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หลักจรยิธรรมสําหรับหว่งโซอ่ปุทาน 

ความเป็นมา  

ในทุก ๆ ครัง้ Thomson Reuters พยายามทีจ่ะทําในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
ดําเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ และมวีจิารณญาณในขณะทีป่ฏบิัตติามกฎหมาย 
กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานการปฏบิัตติา่ง ๆ ทีบ่ังคับใชก้ับเราในประเทศทีเ่ราดําเนนิธุรกจิอยู่ 
นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาความสัมพันธท์างธุรกจิทีแ่ข็งแกร่งกับซัพพลายเออรท์ีม่คีณุภ
าพสงูซึง่มุ่งมั่นทีจ่ะดําเนนิงานภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรมทีเ่ทยีบเท่ากับมาตรฐานของเราเอ
งเพือ่ใหแ้นวทางการดําเนนิธุรกจิของซัพพลายเออรเ์หลา่นัน้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและคว
ามคาดหวังของลกูคา้ของเรา นักลงทุนและชมุชนท่ัวโลกทีเ่ราใหบ้รกิาร  

Thomson Reuters 
เชือ่ว่าการมสีว่นร่วมในการอภปิรายดา้นความยัง่ยนืและการดาํเนนิการตรวจสอบสิง่แวดลอ้มใน
หว่งโซอ่ปุทานของเราจะทําใหเ้ราสามารถสรา้งแรงบันดาลใจใหก้บัลกูคา้ของเรา 
นักลงทุนและชมุชนเพือ่สง่เสรมิการปฏบิัตทิีม่ปีระสทิธภิาพและยั่งยนืดว้ยตนเองและกาํหนดเป้า
หมายใหส้อดคลอ้งกบัวทิยาศาสตรด์า้นภมูอิากาศ 

Thomson Reuters 
มุ่งมั่นทีจ่ะใหโ้อกาสในการประสบความสําเร็จสําหรับธุรกจิทีห่ลากหลายและยั่งยนืโดยการจา้ง
ซัพพลายเออรท์ีช่ว่ยใหเ้ราตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของตลาดโลกและโดยการสง่
เสรมิแนวปฏบิตัดิา้นการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิเพือ่ประโยชน์ของคนกลุม่นอ้ย 

คา่นยิามดา้นจรยิธรรมของ Thomson Reuters 
และแนวทางทีทํ่าใหเ้กดิผลของเราในการดําเนนิธุรกจินัน้สะทอ้นใหเ้ห็นใน 
จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิของ Thomson Reuters ซึง่บังคับใชก้ับเจา้หนา้ที ่
กรรมการและพนักงานทุกคนของ Thomson Reuters 

 
หลักจรยิธรรมสําหรับหว่งโซอ่ปุทานของ Thomson Reuters ใชบ้ังคับกบัซัพพลายเออร ์(หรอื 

"คูค่า้ทางธุรกจิ") 
ของเราท่ัวโลกโดยเฉพาะและพยายามสง่เสรมิใหม้พีฤตกิรรมทีเ่ทยีบเคยีงกันซึง่จะผลกัดันใหเ้กดิ
ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงจรยิธรรมดว้ยหว่งโซอ่ปุทานของเรา 

 

ขอ้กําหนดของซพัพลายเออร ์ 

ในฐานะซัพพลายเออรข์อง Thomson Reuters 
ท่านจะตอ้งปฏบิัตติามบทบัญญัตขิองหลกัจรยิธรรมนี้  

คําจํากัดความ  

ในหลักจรยิธรรมนี้:  

• “ซัพพลายเออร”์ หรอื “คูค่า้ทางธุรกจิ” หมายถงึ บรษัิท 
หา้งหุน้สว่นหรอืบคุคลทีจ่ัดหาสนิคา้และหรอืบรกิารใหก้ับสมาชกิของกลุม่บรษัิท 
Thomson Reuters ตัง้แตห่นึง่รายขึน้ไป 

• "พนักงาน" หมายถงึบคุคลใดๆ ทีซ่ัพพลายเออรจ์า้งงาน ว่าจา้ง จัดจา้ง 
หรอืใชใ้นลักษณะอืน่ใดเพือ่ดําเนนิธุรกจิของตน  

 

ขอบเขต  

ขอ้กําหนดของหลักจรยิธรรมนีนํ้ามาใชอ้ย่างเท่าเทยีมกัน (1) กับบรษัิทในเครอืใดๆ 

ของซัพพลายเออร ์และ (2) กับตัวแทนหรอืผูร้บัจา้งชว่งใดๆ ของซัพพลายเออร ์

จนถงึขอบเขตทีต่ัวแทนหรอืผูร้ับจา้งชว่งดังกลา่วมอบบรกิารใหแ้กซ่ัพพลายเออรห์รอืบรษัิทในเครื

