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จดหมายจาก  PLEXUS CEO 

ทีม Plexus, 

หนึ่งในความแตกตางทีส่ําคัญของเราในฐานะบรษิัทคือวัฒนธรรมของเรา 

วัฒนธรรมที่สรางข้ึนจากความสัมพันธที่แข็งแกรงและการทํางานเปนทมี ความเปนเลิศ การใหความสําคัญกับลูกคา 
การสือ่สารแบบเปด และความซื่อสัตยวฒันธรรมท่ีสรางขึ้นจากความสมัพันธทีแ่ข็งแกรงและการทาํงานเปนทีม ความเปนเลิศ 
การใหความสําคัญกับลูกคา การสือ่สารแบบเปด และความซื่อสัตย 
วัฒนธรรมของเราชวยใหเราดําเนินตามวสิัยทัศนของเรา: เราชวยสรางผลิตภัณฑทีส่รางโลกที่ดีข้ึน 
รากฐานของวฒันธรรมของเราคือ จรรยาบรรณของเรา และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (หลกัจรรยาบรรณ) 

ฉันเช่ือวาเมื่อเวลาผานไป วฒันธรรมของ Plexus ไดพัฒนาขึ้นโดยที่คานยิม ลาํดับความสําคัญ ทักษะ 
และความอยากรูอยากเห็นของเราเติบโตขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น 

ตัวอยางทีส่ําคญัอยางหนึ่งของวิวฒันาการของวฒันธรรมของเรา 
และสิ่งหนึ่งท่ีฉันรูสึกต่ืนเตนเปนพิเศษคือการเรงความพยายามดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของเรา 
ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมการมุงเนนท่ีความหลากหลายและ การรวมเปนหนึ่ง การรเิริ่มเพ่ือความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม เชน 
ารลดการใชพลังงานและการลดของเสียรวมถึงการรเิริม่การมีสวนรวมของชุมชน โปรแกรม ESG ของ Plexus 

ตอกย้าํวฒันธรรมของเราและความมุงมั่นทีจ่ะสรางโลกที่ดีกวาในฐานะผูดูแลอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ นายจาง 
หุนสวนในชุมชน และพลเมอืงโลก ความมุงม่ันของเราตอความยั่งยืนและผลกระทบทางสงัคมในเชิงบวกเปนตัวอยางทีด่ีของ 
Plexus และพวกคุณทุกคน 

เปนสิ่งสําคญัที่คุณตองเขาใจและทําความเขาใจ จรรยาบรรณ 

และใชเปนแนวทางสําหรับพฤติกรรมของคุณและการตัดสนิใจ 

หลักจรรยาบรรณจะสรุปและสรุปคําจาํกัดความของวฒันธรรมของเรา ตลอดจนหนาที่ทีเ่ราทุกคนมีในการรักษาไว  
ใชเพ่ือตอกย้าํความมุงมั่นของเราในการดาํเนนิงานอยางมคีวามรบัผิดชอบและมีจรยิธรรม 

และแสดงภาระหนาท่ีของเราในฐานะผูนาํทีเ่ช่ือถือไดในชุมชนธุรกิจ 
หลักจรรยาบรรณยังเนนย้ําถึงความสําคัญของการมสีภาพแวดลอมทีเ่ปดกวางและเปนมติร 
ซึ่งพนักงานทุกคนรูสึกมพีลังที่จะทาํในสิ่งที่ถูกตอง 
และไดรบัการสนับสนุนใหแสดงขอกังวลหากมีการสังเกตการละเมดิหลักปฏิบัติ 

 

ความสําเรจ็ของ Plexus และความกาวหนาของเราในฐานะบริษัทขึ้นอยูกับเราแตละคน 
ที่ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและฏิบัติตามคานิยมและพฤตกิรรมความเปนผูนําของเรา 
เราตองยังคงมุงมั่นที่จะสรางสรรคนวัตกรรม การเติบโต และววิัฒนาการตอไป ดวยการดาํเนินงานในฐานะ One Plexus 

ซึ่งเปนทีมท่ีมีจริยธรรมและเปนหนึ่งเดียว เราจะยังคงสรางความแตกตางในการสรางโลกที่ดีข้ึน 

 

ทอดด เคลซีย  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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บทนํา 

การปฏิบัติอยางมืออาชีพและมีจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายถือเปนความรับผิดชอบของทุกคน Plexus Corp. 

(รวมถึงบริษัทสาขา “Plexus”) คาดหวังใหพนักงานและตัวแทนทุกคน รวมถึงกรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา 
และผูรบัจางอิสระทกุคน ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของทุกประเทศที่เราทําธุรกิจและปฏิบัติตนอยางมอือาชีพ 
และมหีลักจรรยาบรรณ หลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจของ Plexus (เรียกอีกอยางวา "หลักจรรยาบรรณ") 
ครอบคลุมความคาดหวังนี้และใหแนวทางและความคาดหวงัในการดาํเนินกิจกรรมประจาํวันตามกฎหมายและมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ Plexus ทั่วโลก   

แมวาหลักจรรยาบรรณจะไมสามารถตอบคําถามทุกขอหรอืจัดการกับสถานการณทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได 
แตก็สรุปนโยบายองคกรของเราและใหแนวทางทัว่ไปเก่ียวกับวิธีการดาํเนนิการดวยความรับผิดชอบ 
การอานหลักจรรยาบรรณแสดงวาคุณเขาใจและยอมรับหลักจรรยาบรรณและนโยบายพ้ืนฐาน 
การไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณหรอืนโยบายอื่นๆ ของ Plexus 

อาจสงผลใหเกิดการลงโทษทางวินยัจนถึงและรวมถึงการเลิกจาง   

 

กรรมการ พนักงาน และตัวแทนอื่นๆ ทั้งหมดภายใตหลักจรรยาบรรณไดรับการคาดหวงัให : 

ปฏิบัติตามรหัส 

อานหลักจรรยาบรรณและพยายามปฏิบัติตามหลักการและขอกําหนดทางกฎหมายทั้งหมด 

ใชการตัดสินอยางมีจริยธรรม 

ใชวิจารณญาณทางจรยิธรรมในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของ Plexus 

หลักจรรยาบรรณนี้มวีัตถุประสงคเพ่ือชวยแนะนาํคุณในการใชวิจารณญาณทางจริยธรรม หนา 4 

ใหแนวทางเฉพาะเก่ียวกับวธีิการตัดสินอยางมีจรยิธรรม 

แจงปญหาและขอกังวล 

เมื่อใดก็ตามที่คุณสงสยัวามีการละเมดิกฎหมาย หลักจรรยาบรรณ หรือนโยบาย Plexus อื่นๆ คุณควรแจงขอกังวลทันที 
คุณควรแจงขอกังวล ตั้งแตเนิ่นๆ ยิ่งเรารอแกไขขอกังวลนานเทาไร ก็ยิ่งอาจเลวรายลงเทานั้น 
คุณสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวธีิแจงปญหาและขอกังวลไดในหนา 7 และ 8 

 

หากคุณมีคําถามใดๆ คุณสามารถเขาถึงนโยบายของ Plexus ไดท่ี CONNECT 

หรือพูดคุยกับหวัหนางานของคุณหรอืตัวแทนฝายทรัพยากรบุคคล ขอมูลการติดตอโดยละเอยีดเพ่ิมเติม 
รวมทั้งหมายเลขสายดวนจริยธรรม ดูไดท่ีหนา 7 และ 8 
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การใชวิจารณญาณทางจริยธรรม  

เราคาดหวังใหพนักงานทุกคนใชวิจารณญาณท่ีดีในกิจกรรมทางธรุกิจของ Plexus 

เพ่ือชวยใหคุณตัดสินใจทางธรุกิจที่สอดคลองกับหลักจรรยาบรรณ คุณควรถามตัวเองดวยคําถามเหลานี้: 

การตัดสินใจละเมิดขอกําหนดทางกฎหมายหรือไม? 

Plexus มุงม่ันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใชกับธุรกิจของเรา 
เราคาดหวังใหพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะทาํการตัดสินใจทีส่อดคลองกับความมุงมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎ
หมาย   

การตัดสินใจละเมิดนโยบาย PLEXUS หรือไม 

เรามุงม่ันที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ Plexus 

อยางเทาเทยีมกันพนักงานควรทําความคุนเคยกับนโยบายที่เก่ียวของกับกิจกรรมการทาํงานและพยายามปฏิบัติตามนโยบา
ย 

การตัดสินใจสอดคลองกับคานิยมหลักและพฤติกรรมความเปนผูนาํของเราหรือไม? 

คานิยมและพฤติกรรมความเปนผูนําของ Plexus ตามที่สรปุไวในหนา 5 และ 6 ดานลาง 
เปนเครื่องมอืท่ีมีประโยชนในการเปนแนวทางในการตัดสินใจ 

คุณจะรูสึกสบายใจที่มีผูอื่นคนพบเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือไม? 

