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ถงึเพือ่นพนักงานทกุทา่น

ควำมเชือ่ถอื คอืหวัใจส�าคญัของทกุสิง่ทีเ่ราท�า รากฐานของความเชือ่ถอืสรา้งขึน้จากชือ่เสยีงในดา้นความซือ่สตัยท์ีส่ ัง่สมมาอยา่งยาวนานของเรา 

 

แตท่ัง้หมดนีอ้าจถกูท�าลายลงไดด้ว้ยการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิจรรยาบรรณเพยีงคร ัง้เดยีว 

น่ันคอืเหตผุลทีผ่มตอ้งการใหค้ณุทบทวนขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของเราอยา่งระมดัระวงั คณุอาจเคยอา่นเอกสารฉบบักอ่นหนา้นี
 ้

มาแลว้ แตค่ณุจะเห็นและเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ จากเอกสารฉบบัลา่สดุนี ้เอกสารฉบบันีจ้ะอธบิายสิง่ทีเ่ราคาดหวงัจากกนัและกนั บอกใหค้ณุทราบวา่คณุควร
 

ปรกึษาใครเพือ่รบัค�าแนะน�าเกีย่วกบัประเด็นปัญหาทีซ่บัซอ้น และวธิรีายงานการกระท�าทีผ่ดิจรรยาบรรณ

ประเด็นสดุทา้ย ผมขอย�า้อกีคร ัง้วา่ หากคณุพบวา่เพือ่นรว่มงานของเราคนใดละเมดิแนวทางการปฏบิตัขิองเรา ขอใหค้ณุรายงานใหผู้จ้ดัการของคณุ 
 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืนักกฎหมายซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุทราบทนัท ีหากไม่สามารถรายงานตอ่บคุคลดงักลา่วได ้คณุสามารถรายงาน 
ผ่านระบบสายดว่นซึง่ใหบ้รกิารในหลายภาษาตลอด 24 ช ัว่โมง และตลอดปี

เราคอืแหลง่ขอ้มูลขา่วสาร ขอ้มูลเชงิลกึ และความเชีย่วชาญทีน่่าเช ือ่ถอืทีส่ดุในโลก ซึง่ผลกัดนัสงัคมใหก้า้วหนา้ เหตผุลก็คอื เน่ืองจากเราปฏบิตัิ

 

ดว้ยความซือ่สตัยแ์ละเป็นอสิระโดยดแูลใหต้วัเราเองและบคุคลอืน่ยดึมั่นในจรรยาบรรณและความน่าเชือ่ถอืในทกุสิง่ทีเ่ราท�า  โปรดเชือ่เถดิวา่ 

 

ไม่มผีลประโยชนท์างธรุกจิใดทีส่�าคญัยิง่ไปกวา่สิง่นีอ้กีแลว้

ขอแสดงความนับถอื

Jim

Jim Smith

ประธานบรษิทัและ CEO
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ค�ามั่นสญัญาของเรา
ความซือ่สตัยค์อืสิง่ส�าคญั
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ขอ้ปฏบิตันีิส้รา้งขึน้ตามวตัถปุระสงคแ์ละคา่นิยมของเรา วตัถปุระสงค ์
ของเรา	อธบิายถงึบทบาทของเราในโลก คณุคา่ทีเ่รามอบใหแ้กล่กูคา้ 
และตลาดของเรา และค�ามั่นสญัญาทีเ่ราใหไ้วก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

จ�านวนมาก คำ่นิยมของเราเป็นเสมอืนกรอบแหง่จรรยาบรรณและ 
คณุธรรมของเรา และอธบิายลกัษณะทีเ่ราควรประพฤตปิฏบิตัติอ่กนัและ
กนัและตอ่ลกูคา้ของเรา พรอ้มกนันี ้ยงัเป็นรากฐานทีเ่ราใชใ้นการตดัสนิ
ใจทัง้หมดของเราอกีดว้ย

แมว้า่ขอ้ปฏบิตันีิจ้ะอธบิายถงึสถานการณท์ีเ่ฉพาะเจาะจงมากมาย แตค่ง
ไม่สามารถคาดการณเ์หตกุารณท์กุอยา่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้จงึเป็นเหตผุลวา่
ท�าไมวตัถปุระสงคแ์ละคา่นิยมของเราจงึมคีวามส�าคญัมาก เราไดอ้อกแบบ
ใหว้ตัถปุระสงคแ์ละคา่นิยมของเรากวา้งพอทีจ่ะน�าไปใชก้บัสถานการณ์
หลากหลายรปูแบบ เมือ่คณุเกดิความสงสยั ใหถ้ามตวัเองวา่ “การตดัสนิ
ใจเชน่นีช้ว่ยให ้Thomson Reuters บรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัหรอื
ไม่” หรอื “การกระท�าของฉันในสถานการณนี์ส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นิยม 
ของเราหรอืไม่” 

วตัถปุระสงค ์- เราไดร้บัความเชือ่ถอืส�าหรบัการตดัสนิใจทีม่คีวามส�าคญั
ทีส่ดุ ซ ึง่ชว่ยใหล้กูคา้สามารถกระท�าสิง่ตา่งๆ ดว้ยความมั่นใจในโลกทีม่ี
ความซบัซอ้นนี้

• เราคอืแหลง่ขอ้มูลขา่วสาร ขอ้มูลเชงิลกึ และความเชีย่วชาญ 
ทีน่่าเช ือ่ถอืทีส่ดุในโลก ซึง่ผลกัดนัสงัคมใหก้า้วหนา้

• เราเชือ่มโยงตลาดทีเ่ปิดกวา้ง ยตุธิรรม และโปรง่ใส
• เราสรา้งโลกแหง่ความรอบรู ้มพีลงัอ�านาจ และเจรญิรุง่เรอืง
คำ่นิยมและพฤตกิรรม

ควำมเชือ่ถอื:	เราปฏบิตัดิว้ยความซือ่สตัยแ์ละเป็นอสิระโดยดแูล 
ใหต้วัเราเองและบคุคลอืน่ยดึมั่นในจรรยาบรรณและความน่าเชือ่ถอื

 

ในทกุสิง่ทีเ่ราท�า

• สนับสนุนหลกัการแหง่ความน่าเชือ่ถอืของความซือ่สตัย ์เป็นอสิระและ 

ปราศจากความล�าเอยีง
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มคีวามถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณใ์นการ 

สง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
• ปฏบิตัอิยา่งมจีรรยาบรรณและดว้ยความโปรง่ใส
• แสดงใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งระหวา่งสิง่ทีค่ณุพูดและสิง่ทีค่ณุกระท�า
นวตักรรม: เราคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองลกูคา้ ผลกัดนั 
การเตบิโต และเพือ่ชยัชนะในแวดวงธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งไม่หยดุน่ิง

• ลองสิง่ใหม่ๆ และเรยีนรูจ้ากสิง่น้ัน มคีวามอยากรูอ้ยากเห็นอยูเ่สมอ
• ท�าสิง่ตา่งๆ อยา่งกลา้หาญและควา้โอกาสใหม่ๆ โดยการคาดเดา 

ความตอ้งการของลกูคา้
• ทา้ทายสถานภาพในปัจจบุนัเพือ่คน้หาหนทางทีด่กีวา่เดมิในการ 

ท�าสิง่ตา่งๆ
• แสดงความคดิเห็น แบง่ปันแนวคดิ และสง่เสรมิใหผู้อ้ืน่ท�าในลกัษณะ 

เดยีวกนั
ควำมเป็นหุน้สว่น: เราท�างานรว่มกนั รวมถงึท�างานรว่มกบัลกูคา้ และ 
คูค่า้ทางอตุสาหกรรมเพือ่สง่มอบผลลพัธแ์ละประสบการณท์ีเ่หนือกวา่

• ท�างานรว่มกบับคุคลอืน่เพือ่พฒันาวธิกีารแกไ้ขรว่มกนั และ 

ขจดัอปุสรรคภายใน
• มองเจตนารมณใ์นเชงิบวกในการท�างานรว่มกบัผูอ้ืน่ คูแ่ขง่ของเราคอื 

ปัจจยัภายนอก
• แบง่ปันความคดิและทรพัยากรทัว่ทัง้บรษิทัเพือ่ผลลพัธใ์นเชงิขนาด

 

และผลกระทบ เราทกุคนท�าหนา้ทีจ่ดัการทรพัยากรแตไ่ม่ไดเ้ป็น 
เจา้ของสิง่น้ัน

• สรา้งความสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพกบัเพือ่นรว่มงานและคูค่า้ 

ทางอตุสาหกรรมเพือ่ชว่ยใหบ้คุคลอืน่ประสบความส�าเรจ็
ผลกำรท�ำงำน: เราน�าเสนอผลลพัธซ์ ึง่สรา้งความยอดเยีย่มในงาน 

ทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบทางบวกตอ่โลก

• เป็นเจา้ของผลงาน ด�าเนินการดว้ยความเรง่ดว่น และท�าใหเ้กดิขึน้
• ลดความซบัซอ้น
• สรา้งความยอดเยีย่มในการปฏบิตังิาน
• สง่มอบงานและแสวงหาผลตอบกลบัทีท่นัตอ่เวลา ตรงไปตรงมา  

และน�าไปปฏบิตัไิด ้
หลกักำรแหง่ควำมน่ำเชือ่ถอื ในการปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตันีิ ้คณุควร
ค�านึงถงึหลกัการแหง่ความน่าเชือ่ถอืของ Thomson Reuters  
ซึง่ใหแ้นวทางในการปฏบิตัตินแกเ่รา หลกัการดงักลา่วจะใชก้บัทกุคน 
ที ่Thomson Reuters และระบวุา่: 

• Thomson Reuters จะไม่ถกูครอบง�าโดยกลุม่ผลประโยชน ์กลุม่ใด
หรอืฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด โดยเด็ดขาด 

• ความซือ่สตัย ์เป็นอสิระและปราศจากความล�าเอยีงของ Thomson 
Reuters จะถกูรกัษาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุตลอดไป 

• Thomson Reuters จะใหบ้รกิารขา่วสารทีเ่ป็นกลางและน่าเช ือ่ถอืกบั
หนังสอืพมิพ ์ส�านักขา่ว สถานีวทิยแุละโทรทศันแ์ละสมาชกิผูร้บัขา่วสาร
ตา่งๆ รวมทัง้ภาคธรุกจิ รฐับาล สถาบนั บคุคล และอืน่ๆ ซ ึง่ไดม้กีาร
ตดิตอ่กบั Thomson Reuters หรอือาจจะตดิตอ่ในโอกาสตอ่ไป 

• Thomson Reuters จะใหค้วามส�าคญัตอ่กลุม่ผลประโยชนท์ัง้หลาย 
ทีใ่ชบ้รกิารของตน นอกเหนือจากกลุม่สือ่มวลชน และ 

• Thomson Reuters จะทุม่เทอยา่งเต็มทีใ่นการขยาย พฒันาและ 
ปรบัเปลีย่นผลติภณัฑข์า่ว บรกิาร และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ เพือ่รกัษา

 

ต�าแหน่งผูน้�าในธรุกจิขา่วสารระหวา่งประเทศและสารสนเทศ
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัการแหง่ความน่าเชือ่ถอืสามารถดไูดท้ี ่

 

ThomsonReuters.com

วตัถปุระสงคแ์ละคา่นิยมของเรา
ขอ้ปฏบิตันีิส้รา้งขึน้ตามวตัถปุระสงคแ์ละคา่นิยมของเรา
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ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ ใชก้บัเจา้หนา้ที ่กรรมการ 
และพนักงานของ Thomson Reuters Corporation และบรษิทัในเครอื
ทัง้หมด เพือ่ความสะดวก เราจะกลา่วถงึบรษิทัดงักลา่วทัง้หมดในนามของ 
“Thomson Reuters” ในขอ้ปฏบิตันีิ ้บรษิทัลกูและบรษิทัในเครอืหมาย
ถงึหน่วยธรุกจิที ่Thomson Reuters เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืที ่Thomson 
Reuters มอี�านาจในการควบคมุกจิการ 

หน่วยธรุกจิที ่Thomson Reuters อาจมผีลประโยชนอ์ยูด่ว้ยแตย่งัไม่ได ้
เขา้ควบคมุกจิการควรไดร้บัการสนับสนุนเทา่ทีเ่ป็นไปไดใ้นการน�านโยบาย
และแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการและคา่นิยมในขอ้ปฏบิตันีิไ้ปใช ้

ทีป่รกึษา ผูร้บัเหมา พนักงานช ัว่คราว และตวัแทนที ่Thomson Reuters 
จา้งจากภายนอกจะตอ้งตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย หลกัการ และคา่นิยม 
ทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ปฏบิตันีิเ้มือ่ท�างานใหบ้รษิทัหรอืกระท�าการในนามของ 
Thomson Reuters พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลทีส่ามซึง่ท�างาน

 

ในนามของ Thomson Reuters ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีส่าม 
ตระหนักถงึขอ้ผูกพนัภายใตข้อ้ปฏบิตันีิ้

กำรเขำ้ถงึท ัว่โลก	– ขอ้ปฏบิตันีิจ้ะใชใ้นทกุประเทศทีเ่ราด�าเนินธรุกจิ 
แตถ่า้หากมคีวามขดัแยง้อยา่งแทจ้รงิหรอือยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่งขอ้ปฏบิตัิ
และนโยบายเพิม่เตมิ แนวทางปฏบิตั ิหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

 

ของคณุ คณุควรปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่ขม้งวดทีส่ดุ หากคณุพบ 

ความขดัแยง้และไม่แน่ใจวา่จะด�าเนินการตอ่อยา่งไร คณุควรขอแนวทาง 
ปฏบิตัจิากผูจ้ดัการของคณุหรอืนักกฎหมายของ Thomson Reuters 
ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุโดยยดึถอืเจตนารมณแ์ละจติวญิญาณ
ของขอ้ปฏบิตันีิ้

กำรยกเวน้	– การยกเวน้การปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตันีิอ้าจท�าไดโ้ดยตอ้ง
ไดร้บัการอนุญาตจากส�านักงานนิตกิรใหญข่อง Thomson Reuters 
เทา่น้ัน อยา่งไรก็ตามการยกเวน้ขอ้ปฏบิตันีิข้องเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิารหรอื
กรรมการของ Thomson Reuters ตอ้งอนุมตัโิดยคณะกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการของ Thomson Reuters เทา่น้ัน และเร ือ่งนีจ้ะตอ้งถกู
เปิดเผยโดย Thomson Reuters ตามขอบเขตกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอื
ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หน่วยธุรกจิทีก่�ำกบัดูแล	-	ภายใน Thomson Reuters ประกอบดว้ย 
หน่วยธรุกจิทีก่�ากบัดแูลจ�านวนมาก หน่วยธรุกจิเหลา่นีม้นีโยบายและ 

ขัน้ตอนของตนเองทีใ่ชก้บัพนักงาน ทีป่รกึษา และตวัแทนทกุคน 
 

ซึง่รวมถงึพนักงานทัง้หมดของ Thomson Reuters ทีป่ฏบิตังิาน
 

ในนามของหน่วยธรุกจิทีก่�ากบัดแูลน้ัน นโยบายทัง้หมดทีใ่ชก้บัหน่วย
ธรุกจิทีก่�ากบัดแูลจะมผีลบงัคบัใชเ้หนือกวา่นโยบายใดๆ ของ Thomson 
Reuters ทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้เดยีวกนัส�าหรบัพนักงานทกุคนทีท่�างาน
ภายในหรอืในนามของหน่วยธรุกจิทีก่�ากบัดแูลดงักลา่ว นโยบายเหลา่นี้
สามารถดไูดจ้ากอนิทราเน็ตของเรา หรอืตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายและ/หรอื
ฝ่ายดแูลการปฏบิตัติามกฎ

ผูท้ีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัิ
การสง่เสรมิใหเ้กดิความซือ่สตัยใ์น THOMSON REUTERS เป็นสว่นหน่ึงของงาน 

ของพนักงานทกุคน
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ท�ำควำมเขำ้ใจนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัขิอง	TR

คณุมคีวามรบัผดิชอบในการอา่นและปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัริว่มกบั 
นโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิของ Thomson Reuters ซึง่ใชก้บั
คณุ นโยบายและแนวทางปฏบิตัจิ�านวนมากของ Thomson Reuters 
ทีช่ว่ยเสรมิความสมบรูณใ์หก้บัขอ้ปฏบิตันีิส้ามารถหาอา่นไดใ้นระบบ
อนิทราเน็ตของเรา หากคณุไม่สามารถเขา้ถงึระบบอนิทราเน็ตของเราได ้
คณุสามารถขอรบัส�าเนาของนโยบายดงักลา่วจากแผนกทรพัยากรบคุคล
ของคณุหรอืจากนักกฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุน
ธรุกจิของคณุอยู ่หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบันโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัิ
อืน่ๆ ทีใ่ชก้บัคณุ โปรดปรกึษากบัผูจ้ดัการของคณุหรอืนักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุอยู ่พนักงานที่
เกีย่วขอ้งกบับคุคลทีส่ามซึง่ท�างานในนามของ Thomson Reuters 

 

ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีส่ามตระหนักถงึขอ้ผูกพนัภายใต ้
ขอ้ปฏบิตันีิ้

กำรใชว้จิำรณญำณสว่นตวั

การตดัสนิใจหรอืเหตกุารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งของกฎหมายหรอื
 

จรรยาบรรณมกัมคีวามซบัซอ้น เมือ่คณุตอ้งตดัสนิใจหรอืพบเหตกุารณ ์
เชน่นีแ้ละไม่แน่ใจวา่ตอ้งด�าเนินการอยา่งไร ใหถ้ามตวัเองดว้ยค�าถาม 
เหลา่นี:้ 