อของซัพพลายเออร ์ดว้ยเหตนุี้ คําว่า "พนักงาน" จงึอาจรวมถงึบคุคลใดๆ ทีไ่ดร้ับการจา้งงาน 

https://ir.thomsonreuters.com/corporate-governance/code-conduct
https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/social-impact/our-markets/supply-chain-ethical-code.html
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ว่าจา้ง หรอืจดัจา้งในลกัษณะอืน่ใดโดยบรษัิทในเครอืของซัพพลายเออร ์

หรอืโดยผูร้ับจา้งชว่งหรอืตวัแทนของซัพพลายเออร ์หรอืบรษัิทในเครอืของซัพพลายเออร 

 

 ขอ้ผูกพัน  

1. การจา้งงานเป็นการเลอืกโดยอสิระ  

• พนักงานทํางานโดยสมัครใจ 
และไม่ไดถู้กบังคบัหรอืผูกมัดใหทํ้างานหรอืทํางานโดยไม่สมัครใจในฐานะของแรงงานนักโ
ทษ ซัพพลายเออรจ์ะไม่ใช ้ไม่มสีว่นร่วมใน 
หรอืไม่มผีลประโยชนจ์ากการคา้มนุษยใ์นทุกรปูแบบ 

• พนักงานไมจํ่าเป็นตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการสรรหาบคุลากรหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ 
ใหแ้กซ่ัพพลายเออรห์รอืตัวแทนของซพัพลายเออร ์

นอกจากนี้พนักงานไม่จําเป็นตอ้งวางเงนิ "มัดจํา" หรอืใหเ้อกสารประจําตวัของตน (เชน่ 
หนังสอืเดนิทางหรอืใบขับขี)่ ไวก้บัซัพพลายเออร ์

และซัพพลายเออรต์อ้งไม่ปฏเิสธการเขา้ถงึเอกสารประจําตวัดังกลา่ว 
พนักงานมอีสิระทีจ่ะลาออกจากงานหรอืยกเลกิความสัมพันธใ์นรูปของการทํางานกบัซัพพล
ายเออรเ์มือ่ใดก็ไดห้ลังจากทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างสมเหตสุมผลโดยไม่มกีารตอบโ

ต ้ 

• ภายในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้
งานทีด่ําเนนิการจะตอ้งกระทําบนพืน้ฐานของการว่าจา้งทีไ่ดร้ับการยอมรบัหรอืความสัมพันธ์
กับผูร้บัจา้งอสิระซึง่สรา้งขึน้ตามกฎหมายและหลักปฏบิัตขิองทอ้งถิน่  

2. เราเคารพเสรภีาพในการสมาคมและสทิธทิ ีจ่ะเจรจาตอ่รองรว่มกนั  

• พนักงานมสีทิธทิีจ่ะมสีว่นร่วม 
เขา้ร่วมหรอืจดัตัง้สหภาพแรงงานหรอืสภาแรงงานอย่างอสิระตามทีต่นเลอืก 
และมสีทิธทิีจ่ะเจรจาตอ่รองร่วมกนั โดยเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบักฎหมายในทอ้งถิน่ 
นอกจากนี้ พนักงานยังมสีทิธทิีจ่ะถอนตัวจากกจิกรรมดังกลา่ว  

• ซัพพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วกับกจิกรรมของสหภาพแรงง
าน สภาแรงงานและกจิกรรมขององคก์รของตน  

• ตัวแทนของพนักงานจะสามารถสือ่สารและแบง่ปันความคดิและขอ้กังวลเกีย่วกับการจัดการเ
รือ่งสภาวะการทํางานและการบรหิารงานไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง 

โดยทีไ่ม่ตอ้งกลัวการเลอืกปฏบิัต ิการตอบโต ้การขม่ขูห่รอืการกอ่กวนรังควาญ  

• ในกรณีทีส่ทิธเิสรภีาพในการสมาคมและการดําเนนิการเจรจาตอ่รองร่วมกันถูกจํากัดภายใตก้
ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซัพพลายเออรจ์ะไมจํ่ากัดการพัฒนาวธิกีารทางกฎหมายอืน่ๆ 
เพือ่ใหม้กีารสมาคมและการเจรจาตอ่รองทีเ่ป็นอสิระและเสร ี 

 