กฎเกณฑทีด่ีในการตัดสินใจคือ คุณ ยินดีที่จะแบงปนการตัดสินใจกับครอบครวั เพ่ือน หรอืเพ่ือนรวมงานหรือไม 
บางครั้งเรียกวา  “ผังตรวจสอบแบบหัวขาว” คุณจะสบายใจกับการตัดสินใจเปนหัวขอขาวหรอืไม 

 

จําไววาคุณไมไดตัดสินใจคนเดยีว คุณสามารถขอความชวยเหลือหรอืคําแนะนําจากหัวหนางานหรือผูจัดการ 
ฝายทรพัยากรบุคคล หรอืแหลงขอมูลทีอ่ธิบายไวในสวนการแจงและแกไขปญหาและขอกังวลของหลักจรรยาบรรณในหนา 
7 และ 8 ดานลางไดเสมอหากคุณไมแนใจวาการตัดสินใจนั้นถูกตองตามหลักจรยิธรรมหรือไม 
คุณควรรอเพือ่ตัดสินใจและขอคําแนะนาํ 
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คานิยมของเรา   

ผูคนใน Plexus ทุกคนไดรบัการคาดหวังใหแสดงคานยิมของเรา 
นี่คือคานิยมของเราและจะตองเปนแนวทางการปฏิบัตขิองเราเสมอ 

 

 

 

  

ความสมัพนัธและการทาํงานเปนทมี 
เราใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธและการทาํงานรวมกัน 
ความสัมพันธตองการความเคารพซึ่งกันและกัน ความจริงใจ ความออนนอมถอมตนและความเปนมิตร 
ความสัมพันธเชิงบวกสงเสรมิความไววางใจและการทาํงานเปนทมี 
การทาํงานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนในการสรางบริษัททีย่อดเยี่ยม 

ความเปนเลศิ 
ดวยแรงขับและพลังงาน เรามุงมั่นสูผลลัพธที่ประสบความสาํเรจ็และเปนเลิศในทุกสิ่งทีเ่ราทํา 
เราไมยอมรับความธรรมดาและพยายามปรับปรุงอยางตอเนื่อง   
เราไมสนใจวาใครจะไดรับเครดิตสําหรับความสําเรจ็ เราไมไดรบัแรงบันดาลใจจากการสงเสริมตนเอง 

การสือ่สารแบบเปด 
เราสือ่สารความคิดเห็นและความคิดของเราอยางเปดเผยและโปรงใส 
ใหคุณคาเมื่อผูอ่ืนทาํเชนนั้นอยางเสรีและมสีวนรวมในการอภิปรายเชิงสรางสรรค เมือ่มกีารตัดสินใจ 
เราสนับสนุนการตัดสินใจเหลานั้นอยางเปดเผยและกระตือรอืรน 

ความซือ่สตัย 
เรารักษามาตรฐานทางจรยิธรรมในระดับสูง เราซือ่สัตยและยุติธรรมในทุกดานของงาน 
ปฏบัิติตอผูอื่นใหเกียรติและเคารพ 
และปฏิบัติตามพันธกรณีของเราในฐานะพลเมอืงและพนักงานที่รับผดิชอบ 
เราใหความสําคัญกับช่ือเสยีงสวนตัวและช่ือเสยีงของ Plexus 
เราตระหนักดวีาช่ือเสียงมีความสาํคญัตอความสําเรจ็ของเรา 

 

มุงเนนลกูคา 
เราทุมเทใหกับลูกคาภายในและภายนอกของเราและมุงมั่นที่จะชวยใหพวกเขาประสบความสาํเรจ็ 
เราเติมเต็มและเติมพลังในความสําเร็จของพวกเขา เห็นอกเห็นใจกับความตองการของพวกเขา 
และตระหนักดีวาความสําเร็จของเราเปนผล มาจากความสาํเรจ็ของลูกคา 
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พฤติกรรมความเปนผูนําของเรา   

ผูคนใน Plexus ทุกคนทุกคนแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนํา 
ไมวาพวกเขาจะเปนผูมีสวนสนับสนุนรายบุคคลหรอืเปนผูนําสวนใหญในองคกรของเรา ในนามของลูกคา พนักงาน 
และผูถือหุนของเรา เราจะ: 

 

 

 

 

  

จดัลาํดบัความสาํคญัคนของเรา 
ในการแสวงหาความเปนเลศิ เราหลอเลี้ยงและพัฒนาบุคลากรของเรา 
เราคาดหวังและใหรางวัลกับผลงานที่สูงและจดัการกับผลงานที่ดอยประสิทธภิาพดวยความเรงดวน 
ตรงไปตรงมา และเอาใจใส 
เราไดรบัและใหขอเสนอแนะออนนอมถอมตนและความสนใจอยางจริงใจในการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง 
เราใหความสําคัญกับลักษณะบุคลิกภาพ ความมุงมั่น และทกัษะทางปญญานอกเหนือจากประสบการณ 
และไมเสียสละคุณสมบัติเหลานี้เพ่ือประสบการณ 

 

แกปญหา 
เราคาดการณ ระบุ รับทราบ และริเริ่มในการแกปญหา เมือ่แกปญหา 
เราตรวจสอบขอเท็จจริงอยางรอบคอบ ดึงความรูของผูอื่น คาดการณผลที่ตามมา 
และมุงมั่นที่จะตระหนักถึงผลลัพธที่ประสบความสาํเรจ็อยางไมลดละ 
เรารับทราบและเรยีนรูจากความผิดพลาดของเราและยังคงเหนียวแนนเมื่อตองเผชิญกับอปุสรรคที่ทาทา
ยที่สดุ เราชวยเหลือและสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นแกปญหา เมื่อไดทางออกแลว 
ดําเนินการอยางเรงดวน 

จงกลาหาญ 
เราจัดการกับปญหาบุคลากร ปญหาองคกร ชองวางความรบัผดิชอบ 
และสถานการณทีย่ากลาํบากอยางรวดเร็วและตรงไปตรงมา แตดวยความละเอยีดออนและความรอบคอบ 
เราไมแสดงเหตุผลวาไมมีการดําเนนิการในเรือ่งเหลานี้ 
เราสรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อํานวยตอความสําเร็จอยางกลาหาญผานการใหกําลังใจ การยอมรบั 
และการสนับสนุน 

 

สรางนวตักรรม 
เราทาทายสภาพที่เปนอยู พิจารณาแนวคิดใหมๆ จากทุกที่ และไมเคยพอใจกับความสาํเร็จ 
เราใชความเสี่ยงทีว่ัดได เราพยายามทําความเขาใจและชวยเหลือผูอื่นที่รับความเสีย่งท่ีวัดได 

 

เปนกลยทุธ 
เราเขาใจกลยุทธของ Plexus กําหนดแผนและเปาหมายเสริม 
และพยายามทาํความเขาใจวาเราและทีมจะสรางความแตกตางไดอยางไร 
เรามุงม่ันที่จะบรรลุเปาหมายระยะส้ันโดยคํานึงถึงขอกาํหนดในระยะยาว 
เราตัดสินใจและแสวงหาโอกาสที่นําไปสูความสําเร็จในระยะยาว 
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การแจงและแกไขปญหาและขอกังวลตางๆ 

ปรัชญาเปดประตู 

Plexus เช่ือมั่นในการปรับปรุงผลิตภณัฑ บริการ และการพัฒนาพนักงานของเราอยางตอเนือ่ง 
เราสนับสนุนความคิดเห็นและความคิดเห็นทีส่รางสรรค โดยไมตองกลัวการตอบโต เนื่องจาก Plexus 

จําเปนตองหารอืและแกไขปญหาหรือขอรองเรยีนใดๆ การสือ่สารแบบเปดเปนหนึ่งในคานยิมของเรา 
และคุณควรแจงและแกไขปญหาและขอกังวลใดๆ 

เมื่อคุณควรแจงปญหาและขอกังวล 

เมื่อใดก็ตามที่คุณสงสยัวามีการละเมดิกฎหมาย หลกัจรรยาบรรณ หรือนโยบาย Plexus อื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทีเ่ก่ียวของกับปญหาดานบัญชีหรือการเงิน คุณมีหนาท่ีรับผดิชอบในการแจงขอกังวลเหลาน้ีทันท ี
คุณควรแจงขอกังวล ต้ังแตเนิน่ๆ ยิ่งเรารอแกไขขอกังวลนานเทาไร ก็ยิ่งอาจเลวรายลงเทานั้น  

วิธีการติดตอคนที่ เหมาะสม 

โดยทั่วไป หัวหนางานหรอืผูจัดการของคุณจะอยูในตําแหนงท่ีดีทีส่ดุในการแกไขปญหาอยางรวดเรว็หรอืตอบคําถามใดๆ 
ที่คุณอาจมีเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
คุณยังสามารถติดตอตัวแทนฝายทรพัยากรบุคคลของคุณหรือบุคคล Plexus ที่มีช่ืออยูในสวน "Plexus ทีม" ดานลาง 
หรือคุณสามารถรายงานขอกังวลของคุณผานสายดวนจรยิธรรม (คําแนะนําในหัวขอ “สายดวนจริยธรรม” ในหนา 8) 

หากกฎหมายทองถิ่นอนญุาต คุณสามารถรายงานไปยังสายดวนจริยธรรมไดโดยไมเปดเผยตัวตน 
คุณควรใชวธิีการสือ่สารทีส่ะดวกทีส่ดุสาํหรับคุณ 

PLEXUS ทีม 

หากตองการแจงปญหาหรอืขอกังวลทีเ่ก่ียวของกับหลักจรรยาบรรณ 
หรือถามคําถามหรอืขอคาํแนะนําเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณ คุณอาจติดตอหัวหนางานหรือผูจัดการ 
ตัวแทนฝายทรัพยากรบุคคลของคุณ หรอืบุคคลใดๆ ดังตอไปนี้: 
 

Todd Kelsey Chief Executive Officer Todd.Kelsey@plexus.com 

Steve Frisch President & Chief Strategy Officer Steve.Frisch@plexus.com 

Oliver Mihm 
Angelo Ninivaggi 

Exec VP & Chief Operating Officer 

Executive VP, Chief Administrative Officer, 
General Counsel & Secretary 

Oliver.Mihm@plexus.com 

Angelo.Ninivaggi@plexus.com 

Pat Jermain Executive VP & Chief Financial Officer Pat.Jermain@plexus.com 

Victor Tan         Regional President – APAC Victor.Tan@plexus.com 

Ronnie Darroch Executive VP, Global Operations & Regional 
President – EMEA 

Ronnie.Darroch@plexus.com 

Scott Theune Regional President - AMER Scott.Theune@plexus.com 

Jamie Crouse VP – Human Resources Jamie.Crouse@plexus.com 

Nichole Kuss Director of Internal Audit Nichole.Kuss@plexus.com 

Michael Weber Corporate Compliance Officer Michael.Weber@plexus.com 
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สายดวนจรยิธรรม (ดหูนาถดัไป) 

