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หลกัจรยิธรรมสําหรับหว่งโซอ่ปุทาน 
ความเป็นมา  
ในทกุยา่งกา้ว Thomson Reuters พยายามทําในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
โดยดําเนนิธรุกจิของเราอยา่งซือ่สตัยแ์ละดว้ยวจิารณญาณทีด่ ีโดยในขณะเดยีวกนักป็ฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
และมาตรฐานดา้นการปฏบิตัติา่งๆ มากมายทีนํ่ามาใชก้บัเราในประเทศทีเ่ราดําเนนิธรุกจิ 
เรายงัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาความสมัพันธท์างธรุกจิทีแ่ข็งแกรง่กบัซพัพลายเออรค์ณุภาพสงูทีม่คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะดําเ
นนิการภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรมทีเ่ทยีบเทา่กบัของเราเอง  
คา่นยิมทางจรยิธรรมของ Thomson Reuters 
และวธิกีารทีเ่ราดําเนนิธรุกจิทีเ่ป็นผลจากคา่นยิมดังกลา่วของเราสะทอ้นใหเ้ห็นใน 
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิของ Thomson Reuters ซึง่จะบงัคับใชก้บัเจา้หนา้ที ่
กรรมการและพนักงานทกุคนของบรษัิท Thomson Reuters 
สามารถอา่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิฉบบัลา่สดุไดท้างออนไลนซ์ีง่มใีหบ้รกิารในหลายภาษาที ่h
ttp://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml?c=76540&p=irol-govConduct  
หลกัจรยิธรรมสําหรับหว่งโซอ่ปุทานของ Thomson Reuters นํามาใชก้บัซพัพลายเออร ์(หรอื "หุน้สว่นทางธรุกจิ") 
ของเราทัว่โลก และมุง่สง่เสรมิใหเ้กดิมาตรฐานความประพฤตทิีเ่ทยีบเทา่กนั 
โดยการผลักดันใหเ้กดิความมุง่มัน่ทีจ่ะทําใหม้กีารปรับปรงุทางจรยิธรรมใหด้ขี ึน้ผา่นหว่งโซอ่ปุทานของเรา 
สามารถอา่นหลกัจรยิธรรมสําหรับหว่งโซอ่ปุทานฉบบัลา่สดุไดท้างออนไลนซ์ ึง่มใีหบ้รกิารในหลายภาษาที ่
http://thomsonreuters.com/en/about-us/corporate-responsibility-inclusion/our-markets/supply-chain-
ethical-code.html   

ขอ้กําหนดของซพัพลายเออร ์ 
ในฐานะซพัพลายเออรข์อง Thomson Reuters ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญัตขิองหลกัจรยิธรรมนี ้ 

คําจํากัดความ  
ในหลกัจรยิธรรมนี:้  
• "ซพัพลายเออร"์ และ "หุน้สว่นทางธรุกจิ" หมายถงึ บรษัิท หา้งหุน้สว่น 
หรอืบคุคลทีจั่ดหาสนิคา้และ/หรอืบรกิารใหแ้กส่มาชกิในกลุม่บรษัิทของ Thomson Reuters หนึง่รายขึน้ไป  

• "พนักงาน" หมายถงึบคุคลใดๆ ทีซ่พัพลายเออรจ์า้งงาน วา่จา้ง จัดจา้ง 
หรอืใชใ้นลักษณะอืน่ใดเพือ่ดําเนนิธรุกจิของตน  

ขอบเขต  
ขอ้กําหนดของหลักจรยิธรรมนีนํ้ามาใชอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั (1) กบับรษัิทในเครอืใดๆ ของซพัพลายเออร ์และ (2) 
กบัตวัแทนหรอืผูรั้บจา้งชว่งใดๆ ของซพัพลายเออร ์
จนถงึขอบเขตทีต่ัวแทนหรอืผูรั้บจา้งชว่งดังกลา่วมอบบรกิารใหแ้กซ่พัพลายเออรห์รอืบรษัิทในเครอืของซพัพลายเอ
อร ์ดว้ยเหตนุี ้คําวา่ "พนักงาน" จงึอาจรวมถงึบคุคลใดๆ ทีไ่ดรั้บการจา้งงาน วา่จา้ง 
หรอืจัดจา้งในลักษณะอืน่ใดโดยบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออร ์
หรอืโดยผูรั้บจา้งชว่งหรอืตัวแทนของซพัพลายเออร ์หรอืบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออร ์ 