• ฉันมขีอ้เท็จจรงิและขอ้มูลทีต่อ้งการทัง้หมดทีจ่�าเป็นตอ่การตดัสนิใจ
 

หรอืยงั 
• ฉันไดพ้จิารณาหรอืหาทางเลอืกอืน่แลว้หรอืยงั 
• การกระท�าน้ันถกูกฎหมายหรอืไม่ 
• การกระท�าน้ันถกูจรรยาบรรณหรอืไม่ 
• การกระท�าน้ันสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตันีิแ้ละนโยบายอืน่ๆ หรอืแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานของฉันหรอืไม่ 
• การตดัสนิใจของฉันมผีลกระทบตอ่ผูอ้ืน่รวมทัง้ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน 

และชมุชนของเราอยา่งไร 
• คนอืน่จะมองการตดัสนิใจของฉันอยา่งไร 
• ฉันจะรูส้กึอยา่งไรหากมกีารเปิดเผยการตดัสนิใจของฉันใหค้นอืน่ทราบ 

ฉันสามารถอธบิายและปกป้องการตดัสนิใจอยา่งตรงไปตรงมาไดห้รอืไม่ 
• ฉันจะพอใจหรอืไม่หากพฤตกิรรมของฉันถกูน�าไปลงเป็นขา่วหนา้แรก

ของหนังสอืพมิพท์ีบ่า้นเกดิหรอืเป็นขา่วทางสือ่ออนไลน ์
• ฉันควรปรกึษาหรอืตดิตอ่ผูจ้ดัการของฉัน ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื 

นักกฎหมายของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุนธรุกจิของฉันหรอืไม่ 
กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	กฎระเบยีบ	และขอ้บงัคบั

ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รทีด่�าเนินธรุกจิทัว่โลก เราจงึอยูภ่ายใตก้ารบงัคบั
 

ของกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัมากมาย เราไม่ไดค้าดหมายวา่คณุ 
ตอ้งเป็นผูเ้ช ีย่วชาญดา้นกฎหมาย แตค่าดหมายใหค้ณุท�าความเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามกฎหมายรวมทัง้ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื

 

ต�าแหน่งของคณุ นอกจากนีค้ณุควร

ทราบวา่เมือ่ใดควรขอค�าแนะน�าจากผูจ้ดัการของคณุ หรอืจากนัก
กฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุอยู ่
การละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเราอาจ
ท�าใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีงของเราได ้บรษิทัจะไม่ยอมใหม้กีารกระท�าทีฉ่อ้โกง 
ไม่ซ ือ่สตัย ์หรอือาชญากรรมเกดิขึน้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความรบัผดิชอบ
และต�าแหน่งงานของคณุ คณุจงึควร:

• เรยีนรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่ผีลกระทบตอ่การท�างาน
ของคณุที ่Thomson Reuters

• เขา้รบัการอบรมการปฏบิตัติามกฎทีจ่�าเป็น และแสวงหาเพือ่รบัทราบ
ความกา้วหนา้ของกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และ

• ปรกึษากบันักกฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนธรุกจิ
ของคณุ ถา้คณุมคี�าถามเกีย่วกบัการบงัคบัใช ้การมอียู ่หรอืการตคีวาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

ประเพณีทอ้งถิน่ – เราตอ้งตระหนักถงึผลประโยชนข์องสถานทีท่ีเ่รา
ด�าเนินธรุกจิ นอกจากจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้  
คณุยงัตอ้งเคารพตอ่ประเพณีทอ้งถิน่ในประเทศเจา้บา้นดว้ย (แตไ่ม่ควรท�า 
ถา้เป็นการละเมดิกฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้ปฏบิตันีิ)้

กำรรำยงำน	–	ถา้คณุตระหนักถงึสิง่ใดๆ ทีเ่ช ือ่ไดว้า่มกีารละเมดิกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏบิตันีิ ้หรอืนโยบายอืน่ของ Thomson Reuters คณุควร
รายงานการละเมดิหรอืเร ือ่งทีค่ณุเช ือ่หรอืสงสยัของการละเมดิน้ัน 

 

คณุสามารถรายงานความกงัวลตอ่ผูจ้ดัการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอื 
นักกฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ  
อกีทางเลอืกหน่ึงก็คอื คณุสามารถเลอืกรายงานแบบเป็นความลบัและ 
ไม่ตอ้งระบชุ ือ่ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ปฏบิตันีิท้ีส่ว่นของ

 

“ค�าถามและวธิกีารรายงานขอ้กงัวลและการละเมดิ”

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารสอบถามและ/หรอืรายงานการละเมดิ 

ขอ้ปฏบิตั ิรวมทัง้วธิกีระท�าการดงักลา่วโดยไม่ตอ้งระบชุ ือ่และเป็นความลบั 

ในสว่นของ "ค�าถามและวธิกีารรายงานขอ้กงัวลและการละเมดิ"  
ของขอ้ปฏบิตันีิ้

ขอ้ก�ำหนดกำรแจง้ยนืยนักำรรบัทรำบ

หลงัจากทีค่ณุไดอ้า่นขอ้ปฏบิตันีิแ้ลว้ โปรดใหก้ารรบัรองวา่คณุไดเ้ขา้ถงึ
ขอ้ปฏบิตันีิแ้ละไดอ้า่นขอ้ปฏบิตัแิลว้ และคณุเขา้ใจถงึภาระหนา้ทีข่องการ
ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตันีิ ้โปรดทรำบวำ่คณุจะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ปฏบิตัิ
นีโ้ดยไม่ค�ำนึงวำ่จะไดร้บักำรรบัทรำบจำกคณุหรอืไม่กต็ำม	

หากคณุสามารถกระท�าได ้คณุควรสง่การแจง้ยนืยนัการรบัทราบของคณุ
ทางอเิล็กทรอนิกส ์คณุสามารถหาขอ้มูลบนอนิทราเน็ตของเราเกีย่วกบัวธิี
การสง่การแจง้ยนืยนัการรบัทราบของคณุทางอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้แตห่าก
คณุไม่มคีอมพวิเตอร ์คณุควรลงชือ่ในแบบฟอรม์เพือ่แจง้ยนืยนัการรบั
ทราบทีด่า้นทา้ยของขอ้ปฏบิตันีิ ้และสง่คนืใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคลประจ�า
พืน้ทีข่องคณุ

สิง่ทีพ่นักงานตอ้งท�า
พนักงานทกุคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการดแูลใหต้นเองและบคุคลอืน่ยดึมั่นในขอ้ปฏบิตัอิยา่ง
เครง่ครดั
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การเป็นผูน้�าทีย่อดเยีย่มคอืสิง่ทีส่�าคญั ผูน้�ามบีทบาททีส่�าคญัในการ
สรา้งและรกัษาไวซ้ ึง่วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีส่ง่เสรมิ
การกระท�าในทางทีถ่กูตอ้งและเป็นรากฐานส�าหรบัความส�าเรจ็อยา่งตอ่
เน่ือง นอกจากน้ัน ผูน้�าทีด่ยีงัมบีทบาทส�าคญัในการสรา้งความสมัพนัธ ์
ทีม่คีณุคา่บนพืน้ฐานแหง่ความน่าเชือ่ถอืส�าหรบัลกูคา้ของเรา ตลอดจน
ชมุชนทีเ่ราเขา้ไปด�าเนินธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในฐานะของผูน้�า คณุยงัควร: 

มคีวามรอบรู:้ 

• เขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายทีใ่ชก้บัขอบเขต
งานของทมีทีค่ณุรบัผดิชอบ ตลอดจนทราบวา่สิง่เหลา่น้ันจะกระทบกบั
ความเสีย่งทีส่�าคญัของทมีและของบรษิทัของคณุอยา่งไร

ปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่าง: 

• น�าคา่นิยมของบรษิทัมาสูก่ารปฏบิตั ิ
• แสดงใหเ้ห็นถงึความใสใ่จในขอ้กฎหมายและการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั

ตา่งๆ 
• แสดงถงึความรบัผดิชอบ 
• ในกรณีทีเ่หมาะสม อาจปฏเิสธการท�าธรุกจิดว้ยเหตผุลในดา้นชือ่เสยีง 

และ
• ยกยอ่งและใหร้างวลักบัสมาชกิในทมีเมือ่ท�าในสิง่ที ่“ถกูตอ้ง”

สือ่สารกบัทมีเป็นคร ัง้คราวเกีย่วกบัความส�าคญัของการปฏบิตัิ
ตามขอ้บงัคบั:

• สนทนาแลกเปลีย่นความเห็นเกีย่วกบัจรรยาบรรณและการปฏบิตัติาม
ขอ้บงัคบัในระหวา่งการประชมุ และกระตุน้ใหม้กีารถามค�าถาม

• มสีว่นเกีย่วขอ้งในการกระท�าตา่งๆ ของทมีเสมอ
• อธบิายถงึความส�าคญัของการแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาในระดบัสงูขึน้ไป

ทราบและประเมนิขอ้กงัวลดา้นความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจ
• สง่เสรมิใหท้มีขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัประเด็นในการปฏบิตัติาม 

ขอ้บงัคบัจากคณุและนักกฎหมายทีส่นับสนุนธรุกจิของคณุอยู่

• ยนืยนัใหม้กีารรายงานประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั 

และปัญหาตา่งๆ อยา่งตรงไปตรงมาและทนัตอ่เวลา และ
• ใหร้างวลัตอ่การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรรยาบรรณ

แสดงความคดิเหน็: 

• ท�าความคุน้เคยกบัฝ่ายกฎหมาย ทรพัยากรบคุคล ตลอดจนรายชือ่ 
ตดิตอ่และทรพัยากรอืน่ๆ ในพืน้ทีข่องคณุ และรายงานประเด็นตา่งๆ 

 

หากจ�าเป็น

สิง่ทีผู่น้�าตอ้งท�า
ผูน้�ามหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเพิม่เตมิในการสือ่สารและเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัดิว้ย
มาตรฐานระดบัสงู
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ขอ้ปฏบิตันีิม้เีจตนาใหเ้ป็นเคร ือ่งมอืส�าหรบัการกระท�าและการตดัสนิใจ
ของคณุและเพือ่นรว่มงาน หากคณุมขีอ้กงัวลหรอืขอ้สงสยัหรอืไม่เขา้ใจ
ในบทบญัญตัใิดๆ ของขอ้ปฏบิตันีิ ้หรอืถา้คณุเชือ่วา่คณุหรอืคนอืน่ทีค่ณุ
รูจ้กัละเมดินโยบายทีร่ะบไุวใ้นขอ้ปฏบิตันีิ ้คณุมภีาระหนา้ทีต่อ้งรายงาน
เร ือ่งนีใ้หท้นัทว่งท ีวธิกีารรายงานมหีลายทาง คณุอาจใชว้ธิกีารสือ่สาร
แบบใดก็ไดท้ีค่ณุรูส้กึวา่สะดวกทีส่ดุ คณุจะตอ้งรายงานใหท้ราบวา่มกีาร
ละเมดิขอ้ปฏบิตัทินัทเีสมอ ไม่วา่คณุจะเลอืกชอ่งทางการสือ่สารแบบใด
ก็ตาม สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืคณุไดร้บัค�าแนะน�าทีค่ณุตอ้งการ ไดร้ายงาน

 

ในสิง่ทีค่ณุรู ้และค�าถามของคณุไดร้บัค�าตอบ Thomson Reuters  

มนีโยบายหา้มการตอบโตถ้า้คณุรอ้งเรยีนดว้ยความบรสิทุธิใ์จเกีย่วกบั 

การปฏบิตัทิีม่เีหตใุหค้ณุเชือ่วา่เป็นการกระท�าทีผ่ดิจรรยาบรรณหรอื
 

ละเมดิกฎหมาย ขอ้ปฏบิตั ิหรอืนโยบายตา่งๆ ของเรา

กำรรำยงำนดว้ยตนเอง	– คณุไดร้บัการสนับสนุนใหเ้ปิดเผยตวัเพือ่ 
ชว่ยเราในการแกค้วามกงัวลของคณุ หรอืรายงานการละเมดิทีเ่กดิขึน้ 

หรอือาจเกดิขึน้ได ้ในหลายๆ กรณี ผูท้ีจ่ะชว่ยคณุไดค้นแรกคอืหวัหนา้
งานหรอืผูจ้ดัการโดยตรง ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคลของคณุ หรอืนัก
กฎหมายของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ  
คนเหลา่นีอ้าจมขีอ้มูลทีค่ณุตอ้งการหรอืสามารถสง่เร ือ่งตอ่ใหก้บั

 

แหลง่ขอ้มูลทีเ่หมาะสม ขอ้รอ้งเรยีนสว่นทีเ่กีย่วกบัสภาพการท�างาน เชน่ 
 

การคกุคามและการเลอืกปฏบิตั ิเราสนับสนุนใหค้ณุตดิตอ่ผูจ้ดัการ 
ของคณุหรอืตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล

กำรรำยงำนแบบเป็นควำมลบัและไม่ระบุชือ่	– เรายงัไดจ้ดัตัง้ 
ชอ่งทางสือ่สารอกีชอ่งทางหน่ึงทีค่ณุสามารถใชเ้มือ่คณุมคีวามกงัวล

 

เฉพาะอยา่งหรอืเมือ่ตอ้งการรายงานการละเมดิทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจจะ
 

เกดิขึน้อยา่งเป็นความลบัและ/หรอืไม่ระบชุ ือ่ ตวัอยา่งเชน่ บางกรณีที
 ่

คณุอาจประสงคท์ีจ่ะไม่เขา้ไปพบผูจ้ดัการหรอืหวัหนา้งานของคณุ หรอื
คณุอาจตอ้งการรายงานความกงัวลเกีย่วกบัการกระท�าของผูจ้ดัการหรอื
หวัหนา้งานของคณุ พนักงาน Thomson Reuters อาจรายงาน 
การละเมดิและยืน่ค�ารอ้งเรยีนและขอรบัขอ้มูล ค�าปรกึษาและค�าแนะน�า 
ทางโทรศพัทห์รอือเีมลอยา่งเป็นความลบัและไม่เปิดเผยชือ่ได ้บรษิทั 
จะรกัษาความลบันีไ้วอ้ยา่งดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละจะแบง่ปันขอ้มูล

 

บนพืน้ฐาน "ทีจ่�าเป็นตอ้งทราบ" และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเพือ่
 

การตรวจสอบทีจ่�าเป็น

• โทรศพัท ์เราไดต้ดิตัง้หมายเลขโทรศพัท ์(สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละ 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters) ใหพ้นักงาน 
ใชโ้ทรได:้ โปรดดสูว่น “ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนใ์นการตดิตอ่” ระบบ 
สายดว่นนีไ้ม่ไดต้ดิตัง้อปุกรณร์ะบตุวัตนของผูโ้ทรเขา้ เคร ือ่งบนัทกึเสยีง

 

หรอือปุกรณท์ีส่ามารถระบหุรอืตดิตามหมายเลขทีค่ณุโทรมา
• อเีมล คณุสามารถตดิตอ่สายดว่นทางอเีมลที ่ethics@

thomsonreuters.com แมว้า่การสง่อเีมลจากทีท่�างานหรอืทีบ่า้น 

ไม่เป็นการปกปิดชือ่ของคณุไดก็้ตาม แตค่ณุสามารถรอ้งขอใหร้กัษาชือ่ 

ของคณุไวเ้ป็นความลบัได ้
• เว็บไซต ์นอกจากนี ้คณุยงัสามารถรายงานในระบบออนไลนโ์ดยใชแ้บบ

ฟอรม์เว็บ การประมวลผลรายงานและการขยายผลในการตดิตอ่ของ 
Thomson Reuters ทีเ่หมาะสมใชว้ธิกีารเชน่เดยีวกบัเมือ่คณุรายงาน
ดว้ยสายดว่น เมือ่คณุสง่รายงานแบบออนไลน ์คณุสามารถเลอืกทีจ่ะไม่
ระบชุ ือ่ไดเ้ชน่กนั ดขูอ้มูลเพิม่เตมิทีห่นา้สายดว่นบนอนิทราเน็ตของเรา

โปรดทราบวา่กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัในประเทศนอกสหรฐัอเมรกิา
อาจจ�ากดัหรอืหา้มการรายงานความกงัวลผ่านระบบสายดว่น เวน้แตจ่ะ
เป็นเร ือ่งเกีย่วกบัการท�าบญัช ีการตรวจสอบ การทจุรติ หรอืเร ือ่งท�านอง
เดยีวกนั ถา้คณุเป็นพนักงานในประเทศทีจ่ดัอยูภ่ายใตข้ ัน้ตอนพเิศษ
ส�าหรบัการรายงานระบบสายดว่นและมขีอ้กงัวลหรอืค�าถามทีเ่กีย่วกบั 

เร ือ่งอืน่ๆ (เชน่ เร ือ่งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในการท�างาน) คณุควรตดิตอ่
 

ผูจ้ดัการหรอืหวัหนา้งาน ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืนักกฎหมาย
ของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ Thomson 
Reuters จะใหค้�าแนะน�าถา้คณุท�างานในประเทศทีต่อ้งปฏบิตัติามขัน้ตอน 

พเิศษส�าหรบัการรายงานระบบสายดว่นนี ้หรอืคณุสามารถดขูอ้มูล 
เพิม่เตมิไดท้ีห่นา้สายดว่นบนอนิทราเน็ตของเรา

ค�าถามและการรายงานขอ้กงัวล  
และการละเมดิ
ถา้คณุไม่แน่ใจในเหตกุารณใ์ดๆ คณุควรขอค�าแนะน�า ใหร้ายงานการกระท�าผดิจรรยาบรรณ 
หรอืผดิกฎหมายทนัท ีและใหส้อบถามถา้สงสยั
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สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

กำรปฏบิตักิบัรำยงำนและขอ้รอ้งเรยีน	– ไม่วา่คณุจะตดิตอ่ผูจ้ดัการ 
หวัหนา้งาน ฝ่ายทรพัยากรบคุคล นักกฎหมายของ Thomson Reuters 
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ หรอืระบบสายดว่น:

• ค�าถาม รายงาน หรอืขอ้รอ้งเรยีนของคณุจะไดร้บัการพจิารณา 
อยา่งจรงิจงั

• เราจะรวบรวมขอ้มูลเพือ่ตอบค�าถามหรอืความกงัวลของคณุ
• เราจะสง่ค�าถาม รายงาน หรอืขอ้รอ้งเรยีนของคณุไปยงัผูบ้รหิารของ 

