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Our Modesto facility produces specialized PCR tapes that 
use a proprietary 3M adhesive covering.  These PCR lami-
nates cover lab samples in genetic sequencing incubators. 
Our customer for this product is one of two main laboratory 
equipment providers working with the US government to 
create reliable Covid-19 testing in the US. PCR plate sealing 
offers high-temperature stability, biocompatibility and low 
permeability to protect samples during cycling and cold 
storage.  

In Pennsylvania, our team has many years of experience de-
veloping solutions that help minimize healthcare-acquired 
infections. They also integrate heat pipes, vapor chambers 
and liquid cold plates used to cool DNA analysis applica-
tions that require sets of DNA/RNA samples to be amplified 
to ensure accurate results. This is accomplished through 
thermal cycling, where the samples are rapidly heated 
to 95° C, then rapidly cooled down. Our solutions enable 
faster response times, more accurate results, and longer 
service life.

Boyd’s engineering design centers are evaluating projects 
like cooling sensors used in portable ultrasound devices to 

detect pneumonia or for early fever detection. 

Another indirect way that Boyd contributes to helping 
global societies through this time is by providing tech-
nology that enables communication. All the solutions 
we provide to enterprise electronics applications like 
data centers, internet distribution, and network con-
nectivity equipment help power connectivity during 
social distancing. These applications have become more 
critical with many people working from home. 

Boyd’s global teams are providing solutions today that 
have a direct impact on the health and safety of our 
global communities.  We continue to look for new and 
different ways to help.

Each of us from manufacturing to engineering to ad-
ministration and sales is contributing to Boyd’s ability  
to support critical healthcare needs during this time.  
We are all playing our part to help.

Companies have a unique role to play during this time. We are all being called on  
to quickly adapt and help support healthcare providers.

We need to continue to serve our 
customers who are developing the 
applications needed to keep the 
world healthy and running.



เราทุกคนมีีบทบาทในการหล่ัอหลัอมีวััฒนธุรรมีของ Boyd 
ผ่่านการดำำาเนินการของเราแลัะการมีีส่่วันร่วัมีกับผ้่�อ่�นหาก
เราดำำาเนินการดำ�วัยควัามีซ่ื่�อตรง ควัามีซ่ื่�อสั่ตย์สุ่จริต ควัามี
เป็น็อันหน่�งอันเดีำยวักัน แลัะควัามีเคารพซ่ื่�งกันแลัะกัน จะก่อ
ให�เกิดำควัามีไวั�วัางใจซ่ื่�งกันแลัะกัน ต่อค่้ค�าทางธุุรกิจแลัะต่อ
ชุุมีชุนที�เราดำำาเนินธุุรกิจ ค่านิยมีเหล่ัานี�มีีควัามีส่ำาคัญต่อผ่มี
ในฐานะป็ระธุานบริษััทแลัะป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารของ Boyd 
Corporation เพราะสิ่�งเหล่ัานี�ชุ่วัยให�เราส่ามีารถให�บริการ
ล้ักค�าของเราไดำ�ดีำยิ�งข่�นแลัะด่ำงด้ำดำบุคลัากรผ้่�มีีควัามีส่ามีารถ
ระดัำบต�น ๆ มีาร่วัมีงานกับ Boyd

หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิจของเราจัดำทำาข่�นเพ่�อชุ่วัยให�
คุณเข�าใจควัามีคาดำหวัังของ Boyd แลัะชุ่วัยนำาทางใน
ส่ถานการณ์ที�ยากต่อการตัดำสิ่นใจให�กับคุณ โป็รดำใชุ�เวัลัาทำา
ควัามีเข�าใจหลัักจรรยาบรรณนี�อย่างลัะเอียดำแลัะขอคำาแนะนำา
จากเจ�าหน�าที�ภายในของเรา หากคุณมีีคำาถามีใดำ ๆ 

ผ่มีขอให�คุณแจ�งหัวัหน�างานหร่อโทรไป็ที�ส่ายด่ำวันแบบไม่ี
ระบุชุ่�อของ Boyd ทันที หากคุณมีีข�อกังวัลัหร่อรับร้�ถ่งการ
ลัะเมิีดำต่อหลัักจรรยาบรรณนี� ผ่มีขอย่นยันว่ัาเราจะป็ฏิิบัติ
ต่อรายงานทั�งหมีดำอย่างจริงจังแลัะจะไม่ียอมีให�มีีการตอบโต�
เอาค่นกับบุคคลัใดำที�ตั�งคำาถามีหร่อย่�นข�อร�องเรียนดำ�วัยควัามี
สุ่จริต ผ่มีต�องการคงการป็ล้ักฝัังส่ภาพแวัดำลั�อมีที�ส่่งเส่ริมีให�
ทีมีของเรากลั�าพ้ดำแลัะรักษัาชุ่�อเสี่ยงที�ดีำของ Boyd ไวั�

เราจะป็ระส่บควัามีส่ำาเร็จเม่ี�อเราร่วัมีม่ีอกัน มีีควัามีภาคภ้มิีใจใน
พฤติกรรมีของเรา แลัะรับผิ่ดำชุอบร่วัมีกันต่อหลัักจรรยาบรรณ 
นี� ขอขอบคุณที�ร่วัมีเป็น็ส่่วันหน่�งในการส่นับส่นุนควัามีส่ำาเร็จ
ของ Boyd!

ขอบคุณ

Doug Britt

สารจาก Doug Britt
ป็ระธุานบริษััทแลัะป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารของ  
Boyd Corporation
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และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ	 
LTI	Holdings,	Inc.	
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ควัามีส่ำาเร็จของธุุรกิจของเราข่น 
อย่้กับควัามีไวั�วัางใจแลัะควัามีเชุ่�อ
มัี�นที�เราไดำ�รับจากพนักงาน ล้ักค�า
ซัื่พพลัายเออร์ ผ้่�จัดำจำาหน่าย แลัะ
ผ้่�ถ่อหุ�นของเรา ตลัอดำจนการ
ป็ฏิิบัติตามีกฎหมีายแลัะข�อบังคับ
ที�เกี�ยวัข�องของเรา เราไดำ�รับควัามี
น่าเชุ่�อถ่อจากการย่ดำถ่อในคำามัี�น
สั่ญญาของเรา การแส่ดำงควัามี
เคารพต่อผ้่�อ่�น การทำางานดำ�วัย
ควัามีซ่ื่�อสั่ตย์สุ่จริตแลัะบรรลุัเป็า้
หมีายของบริษััท โดำยการดำำาเนิน
งานดำ�วัยควัามีซ่ื่�อตรง 

ในบางครัง เราทุกคนอาจต�องเผ่ชิุญ
กับการตัดำสิ่นใจทางจริยธุรรมีที�ยาก
 Boyd Corporation1 ไดำ�พัฒนา
หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิจนี�  
(“หลัักจรรยาบรรณ”) เพ่�ออธิุบาย
ควัามีคาดำหวัังของเราแลัะให�คำาแนะ
นำาคุณเกี�ยวักับแนวัทางในการตัดำสิ่น
ใจที�ยากแต่ยังมีีควัามีโป็ร่งใส่  
ในการดำำาเนินธุุรกิจในนามีของ  
Boyd ส่ถานที�ทำางานของ Boyd 
ค่อทุกแห่งทั�วัโลักที�ดำำาเนินธุุรกิจแลัะ
กิจกรรมีของ Boyd

แมี�ว่ัาเราจะไม่ีส่ามีารถระบุถ่งทุก
ป็ญัหาไดำ�ที�นี� แต่หลัักจรรยาบรรณ
นี� จะให�ข�อม้ีลัเชิุงล่ักเกี�ยวักับค่านิยมี
หลัักของเรา คำาแนะนำาเกี�ยวักับ
ควัามีคาดำหวัังในการดำำาเนินธุุรกิจ 
แลัะวิัธีุการส่่งต่อคำาถามีแลัะข�อกังวั 
ลัต่าง ๆ