3. สภาวะในการท างานมคีวามปลอดภยั มอีนามยัทีด่แีละถูกสุขลกัษณะ  

• พนักงานจะไดร้บัสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ลอดภัย มอีนามยัทีด่แีละถูกสขุลกัษณะ 
โดยคํานงึถงึความรูเ้กีย่วกับอนัตรายทางอตุสาหกรรมและอนัตรายจําเพาะใดๆ ทีม่อียู่ 
จะมกีารดําเนนิขัน้ตอนอย่างเพยีงพอเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัตเิหตแุละการบาดเจบ็แกพ่นักงา

นทีเ่กดิจาก ทีเ่กีย่วขอ้งกับ หรอืทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการทํางานทีด่ําเนนิการโดยพนักงาน 
โดยการลดสาเหตขุองอนัตรายทีม่อียู่ในสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 

เท่าทีจ่ะสามารถปฏบิัตไิดต้ามเหตผุลสมควร 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถควบคมุอนัตรายไดอ้ย่างเพยีงพอ 
จะมกีารจัดหาอปุกรณป้์องกันสว่นบคุคลทีไ่ดร้บัการดแูลเป็นอย่างดแีละเหมาะสมใหแ้กพ่นัก

งาน พนักงานจะไม่ถูกลงโทษทางวนัิยกรณีรายงานขอ้กังวลดา้นความปลอดภัย 
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ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งระบแุละจัดการสถานการณ์และเหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

และจะตอ้งนําแผนฉุกเฉนิและขัน้ตอนการรับมอื 
(รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีงอปุกรณด์ับเพลงิและอปุกรณ์ตรวจจับไฟและสิง่อํานวยความสะดวก 
ทางออกอย่างเหมาะสม) มาใช ้ 

• พนักงานจะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมดา้นอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
ขอ้มูลทีเ่กีย่วกับความปลอดภัยและอนามัยจะไดร้ับการประกาศไวท้ีส่ถานประกอบการของซั

พพลายเออรอ์ย่างชัดเจน โดยจะประกาศเป็นภาษาทีเ่หมาะสม  

• จะมกีารจัดใหม้หีอ้งน้ําทีส่ะอาดและน้ําทีด่ืม่ไดแ้กพ่นักงาน และหากเหมาะสม 
ก็จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีท่ีถู่กสขุลักษณะสําหรบัการจดัเก็บอาหาร  

• ในกรณีทีม่กีารจัดหาทีพ่ักอาศัยใหท้ีพ่ักอาศัยนัน้จะตอ้งสะอาด ปลอดภัย 
และตอบสนองความจําเป็นขัน้พืน้ฐานของพนักงานได ้ 

• ซัพพลายเออรจ์ะมอบหมายความรับผดิชอบดา้นอนามัยและความปลอดภัยใหแ้กต่ัวแทนขอ
งฝ่ายบรหิารอาวุโส 

• ซัพพลายเออรไ์ดร้ับการคาดหวังใหด้าํเนนิการในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้บัง
คับเกีย่วกบัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทีบ่ังคับใช ้

 

4. จะตอ้งไมม่กีารใชแ้รงงานเด็ก  

• ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ใชแ้รงงานเด็ก คาํว่า "เด็ก" หมายถงึ บคุคล (ก) ทีม่อีายุตํา่กวา่ 15 
ปี หรอื (ข) ทีม่อีายุตํา่กวา่อายขุัน้ตํา่สําหรับการจา้งงานในประเทศ 
แลว้แตว่่าขอ้ใดจะมากกว่ากนั  

• พนักงานทีม่อีายุตํ่ากว่า 18 ปี 
จะไม่ทํางานทีอ่าจเป็นอันตรายตอ่อนามยัหรอืความปลอดภัยของตน 

รวมทัง้การทํางานในกะกลางคนืหรอืการทํางานในสภาวะทีเ่ป็นอันตราย  

 

5. คา่จา้งและผลประโยชน ์ 

• คา่จา้งและผลประโยชน์ทีจ่่ายใหแ้กพ่นักงานจะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายกาํหนดอัตราคา่จ ้
างทีบ่ังคับใช ้รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัคา่จา้งขัน้ตํ่า คา่ช่ัวโมงการทํางานลว่งเวลา 

และผลประโยชน์ทีบ่ังคบัตามกฎหมาย  

• พนักงานทุกคนจะไดร้ับขอ้มูลทีเ่ป็นลายลักษณอ์ักษรและทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัคา่จา้ง
และผลประโยชนข์องตนกอ่นเขา้สูก่ารจา้งงาน 
และไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัรายละเอยีดคา่จา้งของตนสําหรับระยะเวลาการจา่ยคา่จา้งทีเ่กีย่วขอ้