Thomson Reuters ทีเ่หมาะสมเพือ่การตดิตาม
• บรษิทัจะรกัษาขอ้มูลการรายงานหรอืรอ้งเรยีนเป็นความลบัอยา่งดทีีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารตรวจสอบ
อยา่งเหมาะสม

• ขอ้รอ้งเรยีนและความกงัวลเกีย่วกบัการท�าบญัช ีการควบคมุทางบญัชี
ภายใน หรอืการตรวจสอบบญัชจีะไดร้บัการพจิารณาภายใตค้�าแนะน�า
ของคณะอนุกรรมการการตรวจสอบของ Thomson Reuters และดแูล
โดยนิตกิรใหญข่อง Thomson Reuters และแผนกตรวจสอบและดแูล
การปฏบิตัติามกฎบรษิทัและ/หรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบเห็นสมควร
• คณุมหีนา้ทีต่อ้งใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิ

ทีเ่กดิขึน้หรอืทีถ่กูกลา่วหาและขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ และตอ้งใหค้วามเป็น
จรงิอยา่งตรงไปตรงมาในการสอบสวน และ

• จะมกีารด�าเนินการแกไ้ขและลงโทษทางวนัิยอยา่งเหมาะสมและทนัท ี
ตามทีจ่�าเป็น
กำรเกบ็รกัษำรำยงำน	ขอ้รอ้งเรยีนและกำรสอบสวน	– แผนก 
ตรวจสอบและดแูลการปฏบิตัติามกฎบรษิทั (Thomson Reuters 
Corporate Compliance and Audit department) จะเก็บรกัษา
บนัทกึของรายงานและขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดเกีย่วกบัการท�าบญัช ี 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบบญัช ีการตดิตามใบเสรจ็  
การสอบสวนและการแกไ้ข และจะจดัท�าสรปุเร ือ่งรายงานและขอ้รอ้งเรยีน
ตอ่คณะอนุกรรมการการตรวจสอบเป็นระยะ ขอ้มูลเกีย่วกบัรายงานและ
ขอ้รอ้งเรยีนอืน่ๆ น้ัน แผนกทรพัยากรบคุคลและแผนกการปฏบิตัติาม/
กฎหมายจะเก็บรกัษาไวโ้ดยตามความเหมาะสม

หำ้มกำรตอบโต	้– เราจะไม่ท�าการไลอ่อก ลดต�าแหน่ง หรอืพกังาน  
ถา้คณุใหข้อ้มูลหรอืชว่ยเหลอืในการสอบสวนของการปฏบิตัทิีค่ณุมเีหตุ
ใหเ้ช ือ่วา่เป็นการผดิจรรยาบรรณหรอืมกีารละเมดิกฎหมาย ขอ้ปฏบิตันีิ ้
หรอืนโยบายอืน่ๆ ของเรา ค�าสญัญานีร้วมไปถงึการใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งแก่
หน่วยงานการสอบสวนทีเ่ป็นทางการดว้ย อยา่งไรก็ตาม เราสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะด�าเนินการลงโทษทางวนัิยกบัคณุ หากคณุกลา่วหาโดยไม่มเีหตผุล  
ไม่บรสิทุธิใ์จ และไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ หรอืถา้คณุเจตนาใหข้อ้มูลผดิๆ 
หรอืกลา่วหาอยา่งผดิๆ ค�าวา่ “บรสิทุธิใ์จ” ไม่ไดห้มายความวา่คณุตอ้ง
เป็นฝ่ายถกู แตห่มายความวา่คณุเชือ่วา่คณุก�าลงัใหข้อ้มูลทีเ่ป็นความจรงิ 
ถา้คณุเชือ่วา่ถกูตอบโตโ้ดยไม่ยตุธิรรมหรอือยา่งผดิกฎหมาย คณุควร
แจง้ผูจ้ดัการหรอืหวัหนา้งาน หรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคล นักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ หรอืแจง้ผ่านระบบ
สายดว่นทนัที

สนันิษฐำนวำ่บรสุิทธิ	์– ถา้มผูีร้ายงานหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุ  
คณุจะไดร้บัการสนันิษฐานในเบือ้งตน้วา่เป็นผูบ้รสิทุธิจ์นกวา่ 

ผลการสอบสวนจะแสดงวา่คณุไดท้�าผดิจรงิ

ควำมรว่มมอืกบักำรสอบสวน – พนักงานตกอยูภ่ายใต ้หรอืถกู 
ซกัถามทีเ่กีย่วกบัการสอบสวนตอ้งใหค้วามรว่มมอื การไม่ใหค้วามรว่มมอื 

กบัการสบืสวนรวมถงึแตไ่ม่จ�ากดัเฉพาะ: เจตนาใหข้อ้มูลเท็จหรอืท�าให ้
เขา้ใจผดิ ปฏเิสธการตดิตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งระหวา่งการสอบสวน และเจตนา
ปิดบงัหรอืลบทิง้ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบสวน การไม่ใหค้วามรว่มมอื
ดงักลา่วอาจสง่ผลในการด�าเนินการทางวนัิยจนถงึขัน้สงูสดุรวมถงึการ 
เลกิจา้งและ/หรอืการด�าเนินการทางกฎหมาย

ขัน้ตอนกำรลงโทษทำงวนิยั	– Thomson Reuters พยายาม 
อยา่งยิง่ทีจ่ะออกกฎการลงโทษผูท้ีล่ะเมดิขอ้ปฏบิตัซิ ึง่ตรงกบัลกัษณะและ

 

ขอ้เท็จจรงิเฉพาะของการละเมดิน้ันๆ พนักงานหรอืตวัแทนผูใ้ดไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีค่รอบคลมุธรุกจิของ Thomson Reuters 
ขอ้ปฏบิตันีิห้รอืนโยบายหรอืขอ้ก�าหนดอืน่ๆ ของ Thomson Reuters 
อาจตอ้งรบัโทษทางวนัิยจนถงึขัน้สงูสดุรวมถงึการเลกิจา้ง และการด�าเนิน
การทางกฎหมายถา้จ�าเป็น

โปรดระลกึไวว้า่ธรุกจิของ Thomson Reuters บางแหง่และบางหน่วย
งานมนีโยบายทางวนัิยแตกตา่งกนัและนอกเหนือไปจากขอ้ปฏบิตันีิ ้ถา้
ขอ้ปฏบิตันีิข้ดัแยง้กบันโยบายเพิม่เตมิอืน่ๆ หรอืกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบังานของคณุ คณุควรปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดทีม่ากสดุ

ค�าถามและการรายงานขอ้กงัวล และการละเมดิ
ถา้คณุไม่แน่ใจในเหตกุารณใ์ดๆ คณุควรขอค�าแนะน�า ใหร้ายงานการกระท�าผดิจรรยาบรรณ
หรอืผดิกฎหมายทนัท ีและใหส้อบถามถา้สงสยั



ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters10

 การใชท้รพัยส์นิและขอ้มูลอยา่งเหมาะสม

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

ทรพัยส์นิของ Thomson Reuters มมูีลคา่สงูและมไีวเ้พือ่ใชง้าน
ในธรุกจิ เราทกุคนมหีนา้ทีต่อ้งปกป้องและดแูลทรพัยส์นิเหลา่นีไ้ม่ให ้
สญูหาย ถกูโจรกรรม ถกูใชใ้นทางทีผ่ดิ เสยีหาย และใชอ้ยา่งสิน้เปลอืง
เพือ่รกัษามูลคา่ของทรพัยส์นิไว ้

กำรใชท้รพัยส์นิอย่ำงเหมำะสม	– คณุควรใชท้รพัยส์นิของเรา
อยา่งเหมาะสมเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและ
ตามวตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีม่กีารอนุญาตไว ้คณุไม่ควรจะเขา้สูร่ะบบ
หรอืขอ้มูลตา่งๆ หากคณุไม่ไดร้บัมอบหมายใหก้ระท�าเชน่น้ัน และการ
เขา้สูร่ะบบของคณุตอ้งอยูใ่นขอบเขตทีค่ณุไดร้บัอนุญาต ทรพัยส์นิ
ของ Thomson Reuters ตอ้งไม่น�าไปใชใ้นกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย 
Thomson Reuters ยนิยอมและอนุญาตใหใ้ชอ้เีมล การสง่ขอ้ความ 
อนิเตอรเ์น็ต และโทรศพัทข์อง Thomson Reuters ในเร ือ่งสว่นตวัได ้
เป็นคร ัง้คราวถา้ไม่มากจนเกนิไปและไม่เป็นอปุสรรคในการท�างานตาม
หนา้ที ่โดยถอืวา่ไม่ละเมดิขอ้ปฏบิตันีิ ้

การใชท้รพัยส์นิของเราอยา่งไม่เหมาะสมถอืเป็นการละเมดิการ
ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ Thomson Reuters และอาจถอืเป็นการทจุรติตอ่ 
Thomson Reuters การน�าทรพัยส์นิของ Thomson Reuters ออก
ไปนอกสถานทีโ่ดยไม่ไดร้บัอนุญาตถอืเป็นการโจรกรรม ไม่อนุญาต
ใหบ้คุคลภายนอกทีไ่ม่เหมาะสมใชท้รพัยส์นิของ Thomson Reuters 
ทรพัยส์นิของ Thomson Reuters ควรไดร้บัการรกัษาใหป้ลอดภยั 
นอกจากนีค้วามประมาทหรอืความสญูเปลา่ในทรพัยส์นิของ Thomson 
Reuters อาจถอืเป็นการละเมดิการปฏบิตัหินา้ทีใ่ห ้Thomson 
Reuters เชน่เดยีวกนั หากคณุทราบวา่ทรพัยส์นิของเราสญูหาย  
ถกูโจรกรรม ถกูน�าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ เสยีหายหรอืถกูใชอ้ยา่งสญูเปลา่ 
หรอืมคี�าถามเกีย่วกบัการใชท้รพัยส์นิอยา่งเหมาะสม คณุควรปรกึษา
ผูจ้ดัการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคลของคณุ หน่วยงานการรกัษาความ
ปลอดภยัทัว่โลกของบรษิทั (Global Security) หรอืนักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ คณุสามารถ
หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตห์น่วยงานการรกัษาความปลอดภยัทัว่โลก
ของบรษิทั (Global Security) และฝ่ายจดัการความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security Risk Management) 
บนอนิทราเน็ตของเรา

กำรสง่คนืทรพัยส์นิ	– หากคณุลาออกจาก Thomson Reuters 
หรอื Thomson Reuters รอ้งขอ คณุตอ้งคนืทรพัยส์นิของบรษิทั
ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นการครอบครองของคณุใหก้บับรษิทั

ตวัอย่ำงทรพัยส์นิของ	Thomson	Reuters	– ทรพัยส์นิของ 
Thomson Reuters รวมถงึแตไ่ม่จ�ากดัเฉพาะ: 

• ระบบคอมพวิเตอร ์อปุกรณแ์ละเทคโนโลย ี(รวมถงึแล็ปท็อป แท็บเล็ต 
และอปุกรณพ์กพา) 

• โทรศพัท ์เคร ือ่งถา่ยเอกสาร เคร ือ่งสแกนเนอร ์และเคร ือ่งแฟกซ ์
• หนังสอื 
• แผนงานธรุกจิ 
• ทรพัยส์นิทางปัญญา เชน่ รหสัซอฟตแ์วร ์ใบอนุญาต ไอเดยี คอนเซป็ท ์

เนือ้หาและสิง่ประดษิฐ ์
• รายชือ่และฐานขอ้มูลของลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละตวัแทนจ�าหน่าย 

รวมทัง้ขอ้มูลการคน้หาลกูคา้หรอืขอ้มูลการคา้ 
• อาคารและอสงัหารมิทรพัยอ์ืน่ๆ
• อปุกรณเ์คร ือ่งใชส้�านักงาน และ
• ช ือ่ Thomson Reuters ตราสนิคา้และสญัลกัษณต์า่งๆ 
นอกจากนีท้รพัยส์นิของ Thomson Reuters ยงัรวมถงึบนัทกึชว่ยจ�า  
บนัทกึ รายชือ่ รายงานและเอกสารอืน่ๆ (ไม่วา่จะเป็นแบบกระดาษ 

หรอือเิล็กทรอนิกส)์ ซ ึง่คณุหรอืบคุคลทีส่ามทีเ่ป็นพนัธมติรทางธรุกจิ 
 

หรอืทีป่รกึษาไดจ้ดัท�าหรอืรวบรวมขึน้เพือ่กจิการของบรษิทั

การใชท้รพัยส์นิอยา่งเหมาะสม
ทรพัยส์นิของ THOMSON REUTERS มไีวใ้ชเ้พือ่งานของคณุและควรไดร้บัการปกป้อง

ถาม:  เรามอีปุกรณส์�านักงาน 
เก็บไวเ้ต็มตู ้เชน่  
กระดาษคอมพวิเตอร ์ 
ปากกา และกระดาษโนต้ 
ฉันสามารถน�าบางสว่น
กลบับา้นไดห้รอืไม่ ฉัน
คดิวา่ไม่น่ามใีคร 
มาใสใ่จสิง่ของเพยีง 
เล็กนอ้ยทีฉั่นตอ้งการ! 

ตอบ:  บรษิทัไม่อนุญาตใหค้ณุ 
ท�าเชน่นี ้เวน้แตว่า่เป็น 
การน�าอปุกรณส์�านักงาน 
เหลา่นีไ้ปเพือ่การท�างาน 

จากทีบ่า้นและผูจ้ดัการ 
ของคณุไดอ้นุญาตแลว้  
การน�าทรพัยส์นิของ 
Thomson Reuters 
เชน่ อปุกรณส์�านักงาน
เหลา่นีก้ลบับา้นท�าให ้

คา่ใชจ้า่ยของ  
Thomson Reuters  
เพิม่ขึน้อยา่งมากมาย
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เราจดัหาใหม้อีเีมล การสง่ขอ้ความ อนิเตอรเ์น็ตและอนิทราเน็ต โทรศพัท ์
และการสือ่สารอกีหลายรปูแบบเพือ่ชว่ยในการท�างานของคณุ เคร ือ่งมอื
เหลา่นีช้ว่ยใหเ้ราหลายคนท�างานอยา่งมปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ในเวลาเดยีวกนัทกุคนมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งชว่ย
กนัรกัษาความลบั จรยิธรรม และความพรอ้มของขอ้มูล การสือ่สาร และ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยขีองเรา 

กำรใชอ้เีมลและระบบสือ่สำรของ	Thomson	Reuters	อย่ำง
เหมำะสม	– เมือ่คณุใชข้อ้มูล การสือ่สารและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยใีนรปูแบบตา่งๆ ของเราโปรดระลกึเสมอวา่: 

• ระบบเหลา่นีม้ไีวเ้พือ่การใชง้านของบรษิทัเทา่น้ัน อยา่งไรก็ตาม 
Thomson Reuters เขา้ใจวา่มคีวามจ�าเป็นในการใชง้านระบบ 
การสือ่สาร อาท ิอเีมล อนิเตอรเ์น็ต และโทรศพัทข์องบรษิทัส�าหรบั 
เร ือ่งสว่นตวัโดยจ�ากดัในบางโอกาส 

• การใชว้จิารณญาณทีด่ ีหาก Thomson Reuters ถกูฟ้องรอ้งหรอื
สอบสวน การสือ่สารของคณุอาจถกูสง่ตอ่ใหบ้คุคลทีส่าม การสือ่สาร
เหลา่นีอ้าจถกูกูค้นืมาไดแ้มว้า่จะถกูลบไปแลว้ก็ตาม ดงัน้ันจงหลกีเลีย่ง
การสง่ขอ้ความอยา่งไม่ระมดัระวงั เกนิจรงิ หรอืไม่ตรงความเป็นจรงิ
ซ ึง่อาจท�าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืน�ามาใชใ้นการฟ้องรอ้งคณุหรอื 
Thomson Reuters ตามกฎหมายได ้ดงัน้ันกอ่นทีค่ณุจะคลกิปุ่ ม “สง่” 
ขอใหค้ดิและอา่นทบทวนซ�า้ 

• อยา่เขา้สู ่สง่หรอืดาวนโ์หลดเนือ้หาหรอืขอ้มูลทีไ่ม่เหมาะสมซึง่อาจ
 

สรา้งความขุน่เคอืง เป็นการสบประมาท สรา้งความเสือ่มเสยีหรอืคกุคาม 
ตอ่ผูอ้ืน่ได ้เชน่ ขอ้ความทีก่ลา่วถงึเร ือ่งทางเพศอยา่งโจง่แจง้ เร ือ่งตลก

 

หรอืเร ือ่งเสยีดสเีกีย่วกบัเช ือ้ชาตหิรอืเผ่าพนัธุ ์
• อยา่สง่ตอ่ขอ้ความสือ่สารภายในหรอืสาระส�าคญัอนัเป็นความลบัออกไป

ภายนอก Thomson Reuters เวน้แตค่ณุจะไดร้บัอ�านาจอยา่งชดัแจง้
ใหด้�าเนินการดงักลา่ว

• เคารพกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา การดาวนโ์หลด การท�าซ�า้ หรอื
การกระจายสือ่ทีม่ลีขิสทิธิ ์รวมทัง้เพลง ภาพยนตร ์รปูภาพ หรอื
ซอฟตแ์วรอ์าจเป็นการละเมดิกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัในหลาย
ประเทศและสามารถสง่ผลถงึการด�าเนินการทางวนัิยหรอืทางกฎหมาย
ได ้คณุสามารถด�าเนินการกระท�าดงักลา่วไดก็้ตอ่เมือ่ไดร้บัอนุญาตตาม
กฎหมายเทา่น้ัน

• การใชง้านเคร ือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั เชน่ การสง่ขอ้ความดว่นจาก
คอมพวิเตอรใ์นทีท่�างานของคณุจะไดร้บัอนุญาต ก็ตอ่เมือ่คณุก�าลงั
ใชผ้ลติภณัฑข์อง Thomson Reuters หรอืไดร้บัอนุญาตจากฝ่าย IT 
หรอืผูจ้ดัการของคณุแลว้เทา่น้ัน 

