ�นเพื�อยบัียั �งการิค้กุค้าม การิเลัอืกป้ฏิิบีตั่ ิแลัะการิ

แกแ้ค้น้ นโยบีายยับียั �งการิค้กุค้าม การิเลัอืกป้ฏิิบีตั่ ิแลัะการิแก้แค้น้ของเริา

ส่ิงเสิริมิวฒันธริริมทั�วโลักของ Poly ดว้ยการิเปิ้ดริบัีค้วามหลัากหลัายแลัะ

ยอมริบัีค้วามแต่กต่า่งซึ้�งเป็้นที�ที�เริาสิามาริถืทำางานได้ โดยป้ริาศจากการิ

ค้กุค้ามแลัะการิเลัอืกป้ฏิบิีตั่ ิ

การิค้กุค้ามแลัะการิเลัอืกป้ฏิบิีตั่นีิ�ริวมไป้ถืงึการิป้ริะพฤต่ทิางกาย ทางการิ

มองเห็น หริอืกริิยิาทา่ทางใดๆ ที� ไมเ่ป็้นที�ต่อ้งการิที�เป็้นการิขม่ขู่ ริกุลัำ �า  
หริอืสิริา้งศัต่ริใูนสิถืานป้ริะกอบีการิทั �งทางต่ริงแลัะทางอ้อม ในขณะที�  

“การิค้กุค้าม” โดยต่ามค้วามหมายแล้ัวอาจแต่กต่า่งกนัไป้ต่ามภมิูภาค้ ใน
ต่วัอยา่งอาจริวมไป้ถืงึการิค้กุค้ามทางเพศ ภาษาหริอืการิลัอ้เลัยีนที�กา้วริา้ว 
การิดถูืกูดา้นเชื �อชาต่ ิชาต่พินัธุ ์เพศสิภาพ หริอืศาสินา ค้วามค้ดิเห็นที� 

ลัดค้า่ พฤต่กิริริมการิขม่ขูห่ริอืค้กุค้าม หริอืการิกริะทำาที� ไมเ่ป็้นมติ่ริต่อ่ผูอื้�น 

หากค้ณุเชื�อวา่ต่วัค้ณุหริอืค้นที�ค้ณุทำางานดว้ยถืกูค้กุค้ามไมว่า่จะเป็้น

ป้ริะเภทใดก็ต่าม หริอืค้ณุสัิงเกต่เห็นการิกริะทำาที�ริบัีริู้ ไดว้า่เป็้นพฤต่กิริริม

ผู้้�นำำ �ช้ี้ �ท�ง
“เริ�เปิดืริบัวฒันำธริริมแลัะ

แนำวคิดืท้�หลั�กหลั�ยดื�วยคว�ม

กริะตือริอืริ�นำ แลัะเชืี้�อในำก�ริ

เค�ริพซึื่�งกันำแลัะกันำ”

การิเลัอืกป้ฏิบัิีต่หิริอืการิค้กุค้าม ค้ณุค้วริริายงานเหต่กุาริณ์ดงักล่ัาวไป้ยงั

แผนกทริพัยากริบีคุ้ค้ลัหริอื สิายดว่นจริยิธริริม โดยทนัท ีPoly สินับีสินุน

วฒันธริริมการิสืิ�อสิาริแบีบีเปิ้ดแลัะจะไม่ โต่ต้่อบีหริอืกลัั�นแกลัง้บีคุ้ค้ลัใด

ก็ต่ามที�ริอ้งเริยีนการิขม่ขูค่้กุค้ามโดยสุิจริติ่ใจ เริาจะสิอบีสิวนอย่างริวดเริว็

แลัะเที�ยงธริริมริวมถืงึจะจดัการิป้ริะเด็นปัญหาที�อยู่ ในค้วามสินใจอย่าง

เหมาะสิม

คว�มหลั�กหลั�ยแลัะก�ริยอมริบัคว�มแตกต่�ง
Poly ขบัีเค้ลัื�อนการิเชื�อมต่อ่ของมนุษย ์แลัะเพื�อทำาเช่นนั�น เริาต่อ้งใช้

ค้วามค้ดิที�ยิ�งใหญท่ี�สุิด ผูส้ิริา้งนวตั่กริริมที�ดทีี�สุิด นักค้ดินอกกริอบี ผูท้ี�มี

ค้วามทะเยอทะยานแลัะมุง่มั�นที�จะทำาสิิ�งต่า่งๆ ใหส้ิำาเริจ็ ผูค้้นของ Poly  
จะขบัีเค้ลัื�อนกลัยุทธแ์ลัะธรุิกจิของเริาไป้ขา้งหน้า เริาเปิ้ดริบัีวฒันธริริมแลัะ

แนวค้ดิที�หลัากหลัายดว้ยค้วามกริะต่อืริอืริน้ แลัะเชื�อในการิเค้าริพซึ้�งกนั

แลัะกนั IDEA ที� Poly ไดแ้ก ่Inclusion, Diversity, Education 
แลัะ Awareness นั�นค้อืแกน่ที�บีง่บีอกค้วามเป็้นต่วัต่นของเริาแลัะสิิ�งที�

เริาทำา เริาส่ิงเสิริมิใหท้กุค้นค้ดิใหญ่ กล้ัาพดู แลัะทา้ทายอยา่งสิริา้งสิริริค้ ์แลัะ

หลัอ่เลัี �ยงวฒันธริริมของค้วามอยากริูอ้ยากเห็น ที� ใหค้้ณุค้า่แลัะเค้าริพต่อ่มุม

มองที�หลัากหลัาย เพื�อใหเ้ป็้นเช่นนั�น พนักงานของเริาต่อ้งริูสึ้ิกวา่ไดร้ิบัีการิ

ส่ิงเสิริมิ เพื�อแสิดงถึืงต่วัต่นที�แทจ้ริงิ เริามุง่มั�นที�จะดงึดดู ส่ิงเสิริมิ แลัะ

ริกัษาบีคุ้ค้ลัที�มคี้วามสิามาริถืที�จะทำาใหเ้ริาเป็้นบีริษัิทที�ดทีี�สุิดที�เป็้นไป้ได ้
แลัะผูน้ำาของเริานั�นมองหาวธิทีี�จะสิริา้งค้วามริูสึ้ิกที�เป็้นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั

อยูเ่สิมอ 

เริาต่ดัสิินใจจ้างงานต่ามค้วามเหมาะสิม แลัะให้ โอกาสิการิจ้างงาน 

ที�เทา่เทยีมกนัต่อ่ทกุค้นโดยไม่ขึ �นกบัีเพศ เพศสิภาพหริอืการิแสิดงออก 

ทางเพศ เชื �อชาต่ ิอายุ ค้วามเชื�อทางศาสินา ป้ริะเทศดั �งเดมิ ค้วามพิการิ 

ทางกายหริอืจติ่ใจ บีริริพบีรุิษุ สีิผวิ สิถืานภาพสิมริสิ เพศวถิื ีสิถืานภาพ

ทางการิทหาริ สิถืานภาพเหยื�อค้วามรินุแริงในค้ริอบีค้ริวั การิถืกูลัะเมดิทาง

เพศหริอืการิสิะกดริอย สิภาพทางการิแพทย ์ขอ้มลูัทางพนัธกุริริม หริอื

ชนชั�นที� ไดร้ิบัีการิป้กป้้องหริอืป้ริะเภทที�ยอมริบัีโดยกฎหมายวา่ดว้ยโอกาสิ

การิจ้างงานที�เทา่เทยีม เริามคี้วามกริะต่อืริอืริน้ในการิริกัษาวฒันธริริมองค้ก์ริ

ของเริา แลัะป้ฏิบิีตั่ติ่อ่สิมาชิกแต่ล่ัะค้นดั�งผูม้คี้า่ของทีมงาน Poly

สิำาหริบัีขอ้มลูัเพิ�มเต่มิ โป้ริดอา้งถืงึ นโยบีายโอกาสิการิจ้างงานที�เทา่เทยีม 
ของเริา หริอืต่ดิต่อ่แผนกทริพัยากริบีคุ้ค้ลั

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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“ผู้้�นำำ �จะริ้�จักธุริกิจ ล้ักค�� แลัะท้มของตนำ  

อย่�งทะลุัปริโุปริง่ ผู้้�นำำ �ไม่ยอมแลักผู้ลัลััพธ์ริะยะสั �นำ

ดื�วยค่�นิำยมริะยะย�ว ผู้้�นำำ �จะปฏิิบัติดื�วยคว�มซืื่�อตริง 

ใชี้�เงินำเหมือนำเป็นำเงินำของตัวเอง แลัะให�คว�มสำ�คัญ

กับ POLY ส้งสุดืเหนืำอหนำ��ท้�ง�นำ บทบ�ท แลัะ

ตนำเอง”
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ของขวญัแลัะก�ริริบัริอง
ที� Poly เริาใหค้้วามสิำาค้ญักบัีคู้ค่้า้ทางธุริกิจ เริาสิามาริถืมอบีหริอืริบัีของ

ขวญั อาหาริหริอืการิริบัีริองต่ามค้วามเหมาะสิม แต่เ่ริาจะไมร่ิบัีข้อเสินอ 
เงนิ ของขวญัหริอืของมคี้า่จากลักูค้า้หริอืคู้ค่้า้ทางธุจกิจ (หริอืบีคุ้ค้ลัอื�น)  
ที�มเีจต่นาในการิชักนำา หริอือาจถืกูมองวา่มผีลัต่อ่การิต่ดัสิินใจทางธุริกิจใดๆ 
ในแนวทางเดยีวกนัเริาก็จะไม่ยื�นขอ้เสินอหริอืมอบีเงนิหริอืของขวญัเพื�อ

การิโน้มน้าวชักจงูแกผู่อ้ื�นเช่นกนั

เริาไมส่ิามาริถืมอบีหริอืริบัีของขวญั อาหาริหริอืการิริบัีริองที�ฟุ่มเฟือยหริอื

บีอ่ยค้ริั �งเกนิค้วามจำาเป็้นแลัะสิมค้วริ การิริบัีหริอืมอบีของกำานัลัต่อ้งเป็้นไป้

ต่ามข้อกำาหนดในนโยบีายการิเบีกิค้า่ใช้จา่ยในการิเดนิทางเพื�อป้ฏิิบีตั่งิาน

เทา่นั�น ริวมถึืงต่อ้งการิมกีาริขออนุมตั่ลิัว่งหน้าถืา้มีริะบีไุว้ ในนโยบีายนี�ดว้ย

แนวทางการิป้ฏิบัิีต่ทิี�เป็้นที�ยอมริบัีในการิทำาธรุิกิจเชิงพาณิชย์อาจไม่สิามาริถื

นำามาใช้ ในการิทำาธรุิกจิกบัีภาค้ริฐัได ้ดัืงนัำ�นำเริ�ต�องริะมัดืริะวงัโดืยปฏิิบัติ

ต่อค่้ค��จ�กภ�คริฐัให�เป็นำไปต�มกฎหม�ยหริอืกฎริะเบ้ยบ 

ท้�เก้�ยวข�อง แลัะต�องทำ�ก�ริขออนุำมัติล่ัวงหนำ��จ�กแผู้นำกกฎหม�ยก่อนำ

ท้�จะม้ก�ริเสนำอหริอืจัดืห�สิ�งใดืๆ ต�มม�ริย�ทท�งธุริกิจแก่เจ��หนำ��ริฐั

หริอืพนัำกง�นำริฐัวสิ�หกิจ 

โป้ริดต่ดิต่อ่แผนกการิเงนิหริอืแผนกกฎหมายหากมคี้ำาถืามเกี�ยวกบัี 

ค้า่ใช้จา่ยหริอืของกำานัลัใดๆ วา่สิอดค้ลัอ้งแลัะเป็้นไป้ต่ามนโยบีายการิเบีกิ 

ค้า่ใช้จา่ยในการิเดนิทางเพื�อป้ฏิิบีตั่งิานหริอืไม ่ดเูพิ�มเต่มิเกี�ยวกบัี นโยบีาย

ผลัป้ริะโยชน์ทบัีซ้้อน แลัะ นโยบีายต่อ่ต่า้นการิทจุริติ่ ของ Poly

ริบัผิู้ดืชี้อบ
ก�ริต่อต��นำก�ริทุจริติแลัะก�ริติดืสนิำบนำริะดัืบโลัก 
ที� Poly เริาอทุศิใหก้บัีการิสิริา้งเสิริมิแลัะริกัษามาต่ริฐานจริยิธริริมสูิงสุิด  
เริาไมเ่กี�ยวพันกบัีการิริบัีสิินบีนหริอืการิทจุริติ่ไมว่า่จะในริปู้แบีบีใด เริาเลัอืก 

ที�จะไมเ่ขา้ริว่มโอกาสิทางธุริกจิใดๆ ดกีวา่การิต่ดิสิินบีน เริาไมสั่ิญญา เสินอ 
หริอืใหเ้งนิ ของขวญั หริอืสิิ�งใดๆ ที�มคี้า่ดว้ยจุดป้ริะสิงค้์ ในการิจูงใจการิ 

ต่ดัสิินใจดา้นธรุิกจิที� ไมเ่หมาะสิม ในทำานองเดยีวกนั เริาไมป่้ริะสิงค้ห์ริอืริบัีเงนิ 
ของขวญั หริอืของมีค้า่ใดๆ เพื�อเป็้นการิแลักเป้ลัี�ยนริางวลััในเชิงธุริกจิหริอื 

มอบีผลัป้ริะโยชน์ที� ไมย่ตุ่ธิริริมใดๆ Poly มุง่มั�นที�จะมอบีค้วามริว่มมอือย่าง

เต็่มริปู้แบีบีใหก้บัีกฎหมายต่อ่ต่า้นการิทจุริติ่ริะดบัีภมูภิาค้แลัะริะดบัีป้ริะเทศ 
ริวมถืงึกฎหมายต่อ่ต่า้นการิทจุริติ่ในต่า่งป้ริะเทศของสิหริฐัอเมริกิา (“FCPA”) 
แลัะกฎหมายวา่ดว้ยการิต่ดิสิินบีนแหง่สิหริาชอาณาจักริปี้ ค้.ศ. 2010 นี�ค้อื

นโยบีายของเริาในการิใหค้้วามริว่มมอือย่างเต็่มที�ต่ามบัีญญตั่แิลัะเจต่นาริมณ์

ของกฎหมายเหล่ัานี� เช่นเดยีวกนักบัีกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัีการิต่า้นการิ

ทจุริติ่ต่อ่ภาค้ริฐัแลัะการิต่ดิสิินบีนในเชิงพาณิชย ์

เริายดึมั�นต่อ่ค้วามริบัีผดิชอบีในการิป้ฏิบัิีต่ติ่ามกฎหมายต่อ่ต่า้นการิทจุริติ่แลัะ

การิต่ดิสิินบีนในแต่ล่ัะภมูภิาค้ที�เริาดำาเนินธรุิกจิ เริาหวงัวา่คู้ค่้า้ทางธุริกจิแลัะ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งที�ดำาเนินงานในนามของเริาจะป้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายเหลัา่นี� ทั �งนี�

หากมีการิทำาสัิญญาหริอืขอ้ต่กลังใดๆ กบัีเจา้หน้าที�ริฐัหริอืพนักงานที�มส่ีิวนได้

เสีิยอย่างมนัียสิำาค้ญัค้วริแจง้ใหฝ่้่ายกฎหมายทริาบี 

นโยบีายต่อ่ต่า้นการิทจุริติ่ ของเริามรีิายลัะเอยีดแลัะค้ำาแนะนำาเพิ�มเต่มิ 

เกี�ยวกบัีป้ริะเด็นนี� หากบุีค้ค้ลัใดสิงสัิยหริอืริบัีริูถ้ืงึการิกริะทำาที�เกี�ยวขอ้งกบัี 

การิต่ดิสิินบีน การิเก็บีบัีนทกึ หริอืการิค้วบีค้มุภายในที�เชื�อวา่เป็้นสิิ�งผดิ

กฎหมาย ผดิจริยิธริริม ไมเ่หมาะสิม หริอืเป็้นการิลัะเมดินโยบีายของ Poly 
บีคุ้ค้ลันั�นค้วริริายงานสิถืานการิณ์ต่อ่แผนกกฎหมายหริอืผา่น สิายดว่น

จริยิธริริม โดยทนัที

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html


12

Poly | หลักัจริยิธริริม | FY 2022

ก�ริแข่งขันำท้�อิสริะแลัะยุติธริริม
ในการิป้้องป้้องการิแขง่ขนัที�อสิิริะแลัะยุต่ธิริริม แลัะสินับีสินุนใหเ้กดิต่ลัาด 

ที�เฟื� องฟูแลัะสิามาริถืแขง่ขนัไดนั้�น เกอืบีทุกป้ริะเทศจะมีกฎหมายหา้มการิ

ดำาเนินธรุิกจิที�ยบัียั �งการิแขง่ขนัที�มปี้ริะสิิทธภิาพหริอืสิริา้งค้วามเสีิยหาย 

ใหแ้กผู่บ้ีริิ โภค้ กฎหมายเหล่ัานี�กวา้งแลัะมีผลักริะทบีอยา่งมาก แลัะเริา 

ก็หนักแน่นต่อ่การิป้ฏิบิีตั่ติ่ามบีญัญตั่แิลัะเจต่จำานงของกฎหมายเหลัา่นี� 
กฎหมายดงักลัา่วยงักำาหนดแนวทางค้วามสัิมพนัธข์องเริากบัีผู้จดัจำาหน่าย 
ต่วัแทนจำาหน่าย ผูจ้ดัจำาหน่าย ลักูค้า้ แลัะคู้แ่ขง่ของเริา Poly พยายาม

อยา่งหนักที�จะหลักีเลัี�ยงค้วามป้ริะพฤต่ทิี� ใหเ้กดิภาพลัักษณ์ที�เป็้นที�น่า

สิงสัิยภายใต่ก้าริแขง่ขนัที�ยตุ่ธิริริมแลัะกฎหมายป้้องกนัการิผกูขาดที�

เกี�ยวขอ้ง เริาต่อ้งต่ริะหนักอยูเ่สิมอเมื�อป้ฏิิบีตั่หิน้าที�เพริาะวา่การิลังโทษ 

ต่อ่การิลัะเมดิกฎหมายอาจเป็้นโทษที�ริา้ยแริง

เริาส่ิงเสิริมิดา้นการิเอาใจใส่ิต่อ่ค้วามสัิมพนัธแ์ลัะการิต่ดิต่อ่กบัีลูักค้า้หริอื 

คู้ค่้า้ทางธุริกจิอื�นๆ ริวมไป้ถึืงคู้แ่ขง่ของเริา โป้ริดจำาไวว้า่เค้ริอืขา่ยคู้ค่้า้ของ

เริาอาจค้า้ขายสิินค้า้ที�มกีาริแขง่ขันสูิง หริอือาจเป็้นคู้แ่ขง่ของ Poly ได้

เช่นกนั แลัะพวกเขาก็แขง่ขนัซึ้�งกันแลัะกันดว้ย เริาต่อ้งไมมี่ส่ิวนริว่ม 

ในการิกริะทำาใดๆ ที�เอื �อต่อ่การิสิมริูร้ิว่มค้ดิ หริอืการิทำาผิดกฎหมาย 

โดยเค้ริอืขา่ยคู้ค่้า้ เริาอาจเขา้ริว่มกบัีคู้แ่ขง่ในสิมาค้มการิค้า้หริอืการิป้ริะชมุ

สิริา้งมาต่ริฐานเมื�อสิมาค้มกอ่ต่ั �งขึ �นอยา่งเหมาะสิม มจีดุป้ริะสิงค้ท์ี�ชอบีดว้ย

กฎหมาย แลัะมขีอ้จำากดัในการิดำาเนินงานภายใต่จ้ดุป้ริะสิงค้นั์�น

โดยทั�วไป้แลัว้ เริาไมค่้วริอยูภ่ายใต่ส้ิถืานการิณ์ที�จะนำาไป้สู่ิขอ้ต่กลังหริอื 

การิทำาค้วามเขา้ใจกบัีคู้แ่ขง่ในป้ริะเด็นดา้นริาค้า ส่ิวนลัด หริอืขอ้กำาหนด

แลัะเงื�อนไขในการิค้า้ กำาไริหริอือตั่ริาส่ิวนผลักำาไริ ต่น้ทนุ การิแบีง่ส่ิวน

สิินค้า้หริอืการิแบีง่ส่ิวนต่ลัาดทางภูมิศาสิต่ริ ์การิแบีง่ส่ิวนลักูค้า้ ขอ้จำากัด 

ในการิผลัติ่ การิค้วำ�าบีาต่ริลักูค้า้หริอืผู้จดัหา หริอืการิใหร้ิาค้าหริอืต่ั �งใจ 

จะใหร้ิาค้า หริอืแมแ้ต่ก่าริเจริจาแลักเป้ลีั�ยนขอ้มูลัต่ามหวัข้อเหลัา่นี� 

กบัีคู้แ่ขง่ ในทำานองเดยีวกนั ต่วัแทนจำาหน่ายของเริาค้วริมอิีสิริะในการิ

กำาหนดเงื�อนไขการิจดัจำาหน่ายของต่นเอง ซึ้�งริวมถืงึการิต่ั �งริาค้าดว้ย แลัะ

เริาไมค่้วริบีงัค้บัี ขูเ่ข็ญ หริอืใช้อำานาจต่ามกฎหมายในการิทำาข้อต่กลังกบัี

ต่วัแทนการิค้า้เริื�องริาค้าที�จะนำาสิินค้า้จาก Poly ไป้จำาหน่ายต่อ่ ในบีางกริณี 
โป้ริแกริมที� ไดร้ิบัีการิอนุมตั่ลิัว่งหน้าอยา่งชัดแจง้แลัะเป็้นลัายลัักษณ์อกัษริ

โดยแผนกกฎหมายของ Poly อาจอนุญาต่ใหมี้ข้อยกเวน้ในกฎเหล่ัานี�

เนื�องจากอาจเป็้นการิซื้ �อหริอืขายสิินค้า้ที� ไม่ ไดม้กีาริแขง่ขันกันจากคู้แ่ขง่

โดยสุิจริติ่ใจ เริาต่อ้งป้ฏิบิีตั่ติ่ามขอ้หา้มเหลัา่นี�อยา่งเค้ริง่ค้ริดัเนื�องจากการิ

สิมริูร้ิว่มค้ดิกบัีคู้แ่ขง่นั�นผดิกฎหมาย แลัะผลัจากการิลัะเมดิทั �งต่อ่ Poly 
แลัะต่วับีคุ้ค้ลัที�เกี�ยวขอ้งอาจเป็้นโทษที�ริา้ยแริง 

แมว้า่จติ่สิำานึกต่อ่กฎหมายเหล่ัานี�ที�ริูจ้กักนัในนาม “ต่อ่ต่า้นการิผกูขาด” 
“การิแขง่ขนัทางการิค้า้ที�เป็้นธริริม” หริอื “การิคุ้ม้ค้ริองผูบ้ีริิ โภค้” นั�น 

จะต่ริงไป้ต่ริงมา แต่ก่ารินำาไป้ป้ริะยกุต่์ ใช้ ในบีางสิถืานการิณ์นั�นอาจจะ 

ค้อ่นขา้งซั้บีซ้้อน ดงันั�น เริาแต่ล่ัะค้นค้วริมีค้วามริูพ้ื �นฐานเหลัา่นี�เพื�อที� 
Poly จะไดป้้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายเหลัา่นี� ไดอ้ย่างเต็่มที� แผนกกฎหมายของ

เริาค้วริเขา้มามบีีทบีาทลัว่งหน้ากอ่นที�จะมปีัญหาเกดิขึ �น

แมว้า่เริาจะแขง่ขนักนัอยา่งดเุดอืดในต่ลัาดที�เริาอยู ่เริาก็จะดำาเนินการิอยา่ง

ยตุ่ธิริริม ซื้�อสัิต่ย์ มจีริยิธริริม แลัะถืกูต่อ้งต่ามกฎหมาย ในขณะที�การิสิาธิต่

แลัะการิจดัแสิดงสิินค้า้ของ Poly เป็้นไป้ต่ามค้วามเหมาะสิม เริาจะไม่ ใช้

โฆษณาหริอืใช้ขอ้ค้วามที�นำาไป้สู่ิค้วามเขา้ใจผดิต่อ่การินำาเสินอผลัติ่ภณัฑ์์

ทั �งของ Poly เอง แลัะของคู้แ่ขง่ของเริา เริาจะแขง่ขนัโดยมพีื �นฐาน 

ค้วามสิามาริถืแลัะจะไม่ ใช้การิวพิากษ์วจิาริณ์สิินค้า้ที� ไมย่ตุ่ธิริริมต่อ่สิินค้า้

ของผูอ้ื�น

ผู้ลัปริะโยชี้น์ำทับซื่�อนำ
เริาค้าดหวงัต่อ่การิดำาเนินธรุิกจิภายใต่ต้่วัแป้ริที�จดัต่ั �งขึ �นใน นโยบีายผลั

ป้ริะโยชน์ทบัีซ้้อน ของ Poly เกี�ยวกบัีผลัป้ริะโยชน์ทบัีซ้้อนที�เกดิขึ �นจริงิ

แลัะอาจเกดิขึ �นได ้ผลัป้ริะโยชน์ทบัีซ้้อนที�เกดิหริอือาจเกดิขึ �นจะเกดิ 

เมื�อกจิกริริม ผลัป้ริะโยชน์ หริอืค้วามสัิมพนัธส่์ิวนบีคุ้ค้ลัเขา้แทริกแซ้ง  
มอีทิธพิลัต่อ่ หริอืดเูหมอืนจะเขา้แทริกแซ้งหริอืมอีทิธพิลัต่อ่ค้วาม 

เป็้นกลัาง ป้ริะสิิทธภิาพ หริอืการิต่ดัสิินใจของพนักงาน เจา้หน้าที� หริอื

กริริมการิบีริษัิทในการิทำาสิิ�งที�ดทีี�สุิดเพื�อ Poly เหต่กุาริณ์นี�อาจเกดิขึ �น

เมื�อค้วามจงริกัภกัดหีริอืการิป้ฏิบัิีต่งิานของพนักงาน เจา้หน้าที� หริอื

กริริมการิบีริษัิทถืกูแบีง่เป็้นสิองฝ่่ายริะหวา่ง Poly แลัะองค้ก์ริอื�น เช่น  
คู้แ่ขง่ ผูจ้ดัหา หริอืลักูค้า้ ริวมถืงึอาจเกดิขึ �นไดเ้มื�อพนักงาน เจา้หน้าที� 
หริอืกริริมการิบีริษัิทอยู่ ในต่ำาแหน่งที�มอีทิธพิลัต่อ่การิต่ดัสิินใจที�อาจส่ิงผลั

ใหเ้กดิป้ริะโยชน์ส่ิวนต่วัหริอืไดร้ิบัีป้ริะโยชน์แกต่่วั พนักงาน เจา้หน้าที� 
หริอืกริริมการิบีริษัิท (หริอืเค้ริอืญาต่ขิองพนักงาน เจา้หน้าที� หริอืกริริมการิ

บีริษัิท หริอืบีคุ้ค้ลัสิำาค้ญัอื�นๆ) อนัเป็้นผลัมาจากการิทำาธรุิกจิกบัี Poly 
ต่วัอย่างเช่น ผลัป้ริะโยชน์ส่ิวนต่วัที�เกดิจากพนักงาน เจา้หน้าที� หริอื

กริริมการิบีริษัิท หริอืญาต่ขิองบุีค้ค้ลัดงักล่ัาวเป็้นผูถ้ือืหุน้ที�มนัียสิำาค้ญั 

ในบีริษัิที� Poly ทำาธรุิกจิดว้ย หริอืเมื�อมีเงนิใต่้ โต่ะ๊ สิินบีน ของขวญัที�มี

สิาริะสิำาค้ญั หริอืการิพจิาริณาพเิศษเสินอโดยบีคุ้ค้ลัที�สิามแกพ่นักงาน  
เจา้หน้าที� หริอืกริริมการิบีริษัิท หริอืญาต่ขิองบุีค้ค้ลัดงักล่ัาว อนัเป็้นผลั 

มาจากค้วามเกี�ยวขอ้งของพนักงานต่อ่ธุริกริริมทางธรุิกจิของ Poly หริอื

ต่ำาแหน่งของพนักงาน เจา้หน้าที� หริอืกริริมการิบีริษัิทใน Poly

หากค้ณุมอีทิธพิลัต่อ่การิทำาธรุิกริริมใดๆ กบัี Poly แลัะบีคุ้ค้ลัหริอืองค้ก์ริอื�น 
ถือืวา่เป็้นสิิ�งสิำาค้ญัที�ค้ณุต่อ้งเปิ้ดเผยต่อ่แผนกกฎหมายถึืงค้วามเป็้นไป้ได ้

ต่อ่ผลัป้ริะโยชน์ทบัีซ้้อนที�เกดิแลัะอาจเกดิขึ �นไดเ้พื�อหลักีเลัี�ยงสิิ�งที�กลัา่วมา

ขา้งต่น้

นโยบีายผลัป้ริะโยชน์ทบัีซ้้อน ของเริาจะช่วยใหค้้ณุหลักีเลัี�ยงกิจกริริม  
ขอ้ต่กลัง การิลังทนุทางธรุิกิจ หริอืผลัป้ริะโยชน์ ที�อาจเป็้นผลัโยชน์ทบัีซ้้อนกบัี 
Poly หริอือาจแทริกแซ้งหน้าที�หริอืค้วามสิามาริถืในการิดำาเนินงานให ้Poly 
ของค้ณุ หากค้ณุไมแ่น่ ใจวา่มคี้วามขดัแยง้เกดิขึ �นหริอืไม ่กริณุาต่ดิต่อ่ 

แผนกกฎหมายเพื�อขอค้ำาชี �แจงหริอืขอ้มลูัเพิ�มเต่มิ

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw


13

Poly | หลักัจริยิธริริม | FY 2022

คว�มน่ำ�เชืี้�อถืูอท�งก�ริเงินำ ก�ริเก็บริกัษ�ข�อม้ลั 
แลัะก�ริริ�ยง�นำดื��นำจริยิธริริม
เริามหีน้าที�ริบัีผดิชอบีในการิเปิ้ดเผยขอ้มลูัธรุิกิจแลัะสิถืานะทางการิเงิน 