งในแตล่ะครัง้ทีพ่วกเขาไดร้ับเงนิคา่จา้งดว้ยเช็คเงนิคา่จา้งหรอืเอกสารอืน่ๆ  

• ไม่อนุญาตใหม้กีารหกัเงนิจากคา่จา้งเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย 
และไม่อนญุาตใหม้กีารหักเงนิใดๆ 
จากคา่จา้งทีม่ไิดบ้ัญญัตไิวใ้นกฎหมายทีบ่ังคับใชโ้ดยทีพ่นักงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่อนุญาตอย่า
งชัดแจง้  

 

6. ชัว่โมงการท างานจะไมม่ากเกนิไป  

• ช่ัวโมงการทํางานจะไม่เกนิกว่าช่ัวโมงการทํางานสงูสดุทีก่ฎหมายทอ้งถิน่กําหนด 
สัปดาหก์ารทํางานไม่ควรเกนิกว่า 60 ช่ัวโมงตอ่สัปดาหโ์ดยรวมการทํางานลว่งเวลา 

ยกเวน้ในสถานการณ์ฉุกเฉนิหรอืสถานการณ์ไมป่กต ิ
ซึง่พนักงานเลอืกทีจ่ะทํางานมากกว่าช่ัวโมงการทํางานโดยสมัครใจและไม่ไดร้ับการกดดันใ
หทํ้าเชน่นัน้ 
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และซัพพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับช่ัวโมงการทํางานสู

งสดุ นอกจากนี้พนักงานจะตอ้งไดร้ับวนัหยุดอย่างนอ้ยหนึง่วันตอ่สัปดาห ์(เจ็ดวัน)  

 

7. ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ 

• ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งทําใหม้ั่นใจวา่พนักงานปราศจากการกอ่กวนรังควาญและการเลอืกปฏิ
บัตทิีผ่ดิกฎหมาย 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการเลอืกปฏบิัตใินการจา้งงานและการดาํเนนิการ
จา้งงาน เชน่ การชดเชย การเขา้ถงึการอบรม การเลือ่นตาํแหน่ง 

การสิน้สดุการจา้งงานหรอืการเกษียณอายุ อันเกดิจากเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา อายุ เพศ 
เพศสภาพ การตัง้ครรภ ์สถานภาพการสมรส รสนยิมทางเพศ 
เอกลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก ประเทศทีถ่อืกําเนดิ สถานะการเป็นพลเมอืง 

ความพกิาร สถานะการเป็นทหารผา่นศกึหรอืการแบง่ประเภทรูปแบบอืน่ๆ 
ทีไ่ดร้ับการปกป้องโดยกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับทีบ่ังคับใช ้ 

 

8. ไมอ่นุญาตใหม้กีารปฏบิตัทิ ีรุ่นแรงหรอืไรม้นุษยธรรม  

• การทํารา้ยหรอืการลงโทษทางกาย การขูว่า่จะมกีารทํารา้ยทางกาย 
การคกุคามทางเพศหรอืการคกุคามอืน่ๆ 
และการทํารา้ยทางวาจาหรอืการขม่ขูใ่นรูปแบบอืน่ๆ เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเคร่งครัด  

9. การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทุจรติ  

• ซัพพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่
กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดอยู่เพยีงแคร่ัฐบญัญัตหิลกัปฏบิัตทิีทุ่จรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมริ

กา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 
และพระราชบญัญัตกิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) อยู่ตลอดเวลา  

• ซัพพลายเออรจ์ะไม่ยอมรับ เสนอ สัญญาจะให ้จ่าย อนุญาตหรอือนุมัตใิหม้:ี 

- สนิบน การชําระเงนิเพือ่การอาํนวยความสะดวก เงนิตามน้ํา 
หรอืการบรจิาคทางการเมอืงทีผ่ดิกฎหมาย  

- เงนิ สนิคา้ บรกิาร ความบันเทงิ การจา้งงาน สัญญา หรอืสิง่อืน่ๆ ทีม่มีูลคา่ 
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึง่ความไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม หรอื  

- การชําระเงนิหรอืผลประโยชน์ทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่เหมาะสมอืน่ใด  

• ซัพพลายเออรจ์ะดแูลใหแ้น่ใจว่าบันทกึทางธรุกจิของตนและคํารอ้งขอใหม้กีารชําระเงนิทัง้
หมดสะทอ้นถงึการทําธุรกรรม คา่ใชจ้่าย 
และ/หรอืบรกิารทีไ่ดม้กีารดาํเนนิการอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง 
การจา่ยเงนิหรอืคํารอ้งขอใหม้กีารจ่ายเงนิชดเชยทัง้หมดนัน้จะตอ้งไดร้บัการยนืยนัดว้ยใบเส