สายดวนจริยธรรม 

คุณสามารถแจงปญหาและขอกังวลผานสายดวนจรยิธรรมของ Plexus 

สําหรับการ แจงปญหาและขอกังวลทางโทรศัพท (โทรฟรี): 

จีน  400-8-801-483  

เยอรมนี 0 800 1822661 

มาเลเซีย 1 800 81 5123  

เม็กซิโก 800 681 1827 

โรมาเนีย 0800 890 490 

อังกฤษ 0 800 102 6408 

อเมริกา  1 888 873 3711 

ประเทศไทย 1800014782 

 
สาํหรบัการรายงานทางเวบ็:  
ในสหรัฐอเมริกา: www.reportlineweb.com/plexus   

นอกสหรฐัอเมรกิา: https://iwf.tnwgrc.com/plexus    

 
ทางไปรษณยี: 
คุณยังสามารถสงขอกังวลของคุณไปที่: Director of Internal Audit, PO Box 304, Neenah, WI 54957-0304 

 

ผลกระทบของการรายงาน 

Plexus ปฏิบัติตอรายงานทั้งหมดอยางจริงจังและเปนธรรม และบรษิัทจะตรวจสอบรายงานท้ังหมดทันที 
เราจะดําเนินการสืบสวนท้ังหมดอยางรอบคอบและพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความลบัของทุกคนที่ขอไมเปดเผยชือ่ภายใ
นขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราสนับสนุนใหพนักงานรวมมอือยางเต็มที่ในการสืบสวนใดๆ และตอบขอซักถามใดๆ 
ที่เกิดขึ้นตามความจริงและครบถวน พนักงานทกุคนจะไดรับการปฏิบัติอยางมีศักดิศ์รีและใหเกียรติ 
และพนักงานทุกคนจะไมถูกตอบโตหรอืขมขูใดๆ ในการรายงานขอกังวลโดยสจุริตใจ 
พนักงานที่เช่ือวาตนไดรับการตอบโตจากการรายงานขอกังวล 
ควรติดตอตัวแทนฝายทรัพยากรบุคคลหรือที่ปรึกษาทัว่ไปของ Plexus การระงบัขอมูล การใหขอมูลทีเ่ปนเท็จโดยเจตนา 
หรือการตอบโตพนักงานท่ีรายงานการละเมดิจะสงผลใหมกีารลงโทษทางวินยั 

 

ผลกระทบของการละเมิด 

การละเมดิหลักจรรยาบรรณหรือนโยบาย Plexus ที่เปนพ้ืนฐานสําหรับหลักจรรยาบรรณอาจสงผลใหมกีารลงโทษทางวินยั 
สูงสุดและรวมถึงการยุต ิ การกระทาํที่ผดิกฎหมายใด ๆ 
จะถูกรายงานไปยังหนวยงานที่เหมาะสมและอาจทําใหมีการยกเลิกทันที Plexus มุงม่ันที่จะดาํเนินการใดๆ 
ที่จําเปนเพ่ือแกไขการละเมดิดังกลาวและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก 
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พนักงานตองใหความรวมมือในการตรวจสอบหรือตรวจสอบภายในรอืการสอบสวนใดๆเกีย่วของกับการละเมิดหลักจรรยาบ
รรณนโยบาย Plexus หรอืขอกําหนดทางกฎหมายทีเ่กิดขึ้นจริงหรอืที่นาสงสัย 

 

ความซื่อสัตยสวนบุคคลและผลประโยชนทับซอน 

ช่ือเสียงของ Plexus ในชุมชนถูกกําหนดโดยงานที่เราทําและพนักงานทีเ่ปนตัวแทนของเรา 
พนักงานทกุคนตองรักษาระดบัสูงสดุของความประพฤตสิวนตัว 
ความซื่อสัตยและความซื่อสัตยสุจริตเม่ือมสีวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนตัวแทนของ Plexus ไมเพียงแตในขณะที่ปฏิบติังาน 
แตยังรวมถึงในชุมชนดวย 
ความรับผดิชอบของพนกังานท่ีอธิบายไวดานลางมีความสําคัญตอความสําเรจ็ของเราและตองเปนความมุงมั่นรวมกันของทุ
กคน 

 

ความประพฤติสวนตัว 

เราคาดหวังใหพนักงานประพฤติตนอยางเหมาะสมและมีจรยิธรรมตลอดเวลา พนักงานจะตองงดเวนจาก: 
 การสรางความขดัแยงในการทําลายลางกับเพือ่นรวมงาน หัวหนางาน ผูมาเยีย่มเยอืน หรือผูอื่น 

 มีสวนรวมในภาษาหรอืการกระทําทีห่ยาบคาย ดหูมิ่น หรือลวงละเมดิตอผูอื่น; 

 มีสวนรวมในพฤติกรรมที่ หยาบคายหรอืไมเหมาะสม 

 ปฏิบัติตอบุคคลใดก็ตามในลักษณะที่ไมสภุาพ ไมเอาใจใส หรือไมเปนมืออาชีพ 

 ใชกลวิธีขมขูหรือ คุกคาม;หรอื 

 เขาไปพัวพันกับสถานการณที่อาจสรางความอับอายใหกับคุณหรือ Plexus 

 

ความซื่อสัตย  

เราคาดหวังใหพนักงานพูดความจริง หามมิใหพนักงานพดูขอความที่เปนเทจ็หรอืทาํใหเขาใจผดิ 
(เปนลายลักษณอักษรหรอืดวยวาจา) เก่ียวกับเรื่องใดๆ ตอเจาหนาทีข่องรฐั เจาหนาทีข่องบริษัท พนักงาน Plexus อื่นๆ 
หรือตัวแทนหรอืพนักงานของบริษัทที่เราทาํธุรกิจดวย 

 

ความรับผิดชอบความไววางใจ   

ตําแหนงของคุณที ่ Plexus 

อาจทําใหคุณอยูในตําแหนงที่ไววางใจและมั่นใจเปนพิเศษในสวนที่เก่ียวกับระบบและขอมูลของเรา 
และระบบและขอมูลของลูกคา ซัพพลายเออร และพันธมิตรทางทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา 
คุณไมควรใชการเขาถึงระบบหรือขอมลูดังกลาวเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรอืความพึงพอใจ 
นอกเหนือจากความรบัผิดชอบในงานของคุณ หรอืใชสทิธิข์องคุณในทางที่ผดิ 

ความเปนสวนตัว 

หลายประเทศควบคุมการรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคลคือขอมลูใด ๆ ที่ระบุตัวบุคคลโดยตรง เชน 
ช่ือ ที่อยู ขอมูลตดิตอ หมายเลขประจําตวัท่ีทางราชการออกให หรือขอมูลที่คลายคลึงกัน Plexus 

พยายามจดัการขอมูลสวนบุคคลดวยความรับผิดชอบและเปนไปตามกฎหมายความเปนสวนตัวที่บังคับใช Plexus 
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เคารพความเปนสวนตัวของพนักงานของเรา อดีตพนักงาน และผูที่มีแนวโนมจะเปนพนักงานในอนาคตของเรา 
และรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเทาที่จาํเปนเพ่ือการดาํเนินงานของบริษัทอยางมีประสิทธภิาพและเปนไปตามกฎ
หมายเทานั้น พนักงานไมควรรวบรวม เขาถึง ใช เก็บรักษาหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
เวนแตจําเปนสาํหรับวัตถุประสงคทางธรุกิจที่ชอบดวยกฎหมายภายในขอบเขตหนาที่งานของพนักงาน 
หากพนักงานมขีอกังวลเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลของตนหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอื่น ควรสงอีเมลถึง 
privacy@plexus.comผูสนับสนุนความเปนสวนตัวในพ้ืนท่ี หรอืแจงขอกังวลของคุณตามคําแนะนาํในหนา 7 และ 8 

ของหลักจรรยาบรรณนี้ 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

ความเปนสวนตัวของพนกังาน (SOP 13725 ใน DCS) 

 

ผลประโยชนทับซอน 

งานท่ีคุณทาํเพือ่ Plexus จะตองดาํเนนิการเพ่ือประโยชนสูงสุดของ Plexus และผูมีสวนไดสวนเสยี 
พนักงานทกุคนตองหลีกเลีย่งกิจกรรมใดๆ ที่ขดัแยงกับผลประโยชนน้ี หรอืแมแตดูเหมอืนจะขัดแยงกับผลประโยชนน้ี 
ความขดัแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรอืสถานการณประนีประนอมกับการตดัสินใจของคุณหรือความสามารถของคุณในการดาํเ
นินธุรกิจเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของ Plexus หรอืแมแตทาํใหดเูหมือนประนปีระนอมหรือแบงแยกความภักด ี
ความขดัแยงอาจเกิดข้ึนไดในเรื่องธุรกิจใดๆ รวมถึงธุรกรรมการซือ้และการขาย การเลอืกซัพพลายเออร 
โอกาสในการลงทุน และการวาจางหรือเลือ่นตําแหนงพนกังาน ดวยเหตุนี ้ Plexus 

จึงไมขยายสินเช่ือสวนบุคคลหรือสินเช่ือรูปแบบอื่นๆ ใหกับพนักงานหรอืกรรมการของบริษัท  

 

หากไมไดรับการอนุมัติลวงหนา พนักงานและกรรมการตองไม: 
 มีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการจางงานภายนอก 

ซึ่งใหผลประโยชนของตนหรอืผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมอ่ืน ๆ มากอนผลประโยชนสูงสดุของ Plexus; 

 เขารวมหรอืโนมนาวการตัดสนิใจในการทํางานที่อาจถูกมองวาเปนการมอบผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโ
ยชนใหกับบุคคลที่คุณมีความสัมพันธสวนตัวอยางใกลชิด   