ควัามีรับผิ่ดำชุอบของคุณ
บุคคลัใดำก็ตามีที�ร่วัมีงานกับ Boyd ซ่ื่�งรวัมีถ่งพนักงาน 
กรรมีการ ผ้่�รับจ�าง ผ้่�ฝักึงาน แลัะตัวัแทนบุคคลัที�ส่ามี  
(รวัมีเรียกว่ัา “เพ่�อนร่วัมีงาน”) จะต�องดำำาเนินธุุรกิจดำ�วัยควัามี
ซ่ื่�อตรง  ควัามีซ่ื่�อสั่ตย์สุ่จริตแลัะเป็น็ไป็ตามีหลัักจรรยาบรรณ
นี� รวัมีถ่งนโยบายของ Boyd ทังหมีดำ แลัะกฎหมีายแลัะข�อ
บังคับที�เกี�ยวัข�อง โป็รดำอ่าน ทำาควัามีเข�าใจ แลัะถามีคำาถามี 
ใดำ ๆ ที�เกี�ยวัข�องกับหลัักจรรยาบรรณนี� 

ควัามีรับผิ่ดำชุอบของผ้่�จัดำการ
เราต�องการให�เพ่�อนร่วัมีงานของเราแลัะบุคคลัที�ส่ามีอ่�น ๆ ที�
ร่วัมีงานกับเราร้�ส่่กส่ะดำวักใจที�จะแจ�งข�อกังวัลัดำ�านจริยธุรรมี
แลัะกฎหมีาย ในฐานะผ้่�จัดำการของ Boyd คุณมีีหน�าที�รับผิ่ดำ
ชุอบในการดำำาเนินการดัำงต่อไป็นี�

n ส่ร�างส่ภาพแวัดำลั�อมีที�เป็ดิำกวั�างแลัะส่นับส่นุนให�กับทีมีของ
คุณ โดำยพวักเขาร้�ว่ัาคุณจะรับฟังัแลัะจัดำการกับข�อกังวัลั

n กำาหนดำควัามีคาดำหวัังที�ว่ัาจะต�องมีีการทำางานอย่างมีี
จริยธุรรมี

n จัดำการกับคำาถามีหร่อข�อกังวัลัทางจริยธุรรมีโดำยทันที

การฝักึอบรมี
ข�อม้ีลัในหลัักจรรยาบรรณนี� มีีควัามีส่ำาคัญต่อควัามีซ่ื่�อสั่ตย์
สุ่จริตของ Boyd ดำ�วัยเหตุนี� เราจ่งกำาหนดำให�เพ่�อนร่วัมีงาน
ของเราเข�าร่วัมีการฝักึอบรมีอย่างส่มีำ�าเส่มีอเกี�ยวักับข�อม้ีลัใน
หลัักจรรยาบรรณนี�

การบังคับใชุ�แลัะการแก�ไขเพิ�มีเติมี
การไม่ีป็ฏิิบัติตามีหลัักจรรยาบรรณนี� นโยบายของ Boyd 
หร่อกฎหมีายหร่อข�อบังคับที�เกี�ยวัข�อง อาจก่อให�เกิดำการ
ลังโทษัทางวิันัย ส้่งสุ่ดำถ่งขันเลิักจ�างหร่อยุติควัามีสั่มีพันธ์ุใน
การจ�างแรงงานระหว่ัางคุณกับ Boyd

Boyd ขอส่งวันสิ่ทธิุ� ในการแก�ไขแลัะอธิุบายหลัักจรรยาบรรณ
ไดำ�ทุกเม่ี�อ ไม่ีมีีส่่วันใดำในหลัักจรรยาบรรณนี� ที�ถ่อว่ัาเป็น็สั่ญญา
จ�างงานกับเพ่�อนร่วัมีงานหร่อขัดำแย�งกับควัามีสั่มีพันธ์ุในการ
จ�างงานโดำยควัามีส่มัีครใจ



การให้้ความเคารพซึึงกันำและกันำ 
เราทุกคนำสมควรได้้ทำางานำในำสภาพแวด้ล้อมท่� ม่การให้้เก่ยรติิและความเคารพ
ซึึงกันำและกันำ Boyd มุ�งมั�นำท่�จะสร้างสภาพแวด้ล้อมเช่�นำน่ำ� เพราะสิงเห้ล�าน่ำ�
คือค�านิำยมห้ลักท่�จะดึ้งศัักยภาพของเราทุกคนำออกมาได้้อย�างเต็ิมท่�

การป้็องกันการคุกคามีแลัะการเล่ัอกป็ฏิิบัติ 
Boyd จะไม่ียอมีให�มีีการคุกคามีหร่อการเล่ัอกป็ฏิิบัติในส่ถานที�ทำางานไม่ีว่ัาในร้ป็แบบใดำ ๆ ไม่ีว่ัาจาก
พนักงานทุกคนที�ทำางานให�เราหร่อกับเรา แลัะไม่ีว่ัาดำ�วัยวิัธีุใดำก็ตามี ซ่ื่งรวัมีถ่งการคุกคามีหร่อการเล่ัอก
ป็ฏิิบัติตามีเพศ เชุ่อชุาติ สี่ผิ่วั ชุาติพันธ์ุุ อายุ ศาส่นา ชุาติกำาเนิดำหร่อบรรพบุรุษั รส่นิยมีทางเพศ 
อัตลัักษัณ์ทางเพศ ควัามีพิการ การตังครรภ์ ส่ถานภาพส่มีรส่ ส่ถานะทหารผ่่านศ่ก สั่ญชุาติ ข�อม้ีลั
ทางพันธุุกรรมีหร่อลัักษัณะอ่�นใดำที�ไดำ�รับควัามีคุ�มีครองตามีกฎหมีาย
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การคุุกคุามหรือการเลืือกปฏิิบััติิอาจมีตัิวอย่่างดัังต่ิอไปนีี้� 
ทัั้�งนีี้�ข้ึ้�นี้อย่่่กับัสถานี้การณ์์

n การกระทํั้าทั้างวาจา เชุ่น การพ้ดำใส่่ร�าย การพ้ดำลั�อ
เล่ันการพ้ดำตลัก การขนานนามี หร่อการตั�งชุ่�อเล่ัน 
ฉายา ในทางลับ คำาวิัจารณ์ในเร่�องใดำเร่�องหน่�ง

n การกระทํั้าทั้างกาย่ เชุ่น ท่าทางที�ไม่ีพ่งป็ระส่งค์ การ
ขัดำขวัางการเคล่ั�อนไหวั

n การคุุกคุามเปน็ี้ลืาย่ลัืกษณ์์อักษร เชุ่น บันท่ก บทกลัอน  
โป็ส่เตอร์ ตัวัอักษัร การ์ต้น ภาพวัาดำ หร่อการแส่ดำง
ภาพหร่อวััตถุอ่�น ๆ เกี�ยวักับเร่�องใดำเร่�องหน่�ง

n การเฝ้า้ติิดัติามหรือการกลัื�นี้แกล้ืงทุั้กร่ปแบับั
n การตัิดัสินี้ใจทั้างธุุรกิจติามหลัืกเกณ์ฑ์์อื�นี้ทีั้�ไม่ได้ัอิง

ติามทัั้กษะแลืะคุุณ์สมบััติิขึ้องบุัคุคุลื เชุ่น การจ�างงาน
แลัะการเล่ั�อนตำาแหน่ง

Boyd จะจัดำการกับข�อกล่ัาวัหา
ที�เป็น็การคุกคามีแลัะการเล่ัอก
ป็ฏิิบัติอย่างรวัดำเร็วั เพราะการก
ระทำาเชุ่นนี� ไม่ีเพียงแต่จะเป็น็
อันตรายต่อผ้่�ถ้กกระทำา  
แต่ยังหมีายรวัมีถ่งผ้่�ที�พบเห็น
เหตุการณ์ดำ�วัย พฤติกรรมีเชุ่นนี�
อาจผิ่ดำกฎหมีายแลัะอาจทำาให�  
Boyd แลัะบุคคลัที�รับผิ่ดำชุอบมีี
ควัามีรับผิ่ดำแลัะถ้กกล่ัาวัหาในคดีำ
อาญาดำ�วัย แมี�ว่ัาการกระทำาดัำง
กล่ัาวัจะไม่ีเป็น็กรณีการคุกคามีที�
ส่ามีารถดำำาเนินการตามีกฎหมีาย
ไดำ� แต่อย่างไรก็ตามี ย่อมีถ่อเป็น็
เร่�องที�ไม่ีส่ามีารถยอมีรับไดำ�ใน
ส่ถานที�ทำางานแลัะอาจลัะเมิีดำต่อ
นโยบายของ Boyd



