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หลกัจรยิธรรมส าหรับหว่งโซอ่ปุทานของ THOMSON 
REUTERS  
 
ความเป็นมา  
ในทกุยา่งกา้ว Thomson Reuters พยายามท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
โดยด าเนนิธรุกจิของเราอยา่งซือ่สตัยแ์ละดว้ยวจิารณญาณทีด่ ีโดยในขณะเดยีวกนักป็ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
และมาตรฐานดา้นการปฏบิตัติา่งๆ มากมายทีน่ ามาใชก้บัเราในประเทศทีเ่ราด าเนนิธรุกจิ 
เรายงัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาความสมัพันธท์างธรุกจิทีแ่ข็งแกรง่กบัซพัพลายเออรค์ณุภาพสงูทีม่คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
ด าเนนิการภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรมทีเ่ทยีบเทา่กบัของเราเอง  
 

คา่นยิมทางจรยิธรรมของ Thomson Reuters 
และวธิกีารทีเ่ราด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นผลจากคา่นยิมดังกลา่วของเราถกูสะทอ้นใหเ้ห็นใน 
หลกัการปฏบิตัแิละจรยิธรรมในการด าเนนิธรุกจิของ Thomson Reuters 
หลกัจรยิธรรมส าหรับหว่งโซอ่ปุทานของเราน ามาใชก้บัซพัพลายเออรข์องเราทั่วโลก 
และมุง่สง่เสรมิใหเ้กดิมาตรฐานความประพฤตทิีเ่ทยีบเทา่กนั 
โดยการผลักดันใหเ้กดิความมุง่มัน่ทีจ่ะท าใหม้กีารปรับปรงุทางจรยิธรรมใหด้ขี ึน้ผา่นหว่งโซอ่ปุทานของเรา  
  

ขอ้ผกูพนัของซพัพลายเออร ์ 
ในฐานะซพัพลายเออรข์อง Thomson Reuters 
ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองหลกัจรยิธรรมส าหรับหว่งโซอ่ปุทานของ Thomson Reuters 
ตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่งนี ้ 
  

ค าจ ากดัความ  
ในหลกัจรยิธรรมนี:้  
"ซพัพลายเออร"์ หมายถงึบรษัิท หา้งหุน้สว่น 
หรอืบคุคลทีจั่ดหาสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กส่มาชกิในกลุม่บรษัิทของ Thomson Reuters หนึง่รายหรอืมากกวา่นัน้  
"พนกังาน" หมายถงึบคุคลใดๆ ทีซ่พัพลายเออรจ์า้งงาน วา่จา้ง จัดจา้ง 
หรอืใชใ้นลักษณะอืน่ใดเพือ่ด าเนนิธรุกจิของตน  
  

ขอบเขต  
ขอ้ก าหนดของหลักจรยิธรรมนีน้ ามาใชอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั (1) กบับรษัิทในเครอืใดๆ ของซพัพลายเออร ์และ (2) 
กบัตวัแทนหรอืผูรั้บจา้งชว่งใดๆ ของซพัพลายเออร ์
ในลักษณะทีต่ัวแทนหรอืผูรั้บจา้งชว่งดังกลา่วด าเนนิบรกิารใหแ้กซ่พัพลายเออรห์รอืบรษัิทในเครอืของซพัพลายเ
ออร ์ดว้ยเหตนุี ้ค าวา่ "พนักงาน" จงึอาจรวมถงึบคุคลใดๆ ทีไ่ดรั้บการจา้งงาน วา่จา้ง 
หรอืจัดจา้งในลักษณะอืน่ใดโดยบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออร ์
หรอืโดยผูรั้บจา้งชว่งหรอืตัวแทนของซพัพลายเออร ์หรอืบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออร ์ 
  

ขอ้ผกูพนั  
1. การจา้งงานเป็นการเลอืกโดยอสิระ 

1.1. พนักงานท างานโดยสมคัรใจ 
และไมไ่ดถ้กูบงัคับหรอืผกูมดัใหท้ างานหรอืท างานโดยไมส่มคัรใจในฐานะของแรงงานนักโทษ 

1.2. พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งวางเงนิ "มดัจ า" หรอืใหเ้อกสารประจ าตวัของตนไวก้บัซพัพลายเออร ์
และมอีสิระทีจ่ะลาออกจากงานของซพัพลายเออรห์ลังจากทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามทีเ่หมาะสม  

 

2. เราเคารพเสรภีาพในการสมาคมและสทิธทิีจ่ะเจรจาตอ่รองรว่มกนั  
2.1. พนักงานมสีทิธทิีจ่ะเขา้รว่มหรอืจัดตัง้สหภาพแรงงานตามทีต่นเลอืก และทีจ่ะเจรจาตอ่รองรว่มกนั  
2.2. ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่วกบักจิกรรมของสหภาพแรงงานและกจิก