ขอ้ผกูพัน  
1. การจา้งงานเป็นการเลอืกโดยอสิระ 

• พนักงานทํางานโดยสมคัรใจ 
และไมไ่ดถ้กูบงัคับหรอืผกูมดัใหทํ้างานหรอืทํางานโดยไมส่มคัรใจในฐานะของแรงงานนักโทษ 
ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ช ้ไมม่สีว่นรว่มใน หรอืไมม่ผีลประโยชนจ์ากการคา้มนุษยใ์นทกุรปูแบบ 
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• พนักงานไมจํ่าเป็นตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการสรรหาบคุลากรหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 
ใหแ้กซ่พัพลายเออรห์รอืตัวแทนของซพัพลายเออร ์นอกจากนีพ้นักงานไมจํ่าเป็นตอ้งวางเงนิ "มดัจํา" 
หรอืใหเ้อกสารประจําตัวของตน (เชน่ หนังสอืเดนิทางหรอืใบขบัขี)่ ไวก้บัซพัพลายเออร ์
และซพัพลายเออรต์อ้งไมป่ฏเิสธการเขา้ถงึเอกสารประจําตวัดังกลา่ว  
พนักงานมอีสิระทีจ่ะลาออกจากงานหรอืยกเลกิความสมัพันธใ์นรปูของการทํางานกบัซพัพลายเออรเ์มือ่ใดก็ได ้
หลังจากทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งสมเหตสุมผลโดยไมม่กีารตอบโต ้ 

• ภายในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้
งานทีดํ่าเนนิการจะตอ้งกระทําบนพืน้ฐานของการวา่จา้งทีไ่ดรั้บการยอมรับหรอืความสมัพันธก์บัผูรั้บจา้งอสิระซึ่
งสรา้งขึน้ตามกฎหมายและหลกัปฏบิตัขิองทอ้งถิน่ 

2. เราเคารพเสรภีาพในการสมาคมและสทิธทิีจ่ะเจรจาตอ่รองรว่มกนั 
• พนักงานมสีทิธทิีจ่ะมสีว่นรว่ม เขา้รว่มหรอืจัดตัง้สหภาพแรงงานหรอืสภาแรงงานอยา่งอสิระตามทีต่นเลอืก 
และมสีทิธทิีจ่ะเจรจาตอ่รองรว่มกนั โดยเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมายในทอ้งถิน่ นอกจากนี ้
พนักงานยงัมสีทิธทิีจ่ะถอนตัวจากกจิกรรมดังกลา่ว  

• ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักจิกรรมของสหภาพแรงงาน 
สภาแรงงานและกจิกรรมขององคก์รของตน  

• ตัวแทนของพนักงานจะสามารถสือ่สารและแบง่ปันความคดิและขอ้กงัวลเกีย่วกบัการจัดการเรือ่งสภาวะการทํา
งานและการบรหิารงานไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง โดยทีไ่มต่อ้งกลัวการเลอืกปฏบิตั ิการตอบโต ้
การขม่ขูห่รอืการกอ่กวนรังควาญ  

• ในกรณีทีส่ทิธเิสรภีาพในการสมาคมและการดําเนนิการเจรจาตอ่รองรว่มกนัถกูจํากดัภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้
ง ซพัพลายเออรจ์ะไมจํ่ากดัการพัฒนาวธิกีารทางกฎหมายอืน่ๆ 
เพือ่ใหม้กีารสมาคมและการเจรจาตอ่รองทีเ่ป็นอสิระและเสร ี 