การไม่ีแบ่งแยกแลัะการ
ยอมีรับในควัามีแตกต่าง 
เราส่่งเส่ริมีแนวัคิดำการไม่ีแบ่งแยกแลัะเห็น
คุณค่าในควัามีแตกต่างของเพ่�อนร่วัมีงาน
ของเรา ล้ักค�า ซัื่พพลัายเออร์ แลัะค่้ค�า
ทางธุุรกิจอ่�น ๆ ในฐานะบริษััทที�ให�บริการ
แก่อุตส่าหกรรมีจำานวันมีากแลัะเขตพ่นที�
ทางภ้มิีศาส่ตร์ต่าง ๆ เราร้�ส่่กขอบคุณแลัะ
เห็นควัามีส่ำาคัญของควัามีหลัากหลัายนี� 
ที�ทำาให�เราเป็น็องค์กรที�แข็งแกร่งยิ�งข่น  
ป็ระวััติควัามีเป็น็มีา ป็ระส่บการณ์ แลัะมุีมี
มีองที�แตกต่างกันนัน ชุ่วัยให�เราส่ามีารถ
ระบุป็ญัหาแลัะให�บริการล้ักค�าของเราไดำ�ดีำ
ยิ�งข่น ซ่ื่�งนำาไป็ส่้่การเติบโตแลัะควัามีส่ำาเร็จ
ในอนาคต

เราทุกคนมีีหน�าที�รับผิ่ดำชุอบในการส่่งเส่ริมี
ส่ภาพแวัดำลั�อมีที�ไม่ีมีีการแบ่งแยกโดำยทำาให�
ผ้่�อ่�นร้�ส่่กมีีคุณค่าแลัะมีีส่่วันร่วัมี 

การส่่งเส่ริมีส่ถานที�ทำางานที�ดีำต่อสุ่ขภาพ
แลัะควัามีป็ลัอดำภัย
สุ่ขภาพแลัะควัามีป็ลัอดำภัยเป็น็สิ่�งส่ำาคัญส้่งสุ่ดำแลัะถ่อเป็น็หน�าที�
รับผิ่ดำชุอบของเพ่�อนร่วัมีงานของ Boyd ทุกคน เรามุ่ีงมัี�นที�จะ
รักษัาส่ถานที�ทำางานให�ป็ลัอดำภัยอย่้เส่มีอ ตลัอดำจนออกแบบ
แลัะผ่ลิัตผ่ลิัตภัณฑ์์ที�ป็ลัอดำภัย เพ่�อนร่วัมีงานทุกคนจะต�องทำา
งานอย่างป็ลัอดำภัย ไม่ีเป็น็อันตรายต่อตัวัเองหร่อผ้่�อ่�น  
โดำยป็ฏิิบัติตามีกฎแลัะแนวัทางป็ฏิิบัติดำ�านควัามีป็ลัอดำภัยแลัะ
สุ่ขภาพ แลัะรายงานอุบัติเหตุ การบาดำเจ็บ แลัะเคร่�องม่ีอ การ
ป็ฏิิบัติงานหร่อส่ภาพที�ไม่ีป็ลัอดำภัยใดำ ๆ โดำยทันที 

นอกจากนี� เรายังเป็น็ส่ถานที�ทำางานที�ป็ลัอดำส่ารเส่พติดำ  
แอลักอฮอล์ั อาวุัธุ แลัะควัามีรุนแรง เราจะไม่ียอมีให�มีีภัย
คุกคามีหร่อการกระทำาที�รุนแรง แลัะจะใชุ�มีาตรการทางกฎหมีาย
ที�เหมีาะส่มี ตลัอดำจนให�ควัามีร่วัมีม่ีอกับหน่วัยงานที�บังคับใชุ�
กฎหมีายอย่างเต็มีที� เพ่�อให�แน่ใจว่ัามีีการจัดำการกับพฤติกรรมี
ที�รุนแรงแลัะภัยคุกคามีไดำ�ทันเวัลัาแลัะรับม่ีอไดำ�อย่างเหมีาะส่มี

เราขอให�เพ่�อนร่วัมีงานทุกคนคอยระแวัดำระวัังแลัะรายงาน
เหตุการณ์ดำ�านสุ่ขภาพ ควัามีป็ลัอดำภัย ควัามีรุนแรง หร่อภัย
คุกคามีโดำยทันที



การให้้ความเคารพติ�อ Boyd

เราเชื่อใจในำเพื� อนำร�วมงานำทุกคนำของ Boyd ในำการด้ำาเนิำนำการเพื
อประโยช่น์ำสูงสุด้ของ Boyd และปกปอ้งสถานำะของเราในำฐานำะบริษััท
เทคโนำโลย่ชั่นำนำำา เราขอให้้เพื� อนำร�วมงานำทุกคนำรับผิิด้ช่อบอย�างจริงจัง
และไม�กระทำาการใด้ ๆ ในำลักษัณะท่�จะทำาลายสถานำะห้รือชื่�อเส่ยงของ  
Boyd ในำติลาด้

ป็กป็อ้งข�อม้ีลัที�เป็น็กรรมีสิ่ทธิุ�แลัะทรัพย์สิ่นทางป็ญัญา
การป็กป็อ้งข�อม้ีลัที�เป็น็ควัามีลัับแลัะเป็น็กรรมีสิ่ทธิุ�ของ Boyd รวัมีถ่งข�อม้ีลัอ่�นที�ไม่ีใชุ่ข�อม้ีลั
ส่าธุารณะที�ล้ักค�า ซัื่พพลัายเออร์ แลัะค่้ค�าทางธุุรกิจอ่�น ๆ ไวั�วัางใจมีอบให�กับเรานั�น  
มีีควัามีส่ำาคัญอย่างยิ�งต่อควัามีส่ำาเร็จแลัะควัามีไดำ�เป็รียบในการแข่งขันของเรา 

รวัมีถ่งข�อม้ีลัที�เป็น็ควัามีลัับแลัะเป็น็กรรมีสิ่ทธิุ� รวัมีถ่ง
แต่โดำยไม่ีจำากัดำเพียง ข�อม้ีลัธุุรกิจภายใน แผ่นงาน  
ผ่ลัการดำำาเนินงานทางการเงิน ควัามีมุ่ีงมัี�นในการ
วิัจัยแลัะพัฒนา ข�อม้ีลัทางการแข่งขัน การออกแบบ
ผ่ลิัตภัณฑ์์ กระบวันการผ่ลิัต การพัฒนาผ่ลิัตภัณฑ์์
ใหม่ี ข�อม้ีลัราคา ข�อม้ีลัติดำต่อหร่อรายชุ่�อล้ักค�าแลัะ
ซัื่พพลัายเออร์ แลัะข�อม้ีลัหร่อเอกส่ารอ่�น ๆ ซ่ื่�งจะไม่ีมีี
การเผ่ยแพร่ต่อส่าธุารณะ เราจะไม่ีเป็ดิำเผ่ยข�อม้ีลัที�เป็น็
ควัามีลัับแลัะเป็น็กรรมีสิ่ทธิุ� ของ Boyd โดำยป็ราศจาก
เหตุผ่ลัทางธุุรกิจที�เหมีาะส่มี แลัะไม่ีมีีการอนุญาต แลัะ
ไม่ีมีีมีาตรการป็อ้งกันที�เหมีาะส่มี

ในทำานองเดีำยวักัน เราจะต�องป็กป็อ้งแลัะรักษัาข�อม้ีลัที�
เป็น็ควัามีลัับแลัะเป็น็ทรัพย์สิ่นทางป็ญัญาของบุคคลัที�
ส่ามี หากคุณไดำ�รับข�อม้ีลัที�มีีควัามีลัะเอียดำอ่อนแลัะเป็น็
ควัามีลัับของค่้แข่ง โป็รดำติดำต่อฝัา่ยกฎหมีายแลัะการ
ป็ฏิิบัติตามีกฎระเบียบของ Boyd ทันที

หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิจ



ตัิวอย่่างบัางส่วนี้ทีั้�อาจทํั้าให้เกิดัผลืประโย่ชน์ี้ทัั้บัซ้้อนี้
มีดัังนีี้�

n หากส่มีาชิุกในครอบครัวัของคุณเป็น็ล้ักจ�างของ
ล้ักค�าหร่อของซัื่พพลัายเออร์ ซ่ื่�งอย่้ในตำาแหน่งที�
อาจติดำต่อกับ Boyd ในกิจกรรมีทางธุุรกิจ 

n คุณเป็น็ผ้่�ควับคุมีด้ำแลัส่มีาชิุกในครอบครัวัโดำยตรง

n คุณเป็น็เจ�าของหร่อมีีส่่วันไดำ�ส่่วันเสี่ยอย่างมีีนัย
ส่ำาคัญในบริษััทค่้แข่ง ล้ักค�า ซัื่พพลัายเออร์  
หร่อผ้่�รับจ�าง

n คุณมีีผ่ลัป็ระโยชุน์ส่่วันบุคคลัหร่อทางการเงินใน
ธุุรกรรมีของ Boyd ซ่ื่�งอย่้ภายในขอบเขตหน�าที�
การทำางานของคุณ

n คุณทำางานในฐานะพนักงานของบริษััทค่้แข่งของ 
Boyd

n ผ้่กธุุรกิจของบริษััทไวั�กับบริษััทอ่�นที�พนักงานของ
บริษััท Boyd หร่อส่มีาชิุกในครอบครัวัหร่อบุคคลั
ใกลั�ชิุดำกับพนักงานของบริษััท Boyd ควับคุมีหร่อ
เป็น็เจ�าของ

n คุณดำำาเนินกิจกรรมีภายนอกที�ลัดำควัามีส่ำาคัญหร่อ
รบกวันหน�าที�การทำางานของคุณ

เราคาดำหวัังให�เพ่�อนร่วัมีงานทุกคนดำำาเนินธุุรกิจ
ตามีมีาตรฐานดำ�านควัามีซ่ื่�อสั่ตย์สุ่จริต ควัามี
ซ่ื่�อตรง แลัะควัามีเป็น็ธุรรมีในระดัำบส้่งสุ่ดำ  
เพ่�อป็อ้งกันไม่ีให�เกิดำควัามีขัดำแย�งระหว่ัางผ่ลั
ป็ระโยชุน์ส่่วันบุคคลัแลัะผ่ลัป็ระโยชุน์ทับซื่�อนของ  
Boyd ผ่ลัป็ระโยชุน์ทับซื่�อนอาจเกิดำข่�นไดำ�เม่ี�อ
ควัามีสั่มีพันธ์ุส่่วันบุคคลักับผ่ลัป็ระโยชุน์ทางการ
เงินทับซื่�อนกับหน�าที�รับผิ่ดำชุอบในงานของเรา  
คุณจะต�องหาหนทางจัดำการกับควัามีขัดำแย�งที�
อาจเกิดำข่�นเหล่ัานี�อย่างระมัีดำระวััง เพ่�อให�แน่ใจว่ัา
จะไม่ีมีีอิทธิุพลัต่อการตัดำสิ่นใจของคุณอย่างไม่ี
เหมีาะส่มีหร่อทำาลัายชุ่�อเสี่ยงของ Boyd

การพิจารณาว่ัามีีผ่ลัป็ระโยชุน์ทับซื่�อนหร่อไม่ี
นั�นไม่ีใชุ่เร่�องง่ายเส่มีอไป็ หากคุณมีีกรณีที�อาจ
เกิดำควัามีขัดำแย�งหร่อมีีคำาถามี โป็รดำติดำต่อผ้่�
จัดำการของคุณ ฝัา่ยทรัพยากรบุคคลั หร่อฝัา่ย
กฎหมีายแลัะการป็ฏิิบัติตามีกฎระเบียบของ 
Boyd เพ่�อขอคำาแนะนำาเพิ�มีเติมี

การหลีักเลีั�ยงผ่ลัป็ระโยชุน์ทับซื่�อน



เก็บบันท่กที�ถ้กต�อง
การเตรียมีแลัะการเก็บรักษัาบันท่กทางธุุรกิจแลัะการเงินที�ถ้กต�องนั�นมีี
ควัามีส่ำาคัญส่ำาหรับเราในการตัดำสิ่นใจทางธุุรกิจที�ดีำ การวััดำควัามีส่ำาเร็จ 
แลัะการให�ข�อม้ีลักับล้ักค�าแลัะค่้ค�าทางธุุรกิจอ่�น ๆ 

บันท่ก เงินทุน แลัะทรัพย์สิ่นทั�งหมีดำของบริษััทจะต�องไดำ�รับการเปิ็ดำเผ่ย
หร่ออธิุบายในหนังส่่อแลัะบันท่กตามีป็กติของ Boyd อย่างเหมีาะส่มี  
แลัะข�อม้ีลันั�นจะต�องเป็น็จริง ถ้กต�อง ส่มีบ้รณ์ ไดำ�รับการบันท่กในทันที
แลัะเป็น็ไป็ตามีกฎหมีาย

นี้อกจากนีี้� คุุณ์ต้ิองปฏิิบััติิติามข้ึ้อกําหนี้ดัทีั้�เกี�ย่วข้ึ้องกับับัันี้ท้ั้ก
ทั้างธุุรกิจดัังต่ิอไปนีี้�

n คุณจะต�องไม่ีมีีอิทธิุพลั ครอบงำา ทำาให�เข�าใจผิ่ดำ หร่อแทรกแซื่ง
การตรวัจส่อบใดำ ๆ อย่างไม่ีเหมีาะส่มี

n คุณจะต�องไม่ีทำาให�หร่อเป็น็เหตุให�บุคคลัอ่�นทำารายการเท็จหร่อ
ลัะเวั�นข�อม้ีลัที�ส่ำาคัญใดำ ๆ

n คุณจะต�องไม่ีส่ร�างหร่อให�เน่� อหา ข�อม้ีลัการทดำส่อบหร่อการ
รับรองส่ำาหรับผ่ลิัตภัณฑ์์ หร่อเอกส่ารที�เป็น็เท็จหร่อทำาให�เข�าใจ
ผิ่ดำ

n ห�ามีมิีให�ใชุ�เงินทุน ทรัพย์สิ่นอ่�น ๆ หร่อให�บริการเพ่�อวััตถุป็ระส่งค์
ที�มิีชุอบดำ�วัยกฎหมีายหร่อไม่ีเกี�ยวัข�องกับธุุรกิจโดำยเด็ำดำขาดำ

n คุณจะต�องไม่ีส่ร�างหร่อมีีส่่วันร่วัมีในการส่ร�างเอกส่ารป็ระกอบ
การเบิกจ่ายหร่อการรับเงินทุนที�เป็น็เท็จหร่อทำาให�เข�าใจผิ่ดำ

n คุณจะต�องไม่ีส่ร�างบัญชีุ เงินทุน หร่อทรัพย์สิ่นที�ไม่ีเป็ดิำเผ่ยหร่อไม่ี
ไดำ�บันท่กไวั�

n คุณจะต�องเก็บรักษัาเอกส่ารป็ระกอบให�ส่มีบ้รณ์แลัะถ้กต�อง รวัมี
ถ่งรายการรวัมีบัญชีุ รายงานค่าใชุ�จ่าย การตรวัจนับการผ่ลิัต
แลัะสิ่นค�าคงคลััง บัตรลังเวัลัา รายงานดำ�านคุณภาพ บันท่กการ
ขาย รายงานการเข�าร่วัมีป็ระชุุมี แลัะเอกส่ารของซัื่พพลัายเออร์

n คุณจะต�องเก็บรักษัาแลัะกำาจัดำข�อม้ีลั (เชุ่น อีเมีลั ไฟัล์ั - 
อิเล็ักทรอนิกส์่ เอกส่ารฉบับกระดำาษั การวิัจัยตลัาดำ การเงิน 
ฯลัฯ) ตามีนโยบายการเก็บรักษัาเอกส่ารที�เกี�ยวัข�อง 

หากเพ่�อนร่วัมีงานทราบถ่งรายการเท็จหร่อทำาให�เข�าใจผิ่ดำ หร่อถ้กขอให�
ทำารายการดัำงกล่ัาวัในหนังส่่อหร่อบันท่กของ Boyd โป็รดำติดำต่อป็ระธุาน
เจ�าหน�าที�บริหารดำ�านการเงินหร่อฝัา่ยกฎหมีายแลัะการป็ฏิิบัติตามีกฎ
ระเบียบโดำยทันที

หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิจ

การเดิำนทางแลัะค่าใชุ�จ่าย
เราขอให�คุณเป็น็ผ้่�รับผิ่ดำชุอบใน
การเดิำนทางหร่อการดำำาเนินธุุรกิจ
ในนามีของ Boyd ค่าใชุ�จ่ายแลัะ
พฤติกรรมีทั�งหมีดำต�องส่อดำคลั�อง
กับนโยบายการเดิำนทางแลัะค่าใชุ�
จ่ายทั�วัโลักของ Boyd