 ถือผลประโยชนทางการเงนิโดยตรงหรอืโดยออมในบริษัทหรือธุรกิจใดๆ ทีเ่ปนซัพพลายเออร ลูกคา 
หรือคูแขงของ Plexus ยกเวน ที่พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอาจถอืหุนไดถึง 2% 

ของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย;  
 ทําธรุกรรมอื่นๆ กับ Plexus 

ซึ่งพวกเขาไดรับการชําระเงนิโดยตรงหรอืโดยออมนอกเหนือจากคาตอบแทนการจางงาน หรือ 

 รักษาความสัมพันธในการรายงานโดยตรงหรอืโดยออมกับพนกังานคนอื่นท่ีเปนญาติหรือคูรักโดยไมเปดเผยต
อฝายทรัพยากรบุคคลในทันที 

 

หากคุณเช่ือวาคุณมีผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดข้ึนหรือเกิดขึ้นจริง 
คุณตองเปดเผยความขดัแยงตอหวัหนางานของคุณและขออนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนางาน ฝายทรัพยากรบุคคล 
หรือฝายกฎหมายกอนดาํเนนิการตอ 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 
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นโยบายตอตานการทุจริต (CP 7143 ใน DCS) 

นโยบายการจางงานญาติและคูรัก (CP 13861 ใน DCS) 

 

การจางงานและการเปนสมาชิกอื่นๆ ในคณะกรรมการบริษัท 

พนักงานตองไมทํางานทีส่องหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายนอก (รวมถึงบริการอาสาสมัคร ธุรกิจสวนตัว บริการคณะกรรมการ 
บริการท่ีปรึกษา บริการใหคําปรึกษา หรอืสมาชิกในอตุสาหกรรม) ที่สรางความขดัแยงทางผลประโยชนกับ Plexus 

หรือที่รบกวนหนาที่งานท่ีพวกเขาทํา สําหรับเพล็กซสั 
สงเสริมใหพนักงานรบัใชในคณะกรรมการองคกรการกุศลหรอืองคกรชุมชน 
การเปนสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัอื่นจะตองไดรบัการอนุมัติลวงหนาจากที่ปรกึษาทัว่ไป 

 

การซื้อขายหลักทรัพยดวยขอมูลภายใน 

พนักงานและกรรมการตองไมซ้ือขายหลักทรัพย Plexus (รวมถึงหุน ออปช่ัน สิทธใินการขาย 
สิทธิในการซือ้และหลักทรัพยอนุพันธท่ีซื้อขายกันอ่ืนๆ) หรอืหลักทรัพยของลูกคาหรือซัพพลายเออร 
โดยอิงจากขอมลูสาํคัญที่ไมเปนท่ีรูจักตอสาธารณชนท่ัวไป Plexus 

ชวยใหพนักงานและกรรมการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยกําหนดชวงหยดุทํางานซึ่งพนกังานและกรรมการบางรายไมสามาร
ถซื้อขายหลักทรพัย Plexus ได 

 

หากคุณรับทราบขอมูลสาํคัญขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับ Plexus หรอืบริษทัใดๆ ที่เราทาํงานดวย คุณจะตองไม: 
 ซื้อขายหลักทรัพย Plexus หรือหลักทรัพยของบริษทัเหลานั้น 

 เปดเผยขอมลูนี้แกบุคคลอื่นเวนแตไดรบัอนญุาตอยางชัดเจนจาก Plexus; หรือ 

 บอกบุคคลอื่นใหซือ้ขายหลักทรัพย Plexus หรือหลักทรัพยของบริษัทเหลานั้นในนามของคุณหรอืใน 
นามของพวกเขาเอง 

 

เจาหนาที่บรหิาร กรรมการ และพนักงานคนอ่ืนๆ 
บางสวนตองปฏิบัติตามกฎเพ่ิมเติมและขอกําหนดในการรายงานตามท่ีอธิบายไวในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชข
อมูลภายในของ Plexus   

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (CP 9448) 

 

สภาพแวดลอมการทํางานของเรา 

การส่ือสารแบบเปดและการปฏิบัติที่เปนธรรม 

Plexus มุงม่ันที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรมและดวยความเคารพ 
ตลอดจนจัดใหมีบรรยากาศของการส่ือสารที่เปดกวางและการทํางานเปนทีม 
เราสนับสนุนความคิดเห็นและความคิดเห็นทีส่รางสรรค โดยไมตองกลัววาจะถูกตอบโต เปนสิ่งสําคญัสําหรับ Plexus 
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ทีป่ญหาหรือขอรองเรยีนใด ๆจะตองหารอืและแกไข ในขณะทีเ่ราสนับสนุนใหคณุพูดคุยกับหัวหนางานของคุณโดยตรง 
แตฝายบรหิารและทรัพยากรบุคคลทุกระดับพรอมที่จะหารอืเก่ียวกับขอกังวลของคุณ Plexus 

เช่ือวาการสื่อสารแบบเปดกับฝายบรหิารเปนวธีิที่ดีทีสุ่ดในการแกไขปญหาในสถานที่ทาํงาน 

 

Plexus ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับการจางงานที่บังคับใชทั้งหมด รวมถึงกฎหมายท้ังหมดเก่ียวกับคาจาง 
ช่ัวโมงการทาํงานลวงเวลา การหยดุงาน และผลประโยชน   

 

Plexus จะไมใชแรงงานบังคับ ผูกมัด หรือไมสมัครใจในการปฏิบัติการใดๆ ของเรา Plexus 

สนับสนุนนโยบายการไมยอมรบัการคามนุษยของรัฐบาลกลางสหรฐัเก่ียวกับการคามนุษย 
กฎหมายแรงงานทาสสมยัใหมของสหราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นๆ ที่จดัต้ังข้ึนเพ่ือปองกันการใชแรงงานในทางท่ีผิด 
เราไมจางเด็กหรอืแรงงานบังคับ แมวากฎหมายทองถ่ินจะอนุญาตก็ตาม   

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายสิทธิมนษุยชน (CP 14000 ใน DCS) 

 

ความหลากหลายและยอมรับความแตกตาง 

คนของเราสราง Plexus ที่ดีทีสุ่ด 

ปรัชญาที่ฝงแนนอยูในวฒันธรรมการอยูรวมกันของเราคือการท่ีแตละคนนาํเสนอมุมมองภูมิหลัง 
และประสบการณทีห่ลากหลายซึ่งสรางผลลัพธทีย่อดเยีย่มเม่ือเรารวมกันเปนทีม 
เราเคารพคนของเราและยอมรบัความแตกตางของเรา 
เรายินดีตอนรบัทุกคนและเหน็คุณคาของแนวคิดทีเ่กิดจากเอกลักษณเฉพาะ รวมกันของเรา 
เราปรารถนาใหพนักงานทกุคนของเราใชศักยภาพอยางเต็มที่ 

 

เรานยิามความหลากหลายในความหมายท่ีกวางทีส่ดุ รวมถึงความหลากหลายในดานเช้ือชาติ ชาติพันธุ เพศ 
รสนิยมทางเพศ ภูมหิลังทางภมิูศาสตร วฒันธรรม ความสนใจ อายุ ประสบการณ ระบบความเช่ือ และความทาทายในชีวิต 
เราซาบซึ้งในความเปนเอกลกัษณและความแตกตางของเราแตละคน 
และเขาใจวาสิ่งนี้มีความสาํคัญตอความสาํเรจ็ของเราเพียงใด 
รวมถึงทักษะและพฤติกรรมที่เปนเอกลักษณที่จะชวยใหเราทํางานรวมกันและสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟน 
พนักงานทกุคนควรรูสึกช่ืนชมในเอกลักษณของตน ดังนั้นจึงสบายใจทีจ่ะแบงปนความคิดและแงมมุอืน่ ๆ 
เก่ียวกับตัวตนที่แทจริงและแทจริงของพวกเขา 

สถานที่ทํางานตอตานการเลือกปฏิบัติและการลวงละเมิด 

สอดคลองกับความมุงม่ันของเราในความหลากหลายและวฒันธรรมท่ีครอบคลุม 
เรามุงม่ันที่จะจัดหาและรักษาสภาพแวดลอมการทาํงานแบบมืออาชีพที่ปราศจากการลวงละเมดิและการเลือกปฏิบัติ 
ซึ่งรวมถึงแตไมจาํกัดเพยีงการลวงละเมดิทางเพศ นอกจากนีเ้ราเปนนายจางที่มโีอกาสเทาเทยีมกัน และสรรหา วาจาง พัฒนา 
สงเสริม สรางระเบียบวินัย และจดัหาเงื่อนไขอื่นๆ ของการจางงานตามความตองการของ Plexus และโดยไมคํานึงถึง 

เช้ือชาติ เพศ อายุ ศาสนา ภูมิหลัง หรืออื่นๆ ที่คลายกัน 
เราปกปองวัฒนธรรมของเราผานคํามั่นสัญญาและความคาดหวังวาบุคคลใดก็ตาม ไมวาจะจางโดย Plexus หรือผูที่เราเปนหุนสวน 
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จะถูกเลือกปฏิบัติและเราคัดคานอยางกระตือรือรน และจะทํางานอยางแข็งขันในการตอตานการกระทํา แนวคิด 
และการสื่อสารใดๆ ที่สงเสริม ความรูสึกของการเลือกปฏิบัติ 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

การหามนโยบายการลวงละเมิด การเลือกปฏิบัติ และการตอบโต (CP 13860 ใน DCS) 

 

ความรุนแรงและการคุกคาม 

Plexus ใหความสําคญัอยางมากกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา ซัพพลายเออร 
และผูเยี่ยมชมของเรา และไมยอมใหมีพฤติกรรมกาวราว รนุแรง ขมขูหรอืคุกคามในท่ีทาํงานหรือในขณะทีเ่ปนตัวแทนของ 
Plexus การดําเนินการใดๆ ที่สังเกตไดซึ่งละเมดินโยบายนี้ควรรายงานไปยังผูนาํหรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัทนัที 