3. สภาวะในการทํางานมคีวามปลอดภยั มอีนามยัทีด่แีละถกูสขุลกัษณะ  
• พนักงานจะไดรั้บสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ลอดภยั มอีนามยัทีด่แีละถกูสขุลักษณะ 
โดยคํานงึถงึความรูเ้กีย่วกบัอนัตรายทางอตุสาหกรรมและอนัตรายจําเพาะใดๆ ทีม่อียู ่
จะมกีารดําเนนิขัน้ตอนอยา่งเพยีงพอเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บแกพ่นักงานทีเ่กดิจาก 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั หรอืทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการทํางานทีดํ่าเนนิการโดยพนักงาน 
โดยการลดสาเหตขุองอนัตรายทีม่อียูใ่นสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
เทา่ทีจ่ะสามารถปฏบิตัไิดต้ามเหตผุลสมควร ในกรณีทีไ่มส่ามารถควบคมุอนัตรายไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
จะมกีารจัดหาอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บการดแูลเป็นอยา่งดแีละเหมาะสมใหแ้กพ่นักงาน 
พนักงานจะไมถ่กูลงโทษทางวนัิยกรณีรายงานขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยั 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบแุละจัดการสถานการณ์และเหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
และจะตอ้งนําแผนฉุกเฉนิและขัน้ตอนการรับมอื 
(รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงอปุกรณ์ดับเพลงิและอปุกรณ์ตรวจจับไฟและสิง่อํานวยความสะดวก 
ทางออกอยา่งเหมาะสม) มาใช ้

• พนักงานจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมดา้นอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัและอนามยัจะไดรั้บการประกาศไวท้ีส่ถานประกอบการของซพัพลายเออรอ์ยา่ง
ชดัเจน โดยจะประกาศเป็นภาษาทีเ่หมาะสม 

• จะมกีารจัดใหม้หีอ้งน้ําทีส่ะอาดและน้ําทีด่ืม่ไดแ้กพ่นักงาน และหากเหมาะสม 
ก็จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีท่ีถ่กูสขุลักษณะสําหรับการจัดเกบ็อาหาร  

• ในกรณีทีม่กีารจัดหาทีพั่กอาศัยให ้ทีพั่กอาศัยนัน้จะตอ้งสะอาด ปลอดภยั 
และตอบสนองความจําเป็นขัน้พืน้ฐานของพนักงานได ้ 

• ซพัพลายเออรจ์ะมอบหมายความรับผดิชอบดา้นอนามยัและความปลอดภยัใหแ้กต่ัวแทนของฝ่ายบรหิารอาวโุ
ส  
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• ซพัพลายเออรไ์ดรั้บการคาดหวังใหดํ้าเนนิการในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการอา
ชวีอนามยัและความปลอดภยัทีบ่งัคับใช ้

4. จะตอ้งไมม่กีารใชแ้รงงานเด็ก 
• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชแ้รงงานเด็ก คําวา่ "เด็ก" หมายถงึ บคุคล (ก) ทีม่อีายตํุา่กวา่ 15 ปี หรอื (ข) 
ทีม่อีายตํุา่กวา่อายขุัน้ตํา่สําหรับการจา้งงานในประเทศ แลว้แตว่า่ขอ้ใดจะมากกวา่กนั  

• พนักงานทีม่อีายตํุ่ากวา่ 18 ปี จะไมทํ่างานทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่อนามยัหรอืความปลอดภยัของตน 
รวมทัง้การทํางานในกะกลางคนืหรอืการทํางานในสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย  

5. คา่จา้งและผลประโยชน ์
• คา่จา้งและผลประโยชนท์ีจ่า่ยใหแ้กพ่นักงานจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายกําหนดอตัราคา่จา้งทีบ่งัคับใช ้
รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัคา่จา้งขัน้ตํา่ คา่ชัว่โมงการทํางานลว่งเวลา และผลประโยชนท์ีบ่งัคับตามกฎหมาย 

• พนักงานทกุคนจะไดรั้บขอ้มลูทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัคา่จา้งและผลประโยชนข์
องตนกอ่นเขา้สูก่ารจา้งงาน 
และไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดคา่จา้งของตนสําหรับระยะเวลาการจา่ยคา่จา้งทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะครัง้ทีพ่
วกเขาไดรั้บเงนิคา่จา้งดว้ยเชค็เงนิคา่จา้งหรอืเอกสารอืน่ๆ   

• ไมอ่นุญาตใหม้กีารหักเงนิจากคา่จา้งเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย และไมอ่นุญาตใหม้กีารหกัเงนิใดๆ 
จากคา่จา้งทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวใ้นกฎหมายทีบ่งัคับใชโ้ดยทีพ่นักงานทีเ่กีย่วขอ้งไมอ่นุญาตอยา่งชดัแจง้   