• จดัการและเก็บรหสัผูใ้ช ้รหสัผ่านและอปุกรณร์บัรองความถกูตอ้งในการ 
เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรไ์วเ้ป็นความลบั (โดยไม่บอกใหผู้ใ้ดทราบ) 

• ระมดัระวงัในการเปิดไฟลท์ีแ่นบมาพรอ้มกบัอเีมล โดยเฉพาะทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบังานหรอืสง่มาจากแหลง่ทีไ่ม่รูจ้กั หากคณุเกดิความกงัวล  

ก็ไม่ควรเปิดไฟลท์ีแ่นบมาและควรสง่ตอ่อเีมลน้ันใหก้บัแผนก IT 
• โปรดใชค้วามระมดัระวงั เมือ่มบีคุคลภายนอกบรษิทั Thomson 

Reuters สอบถามคณุเกีย่วกบัขอ้มูลดา้นการเงนิ ลกูคา้ หรอืองคก์ร
ผ่านทางอเีมลหรอืโทรศพัท ์

• ไม่อนุญาตใหใ้ชซ้อฟตแ์วรส์ว่นตวัในคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีค่ณุใชง้าน
อยูห่รอืดดัแปลงแกไ้ขซอฟตแ์วรท์ี ่Thomson Reuters จดัไวใ้หเ้วน้แต่
วา่ไดร้บัการอนุมตัจิากแผนก IT ของคณุ หา้มมใิหม้กีารใชซ้อฟตแ์วร ์
การใชง้านแบบ Peer-to-Peer (P2P) เพือ่แบง่ปันวสัดทุีม่ลีขิสทิธิ ์

• หา้มใชห้รอืเขา้ถงึขอ้มูล การสือ่สาร และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยขีอง Thomson Reuters นอกเหนือระดบัทีค่ณุไดร้บัอนุญาต 
ส�าหรบัค�าแนะน�าเพิม่เตมิ โปรดพูดคยุกบัผูจ้ดัการของคณุหรอืตวัแทน
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล

• ไม่กระท�าการโดยจงใจเพือ่ลดทอนความสามารถหรอืกอ่ความเสยีหาย
ตอ่ระบบควบคมุความปลอดภยัของ Thomson Reuters 

• รบีรายงานเหตกุารณท์ีไ่ม่น่าไวใ้จเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของ
คอมพวิเตอรแ์กเ่จา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัหรอืแผนก IT ประจ�าพืน้ที่
ของคณุทนัที

• ในบางกรณี หน่วยธรุกจิของคณุอาจอนุญาตใหม้กีารใชง้านของ 
สมารท์โฟนหรอือปุกรณส์ว่นตวัอืน่ๆ คณุสามารถใชอ้ปุกรณส์ว่นตวั 
เพือ่จดัเก็บหรอืเขา้ถงึอเีมลและขอ้มูลอืน่ๆ ขององคก์ร ถา้คณุไดร้บัการ
อนุมตัจิากผูจ้ดัการของคณุ แตจ่ะตอ้งกระท�าภายใตร้ะเบยีบการรกัษา
ความปลอดภยัและการปฏบิตัใินการจดัการขอ้มูลเชน่เดยีวกนักบัการใช ้
อปุกรณข์องบรษิทั ซ ึง่อาจรวมถงึแตไ่ม่จ�ากดัเฉพาะ การก�าหนดใหค้ณุ
ใชก้ารล็อคดว้ยรหสัผ่านและการเขา้รหสัขอ้มูล บรษิทัจะมสีทิธใินการ
เรยีกคนืหรอืลบขอ้มูลของบรษิทัออกจากอปุกรณน้ั์นหากไดร้บัอนุญาต
ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ค�าแนะน�าเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชอ้ปุกรณส์ว่น
ตวัส�าหรบัการท�างานจะสามารถดไูดจ้ากอนิทราเน็ตของเรา

การใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สาร 
อยา่งเหมาะสม
การใชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สารตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและถกูวธิี
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• ใชค้วามระมดัระวงัเมือ่เขา้สูแ่ละใชเ้ว็บไซตส์ือ่สงัคม เชน่ Facebook, 
Twitter และ LinkedIn ซึง่ผูใ้ชส้ามารถอปัโหลดเนือ้หาได ้ในบางกรณี 
เนือ้หานีอ้าจเป็นอนัตราย ดงัน้ันขอใหใ้ชว้จิารณญาณทีด่เีมือ่ท�าการ
เชือ่มโยง เขา้ถงึเนือ้หาและยอมรบัค�าขอเป็นเพือ่นหรอืเครอืขา่ย ดขูอ้มูล
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านของสือ่ทางสงัคมไดใ้นแนวทางการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัสือ่สงัคมบนอนิทราเน็ตของเรา

ควำมเป็นสว่นตวัและขอ้มูลของ	Thomson	Reuters – ขอ้ความ 
ทีค่ณุสง่และไดร้บัผ่านการสือ่สารและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยี

 

ของ Thomson Reuters ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ�ากดัเฉพาะอเีมล อนิเทอรเ์น็ต 
และรปูแบบอืน่ของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกสแ์ละการสือ่สารบน
กระดาษอาจถอืเป็นทรพัยส์นิของ Thomson Reuters คณุไม่ควรสรปุวา่
มหีรอืคาดหวงัความเป็นสว่นตวัเมือ่ใชข้อ้มูล การสือ่สาร และโครงสรา้ง 

พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยทีี ่Thomson Reuters เป็นเจา้ของหรอืเป็น 

ผูจ้ดัหา เมือ่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั เราขอสงวนสทิธิ
 ์

ในการตรวจสอบและบนัทกึการใชง้านของขอ้มูล การสือ่สาร เทคโนโลย ี 
หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานของคณุที ่Thomson Reuters เป็นเจา้ของหรอื 

เป็นผูจ้ดัหา

การใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สาร 
อยา่งเหมาะสม
การใชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สารตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและถกูวธิี

ถาม:  ฉันสามารถใชร้ะบบ
อเีมลของ Thomson 
Reuters ในการสง่
ขอ้ความสว่นตวัถงึเพือ่น
และบคุคลในครอบครวั
ไดห้รอืไม่

ตอบ:  ท�าได ้ถา้ท�าการสง่อเีมล 
สว่นตวัอยา่งจ�ากดั และ 
คณุใชเ้ครอืขา่ย
คอมพวิเตอรข์องเรา
ส�าหรบังานเป็นหลกั 
อยา่งไรก็ตาม เราขอ
แนะน�าใหค้ณุหลกีเลีย่ง
การสง่ขอ้ความทีม่ี
ความเป็นสว่นตวัมากๆ 
จากคอมพวิเตอรท์ี่
ท�างานของคณุ

ถาม:  ฉันสามารถตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์P2P อยา่ง
เชน่ BitTorrent 
หรอื Gnutella ลงใน
คอมพวิเตอรเ์พือ่แบง่ปัน
ไฟลเ์พลงและภาพยนตร ์
กบัเพือ่นฝูงและเพือ่น
รว่มงานไดห้รอืไม่

ตอบ:  ไม่ไดโ้ดยสิน้เชงิ 
นอกจากจะเป็นการ
ผดิกฎหมายในหลาย
ประเทศแลว้ ทรพัยส์นิ
ทางปัญญายงัเป็น
คณุคา่พืน้ฐานทาง
ธรุกจิของ Thomson 
Reuters และเราตอ้ง
แสดงความเคารพตอ่

ทรพัยส์นิทางปัญญา
ของผูอ้ืน่เชน่เดยีวกบั 
ทีเ่ราคาดหวงัวา่จะไดร้บั
ตอ่ทรพัยส์นิทางปัญญา
ของเราเอง นอกจากนี ้
ซอฟตแ์วรห์รอืเว็บไซต ์
บางประเภททีไ่ม่ไดร้บั
อนุมตัอิาจบัน่ทอน 
ความปลอดภยัและ
ความสมบรูณข์อง 
ระบบเครอืขา่ยและ 
แอพพลเิคช ัน่ของ 
Thomson Reuters 
ได ้

ถาม:  ฉันสามารถใชโ้ทรศพัท ์
สว่นตวัของฉัน 
(iPhone, Android 

ฯลฯ) เพือ่เขา้สูอ่เีมลและ
อนิทราเน็ตของบรษิทั
ของฉันไดห้รอืไม่

ตอบ:  สามารถท�าไดห้าก
คณุเขา้ใจและปฏบิตัิ
ตามแนวทางปฏบิตัทิี่
ก�าหนดไวส้�าหรบัการ
ใชโ้ทรศพัทส์ว่นตวัรวม
ทัง้ไดร้บัอนุมตัจิากผู ้
จดัการตามทีก่�าหนดไว ้
ดแูนวทางปฏบิตัทิีใ่ชก้บั
หน่วยธรุกจิของคณุบน
อนิทราเน็ตของเรา
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การท�างานหรอืต�าแหน่งงานของคณุอาจท�าใหค้ณุทราบหรอืเขา้ถงึ
ขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะหรอืขอ้มูลภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 
การปฏบิตังิาน หรอืลกูคา้ของ Thomson Reuters ถา้ขอ้มูลนีไ้ม่ใช่
ขอ้มูลทีเ่ป็นสาธารณะ คณุควรรกัษาไวเ้ป็นความลบั ไม่ควรใหผู้อ้ืน่
รวมทัง้คนใน Thomson Reuters ลว่งรูถ้งึขอ้มูลลบัน้ัน เวน้เสยีแตว่า่
มเีหตผุลเป็นทีย่อมรบัไดว้า่เป็นขอ้มูล “ทีจ่�าเป็นตอ้งทราบ” และคณุ 

ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันได ้การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

โดยไม่สมควรอาจท�าใหเ้ราเสยีเปรยีบในการแขง่ขนัหรอืเสยีหายหรอื
น�าความอบัอายมาสู ่Thomson Reuters หรอืพนักงานคนอืน่ๆ ได ้

ตวัอย่ำงของขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบั	– ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัครอบคลมุ
ถงึทรพัยส์นิทีม่คีา่มากทีส่ดุของเรา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี:้ 

• ความลบัทางการคา้ 
• นโยบายและขอ้มูลดา้นราคา 
• แผนธรุกจิหรอืกลยทุธก์ารปฏบิตัทิางธรุกจิ และมุมมองทางธรุกจิ 
• ขอ้มูลการเงนิทีไ่ม่เปิดเผยสูส่าธารณะเกีย่วกบั Thomson Reuters 

หรอืลกูคา้ พนัธมติรทางธรุกจิ และซพัพลายเออรข์องเรา 
• ผลติภณัฑใ์หม่ ผลการวจิยัการตลาดหรอืตราสนิคา้ การพฒันา  

แผนงานหรอืการคาดการณ ์
• ฐานขอ้มูลลกูคา้รวมทัง้ขอ้มูลการตดิตอ่ ขอ้มูลเฉพาะ และสทิธพิเิศษ 
• สญัญาและขอ้ตกลง รวมทัง้เงือ่นไขตา่งๆ เชน่ วนัสิน้สดุสญัญา 

 

การไดเ้อกสทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวและเงือ่นไขทางการเงนิ 
• ขอ้มูลทางกฎหมาย ซึง่รวมถงึขอ้มูลหรอืขา่วสารทีค่รอบคลมุโดย 

สทิธพิเิศษทางกฎหมาย
• การแขง่ขนัทางปัญญาทีค่ณุหรอืคูค่า้ทางธรุกจิบคุคลทีส่ามของเรา 

หรอืทีป่รกึษาทางธรุกจิคดิหรอืรวบรวมในนามของ Thomson Reuters  
(ดสูว่นการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและการตอ่ตา้นการผูกขาด 
ในขอ้ปฏบิตันีิ)้

• ขอ้มูลซึง่ Thomson Reuters มขีอ้ผูกพนัตามกฎหมายหรอื 
ตามสญัญาทีจ่ะปกป้อง (เชน่ ขอ้มูลบตัรเครดติ บนัทกึดา้นการรกัษา 
ทางการแพทย ์หรอืขอ้มูลทีร่ะบตุวัตนของบคุคลได)้

• รายชือ่สมาชกิ 
• รายชือ่พนักงาน ลกูคา้ คูค่า้ทางธรุกจิ และซพัพลายเออรท์ีม่หีรอืไม่มี

ขอ้มูลการตดิตอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
• ขอ้มูลเกีย่วกบัระบบ IT และโครงสรา้งพืน้ฐาน
• การควบรวมกจิการ การซือ้กจิการ หรอืแผนการขายธรุกจิ 

• ขอ้มูลทรพัยากรบคุคล ซึง่รวมถงึเงนิเดอืน/คา่ตอบแทน ขอ้มูลบนัทกึ
สว่นบคุคลและ/หรอืบญัชเีงนิเดอืน และขอ้มูลสทิธปิระโยชน์

• แผนงานดา้นบคุลากรหรอืการเปลีย่นแปลงส�าคญัของฝ่ายบรหิาร และ
• การสือ่สารภายใน เชน่ เว็บคาสต ์การสง่ผ่านเสยีงของการประชมุ 

ทางโทรศพัท ์บนัทกึส�าหรบัพนักงาน และเอกสารหรอืบนัทกึการประชมุ 
ของบรษิทั 
กำรรกัษำขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบั	– ในการปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั  
คณุควรท�าตามขอ้ก�าหนดของคูม่อืการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูล  
ซึง่สามารถดไูดจ้ากอนิทราเน็ต ทมีงานบรหิารจดัการความเสีย่งดา้น 

ความปลอดภยัของขอ้มูลจะใหก้ารฝึกอบรมโดยองิจากคูม่อืดงักลา่ว  
ซึง่คณุควรเขา้รว่มทกุปีเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุทราบขอ้มูลลา่สดุเกีย่วกบั

 

การรกัษาความปลอดภยั ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์

ฝ่ายจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Information  
Security Risk Management) บนอนิทราเน็ตของเรา

ภาระหนา้ทีข่องคณุในการรกัษาขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะหรอื
ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ Thomson Reuters จะยงัคงอยูต่อ่ไป แมค้ณุ
จะลาออกจาก Thomson Reuters แลว้ ตราบใดทีข่อ้มูลน้ันยงัคงเป็น
ความลบัและไม่อาจเปิดเผยตอ่สาธารณะได ้

คณุจะเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัตอ่ภายนอก Thomson Reuters ได ้
หลงัจากปฏบิตัติามขัน้ตอนตา่งๆ ทีเ่หมาะสมแลว้เทา่น้ัน เชน่ ไดร้บัการ
อนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรใหด้�าเนินการไดแ้ละฝ่ายทีไ่ดร้บัขอ้มูลไดล้งชือ่
ยอมรบัในสญัญาเกีย่วกบัการรกัษาความลบัเพือ่ป้องกนัการใชข้อ้มูลน้ัน
อยา่งไม่เหมาะสม

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั
ปกป้องความลบัของขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบั THOMSON REUTERS
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ขอ้มูลของบุคคลทีส่ำม	– เราเคารพขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัองคก์ร หรอืบคุคลอืน่ๆ รวมถงึลกูคา้ คูค่า้ทางธรุกจิและซพัพลายเออร ์
ของเรา ถา้คณุไดท้ราบขอ้มูลลบัซึง่เกีย่วขอ้งกบัองคก์รหรอืบคุคลอืน่

 

จากการท�างานหรอืโดยต�าแหน่งงานของคณุ คณุควรปกป้องขอ้มูลน้ัน
ในแนวทางเชน่เดยีวกบัการปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ Thomson 
Reuters หากคณุเป็นพนักงานฝ่ายขา่วของเรา คณุควรปฏบิตัติาม
นโยบายและขอ้ก�าหนดในคูม่อืส�าหรบัการสือ่สารมวลชนหรอืขอค�าแนะน�า
จากผูจ้ดัการของคณุ หรอืนักกฎหมายของ Thomson Reuters  
ซึง่สนับสนุนธรุกจิของคณุ

การใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบคุคลทีส่ามผดิประเภทหรอืการเปิดเผย 

อยา่งไม่เหมาะสมโดยพนักงานสามารถกอ่ความเสยีหายแก ่Thomson 
Reuters และทัง้ Thomson Reuters และ/หรอืตวัพนักงานทีเ่ป็นคน 

เปิดเผยอาจถกูฟ้องรอ้งด�าเนินคดตีามกฎหมาย

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั
ปกป้องความลบัของขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบั THOMSON REUTERS

ถาม:  นโยบายนีจ้�ากดัการกลา่ว
ถงึ Thomson Reuters 
ในบล็อกสว่นตวัของฉัน
หรอืไม่ 

ตอบ:  คณุอาจกลา่วถงึ 
Thomson Reuters ใน
บล็อกสว่นตวัได ้อยา่งไร
ก็ตามถา้คณุมบีล็อก
สว่นตวั บล็อกน้ันไม่ควร
มหีรอืแสดงความคดิ
เห็นเกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัหรอืไม่เปิดเผย
ตอ่สาธารณะเกีย่วกบั 
Thomson Reuters 
รวมทัง้ลกูคา้หรอืบคุคล
อืน่หรอืบรษิทัอืน่ทีเ่รา
ด�าเนินธรุกจิดว้ย คณุ
ไม่ควรกลา่วถงึหรอือา้ง
ถงึลกูคา้ พนักงาน หรอื
ผูร้ว่มงานโดยไม่ไดร้บั
อนุญาตจากพวกเขา 
ถา้ในบล็อกของคณุ
กลา่วถงึ Thomson 
Reuters คณุควรอธบิาย
ใหช้ดัเจนวา่ความคดิ
เห็นใดๆ ทีแ่สดงไวเ้ป็น
ความคดิเห็นสว่นตวั
ไม่ใชค่วามคดิเห็นของ 
Thomson Reuters 
กระน้ันก็ตาม คณุควร
ตระหนักถงึหลกัการ
แหง่ความน่าเชือ่ถอื เมือ่
แสดงความคดิเห็นเกีย่ว