ร็จรบัเงนิ ใบแจง้หนี้ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีไ่ดร้ับอนุญาต หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 
ซึง่มรีายละเอยีดของคา่ใชจ้่ายหรอืตน้ทุนทีเ่กดิขึน้และหรอืการทํางานในนามของซัพพลายเ

ออรห์รอื Thomson Reuters  

• ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งทําบัญชกีารจ่ายเงนิทัง้หมดอย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรและตอ่เนื่อง 
(รวมทัง้ของขวญั มือ้อาหาร การบนัเทงิและการเลีย้งรับรองหรอืสิง่อืน่ๆ ทีม่คีา่) 
ซึง่ทําในนามของ Thomson Reuters หรอืทําจากเงนิทุนของ Thomson Reuters 
ซัพพลายเออรย์นิยอมทีจ่ะจัดทําสําเนาของการทําบัญชนีี้ใหแ้ก ่Thomson Reuters 

ตามคํารอ้งขอในทันท ี 
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• ซัพพลายเออรจ์ะจัดจา้งพนักงานทีน่่าเชือ่ถอืและดแูลใหแ้น่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจและยดึถอืป
ฏบิัตติามขอ้กําหนดเหลา่น  

10. ความหลากหลายของซพัพลายเออร ์ 

• ซัพพลายเออรจ์ะใชห้ว่งโซอ่ปุทานทีห่ลากหลาย 
จะฝึกอบรมพนักงานเรือ่งความหลากหลายของหว่งโซอ่ปุทาน 
และเมือ่มกีารรอ้งขอจะรายงานตอ่ Thomson Reuters 
ทุกไตรมาสโดยสรุปคา่ใชจ้่ายกับซัพพลายเออรท์ีไ่ดร้ับการรบัรองวา่มคีวามหลากหลายแ
ละรายละเอยีดหมวดหมู่ความหลากหลายทีส่อดคลอ้งกัน หากม ี

• ซัพพลายเออรไ์ดด้ําเนนิการ (หรอืจะดําเนนิการภายในสิน้ปี 2025) 
ซึง่เป็นโครงการเพือ่ความยั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ําหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกับวทิย
าศาสตรด์า้นภมูอิากาศทีไ่ดร้ับการยอมรบัในระดับสากลรวมถงึโครงการทีร่ะบโุดยโครงก
ารรเิริม่เพือ่กําหนดเป้าหมายตามหลักวทิยาศาสตร์ 

• ซัพพลายเออรด์ําเนนิการในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้บังคบัดา้นสิง่แวดล ้
อมทีบ่ังคับใช ้ การปฏบิัตติามกฎระเบยีบจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงอากาศ น้ํา 
ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย 
ขยะอเิล็กทรอนกิสแ์ละประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน/คารบ์อนฟตุพรนิต ์

 

11. การรบัรองการปฏบิตัติาม ค าถามและการรายงานขอ้กงัวล  

• หากมกีารรอ้งขอ ซัพพลายเออรจ์ะจดัหาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก ่Thomson Reuters 
เพือ่สนับสนุนการปฎบิัตติามหลักจรยิธรรมนี้  

• ในการปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่และขอ้จํากัดของกฎหมายทีบ่ังคบัใชก้ับการรายงานดังกล่
าว ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งรายงานตอ่ Thomson Reuters 
ในทันททีีท่ราบว่ามกีารละเมดิหลกัจรยิธรรมนี้ 
ซัพพลายเออรห์รอืพนักงานของซัพพลายเออรอ์าจรายงานการละเมดิดังกลา่วหรอืสอบถาม

คําถามเกีย่วกบัหลักจรยิธรรมนี้ผ่านสายดว่นขอ้ปฏบิัตแิละจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิขอ
ง Thomson Reuters โดยโทรไปทีห่มายเลข: +(1) 877.373.8837 

(จากนอกสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา ใหใ้ชร้หัสประเทศของท่านนําหนา้หมายเลข "1" 
ซึง่เป็นรหัสประเทศของสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา) หรอืตดิตอ่ทางออนไลน์ที:่ 
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/42584/index.html 

บรษัิทจะรักษาขอ้มูลการรายงานหรอืรอ้งเรยีนเป็นความลับอยา่งดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปไดแ้ล
ะสอดคลอ้งกับความตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

ซัพพลายเออรย์นิยอมทีจ่ะไม่ตอบโตพ้นักงานคนใดก็ตามทีทํ่าการรายงานโดยสจุรติในสิง่ที่
พวกเขาเชือ่อย่างมเีหตผุลว่าเป็นการละเมดิหลกัจรยิธรรมนี ้