 

แอลกอฮอลและยาเสพติด 

หามมใิหพนักงานเปนตัวแทนของ Plexus ในขณะที่อยูภายใตของแอลกอฮอลหรอืยาเสพตดิที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งทําใหความสามารถในการปฏิบัติงานของเขาหรือเธอลดลงไดอยางปลอดภัย มีประสิทธภิาพ หรอืเปนมอือาชีพ Plexus 

อนุญาตใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางจํากดัและมีความรบัผิดชอบในงานท่ีไดรับการสนับสนุนจาก Plexus 

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจอื่นๆ ที่บริการเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไดรับการอนุมัติ 
โดยมีเงื่อนไขวาการบรโิภคดงักลาวตองไมมากเกินไป 
และไมบ่ันทอนความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายนีห้รือกฎหมายทองถ่ิน ในทาํนองเดยีวกัน 
หามมใิหพนักงานครอบครองยาผดิกฎหมายในขณะทํางานหรือเปนตัวแทนของ Plexus 

 

สุขภาพและความปลอดภัย 

ความมุงมั่นของเราคือการจดัหาสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยที่สดุที่พนักงานของเราสามารถอยูนอกบานได Plexus 

มุงม่ันที่จะจดัหาสถานท่ีทํางานที่ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั เชนเดียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใชทั้งหมด 
ดวยเหตุนี้ เราจึงพึ่งพาพนักงาน ซัพพลายเออร และผูเยี่ยมชมของเราเพ่ือสนับสนุนความพยายามเหลานี ้
พนักงานทกุคนมสีิทธิและหนาที่ในการทาํงานอยางปลอดภัยและตองแจงใหผูนาํทราบถึงการกระทํา สภาวะ 
และอุบัตเิหตุที่ไมปลอดภัย Plexus 

พยายามระบุและประเมินอันตรายและงานเพ่ือขจดัหรือลดความเสี่ยงดานความปลอดภยัในสถานที่ทาํงานผานการควบคุมท
างวิศวกรรมและการบรหิาร 
การทบทวนระบบการจดัการที่ใชควบคุมการควบคุมเหลานี้เปนประจาํจะมอบโอกาสอยางตอเนือ่งในการจัดการความเสีย่งด
านสขุภาพและความปลอดภัยของบริษัทอยางมปีระสิทธภิาพ และชวยใหพนักงานและผูเยี่ยมชมของเราปลอดภยั 

 

พนักงาน Plexus มีหนาที่รับผิดชอบ: 

 ตรวจสอบใหแนใจวาผูรับเหมาและผูเยีย่มชมมีความคุนเคยและปฏิบัติตามข้ันตอนดานสุขภาพและความปลอดภัยที่
เก่ียวของ  

 ดําเนินการปฏิบัติงานท่ีไดรับการฝกอบรม มีความสามารถ และมีความสามารถทางการแพทยเทานั้น; 

 ปฏิบัติตามข้ันตอนดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เก่ียวของกับงานของตน 

 



     

Plexus Code of Conduct & Business Ethics    
  

หมายเลขเอกสาร: (CP472)     เอกสารฉบบัแกไข : J.2   หนาที ่14 ของ 23 
  

ผูนํา Plexus ของผูคนมีหนาที่: 
 การตรวจสอบสภาพสุขภาพและความปลอดภัยโดยรวม ณ สถานท่ีนั้น 

 ตรวจสอบใหแนใจวาเหตุการณและอุบัติเหตุทั้งหมดไดรับการตรวจสอบและสือ่สารการดาํเนินการแกไข 

 การรักษาการสือ่สารแบบสองทางเพือ่ใหเขาใจถึงขอกังวล/ขอมูลของพนักงาน 

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีและบันทึกบริษัท 

ความซื่อสัตยทางการเงิน 

ความซื่อสัตยทางการเงนิเปนสิ่งสําคัญในการรักษาความไววางใจและการสนับสนุนจากพนักงาน ลูกคา ซพัพลายเออร 
และนกัลงทุนของ Plexus Plexus มุงม่ันในการรายงานธุรกรรมท้ังหมดอยางถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
(GAAP) Plexus มุงหวังที่จะเปดเผยขอมลูอยางครบถวน ยติุธรรม ถูกตอง ทันเวลา 
และเขาใจไดในการยื่นเรื่องตอคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนในการสื่อสารสาธารณะอ่ืนๆ 
ที่จัดทาํโดยบรษิัท หามมิใหเจาหนาท่ี กรรมการ หรือลูกจางกอใหเกิด อนญุาต 
หรือปกปดความผิดทางการเงินหรือสิ่งผิดปกติอื่นใด ไมมีการจดัตั้งกองทุน ความรับผิด 
หรือทรัพยสินของบริษัทที่ไมเปดเผยหรอืไมไดรับการบันทึกเพื่อวัตถุประสงคใดๆ การชําระเงินทั้งหมดของ บริษัท 
จะถูกปอนลงในหนังสือและบันทึกของบริษัท 
และการชําระเงินจะไมถูกปลอมแปลงโดยรายการทีเ่ปนเทจ็หรอืทาํใหเขาใจผิด 
หามมใิหชําระเงินดวยเจตนาหรอืเขาใจวาจะใชสวนใดนอกเหนอืจากที่ระบุไวในเอกสารประกอบ 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายการเงินของ Plexus – การเก็บรักษาบันทึก (ไซต Global Finance SharePoint) 

 

สนับสนุนการตรวจสอบ 

ถือเปนการขัดตอนโยบายของบริษัทท่ีจะโนมนาว หลอกลวง 
หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองแกผูตรวจสอบภายในหรือภายนอกอยางฉอฉล 
พนักงานทกุคนไดรับการคาดหวังใหรวมมอือยางเต็มที่กับบุคลากรในบริษัทที่จดัเตรียมขอมลูทางการเงินและการเปดเผยขอ
มูลของบริษัท รวมกับผูตรวจสอบบัญชีของเรา การสอบสวนการกระทําผดิ 
พนักงานทกุคนตองรายงานกิจกรรมท่ีสงสยัวาเปนการฉอโกงหรือไมเหมาะสม   

 

ไมมีขอตกลงขางเคียง 

สัญญา Plexus จะตองสะทอนถึงยอดรวมของขอตกลง และรวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ตกลงโดย Plexus 

และอีกฝายหนึ่งท่ีลงนามในสญัญา ไมอนญุาตใหทําขอตกลงดานความลับหรอืที่ไมมเีอกสาร 

 

การเก็บรักษาขอมูล 

พนักงาน Plexus จะตองเก็บรกัษาเอกสาร อเีมล ไฟลอเิล็กทรอนิกส หนังสือ และบันทกึที่เก่ียวของกับธุรกิจของ Plexus 

ตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกที่บริษัทกําหนด   
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หากบรษิัทเก่ียวของกับการดาํเนินคดีหรือเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ 
คุณอาจไดรบัคําแนะนาํเปนลายลักษณอักษรจากฝายกฎหมายใหเก็บรักษาเอกสาร อีเมล ไฟลอเิล็กทรอนิกส 
หนังสอืและบันทึกทีอ่ยูนอกเหนือระยะเวลาเก็บรักษาปกติ พนกังานตองปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาวจากฝายกฎหมาย 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

การควบคุมบันทึก (SOP 9 ใน DCS) 

การเก็บรักษาขอมูลไอที (SOP 13245 ใน DCS) 

การเก็บรักษาอเีมล (DCS 13603 ใน DCS) 

 

การใชทรัพยสินของบริษัท  & การปกปองขอมูล 

ในฐานะพนักงาน Plexus คุณจะสามารถเขาถึงและใชทรพัยสินของบริษทัตางๆ ได 
ซึ่งรวมถึงแตไมจาํกัดเพยีงเวริกสเตชันของคุณ คอมพิวเตอรของคุณ และขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์ 
เราคาดหวังใหคุณปฏิบัติตอทรัพยสินเหลานี้ดวยความระมดัระวังและปกปองทรพัยสินเหลานี้เชนเดยีวกับที่คุณปฏิบัติกับทรั
พยสินของคุณเอง 

 

ขอมูลที่เปนความลับ 

ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของงานของคุณที่ Plexus คุณอาจไดรบัสิทธิ์ในการเขาถึงขอมลูที่เปนความลับ 
ขอมูลนีอ้าจเก่ียวของกับเทคโนโลยี กระบวนการ การออกแบบ ขอมูล หรือขอมูลทีเ่ปนความลับอื่นๆ เก่ียวกับ Plexus 

หรือลูกคาหรือซัพพลายเออรของเรา ในบางกรณี 
การมีอยูของความสัมพันธของเรากับลูกคาหรอืซัพพลายเออรอาจเปนความลับ 
การลงนามในขอตกลงการรักษาความลับในตอนเริ่มตนของการจางงานกับ Plexus นั้น 
ถูกตองตามกฎหมายที่จะตองเก็บขอมูลนี้เปนความลับระหวางและหลังการจางงานกับบริษัท การเปดเผยขอมลูนี้นอก Plexus 

อาจสงผลเสยีตอ Plexus ลูกคาของเรา ซัพพลายเออรของเรา หรอืนักลงทนุของเรา 
และอาจละเมดิขอกําหนดของขอตกลงการรักษาความลับของคุณ 
ดังนั้นพนักงานและอดีตพนักงานทุกคนจึงตองเก็บขอมูลนีเ้ปนความลับ   

 