6. ช ัว่โมงการทํางานจะไมม่ากเกนิไป 
• ชัว่โมงการทํางานจะไมเ่กนิกวา่ชัว่โมงการทํางานสงูสดุทีก่ฎหมายทอ้งถิน่กําหนด 
สปัดาหก์ารทํางานไมค่วรเกนิกวา่ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาหโ์ดยรวมการทํางานลว่งเวลา 
ยกเวน้ในสถานการณ์ฉุกเฉนิหรอืสถานการณ์ไมป่กต ิ
ซึง่พนักงานเลอืกทีจ่ะทํางานมากกวา่ชัว่โมงการทํางานโดยสมคัรใจและไมไ่ดรั้บการกดดันใหทํ้าเชน่นัน้ 
และซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชัว่โมงการทํางานสงูสดุ 
นอกจากนีพ้นักงานจะตอ้งไดรั้บวันหยดุอยา่งนอ้ยหนึง่วนัตอ่สปัดาห ์(เจ็ดวัน)  

7. ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ
• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทําใหม้ัน่ใจวา่พนักงานปราศจากการกอ่กวนรังควาญและการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและการดําเนนิการจา้งงาน เชน่ 
การชดเชย การเขา้ถงึการอบรม การเลือ่นตําแหน่ง การสิน้สดุการจา้งงานหรอืการเกษียณอาย ุ
อนัเกดิจากเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา อาย ุเพศ เพศสภาพ การตัง้ครรภ ์สถานภาพการสมรส รสนยิมทางเพศ 
เอกลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก ประเทศทีถ่อืกําเนดิ สถานะการเป็นพลเมอืง ความพกิาร 
สถานะการเป็นทหารผา่นศกึหรอืการแบง่ประเภทรปูแบบอืน่ๆ 
ทีไ่ดรั้บการปกป้องโดยกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคับทีบ่งัคับใช ้ 

8. ไมอ่นญุาตใหม้กีารปฏบิตัทิ ีร่นุแรงหรอืไรม้นษุยธรรม 
• การทํารา้ยหรอืการลงโทษทางกาย การขูว่า่จะมกีารทํารา้ยทางกาย การคกุคามทางเพศหรอืการคกุคามอืน่ๆ 
และการทํารา้ยทางวาจาหรอืการขม่ขูใ่นรปูแบบอืน่ๆ เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่ครัด  

9. การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติ  
• ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัอยูเ่พยีงแครั่ฐบญัญัตหิลกัปฏบิตัทิีท่จุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act) และพระราชบญัญตักิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) 
อยูต่ลอดเวลา 

• ซพัพลายเออรจ์ะไมย่อมรับ เสนอ สญัญาจะให ้จา่ย อนุญาตหรอือนุมตัใิหม้:ี 
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- สนิบน การชําระเงนิเพือ่การอํานวยความสะดวก เงนิตามน้ํา หรอืการบรจิาคทางการเมอืงทีผ่ดิกฎหมาย  
- เงนิ สนิคา้ บรกิาร ความบนัเทงิ การจา้งงาน สญัญา หรอืสิง่อืน่ๆ ทีม่มีลูคา่ 
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่ความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม หรอื 

- การชาํระเงนิหรอืผลประโยชนท์ีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมอืน่ใด 
• ซพัพลายเออรจ์ะดแูลใหแ้น่ใจวา่บนัทกึทางธรุกจิของตนและคํารอ้งขอใหม้กีารชําระเงนิทัง้หมดสะทอ้นถงึการ
ทําธรุกรรม คา่ใชจ้า่ย และ/หรอืบรกิารทีไ่ดม้กีารดําเนนิการอยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 
การจา่ยเงนิหรอืคํารอ้งขอใหม้กีารจา่ยเงนิชดเชยทัง้หมดนัน้จะตอ้งไดรั้บการยนืยนัดว้ยใบเสร็จรับเงนิ 
ใบแจง้หนีท้ีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 
ซึง่มรีายละเอยีดของคา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุทีเ่กดิขึน้และหรอืการทํางานในนามของซพัพลายเออรห์รอื 
Thomson Reuters 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทําบญัชกีารจา่ยเงนิทัง้หมดอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษรและตอ่เนือ่ง (รวมทัง้ของขวญั 
มือ้อาหาร การบนัเทงิและการเลีย้งรับรองหรอืสิง่อืน่ๆ ทีม่คีา่) ซึง่ทําในนามของ Thomson Reuters 
หรอืทําจากเงนิทนุของ Thomson Reuters ซพัพลายเออรย์นิยอมทีจ่ะจัดทําสําเนาของการทําบญัชนีีใ้หแ้ก ่
Thomson Reuters ตามคํารอ้งขอในทันท ี