กบั Thomson Reuters 
หรอืคูแ่ขง่ ดขูอ้มูลเพิม่
เตมิเกีย่วกบัการใชง้าน
ของสือ่ทางสงัคมได ้
ในแนวทางการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัสือ่สงัคมบน
อนิทราเน็ตของเรา ธรุกจิ
บางกลุม่ของ Thomson 
Reuters อาจมนีโยบาย
และแนวทางปฏบิตัขิอง
ตนเองเพิม่เตมิในเร ือ่ง
การใชบ้ล็อก 

ถาม:  ฉันจะปรบัปรงุวธิกีาร
ปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความ
ลบัใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร

ตอบ:  ขอ้แนะน�าบางประการ
คอื: น�าขอ้มูลส�าคญัเก็บ
ไวใ้นแฟ้มหรอืลิน้ชกัที่
ล็อคได ้ตัง้รหสัผ่านเพือ่
ป้องกนัคอมพวิเตอรข์อง
คณุเมือ่คณุไม่อยูท่ีโ่ตะ๊
ของคณุ เปลีย่นรหสัผ่าน
ในคอมพวิเตอรเ์ป็นคร ัง้
คราว ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่มขีอ้ตกลงเร ือ่งการไม่
เปิดเผยขอ้มูลหรอืการ
รกัษาความลบัแลว้กอ่น
เปิดเผยขอ้มูลใหบ้คุคล
อืน่ และใสร่หสัส�าหรบั
การเก็บและการสง่ไฟล ์
อเิล็กทรอนิกส ์ส�าหรบั
แนวทางการปฏบิตัเิพิม่

เตมิ โปรดตรวจสอบคูม่อื
การรกัษาความปลอดภยั
ขอ้มูลของ Thomson 
Reuters หรอืเขา้ไป
ทีเ่ว็บไซต ์Security 
Matters บนอนิทราเน็ต
ของเรา

ถาม:  ถา้ฉันใชแ้ล็ปท็อป ฉันจะ
สามารถท�าอะไรไดบ้า้ง
เพือ่ชว่ยป้องกนัความ
เสีย่งจากการโจรกรรม
ขอ้มูลหรอืขา่วสาร

ตอบ:  มคี�าแนะน�าบางอยา่ง
ดงันี:้ (1) อยา่ปลอ่ย
ใหแ้ล็ปท็อปของคณุ
คลาดจากสายตาในที่
สาธารณะ (2) เมือ่เดนิ
ทางโดยเคร ือ่งบนิอยา่
ใสแ่ล็ปท็อปรวมไปกบั
กระเป๋าทีถ่กูน�าไปไวใ้น
หอ้งบรรจสุมัภาระ (3) 
ระมดัระวงัขณะก�าลงั
ผ่านระบบตรวจเพือ่
รกัษาความปลอดภยัใน
สนามบนิ มจิฉาชพีมกั
ท�างานเป็นคูแ่ละมคีวาม
สามารถในการเบีย่งเบน
ความสนใจของผูท้ีม่ี
แล็ปท็อป (4) ถา้คณุน�า
แล็ปท็อปไปดว้ย ถา้ใส่
ในกระเป๋าทัว่ไปจะดงึดดู
ความสนใจนอ้ยกวา่ใสใ่น

กระเป๋าคอมพวิเตอร ์(5) 
ถา้คณุตอ้งวางแล็ปท็อป
ของคณุลง พยายามวาง
ไวต้รงหนา้ของคณุ และ
ไม่ใชด่า้นหลงัหรอืดา้น
ขา้ง (6) ถา้จ�าเป็นตอ้งทิง้
แล็ปท็อปไวใ้นรถ ใหเ้ก็บ
ล็อคไวใ้นกระโปรงหลงั
รถ (7) เมือ่เดนิทางพรอ้ม
ดว้ยขอ้มูลทีล่ะเอยีดออ่น
มาก ใหพ้จิารณาการ
ใชฮ้ารด์ไดรฟ์ทีส่ามารถ
ถอดไดแ้ละแยกเก็บ
ไวต้า่งหาก (8) ล็อค
แล็ปท็อปทกุคร ัง้ทีเ่ป็นไป
ได ้(9) บนัทกึขอ้มูลจาก
แล็ปท็อปเก็บเขา้ใน 
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
เป็นประจ�า และ (10)  
ถา้คณุเก็บขอ้มูลสว่นตวั
ทีล่ะเอยีดออ่นมากของ
พนักงานหรอืลกูคา้ของ 
Thomson Reuters 
ไวใ้นแล็ปท็อป เชน่ 
หมายเลขประกนัสงัคม
หรอืหมายเลขบตัรเครดติ 
คณุควรแน่ใจวา่ขอ้มูล
เหลา่นีไ้ดผ่้านการเขา้
รหสัแลว้ ถา้แล็ปท็อป
ของคณุหายหรอืวางผดิ
ที ่ใหร้บีรายงานเร ือ่งนีต้อ่
แผนก IT และ/หรอืแผนก
รกัษาความปลอดภยัให ้
ทราบในทนัที
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หลายประเทศมกีฎหมายการปกป้องขอ้มูลและความเป็นสว่นตวัทีก่�าหนด
เกีย่วกบัการรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา และการถา่ยโอนขอ้มูลสว่นตวับาง
ประเภท

ซึง่ขอ้กฎหมายนีม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และคณุควรปรกึษากบั
นักกฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของ
คณุอยู ่หากคณุมคี�าถามใดๆ เกีย่วกบัการรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา หรอื
การถา่ยโอนขอ้มูลทีเ่หมาะสมเกีย่วกบับคุคล ไดแ้ก ่ลกูคา้ คูค่า้ทางธรุกจิ 
ซพัพลายเออร ์รายชือ่ตดิตอ่ทางการตลาด พนักงาน ผูร้บัเหมา ทีป่รกึษา 
และบคุคลอืน่ๆ ของเรา

การรวบรวม การใช ้การเก็บรกัษา และการถา่ยโอนขอ้มูลบางอยา่งเกีย่ว
กบับคุคลกอ่ประเด็นความกงัวลในแง่ของความถกูตอ้งส�าหรบัลกูคา้ หน่วย
งานก�ากบัดแูล และตวับคุคลเอง Thomson Reuters คาดหวงัใหค้ณุ:

• ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวัของ Thomson 
Reuters บนอนิทราเน็ตของเรา;

• รวบรวม ใช ้เก็บรกัษา และถา่ยโอนขอ้มูลและขา่วสารเกีย่วกบับคุคลโดย
สอดคลอ้งตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการปกป้องขอ้มูล
และความเป็นสว่นตวั 

• เคารพในสทิธิข์องบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบคุคลของคนผูน้ั้น
• ปฏบิตัติามคูม่อืการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลของ Thomson 

Reuters บนอนิทราเน็ตของเรา ซึง่จะใหค้�าแนะน�าในการปกป้องขอ้มูล 
การสือ่สาร และทรพัยากรดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยขีองเรา
ใหพ้น้จากการละเมดิ

การใชข้อ้มูลในทางทีผ่ดิหรอืการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและขอ้มูล
เกีย่วกบับคุคลอยา่งไม่เหมาะสมอาจน�าไปสูก่ารลงโทษทัง้ทางแพ่งหรอืทาง
อาญาเชน่เดยีวกบัสาธารณะวจิารณ์

หากคณุไม่แน่ใจวา่ขอ้ก�าหนดทางกฎหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืนโยบาย
และแนวทางปฏบิตัขิอง Thomson Reuters ใดน�ามาใชก้บัคณุหรอืงาน 
ของคณุหรอืวธิกีารน�ามาใช ้ใหป้รกึษากบัผูจ้ดัการของคณุหรอื 
นักกฎหมายของ Thomson Reuters และ/หรอืผูต้ดิตอ่ทีส่นับสนุน
หน่วยธรุกจิของคณุ การไม่ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของการปกป้องขอ้มูลและความเป็นสว่นตวัอาจสง่ผลทีร่า้ยแรง
ตอ่ Thomson Reuters และตวัคณุ ขอ้มูลเพิม่เตมิและแนวทางปฏบิตัิ
ดา้นความเป็นสว่นตวัของ Thomson Reuters สามารถดไูดจ้ากสว่น 
Privacy Office ของอนิทราเน็ตของเรา

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล
ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัการรกัษาความลบัและกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลและความเป็นสว่นตวั

ถาม:  คณุไดร้บัค�าขอจาก
พนักงานของ Thomson 
Reuters หรอืลกูคา้ 
เพือ่ขอดขูอ้มูลทัง้หมด
ของเขาที ่Thomson 
Reuters เก็บรกัษาไว ้
คณุควรท�าอยา่งไร 

ตอบ:  คณุไม่ควรปฏเิสธค�าขอ
น้ันโดยอตัโนมตั ิเพราะ
กฎหมายความเป็นสว่น
ตวัจ�านวนมากใหส้ทิธิ ์
แกบ่คุคลในการเขา้
ถงึขอ้มูลสว่นตวัของ
ตนเอง แตค่ณุควรแจง้
ใหนั้กกฎหมายของ 
Thomson Reuters 
และ/หรอืผูต้ดิตอ่ที่
สนับสนุนหน่วยธรุกจิ
ของคณุทราบโดยทนัทถีงึ
ค�ารอ้งขอดงักลา่ว คณุ
ควรด�าเนินการทนัททีีไ่ด ้

รบัค�าขอ เน่ืองจากอาจ
มขีอ้จ�ากดัดา้นเวลาที่
บงัคบัใชต้ามกฎหมายซึง่
ก�าหนดให ้Thomson 
Reuters ตอ้งตอบ
สนองกลบัภายในเวลาที่
ก�าหนด

ถาม:  ลกูคา้แจง้ใหค้ณุทราบวา่ 
ไม่ตอ้งการรบัขอ้มูลการ
ตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
บางตวั หรอืไม่ตอ้งการรบั
ขอ้มูลการตลาดใดๆ จาก 
Thomson Reuters อกี
ตอ่ไปอกีเลย คณุควรท�า
อยา่งไร 

ตอบ:  ตดิตอ่ทมีการตลาดของ
หน่วยธรุกจิของคณุ
ทนัททีีท่�าไดแ้ละแจง้ให ้
ทราบวา่ บคุคลดงักลา่ว
เลอืกทีจ่ะหยดุรบัขอ้มูล

ทางการตลาด บคุคลมี
สทิธิเ์ลอืกทีจ่ะหยดุรบั
ขอ้มูลทางการตลาดจาก 
Thomson Reuters ได ้
ตลอดเวลา ค�าขอเหลา่นี้
ตอ้งมผีลโดยเรว็ทีส่ดุเทา่
ทีท่�าไดใ้นแพลตฟอรม์
การตลาดทางอเีมลที่
เกีย่วขอ้ง หากคณุไม่
แน่ใจวา่ควรตดิตอ่ใคร 
คณุสามารถสง่ค�าขอ
ไปยงันักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ที่
สนับสนุนธรุกจิของคณุ 

ถาม:  ลกูคา้รอ้งขอไม่ใหเ้ราโอน
ขอ้มูลสว่นบคุคลจาก
ยโุรปไปยงัสหรฐัอเมรกิา 
คณุควรท�าอยา่งไร 

ตอบ:  มขีอ้จ�ากดัมากมาย 
เกีย่วกบัการโอนขอ้มูล 

ขา้มประเทศในกฎหมาย 
ทอ้งถิน่วา่ดว้ยความเป็น
สว่นตวัของขอ้มูล โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบั
การโอนขอ้มูลสว่นบคุคล
ของชาวยโุรปออกไป
ภายนอกยโุรปและการ
โอนขอ้มูลจากละตนิ
อเมรกิา อยา่งไรก็ตาม 
เรามกีลไกทีใ่ชง้านหรอื
สามารถน�ามาใชง้านเพือ่
ใหแ้น่ใจวา่การโอนขอ้มูล
เหลา่นีจ้ะปลอดภยัและถกู
ตอ้งตามกฎหมาย คณุ
ควรปรกึษานักกฎหมาย
ทีส่นับสนุนธรุกจิของคณุ 
เพือ่ใหบ้คุคลเหลา่น้ัน
รวมทัง้ผูเ้ช ีย่วชาญดา้น
ความเป็นสว่นตวัของเรา
สามารถชว่ยใหค้ณุแกไ้ข
ปัญหาเกีย่วกบัค�าขอของ
ลกูคา้ได ้
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เอกลกัษณต์ราสนิคา้และทรพัยส์นิทางปัญญาถอืเป็นทรพัยส์นิทีม่คีา่มาก
ทีส่ดุอยา่งหน่ึงของเราและส�าคญัมากส�าหรบัการรกัษาความไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนั ทรพัยส์นิเหลา่นีไ้ดแ้กช่ ือ่ของ Thomson Reuters โลโก ้
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เคร ือ่งหมายการคา้ เคร ือ่งหมายการบรกิาร ความลบั
ทางการคา้ ขัน้ตอนท�างาน นวตักรรม เนือ้หา ซอฟตแ์วร ์และธรรมสทิธิ ์
ตา่งๆ เป็นเร ือ่งส�าคญัอยา่งมากทีเ่ราจะตอ้งปกป้องทรพัยส์นิเหลา่นีแ้ละ

 

ไม่ละเมดิตอ่ทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่ดว้ย

ทรพัยส์นิทำงปัญญำของ	Thomson	Reuters

• Thomson Reuters เป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาทีค่ณุสรา้งขึน้
ขณะทีค่ณุเป็นพนักงานของ Thomson Reuters (เกีย่วขอ้งกบัผล
ประโยชนท์างธรุกจิของ Thomson Reuters) หรอืการใชท้รพัยากร
ของ Thomson Reuters การตพีมิพ ์เอกสาร ซอฟตแ์วร ์วสัดคุวามคดิ
สรา้งสรรค ์และงานเขยีนอืน่ๆ ทีค่ณุอาจจะสรา้งขึน้ในชว่งทีค่ณุท�างานที ่
Thomson Reuters ถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัเพยีงผูเ้ดยีว 
» บางคร ัง้ คณุอาจสรา้ง คน้พบ หรอืพฒันาวธิกีาร ขัน้ตอน ระบบ หรอื

สิง่ประดษิฐท์ีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัรในขณะทีท่�างานตามหนา้ทีใ่น 
Thomson Reuters หรอืใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลหรอืทรพัยากรทีม่ใีห ้
ใชไ้ดอ้นัเกีย่วขอ้งกบัการจา้งงานของคณุหรอืระหวา่งทีค่ณุท�างานกบั 
Thomson Reuters เน่ืองจากเราตอ้งการจะปกป้องสิง่ประดษิฐข์อง
คณุดว้ยการจดสทิธบิตัรให ้จงึเป็นเร ือ่งส�าคญัทีค่ณุตอ้งรบีแจง้เร ือ่งนี้
ให ้Thomson Reuters ทราบทนัท ีสิง่ประดษิฐเ์หลา่นีห้มายรวมถงึ
การปรบัปรงุ การออกแบบ ความคดิ เทคโนโลย ีโปรแกรม และ 
ผลงานอืน่ๆ 

» ตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต คณุตกลงวา่ทรพัยส์นิทางปัญญา
ทัง้หมดไม่วา่จะจดสทิธบิตัรไดห้รอืไม่ก็ตามหรอืมกีารคุม้ครองทาง
ลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้ หรอืความลบัทางการคา้ไดห้รอืไม่ก็ตาม
ถอืวา่ Thomson Reuters เป็นเจา้ของ ถา้กฎหมายหรอืระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งตดัสนิใหค้ณุเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา
น้ัน คณุตกลงทีจ่ะโอนหรอืมอบความเป็นเจา้ของใหก้บั Thomson 
Reuters 

» ธรรมสทิธิท์ ัง้หมดทีค่ณุมภีายใตก้ฎหมายหรอืระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั
ในหรอืเกีย่วขอ้งกบัการท�างานและขอ้ก�าหนดอืน่ๆ และทรพัยส์นิ
ทางปัญญาทัง้หมดทีค่ณุสรา้งขึน้หรอืท�าในระหวา่งการจา้งงานกบั 
Thomson Reuters หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนท์างธรุกจิของ 
Thomson Reuters ไดร้บัการสละสทิธิอ์ยา่งถาวรจากคณุเพือ่ให ้
เป็นสทิธิข์อง Thomson Reuters ทรพัยส์นิทางปัญญาทีถ่กูสรา้ง
เพือ่เราโดยผูร้บัเหมาหรอืตวัแทนใหถ้อืเป็นทรพัยส์นิของ Thomson 
Reuters ในฐานะเป็นงานจา้งท�า (work-for-hire) หรอืงานตาม 
การมอบหมาย หากกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาตไว ้

• คณุควรรายงานการใชล้ขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เคร ือ่งหมายการคา้ 
เคร ือ่งหมายการบรกิาร หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ ของ Thomson 
Reuters โดยไม่ไดร้บัอนุญาตตอ่ผูจ้ดัการหรอืนักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ

• คณุควรพมิพต์ราลขิสทิธิข์อง Thomson Reuters บนวสัด ุขอ้มูล 
สนิคา้ บรกิารและเอกสารอืน่ๆ หรอืสนิคา้ทกุประเภททีส่�าหรบัการแจก
จา่ยหรอืหมุนเวยีนใหก้บัสาธารณชน
ทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลทีส่ำม

• คณุควรไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบคุคลทีส่ามเกีย่วกบัการ
ใชล้ขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เคร ือ่งหมายการคา้ เคร ือ่งหมายการบรกิาร หรอื
ทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ถา้คณุตอ้งการหรอืจ�าเป็นตอ้งใชท้รพัยส์นิทาง
ปัญญาซึง่เป็นของผูอ้ืน่ เราอาจตอ้งไดร้บัใบอนุญาตในการใชท้รพัยส์นิ
น้ันหรอืซือ้สทิธกิารเป็นเจา้ของทรพัยส์นิน้ันทัง้หมด