การใชุ�ทรัพยากรของ
บริษััทแลัะระบบควัามี
ป็ลัอดำภัยของระบบ 
เคร่อข่าย
Boyd จัดำเตรียมีทรัพยากรต่าง ๆ  
ให�คุณ เชุ่น เวัลัา วััส่ดุำ แลัะอุป็กรณ์
เพ่�อชุ่วัยให�คุณส่ามีารถทำางานไดำ�
อย่างมีีป็ระสิ่ทธิุภาพ

ไม่ีอนุญาตให�ใชุ�ทรัพยากรของ
บริษััทอย่างไม่ีเหมีาะส่มี คุณ
ควัรใชุ�ทรัพยากรของบริษััทเพ่�อ
วััตถุป็ระส่งค์ทางธุุรกิจ แต่ส่ามีารถใชุ�
เป็น็การส่่วันตัวัแบบมีีข�อจำากัดำไดำ�  
ตราบเท่าที�การใชุ�เป็น็การส่่วันตัวัดัำง
กล่ัาวัไม่ีเป็น็การรบกวันหน�าที�รับผิ่ดำ
ชุอบในการทำางานของคุณ ไม่ีเป็น็การ
ใชุ�เพ่�อเข�าถ่งหร่อจัดำการเน่�อหาที�ไม่ี
เหมีาะส่มีหร่อส่่งผ่ลักระทบ 
ในเชิุงลับต่อ Boyd ทุกร้ป็แบบ

หากคุณมีีเหตุผ่ลัที�จะเชุ่�อว่ัามีีการ
ลัะเมิีดำระบบควัามีป็ลัอดำภัยของ
เคร่อข่ายของเราหร่อมีีการส้่ญเสี่ย
ทรัพย์สิ่นใดำ ๆ ที�อาจมีีข�อม้ีลัของ 
Boyd จัดำเก็บไวั�ในนั�น เชุ่น  
แล็ัป็ท็อป็ของคุณ โป็รดำรายงาน
เร่�องนี�แก่ทีมีเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศ
โดำยทันที



มีีส่่วันร่วัมีในการแข่งขันที�เป็น็ธุรรมี
เราทุ่มีเทให�กับการแข่งขันที�มีีจริยธุรรมี เป็น็ธุรรมี แลัะจริงจัง  
แนวัทางเบ่�องต�นเพ่�อให�แน่ใจว่ัาเราจะแข่งขันอย่างถ้กต�องตามี
กฎหมีายแลัะเป็น็ธุรรมีในตลัาดำมีีดัำงนี�

n เราจะทำาการตัดำสิ่นใจดำ�านราคาแลัะการตลัาดำโดำยอิส่ระ แลัะ 
จะไม่ีป็ระส่านงานที�เกี�ยวักับกิจกรรมีของเรา การเส่นอราคา  
หร่อการกำาหนดำราคากับค่้แข่ง ล้ักค�า ผ้่�จำาหน่าย หร่อบุคคลั
ที�ส่ามีอ่�น ๆ อย่างผิ่ดำกฎหมีาย 

n เราจะไม่ีตกลังกับค่้แข่งเพ่�อทำาการฮั�วัป็ระม้ีลั เพ่�อจัดำส่รร
ล้ักค�าหร่อตลัาดำ หร่อควัำ�าบาตรซัื่พพลัายเออร์หร่อล้ักค�า

n เราจะไม่ีให�ควัามีเห็นที�ทำาให�เส่่�อมีเสี่ยชุ่�อเสี่ยงเกี�ยวักับการ
แข่งขันเพ่�อให�เราไดำ�เป็รียบในการแข่งขัน หร่อทำาข�อตกลัง
ทางธุุรกิจ หร่อดำำาเนินกลัยุทธ์ุโดำยมีีวััตถุป็ระส่งค์เพ่�อทำาลัาย 
ค่้แข่งเพียงอย่างเดีำยวั

n เราจะไม่ีเป็ดิำเผ่ยข�อม้ีลัที�มีีควัามีลัะเอียดำอ่อนทางการแข่งขัน  
(เชุ่น ราคา ต�นทุน การจัดำจำาหน่ายในตลัาดำ ฯลัฯ) กับค่้แข่ง

n เราจะใชุ�แหล่ังที�มีาที�ถ้กต�องเพ่�อรวับรวัมีข�อม้ีลัเกี�ยวักับ 
ค่้แข่งของเรา แลัะจะไม่ีใชุ�แนวัทางป็ฏิิบัติที�ผิ่ดำกฎหมีายแลัะ
ผิ่ดำจรรยาบรรณเพ่�อเก็บข�อม้ีลัการแข่งขัน

n เพ่�อนร่วัมีงานจะต�องไม่ีนำาข�อม้ีลัที�มีีควัามีลัะเอียดำอ่อนแลัะ
เป็น็ควัามีลัับของนายจ�างรายก่อนหน�าไป็ยังส่ถานที�ทำางาน
หร่อใชุ�ข�อม้ีลัดัำงกล่ัาวัไม่ีว่ัาดำ�วัยวิัธีุใดำก็ตามี

การให้้ความเคารพติ�อบริษััทอื�นำ ๆ
Boyd มุ�งห้วังในำชื่�อเส่ยงด้้านำคุณภาพ การบริการ และความซืึ�อสัติย์สุจริติ วิธ่ี
การติิด้ติ�อของเรากับบริษััทอื�นำ ๆ และคู�แข�งนัำ�นำก�อให้้เกิด้ชื่�อเส่ยงของเรา สร้าง
ความไว้วางใจในำระยะยาว และกำาห้นำด้ความสำาเร็จของเรา 

เราคาด้ห้วังให้้คุณด้ำาเนิำนำธุีรกิจกับคู�แข�งของ Boyd และพนัำกงานำของคู�แข�ง ติลอด้
จนำบริษััทอื�นำ ๆ ท่�เราทำาธุีรกิจด้้วยความเป็นำธีรรม เราต้ิองไม�ห้วังเอาผิลประโยช่น์ำจาก
ผู้ิอื�นำอย�างไม�เปน็ำธีรรมจากการครอบงำา การปกปดิ้ การละเมิด้ข้อมูลท่�เปน็ำความลับ 
การบิด้เบือนำข้อเท็จจริงอันำเปน็ำสาระสำาคัญ ห้รือการด้ำาเนิำนำธุีรกิจท่�ไม�เปน็ำธีรรมอื�นำ ๆ 



เจ�าหน�าซ่ื่�งไม่ีใชุ่เจ�าหน�าที�ของรัฐ
ห�ามีมิีให�รับเงินสิ่นบน เงินค่นส่่วันบุคคลั หร่อการชุำาระเงินส่ดำ ทรัพย์สิ่น  
หร่อบริการเพ่�อวััตถุป็ระส่งค์ในการไดำ�รับ มีอบหร่อดำำาเนินธุุรกิจ หร่อ
ข�อพิจารณาพิเศษัอ่�น ๆ โดำยเด็ำดำขาดำ คุณควัรระมัีดำระวัังเม่ี�อคุณมีอบ
หร่อรับของขวััญ แลัะจ่ายค่าอาหาร การเลีั�ยงต�อนรับ หร่อไมีตรีจิตทาง
ธุุรกิจอ่�น ๆ แก่บุคคลัที�ส่ามีในนามีของ Boyd เราต�องการหลีักเลีั�ยง
โอกาส่ที�กรณีเหล่ัานี�อาจถ้กมีองว่ัาเป็น็สิ่นบนไดำ� ดัำงนั�นจ่งถ่อเป็น็การดีำ
ที�สุ่ดำในการมีอบไมีตรีจิตทางธุุรกิจดัำงกล่ัาวัเพียงน�อยครั�ง แลัะเม่ี�อคุณ
ดำำาเนินการดัำงกล่ัาวั ให�มีอบในม้ีลัค่าระดัำบป็านกลัาง

เราทราบดีำว่ัาอาจมีีส่ถานการณ์ที�คุณจะไดำ�รับหร่ออาจต�องย่�นข�อเส่นอ 
ส่ำาหรับการเลีั�ยงต�อนรับ การเลีั�ยงรับรอง หร่อของขวััญทางธุุรกิจ
ตามีธุรรมีเนียมี 