แตละคนท่ีเขาถึงขอมลูทีเ่ปนความลับมหีนาที่: 
 เคารพและปกปองขอมูลทีเ่ปนความลับ 

 ละเวนจากการใชขอมูลนีเ้พ่ือผลประโยชนสวนตัว; และ 

 หามเปดเผยขอมูลน้ีแกบุคคลภายนอกบรษิัทหรือพนักงานอื่นๆ ที่ไมตองการทราบขอมลูนี้ 

การสนทนากับบุคคลที่สาม เชน ลูกคาและซัพพลายเออร มักเก่ียวของกับการแลกเปลีย่นขอมูลทีเ่ปนความลับโดยธรรมชาติ 
กอนเขารวมการสนทนาทางธรุกิจกับบุคคลที่สาม คุณควรยืนยันวา Plexus 

และอีกฝายหนึ่งในการสนทนาไดลงนามในขอตกลงการไมเปดเผยขอมูลทีเ่หมาะสม 

 

คํานึงถึงกฎตอไปนี้เมือ่จดัการกับขอมูลท่ีเปนความลับ:  
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 ทาํ 

  
 แบงปนขอมูลท่ีเปนความลับกบัพนักงานคนอ่ืน ๆ 

ตามความจาํเปนเทานั้น 

 
 ตรวจสอบใหแนใจวาบุคคลทีส่ามทั้งหมดไดลงนามในขอตกลงกา

รไมเปดเผยขอมูลท่ีไดรับอนุมตัิและมีความจาํเปนท่ีตองทราบขอมู
ลที่เปนความลับ 

 
 ทําเครือ่งหมาย ติดฉลาก หรอืกําหนดใหขอมูลเปนความลบั ณ 

เวลาทีเ่ปดเผย 

 อยา 

 
 แบงปนขอมูลท่ีเปนความลับกบัเพ่ือ

น ครอบครัว 
หรืออดีตเพ่ือนรวมงานหรือพนักงา
น 

 
 แบงปนขอมูลท่ีเปนความลับกบัพนั

กงานหรอืบุคคลที่สาม 
เวนแตพวกเขาจะมคีวามจําเปนตอ
งเขาถึงขอมูลเพื่อชวยเหลือ Plexus 

 
 พูดคุยหรอืดขูอมูลที่เปนความลับใน

ที่สาธารณะที่มบีุคคลที่ไมควรเขาถึ
งขอมูลอยู  

 

 

 

 

ส่ือสังคม 

พนักงานที่ใชไซตโซเชียลมีเดีย (เชน Facebook และ LinkedIn) 

ตองดาํเนินการดวยความรับผิดชอบตอขอมลูที่เปนความลับ เมื่อโพสตไปยังไซตโซเชียลมเีดยี 
คุณตองไมโพสตเนือ้หาที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ 
(ตามที่กําหนดไวในนโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในของ Plexus) 

และตองไมละเมดิขอตกลงการรักษาความลับหรอืการไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่คุณไดลงนามในฐานะพนักงานของ Plexus 

นอกจากนี้ พนักงานจะตองไมเปนตัวแทนของ Plexus หรอืแสดงทาทางพูดในนามของ Plexus 

ในการโพสตในโซเชียลมีเดียและ/หรือบลอ็กขาวสารโดยไมไดรับการอนุมัติลวงหนาจากรองประธานฝายการสือ่สารและนั
กลงทนุสัมพันธ  

 

ทรัพยสินทางปญญา 

การปกปองทรัพยสินทางปญญาของ Plexus รวมถึงเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการคา 
มีความสาํคัญตอความสําเร็จของธุรกิจของเรา สิ่งประดษิฐทั้งหมด รวมถึงกระบวนการ เทคนคิ หรือการปรับปรุงใดๆ 
ที่คุณสรางขึ้นระหวางการจางงานกับ Plexus ยังคงเปนทรัพยสินของ Plexus 

พนักงานทกุคนมหีนาที่รับผิดชอบในการปกปองขอมลูที่เปนกรรมสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาของ Plexus 

เชนเดียวกับทรัพยสินอื่นๆ ของบริษัท 

 

นอกจากนีเ้รายังเคารพในกรรมสิทธิ์ของผูอื่นดวยการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอตกลงท่ีบังคับใชทั้งหมดที่คุมครองสิทธิ์ในท
รัพยสินทางปญญาของผูอื่น รวมถึงผูขาย คูแขง ซัพพลายเออร หรือลูกคาทั้งหมด เวนแต Plexus 
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จะไดรับความยินยอมจากเจาของกอนเปนการเฉพาะ พนักงานของ Plexus ไมสามารถคดัลอก แจกจาย 
แสดงหรอืใชทรัพยสินทางปญญาที่ Plexus ไมไดเปนเจาของหรอืไดรับอนญุาต 

 

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 

พนักงานไดรับสิทธิ์ในการเขาถึงและใชทรัพยากรอเิล็กทรอนิกสของ Plexus บางอยาง 
(ซึ่งอาจรวมถึงโทรศัพทและสมารทโฟน แท็บเล็ต ขอความเสียง โทรสาร คอมพวิเตอร อีเมล 
ขอมูลองคกรและระบบของบรษิัท อินเทอรเน็ต ฯลฯ) เพ่ือชวยเหลอืพวกเขามากขึ้น ทํางานของตนอยางมีประสทิธิผล 
นอกจากนี้ 
นโยบายระดับภมูิภาคอาจอนญุาตใหพนกังานใชอุปกรณเคลื่อนที่สวนบุคคลเพ่ือเขาถึงขอมูลและระบบของบริษัท พนกังาน 
Plexus ทุกคนไดรบัการคาดหวังใหใชแหลงขอมลูอิเล็กทรอนกิสเหลานี้อยางเหมาะสม หากไดรับอนุญาต 
การใชงานสวนบุคคลเปนครั้งคราวควรใหนอยที่สดุและตองเหมาะสมตลอดเวลา การใชงานที่ไมเหมาะสมรวมถึง: 

การแจกจายสือ่สาํหรับบุคคลที่สาม; การชักชวน (รวมถึงการชักชวนในเชิงพาณชิย การเมอืง หรือการกุศล); 

การเปดเผยขอมูลทีเ่ปนความลับโดยไมไดรับอนุญาต แฮค็; ซอฟตแวรละเมดิลขิสิทธิ ์ การใชหรือการสื่อสารที่เลือกปฏิบัติ 
ลวงละเมดิ ภาพลามกอนาจาร ทางเพศอยางโจงแจงหรือเปนที่นารังเกียจ; การใชงานใดๆ ที่อาจสงผลในทางลบตอ Plexus 

หรือกิจกรรมใดๆ ที่พยายามหลีกเลีย่งนโยบายหรือเทคโนโลยีดานความปลอดภยัของ Plexus   

 

พนักงานทกุคนจะไดรับรหัสผานเครอืขายเปนรายบุคคล 
และหามไมใหแชรรหสัผานดงักลาวกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ Plexus 

ซึ่งกําหนดภายใตนโยบาย Plexus ใหเขาถึงรหสัผานของบริษัทได เมือ่ใชแหลงขอมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ Plexus 

คุณอาจตองใหลายเซ็นอเิล็กทรอนิกสเพ่ือตรวจสอบวาคุณไดตรวจสอบ อนุมัติ และ/หรอืรับทราบเอกสารหรือขอมูลแลว 
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสของคุณเทียบเทากับลายเซ็นท่ีเขียนดวยลายมอืในแงที่วาบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบและรับผดิชอบตอ
การกระทาํทีเ่ปนผลจากลายมอืหรอืลายเซ็นอิเล็กทรอนกิสของพวกเขา 

ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต: 

 Plexus มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการใชทรัพยากรอเิล็กทรอนิกสของพนักงานแตละคน 
แมวาการใชงานนั้นจะดวยเหตุผลสวนตัวหรอืเปนอุปกรณมอืถือสวนบุคคลทีเ่ขาถึงขอมูลและระบบขององคกร
ของบริษัทก็ตาม   

 พนักงาน Plexus ไมควรคาดหวังวาขอความ เอกสาร หรอืการใชทรพัยากรอเิล็กทรอนิกสของ Plexus 

ในลักษณะอื่นถือเปนความเปนสวนตัว  
 Plexus สงวนสทิธิ์ในการเขาถึงขอมูลใดๆ ที่ไดรบั สงโดย หรือจัดเก็บไวในแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

โปรดรายงานการใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสของ Plexus ในทางท่ีผิด 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายการใชทรพัยากรอเิลก็ทรอนิกสของ Plexus ที่ดานลางของหนาแรกของ CONNECT   
 

 

การเดินทางและความบันเทิง 

เปนนโยบายของบริษัทท่ีจะคืนเงินใหกับพนักงานสําหรับคาใชจายทีส่มเหตสุมผลและไดรับอนญุาตซึ่งเกิดขึ้นกับธรุกิจของ
บริษัทตามนโยบายการเบิกคาเดินทางและคาใชจายที่เก่ียวของ การเดินทางเพื่อธุรกิจทั้งหมดโดยพนักงาน Plexus 
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จะตองสงเสริมผลประโยชนของ Plexus เพ่ือใหมสีิทธิ์ไดรับการชําระเงินคืน 
เราคาดหวังใหพนักงานทุกคนใชวิจารณญาณอยางเต็มที่เมื่อใชบัญชีคาใชจายหรอืคาใชจายในการเดินทางและความบันเ
ทิงที่เกิดข้ึน และเพ่ือจาํกัดคาใชจายเหลานั้น   

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายการเบิกคาเดินทางและคาใชจายในหนา Travel Portal บน CONNECT  

 

การโจรกรรมและการฉอโกง 

เมื่อพนักงานกระทาํการโจรกรรมหรอืฉอโกงตอบริษัท ทุกคนท่ีเก่ียวของกับ Plexus จะไดรบัผลกระทบ 
การฉอโกงคือการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจงใจหลอกลวงหรอืไมซื่อสัตยในลักษณะทีอ่าจสงผลใหเกิดผลกําไร 
หรือผลประโยชนสาํหรับบุคคลนั้นหรอืสรางความเสยีหายตอบริษัท Plexus ไมยอมใหมีการฉอโกงใดๆ 
และจะสอบสวนและดาํเนินคดกัีบผูฝาฝนตามความเหมาะสม   