รรมขององคก์รของตน  
2.3. จะไมม่กีารเลอืกปฏบิตัติอ่ตวัแทนของพนักงาน 

และพวกเขามอีสิระทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีก่ารเป็นตวัแทนของตนในสถานทีท่ างาน  
2.4. ในกรณีทีส่ทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการสมาคมและทีจ่ะด าเนนิการเจรจาตอ่รองรว่มกนัถกูจ ากดัภายใตก้ฎ

http://www.thomsonreuters.com/content/PDF/corporate/corp_govern/TR_COBC_English_20081028.pdf
http://www.thomsonreuters.com/content/PDF/corporate/corp_govern/TR_COBC_English_20081028.pdf
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หมาย ซพัพลายเออรจ์ะไมจ่ ากดัการพัฒนาวธิกีารทางกฎหมายอืน่ๆ 
เพือ่ใหม้กีารสมาคมและการเจรจาตอ่รองทีเ่ป็นอสิระและเสร ี 

 

3. สภาวะในการท างานมคีวามปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ  
3.1. จะมกีารจัดใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถกูสขุลักษณะแกพ่นักงาน 

โดยค านงึถงึความรูเ้กีย่วกบัอตุสาหกรรมและเกีย่วกบัอนัตรายจ าเพาะใดๆ ทีม่อียู่ 
จะมกีารด าเนนิขัน้ตอนอยา่งเพยีงพอเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บแกพ่นักงานทีเ่กดิจ
าก ทีเ่กีย่วขอ้งกบั หรอืทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการท างานทีด่ าเนนิการโดยพนักงาน 
โดยการลดสาเหตขุองอนัตรายทีม่อียูใ่นสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
เทา่ทีจ่ะสามารถปฏบิตัไิดต้ามเหตผุลสมควร  

3.2. พนักงานจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอนามยัและความปลอดภยัโดยสม า่เสมอและมกีารบนัทกึไว ้
และการฝึกอบรมดังกลา่วจะตอ้งด าเนนิการซ า้ส าหรับพนักงานใหมห่รอืพนักงานทีไ่ดรั้บต าแหน่งใหม ่ 

3.3. จะมกีารจัดใหม้หีอ้งน ้าทีส่ะอาดและน ้าทีด่ืม่ไดแ้กพ่นักงาน และหากเหมาะสม 
ก็จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีท่ีถ่กูสขุลักษณะส าหรับการจัดเกบ็อาหาร  

3.4. ในกรณีทีม่กีารจัดหาทีพั่กอาศัยให ้ทีพั่กอาศัยนัน้จะตอ้งสะอาด ปลอดภยั 
และตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของพนักงานได ้ 

3.5. ซพัพลายเออรจ์ะมอบหมายความรับผดิชอบดา้นอนามยัและความปลอดภยัใหแ้กต่ัวแทนของฝ่ายบริ
หารอาวโุส  

 

4. จะตอ้งไมม่กีารใชแ้รงงานเด็ก  
4.1. พนักงานทกุคนจะตอ้งมอีาย ุ16 ปี หรอืมากกวา่นัน้  
4.2. จะไมม่กีารจา้งงานพนักงานทีอ่าย ุ18 ปี หรอืต ่ากวา่นัน้ในเวลากลางคนืหรอืในสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย  

 

5. จะมกีารใหค้า่จา้งทีเ่พยีงพอส าหรบัการครองชพี  
5.1. คา่จา้งและผลประโยชนท์ีใ่หแ้กพ่นักงานส าหรับหนึง่สปัดาหข์องการท างานมาตรฐานจะเป็นไปตามม

าตรฐานตามกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
หรอืเทา่กบัจ านวนเงนิทีจ่ าเป็นส าหรับการตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานและส าหรับการใชจ้า่ยตา
มอธัยาศัยไดบ้า้ง โดยจ านวนใดสงูกวา่กใ็หย้ดึถอืจ านวนนัน้  

5.2. พนักงานทกุคนจะไดรั้บขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัคา่จา้งและผลป
ระโยชนข์องตนกอ่นเขา้สูก่ารจา้งงาน 
และเกีย่วกบัรายละเอยีดของคา่จา้งของตนส าหรับระยะเวลาการจา่ยคา่จา้งทีเ่กีย่วขอ้งงวดนัน้ในแตล่
ะครัง้ทีพ่วกเขาไดรั้บเงนิคา่จา้ง  

5.3. ไมอ่นุญาตใหม้กีารหักเงนิจากคา่จา้งเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย 
และไมอ่นุญาตใหม้กีารหักเงนิใดๆ 
จากคา่จา้งทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวโ้ดยกฎหมายของประเทศโดยปราศจากการอนุญาตอยา่งชดัแจง้จากพนัก
งานทีเ่กีย่วขอ้ง มาตรการลงโทษทางวนัิยทัง้หมดจะตอ้งมกีารบนัทกึไว ้ 

 

6. ช ัว่โมงการท างานจะไมม่ากเกนิไป  
6.1. ชัว่โมงการท างานจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศและมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

โดยถอืตามมาตรฐานทีใ่หก้ารปกป้องแกพ่นักงานไดม้ากกวา่  
 

7. ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ 
7.1. ไมม่กีารเลอืกปฏบิตัใินการวา่จา้ง การใหค้า่ตอบแทน การเขา้ถงึการฝึกอบรม การเลือ่นต าแหน่ง 