ใหค้้ริบีถ้ืวนต่ามสิมค้วริ เป็้นธริริม ถืกูต่อ้งต่ามสิาริะสิำาค้ญั ต่ริงเวลัาแลัะ

เขา้ใจในแบีบี Filing เพื�อเสินอต่อ่สิำานักงานค้ณะกริริมการิกำากบัีหลัักทริพัย์

แลัะต่ลัาดหลักัทริพัยแ์หง่สิหริฐัอเมริกิา หริอืจดัทำาภายใต่ก้ฎหมายต่า่ง

ป้ริะเทศ ริวมถึืงผา่นทางสืิ�อสิาธาริณะอื�นๆ ดว้ย ค้วามน่าเชื�อถือืทางการิเงิน

ถืือเป็้นสิิ�งสิำาค้ญัสูิงสุิด เนื�องจากขอ้มูลัทางการิเงนิมีส่ิวนช่วยในการิต่ดัสิิน

ใจแกค่้ณะกริริมการิบีริษัิทแลัะผู้บีริหิาริ ทั �งนี�ยงัเป็้นขอ้มลูัแก่ ผู้ถือืหุน้แลัะ

ต่ลัาดการิเงินอกีดว้ย

เริาเก็บีริกัษาบีนัทกึ ขอ้มลูั แลัะบีญัชี ในริายลัะเอยีดอยา่งสิมเหต่สุิมผลั  
ทนัเวลัา ถืกูต่อ้งต่ามค้วริในสิาริะสิำาค้ญัในธรุิกริริมต่า่งๆ ของ Poly  
เริาจะเก็บีริกัษาบีนัทกึ ขอ้มลูั แลัะบีญัชี ในริะบีบี แอพพลัเิค้ชัน ซ้อฟต่แ์วริ ์
แลัะแพลัต่ฟอริม์ที� ไดร้ิบัีอนุญาต่เทา่นั�น ไมอ่าจใช้ริะบีบี แอพพลัเิค้ชัน 
ซ้อฟต่แ์วริ ์แลัะแพลัต่ฟอริม์ที� ไม่ ไดร้ิบัีอนุญาต่กับีบีนัทกึขอ้ค้วาม ป้ริะวตั่ ิ
แลัะบีญัชีขอ้มลูัดงักลัา่ว Poly แลัะบีริษัิทย่อยจะริกัษาริะบีบีการิค้วบีค้มุ

บีญัชีภายในเพื�อที�จะต่ริวจสิอบีแลัะสินับีสินุนการิป้ฏิิบีตั่ติ่ามนโยบีาย

เริามหีน้าที�ป้ฏิบิีตั่ติ่ามกริะบีวนการิของ Poly ในการิดำาเนินการิแลัะ 

การิริายงานธรุิกริริมทางธรุิกจิ จดัหาการิมอบีอำานาจที�เหมาะสิมจากค้ณะ 

ผูจ้ดัการิเพื�อธรุิกริริมแลัะการิเก็บีริกัษาเอกสิาริที�เหมาะสิมซึ้�งเป็้นไป้ต่าม 
นโยบีายการิเก็บีริกัษาขอ้มลูั ค้วามต่อ้งการิในการิเก็บีริกัษาข้อมลูันี� 

อยู่ ในส่ิวนเพิ�มเต่มิของนโยบีายดา้นการิเงนิอื�นๆ ของ Poly พนักงาน 

จะริูเ้ทา่ทันแลัะไม่ลัม้เหลัวในการินำาริะบีบีค้วบีค้มุภายในที�เหมาะสิมไป้ใช้

หริอืทำาใหบ้ีนัทกึ ขอ้มลูั หริอืบีญัชี ใดๆ ใหเ้ป็้นเท็จ นโยบีายวา่ดว้ยการิ 

เก็บีริกัษาขอ้มลูัที�ถืกูต่อ้งแลัะเหมาะสิมยังนำามาใช้กบัีการิเก็บีริกัษาข้อมลูั

ของพนักงาน เช่น การิริายงานเวลัา บีญัชีค้า่ใช้จา่ย แลัะข้อมูลัอื�นๆ ใน 
Poly นโยบีายการิเก็บีริกัษาขอ้มลูั ของเริาต่อ้งการิใหเ้ริาป้ฏิิบีตั่ติ่ามค้ำาสัิ�ง 

ที�ป้ริะกาศโดยแผนกกฎหมายริวมไป้ถืงึการิแจง้เต่อืนการิถือืค้ริองค้ดคี้วาม

เจา้หน้าที� พนักงาน แลัะกริริมการิบีริษัิทของ Poly จะไมแ่ทริกแซ้งกับี 
หริอืใช้อำานาจค้วบีค้มุการิต่ริวจสิอบีข้อมลูัทางการิเงนิของ Poly  
ที� ไมเ่หมาะสิมทั �งโดยต่ริงแลัะโดยออ้ม การิลัะเมดิเงื�อนไขนี�จะมีผลัในค้วาม

ป้ริะพฤต่ทิางวนัิย จนถืงึแลัะริวมไป้ถืงึการิเลักิจา้ง แลัะอาจนำาค้ณุไป้สู่ิ 

ค้ดทีางแพง่แลัะการิริบัีผิดทางอาญา

หากค้ณุริบัีริูห้ริอืสิงสัิยธรุิกริริม การิบัีญชี การิต่ริวจบัีญชี หริอืการิกริะทำา

อื�นๆ ภายใน Poly ที� ไมเ่หมาะสิมหริอืน่าสิงสัิย หากค้ณุเชื�อวา่การิค้วบีค้มุ

ภายในของ Poly ต่อ่การิริายงานดา้นการิเงนิไมเ่พยีงพอหริอืไมเ่หมาะสิม 
หริอืค้ณุเชื�อวา่ Poly ไม่ ไดจ้ดัเต่ริยีมการิเปิ้ดเผยขอ้มลูัอยา่งค้ริบีถ้ืวน 

ต่ามค้วริ เป็้นธริริม ถืกูต่อ้งต่ามสิาริะสิำาค้ญั ต่ริงเวลัาแลัะเขา้ใจได้ ในแบีบี 
filing ต่อ่สิำานักงานค้ณะกริริมการิกำากบัีหลักัทริพัยแ์ลัะต่ลัาดหลักัทริพัย์

แหง่สิหริฐัอเมริกิาหริอืต่อ่การิสืิ�อสิาริสิาธาริณะอื�นๆ ค้ณุต่อ้งริายงาน

ป้ริะเด็นดงักล่ัาวต่อ่แผนกการิเงิน แผนกการิต่ริวจสิอบีภายใน หริอืแผนก

กฎหมาย หริอืจดัทำาริายงานโดยลับัี (ถืา้หากค้ณุต่อ้งการิป้กปิ้ดต่วัต่น)  
ผา่น สิายดว่นจริยิธริริม ทั �งทางออนไลัน์หริอืโทริศัพท ์ริายงานต่อ่

พฤต่กิริริมเหลัา่นี�จะนำาเสินอไป้ยงัป้ริะธานค้ณะกริริมการิการิต่ริวจสิอบีของ

ค้ณะกริริมการิบีริษัิท ค้ณุอาจริายงานป้ริะเด็นดงักล่ัาวไป้ยงัค้ณะกริริมการิ

การิต่ริวจสิอบีของค้ณะกริริมการิบีริษัิทได้ โดยต่ริง

เริาต่อ้งการิใหพ้นักงานริายงานค้วามกงัวลัดา้นค้วามน่าเชื�อถือืทางการิเงนิ 
การิลัะเมดิกฎหมาย หริอืการิลัะเมดินโยบีายใดๆ ของบีริษัิท (ค้ณุสิามาริถื

เลัอืกริายงานโดยไม่ริะบีตุ่วัต่นไดผ้า่น สิายดว่นจริยิธริริม) เริาหา้มไม่ ให ้

มกีาริเลัอืกป้ฏิบัิีต่ ิการิแกแ้ค้น้ หริอืการิค้กุค้ามต่อ่บุีค้ค้ลัใดๆ ที�ริายงาน

ปัญหาดงักล่ัาว ดว้ยค้วามสุิจริติ่ จากค้วามเชื�อที�สิมเหต่สุิมผลัวา่ไดม้กีาริ

ป้ริะพฤต่ผิดิ

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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กฎหม�ยหลัักทริพัย์ ก�ริซืื่�อข�ยหลัักทริพัย์ โดืย
บุคคลัภ�ยในำ 
ขอ้ผูกมัดภายใต่ก้ฎหมายหลักัทริพัยข์องสิหริฐัอเมริกิามีผลับีงัค้บัีใช้กบัี

กริริมการิบีริษัิทของ Poly ทกุค้นแลัะพนักงานทั�วโลัก ในริะหวา่งการิ

ดำาเนินธรุิกจิโดยป้กต่ ิเริาอาจริบัีริูข้อ้มูลัที�ออ่นไหวของ Poly หริอืบีริษัิทอื�น 
ขอ้มูลัที�ออ่นไหวนี�อาจจะไม่ถืกูเผยแพริ่ ในที�สิาธาริณะแลัะอาจพิจาริณาเป็้น 
“ขอ้มูลัภายใน” “ขอ้มลูัภายใน” ค้อืขอ้มูลัที� ไม่ ไดเ้ปิ้ดเผยต่อ่ที�สิาธาริณะแลัะ

เป็้นขอ้มูลัสิำาค้ญัซึ้�งมผีลัต่อ่การิต่ดัสิินใจของนักลังทนุที�จะซื้ �อ ขาย หริอื

ค้ริอบีค้ริองหลักัทริพัย ์(มกัเริยีกเป็้น “ขอ้มลูัที�มนัียยะสิำาค้ญัที� ไม่ ไดเ้ปิ้ดสู่ิ

สิาธาริณะ”)

ค้วามลัับีหริอืขอ้มลูัทางธุริกจิอื�นๆ เป็้นทริพัยสิ์ินของ Poly แลัะเริาจะไมห่า

ผลัป้ริะโยชน์จากค้วามลับัีเหล่ัานี� โดยการิใช้ ไป้ซื้�อหริอืขายหลักัทริพัยข์อง 
Poly หริอืโดยส่ิงต่อ่ขอ้มลูัไป้ยงับีคุ้ค้ลัอื�นเพื�อที�จะใช้หาผลัป้ริะโยชน์ ใน

นามของเริาหริอืในนามของบุีค้ค้ลัเหลัา่นั�น การิใช้ขอ้มูลัที�มนัียยะสิำาค้ญั 

ที� ไม่ ไดเ้ปิ้ดเผยสู่ิสิาธาริณะในทางที�ผดินั�นลัะเมดิกฎหมายหลัักทริพัยข์อง

สิหริฐัอเมริกิา 

การิซื้ �อขายหลักัทริพัย์ โดยบีคุ้ค้ลัภายในเป็้นอาชญากริริมแลัะอาจมีค้วาม

ผดิทั �งอาญาแลัะแพง่ การิลังโทษนั�นรินุแริงแลัะอาจริวมถืงึการิเสีิยค้า่ป้ริบัี 
การิถูืกจำาค้กุ ค้ำาสัิ�งหา้ม ค้ดคี้วามส่ิวนบีคุ้ค้ลั แลัะการิเลักิจา้ง Poly อาจได้

ริบัีโทษสิำาหริบัีการิค้า้ที�ผดิกฎหมายหริอืพฤต่กิริริมอื�นใดที� ไมเ่หมาะสิมของ

พนักงาน เจา้หน้าที� แลัะกริริมการิบีริษัิท 

ช่ี้วงเวลั�ห��มซืื่�อข�ยหลัักทริพัย์
Poly จะกำาหนดช่วงเวลัาหา้มซื้�อขายหลัักทริพัยกั์บีเจา้หน้าที� กริริมการิ 
แลัะพนักงานบีางค้น ซึ้�งหมายค้วามวา่พวกเขาไมส่ิามาริถืซื้�อขายหลัักทริพัย์

ของ Poly ริะหวา่งช่วงเวลัาหา้มซื้�อขาย ฝ่่ายกฎหมายของ Poly จะส่ิง

ขอ้ค้วามแจง้เต่อืนเพื�อแจง้วา่เมื�อใดที�สิามาริถืซื้�อขาย แลัะวนัที�ที�สิามาริถื

ซื้�อขาย หริอืต่อ้งขออนุญาต่ลิัว่งหน้ากอ่นการิซื้ �อขาย หากค้ณุต่อ้งป้ฏิิบีตั่ิ

ต่ามช่วงเวลัาห้ามซื้�อขายหลักัทริพัย ์โป้ริดทริาบีวา่การิซื้ �อหุน้จากแผนการิ

ซื้ �อหุน้พนักงาน (ESPP) แลัะการิซื้ �อขายธรุิกริริมในต่ลัาดเปิ้ดอื�นๆ  
อาจเกดิขึ �นไดเ้ฉพาะในช่วงเวลัาเปิ้ดการิซื้ �อขายหลัักทริพัยเ์ทา่นั�น แลัะ 

ริวมถืงึค้ณุต่อ้งไม่ถือืค้ริองขอ้มลูัที�มนัียยะสิำาค้ญั ที� ไม่ ไดเ้ปิ้ดเผยสู่ิ

สิาธาริณะดว้ย การิริะงบัีการิซื้ �อขายริะหวา่งช่วงเวลัาหา้มซื้�อขายหลัักทริพัย์

นั�นไม่ ไดบ้ีงัค้บัีใช้เฉพาะการิซื้ �อขายในต่ลัาดหลัักทริพัยเ์ทา่นั�น แต่ย่งัใช้กบัี

การิซื้ �อขายที�เปิ้ดจำานวนจำากดัแลัะการิซื้ �อขายอื�นๆ ซึ้�งจะต่อ้งยกเลักิถืา้ไม่ ได้

ดำาเนินการิกอ่นช่วงปิ้ดหน้าต่า่งการิซื้ �อขายหลัักทริพัย์

เป็นำสิ�งท้�สำ�คัญหริบัเริ�ทุกคนำแลัะ 

POLY ท้�จะต�องไม่ ให�ม้ ก�ริลัะเมิดื

ซืื่�อข�ยหลัักทริพัย์ โดืยบุคคลัภ�ยในำ

เกิดืขึ�นำ โปริดืศกึษ� นำโยบ�ย 

ก�ริซืื่�อข�ยหลัักทริพัย์ โดืยบุคคลั

ภ�ยในำ แลัะโปริแกริม ของ POLY 

อย่�งถู้�ถู�วนำซึื่�งจะให�ข�อม้ลัแลัะ 

ข�อเสนำอแนำะเพิ�มเติมเก้�ยวกับ 

ก�ริค��ข�ยหลัักทริพัย์ โดืยบุคคลั

ภ�ยในำ ช่ี้วงเวลั�ห��มซืื่�อข�ยหลััก

ทริพัย์ของ POLY แลัะข�อห��ม 

ต่อก�ริข�ยเพื�อเก็งกำ�ไริ  

ก�ริใชี้�ตริ�ส�ริอนุำพันำธ์ หริอืก�ริจำ�นำำ�

หลัักทริพัย์ของ POLY

ผูท้ี�สิามาริถืเขา้ถืงึขอ้มลูัที�มนัียยะสิำาค้ญัที� ไม่ ไดเ้ปิ้ดเผยสู่ิสิาธาริณะอย่างเป็้นป้กต่ิ