• ซพัพลายเออรจ์ะจัดจา้งพนักงานทีน่่าเชือ่ถอืและดแูลใหแ้น่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามขอ้กําหน
ดเหลา่นี ้

10. ความหลากหลายของซพัพลายเออร ์
• หากมกีารรอ้งขอ ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาหลกัฐานใหแ้ก ่Thomson Reuters วา่ตนไดดํ้าเนนิการ 
หรอืกําลังจะดําเนนิการโครงการความหลากหลายของซพัพลายเออรแ์ละ/หรอืนโยบายความหลากหลายของ
ซพัพลายเออร ์ในกรณีทีไ่มม่หีลกัฐานดังกลา่ว 
ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้ถีอ้ยแถลงทีอ่ธบิายถงึจดุยนืในปัจจบุนัของตนเกีย่วกบัความหลากหลายของซพัพลา
ยเออร ์ 

11. สิง่แวดลอ้ม 
• หากมกีารรอ้งขอ ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาหลกัฐานใหแ้ก ่Thomson Reuters 
วา่ตนไดดํ้าเนนิการหรอืกําลงัจะดําเนนิการโครงการรักษาสิง่แวดลอ้ม และ/หรอืนโยบายการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
ในกรณีทีไ่มม่หีลักฐานดังกลา่ว 
ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้ถีอ้ยแถลงทีอ่ธบิายถงึจดุยนืในปัจจบุนัของตนเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

• ซพัพลายเออรไ์ดรั้บการคาดหวังใหดํ้าเนนิการในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้
มทีบ่งัคับใช ้การปฏบิตัติามจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง อากาศ น้ํา ขยะ ของเสยีอนัตราย ขยะอเิล็กทรอนกิส ์
การประหยดัการใชพ้ลังงาน/คารบ์อนฟตุพริน้ท ์

12. การรบัรองการปฏบิตัติาม คาํถามและการรายงานขอ้กงัวล 
• หากมกีารรอ้งขอ ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก ่Thomson Reuters 
เพือ่สนับสนุนการปฎบิตัติามหลกัจรยิธรรมนี ้

• ในการปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่และขอ้จํากดัของกฎหมายทีบ่งัคับใชก้บัการรายงานดังกลา่ว 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรายงานตอ่ Thomson Reuters ในทันททีีท่ราบวา่มกีารละเมดิหลักจรยิธรรมนี ้
ซพัพลายเออรห์รอืพนักงานของซพัพลายเออรอ์าจรายงานการละเมดิดังกลา่วหรอืสอบถามคําถามเกีย่วกบัหลั
กจรยิธรรมนีผ้า่นสายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิของ Thomson Reuters 
โดยโทรไปทีห่มายเลข: +(1) 877.373.8837 (จากนอกสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา 
ใหใ้ชร้หสัประเทศของทา่นนําหนา้หมายเลข "1" ซึง่เป็นรหัสประเทศของสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา) 
หรอืตดิตอ่ทางออนไลนท์ี:่ https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/42584/index.html  
บรษัิทจะรักษาขอ้มลูการรายงานหรอืรอ้งเรยีนเป็นความลับอยา่งดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัคว
ามตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 
ซพัพลายเออรย์นิยอมทีจ่ะไมต่อบโตพ้นักงานคนใดก็ตามทีทํ่าการรายงานโดยสจุรติในสิง่ทีพ่วกเขาเชือ่อยา่ง
มเีหตผุลวา่เป็นการละเมดิหลักจรยิธรรมนี ้
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