การโจรกรรม การใชในทางที่ผิด หรือการใชทรัพยสินของบริษทัในทางท่ีผิดจะไมไดรบัการยอมรบั 
เราไววางใจใหพนักงานของเราใชทรัพยสินของบริษัทในการทํางานอยางมปีระสทิธิผล การโจรกรรมหรอืการละเมดิอื่น ๆ 
ของความไววางใจนีจ้ะไดรับการตรวจสอบทันทีและจะดาํเนินการแกไขที่เหมาะสม 
รวมถึงการเลิกจางและการแจงการบังคับใชกฎหมาย 

การสนับสนุนและกิจกรรมทางการเมือง 

Plexus ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการวิ่งเตนและการสนับสนนุทางการเมืองขององคกรไมวาในรูปแบบใดๆ เปนสิ่งตองหาม 
Plexus จะไมคืนเงนิหรือชดเชยพนักงานสาํหรับการบริจาคสวนตัวเพ่ือสาเหตทุางการเมือง นอกจากนี ้
พนักงานจะตองไมใชทรัพยากร Plexus เพ่ือสนับสนุนผูสมคัรหรือแคมเปญเปนการสวนตัว   

 

บริษัทไมพยายามท่ีจะขดัขวางสิทธขิองพนกังานในการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง 
พนักงานอาจสมัครใจดําเนินกิจกรรมทางการเมืองสวนบุคคลตามเวลาของตนเองและดวยทรพัยากรของตนเอง 

 

งานการกุศล 

เราสนับสนุนใหพนักงาน Plexus กระตือรอืรนและมสีวนรวมในชุมชนทองถ่ินของตน คําขอบริจาคทั้งหมดจาก Plexus 

จะตองไดรับการอนุมัติจาก Plexus Corp. Charitable Foundation หากคุณไดรับคําขอสําหรบัการบริจาคเพ่ือการกุศลโดย 
Plexus โปรดสงตอไปยังผูชวยฝายธุรการของที่ปรึกษาทั่วไป 

 

การปฏิบัติของเรากับลูกคา ซัพพลายเออร  และเจาหนาที่ 

เราทุกคนทาํงานอยางหนักเพ่ือใหไดรับความไววางใจและความมั่นใจจากลูกคาและซัพพลายเออรของ Plexus 

และเพ่ือรักษาและรักษาความสัมพันธทีด่ี   
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ของขวัญและความบันเทิง 

ความสัมพันธของเรากับลูกคาและซัพพลายเออรเปนกุญแจสูความสาํเรจ็อยางตอเน่ืองของ Plexus 

เราคาดหวังวาจะไดรับและรักษาความสัมพันธเหลานี้โดยพิจารณาจากมูลคาของผลิตภณัฑและบุคลากรของเรา 
โดยไมอิงจากสินบน ของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือการจายเงินใดๆ พนักงาน Plexus 

ที่เสนอหรือยอมรับไมตรีทางธรุกิจตองตรวจสอบใหแนใจวาเปนไปตามหลักจริยธรรม ถูกกฎหมาย 
และเปนไปตามนโยบายของ Plexus ภูมภิาคและกลุมการทํางานภายใน Plexus 

อาจนาํนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับของขวญัและการเลีย้งรับรองท่ีเขมงวดกวาขอจาํกัดท่ีอธิบายไวในหลักจรรยาบรรณ
และนโยบายของกํานลัและการเลีย้งรับรอง 
พนักงานตองปฏิบัติตามนโยบายหรอืแนวปฏิบัติระดับภมิูภาคหรือกลุมการทาํงานทีเ่ขมงวดกวานี้ หากมี 

 

โดยทั่วไป ความบนัเทิงทางธุรกิจทีส่มเหตสุมผลและของขวญัที่มีมูลคาเล็กนอย (เชน Plexus 

หรือเสื้อผาหรือสินคาของซัพพลายเออร) จะไดรับอนญุาต ตราบใดท่ีขอเสนอเหลานีท้ําขึ้นโดยสจุรติ 
สอดคลองกับหลักปฏิบัติทางธรุกิจตามปกติ และไมสามารถตีความวาเปนสินบน เงินใตโตะ หรอืรูปแบบอื่นๆ ได 
ของการจายเงินท่ีไมเหมาะสม สําหรับมือ้อาหารและความบันเทิงท่ีเก่ียวของกับลูกคาหรือซัพพลายเออร ตวัแทนของทั้ง 
Plexus และลูกคาหรอืซัพพลายเออรจะตองอยูที่การรบัประทานอาหารหรอืงาน 
มีขอจาํกัดที่เขมงวดมากขึ้นในการเสนอการแสดงไมตรีทางธุรกิจแกพนักงานของรฐั เจาหนาที่ และตัวแทน 
สําหรบัขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอจาํกัดทีเ่ก่ียวของกับการชําระเงินและรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 
รวมถึงคําแนะนาํเก่ียวกับมลูคาของของขวัญทีย่อมรับได พนักงานควรทบทวนนโยบายของขวญัและการเลีย้งรบัรอง (CP 

9515)   

 

ในฐานะพนักงาน Plexus คุณควรพยายามทุกวิถีทางในการจัดหาสินคาและบริการสําหรับ Plexus 

ตามเง่ือนไขทีด่ีที่สดุเทาที่จะเปนไปได อยางไรก็ตาม คุณตองไมไดรับอิทธพิลจากของขวญัหรอืความโปรดปรานใด ๆ 
จากซัพพลายเออรและผูขายของเรา พนักงาน Plexus จะไมยอมรบัการจายเงนิ รางวัล หรือสิ่งจูงใจอื่นใดจากบุคคล บริษัท 
หรือหนวยงานของรฐัใดๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิพิเศษใดๆ พนักงานไมสามารถขอของขวัญได 
ของขวญัหรอืไมตรีทางธุรกิจอื่นๆ ที่ไดรบัจากซัพพลายเออรจะตองรายงานตอหัวหนางานของคุณ   

 

หลักจรรยาบรรณไมสามารถคาดการณไดในทุกกรณีที่พนกังานอาจไดรบัของขวัญหรอือาจตองการแสดงไมตรีทางธรุกิจต
อบุคคลที่สาม หากมขีอสงสยัวาของขวญันั้นจะสงผลเสยีตอช่ือเสยีงของคุณหรอื Plexus หรือไม 
คุณควรปฏเิสธของขวัญหรอืเลือกที่จะไมขยายขอเสนอ   

 

หากคุณทราบหรอืสงสัยวามพีนกังาน Plexus คนอื่นยอมรับหรือเสนอของขวัญหรอืการชําระเงินประเภทนี้ 
คุณควรรายงานทันท ี

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายของขวญัและความบันเทิง (CP 9515 ใน DCS) 
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ตอตานคอรรัปช่ัน 

Plexus หามมิใหจายเงนิหรือรบัสินบน เงินใตโตะ การจายเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือธุรกรรมอืน่ ๆ 
ที่มีจุดประสงคเพ่ือโนมนาวการตัดสินใจของบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นอยางไมเหมาะสม 
หรือเพือ่รักษาผลประโยชนหรือผลประโยชนที่ไมเปนธรรม ขอจํากัดเหลานี้ใชกับธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมกับลูกคา 
ซัพพลายเออร และเจาหนาที่ของรัฐ โดยไมคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติในทองถ่ิน คุณไมควรจายหรอืรับสินบน เงินใตโตะ 
หรือคาอาํนวยความสะดวก (ไมวาจะเปนเงินสดหรอืรายการอื่นใด) ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
ซึ่งรวมถึงการชําระเงนิหรือการรับสินบนผานบุคคลที่สามที่เปนตัวแทนของ Plexus 

 

พนักงานทกุคนตองปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตในประเทศทีเ่ราทําธุรกิจ 
ซึ่งรวมถึงกฎหมายวาดวยการทุจริตในตางประเทศของสหรฐัอเมริกา 
และพระราชบญัญัติการตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอจาํกัดทีเ่ก่ียวของกับการใหสินบน 
เงินใตโตะ การจายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก และรูปแบบอื่นๆ ของการจายเงินที่ไมเหมาะสม 
พนักงานควรทบทวนนโยบายตอตานการทุจริต (CP 7143) 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

นโยบายตอตานการทุจริต (CP 7143 ใน DCS) 

 

จรรยาบรรณของซัพพลายเออร 

หากคุณมีสวนรวมกับบุคคลหรือบริษัทใดๆ เพือ่เปนตัวแทนของ Plexus (เชน ที่ปรึกษา ตัวแทน ตัวแทนขาย ผูจดัจําหนาย 
หรือผูรับเหมา) คุณจะตองกําหนดใหพวกเขาปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร Plexus 

และกฎหมายท่ีบังคับใช นอกจากนี ้ Plexus 

ยังกําหนดใหคูคาในหวงโซอปุทานของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสาํหรับซัพพลายเออรของ Plexus 

 

นโยบายทีเ่กีย่วของ 

จรรยาบรรณของซัพพลายเออร (DCS 11896 ใน DCS) 
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ความสัมพันธของเรากับผูอื่น 

ดานสิ่งแวดลอม  ทางสังคม และโครงการธรรมาภิบาล 

โปรแกรมดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ Plexus 

มุงเนนไปที่ความรับผิดชอบของเราในการเปนพลเมืององคกรที่ยืนหยดัและดาํเนินการในลักษณะที่รับผดิชอบ 
โปรแกรมของเราประกอบดวยหาเสาหลักที่ตอกย้าํความมุงมั่นของเราในการสรางโลกทีด่ีกวาดวยการเปนผูดูแลอุตสาหกรร
ม นายจางที่มคีวามรับผิดชอบ หุนสวนในชุมชน พลเมอืงโลก 
และโดยการควบคุมบริษัทของเราเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียของเรา 
เรายังคงมุงเนนไปที่การวัดความยั่งยืนและผลกระทบทางสงัคมที่บริษัทของเรามีตอโลกรอบตัวเรา 

 

พนักงานไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมอยางแข็งขันและสนับสนุนความพยายามเหลาน้ี 
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการและความคิดรเิร่ิมของบริษทัสามารถพบไดบนเว็บไซตของบริษัท Plexus:  

www.plexus.com/en-us/corporate-social-responsibility.   