ต่อ้งเต่ริยีมขออนุญาต่ลิัว่งหน้ากอ่นการิซื้ �อขายจากป้ริะธานฝ่่ายกฎหมายแลัะ 

การิกำากบัีดแูลั หริอืผูท้ี� ไดร้ิบัีแต่ง่ต่ั �งกอ่นทำาการิซื้ �อขาย ค้ณุค้วริทริาบีอกีวา่ 

ในบีางสิถืานการิณ์ Poly จะทำาการิปิ้ดหน้าต่า่งการิซื้ �อขายนอกช่วงเวลัา 

หา้มซื้ �อขายสิินทริพัยป์้กต่ ิหริอือาจกำาหนดใหบ้ีคุ้ค้ลับีางค้นถูืกริะงบัีการิซื้ �อขาย

เพิ�มเต่มิ เมื�อ Poly กริะทำาเช่นนี� ค้ณุอาจไม่สิามาริถืทำาการิซื้ �อขายจนกวา่ 

ช่วงเวลัาห้ามซื้�อขายเพิ�มเต่มินี� หริอืการิถืกูริะงบัีการิซื้ �อขายจะสิิ�นสุิดลัง 

(แลัะเฉพาะกริณีที�ค้ณุไม่ ไดถ้ือืค้ริองข้อมลูัภายใน) หากค้ณุมคี้ำาถืามใดๆ  
โป้ริดอย่าลังัเลัที�จะต่ดิต่อ่แผนกกฎหมาย

ข�อห��มต่อก�ริข�ยเพื�อเก็งกำ�ไริ ก�ริใชี้�ตริ�ส�ริอนุำพันำธ์ 
หริอืก�ริจำ�นำำ�หลัักทริพัย์ของ POLY
เริาอาจไมม่ส่ีิวนริว่มในการิขายเพื�อเก็งกำาไริของหุน้ Poly การิขายเพื�อเก็งกำาไริ

หมายถืงึธรุิกริริมใดๆ ที�บีคุ้ค้ลัใช้เป็้นวธิหีาผลัป้ริะโยชน์จากริาค้าหุน้ที�ลัดลังของ 
Poly เริาอาจไมม่ส่ีิวนริว่มในการิใช้ต่ริาสิาริอนุพนัธ ์(ยกเวน้สิิทธิ ในการิซื้ �อขาย

หุน้ที�เสินอโดยบีริษัิทไป้ยงับีคุ้ค้ลั) เช่น วางหลักัทริพัย ์เริยีกค้นื หริอืไมก็่จำานำา

หริอืป้ริะกนัค้วามเสีิ�ยงหลักัทริพัยข์อง Poly หลักัทริพัยข์อง Poly อาจไม่ ได ้

ถือืค้ริองในบีญัชีซื้ �อขายหลักัทริพัย์

ข�อห��มต่อหนัำงสอืขย�ยคว�มต�มสญัญ�
นโยบีายการิริบัีริูร้ิายไดข้อง Poly บีญัญตั่ขิึ �นบีนขอ้ห้ามต่อ่ “หนังสืิอขยายค้วาม

ต่ามสัิญญา” (ขอ้ต่กลังเป็้นลัายลักัษณ์อกัษริหริอืดว้ยวาจากับีลักูค้า้ที�ต่อ้งการิ

เป้ลัี�ยนแป้ลัง หริอืแทนที�เงื�อนไขปัจจุบีนั หริอืค้ำาสัิ�งซื้ �อกอ่นหน้า หริอืสัิญญา  
แลัะยงัไม่ ไดเ้ปิ้ดเผยขอ้มลูัไป้ยงัแผนกการิเงนิแลัะแผนกกฎหมายต่ามเวลัา 

ที�เหมาะสิม) หากค้ณุทริาบีวา่มหีนังสืิอขยายค้วามต่ามสัิญญาเกดิขึ �น ค้ณุต่อ้ง

ริายงานเริื�องนี� ไป้ยงัแผนกการิเงนิหริอืแผนกกฎหมายโดยทนัท ีหริอืค้ณุอาจ

ริายงานโดยไม่เปิ้ดเผยต่วัต่นผ่านสิายดว่นจริยิธริริม

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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ก�ริช่ี้วยเหลืัอท�งก�ริเมืองแลัะก�ริวิ�งเต�นำ
เริาป้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายของท้องถืิ�น ริฐั ริฐับีาลักลัาง กฎหมายต่า่งป้ริะเทศ

แลัะกฎหมายอื�นๆ กฎแลัะริะเบีียบีต่า่งๆที�บีงัค้บัีใช้ทั �งหมดที�เกี�ยวกบัีการิ

ช่วยเหลัอืทางการิเมอืงอยา่งเต็่มที� กองทนุแลัะสิินทริพัยข์อง Poly จะต่อ้ง

ไมถู่ืกนำาไป้ใช้ หริอืช่วยเหลืัอ ริณริงค้ด์า้นการิเมอืง หริอืพริริค้การิเมอืง 

ภายใต่้ โอกาสิใดๆ โดยป้ริาศจากการิอนุมตั่ทิี�เป็้นลัายลัักษณ์อกัษริลัว่งหน้า

จากป้ริะธานฝ่่ายกฎหมายแลัะการิกำากับีดแูลั ผู้บีริหิาริสูิงสุิด ผู้บีริหิาริสูิงสุิด

ดา้นการิเงนิ แลัะจากค้ณะกริริมการิบีริษัิทของ Poly ถืา้จำาเป็้น เจา้หน้าที� 
พนักงาน แลัะกริริมการิบีริษัิทมอิีสิริะในการิใหค้้วามช่วยเหลืัอเวลัาหริอื 

เงนิส่ิวนต่วั แต่ค่้วริกริะทำาในพฤต่กิริริมที� ไม่ ไดบ้ีง่บีอกวา่เป็้นการิสินับีสินุน

จาก Poly

ก�ริบริจิ�คเพื�อก�ริกุศลั
ที� Poly เริาเป็้นพลัเมืองโลักที�ดทีี�พยายามสิริา้งผลักริะทบีทางบีวกสูิงสุิด 

ใหแ้กสั่ิงค้มที�เริาอาศัยแลัะทำางานอยู ่เริาสิมคั้ริใจ ใหค้้ำาป้ริกึษา แลัะบีริจิาค้ 

สู่ิองค้ก์ริทั�วโลัก เพื�อใหเ้ป็้นไป้ต่ามกฎหมาย กฎริะเบียีบี แลัะข้อบีงัค้บัี

เกี�ยวขอ้งกบัีการิบีริจิาค้เพื�อการิกศุลัทั �งหมด เริาจะดำาเนินการิบีริจิาค้เพื�อ

การิกศุลัดว้ยกองทนุหริอืสิินทริพัยจ์าก Poly (ริวมไป้ถืงึการิชำาริะเงนิค้นื) 
เทา่นั�น หริอืจากหริอืในนามของ Poly ซึ้�งเป็้นไป้ต่าม นโยบีายการิบีริจิาค้

ทั�วโลัก เริาใช้ ช่องทางในการิบีริจิาค้ของเริาทั�วโลัก ในการิบีริจิาค้

สื�อมวลัชี้นำ
ผูบ้ีริหิาริสูิงสุิดของเริาไดก้ำาหนดใหพ้นักงานบีางค้นเป็้นผู้สืิ�อสิาริกบัี 

ผูสื้ิ�อขา่วเกี�ยวกบัีธุริกจิของ Poly หากมผู้ีมาขอสัิมภาษณ์หริอืแสิดงค้วาม

ค้ดิเห็นผา่นสืิ�อ ค้ณุค้วริต่ดิต่อ่กบัี แผนกสืิ�อสิาริองค้ก์ริ ในภมิูภาค้ของค้ณุ 
หริอืต่ดิต่อ่ฝ่่าย นักลังทนุสัิมพนัธ ์ถืา้เริื�องดงักล่ัาวเกี�ยวขอ้งกับีข้อมลูั 

การิลังทุนหริอืขอ้สิงสัิยของผูถ้ือืหุน้ 

https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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“ผู้้�นำำ �จะแก�ปัญห�ให�ล้ักค��ของตนำ 

ไม่ว�่จะเล็ัก หริอืใหญ่ ผู้้�นำำ �จะทำ�ง�นำ 

อย่�งใกลั�ชิี้ดืกับล้ักค�� เคริอืข่�ยค่้ค��  

แลัะท้มของตนำ เพื�อสริ��งสริริค์นำวตักริริม”
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ล้ักค�� ล้ักค�� แลัะล้ักค��
เริ�มุ่งมั�นำท้�จะริกัษ�ซึื่�งแนำวท�งปฏิิบัติ 

ท้�เป็นำมิตริต่อสิ�งแวดืลั�อมท้�ตริงต�ม

หริอืเกินำกว�่คว�มต�องก�ริท�งกฎหม�ย

ท้�เก้�ยวข�อง เช่ี้นำเด้ืยวกับคำ�สั�งก�ริ 

ดื��นำแผู้นำง�นำจิตอ�ส�ท้� POLY  

เป็นำสม�ชิี้กในำดื��นำต่�งๆ ดัืงต่อไปน้ำ�

• พลัังง�นำแสงอ�ทิตย์

• ก�ริปล่ัอยก๊�ซื่เริอืนำกริะจก

• ริ�ยง�นำก�ริริ้ ไซื่เคิลั

• ก�ริอนุำริกัษ์นำำ ��

• ปฏิิบัติก�ริอ�ค�ริท้�ยั�งยืนำ

• ก�ริด้ืแลัผู้ลิัตภัณฑ์์

วฒันำธริริมของ POLY
เริาเชื�อวา่การิกริะทำาที�มจีริยิธริริมแลัะค้วามริบัีผดิชอบีเป็้นสิิ�งที�ถืกูต่อ้ง 

ในการิกริะทำาสิิ�งใดๆ แลัะเป็้นสิิ�งที�ถืกูต่อ้งในการิดำาเนินธรุิกจิ เริาป้ฏิบิีตั่ิ

ต่ามกฎหมายในทกุภมูภิาค้แลัะสิถืานที�ที�เริาดำาเนินธรุิกจิอยา่งเขม้งวด  
เริาดำาเนินงานดว้ยจริยิธริริมแลัะค้วามน่าเชื�อถือืทางการิเงนิอยา่งสูิงสุิด 
หลักัจริยิธริริมของเริาเป็้นพื �นฐานวฒันธริริมแหง่จริยิธริริม  
ค้วามริบัีผดิชอบี แลัะการิกริะทำาที�ซื้�อสัิต่ย์ 

พลัเมืองโลัก
เริาริูว้า่เริาเป็้นส่ิวนหนึ�งของชุมชนริะดบัีโลักที�ใหญข่ึ �น แลัะเริาจะต่ดัสิินใจ

โดยค้ำานึงถืงึโลัก ทริพัยากริ แลัะผูค้้น เริาภมูใิจในค้วามพยายามของเริา 

ต่อ่ค้วามยั�งยนืดา้นสิิ�งแวดล้ัอม ค้วามริบัีผดิชอบีต่อ่สัิงค้ม แลัะค้ณุภาพ 

แริงผลักัดนัจากลูักค้า้  ริายงานค้วามริบัีผดิชอบีต่อ่สัิงค้ม (CSR) ของเริา

ต่อกยำ �าถืงึค้วามมุง่มั�นของเริาต่อ่สิิ�งแวดล้ัอม สัิงค้มแลัะธริริมาภบิีาลั 
(ESG) ที�อาจส่ิงผลักริะทบีเชิงบีวกต่อ่ผูมี้ส่ิวนไดเ้สีิยของเริาแลัะสัิงค้ม 

ในวงกวา้ง แลัะจะขบัีเค้ลัื�อนค้ณุค้า่สิำาหริบัีธรุิกจิของเริา 

ก�ริผู้ลิัตแลัะก�ริจัดืห�อย่�งม้คว�มริบัผิู้ดืชี้อบ
เริามุง่มั�นที�จะผลัติ่ผลัติ่ภณัฑ์ข์องเริา แลัะจดัหาแหลัง่วตั่ถืดุบิีดว้ยค้วามริบัี

ผดิชอบี เริาต่อ้งการิให้ผูจ้ดัหาของเริาแบ่ีงปันค้วามมุง่มั�นนี�แลัะริว่มสิริา้ง 
หลักัจริยิธริริมของผูจั้ดหาที�สิริปุ้ค้วามค้าดหวงัจากผูจั้ดหาของ Poly ใน
การิดำาเนินธรุิกจิอยา่งถืกูกฎหมาย มจีริยิธริริม แลัะมคี้วามริบัีผดิชอบี  
เริาริว่มงานกบัีผูจ้ดัหาของเริาเพื�อสินับีสินุนสิาธาริณริฐัป้ริะชาธปิ้ไต่ย

ค้องโก (DRC) เป็้นแหลัง่การิผลัติ่ชิ �นส่ิวนหริอืผลัติ่ภณัฑ์ท์ี�ป้ริาศจาก 

ค้วามขดัแยง้ใหก้บัี Poly

สทิธิมนุำษยชี้นำ
เริาเขา้ใจถืงึค้วามสิำาค้ญัของการิริกัษาแลัะส่ิงเสิริมิสิิทธมินุษยชน 

ขั �นพื �นฐานในการิดำาเนินธรุิกิจทกุดา้นของเริา นโยบีายสิิทธมินุษยชน

ริะดบัีโลักของเริาแสิดงถืงึค้วามมุง่มั�นที�จะเค้าริพสิิทธมินุษยชนแลัะค้วาม 

มเีกยีริต่ริิะดบัีปัจเจกภายในการิดำาเนินงาน หว่งโซ่้อปุ้ทาน แลัะชมุชนของ

เริา แลัะช่วยในการิริา่งหลักัป้ฏิบิีตั่ใินป้ฏิญิญาสิากลัวา่ดว้ยสิิทธมินุษยชน

ของสิหป้ริะชาชาต่ ิเช่นเดยีวกบัีป้ฏิญิญาองค้ก์าริแริงงานริะหวา่งป้ริะเทศ 

วา่ดว้ยหลักัการิแลัะสิิทธขิั �นพื �นฐานในการิทำางานแลัะการิต่ดิต่ามผลั  
เริาค้าดหวงัจากผูจั้ดหาแลัะคู้ค่้า้ทางธรุิกิจของเริาใหป้้ฏิบิีตั่ติ่ามหลักัป้ฏิบิีตั่ิ

เช่นเดยีวกนั หลักัจริยิธริริมของผูจั้ดหา ของเริาสินับีสินุนการิป้ฏิบิีตั่เิหลัา่นี�

แลัะแสิวงหาหนทางที�จะลัดค้วามเสีิ�ยงต่อ่การิขม่เหงสิิทธมินุษยชน 

โดยผา่นหว่งโซ่้อปุ้ทานทั �งหมดของเริา

คว�มยั�งยืนำดื��นำสิ�งแวดืลั�อม
เริาพริอ้มกับีพนักงานกวา่ 6,500 ค้นในกวา่ 75 ป้ริะเทศทั�วโลัก มุง่มั�น 

ที�จะค้งริกัษาไวซึ้้�งแนวทางป้ฏิบิีตั่ทิี�เป็้นมติ่ริต่อ่สิิ�งแวดลัอ้มที�ต่ริงต่าม หริอื