• คณุไม่ควรท�าส�าเนาหรอืพมิพเ์อกสารทีไ่ดร้บัคุม้ครองโดยลขิสทิธิจ์นกวา่
เราจะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูถ้อืลขิสทิธิเ์สยีกอ่น หรอื
ระบไุดว้า่การท�าส�าเนาหรอืการพมิพส์ามารถจะท�าไดโ้ดยถกูกฎหมาย

• คณุไม่ควรท�าส�าเนาหรอืแจกจา่ยซอฟตแ์วรห์รอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของ
บคุคลทีส่ามโดยไม่ยนืยนัใหแ้น่ใจวา่การท�าส�าเนาหรอืแจกจา่ยน้ันไดร้บั
อนุญาตตามขอ้ตกลงในใบอนุญาต และไม่ท�าให ้Thomson Reuters 
ตอ้งเสยีสทิธิน้ั์น เชน่ ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์

• ในบางธรุกจิของ Thomson Reuters มหีน่วยงานหรอืแผนกทีค่อย
ดแูลใหเ้ราปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดในการใชส้ทิธซิ ึง่เป็นของบคุคลทีส่าม 
ถา้คณุไม่แน่ใจวา่ควรตดิตอ่ใคร โปรดปรกึษากบันักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ

ทรพัยส์นิทางปัญญา
ปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดของ THOMSON REUTERS และเคารพตอ่สทิธ ิ
ของบรษิทัอืน่ดว้ย

ถาม:  เราพบเห็นขอ้มูลบาง
อยา่งทีน่่าสนใจในฐาน
ขอ้มูลสาธารณะโดย
บงัเอญิ เราสามารถจะน�า
มารวมกบัสนิคา้ของเรา
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอื
ความยนิยอมไดห้รอืไม่

ตอบ:  ขอ้มูลน้ันอาจอยูภ่ายใต ้
การปกป้องทรพัยส์นิทาง

ปัญญา คณุควรปรกึษา
กบันักกฎหมายของ 
Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิ
ของคณุ เพราะค�าตอบ
ทีไ่ดม้กัขึน้อยูก่บัขอ้เท็จ
จรงิและสถานการณ์

ถาม:  อะไรคอื "ธรรมสทิธิ ์
(moral right)"

ตอบ:  ธรรมสทิธิม์คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
ทางปัญญาและรวมถงึ
สทิธใินการเป็นเจา้ของ
และสทิธใินการรกัษา
ความสมบรูณข์องผลงาน
ทีไ่ดส้รา้งไว ้การสละสทิธิ

ตามขอ้ปฏบิตันีิท้�าขึน้
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ทรพัยส์นิ
ทางปัญญาทัง้หมด 
เกีย่วกบัผลงานทีค่ณุ
สรา้งขึน้ระหวา่งการ 
จา้งงานของคณุเป็นของ 
Thomson Reuters
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สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

พนักงาน เจา้หนา้ที ่และกรรมการของเราจ�านวนหน่ึงสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะของ Thomson Reuters หรอืของบรษิทั
อืน่ทีค่นภายนอก Thomson Reuters ไม่ทราบ หา้มมใิหพ้นักงาน  

เจา้หนา้ที ่หรอืกรรมการของ Thomson Reuters หรอืบรษิทัในเครอื 
ซือ้ขาย หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ืน่ซ ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง Thomson 
Reuters ขณะทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะนี้
ได ้การคา้หลกัทรพัยโ์ดยมขีอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะนีถ้อื
เป็นการละเมดิกฎหมายและอาจมผีลใหต้อ้งโทษสถานหนักได ้ขอ้มูลส�าคญั
ทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะเรยีกไดว้า่เป็นขอ้มูลภายในเชน่กนั หลกัทรพัย ์
ของ Thomson Reuters รวมถงึหุน้ทีซ่ ือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์

ของเรา

ขอ้มูลส�ำคญั	–	ขอ้มูลจะมสีาระส�าคญัหรอืไม่ขึน้อยูก่บัขอ้เท็จจรงิและ
สถานการณ ์ขอ้มูล “ส�าคญั” คอืขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ และการ
ด�าเนินงานของ Thomson Reuters และมเีหตผุลเชือ่ไดว้า่ การท�าให ้
ขอ้มูลนีเ้ผยแพรอ่อกไปจะท�าให:้

• มกีารเปลีย่นแปลงหรอืผลกระทบตอ่ราคาตลาดหรอืมูลคา่ของหลกั
ทรพัยข์อง Thomson Reuters อยา่งมสีาระส�าคญั หรอื

• มผีลสงูตอ่การตดัสนิใจของนักลงทนุในการเลอืกลงทนุ
ขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สำธำรณะ	– ขอ้มูลที ่“ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ” 
คอืขอ้มูลทีนั่กลงทนุมกัไม่ทราบหรอืไม่มใีนการแถลงขา่ว ไม่ลงไวใ้น
เว็บไซต ์ในเอกสารทีย่ืน่ตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารทีแ่จกใหผู้ล้งทนุ 
รายงานขา่วทีค่รอบคลมุอยา่งกวา้งขวาง หรอืในการสือ่สารตอ่สาธารณะ
อยา่งเป็นทางการอืน่ๆ ของ Thomson Reuters ขา่วลอื โพสตใ์นบล็อก 
หรอืสือ่ทางสงัคมประเภทอืน่ๆ หรอื “ค�าเลา่ลอื” แมจ้ะมคีวามถกูตอ้ง  

แตไ่ม่ถอืเป็นการเปิดเผยตอ่ “สาธารณะ” โดยบรษิทั 

ไม่ส�าคญัวา่คณุทราบขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยวธิใีด หากคณุ
ไดท้ราบ คณุมหีนา้ทีห่ลกีเลีย่งในการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลดงักลา่ว หรอื
หลกีเลีย่งการสญูเสยีเน่ืองจากขอ้มูลน้ัน และมหีนา้ทีไ่ม่เปิดเผยตอ่ผูอ้ืน่

ตวัอย่ำงท ัว่ไป	– ตวัอยา่งทีง่่ายทีส่ดุของ "ขอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่
สาธารณะ" เกีย่วกบั Thomson Reuters คอืขอ้มูลเกีย่วกบัก�าไรหรอืผล
ประกอบการทางการเงนิ หรอือนาคตทางการเงนิทีค่าดหวงัไว ้ซ ึง่ยงัไม่ 

เปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะอาจสง่ผลดี
หรอืรา้ยก็ได ้ตวัอยา่งอืน่ของขอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะมดีงันี:้

• การเปลีย่นแปลงส�าคญัในการด�าเนินงานของธรุกจิ การคาดการณ ์หรอื
แผนกลยทุธ ์

• การควบรวมกจิการ การซือ้กจิการอืน่ หรอืการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

ทีอ่าจเกดิขึน้
• การขายทรพัยส์นิ ธรุกจิ หรอืบรษิทัลกูส�าคญัทีอ่าจเกดิขึน้
• ก�าไรหรอืขาดทนุของซพัพลายเออร ์ลกูคา้ หรอืสญัญาทีส่�าคญั
• การแนะน�าหรอืการเปิดตวัสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ทีส่�าคญั หรอืการพฒันา

สนิคา้หรอืบรกิารทีส่�าคญัชิน้ตอ่ไป
• การปรบัราคาสนิคา้หรอืบรกิารทีส่�าคญั
• การประกาศการแยกหุน้ การเสนอซือ้ขายหลกัทรพัยท์ัง้ตอ่สาธารณะ

หรอืสว่นบคุคล หรอืการเปลีย่นแปลงในนโยบายเงนิปันผลหรอืยอด
เงนิปันผลทีจ่า่ย

• การเปลีย่นแปลงในผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืคณะกรรมการของบรษิทั
• การเปลีย่นแปลงส�าคญัในวธิกีารทางบญัชหีรอืนโยบาย หรอื
• คดสี�าคญัทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืมกีารขม่ขู ่หรอืการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

ทีร่ฐับาล/หน่วยงานก�ากบัดแูลก�าลงัด�าเนินการ
ขอ้มูลเชงิบวกหรอืเชงิลบอาจเป็นขอ้มูลทีม่คีวามส�าคญั ถา้คณุไม่แน่ใจวา่
ขอ้มูลน้ันส�าคญัหรอืไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะหรอืไม่ (หรอืขอ้มูลน้ันยงัคง
ส�าคญัหรอืยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะอยูห่รอืไม่) ใหป้รกึษานักกฎหมาย
ของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุเพือ่ขอค�า
แนะน�ากอ่นการท�าธรุกรรมเกีย่วกบัหลกัทรพัยข์อง Thomson Reuters

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์
โดยใชข้อ้มูลภายใน
อยา่ซือ้ขายหรอืสนับสนุนใหผู้อ้ืน่ซ ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง THOMSON REUTERS ถา้คณุมี
ขอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะอยู่
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อย่ำแพรง่พรำยขอ้มูลแกผู่อ้ืน่	– หา้มมใิหค้ณุเปิดเผยขอ้มูลส�าคญั 
ทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบั Thomson Reuters ใหบ้คุคลอืน่

 

ทราบ เชน่ ญาตหิรอืเพือ่นทีอ่าจใชข้อ้มูลนีใ้นการซือ้ขายหรอืเปิดเผย
 

ขอ้มูลตอ่ใหบ้คุคลอืน่ การซือ้ขายทีก่ระท�าบนพืน้ฐานของ 
 

“การแพรง่พราย” ดงักลา่วเป็นขอ้หา้มเชน่กนัโดยกฎหมายหลกัทรพัย ์
และอาจท�าใหค้ณุถกูด�าเนินคดทีัง้ทางแพ่งหรอือาญา แมว้า่คณุจะไม่ได ้
ซ ือ้ขายหรอืไดร้บัประโยชนจ์ากการซือ้ขายของบคุคลอืน่ก็ตาม

นอกจากนีค้ณุไม่ควรท�าการซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง 
Thomson Reuters เน่ืองจากสิง่เหลา่นีถ้อืเป็นการพนันเกีย่วกบัการ
เคลือ่นไหวของหลกัทรพัยเ์หลา่น้ันในระยะสัน้ และอาจสรา้งภาพลกัษณ์
วา่คณุก�าลงัท�าการซือ้ขายบนพืน้ฐานของขอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่
สาธารณะ

ถา้คณุมขีอ้มูลส�าคญัของลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืบรษิทัอืน่ที ่ 

Thomson Reuters ด�าเนินธรุกจิดว้ย หรอืก�าลงัตอ่รองธรุกรรมหรอื 
ขอ้ตกลงทีส่�าคญัอยูโ่ดยทีผู่ล้งทนุทัว่ไปไม่รู ้คณุไม่ควรซือ้หรอืขายหุน้

 

ของบรษิทัน้ันจนกวา่ขอ้มูลเหลา่นีจ้ะถกูเผยแพรอ่อกไปหรอืกลายเป็น 

ขอ้มูลทีไ่ม่มคีวามส�าคญัอกีตอ่ไป

นอกจากขอ้บงัคบัทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในสว่นนี ้Thomson Reuters ยงัได ้

ก�าหนดใหบ้คุคลบางคนเป็น “บคุคลภายในของ Thomson Reuters” 
เน่ืองจากต�าแหน่งงานใน Thomson Reuters หรอืตามความสามารถ
ของบคุคลน้ันๆ ในการเขา้ถงึหรอือาจจะเขา้ถงึขอ้มูลส�าคญัทางการเงนิได ้
“บคุคลภายในของ Thomson Reuters” จะอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัเร ือ่งการซือ้ขายหรอืแลกเปลีย่นหลกัทรพัยข์อง Thomson 
Reuters นิตกิรใหญข่อง Thomson Reuters จะแจง้ใหค้ณุทราบวา่คณุ
เป็น “บคุคลภายในของ Thomson Reuters” หรอืไม่

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 
 

คณุควรคน้หาขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกบันโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 

โดยใชข้อ้มูลภายในจากอนิทราเน็ต

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยโ์ดย
ใชข้อ้มูลภายใน
อยา่ซือ้ขายหรอืสนับสนุนใหผู้อ้ืน่ซ ือ้ขายหลกัทรพัยข์อง THOMSON REUTERS 

 

ถา้คณุมขีอ้มูลส�าคญัทีไ่ม่เปิดเผยตอ่สาธารณะอยู่

ถาม:  จากงานทีข่า้พเจา้ท�าอยู ่
ท�าใหไ้ดรู้เ้ร ือ่งมากมาย
เกีย่วกบัลกูคา้รายหน่ึง
ทีม่หีุน้ทีซ่ ือ้ขายอยูใ่น
ตลาดหลกัทรพัย ์ยก
ตวัอยา่งเชน่ ฉันพบวา่
รายไดข้องลกูคา้ในปี
ทีแ่ลว้สงูกวา่รายไดท้ี่
สาธารณชนคาดวา่จะ
ประกาศมาก ฉันสามารถ
ซือ้หุน้ของเขาไดบ้า้ง
หรอืไม่

ตอบ:  ไม่ได ้การใชข้อ้มูลที่
ส�าคญัซึง่ไม่เผยแพรต่อ่
สาธารณะในการซือ้หรอื
ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการ
ละเมดิขอ้ปฏบิตันีิ ้และ
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
วา่ดว้ยการซือ้ขายโดย
ใชข้อ้มูลภายใน ถา้คณุ
ท�าเชน่นี ้คณุอาจสญูเสยี
งานของคณุและอาจถกู
ปรบัและ/หรอืจ�าคกุได ้



ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters19

 การใชท้รพัยส์นิและขอ้มูลอยา่งเหมาะสม

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

เพือ่การระบถุงึสถานการณแ์ละมุมมองของบรษิทัใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั Thomson Reuters มมีอือาชพีทีผ่่านการอบรมและมคีณุวฒุิ
เหมาะสมส�าหรบัการเผยแพรข่อ้มูลแกส่าธารณะ เมือ่สือ่มวลชน ผูถ้อืหุน้ 
นักวเิคราะหก์ารเงนิ หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัตดิตอ่ Thomson Reuters  
เพือ่ขอขอ้มูล การสนองตอบอาจมผีลกระทบอยา่งสงู รวมทัง้ผลกระทบตอ่ 

ราคาหุน้ของ Thomson Reuters และความสามารถในการแขง่ขนัของ 
Thomson Reuters เวลาทีเ่ราใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้ กลยทุธ ์

การด�าเนินการ หรอืผลประกอบการทางการเงนิของเรา เราตอ้งมั่นใจ
วา่ขอ้มูลน้ันถกูตอ้งและ Thomson Reuters พรอ้มทีจ่ะ "ใหข้อ้มูลตอ่
สาธารณะ"

นอกจากนี ้เราตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของหน่วยงานดแูลก�ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยวธิกีารและเวลาทีเ่ราสามารถ 
เปิดเผยขอ้มูล ดว้ยเหตนีุ ้จงึเป็นความส�าคญัอยา่งยิง่ทีต่อ้งใหผู้ท้ีไ่ดร้บั

 

มอบหมายเทา่น้ันทีจ่ะเป็นผูก้ลา่วในนามของ Thomson Reuters

กำรขอขอ้มูลจำกภำยนอก	– เมือ่คณุไดร้บัการรอ้งขอขอ้มูลจากนอก 
Thomson Reuters (แมจ้ะดเูหมอืนเป็นการขอแบบธรรมดาหรอืค�าถาม
ทีไ่ม่มพีษิมภียั) คณุตอ้งสง่ตอ่ใหก้บัแผนกทีเ่หมาะสม ถา้คณุไม่ไดร้บั 

มอบหมายใหต้อบในนามของ Thomson Reuters

กำรพูดตอ่สำธำรณชนและกำรเผยแพรข่อ้มูล	– กอ่นตพีมิพ ์
สิง่พมิพ ์กลา่วสนุทรพจน ์หรอืการใหส้มัภาษณโ์ดยต�าแหน่งของคณุ 
ในฐานะพนักงานหรอืผูบ้รหิารของ Thomson Reuters หรอืถา้ 
การตพีมิพ ์การกลา่วสนุทรพจน ์หรอืการสมัภาษณใ์ดๆ อาจถกูเชือ่มโยง 
กบัต�าแหน่งของคณุใน Thomson Reuters คณุควรไดร้บัการอนุมตั ิ
จากแผนกสือ่สารมวลชนและประชาสมัพนัธห์รอืสือ่สารองคก์รเสยีกอ่น

กำรสอบถำมจำก: กำรส่งเรื่องต่อ:

กลุม่การเงนิหรอืผูถ้อืหุน้ ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ ์ 
(Investor Relations หรอื IR)

ขา่วหรอืสือ่ สือ่สารมวลชนและประชาสมัพนัธ ์ 
(Public Relations หรอื PR)

หน่วยงานก�ากบัดแูลและ 
ตวัแทนของรฐั ฝ่ายกฎหมาย

เจา้หนา้ทีท่ีเ่ลอืกตัง้เขา้มา สือ่สารมวลชนและประชาสมัพนัธ ์ 
(Public Relations หรอื PR)

ผูต้อ้งการขอ้มูลการสมคัรงาน ฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
(Human Resources หรอื HR)

ลกูคา้ ลกูคา้หรอืพนักงานขาย

ผูข้ายหรอืคูค่า้อืน่ๆ สือ่สารมวลชนและประชาสมัพนัธ ์ 
(Public Relations หรอื PR)

การสอบถามจากสือ่มวลชนและสาธารณชน
หา้มกลา่วในนามของ THOMSON REUTERS เวน้แตค่ณุไดร้บัมอบหมายใหด้�าเนินการ 
ดงักลา่ว

ถาม:  ฉันควรท�าอยา่งไรถา้มี
สือ่มวลชนโทรสอบถาม
ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้เสนอ
การเขา้ซือ้กจิการ การ
เปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ 
หรอืการพฒันาอืน่ๆ ที ่
Thomson Reuters ได ้
ประกาศในงานแถลงขา่ว 
ฉันสามารถใหค้วามเห็น
ไดห้รอืไม่ เพราะขา่วนี้
ก็ไดร้บัการเผยแพรไ่ป
แลว้