การเลกิจา้ง หรอืการเกษียณอายโุดยถอืตามเชือ้ชาต ิชัน้วรรณะ ชาตกิ าเนดิ ศาสนา อาย ุความพกิาร 
เพศ สถานภาพการสมรส รสนยิมทางเพศ การเขา้รว่มเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน 
หรอืการเกีย่วขอ้งกบัพรรคการเมอืง  

 

8. จดัใหม้กีารจา้งงานอยา่งตอ่เนือ่ง (regular employment)  
8.1. ภายในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้

งานทีด่ าเนนิการจะตอ้งถกูด าเนนิการบนพืน้ฐานของความสมัพันธใ์นการจา้งงานซึง่ไดรั้บการยอมรับ
ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและหลักปฏบิตัขิองประเทศ  

8.2. จะตอ้งไมม่กีารหลกีเลีย่งขอ้ผกูพันตอ่พนักงานภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยแรงงานหรอืการป
ระกนัสงัคมโดยผา่นการใชก้ารตกลงท าสญัญาเพือ่แรงงานอยา่งเดยีว การตกลงรับจา้งชว่ง 
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หรอืการตกลงท างานทีบ่า้น 
หรอืผา่นการจัดใหม้กีารฝึกงานทีไ่มม่เีจตนาทีแ่ทจ้รงิทีจ่ะสอนทักษะหรอืเสนอการจา้งงานอยา่งตอ่เนื่
อง หรอืการหลกีเลีย่งขอ้ผกูพันดังกลา่วใดๆ โดยผา่นการใชส้ญัญาการจา้งงานทีม่รีะยะเวลาตายตัว 
(fixed-term contract) อยา่งมากเกนิควร  

 

9. ไมอ่นญุาตใหม้กีารปฏบิตัทิ ีร่นุแรงหรอืไรม้นษุยธรรม  
9.1. การท ารา้ยหรอืการลงโทษทางกาย การขูว่า่จะมกีารท ารา้ยทางกาย 

การคกุคามทางเพศหรอืการคกุคามอืน่ๆ และการท ารา้ยทางวาจาหรอืการขม่ขูใ่นรปูแบบอืน่ๆ 
เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่ครัด  

 

10. การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติ  
10.1. ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งทั ้

งหมด ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัอยูเ่พยีงแครั่ฐบญัญัตหิลกัปฏบิตัทิีท่จุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา 
(U.S. Foreign Corrupt Practices Act) และพระราชบญัญตักิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร (UK 
Bribery Act) อยูต่ลอดเวลา 

10.2. ซพัพลายเออรจ์ะไมย่อมรับ เสนอ สญัญาจะให ้จา่ย อนุญาตหรอือนุมตัใิหม้:ี  
10.2.1. สนิบน การช าระเงนิเพือ่การอ านวยความสะดวก เงนิตามน ้า 

หรอืการบรจิาคทางการเมอืงทีผ่ดิกฎหมาย  
10.2.2. เงนิ สนิคา้ บรกิาร ความบนัเทงิ การจา้งงาน สญัญา หรอืสิง่อืน่ๆ ทีม่มีลูคา่ 

เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่ความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื  
10.2.3. การช าระเงนิหรอืผลประโยชนท์ีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมอืน่ใด  

10.1. ซพัพลายเออรจ์ะดแูลใหแ้น่ใจวา่บนัทกึทางธรุกจิของตนและค ารอ้งขอใหม้กีารช าระเงนิทัง้หมดสะท ้
อนถงึการท าธรุกรรม คา่ใชจ้า่ย และ/หรอืบรกิารทีไ่ดม้กีารด าเนนิการอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง  

10.2. ซพัพลายเออรจ์ะจัดจา้งพนักงานทีน่่าเชือ่ถอืและดแูลใหแ้น่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดเหลา่นี ้ 

 

11. ความหลากหลายของซพัพลายเออร ์

11.1. หากมกีารรอ้งขอ ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาหลกัฐานใหแ้ก ่Thomson Reuters วา่ตนไดด้ าเนนิการ 
หรอืก าลังจะด าเนนิการโครงการความหลากหลายของซพัพลายเออรแ์ละ/หรอืนโยบายความหลากห
ลายของซพัพลายเออร ์ในกรณีทีไ่มม่หีลกัฐานดังกลา่ว 
ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้ถีอ้ยแถลงทีอ่ธบิายถงึจดุยนืในปัจจบุนัของตนเกีย่วกบัความหลากหลายของ
ซพัพลายเออร ์ 

 

12. สิง่แวดลอ้ม  
12.1. หากมกีารรอ้งขอ ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาหลกัฐานใหแ้ก ่Thomson Reuters 

วา่ตนไดด้ าเนนิการหรอืก าลงัจะด าเนนิการโครงการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
และ/หรอืนโยบายการรักษาสิง่แวดลอ้ม ในกรณีทีไ่มม่หีลักฐานดังกลา่ว 
ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้ถีอ้ยแถลงทีอ่ธบิายถงึจดุยนืในปัจจบุนัของตนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  