เกนิกวา่ค้วามต่อ้งการิทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่นเดยีวกบัีค้ำาสัิ�งการิดา้น

แผนงานจติ่อาสิาที� Poly เป็้นสิมาชิก นโยบีายสิิ�งแวดลัอ้มของเริาช่วย 

ชี �ทางการิพฒันาผลัติ่ภณัฑ์แ์ลัะการิดำาเนินงานของเริา เช่นเดยีวกบัีการิ

บีริหิาริจดัการิอาค้าริสิถืานที�ทั�วโลัก เริาต่ั �งเป้้าหมายที�จะอนุริกัษ์พลังังาน

แลัะนำ �า แลัะลัดป้ริมิาณของเสีิยแลัะการิป้ล่ัอยกา๊ซ้ค้าริบ์ีอน

คุณภ�พแริงผู้ลัักดัืนำจ�กล้ักค��
เริามุง่มั�นที�จะส่ิงมอบีผลัติ่ภณัฑ์แ์ลัะบีริกิาริที�จะมอบีป้ริะสิบีการิณ์ 

ยอดเยี�ยมใหแ้ก่ลักูค้า้ ดว้ยการิป้ฏิบัิีต่ติ่ามมาต่ริฐานค้ณุภาพทั�วโลักแลัะ 

การิส่ิงเสิริมิการิป้ริบัีป้ริงุผลิัต่ภณัฑ์อ์ยา่งต่อ่เนื�อง เริาจะสิามาริถืบีริกิาริ

ลักูค้า้ของเริาไดอ้ยา่งเยี�ยมที�สุิดแลัะค้งริกัษาพริอ้มสิริา้งชื�อเสีิยงใหแ้บีรินด์

ของเริา

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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“ผู้้�นำำ �จะภ้มิใจในำง�นำของตนำ แลัะริ้�ว�่

ริ�ยลัะเอ้ยดืนัำ�นำคือสิ�งสำ�คัญ”
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ก�ริปฏิิบัติท้�ยุติธริริม 
เริาพยามยามอย่างยิ�งที�จะป้ฎบิีตั่ติ่อ่เพื�อนพนักงาน Poly ของเริา ริวมถืงึลูักค้า้ 
ผูจ้ดัหา แลัะคู้แ่ขง่ของเริาอย่างเป็้นธริริม เริาไมร่ิบัีเอาขอ้ไดเ้ป้ริยีบีที� 

ไมย่ตุ่ธิริริมจากใค้ริก็ต่ามผ่านการิชักใย การิป้กปิ้ด การิใช้ขอ้มูลัสิิทธพิิเศษ 

ในทางที�ผดิ การิบีดิเบีอืนขอ้เท็จจริงิ หริอืการิกริะทำาใดๆ ที�ไมยุ่ต่ธิริริม

ล้ักค��สมัพันำธ์ 
ในฐานะต่วัแทนของ Poly สิิ�งที�สิำาค้ญัค้อืการิดำาเนินงานที�สิริา้งค้า่นิยม 

ใหแ้กลู่ักค้า้ของเริาแลัะช่วยสิริา้งค้วามสัิมพนัธบ์ีนพื�นฐานของค้วามไวว้างใจ  
เริาไดม้อบีผลิัต่ภัณฑ์แ์ลัะการิบีริกิาริเป็้นเวลัาหลัายปี้แลัะไดค้้วามนิยมที�สิำาค้ญั

ยิ�งผา่นช่วงเวลัานั�น ค้วามนิยมนี�เป็้นหนึ�งในสิินทริพัยท์ี�มคี้วามสิำาค้ญัมากที�สุิด

ของเริา แลัะเริาจะช่วยริกัษาค้า่ค้วามนิยมแลัะพฒันาชื�อเสีิยงของเริา

ก�ริคัดืเลืัอกผู้้�จัดืห� 
ผูจ้ดัหาของ Poly เป็้นส่ิวนสิำาค้ญัต่อ่ค้วามสิำาเริจ็ของเริา เริาสิริา้งสิภาพ

แวดลัอ้มที�ผูจ้ดัหาของเริามีแริงจงูใจในการิทำางานกับี Poly เนื�องจากพวกเขา 

มคี้วามมั�นใจวา่จะไดร้ิบัีการิป้ฏิบิีตั่อิยา่งถูืกต่อ้งต่ามกฎหมายแลัะมจีริยิธริริม 
เริาซื้ �อวสัิดแุลัะค้ดัเลัอืกผูจ้ดัหาโดยมพืี �นฐานมาจากค้วามต่อ้งการิ ค้ณุภาพ 
การิบีริกิาริ ริาค้า ขอ้ต่กลัง เงื�อนไข แลัะค้วามสิามาริถืในการิทำางานอย่างเต็่ม

ค้วามสิามาริถื มจีริยิธริริม แลัะมปี้ริะสิิทธภิาพ เมื�อมกีาริเลัอืกผู้จดัหา  
เริาไมเ่ลืัอกป้ฏิบิีตั่บิีนพื �นฐานของเพศ เพศสิภาพหริอืการิแสิดงออกทางเพศ 
เชื �อชาต่ ิอาย ุค้วามเชื�อทางศาสินา ป้ริะเทศดั �งเดมิ ค้วามพกิาริทางกายหริอื

จติ่ใจ บีริริพบีรุิษุ สีิผวิ สิถืานภาพสิมริสิ เพศวถิื ีสิถืานภาพทางการิทหาริ 
สิถืานภาพเหยื�อค้วามรินุแริงในค้ริอบีค้ริวั การิถืกูลัว่งลัะเมิดเพศทางหริอื 

การิสิะกดริอย สิภาพทางการิแพทย์ ขอ้มลูัทางพันธกุริริม หริอืชนชั�นที�ไดร้ิบัี

การิป้กป้้องหริอืป้ริะเภทที�ยอมริบัีโดยกฎหมายวา่ดว้ยโอกาสิการิจา้งงาน 

ที�เทา่เทียม

ผูจ้ดัหาของ Poly โดยทั�วไป้แล้ัวมอิีสิริะในการิจำาหน่ายผลัติ่ภณัฑ์์หริอืบีริกิาริ

ใหอ้งค้ก์ริอื�นๆ ริวมไป้ถืงึคู้แ่ขง่ของ Poly อยา่งไริก็ต่าม ในบีางกริณีที�

ผลิัต่ภณัฑ์ห์ริอืบีริกิาริถืกูออกแบีบี ค้ดิค้น้ หริอืพฒันาโดยมข้ีอกำาหนด

ค้ณุลัักษณะเฉพาะของ Poly หริอืใช้ขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของ Poly  
ขอ้ต่กลังของผูจ้ดัหากบัี Poly อาจมข้ีอจำากัด

ยกริะดัืบม�ตริฐ�นำ
“เริ�มุ่งมั�นำท้�จะปฏิิบัติอย่�ง

เป็นำธริริมกับเพื�อนำพนัำกง�นำ 

POLY ล้ักค�� ผู้้�จัดืห�  

แลัะค่้แข่งของเริ�” 

ริฐัสมัพันำธ์แลัะก�ริทำ�สญัญ�ต่อภ�คริฐั
เริาป้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายที�บีงัค้บัีใช้แลัะกฎริะเบียีบีที�สัิมพนัธก์บัีการิต่ดิต่อ่ 

ซื้ �อขายกับีพนักงานของริฐับีาลัแลัะเจา้หน้าที�ริฐัอยา่งเต็่มที� แลัะป้ฏิบิีตั่ติ่าม

มาต่ริฐานการิดำาเนินธรุิกจิที�มจีริยิธริริม ศีลัธริริมแลัะถืกูต่อ้งต่ามกฎหมาย 

เมื�อเริาทำาธรุิกจิกบัีองค้ก์ริภาค้ริฐับีาลั ริวมไป้ถืงึริฐับีาลักลัาง ริฐั แลัะองค้ ์

การิบีริหิาริส่ิวนทอ้งถืิ�น กฎหมายแลัะเงื�อนไขสัิญญาที�บีงัค้บัีใช้จะยิ�งเขม้งวด

กวา่กฎเกณฑ์ท์างการิค้า้มาก ในทกุกริณี เริาต่อ้งใช้มาต่ริฐานจริยิธริริม

สูิงสุิดแลัะป้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายแลัะขอ้บัีงค้บัีที�เกี�ยวขอ้งริวมไป้ถืงึขอ้กำาหนด

พเิศษบีางป้ริะการิที�เกี�ยวเนื�องกบัีการิทำาธรุิกริริมแลัะสัิญญากบัีริฐับีาลั เช่น

เดยีวกนักบัีหลักัจริยิธริริมของ Poly เริาจะป้ฏิบิีตั่ติ่ามเงื�อนไข วธิกีาริ แลัะ

ขั �นต่อนทกุอย่างที�กำาหนดในสัิญญาแลัะสัิญญาช่วงของริฐับีาลั

ถืา้ค้ณุทำางานภายใต่สั้ิญญาของริฐับีาลั โป้ริดต่ริวจดใูหแ้น่ใจวา่ค้ณุเขา้ใจ 

กฎพเิศษแลัะเงื�อนไขสัิญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัีลักูค้า้สัิมพนัธอ์ยา่งถือ่งแท ้ 
ริวมไป้ถืงึ แต่ไ่มจ่ำากดัต่อ่กฎเกณฑ์ท์ี�ค้วบีค้มุค้วามถูืกต่อ้งของการิริบัีริอง

แลัะการิเป็้นต่วัแทนกบัีภาค้ริฐั สัิญญาผกูมดัเริื�องริาค้า ป้ฏิสัิิมพนัธต์่อ่ 

เจา้หน้าที�ริฐับีาลักลัาง ขอ้กำาหนดจากป้ริะเทศต่น้ทางแลัะป้ริะเด็นอื�นๆ 
โป้ริดเขา้ใจขอ้กำาหนดของสัิญญาที�บีงัค้บัีกบัีบีคุ้ค้ลัที�สิาม เช่น ที�ป้ริกึษา 
ต่วัแทนจำาหน่าย ผูจ้ดัจำาหน่าย หริอืผูจ้ดัหา แลัะโป้ริดต่ริวจสิอบีให้แน่ใจวา่

บีคุ้ค้ลัที�สิามริบัีทริาบีขอ้กำาหนดแลัะสิามาริถืทำาต่ามขอ้กำาหนดนั�นได ้ 
หากค้ณุมคี้ำาถืามเกี�ยวกบัีริฐัสัิมพนัธ ์การิขายให้แกภ่าค้ริฐั หริอืการิทำาสัิญญา

กบัีภาค้ริฐั ค้ณุค้วริต่ดิต่อ่แผนกกฎหมายของ Poly



20

Poly | หลักัจริยิธริริม | FY 2022

ศุลัก�กริแลัะก�ริควบคุมก�รินำำ�เข�� 
ในฐานะบีริษัิทริะดบัีโลัก เริาต่อ้งป้ฏิิบีตั่ติ่ามริะเบียีบีการินำาเขา้ป้ริะจำา 

ทอ้งถิื�นในป้ริะเทศที�เริาดำาเนินธรุิกิจดว้ย เริามุ่งมั�นที�จะสิำาแดงริายลัะเอียด

ที�ถืกูต่อ้งแลัะต่ามเวลัาที�เหมาะสิมไป้ยังแผนกศลุักากริของริฐับีาลั 

เริาสิำาแดงริายลัะเอยีดที�เหมาะสิมสิำาหริบัีทกุการิขนส่ิงทางการิค้า้ ขั �นต่อนนี�

ริวมไป้ถืงึวตั่ถุืดบิี สิินค้า้สิำาเริจ็ริปู้ ต่วัอยา่ง เค้ริื�องจกัริ เค้ริื�องมือ ของขวญั 
แลัะริางวลัั ผลัติ่ภณัฑ์ท์ี�จดัส่ิงภายใต่น้ามของ Poly พจิาริณาเป็้นการิ

ขนส่ิงทางการิค้า้ แลัะ Poly เป็้นผู้ริบัีผิดชอบีต่อ่การิสิำาแดงริายลัะเอียด 

ที�ไมถู่ืกต่อ้งแลัะไมเ่หมาะสิม เริาจะไม่ทำาเอกสิาริที�เป็้นเท็จ ลัักลัอบีนำาเขา้

สิินค้า้หริอืหลีักเลัี�ยงกฎหมายนำาเขา้โดยจงใจ เริาจะไมช่ำาริะเงนิโดย 

ไมเ่หมาะสิมเพื�อเริง่การินำาเขา้หริอืขั �นต่อนพธิกีาริทางศลุักากริใหเ้ริว็ขึ �น  
ริวมไป้ถืงึการิอำานวยค้วามสิะดวกที�ไมเ่หมาะสิม หริอื การิจา่ยเงนิโดย  
“ต่ดิสิินบีน” หริอื “เริง่ค้วามเริว็” เริาเขา้ใจวา่การิสิำาแดงริายลัะเอยีดต่อ่

ศลุักากริที�ถืกูต่อ้งแลัะต่ามเวลัาที�เหมาะสิมนั�นมคี้วามสิำาค้ญัต่อ่ชื�อเสีิยงแลัะ

ค้วามสิามาริถืในการิใช้เอกสิิทธิ�ในการิเป็้นผู้นำาเขา้/ผู้ส่ิงออกในหลัายๆ 
ป้ริะเทศที�เริาดำาเนินธรุิกจิทั�วโลัก 

ผู้ลิัตภัณฑ์์พกพ� 
เริาริะมดัริะวงัเมื�อนำาผลัติ่ภัณฑ์์พกพาไป้ในต่า่งป้ริะเทศ การิสิำาแดงริาย

ลัะเอยีดที�เหมาะสิมถือืเป็้นสิิ�งที�สิำาค้ญัมากเพริาะผลัติ่ภณัฑ์์พกพา วตั่ถืดุบิี 
อปุ้กริณ์ เค้ริื�องมอืที�ใช้ทดสิอบี เค้ริื�องมือ เค้ริื�องจกัริ ของขวญั แลัะริางวลัั 

ที�ไมม่กีาริสิำาแดงริายลัะเอยีดที�เหมาะสิมโดยบีคุ้ค้ลัที�มไีวค้้ริอบีค้ริอง 

ที�ดา่นขาเขา้ป้ริะเทศอาจเป็้นสิิ�งผิดกฎหมาย 

เริาไมส่ินับีสินุนการินำาผลัติ่ภัณฑ์์พกพาขา้มพริมแดนริะหวา่งป้ริะเทศ

เพริาะวา่ขั �นต่อนในการิสิำาแดงริายลัะเอยีดผลัติ่ภณัฑ์์นั�นซั้บีซ้้อน  
ยิ�งไป้กวา่นั�น วธิกีาริในการินำาเข้าแลัะการิชำาริะเงนิภาษีแลัะค้า่ธริริมเนียม

ยงัแต่กต่า่งกันออกไป้ในแต่ล่ัะพื �นที� แลัะอาจเป็้นสิิ�งที�ยุ่งยากที�อาจทำาให้

เกดิค้วามลัา่ช้าในการิเดนิทางส่ิวนต่วัหริอืค้วามลัา่ช้าในการินำาเขา้

ผลิัต่ภณัฑ์ ์ทางที�ด ีพนักงานต่อ้งใช้แผนกขนส่ิงแลัะริบัีสิินค้า้ป้ริะจำา 

แต่ล่ัะไซ้ต่ข์อง Poly ในการิส่ิงผลัติ่ภณัฑ์์ดงักล่ัาว หริอืต่ดิต่อ่ทมีงาน

ดำาเนินการิค้า้ริะดบัีโลัก (Global Trade Compliance Team) 