ตอบ:  คณุควรโอนสายไปยงั
แผนกสือ่สารมวลชนและ
ประชาสมัพนัธ ์(แมว้า่
ขา่วน้ันจะไดร้บัการเผย
แพรไ่ปแลว้) เวน้แตว่า่
คณุไดร้บัมอบหมาย
ใหก้ลา่วในนามของ 
Thomson Reuters 
ถงึแมว้า่ Thomson 
Reuters จะไดป้ระกาศ
ตอ่สาธารณะไปแลว้

เกีย่วกบัการพฒันาหรอื
ธรุกรรมใดๆ คณุก็ไม่ควร
จะใหค้วามเห็น

ถาม:  ผูข้ายไดย้ืน่ขอ้เสนอให ้
แกฉั่นเป็นสว่นลดจ�านวน
มากในสญัญาฉบบั
ใหม่โดยขอใหต้อบแทน
ดว้ยการเผยแพรค่วาม
สมัพนัธร์ะหวา่งผูข้ายทีม่ี
ตอ่ Thomson Reuters 
ฉันสามารถยอมรบัขอ้
เสนอนีไ้ดห้รอืไม่

ตอบ:  ไม่ได ้เราไม่อนุญาตใหผู้ ้
ขายและบคุคลทีส่ามอืน่ๆ 
ใชค้วามสมัพนัธท์ีม่กีบั
บรษิทัเพือ่วตัถปุระสงค ์
ดา้นการตลาดของ
ตนเอง ในบางกรณีอาจ
มขีอ้ยกเวน้ซึง่เกดิขึน้
นอ้ยมาก และตอ้งไดร้บั
อนุญาตอยา่งชดัแจง้จาก
แผนกสือ่สารมวลชน
และประชาสมัพนัธแ์ลว้

เทา่น้ัน โดยไม่มกีารรบั
สว่นลดเป็นคา่ตอบแทน

ถาม:  ฉันสามารถใหค้วามคดิ
เห็นหรอืตอบโตค้วามคดิ
เห็นเกีย่วกบั Thomson 
Reuters หรอืเร ือ่งเกีย่ว
กบัธรุกจิของเราในบล็อก 
หอ้งสนทนาออนไลน ์
หรอืกระดานขา่ว
อเิล็กทรอนิกส ์(Bulletin 
Board) ไดห้รอืไม่

ตอบ:  คณุไม่ควรโพสตข์อ้มูล
ใดๆ เกีย่วกบัสนิคา้ของ
เรา ประสทิธภิาพของหุน้ 
กลยทุธใ์นการด�าเนินการ 
ผลประกอบการ ลกูคา้
หรอืคูแ่ขง่ แมก้ระทัง่การ
ตอบโตก้บัขอ้ความหรอื
ค�าถามทีไ่ม่เป็นความ
จรงิ ใหส้ง่ตอ่เร ือ่งนีไ้ป
ยงัฝ่ายสือ่สารองคก์รซึง่
จะท�าใหบ้รษิทัสามารถ
ตรวจสอบหรอืใหค้วาม

เห็นเกีย่วกบัเร ือ่งดงักลา่ว
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส�าหรบั
ขอ้มูลเพิม่เตมิ ดแูนวทาง
สือ่ทางสงัคมภายใน
ชมุชนสือ่ทางสงัคมบน
อนิทราเน็ตของเรา

ถาม  ฉันไดร้บัการรอ้งขอขอ้มูล
จากเจา้พนักงานสบืสวน
ของรฐั ซ ึง่ก�าลงัคน้หา
ขอ้มูลเพือ่เป็นหลกัฐาน
สนับสนุนการฟ้องรอ้งคดี
อาญา ฉันควรตอบสนอง
ตอ่ค�าขอนีห้รอืไม่

ตอบ  การสอบถามขอ้มูลจาก
หน่วยงานรฐัหรอืเจา้
พนักงานสบืสวนของ
รฐัควรสง่ตอ่ไปยงันัก
กฎหมายทีส่นับสนุนธรุกจิ
ของคณุโดยทนัท ีกอ่น
ทีจ่ะตอบสนอง (หรอืแม ้
กระทัง่รบัทราบ) ตอ่ค�าขอ
น้ัน
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 การสง่เสรมิใหเ้กดิความเคารพ ความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

ที ่Thomson Reuters เราสง่เสรมิใหส้ถานทีท่�างานของเราเป็นสถาน
ประกอบการส�าหรบัทกุคน (Inclusive Workplace) ซึง่พนักงานทกุคน
มคีณุคา่และมโีอกาสท�างานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพสงูสดุของตนเอง เรา
ยอมรบัในความคดิเห็น รปูแบบ ประสบการณ ์และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย 
เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ และกอ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั 

เราสญัญาวา่จะใหโ้อกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนักบัทกุคน 
โดยไม่ค�านึงถงึ:

• เช ือ้ชาติ
• สผีวิ
• ศาสนา
• เพศ/เพศสภาพ รวมถงึการตัง้ครรภ ์
• เอกลกัษณท์างเพศหรอืการแสดงออก
• อายุ
• สถานภาพสมรส
• รสนิยมทางเพศ
• ชาตกิ�าเนิด
• สถานะการเป็นพลเมอืง
• ความพกิาร
• สถานะการเป็นทหารผ่านศกึ หรอื
• การแบง่ประเภทรปูแบบอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการปกป้องโดยกฎหมายหรอื 

ระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐั จงัหวดั หรอืทอ้งถิน่

ผูบ้รหิารของเราไดทุ้ม่เทเพือ่ผลกัดนัใหน้โยบายเกีย่วกบัการจา้งงาน  

การเลกิจา้ง คา่ตอบแทน การเลือ่นต�าแหน่ง การจดัแบง่ประเภทพนักงาน  
การอบรม การฝึกงาน บคุคลอา้งองิส�าหรบัการจา้งงาน หรอืลกัษณะ 
เงือ่นไข และสทิธพิเิศษของการจา้งงานอืน่ๆ น�ามาใชไ้ดส้�าเรจ็ เราปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีค่วบคมุการเลอืกปฏบิตัใินทกุสถานทีท่กุแหง่
ทีเ่รามสีถานประกอบการ

ควำมสะดวกตำมสมควร	– Thomson Reuters มุ่งมั่นในการให ้
ความสะดวกตามสมควรส�าหรบับคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมซึง่มคีวาม 

พกิาร เพือ่ใหโ้อกาสการจา้งงานแกพ่วกเขา Thomson Reuters  
ยงัมุ่งมั่นในการใหค้วามสะดวกตามสมควรแกพ่นักงานทีต่อ้งเขา้รว่ม 

พธิกีรรมทางศาสนาอยา่งแทจ้รงิดว้ยเชน่กนั 

วตัถปุระสงคข์องนโยบาย “ความสะดวกตามสมควร” นีเ้ป็นการดดัแปลง
หรอืปรบัเปลีย่นแตล่ะงาน สภาพแวดลอ้มในการท�างาน หรอืวธิกีารท�างาน
ตามปกตซิ ึง่ไม่สรา้งความยากล�าบากจนเกนิไปกบั Thomson Reuters 

ถา้คณุเชือ่วา่ความพกิารของคณุอาจตอ้งการความสะดวกเพือ่ 

ความจ�าเป็นในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามต�าแหน่งของคณุ หรอืตอ้งการ 
ความสะดวกในการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา คณุควรตดิตอ่ 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลหรอืผูจ้ดัการของคณุเพือ่รอ้งขอความสะดวกน้ัน  

Thomson Reuters จะรว่มมอืกบัคณุเพือ่ระบวุา่อะไรเป็นความสะดวก 
ตามสมควรส�าหรบัคณุ

โอกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั
เราเป็นสถานประกอบการทีใ่หโ้อกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั

ถาม:  ฉันก�าลงัวางแผนทีจ่ะ
เลือ่นต�าแหน่งพนักงาน
หน่ึงในสองคนนี ้คนหน่ึง
เป็นผูช้ายอกีคนเป็นผู ้
หญงิซึง่เคยพูดเป็นคร ัง้
คราวในทีท่�างานวา่มแีผน
จะเร ิม่ครอบครวัของเธอ 
ฉันจะเลือ่นต�าแหน่งให ้
พนักงานทีเ่ป็นชายไดห้รอื
ไม่ ถา้ฉันคดิวา่อกีไม่นาน
พนักงานหญงิคนนีน่้าจะ
มบีตุรและอาจลาออกจาก 
Thomson Reuters

ตอบ:  ไม่ได ้เน่ืองจากเป็นการ
ละเมดินโยบายของเรา 
ตวัอยา่งเชน่ ในบางเขต
อ�านาจศาล การเลือ่น
ต�าแหน่งทีใ่ชพ้ืน้ฐานของ
ขอ้เท็จจรงิเหลา่นีอ้าจ
เป็นการละเมดิกฎหมาย
และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ดว้ยเชน่กนั

ถาม:  ฉันก�าลงัสมัภาษณ ์
ผูส้มคัรงาน 2 ราย  
โดยรายหน่ึงมคีวาม
บกพรอ่งดา้นสายตา 

ซึง่อาจจ�าเป็นตอ้งใช ้
ซอฟตแ์วรพ์เิศษในการ
ท�างาน ฉันควรจดัการกบั
เร ือ่งนีอ้ยา่งไร 

ตอบ:  Thomson Reuters 
มุ่งมั่นในการสรา้งสิง่
แวดลอ้มทีค่รอบคลมุ
ส�าหรบับคุคลตา่งๆ รวม
ถงึบคุคลทีม่คีวามพกิาร 
และมนีโยบายและขัน้
ตอนทีก่�าหนดขึน้เพือ่
ใหค้วามสะดวกตาม
สมควร สมมตใิหผู้ส้มคัร

สองรายผ่านคณุสมบตัิ
ส�าหรบัต�าแหน่ง คณุ
ควรปรกึษากบัตวัแทน
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล
ของคณุวา่ซอฟตแ์วร ์
บางประเภทน้ันใหค้วาม
สะดวกตามสมควรภาย
ใตส้ถานการณห์รอืไม่ 
และฝ่ายทรพัยากรบคุคล
สามารถตดิตามเพือ่ขอ
ขอ้มูลเพิม่เตมิทีจ่�าเป็น
จากบคุคลน้ันได ้
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นโยบำยกำรไม่ยอมทน	(Zero	tolerance	policy)	– Thomson 
Reuters ไดส้ญัญาวา่จะสรา้งความมั่นใจแกพ่นักงานถงึการท�างานในสิง่
แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั ทีซ่ ึง่ใหถ้อืคณุคา่สงูของ
ความเสมอภาค ความยตุธิรรม การใหเ้กยีรต ิความสภุาพออ่นนอ้มและ
ความภาคภมูใิจ Thomson Reuters จะไม่ยอมทนตอ่การเลอืกปฏบิตัิ
หรอืการคกุคามทีผ่ดิกฎหมาย ไม่วา่จะกระท�าโดยพนักงาน หวัหนา้งาน 
ลกูคา้ ผูข้าย ซพัพลายเออร ์ทีป่รกึษา ผูม้าตดิตอ่ หรอืใครก็ตามในสถาน
ทีข่อง Thomson Reuters หรอืทีท่�าธรุกจิให ้Thomson Reuters  

โดยไม่ค�านึงวา่จะเป็นสถานทีใ่ด การไม่ยอมทนหมายความวา่ Thomson 
Reuters จะด�าเนินการทีเ่หมาะสมและทนัทหีากมกีารละเมดินโยบายนี ้ 

ซึง่อาจเป็นการลงโทษทางวนัิยขัน้สงูสดุและรวมถงึการเลกิจา้ง

การเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคามทกุรปูแบบทีเ่กดิจากเชือ้ชาต ิสผีวิ 
ศาสนา อาย ุเพศ (รวมถงึการตัง้ครรภ)์ สถานะการสมรส รสนิยมทาง
เพศ เอกลกัษณท์างเพศหรอืการแสดงออก ประเทศทีถ่อืก�าเนิด สถานะ
การเป็นพลเมอืง ความพกิาร สถานะการเป็นทหารผ่านศกึ หรอืการแบง่
ประเภทรปูแบบอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการปกป้องโดยกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นการละเมดินโยบายนีแ้ละจะไดร้บัการปฏบิตัฐิานผดิวนัิย 
ยิง่กวา่น้ัน การปฏบิตัทิีแ่มจ้ะไม่ละเมดิกฎหมายแตไ่ม่เหมาะสมในทีท่�างาน
ก็ถอืเป็นเร ือ่งตอ้งหา้มดว้ยเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทีก่�าหนดใหเ้ป็น
สถานทีท่�างานทีใ่หเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนัและเป็นมอือาชพี

กำรคกุคำม	– การใหค้�าจ�ากดัความของการคกุคามท�าไดไ้ม่ง่ายนัก  
ทัง้นีห้มายรวมถงึการกระท�าทางวาจา ทางสายตา หรอืทางกายซึง่:

• ตัง้ใจสรา้งหรอืมผีลในการสรา้งสิง่แวดลอ้มในการท�างานทีม่กีารขม่ขู ่
 

ไม่เป็นมติรหรอืสรา้งความขุน่เคอืง หรอืมกีารกา้วกา่ยการท�างาน 
ของแตล่ะคนโดยไม่มเีหตผุล หรอื

• ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่โอกาสการจา้งงานของแตล่ะบคุคล
ตวัอยา่งของการปฏบิตัทิีถ่อืเป็นการคกุคามรวมถงึ:

• การใสร่า้ย พูดใหเ้สือ่มเสยี เร ือ่งตลกลามก พูดจาดถูกู ใชภ้าษา 

หยาบคาย การตัง้ฉายา และการลอ้เลยีน
• การแสดงป้าย สญัลกัษณ ์การต์นู ภาพวาด ภาพในคอมพวิเตอร ์หรอื

อเีมลทีก่อ่ความขุน่เคอืง หรอื
• ขม่ขูผู่อ้ืน่ หรอืขวางทางผูอ้ืน่
กำรคกุคำมทำงเพศ รวมถงึพฤตกิรรมทางเพศที:่

• มกีารยนิยอมตอ่การกระท�าซึง่มผีลอยา่งชดัเจนหรอืเป็นนัยตอ่สภาพ
หรอืเงือ่นไขของการจา้งงาน

• การยนิยอมตอ่ หรอืการปฏเิสธการเกีย้วพาราสทีีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานของ
 

การจา้งงานหรอืการตดัสนิใจในการเลือ่นต�าแหน่ง หรอื
• การตัง้ใจสรา้งหรอืผลจากการสรา้งสิง่แวดลอ้มในการท�างานทีม่กีารขม่ขู ่

ไม่เป็นมติรหรอืสรา้งความขุน่เคอืง หรอืมกีารกา้วกา่ยการท�างานของ
พนักงานแตล่ะคนโดยไม่มเีหตผุล

การคกุคามทางเพศอาจครอบคลมุตวัอยา่งของการคกุคามทัง้หมดทีก่ลา่ว
ขา้งตน้ ตวัอยา่งอืน่ของการกระท�าทีถ่อืเป็นการคกุคามทางเพศรวมถงึ:

• การขอมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่เป็นทีป่รารถนา การเรยีกรอ้งแสดงความ
ตอ้งการ หรอืการเกีย้วพาราสใีนทางเพศ

• การถกูเนือ้ตอ้งตวัทีไ่ม่เป็นทีป่รารถนา เชน่ การกอด การจบู การจบั 
การหยกิ การลบู หรอืการเสยีดสตีวัตอ่ผูอ้ืน่

• การพูดทีไ่ม่เหมาะสมเกีย่วกบัรปูรา่งหรอืลกัษณะภายนอก ทา่ทาง
หรอืค�าวจิารณท์างเพศ หรอืการจบีดว้ยค�าพูดหรอืทา่ทางซึง่ไม่เป็นที่
ปรารถนา หรอื

• การแสดงทา่ทางหรอืใชภ้าษา หรอืค�าวจิารณท์ีห่ยาบคายหรอืลามก

การเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม
คณุไดร้บัการคาดหมายใหส้รา้งสิง่แวดลอ้มในการท�างานทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตั ิการการ
คกุคาม และการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม แลว้รายงานความกงัวลเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัแิละการ
การคกุคาม
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กำรป้องกนัและกำรรำยงำน	– โดยทัว่ไปขอแนะน�าวา่ คณุไม่ควรปลอ่ย
ใหเ้หตกุารณท์ีไ่ม่เหมาะสมด�าเนินไปโดยไม่รายงานถงึเร ือ่งดงักลา่ว  

โดยไม่ส�าคญัวา่ใครจะเป็นผูส้รา้งเหตกุารณนี์ข้ึน้ หากคณุเชือ่วา่คณุ
 

ถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืถกูคกุคาม คณุควรรายงานเร ือ่งนีใ้หผู้จ้ดัการหรอื 

ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคลของคณุและใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวน
ทีเ่กดิขึน้ หากคณุไม่สะดวกทีจ่ะปรกึษากบัผูจ้ดัการหรอืฝ่ายทรพัยากร
บคุคลของคณุ หรอืหากคณุตอ้งการชอ่งทางทีไ่ม่ตอ้งแจง้ช ือ่หรอืเป็น
ความลบั คณุสามารถตดิตอ่ทางระบบสายดว่นของ Thomson Reuters 
ไดอ้กีทางหน่ึง ในบางประเทศ ผูโ้ทรศพัทผ่์านทางระบบสายดว่นอาจไดร้บั
การแจง้ใหท้ราบวา่จะไม่สามารถรายงานการเลอืกปฏบิตั/ิการคกุคามได ้
หากไม่มกีารระบชุ ือ่ เน่ืองจากความเป็นสว่นตวัและขอ้จ�ากดัทางกฎหมาย 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารสายดว่นและขอ้ยกเวน้สามารถดไูดใ้นหนา้
สายดว่นบนอนิทราเน็ตของเรา หวัหนา้งานหรอืผูจ้ดัการทกุคน ทีไ่ดท้ราบ
เร ือ่งความกงัวลเกีย่วกบัการคกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตัขิองพนักงาน  