ในกรณีที�เหมีาะส่มี Boyd ส่ามีารถชุำาระค่าใชุ�จ่ายในการเดิำนทางที� 
เหมีาะส่มีส่ำาหรับล้ักค�าเดิำมีหร่อล้ักค�าเป็า้หมีาย หร่อค่้ค�าทางธุุรกิจอ่�น
 ๆ โดำยค่าใชุ�จ่ายนั�นเกี�ยวัข�องโดำยตรงกับการส่่งเส่ริมีการขาย การ
ส่าธิุตหร่อการอธิุบายผ่ลิัตภัณฑ์์แลัะบริการของ Boyd หร่อผ่ลัการ
ดำำาเนินงานในสั่ญญากับค่้ค�าทางธุุรกิจดัำงกล่ัาวั ในกรณีเหล่ัานี� ต�อง
ไดำ�รับการอนุมัีติเป็น็ลัายลัักษัณ์อักษัรล่ัวังหน�าจากฝ่ัายกฎหมีายแลัะ
การป็ฏิิบัติตามีกฎระเบียบของ Boyd

การชุำาระเงินที�ไม่ีเหมีาะส่มี: ของขวััญแลัะการเลีั�ยงรับรอง
การดำำาเนินการต่าง ๆ ของ Boyd แลัะเพ่�อนร่วัมีงานในนามีของบริษััทจะไดำ�รับการควับคุมีอย่างเคร่งครัดำ
ตามีกฎหมีายต่อต�านการติดำสิ่นบนในทุกป็ระเทศที� Boyd ตั�งอย่้ Boyd มุ่ีงมัี�นที�จะแข่งขันดำ�วัยคุณส่มีบัติของ
ผ่ลิัตภัณฑ์์แลัะบริการของเราเท่านั�น เราจะไม่ีเส่นอหร่อรับ สิ่นบนหร่อการชุำาระเงินที�ไม่ีเหมีาะส่มีไม่ีว่ัาในกรณีใดำ ๆ

2	 "เจ้้าหน้าท่�ของรัฐ"	ได้้แก่่	(1)	เจ้้าหน้าท่�หรือ
พนัก่งานของรัฐบาล	บริษัทท่�รัฐบาลเป็็นเจ้้าของ
หรือเป็็นผู้้้ควบคุม	หรือองค์ก่รระหว่างป็ระเทศของ
รัฐ	(เช่่น	สหป็ระช่าช่าติิ	และธนาคารโลก่)	 
(2)	พรรคก่ารเมือง	เจ้้าหน้าท่�ในพรรคก่ารเมือง
และผู้้้สมัครในติำาแหน่งก่ารเมือง	บุคคลท่�ม่หน้าท่�
ราช่ก่ารในหน่วยงานของรัฐ	รวมทั�งเจ้้าหน้าท่�หรือ
พนัก่งานของรัฐท่�มาจ้าก่ก่ารเลือก่ตัิ�งหรือแต่ิงตัิ�ง
ในทุก่ระดั้บ	หรือ	(3)	บุคคลท่�ป็ฏิิบัติิหน้าท่�ราช่ก่าร
สำาหรับรัฐบาล	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิ่จ้

หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิจ

เจ�าหน�าที�ของรัฐ2 
การให�ของขวััญ การเลีั�ยงต�อนรับ หร่อ
ไมีตรีจิตทางธุุรกิจอ่�น ๆ ส่ามีารถส่ร�าง
ผ่ลัป็ระโยชุน์ทับซื่�อนแลัะส่ามีารถมีองว่ัา
เป็น็สิ่นบนไดำ� การดำำาเนินการดัำงกล่ัาวั
ยากที�จะแก�ปั็ญหาไดำ� โดำยเฉพาะอย่างยิ�ง
หากคุณกำาลัังติดำต่อกับเจ�าหน�าที�ของ
รัฐ ห�ามีมิีให�มีอบหร่อสั่ญญาว่ัาจะจ่าย
เงินส่ดำ ให�ก้�ย่มี เส่นอให�เงิน มีีส่่วันร่วัมี
ทางการเม่ีองหร่อการกุศลั ให�งานหร่อ
การฝักึงานที�ไม่ีว่ัาไดำ�รับค่าจ�างแลัะไม่ีไดำ�
รับค่าจ�างส่ำาหรับญาติ ให�บริการ ของ- 
ขวััญ หร่อสิ่�งอ่�นใดำที�มีีม้ีลัค่ากับหร่อ 
ส่ำาหรับเจ�าหน�าที�ของรัฐเพ่�อ
วััตถุป็ระส่งค์ในการมีีอิทธิุพลัต่อการ
ตัดำสิ่นใจอย่างหน่�งอย่างใดำ ๆ ไม่ีว่ัาการ
มีอบดัำงกล่ัาวัจะทำาให�ไดำ�รับผ่ลัป็ระโยชุน์
ทางธุุรกิจหร่อไม่ีก็ตามี นอกจากนี�ยัง
ห�ามีมิีให�ทำาการชุำาระเงินทางอ�อมีหร่อ
ผ่่านตัวักลัางบุคคลัที�ส่ามีเชุ่นกัน

หากคุณไม่ีแน่ใจเกี�ยวักับวิัธีุการจัดำการ
กับส่ถานการณ์ข�างต�น ให�ขอคำาแนะนำา
จากผ้่�จัดำการของคุณ ฝัา่ยทรัพยากร- 
บุคคลั หร่อฝ่ัายกฎหมีายแลัะการป็ฏิิบัติ
ตามีกฎระเบียบของบริษััท

ถามตัิวเองด้ัวย่คํุาถามต่ิอไปนีี้� ก่อนี้ทีั้�จะเสนี้อหรือติอบัรับัการ
เลีื�ย่งต้ิอนี้รับัหรือการเลีื�ย่งรับัรองทั้างธุุรกิจ:

n ส่ามีารถดำำาเนินการเชุ่นนี�ในส่ถานการณ์นี�ไดำ�ใชุ่หร่อไม่ี 
n เป็น็การส่นับส่นุนธุุรกิจของเราอย่างถ้กต�องตามีกฎหมีาย

หร่อไม่ี  
n มีีม้ีลัค่าป็านกลัาง ส่มีเหตุส่มีผ่ลั เหมีาะส่มีตามีสั่ดำส่่วัน แลัะ

เป็น็ไป็ตามีธุรรมีเนียมีหร่อไม่ี  
n อาจถ้กมีองว่ัาเป็น็การพยายามีมีีอิทธิุพลัต่อการตัดำสิ่นใจทาง

ธุุรกิจหร่อการดำำาเนินการที�ไม่ีถ้กต�องเหมีาะส่มีหร่อไม่ี  
n จะทำาให�คุณหร่อ Boyd อับอายหากมีีข่าวัในหน�าแรกของ

หนังส่่อพิมีพ์หร่อไม่ี  



การใชุ�ตัวัแทน ผ้่�จัดำจำาหน่าย ที�ป็ร่กษัา แลัะบุคคลัที�ส่ามีอ่�น ๆ
บางครั�ง Boyd จะว่ัาจ�างบุคคลัที�ส่ามีเพ่�อทำาหน�าที�ใน
นามีของบริษััท ซ่ื่�งไดำ�แก่ตัวัแทน ผ้่�จัดำจำาหน่าย  
ที�ป็ร่กษัา ผ้่�รับจ�าง หร่อบุคคลัที�ส่ามีอ่�น ๆ (ในหลััก
จรรยาบรรณนี�เรียกว่ัา “ตัวัแทน”) ตัวัแทนทั�งหมีดำจะ
ต�องรับผิ่ดำชุอบต่อมีาตรฐานแลัะนโยบายของ Boyd 
รวัมีถ่งหลัักจรรยาบรรณนี�

คุณต�องดำำาเนินการส่อบทานธุุรกิจอย่างเพียงพอก่อนที�
จะทำาข�อตกลังใดำ ๆ กับตัวัแทน  

ซ่ื่�งรวัมีถ่งการย่นยันว่ัาตัวัแทนมีีคุณส่มีบัติเหมีาะส่มีใน
การทำางานหร่อไม่ี ตัวัแทนมีีควัามีสั่มีพันธ์ุส่่วันตัวัหร่อ
ทางการทำางานกับเจ�าหน�าที�ของรัฐหร่อไม่ี แลัะดำำาเนิน
การตรวัจส่อบผ้่�ถ้กอ�างอิงจากล้ักค�าที�ผ่่านมีา

ข�อตกลังทั�งหมีดำที�ทำากับตัวัแทนจะต�องเป็น็ลัายลัักษัณ์
อักษัรแลัะไดำ�รับการอนุมัีติล่ัวังหน�าจากป็ระธุานเจ�าหน�าที� 
ฝัา่ยพาณิชุย์ แลัะฝัา่ยกฎหมีายแลัะการป็ฏิิบัติตามีกฎ
ระเบียบ