ก�ริสำ�แดืงริ�ยลัะเอ้ยดืก�รินำำ�เข��ท้�เหม�ะสม 
ไมว่า่จะเป็้นเริาหริอืผูท้ี� Poly ดำาเนินธรุิกจิดว้ยจะไมจ่ดัทำาเอกสิาริ 

ในการิขนส่ิง ดแูลั หริอืนำาเขา้ผลัติ่ภณัฑ์ท์ี�เป็้นเท็จ หริอืจะขนส่ิง ดแูลั  
หริอืนำาเขา้ผลัติ่ภณัฑ์โ์ดยป้ริาศจากขอ้มลูัที�ถืกูต่อ้งแลัะเป็้นจริงิที�กำาหนดให้

ป้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมายศลุักากริจากริฐับีาลัทอ้งถืิ�นไมไ่ด ้

ก�ริลังโทษท�งเศริษฐกิจ ก�ริต่อต��นำก�ริ 
ก่อก�ริริ��ย แลัะก�ริควำ��บ�ตริท�งเศริษฐกิจ
เริาต่อ้งป้ฏิบัิีต่ติ่ามกฎหมายแลัะขอ้บัีงค้บัีทางการิค้า้ของสิหริฐัอเมริกิาแลัะ

ป้ริะเทศอื�นที�เริาดำาเนินธรุิกจิดว้ย ริวมไป้ถืงึเงื�อนไขจากสิหริฐัอเมริกิาวา่

ดว้ยกฎริะเบียีบีการิส่ิงออกแลัะโป้ริแกริมการิลังโทษทางเศริษฐกจิอื�นๆ ของ

สิหริฐัอเมริกิา ต่อ่บีางป้ริะเทศแลัะบีางบุีค้ค้ลัที�ดแูลัโดยกริมธนาริกัษ์แหง่

กริะทริวงการิค้ลังัแห่งสิหริฐัอเมริกิา เริาจะไมม่ส่ีิวนริว่มหริอืสินับีสินุน

กจิกริริมการิกอ่การิริา้ยทั �งโดยต่ริงแลัะโดยออ้ม เริาไดป้้ฏิบิีตั่ติ่ามกฎหมาย

ต่อ่ต่า้นการิค้วำ�าบีาต่ริของสิหริฐัอเมริกิาแลัะกฎริะเบียีบีที�เกี�ยวขอ้งที�จำากดั

บีริษัิทของสิหริฐัอเมริกิา จากการิค้วำ�าบีาต่ริต่อ่หริอืส่ิงเสิริมิการิค้วำ�าบีาต่ริ 

ต่อ่ผูท้ี�ไมไ่ดร้ิบัีการิลังโทษจากสิหริฐัอเมริกิา

ก�ริควบคุมก�ริสง่ออก 
ป้ริะเทศสิหริฐัอเมริกิาแลัะป้ริะเทศอื�นๆ ริกัษากฎหมายการิส่ิงออกแลัะ

ริะเบียีบีวา่ดว้ยป้ริะเทศเป้้าหมายที�ต่วั “ผลัติ่ภณัฑ์”์ ริวมกบัีโภค้ภณัฑ์ ์
ซ้อฟต่แ์วริ ์แลัะเทค้โนโลัยทีี�อาจส่ิงออกดว้ย ริะเบียีบีการิส่ิงออกนั�น 

ซั้บีซ้้อน แลัะนำาไป้ใช้กบัีทกุป้ริะเทศเมื�อดำาเนินธรุิกจิริะหวา่งป้ริะเทศ  
หากค้ณุไมแ่น่ใจวา่ผลัติ่ภณัฑ์ข์องค้ณุถืกูค้วบีค้มุ กริณุาต่ดิต่อ่ทีมงาน

ดำาเนินการิค้า้ริะดบัีโลัก ซ้อฟต่แ์วริท์ี�สิริา้งในป้ริะเทศสิหริฐัอเมริกิาจะอยู่

ภายใต่ร้ิะเบียีบีเหลัา่นี�แมว้า่จะเป็้นการิทำาซ้ำ �าแลัะบีริริจใุนต่า่งป้ริะเทศ  
ในบีางสิถืานการิณ์ การินำาเสินอดว้ยวาจาพริอ้มกบัีบีนัทกึขอ้มลูัทางเทค้นิค้

ไป้ยงัพลัเริอืนต่า่งชาต่ใินสิหริฐัอเมริกิาอาจสิริา้งการิค้วบีค้มุการิส่ิงออก  
เริาแลัะคู้ค่้า้ทางธุริกจิของเริาจะไมท่ำาการิต่ลัาด ใหบ้ีริกิาริ หริอืค้า้ขายสิินค้า้

หริอืเทค้โนโลัยทีี�ถืกูสัิ�งห้ามนำาเขา้หริอืส่ิงออก หริอืถืกูจำากดัอาณาเขต่ 

เวน้แต่ไ่ดร้ิบัีการิอนุญาต่พเิศษที�เป็้นลัายลักัษณ์อกัษริโดยทมีงาน 

ดำาเนินการิค้า้ริะดบัีโลักหริอืแผนกกฎหมาย 

ทมีงานดำาเนินการิค้า้ริะดบัีโลักสิามาริถืใหค้้ำาแนะนำาเกี�ยวกบัีป้ริะเทศ 

ป้ลัายทางต่อ้งห้าม หริอืไมว่า่จะเป็้นการิขนส่ิงผลัติ่ภณัฑ์ข์อง Poly  
ที�นำาเสินอแลัว้ หริอืผลัติ่ภณัฑ์อ์ื�นๆ ที�อาจจำาเป็้นต่อ้งไดร้ิบัีอนุญาต่จาก

ริฐับีาลั 

ก�ริสง่ออกเทคโนำโลัย้ ก�ริออกแบบ แลัะก�ริพัฒนำ� 
การิส่ิงออกเทค้โนโลัย ีเช่น แบีบีแป้ลัน ริหสัิต่น้ฉบีบัี อลัักอริทิมึ การิเขา้ริหสัิ

ค้ณุสิมบีตั่พิเิศษ หริอืขอ้มลูัทางเทค้นิค้อื�นๆ อยูภ่ายใต่ก้าริริกัษาค้วามมั�นค้ง

แหง่ชาต่ ินโยบีายต่า่งป้ริะเทศ แลัะกฎหมายต่อ่ต่า้นการิกอ่การิริา้ย แลัะ

ริะเบียีบีขอ้บีงัค้บัี เริาจะป้ริกึษาต่อ่ทมีงานดำาเนินการิค้า้ริะดบัีโลักกอ่นที�จะให้

เทค้โนโลัยแีก่พลัเริอืนต่า่งชาต่หิริอืต่า่งป้ริะเทศที�ต่อ้งหา้มหริอืมคี้วามลัะเอยีด

ออ่น ขอ้ต่กลังไมเ่ปิ้ดเผยขอ้มลูัไมไ่ดเ้ป็้นการิอนุญาต่ที�เป็้นลัายลักัษณ์อกัษริ

ในการิโอนถืา่ยเทค้โนโลัย ีการิออกแบีบี แลัะการิพฒันา
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“ผู้้�นำำ �จะทำ�ต�มท้�พ้ดื  

ปฏิิบัติต่อกันำดื�วยคว�มเค�ริพ 

ด้ืแลัแลัะให�คว�มเชืี้�อถืูอ 

ซึื่�งกันำแลัะกันำ”
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ข�อม้ลัท้�เป็นำคว�มลัับแลัะ ข�อม้ลัดื��นำกริริมสทิธิ�
ขอ้มูลัที�เป็้นค้วามลับัีแลัะข้อมลูัดา้นกริริมสิิทธิ�ของเริาเป็้นสิินทริพัยท์ี�มคี้า่

แลัะเริามหีน้าที�ริบัีผดิชอบีในการิป้กป้้องข้อมลูัเหลัา่นี� เริาจะใช้ขอ้มูลัที�เป็้น

ค้วามลัับีแลัะขอ้มลูัดา้นกริริมสิิทธิ�ก็ต่อ่เมื�อใช้ในจดุป้ริะสิงค้ท์างธุริกิจของ 
Poly แลัะในลักัษณะที�ป้กป้้องขอ้มูลัเหลัา่นั�นดว้ย 

หากเริาส่ิงขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีแลัะข้อมูลัดา้นกริริมสิิทธิ�ผ่านอินเต่อริเ์น็ต่ 
เริาจะทำาต่ามขั �นต่อนที�เหมาะสิมเพื�อป้้องกันการิยกัยอกขอ้มลูั การิป้กป้้อง

ขอ้มูลันั�นริวมไป้ถึืงการิต่ั �งชื�อที�เหมาะสิม การิคุ้ม้กนั การิริกัษาค้วาม

ป้ลัอดภยั แลัะการิกำาจดัขอ้มลูัที�เป็้นไป้ต่าม นโยบีายการิจดัป้ริะเภทแลัะ

การิป้ริะมวลัผลัขอ้มลูั ของเริาแลัะค้ริอบีค้ลุัมไป้ยงัข้อมลูัลัับีของบีคุ้ค้ลัที�

สิามที� Poly ไดร้ิบัีดว้ยค้วามชอบีธริริมภายใต่ข้อ้ต่กลังไมเ่ปิ้ดเผยขอ้มูลั 

ในขณะที�ป้ฏิบิีตั่งิานต่ามสัิญญาจา้งงาน บีริษัิทกำาหนดใหพ้นักงานต่อ้ง

ลังชื�อใน ขอ้ต่กลังลักูจา้ง ขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัี แลัะการิโอนการิสิริา้งสิริริค้์

สิิ�งป้ริะดษิฐ ์(หริอืขอ้ต่กลังกอ่นหน้านี�) ขอ้ต่กลังนี�ริะบีถุืงึค้วามริบัีผิดชอบี

ต่อ่การิริกัษาค้วามลับัี กลัา่วถืงึการิสิริา้งสิริริค้สิ์ิ�งป้ริะดษิฐก่์อนหน้านี� กำาหนด

ใหต้่อ้งเปิ้ดเผยผลัติ่ภัณฑ์ท์ี�นำามาจากผูว้า่จา้งค้นก่อน แลัะกำาหนดสิิทธิ�ใน

การิสิริา้งสิริริค้สิ์ิ�งป้ริะดษิฐแ์ลัะสิิทธิ�ดา้นกริริมสิิทธิ�ต่อ่ Poly เริามสัีิญญา

ผกูมดัต่อ่การิริกัษาค้วามลับัีแลัะค้วามเชื�อถือืที�เกี�ยวกบัีข้อมูลัดา้นธรุิกิจที�

ไมใ่ช่สิำาหริบัีสิาธาริณะของ Poly แลัะสัิญญาผูกมดันี�ยงันำาไป้ใช้กบัีข้อมลูั

ดา้นธรุิกจิที�ไมใ่ช่สิำาหริบัีสิาธาริณะของผู้ใช้บีริกิาริ ลักูค้า้ ผู้จดัหา หริอืคู้ค่้า้

ในเค้ริอืของ Poly 

ก��วไปดื�วยกันำ

“ข�อม้ลัท้�เป็นำคว�มลัับแลัะข�อม้ลั

ดื��นำกริริมสทิธิ�ของ POLY  
เป็นำสนิำทริพัย์ท้�ม้ค่�แลัะ 

เริ�ม้หนำ��ท้�ริบัผิู้ดืชี้อบในำก�ริ

ปกป� องข�อม้ลัเหล่ั�น้ำ�”

ก�ริเปิดืเผู้ยข�อม้ลั ท้�เป็นำคว�มลัับของ POLY
เพื�อขยายธุริกจิของ Poly นั�น ขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของเริาอาจเปิ้ดเผย 

ใหคู้้ค่้า้ทางธุริกจิที�มศัีกยภาพได ้การิเปิ้ดเผยดงักล่ัาวไมค่้วริทำาขึ �น 

โดยป้ริาศจากการิพิจาริณาถืงึผลัป้ริะโยชน์แลัะค้วามเสีิ�ยงที�เป็้นไป้ไดอ้ย่าง

ถืี�ถืว้น หากค้ณุแลัะค้ณะผูจ้ดัการิของ Poly ลังค้วามเห็นวา่การิเปิ้ดเผย

ขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีนั�นหลักีเลัี�ยงไมไ่ด ้ค้ณุต่อ้งต่ริวจสิอบีให้แน่ใจวา่ 

ขอ้ต่กลังไม่เปิ้ดเผยขอ้มลูัที�เป็้นลัายลักัษณ์อกัษริไดร้ิบัีการิลังชื�อใน 

ขอ้ต่กลังนั�นกอ่นการิเปิ้ดเผยขอ้มลูั หากต่อ้งการิข้อมลูัที�เกี�ยวกบัีขอ้ต่กลัง

ไมเ่ปิ้ดเผยขอ้มลูั กริณุาต่ดิต่อ่ NDA Central 

ก�ริสง่ข�อม้ลัท้�เป็นำคว�มลัับของบุคคลัอื�นำ
เมื�อบุีค้ค้ลัอื�นใหข้อ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีเกี�ยวกบัีผลัติ่ภณัฑ์ห์ริอืธรุิกจิของเขา

แก ่Poly เริาต่อ้งป้ฏิบัิีต่ใิหส้ิอดค้ล้ัองกบัีขอ้ต่กลังใดๆ ที�เริามตี่อ่ผู้

เกี�ยวขอ้งเหลัา่นี�พริอ้มกบัีป้กป้้องข้อมลูัลับัีของบุีค้ค้ลัเหล่ัานั�น เริาไมร่ิบัี

ขอ้มลูัที�บีคุ้ค้ลัที�สิามนำาเสินอ ซึ้�งถือืเป็้นขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัี นอกเสีิยจาก

ขอ้ต่กลังไม่เปิ้ดเผยค้วามลับัีไดร้ิบัีการิลังชื�อจากบุีค้ค้ลัที�ยื�นขอ้เสินอขอ้มลูั

นั�น เมื�อมีขอ้ต่กลังไม่เปิ้ดเผยขอ้มลูัแลัว้ เริาค้วริริบัีเฉพาะส่ิวนที�เป็้น

ขอ้มลูัที�จำาเป็้นต่อ่การิบีริริลัจุดุป้ริะสิงค้ใ์นการิริบัีขอ้มลูันั�น หากมีการิเสินอ

ขอ้มลูัเพิ�มเต่มิหริอืขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีเพิ�มเต่มิแลัะขอ้มลูันั�นไมจ่ำาเป็้น

ในการิบีริริลัวุตั่ถืปุ้ริะสิงค้นั์�น การิเสินอนั�นค้วริถืกูป้ฏิเิสิธหริอืส่ิงค้นือย่าง

ทนัทว่งที

สิ�งท้�ควริริ้�
ขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของ Poly แลัะขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของบุีค้ค้ลัอื�น

ค้วริจะไดร้ิบัีการิเผยแพริไ่ป้ยงัพนักงาน Poly ค้นอื�นๆ หริอืบีคุ้ค้ลัอื�น 

ภายใต่ข้อ้ต่กลังไม่เปิ้ดเผยขอ้มลูัที�มขีอ้มลูัสิิ�งที�ค้วริริูเ้พื�อบีริริลัวุตั่ถืปุ้ริะสิงค้์