 

การแขงขันที่ยุติธรรม 

Plexus ดําเนินธุรกิจทั้งหมดอยางยุติธรรม ซื่อสัตย มจีริยธรรม และชอบดวยกฎหมาย 
พนักงานไมควรเอาเปรยีบใครอยางไมเปนธรรมดวยการจดัการหรอืบิดเบือนขอเท็จจริง Plexus 

ชนะและรักษาลูกคาโดยยดึตามขอเสนอทีมี่มูลคาสูงของผลิตภัณฑและบริการของเรา 
ตลอดจนวฒันธรรมและช่ือเสียงที่มีจรยิธรรมและมคีวามรับผิดชอบของเรา   

 
พนักงาน Plexus 

ตองใชความระมดัระวังเปนพิเศษในการใหขอมลูกับลูกคาอยางจริงใจและแมนยําในการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑแ
ละบริการของเรา โดยเฉพาะในเรื่องราคา พนักงานควรระมัดระวังเปนพิเศษท่ีจะไม: 

 เริ่มหรือสนับสนุนการคว่ําบาตรผลิตภัณฑหรือบริการเฉพาะดวยเหตุผลทีเ่กิดจากธุรกิจของ Plexus; 

 ปฏิเสธที่จะติดตอกับลูกคาหรอืซัพพลายเออรบางรายโดยไมมเีหตุผลอันชอบดวยกฎหมาย 

 ตองการใหผูอื่นซือ้จากเรากอนที่เราจะซื้อจากพวกเขา 

 กําหนดใหลูกคาใชผลิตภัณฑหรอืบริการที่ไมตองการ เพียงเพือ่ใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ 

 ดูหมิ่นผูอื่นหรือผลิตภณัฑ บรกิาร หรอืเครดิตของผูอื่น หรอื 

 ดําเนินการในลักษณะที่อาจถอืเปนการกําหนดหรอืควบคุมการเสนอราคาที่แขงขันได 
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คูแขง 

พนักงานของ Plexus ไมควรสรางความสัมพันธทางธรุกิจโดยตรงกับพนักงานคูแขงของ Plexus  พนกังานของ Plexus 

ตองละเวนจากการเสนอหรอืเขาทาํขอตกลงหรอืความเขาใจ ทั้งท่ีเปนทางการหรอืไมเปนทางการ 
ในฐานะบุคคลกับคูแขงรายใดก็ตามเก่ียวกับแงมุมของการแขงขันใดๆ ระหวาง Plexus กับคูแขง 
ตองเคารพขอกาํหนดการรกัษาความลับอยางเครงครัด และพนักงาน Plexus 

ในฐานะบุคคลไมควรใหหรอืพยายามรับขอมลูเก่ียวกับราคา ขอกําหนดและเงือ่นไขการขาย กําไร หรือสวนตางกําไร 
กิจกรรมของลูกคา แผนธรุกิจหรอืแนวทางปฏิบัติ ขอมูลจาํเพาะของผลิตภณัฑหรือรายการท่ีคลายกันไปยังหรือจาก 
ที่จางโดยคูแขง   

 

การส่ือสารองคกร 

เฉพาะพนักงานที่ไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาท่ีบรหิารโดยเฉพาะเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหสือ่สารกับสาธารณชน 
สื่อ นักลงทุน และนักวเิคราะหหลักทรัพยในนามของบริษทั 
การสือ่สารของบริษัทกับสาธารณชนจะตองถูกตองและควบคุมได หากคุณกําลังพูด เขยีนบทความ สอน 
หรือทํากิจกรรมอื่นที่คลายคลงึกันซึ่งเก่ียวของกับงานของคุณแตไมไดเปนสวนหนึ่งของหนาที่งานประจําของคุณ 
คุณตองมีกิจกรรมนั้นไดรบัการอนุมัติลวงหนาจากรองประธาน - ฝายสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ 
ศึกษานโยบายการสือ่สารองคกรเก่ียวกับ CONNECT เพ่ือขอคําแนะนาํเพ่ิมเติม  

 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ   

Plexus อยูภายใตกฎระเบียบทีเ่พิ่มขึน้ทั่วโลก 
เราคาดหวังใหพนักงานทุกคนแสดงความมุงม่ันทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกาํหนดทางกฎหมายที่บังคับใชทั้งหมด 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการปฏิบัติหนาที ่
พนักงานไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับขอกําหนดการปฏิบัติตามขอกําหนดที่สงผลตองานของพวกเขา 
บุคลากรดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุมเทเพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมายเหลานี้ผานนโยบายและขั้นตอนที่เปน
ลายลักษณอักษร หากคุณทราบถึงการไมปฏิบัติตามหรือถูกขอใหละเมดิกฎหมายใดๆ คุณตองรายงานสถานการณ 
ตัวอยางเฉพาะของกฎหมายที่บังคับใชและขอกําหนดทางกฎหมายมีอธิบายไวดานลาง 

 

นําเขาสงออก  การปฏิบัติตามขอกําหนดทางการคา 

หลายประเทศ รวมท้ังสหรฐัอเมริกา มีกฎหมายการคาระหวางประเทศที่ควบคุมการนําเขาและสงออกสินคา 
บริการและเทคโนโลย ี รวมถึงขอมูลและสารสนเทศทีอ่ธิบายเทคโนโลยีนี้ 
กฎหมายเหลานี้มีผลบังคับใชกับการดาํเนินงานของเราในหลายๆ ดาน รวมถึงการจดัสงผลิตภัณฑและสวนประกอบ 
การแลกเปลีย่นขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการโฮสตผูที่ไมใชชาวสหรัฐฯ ภายในสถานท่ีตั้งของเราในสหรฐัฯ Plexus 

ภายใตกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ ทีเ่ราดาํเนินธุรกิจ หามมิใหตดิตอโดยตรงหรือโดยออมกับประเทศ 
หนวยงาน และบุคคลบางประเทศที่ถูกคว่าํบาตร Plexus 

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับดานการนําเขาและสงออกของแตละประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจ  
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สัญญาและความสัมพันธของรัฐบาล 

Plexus ใหความสาํคัญกับงานที่ทาํกับผูรบัเหมาของรัฐบาลและตองการหลอเลีย้งความสัมพันธเหลานีต้อไป 
เนื่องจากกฎขอบังคับที่มีความซับซอนซึ่งสงผลตอความสมัพันธเหลานี ้ Plexus 

พยายามหลีกเลีย่งแมกระทั่งการประพฤติมิชอบ Plexus มักจะอยูภายใตกฎและขอบังคับเพ่ิมเติมในความสัมพันธเหลานี ้
การไมปฏิบัติตามกฎและขอบงัคับใด ๆ เหลานีอ้าจมีผลรายแรง รวมถึงการถูกตดัสิทธิ์จากการทาํงานของรฐับาลในอนาคต 
เชนเดียวกับบทลงโทษทางแพงหรือทางอาญา   

 

พนักงานตองรายงานตอเจาหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดขององคกรโดยทันทีตอการฉอโกงที่ทราบหรอืตองสง
สัย ผลประโยชนทับซอน หรอืการติดสินบนที่เก่ียวของกับงานใด ๆ ที่ Plexus 

ดําเนินการภายใตสญัญาหรอืสัญญาชวงของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการจายเงินเกินใหกับ Plexus 

การคิดคาใชจายตามสญัญาของรฐับาลอยางไมถูกตองหรอืไมไดรบัอนญุาต 
หรือการสงขอมูลราคาหรือคาใชจายท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่รฐับาลสหรฐัฯ กําหนด 

 

ส่ิงแวดลอม 

เรารับรองวาการดาํเนินงานของเราสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอมทัง้หมด 
สารเคมีและสารอันตรายไดรบัการปกปองและกําจัดอยางเหมาะสม น้ําเสีย ขยะมูลฝอย 
และการปลอยอากาศไดรับการตรวจสอบ ควบคุม และบําบัดกอนปลอยทิ้งตามที่กฎหมายทองถ่ินกําหนด 
ใบอนญุาตและการลงทะเบียนที่จําเปนทั้งหมดไดรับมาและคงไวซึ่งปจจุบัน 

 

บันทึกคําอธิบาย 

ไมมีสัญญา 

หลักจรรยาบรรณนี้ไมใชสญัญาและไมไดสรางขอตกลงในการวาจางบุคคลใดๆ 
และไมเปลีย่นแปลงสถานะการจางงานของพนักงานคนใด Plexus สงวนสิทธิ์ในการแกไขรหสัเมือ่ใดก็ได 
ดุลยพินิจทั้งหมดที่เก่ียวของกับการตีความและการบังคับใชหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการสละสิทธิ์ในบทบัญญติัใดๆ 
ของหลักจรรยาบรรณ จะข้ึนอยูกับคณะกรรมการของ Plexus และผูบริหารระดับสูงเทานั้น   

 

บริษัทในเครือ 

การอางอิงถึง “Plexus” ทั้งหมดรวมถึง Plexus Corp. และบริษัทในเครือและบริษัทในเครอืท่ี Plexus Corp. 

เปนเจาของมากกวา 50% ของการควบคุมการลงคะแนนเสยีงทั้งทางตรงและทางออม 

 

 

 

 

 