ควัามีเป็น็ส่่วันตัวัแลัะข�อม้ีลั
ส่่วันบุคคลั
เราไดำ�รับข�อม้ีลัส่่วันบุคคลัของพนักงาน 
กรรมีการ ค่้ค�าทางธุุรกิจ แลัะบุคคลัอ่�น ๆ 
ดำ�วัยควัามีไวั�วัางใจ 

เราต�องป็กป็อ้ง เก็บรักษัาไวั�เป็น็ควัามีลัับ 
แลัะรักษัาควัามีป็ลัอดำภัยของข�อม้ีลัที�
ลัะเอียดำอ่อนนี� ตามีกฎหมีายแลัะข�อบังคับ
ที�เกี�ยวัข�อง นโยบายของ Boyd แลัะข�อ
ตกลังที�เกี�ยวัข�องทั�งหมีดำ คุณต�องไม่ีใชุ�
ข�อม้ีลัส่่วันบุคคลัเพ่�อวััตถุป็ระส่งค์อ่�น ๆ
 ที�ไม่ีไดำ�กำาหนดำไวั� แลัะหากไดำ�รับอนุญาต
 ควัรเป็ดิำเผ่ยข�อม้ีลัเฉพาะที�จำาเป็น็ต�อง
ทราบเท่านั�น หากคุณเชุ่�อว่ัามีีการรวับรวัมี
 ใชุ� หร่อเป็ดิำเผ่ยข�อม้ีลัส่่วันบุคคลัอย่าง
ไม่ีถ้กต�อง โป็รดำติดำต่อเจ�าหน�าที�ฝัา่ย
คุ�มีครองข�อม้ีลัส่่วันบุคคลัในท�องถิ�น หร่อ
ตัวัแทนฝัา่ยคุ�มีครองข�อม้ีลั (ยุโรป็) ฝัา่ย
ทรัพยากรบุคคลั หร่อฝัา่ยกฎหมีายแลัะ
การป็ฏิิบัติตามีกฎระเบียบโดำยทันที

การให้้ความเคารพติ�อกฎห้มาย
Boyd มุ�งมั�นำท่�จะปฏิิบัติิติามกฎห้มาย กฎและข้อบังคับทั�งห้มด้ในำสถานำท่�ท่�เรา 
ด้ำาเนิำนำธุีรกิจอย�างสมบูรณ์ คุณควรขอคำาแนำะนำำาและทำาความเข้าใจกฎห้มายท้องถิ�นำ 
มาติรฐานำ และธีรรมเน่ำยมปฏิิบัติิท่�อาจนำำาไปใช้่กับงานำท่�คุณกำาลังทำาให้้กับ Boyd 

ห้ากกฎห้มายขัด้แย้งกับห้ลักจรรยาบรรณน่ำ�ห้รือนำโยบายใด้ ๆ ของ Boyd  
ห้รือคุณไม�แนำ�ใจว�าการกระทำานัำ�นำได้้รับอนุำญาติติามกฎห้มายห้รือนำโยบายของ 
Boyd ห้รือไม� คุณควรขอคำาแนำะนำำาจากเจ้าห้น้ำาท่�ท่�เก่�ยวข้องกับเรื�องนัำ�นำ  
เช่�นำ ฝ่า่ยทรัพยากรบุคคล ห้รือฝ่า่ยกฎห้มายและการปฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบ 
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ห้ลักจรรยาบรรณน่ำ�มิได้้ม่เจตินำาท่�จะแทรกแซึงเสร่ภาพของคุณในำการม่ส�วนำร�วมในำบทสนำทนำาท่�ได้้รับการคุ้มครองติามกฎห้มาย
ห้รือกิจกรรมท่�เก่�ยวข้องกับเงื�อนำไขการจ้างงานำของคุณ รวมถึงสิทธิี�ของเพื�อนำร�วมงานำของสห้รัฐอเมริกาภายใต้ิกฎห้มาย
แรงงานำสัมพันำธ์ีแห้�งช่าติิ ห้ากม่

การค�าระหว่ัางป็ระเทศ 
รัฐบาลัทุกที�จำากัดำการนำาเข�าแลัะส่่งออกสิ่นค�าแลัะบริการของ
เราในระดัำบหน่�ง เราจะป็ฏิิบัติตามีกฎหมีายการค�า การห�ามี
ค�าขาย แลัะการลังโทษัทางเศรษัฐกิจอย่างครบถ�วัน เราจะไม่ี
ส่่งผ่ลิัตภัณฑ์์ที�มีีชิุ�นส่่วันหร่อวััส่ดุำที�มีาจากฝ่ัายที�ถ้กควัำ�าบาตร
ของส่หรัฐอเมีริกา (รวัมีถ่งแต่ไม่ีจำากัดำเพียง ฝ่ัายที�ไดำ�รับ
การกำาหนดำโดำยกระทรวังการคลัังส่หรัฐฯ กระทรวังพาณิชุย์
ส่หรัฐฯ ส่ำานักงานควับคุมีทรัพย์สิ่นต่างชุาติ ป็ระเทศห�ามีส่่ง
ออกที�ถ้กจับตามีองเป็น็พิเศษั) หร่อป็ระเทศที�ถ้กควัำ�าบาตร
ของส่หรัฐอเมีริกา เวั�นแต่จะไดำ�รับอนุญาตเป็น็อย่างอ่�นตามี
กฎหมีายหร่อข�อบังคับ

โป็รดำระมัีดำระวัังเป็น็พิเศษัเม่ี�อโอนย�ายซื่อฟัต์แวัร์ ข�อม้ีลัทาง
เทคนิค หร่อเทคโนโลัยีใดำ ๆ ข�ามีพรมีแดำน เน่�องจากอาจมีีข�อ
บังคับทางการค�าที�เข�มีงวัดำซ่ื่�งควับคุมีการแบ่งป็นัข�อม้ีลัแลัะ
เทคโนโลัยีนี� ซ่ื่�งรวัมีถ่งแต่ไม่ีจำากัดำเพียงตามีการป็ฏิิบัติตามี
ข�อบังคับเกี�ยวักับการเข�าถ่ออาวุัธุระหว่ัางป็ระเทศ  
(International Traffic in Arms Regulations, ITAR) 
ทั�งหมีดำในส่ถานป็ระกอบการของเราที�ส่นับส่นุนสั่ญญา
อากาศยานแลัะยุทโธุป็กรณ์ของส่หรัฐอเมีริกา

หากคุณมีีคำาถามีใดำ ๆ เกี�ยวัข�องกับการค�าระหว่ัางป็ระเทศ 
โป็รดำติดำต่อผ้่�จัดำการของคุณหร่อฝัา่ยกฎหมีายแลัะการป็ฏิิบัติ
ตามีกฎระเบียบ 



สิ่ทธิุมีนุษัยชุนแลัะการป็ฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น็ธุรรมี
Boyd เคารพในศักดิำ�ศรีควัามีเป็น็มีนุษัย์แลัะสิ่ทธิุมีนุษัยชุน แลัะเชุ่�อมัี�นในการป็ฏิิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็น็ธุรรมีในทุกที�ที�เราดำำาเนินธุุรกิจ เรายังคาดำหวัังว่ัาล้ักค�า ซัื่พพลัายเออร์ 
แลัะค่้ค�าทางธุุรกิจอ่�น ๆ ของเราจะย่ดำถ่อค่านิยมีเดีำยวักันนี�เชุ่นกัน 

เราจะไม่ียอมีให�มีีการค�ามีนุษัย์ ระบบทาส่ การตกอย่้ในภาระจำายอมี แรงงานที�ถ้กบังคับ
แลัะแรงงานที�จำาต�องทำา หร่อแรงงานเด็ำก ไม่ีว่ัาร้ป็แบบใดำ เรามุ่ีงมัี�นที�จะป็ฏิิบัติตามี
กฎหมีาย กฎแลัะข�อบังคับที�เกี�ยวักับสิ่ทธิุมีนุษัยชุน แรงงานแลัะการจ�างงานที�เกี�ยวัข�อง
ทั�งหมีดำ รวัมีถ่งแต่ไม่ีจำากัดำเพียงกรณีที�เกี�ยวัข�องกับเส่รีภาพในการส่มีาคมี การร่วัมีกัน
เจรจาต่อรอง การเข�าเม่ีอง เวัลัาทำางาน ค่าจ�างแลัะชัุ�วัโมีงทำางาน Boyd มุ่ีงมัี�นที�จะใชุ�แลัะ
บังคับใชุ�ระบบแลัะมีาตรการควับคุมีที�มีีป็ระสิ่ทธิุภาพภายในธุุรกิจของเราแลัะทั�วัทั�งห่วังโซ่ื่
อุป็ทานของเรา เพ่�อลัดำควัามีเสี่�ยงในการป็ฏิิบัติดัำงกล่ัาวั 