ทางธรุิกจิ 

ข�อม้ลัก�ริแข่งขันำ
เริาไมไ่ดพ้ยายามค้น้หา ขโมย หริอืใช้ขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของคู้แ่ขง่ 

โดยไมช่อบีดว้ยกฎหมาย แลัะเริาไมไ่ดต้่ดิต่อ่คู้แ่ขง่เกี�ยวกับีขอ้มลูัที�เป็้น 

ค้วามลับัีของคู้แ่ขง่ ในขณะที� Poly ไมไ่ดว้า่จา้งลักูจา้งเกา่จากบีริษัิทคู้แ่ขง่ 
เริาสิำานึกแลัะเค้าริพต่อ่สัิญญาผกูมดัของพนักงานเหลัา่นั�น วา่จะไมใ่ช้หริอื

เปิ้ดเผยขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของผูว้า่งจา้งค้นกอ่น 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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นำโยบ�ยคว�มเป็นำสว่นำตัว
เริาป้ฏิบิีตั่ติ่ามนโยบีายค้วามเป็้นส่ิวนต่วัโดยมเีป้้าหมายที�จะอธบิีายป้ริะเภท

ขอ้มูลัต่า่งๆ ที� Poly เก็บีริวบีริวม ค้วามริบัีผิดชอบีของเริาต่อ่ขอ้มลูั 

ดงักล่ัาว แลัะสิิ�งที�เริาจะทำาแลัะไมท่ำาเกี�ยวกบัีข้อมูลัส่ิวนต่วันั�น เริาเสินอ

ทางเลัอืก ขอ้สัิงเกต่ การิริกัษาค้วามป้ลัอดภยั แลัะการิเขา้ถึืงข้อมูลัส่ิวนต่วั 

ที�เกี�ยวขอ้ง พวกเริาทุกค้นต่อ้งหลักีเลีั�ยงการิใช้ขอ้มลูัส่ิวนต่วัของบีคุ้ค้ลัอื�น

ในทางที�ผดิ ต่อ้งป้กป้้องข้อมลูัส่ิวนต่วัของผู้อื�น แลัะต่อ้งป้ฏิิบีตั่ติ่าม 
นโยบีายค้วามเป็้นส่ิวนต่วัภายใน ของเริา มาต่ริการิริกัษาค้วามป้ลัอดภยั

ของเริาจำากดัการิเขา้ถืงึแลัะจำากดัการิใช้ขอ้มูลัส่ิวนบีคุ้ค้ลั แลัะกำาหนดให้

แต่ล่ัะบีคุ้ค้ลัป้ฏิบัิีต่ติ่ามมาต่ริการิเพื�อป้้องกันการิเขา้ถืงึข้อมูลัส่ิวนบีคุ้ค้ลั

โดยไมไ่ดร้ิบัีอนุญาต่ ริบัีริูค้้วามริบัีผดิชอบีของค้ณุภายใต่ม้าต่ริการิเหลัา่นี� 
แลัะริวบีริวมใช้ แลัะเขา้ถืงึขอ้มลูัส่ิวนบีคุ้ค้ลัของผูใ้ช้งานเท่าที�ไดร้ิบัีอนุญาต่

จากนโยบีายที�เกี�ยวขอ้งกบัีการิริกัษาค้วามป้ลัอดภยัของข้อมลูัแลัะ

สิาริสินเทศแลัะนโยบีายเกี�ยวกบัีขอ้มลูัส่ิวนบีคุ้ค้ลั แลัะกฎหมายคุ้ม้ค้ริอง

ขอ้มูลัที�เกี�ยวขอ้งเทา่นั�น

เริาทริาบีวา่กฎหมายเกี�ยวกบัีขอ้มลูัส่ิวนบีคุ้ค้ลัริะดบัีโลักนั�นมกีาริ

เป้ลีั�ยนแป้ลังที�ริวดเริว็แลัะเริาก็ใช้ค้วามพยายามอยา่งเหมาะสิมที�จะต่ดิต่าม

พฒันาการิใหม่ๆ ริวมถืงึพฒันาการิเกี�ยวกบัีป้ริะเทศสิหริฐัอเมริกิา เช่น  
ริฐับีญัญตั่คิ้วามเป็้นส่ิวนต่วัของผู้บีริโิภค้แหง่แค้ลิัฟอริเ์นีย (CCPA) แลัะ

ยโุริป้ ริวมไป้ถึืงหลักักฎหมายคุ้ม้ค้ริองข้อมลูัส่ิวนบีคุ้ค้ลัแหง่สิหภาพยุโริป้

แลัะหลัักกฎหมายข้อมลูัส่ิวนต่วัอิเล็ักทริอนิกส์ิที�กำาลัังริออนุมตั่ ิเช่นเดยีว

กบัีกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัีการิป้้องกันข้อมูลัแลัะค้วามเป็้นส่ิวนต่วั 
แลัะกฎหมายต่อ่ต่า้นสิแป้มในพื �นที�ที�เริาดำาเนินธรุิกิจ เริาจะแจง้การิ

เป้ลีั�ยนแป้ลังใดๆ อยา่งมนัียสิำาค้ญัต่อ่ นโยบีายค้วามเป็้นส่ิวนต่วั  
บีนเวบ็ีไซ้ต่ข์อง Poly เริาทริาบีวา่การิใช้ขอ้มูลัส่ิวนต่วัในทางที�ผดิอาจมีผลั

ในทางวนัิยเช่นเดยีวกบัีการิลังโทษทางอาญาแลัะทางแพ่ง

หากค้ณุมคี้ำาถืามเกี�ยวกบัีการิเขา้ถืงึหริอืการิใช้งานข้อมลูัที�อาจเป็้นค้วามลับัี

หริอือยูภ่ายใต่ ้นโยบีายค้วามเป็้นส่ิวนต่วั ภายในของเริา โป้ริดต่ดิต่อ่แผนก

กฎหมาย 

ม�ตริฐ�นำลิัขสทิธิ�
เริาเค้าริพต่อ่กฎหมายลิัขสิิทธิ�ที�คุ้ม้ค้ริองผลังานของบีคุ้ค้ลัอื�นแลัะไมมี่ 

ส่ิวนริว่มในการิลัะเมดิลัขิสิิทธิ� เริาต่อ้งไดร้ิบัีการิอนุญาต่จากผูจั้ดพิมพเ์ป็้น

อนัดบัีแริกกอ่นทำาการิค้ดัลัอกแลัะแจกจา่ยสิิ�งต่พีมิพ ์ริปู้ถืา่ย หริอืส่ิวนที�

สิำาค้ญัของสิองสิิ�งนี� หากสิงสัิยวา่ค้ณุอาจค้ดัลัอกสิิ�งต่พีมิพห์ริอืไม ่ใหป้้ริกึษา

ต่อ่แผนกกฎหมาย

ก�ริปกป� องสนิำทริพัย์ของ POLY
เริาป้กป้้องสิินทริพัยข์อง Poly แลัะใช้งานอยา่งมปี้ริะสิิทธภิาพ  
เริาริบัีผดิชอบีต่อ่การิใช้ทริพัยากริแลัะทริพัยสิ์ินของ Poly (ริวมไป้ถืงึเวลัา 
วสัิด ุอปุ้กริณ์ แลัะขอ้มลูัดา้นกริริมสิิทธิ�) เพื�อจุดป้ริะสิงค้ด์า้นธรุิกจิของ 
Poly แลัะไมใ่ช้เพื�อผลัป้ริะโยชน์ส่ิวนบุีค้ค้ลัของเริาหริอืผลัป้ริะโยชน์ 

ส่ิวนบุีค้ค้ลัของผูอ้ื�น

ก�ริควบคุมก�ริเข��ถึูงท�งก�ยภ�พ
Poly ค้งริกัษาไวซึ้้�งวธิกีาริที�ค้ริอบีค้ลุัมการิค้วบีค้มุการิเขา้ถืงึทางกายภาพ

เพื�อใช้ในการิยินยอมดา้นค้วามเป็้นส่ิวนต่วัในการิสืิ�อสิาริ ค้งริกัษาค้วาม

ป้ลัอดภัยของอปุ้กริณ์ของ Poly แลัะป้กป้้องสิินทริพัยจ์ากขโมย การิใช้ 

ในทางที�ผดิ แลัะการิทำาลัาย เริาริบัีผดิชอบีต่อ่การิป้ฏิบัิีต่ติ่ามริะดบัีค้วาม

เหมาะสิมของการิค้วบีค้มุการิเขา้ถืงึที�ใช้ในไซ้ต่ต์่ามภมูภิาค้ของ Poly

กองทุนำของ POLY
เริาริบัีผดิชอบีเป็้นการิส่ิวนต่วัต่อ่กองทุนของ Poly ที�เริามอีำานาจในการิ

ค้วบีค้มุ ผูท้ี�ไมใ่ช่พนักงานของ Poly ไมค่้วริไดร้ิบัีอนุญาต่ใหส้ิามาริถื

ค้วบีค้มุกองทุนของ Poly กองทุนของ Poly มไีวใ้ช้ในจดุป้ริะสิงค้ท์าง

ธรุิกจิเทา่นั�น แลัะการิใช้จา่ยอื�นๆ ริวมไป้ถืงึการิริายงานการิใช้จา่ยต่อ้งมี

บีนัทกึที�ถืกูต่อ้งแลัะต่ริงเวลัาริองริบัี เมื�อมีค้า่ใช้จา่ยในการิเดนิทางแลัะ 

ค้า่ริบัีริองขณะป้ฏิบัิีต่งิานทางธุริกจิของ Poly แลัะไดส่้ิงค้า่ใช้จา่ยดงักล่ัาว

เพื�อขอชำาริะเงนิค้นื เป็้นค้วามริบัีผดิชอบีของเริาที�ต่อ้งป้ฏิบัิีต่ติ่าม นโยบีาย

การิเดนิทางแลัะค้า่ใช้จา่ยเชิงธรุิกจิของ Poly แลัะ นโยบีายต่อ่ต่า้นการิ

ทจุริติ่ของ Poly 

ริะบบอิเล็ักทริอนิำกสข์อง POLY
เริาไมม่คี้วามค้าดหวงัในแงค่้วามเป็้นส่ิวนต่วัเกี�ยวกบัีขอ้มลูัที�เริาส่ิง ไดร้ิบัี

จาก หริอืเก็บีไวใ้นอปุ้กริณ์สืิ�อสิาริอเิล็ักทริอนิกส์ิใดๆ ที�ค้ริอบีค้ริอง ใหเ้ช่า  
หริอืดำาเนินการิในนามของ Poly ต่ามขอบีเขต่ที�อนุญาต่โดยกฎหมาย 

ทอ้งถืิ�นที�มผีลับีงัค้บัีใช้ Poly มสิีิทธิ�ในการิเขา้ถืงึขอ้มลูัใดๆ ดงักล่ัาว ไมว่า่

จะผา่นหริอืไมผ่า่นการิริบัีริู ้การิยนิยอม หริอืการิอนุมตั่จิากพนักงาน หริอื

จากบุีค้ค้ลัที�สิาม ไดต้่ลัอดเวลัา

https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
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ก�ริใชี้�อุปกริณ์สว่นำตัว
Poly จะใหก้าริสินับีสินุนการิใช้ค้อมพวิเต่อริห์ริอือปุ้กริณ์มอืถือืในค้ริอบี

ค้ริองของพนักงานเพื�อวตั่ถุืป้ริะสิงค้ก์าริทำางานในริะดบัีที�สิมเหต่สุิมผลั 
ริวมไป้ถืงึอปุ้กริณ์อเิล็ักทริอนิกส์ิเช่นโทริศัพทมื์อถือื สิมาริท์โฟน ผู้ช่วย

ดจิติ่อลั ผูน้ำาทาง ค้อมพวิเต่อริแ์ท็บีเล็ัต่ ค้อมพวิเต่อริต์่ั �งโต่ะ๊ ค้อมพวิเต่อริ์

แลัป้ทอป้ เวริิก์สิเต่ชัน แลัะอื�นๆ แต่อ่ปุ้กริณ์เหลัา่นี�ต่อ้งต่ริงต่ามมาต่ริฐาน

การิริบัีริอง ค้วามป้ลัอดภยั แลัะสิิ�งอื�นที�ค้ลัา้ยกันของ Poly เทา่นั�น เริาไมม่ี

ค้วามค้าดหวงัต่อ่ค้วามเป็้นส่ิวนต่วัเกี�ยวกบัีข้อมลูัที�ส่ิงผ่าน ไดร้ิบัีจาก หริอื

เก็บีไวใ้นค้อมพวิเต่อริ/์อปุ้กริณ์มอืถือืในค้ริอบีค้ริองส่ิวนต่วัใดๆ ที�ใช้ในการิ

ดำาเนินธรุิกจิของ Poly เมื�อเริาเลัอืกที�จะใช้ค้อมพวิเต่อริ/์อปุ้กริณ์มอืถือื 

ในค้ริอบีค้ริองส่ิวนต่วั เริามีหน้าที�ริบัีผิดชอบีต่อ่การิป้ฏิิบัีต่ติ่าม นโยบีายการิ

ใช้งานที�ยอมริบัี ของ Poly 

แมว้า่ Poly จะอนุญาต่ให้ใช้ค้อมพวิเต่อริห์ริอือปุ้กริณ์มอืถือืในค้ริอบีค้ริอง

อยา่งพอป้ริะมาณเพื�อจดุป้ริะสิงค้ท์ี�เกี�ยวขอ้งกับีการิทำางาน แต่ ่Poly  
ไมอ่นุญาต่ให้ใช้ริะบีบี แอพพลัเิค้ชัน ซ้อฟต่แ์วริ ์หริอืแพลัต่ฟอริม์ที�ไมไ่ด้

ริบัีอนุญาต่ (ริวมไป้ถืงึริะบีบีขอ้ค้วามชั�วค้ริาว) ในการิดำาเนินธรุิกิจหริอื

บีนัทึกธุริกริริมทางธรุิกจิ ต่วัอยา่ง เช่น พนักงานไมค่้วริใช้ WeChat, 
SnapChat, WhatsApp หริอืแอพพลัเิค้ชันใกลัเ้ค้ยีงในการิดำาเนิน

ธรุิกริริมทางธุริกจิ บีนัทกึทางการิเงนิ การิขาย แลัะบีนัทกึอื�นๆ ทั �งหมด 

ต่อ้งบีนัทกึในริะบีบี แอพพลัเิค้ชัน ซ้อฟต่แ์วริ ์แลัะแพลัต่ฟอริม์ที�ไดร้ิบัี

อนุญาต่จาก Poly ในการิบีนัทกึข้อมลูัดงักล่ัาว

อ้เมลัแลัะก�ริใชี้�ง�นำอินำเตอริเ์น็ำต
ในขณะทำางาน การิใช้งานอเีมลัแลัะอนิเต่อริเ์น็ต่ค้วริมีพื �นฐานที�ใช้เกี�ยว