Boyd พิจารณาถ่งการลัะเมิีดำสิ่ทธิุมีนุษัยชุนแลัะการป็ฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น็ธุรรมี
อย่างจริงจัง แลัะจะดำำาเนินการเพ่�อระบุป็ญัหาอย่างรวัดำเร็วั ซ่ื่�งอาจรวัมีถ่งการรายงาน
ต่อหน่วัยงานที�บังคับใชุ�กฎหมีาย แลัะการใชุ�มีาตรการลังโทษัทางวิันัย ซ่ื่�งส้่งสุ่ดำถ่งขั�นเลิัก
จ�างแลัะการยุติสั่ญญาทางธุุรกิจ 

การให้้ความเคารพติ�อความรับผิิด้ช่อบ
ติ�อสังคม
Boyd มุ�งมั�นำติ�อความรับผิิด้ช่อบติ�อสังคมขององค์กรและการทำาในำ
สิ�งท่�ถูกติ้องในำธีุรกิจและในำชุ่มช่นำท่�เราอาศััยอยู� เราให้้ความสำาคัญ
ติ�อความซึื�อสัติย์สุจริติ ความปลอด้ภัย ความห้ลากห้ลาย และความ
ยั�งยืนำ เรามุ�งมั�นำท่�จะเป็นำบริษััทท่�ม่ความโปร�งใส ม่ความรับผิิด้ช่อบ 
และติอบสนำองติ�อเพื�อนำร�วมงานำและผิู้ม่ส�วนำได้้ส�วนำเส่ยของเรา 
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สิ่�งแวัดำลั�อมีแลัะควัามียั�งย่น 
Boyd ป็ฏิิบัติตามีกฎหมีายแลัะข�อบังคับที�
เกี�ยวัข�องทั�งหมีดำ ซ่ื่�งควับคุมีส่ารในผ่ลิัตภัณฑ์์
แลัะการใชุ� การป็ล่ัอยมีลัพิษั การจัดำเก็บ การ
ขนส่่ง แลัะการกำาจัดำวััส่ดุำที�อาจเป็น็อันตราย เรา
มุ่ีงมัี�นที�จะดำำาเนินงานเพ่�อลัดำผ่ลักระทบต่อสิ่�ง
แวัดำลั�อมีแลัะใชุ�ทรัพยากรอย่างมีีป็ระสิ่ทธิุภาพ
 ลัดำขยะ แลัะใชุ�ซื่ำ�าหร่อรีไซื่เคิลั หากเป็น็ไป็ไดำ� เรา
ส่่งเส่ริมีการอนุรักษ์ัแลัะเส่ริมีส่ร�างนิสั่ยควัามีรับ
ผิ่ดำชุอบต่อสิ่�งแวัดำลั�อมีในส่ถานที�ทำางานแลัะที�บ�าน 

หากคุณมีีเหตุผ่ลัที�เชุ่�อว่ัา Boyd ไม่ีไดำ�จัดำการ
วััส่ดุำที�อาจเป็น็อันตรายอย่างถ้กต�อง หร่อ
อุป็กรณ์ควับคุมีทางสิ่�งแวัดำลั�อมีไม่ีไดำ�รับการ
ตรวัจส่อบแลัะบำารุงรักษัาอย่างถ้กต�อง โป็รดำ
ติดำต่อผ้่�จัดำการของคุณหร่อฝัา่ยกฎหมีายแลัะ
การป็ฏิิบัติตามีกฎระเบียบโดำยทันที

การมีีส่่วันร่วัมีในการกุศลัแลัะ
การเม่ีอง
Boyd มีีส่่วันร่วัมีกับองค์กรการกุศลัที�ส่อดำคลั�อง
กับพันธุกิจขององค์กรแลัะส่นับส่นุนชุุมีชุนที�เรา
ดำำาเนินธุุรกิจ Boyd ป็ฏิิบัติตามีขั�นตอนการอนุมัีติ
อย่างเคร่งครัดำก่อนที�จะมีีส่่วันร่วัมีใดำ ๆ เพ่�อให�
แน่ใจว่ัาองค์กรการกุศลันั�นถ้กต�องตามีกฎหมีาย 
แลัะการมีีส่่วันร่วัมีดัำงกล่ัาวันั�นเป็น็ไป็ตามีกฎหมีาย
แลัะนโยบายของบริษััทที�เกี�ยวัข�อง ห�ามีมิีให�มีีการ
บริจาคเพ่�อตอบแทนการป็ฏิิบัติที�ไม่ีเหมีาะส่มีหร่อ
เพ่�ออำานวัยป็ระโยชุน์โดำยเด็ำดำขาดำ 

ห�ามีมิีให�เพ่�อนร่วัมีงานมีีส่่วันร่วัมีทางการเม่ีอง
หร่อการกุศลัในนามีของ Boyd เพ่�อนร่วัมีงาน
ส่ามีารถมีีส่่วันร่วัมีเป็น็การส่่วันตัวัไดำ� แต่ห�ามีมิีให�
มีีการชุดำเชุยการมีีส่่วันร่วัมีดัำงกล่ัาวัจาก Boyd



คำาถามและการรายงานำ
หากคุณมีีคำาถามีเกี�ยวักับหลัักจรรยาบรรณนี� หร่อต�องการรายงาน
ส่ถานการณ์ที�คุณเชุ่�อว่ัาอาจเป็น็การลัะเมิีดำหลัักจรรยาบรรณนี� โป็รดำ
ติดำต่อบุคคลัดำ�านล่ัางนี�:

n หัวัหน�างานหร่อผ้่�จัดำการของคุณ
n ฝ่ัายทรัพยากรบุคคลั
n ฝ่ัายกฎหมีายแลัะการป็ฏิิบัติตามีกฎระเบียบ
n ป็ระธุานบริษััทแลัะป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร
n หัวัหน�างานของ Boyd ท่านอ่�น ๆ

นอกจากนี� คุณส่ามีารถรายงานการดำำาเนินการ ที�อาจลัะเมิีดำหลััก
จรรยาบรรณนี� นโยบายของ Boyd หร่อกฎหมีาย โดำยไม่ีระบุชุ่�อแลัะ
เล่ัอกภาษัาในการรายงาน โดำยติดำต่อบุคคลัที�ส่ามีที�ดำำาเนินการส่ายด่ำวัน
จริยธุรรมีอย่างอิส่ระดัำงต่อไป็นี�

n การโทั้รทั้างไกลืระหว่างประเทั้ศแบับัต่ิอติรงแลืะสหรัฐอเมริกา:  
+1 (844) 990-0400

n หมาย่เลืขึ้โทั้รศัพท์ั้ในี้ประเทั้ศ:  
ไป็ที� www.lighthouse-services.com/boydcorp เพ่�อค�นหา
หมีายเลัขโทรศัพท์โทรฟัรีในป็ระเทศของคุณ

n ส่งออนี้ไลืน์ี้:  
ไป็ที� www.lighthouse-services.com/boydcorp

Boyd ส่่งเส่ริมีให�มีีวััฒนธุรรมีที�โป็ร่งใส่แลัะเป็ดิำกวั�าง แลัะเราจะไม่ียอมี
ให�มีีการตอบโต�เอาค่นกับผ้่�ที�แจ�งข�อกังวัลัดำ�านจริยธุรรมี กฎหมีาย  
สุ่ขภาพแลัะควัามีป็ลัอดำภัย หร่อข�อกังวัลัอ่�น ๆ ดำ�วัยควัามีจริงใจแลัะ
สุ่จริตใจ การตอบโต�เอาค่นค่อการกระทำาอย่างใดำ ๆ ในเชิุงลับ ซ่ื่�งจะ
ยับยั�งไม่ีให�บุคคลัรายงานหร่อมีีส่่วันร่วัมีในการส่อบส่วัน หากคุณร้�ส่่ก
ว่ัาคุณอาจถ้กตอบโต�เอาค่น โป็รดำรายงานพฤติกรรมีดัำงกล่ัาวัทันที

แก�ไขเด่ำอนมิีถุนายน 2020

http://www.lighthouse-services.com/boydcorp
http://www.lighthouse-services.com/boydcorp