กบัีการิดำาเนินงานของ Poly เริาค้วริใช้การิพิจาริณาที�ถืี�ถืว้นเสิมอในการิใช้

ริะบีบีอเีมลัหริอืการิเขา้ถืงึอนิเต่อริเ์น็ต่ แมว้า่จะมกีาริกำาหนดริหัสิผา่นแลัะ

การิริกัษาค้วามป้ลัอดภัย ริะบีบีอเีมลัก็ไมไ่ดเ้ป็้นค้วามลับัีหริอืเป็้นส่ิวนต่วั 
พนักงานค้วริจะทริาบีวา่อเีมลัแลัะการิเขา้ใช้งานอนิเต่อริเ์น็ต่ทั �งหมดจะถืกู

ต่ริวจสิอบีโดย Poly แลัะค้ณะผูบ้ีริหิาริของ Poly มสิีิทธิ�ในการิต่ริวจสิอบี

การิใช้งานหริอืเนื�อหาของอีเมลั การิใช้งานอนิเต่อริเ์น็ต่ หริอืการิใช้งาน

ริะบีบีค้อมพิวเต่อริข์องบีริษัิท หริอือปุ้กริณ์ที�เกี�ยวขอ้งไดต้่ลัอดเวลัา 

โดยไมจ่ำาเป็้นต่อ้งแจ้งลัว่งหน้า พนักงานค้วริใช้บีญัชีอเีมลัของ Poly แลัะ

ไมค่้วริใช้บีญัชีอเีมลัส่ิวนต่วัในการิดำาเนินธรุิกจิของ Poly

เริาจะไมใ่ช้อเีมลั อนิเต่อริเ์น็ต่ แลัะริะบีบีขอ้มลูัอื�นๆ ของ Poly ใน
ลักัษณะทำาใหเ้กดิค้วามแต่กแยก ค้กุค้ามผูอ้ื�น หริอืเป็้นภยัต่อ่ขวญักำาลังัใจ 
การิแสิดงหริอืการิส่ิงผา่นใดๆ ที�อาจต่คี้วามเป็้นการิค้กุค้ามหริอืการิเลัอืก

ป้ฏิบิีตั่ติ่อ่ผูอ้ื�นนั�นเป็้นสิิ�งต่อ้งห้ามอยา่งเขม้งวด

ซื่อฟต์แวริ์
เริาจะใช้เฉพาะซ้อฟต่แ์วริท์ี�ไดม้าแลัะไดร้ิบัีใบีอนุญาต่อยา่งเหมาะสิม 

จากแผนก IT ในการิดำาเนินธรุิกจิของ Poly เทา่นั�น Poly เค้าริพต่อ่

ทริพัยสิ์ินทางปัญญาของผูอ้ื�นแลัะจะไมใ่หอ้ภยัต่อ่การิสิริา้งหริอืการิใช้

ซ้อฟต่แ์วริใ์ดๆ ที�ผา่นการิค้ดัลัอกที�ผดิกฎหมายแลัะไมไ่ดร้ิบัีอนุญาต่  
แผนก IT ของเริาจะต่ริวจสิอบีอุป้กริณ์ของ Poly ต่ามริะยะเวลัา 

เพื�อยืนยนัวา่ซ้อฟต่แ์วริท์ี�ต่ดิต่ั �งนั�นไดร้ิบัีมาโดยผา่นการิอนุมตั่ ิแลัะริบัี 

ใบีอนุญาต่อยา่งเหมาะสิมเทา่นั�น ซ้อฟต่แ์วริท์ี�ไมไ่ดร้ิบัีใบีอนุญาต่หริอื 

ที�ไมไ่ดร้ิบัีการิสินับีสินุนจะถืกูลับีออกแลัะอาจมีการิแกไ้ขป้ริบัีป้ริงุ 

เคริอืข่�ยสงัคมออนำไลัน์ำ กิจกริริมอิเล็ักทริอนิำกส์

เริาสินับีสินุนใหพ้นักงานใช้เค้ริอืขา่ยสัิงค้มออนไลัน์อยา่งมคี้วามริบัีผดิชอบี 
เวน้แต่ไ่ดร้ิบัีอนุญาต่ใหใ้ช้เค้ริอืขา่ยสัิงค้มออนไลัน์ในนามของ Poly เริาจะไม่

ใช้เค้ริอืขา่ยสัิงค้มออนไลัน์ในการิดำาเนินธรุิกิจของ Poly แลัะเริาต่อ้งริะบีวุา่

ขอ้เท็จจริงิแลัะค้วามค้ดิเห็นที�แสิดงเป็้นของผูร้ิว่มงานเพยีงฝ่่ายเดยีว ไมใ่ช่

ค้วามค้ดิเห็นจาก Poly เริาริะมดัริะวงัอยา่งยิ�งในการิต่ริวจสิอบีใหแ้น่ใจวา่ไม่

ไดเ้ปิ้ดเผยขอ้มลูัที�เป็้นค้วามลับัีของ Poly หริอืขอ้มลูัลับัีอื�นๆ ที�เกี�ยวกับีงาน

สิำาหริบัี Poly แลัะงดการิใช้โลัโกข้อง Poly หริอืเค้ริื�องหมายการิค้า้โดย

ป้ริาศจากการิขออนุญาต่ นโยบีายการิใช้งานที�ยอมริบัีไดข้องเริามเีป้้าหมาย 

เพื�อช่วยใหค้้ณุใช้เค้ริอืขา่ยสัิงค้มออนไลัน์เพื�อช่วยป้กป้้องทริพัยสิ์ิน แบีรินด ์
แลัะชื�อเสีิยงของ Poly หากค้ณุไมแ่น่ใจเกี�ยวกับีนโยบีายต่อ่เค้ริอืขา่ยสัิงค้ม

ออนไลัน์ โป้ริดต่ดิต่อ่แผนกกฎหมายของเริาเพื�อขอค้ำาแนะนำา 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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ก�ริจัดืก�ริบันำทึกแลัะข�อม้ลั
แผนกกฎหมายของเริามีค้วามริบัีผิดชอบีทั �งบีริษัิทต่อ่โป้ริแกริมการิจดัการิ

บีนัทึกแลัะขอ้มลูั (RIM) โป้ริแกริมนี�กลัา่วถืงึการิสิริา้ง การิเก็บีข้อมลูั  
การิเก็บีริกัษา แลัะการิกำาจดัขอ้มลูัอิเล็ักทริอนิกส์ิแลัะบีนัทกึสืิ�อต่า่งๆ

นโยบีายของ Poly ซึ้�งก็ค้อืนโยบีายการิเก็บีริกัษาขอ้มลูั แลัะต่าริางการิเก็บี

ริกัษาข้อมลูั ของเริามีเป้้าหมายในการิช่วยค้ณุแลัะแผนกของค้ณุในการิ

จดัการิบัีนทกึไดอ้ยา่งเหมาะสิม

การิกำาจัด หริอืการิทำาลัายเอกสิาริของ Poly อาจอยู่ภายใต่ก้ฎหมาย  
กฎริะเบียีบี ขอ้บีงัค้บัี การิเริยีกริอ้งที�ริอการิอนุมตั่ ิการิดำาเนินการิ 

ดา้นกฎหมาย หริอืการิสิอบีสิวนจากภาค้ริฐัจากสิหพันธริฐั ริฐั ที�เอกสิารินั�น

เกี�ยวขอ้ง เมื�อใดก็ต่ามที�ค้ณุไดร้ิบัีการิแจง้จากสัิญญาผกูมดัใหเ้ก็บีริกัษา

เอกสิาริหริอืเมื�อชัดเจนแลัว้วา่เอกสิาริจะนำาไป้ใช้ในการิต่ดิต่อ่ดำาเนินการิ

ดา้นกฎหมายหริอืการิเริยีกริอ้ง การิสืิบีสิวนจากภาค้ริฐั หริอืป้ริะเด็นอื�นๆ 
หริอืการิดำาเนินงานของเจา้หน้าที� ค้ณุต่อ้งเก็บีริกัษาเอกสิาริที�เกี�ยวขอ้ง 
ริวมไป้ถืงึเอกสิาริที�เกี�ยวเนื�องกบัีเริื�องที�ค้ณุไดร้ิบัีแจง้แลัะเอกสิาริทั �งหมด

อาจนำาไป้สู่ิการิค้น้พบีพยานหลัักฐานที�ยอมริบัีได ้แลัะการิทำาลัายโดยทั�วไป้

ของเอกสิาริที�มเีป็้นป้ริะเด็นต่า่งๆ ค้วริถืกูริะงบัีไวชั้�วค้ริาว 

หากค้ณุไม่แน่ใจวา่เอกสิาริในพื �นที�ของค้ณุค้วริจะเก็บีริกัษาไวห้ริอืไม่เพริาะ

อาจมคี้วามเกี�ยวขอ้งกบัีการิเริยีกริอ้ง การิดำาการิดา้นกฎหมาย การิสิอบีสิวน

จากภาค้ริฐั หริอืสิิ�งที�ต่อ้งทำาหริอืการิดำาเนินงานของเจา้หน้าที�ริฐั  
โป้ริดป้ริกึษาต่อ่แผนกกฎหมาย

ก�ริสลัะสทิธิ�เงื�อนำไขต�มหลัักน้ำ�

การิสิลัะสิิทธิ�เงื�อนไขใดๆ ต่ามหลัักนี� หริอืนโยบีายที�เกี�ยวขอ้ง สิำาหริบัี

สิมาชิกค้ณะกริริมการิบีริษัิทหริอืผู้บีริหิาริริะดบัีสูิงต่อ้งไดร้ิบัีการิอนุมตั่ ิ

เป็้นลัายลักัษณ์อกัษริจากค้ณะกริริมการิบีริษัิทแลัะเปิ้ดเผยไป้ยงัผู้ถือืหุน้

ของ Poly ภายในริะยะเวลัาต่ามที�กฎหมาย หริอืกฎริะเบียีบีของ

ต่ลัาดหลัักทริพัยนิ์วยอริก์ไดก้ำาหนดไว ้การิสิลัะสิิทธิ�ต่อ่ขอ้กำาหนดใดๆ 

 ในหลัักการินี�เกี�ยวกบัีพนักงานค้นอื�นใด ต่อ้งไดร้ิบัีอนุมตั่เิป็้นลัายลัักษณ์

อกัษริโดยป้ริะธานฝ่่ายกฎหมายแลัะการิกำากับีดแูลั ผู้บีริหิาริสูิงสุิด 

ดา้นการิเงนิ หริอืผูบ้ีริหิาริสูิงสุิด

ข�อม้ลัเพิ�มเติม
ในหลักันี�ไมม่สิีิ�งที�สิริา้งหริอืสืิ�อถืงึสัิญญาจ้างงานหริอืเงื�อนไขในการิ 

จา้งงาน การิจ้างงานที� Poly ในสิหริฐัอเมริกิานั�นเป็้นการิวา่จา้ง 

แบีบี At-will ซึ้�งหมายค้วามวา่สิามาริถืเลักิจ้างทั �งโดยมสีิาเหต่หุริอืไมม่ี

สิาเหต่ ุทั �งโดยแจง้หริอืไมแ่จง้ใหท้ริาบีลัว่งหน้าไดท้กุเมื�อ โดยพนักงาน 
หริอืโดย Poly บีางค้ริั �ง เริาอาจเสินอขอ้ต่กลังการิจ้างงานให้กบัีพนักงาน

บีางค้นของ Poly เป็้นริะยะเวลัาหนึ�ง แลัะขอ้ต่กลังจะต่อ้งทำาเป็้น 

ลัายลักัษณ์อกัษริ ในขอบีเขต่อำานาจต่ามกฎหมายที�ไมอ่นุญาต่ใหม้กีาริวา่

จา้งแบีบี At-will พนักงานจะต่อ้งทำาการิต่กลังเป็้นลัายลักัษณ์อกัษริกบัี 
Poly บีคุ้ค้ลัใดที�มขีอ้ต่กลังเป็้นลัายลักัษณ์อกัษริดงักล่ัาวที�ดำาเนินการิ

โดยเจา้พนักงานที�ไดร้ิบัีอนุญาต่จาก Poly จะไมไ่ดเ้ป็้นลักูจ้างแบีบีการิ

วา่งจา้ง At-will

นโยบีายในหลักัการินี�ของเริาไม่ไดเ้ป็้นริายการินโยบีายทั �งหมด หริอื

ริายการิริปู้แบีบีขอ้พงึป้ฏิบิีตั่ทิั �งหมดของ Poly ที�สิามาริถืส่ิงผลัทางวนัิย

จากบีริษัิท
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ขา้พเจ้ายอมริบัีวา่ขา้พเจา้ไดร้ิบัีแลัะอ่านหลัักจริยิธริริมนี�

ขา้พเจ้ายอมริบัีวา่ขา้พเจา้เขา้ใจมาต่ริฐาน นโยบีาย แลัะวธิกีาริที�มใีนหลัักนี� แลัะเขา้ใจวา่อาจจะมมีาต่ริฐาน นโยบีาย วธิกีาริ กฎหมาย กฎริะเบียีบี แลัะ 

ขอ้บีงัค้บัีเพิ�มเต่มิที�เกี�ยวกบัีต่ำาแหน่งของข้าพเจา้

ขา้พเจ้ายอมริบัีที�จะป้ฏิบิีตั่ติ่ามหลัักทกุเวลัาในริะยะการิวา่จา้ง แลัะ/หริอืบีริกิาริแก ่Poly

หากข้าพเจา้มคี้ำาถืามเกี�ยวกบัีค้วามหมายของหลัักการิ หริอืขอ้กำาหนดทางกฎหมายแลัะขอ้บัีงค้บัีที�เกี�ยวกบัีต่ำาแหน่งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ริบัีทริาบีวา่ 

ขา้พเจ้ามคี้วามริบัีผิดชอบีที�จะต่ดิต่อ่แผนกกฎหมาย แลัะข้าพเจา้ริบัีทริาบีวา่แผนกกฎหมายจะเก็บีค้ำาถืามของขา้พเจา้ไวเ้ป็้นค้วามลับัีเท่าที�จะสิามาริถื 

ป้ฏิบัิีต่ไิด ้เวน้แต่จ่ะมคี้วามจำาเป็้นในการิทำาการิสิอบีสิวนหริอืทำาการิแก้ไขใดๆ หริอืเพื�อให้เป็้นไป้ต่ามกฎหมายที�มผีลับีงัค้บัีใช้ แลัะฉันจะไมถ่ืกูแกแ้ค้น้ 

อนัเนื�องมาจากการิถืามค้ำาถืามดงักล่ัาวโดยสุิจริติ่ใจ

ขา้พเจ้าริบัีทริาบีวา่ทั �งการิยอมริบัีแลัะหลัักนี�ไมไ่ดม้ไีวเ้พื�อสิริา้งค้วามแต่กต่า่งหริอืมาแทนที�ขอ้กำาหนดแลัะเงื�อนไขทั�วไป้ในการิวา่จา้งของข้าพเจา้ 

โดย Poly หริอืการิบีริกิาริให้แก ่Poly หริอืสิริา้งสัิญญาจา้ง

ขา้พเจ้ายงัเข้าใจอีกวา่อาจมีการิแกไ้ขหริอืดดัแป้ลังหลัักการินี�เป็้นค้ริั �งค้ริาวเพียงฝ่่ายเดยีวโดย Poly ซึ้�งเป็้นส่ิวนหนึ�งของโป้ริแกริมต่อ่เนื�องดา้นจริยิธริริม

แลัะการิป้ฏิบัิีต่ติ่ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของ Poly
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