ไม่วา่จะเป็นการรอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ  
ตอ้งรบีรายงานเร ือ่งนีใ้หต้วัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคลทราบทนัที

ขัน้ตอนกำรสอบสวน	– รายงานทกุเร ือ่งเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตัหิรอื
การคกุคามจะถกูสอบสวนอยา่งละเอยีดทนัท ีเราจะพยายามทีจ่ะใหก้าร
สอบสวนเป็นความลบัมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ระหวา่งการสบืสวน  

โดยทัว่ไปเราจะซกัถามผูร้อ้งเรยีนและบคุคลทีถ่กูเขา/เธอรอ้งเรยีน 

และจะมกีารซกัถามเพิม่เตมิเทา่ทีจ่�าเป็น

ไม่มกีำรตอบโต	้– เราหา้มการตอบโตท้กุรปูแบบตอ่บคุคลทีร่ายงาน
ดว้ยความบรสิทุธิใ์จในเร ือ่งการคกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตั ิหรอืบคุคล
ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการสอบสวนในเร ือ่งนี ้อยา่งไรก็ตามเราขอสงวนสทิธิ ์
ในการลงโทษทางวนัิยถา้คณุท�าการกลา่วหาโดยปราศจากเจตนาทีด่ใีน
เหตผุลของความเชือ่ในความถกูตอ้งของขอ้มูล หรอืถา้คณุทราบวา่ได ้
ใหข้อ้มูลทีป่ลอมแปลงหรอืสรา้งการกลา่วหาเท็จ ถา้คณุเชือ่วา่คณุถกู
ตอบโต ้คณุควรปฏบิตัติามขัน้ตอนในการรายงานทีส่รปุไวใ้นขอ้ปฏบิตัิ
นี ้ตามขอ้ปฏบิตันีิ ้ส�าหรบัการตอบโตด้งักลา่วเราจะลงโทษทางวนัิยอยา่ง
เหมาะสม จนถงึขัน้สงูสดุรวมถงึการเลกิจา้ง

การเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม
คณุไดร้บัการคาดหมายใหส้รา้งสิง่แวดลอ้มในการท�างานทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ 

การการคกุคาม และการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม แลว้รายงานความกงัวลเกีย่วกบัการเลอืกปฏบิตั ิ

และการการคกุคาม

ถาม:  ฉันพบซพัพลายเออรร์าย
หน่ึงเป็นประจ�าทกุสอง
สามเดอืนเพือ่แลกเปลีย่น
ความเห็นเกีย่วกบัความ
ตอ้งการของเราในอนาคต 
พนักงานขายคนหน่ึง
มกัชอบพูดตดิตลกเป็น
ประจ�าและมกับอกวา่เขา
คดิวา่ฉันดเูซก็ซีม่าก ฉัน
รูส้กึไม่พอใจ ฉันสามารถ
จะท�าอะไรไดบ้า้งเกีย่วกบั
เร ือ่งนี้

ตอบ:  Thomson Reuters 
หา้มการคกุคามและ
การเลอืกปฏบิตัทิ ัง้โดย
พนักงานของเราและ
บคุคลอืน่ทีเ่รามคีวาม
สมัพนัธท์างธรุกจิดว้ย 
ถา้คณุพบวา่การกระท�า
ของพนักงานขายผูนี้ข้อง
ซพัพลายเออรท์�าใหค้ณุ
ขุน่เคอืงใจ ก็ควรบอกให ้
เขาทราบถงึความรูส้กึ
ของคณุ ถา้คณุสะดวกใจ
ทีจ่ะท�าเชน่น้ัน แตถ่า้คณุ
ไม่สะดวกใจ หรอื 

เขาไม่สนใจฟังทีส่ิง่ทีค่ณุ
บอกกลา่ว ก็ควรบอกผู ้
จดัการหรอืตวัแทนฝ่าย
ทรพัยากรบคุคลใหท้ราบ
เร ือ่งนีเ้พือ่ทีเ่ราจะได ้
ด�าเนินการเพือ่ขจดัความ
กงัวลของคณุ

ถาม:		นโยบายเกีย่วกบัการเลอืก
ปฏบิตัแิละการคกุคามนี้
น�าไปใชท้ัว่โลกหรอืไม่

ตอบ:		ใช ่Thomson Reuters 
เช ือ่วา่พนักงานทัว่โลก
ควรจะมสีภาพแวดลอ้มใน

การท�างานทีป่ลอดภยัและ
ใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั 
มาตรฐานนีจ้งึถกูใชแ้มใ้น
สถานทีท่ีก่ฎหมายไม่ได ้
ระบถุงึการกระท�าเชน่นี้
โดยตรง



ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters23

 การสง่เสรมิใหเ้กดิความเคารพ ความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

Thomson Reuters พยายามสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีด่ตีอ่
สขุภาพและปลอดภยัส�าหรบัพนักงาน รวมถงึเป็นบรรษทัพลเมอืงทีด่ใีน
ประเทศทีเ่ราด�าเนินธรุกจิ ในเร ือ่งนี ้คณุตอ้ง:

• ด�าเนินการปฏบิตัขิองเราในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาและ 

จติวญิญาณของกฎหมายเกีย่วกบัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
ขอ้บงัคบัและนโยบายสาธารณะทีเ่ป็นตวัแทนเพือ่การปกป้องสขุภาพ 

และความปลอดภยัของพนักงาน ลกูคา้ ผูร้บัเหมา และผูท้ีม่าเยีย่มชม 

ของเรา
• ปฏบิตังิานของเราใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบั 

สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะลดผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ
• ปฏบิตัติามนโยบาย แนวทางปฏบิตั ิและระบบการจดัการเพือ่ใหแ้น่ใจ

ถงึความปลอดภยัของบคุลากร การป้องกนัมลพษิ การใชท้รพัยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามรบัผดิชอบการจดัหา โดยสอดคลอ้งกบั 
นโยบายความรบัผดิชอบบรษิทั ในอนิทราเน็ตของเรา;

• ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการท�างานหรอืขัน้ตอนตา่งๆ ตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั และการจดัการความเสีย่งเกีย่วกบัสขุภาพและความปลอดภยั 

• รว่มในการฝึกอบรมภาคบงัคบัหรอืการฝึกฝนจากการท�างาน ซึง่จะชว่ย
ในการจดัสง่งานตามความรบัผดิชอบอยา่งปลอดภยั และใชว้สัดแุละ
อปุกรณข์องบรษิทัอยา่งปลอดภยัและรบัผดิชอบ

• เขา้ใจถงึอนัตรายและการปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัเกีย่วกบัวสัดุ
อนัตรายและ/หรอืวสัดคุวบคมุกอ่นการซือ้ขายหรอืใชง้าน (หากม)ี

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูร้บัเหมา ผูข้าย หรอืเพือ่นรว่มงานทีท่�างานรว่มกบั
คณุ ไดใ้ชต้ามขอ้ตกลงเหลา่นีเ้สมอ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ในบนัทกึของบรษิทัน้ันมขีอ้มูลในการตดิตอ่ 
ทีถ่กูตอ้งในกรณีฉุกเฉินของคณุในปัจจบุนั และ

• จงระมดัระวงัในสถานทีท่�างาน ยกประเด็นความปลอดภยัหรอืขอ้กงัวล
เร ือ่งการรกัษาความปลอดภยัทีค่ณุมมีาพูดคยุกบัผูจ้ดัการหรอืตวัแทน
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลของคณุ

ควำมรุนแรงและกำรเป็นปรปักษใ์นสถำนทีท่�ำงำน

Thomson Reuters ไม่ยอมทนตอ่การกระท�าหรอืภยัคกุคามของ 
ความรนุแรง การขม่ขู ่และการเป็นปรปักษต์อ่พนักงานผูอ้ืน่ ลกูคา้ หรอื
บคุคลทัว่ไป ในขอบเขตทีอ่นุญาตตามกฎหมาย การหา้มนีจ้ะครอบคลมุ
ถงึกจิกรรมนอกเหนือจากงานทีส่ง่ผลกระทบในทางลบตอ่ชือ่เสยีงหรอื
ผลประโยชนท์างธรุกจิหรอืความปลอดภยัของพนักงานของ Thomson 
Reuters

หา้มผูใ้ดครอบครองอาวธุประเภทใดทัง้สิน้ หรอือปุกรณห์รอืสารทีเ่ป็น
อนัตรายหรอืวตัถอุนัตรายใดๆ ในสถานทีท่ี ่Thomson Reuters  

เชา่หรอืเป็นเจา้ของ ในสถานทีท่ี ่Thomson Reuters ใหก้ารสนับสนุน 
หรอืตลอดจนบนธรุกจิของบรษิทั เวน้แตม่กีารอนุญาตตามกฎหมาย 
ใหท้�าการน้ันและเฉพาะเมือ่มกีารอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ 

จากหวัหนา้การรกัษาความปลอดภยัทัว่โลก/ภมูภิาคเทา่น้ัน

ตวัอย่ำงกำรด�ำเนินกำรตอ้งหำ้ม	– ตอ่ไปนีเ้ป็นรายการทีไ่ม่เฉพาะ
เจาะจงของพฤตกิรรมตอ้งหา้ม:

• มสีว่นรว่มในพฤตกิรรมทีท่�าใหผู้อ้ืน่บาดเจ็บ หรอืถกูออกแบบเพือ่
 

หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะท�าใหผู้อ้ืน่บาดเจ็บ
• การท�าหรอืการสง่ขอ้ความรบกวนหรอืขม่ขู ่ทัง้วาจาและ/หรอืการเขยีน 

โดยตรงหรอืผ่านบคุคลทีส่าม
• มสีว่นรว่มในพฤตกิรรมทีก่า้วรา้ว ขม่ขู ่หรอืเป็นศตัร ู(รวมถงึการขม่เหง

รงัแก)
• มสีว่นรว่มในพฤตกิรรมทีส่รา้งความเสยีหายแกท่รพัยส์นิของนายจา้ง

หรอืทรพัยส์นิของผูอ้ืน่ หรอืถกูออกแบบมาเพือ่หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะสรา้ง
ความเสยีหายแกท่รพัยส์นิดงักลา่ว 

• มสีว่นรว่มในการสะกดรอย หรอืตดิตามเฝ้าดผููอ้ืน่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
และ

• กระท�าหรอืขม่ขูว่า่จะกระท�าความรนุแรง
พฤตกิรรมเหลา่นีเ้ป็นสิง่ตอ้งหา้มไม่วา่จะท�าโดยตวับคุคลหรอืผ่านทาง
โทรศพัท ์อเีมล การสง่ขอ้ความ จดหมาย หรอืผ่านรปูแบบของการสือ่สาร
ทางอเิล็กทรอนิกสห์รอืในรปูแบบอืน่

หากคณุรูส้กึวา่คณุหรอืบคุคลอืน่ถกูขม่ขูห่รอือาจมกีารใชค้วามรนุแรง 
หรอืถา้คณุพบกจิกรรมทีน่่าสงสยั คณุตอ้งแจง้ใหศ้นูยด์�าเนินการรกัษา 
ความปลอดภยั และผูจ้ดัการหรอืหวัหนา้งาน รวมถงึเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลทราบทนัที

ในกรณีฉุกเฉินทีอ่ำจเป็นอนัตรำยถงึชวีติ	ใหแ้จง้ต�ำรวจหรอื	
รถพยำบำลในทอ้งถิน่นัน้ทนัทแีลว้จำกนัน้จงึแจง้ตอ่ศูนย ์

	

ด�ำเนินกำรรกัษำควำมปลอดภยั:	+1	646-223-8911/8912		
หรอืศูนยร์กัษำควำมปลอดภยัภูมภิำค	EMEA/APAC:		
+44	(207)	542	5660	และบุคคลอืน่ตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้

ปัญหาภายในครอบครวัและสว่นตวัทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะเขา้สูท่ีท่�างาน 
 

(เชน่ ค�าสัง่ในการป้องกนั ค�าสัง่หา้มกระท�าการ ฯลฯ) ควรรายงานตอ่
ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคลของพนักงานและการรกัษาความปลอดภยั 
ทัว่โลก ดนูโยบายการป้องกนัความรนุแรงในสถานทีท่�างานได ้

บนอนิทราเน็ตของ Thomson Reuters

สขุภาพและความปลอดภยั การรกัษา 
ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม
เรามุ่งมั่นในเร ือ่งสขุภาพและความปลอดภยัของพนักงาน



ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters24

 การสง่เสรมิใหเ้กดิความเคารพ ความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

เคร ือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละยาเสพตดิท�าใหค้วามสามารถในการท�างาน
ของคณุดอ้ยประสทิธผิลลงและท�าใหเ้กดิอนัตรายกบัคณุและคนรอบขา้ง
ได ้Thomson Reuters หา้มการครอบครอง การใช ้การซือ้ขาย ขาย 
พยายามขาย จา่ยแจก หรอืผลติยาผดิกฎหมายในทีท่�างาน รวมทัง้ยา
ทีไ่ม่ตอ้งใชใ้บสัง่จากแพทย ์เชน่เดยีวกบัการละเมดิ/ใชใ้นทางทีผ่ดิของ
แอลกอฮอลแ์ละยาผดิกฎหมายและยาทีต่อ้งมใีบสัง่แพทยข์ณะทีป่ฏบิตังิาน
ทัง้ในและนอกสถานทีข่อง Thomson Reuters 

คณุไม่ควรรายงานตวัเขา้ท�างานเมือ่ประสทิธภิาพในการท�างานบกพรอ่ง
อนัเน่ืองจากแอลกอฮอล ์ยกเวน้เมือ่คณุไดร้บัการอนุมตัทิีเ่ฉพาะเจาะจง
จาก Thomson Reuters คณุไม่ควรครอบครองหรอืดืม่แอลกอฮอลข์ณะ
อยูใ่นสถานทีข่อง Thomson Reuters ถา้คณุอยูใ่นงานเลีย้งทีจ่ดัขึน้
โดย Thomson Reuters หรอืจดัโดยลกูคา้ ใหใ้ชว้จิารณญาณทีด่ใีน
การดืม่แอลกอฮอล ์ถา้คณุไม่แน่ใจวา่จะสามารถขบัรถไดห้รอืไม่ ก็ไม่ควร
ขบั คณุควรใชว้ธิอีืน่ เชน่ เรยีกใชบ้รกิารแท็กซีห่รอืพาหนะบรกิาร หรอื 

ใหเ้พือ่นพนักงานไปสง่

พนักงานทีล่ะเมดินโยบายนีจ้ะถกูลงโทษทางวนัิย จนถงึขัน้สงูสดุรวมถงึ
การเลกิจา้ง เน่ืองจากการเกีย่วขอ้งกบัยาบางประเภทเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 
ดงัน้ันการละเมดินโยบายนีอ้าจท�าใหค้ณุถกูจบักมุและถกูฟ้องรอ้งด�าเนิน
คดโีดยหน่วยงานผูร้กัษากฎหมายได ้

ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต Thomson Reuters ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ด�าเนินตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎ รวมทัง้
แตไ่ม่จ�ากดัเฉพาะการทดสอบยาและ/หรอืแอลกอฮอลโ์ดยผูเ้ช ีย่วชาญ
ทางการแพทยต์ามคณุวฒุแิละการตรวจคน้วตัถใุนทีท่�างาน

ยาเสพตดิและแอลกอฮอล ์
ไม่ใชย้าทีผ่ดิกฎหมาย ใชแ้อลกอฮอลใ์นทางทีผ่ดิ หรอืการละเมดิตอ่ใบสัง่แพทยอ์ยา่งผดิๆ 
ขณะปฏบิตัธิรุกจิให ้THOMSON REUTERS

ถาม:  ฉันจะขอความชว่ยเหลอื
หรอืค�าปรกึษาเกีย่วกบั
แอลกอฮอลห์รอืยา 
ไดท้ีไ่หน

ตอบ:  ถา้คณุก�าลงัประสบกบั
ปัญหาสว่นตวัทีร่นุแรง 
เชน่ โรคพษิสรุาเร ือ้รงั

หรอืใชย้าเกนิขนาด 
(หรอืแมแ้ตเ่ร ือ่งอืน่ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้ง เชน่ ความ 
เศรา้โศกเกีย่วกบัชวีติ 
สมรสหรอืครอบครวั)  
เราสนับสนุนใหค้ณุ 
ใชโ้ครงการชว่ยเหลอื 
พนักงานหรอื 

LifeWorks ขอ้มูล 
ใดๆ ทีค่ณุแจง้มาจะถกู
เก็บเป็นความลบั  
แตถ่า้คณุอาศยัอยูใ่น 
ประเทศทีไ่ม่มโีครงการ
ชว่ยเหลอืพนักงานหรอื 
LifeWorks นี ้ 
คณุสามารถตดิตอ่กบั

ตวัแทนฝ่ายทรพัยากร
บคุคลเพือ่ขอขอ้มูลของ
บรกิารคลา้ยคลงึกนัซึง่
อาจมอียูใ่นพืน้ทีข่องคณุ



ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters25

 การท�างานกบัลกูคา้และบคุคลทีส่ามอืน่ๆ
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เรายดึถอืในการแขง่ขนัทีย่ตุธิรรมและเปิดเผย และความส�าเรจ็ของเรา
สว่นหน่ึงขึน้อยูก่บัความสามารถในการเสนอสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพ
ในราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้แมว้า่จะเป็นการแขง่ขนัทีส่งูเพยีงใด แตเ่รา
ยงัคงปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและกฎหมายการแขง่ขนัที่
เกีย่วขอ้งในทกุทีท่ีเ่ราด�าเนินธรุกจิ

กำรตดิตอ่กบัคูแ่ข่ง	– กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการตอ่ตา้น
การผูกขาดหรอืการแขง่ขนัมคีวามซบัซอ้นสงูและครอบคลมุการปฏบิตัิ
หลายอยา่งทีอ่าจจดัอยูใ่นขา่ยผดิกฎหมายได ้กฎหมายและระเบยีบขอ้
บงัคบัวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผูกขาดหรอืการแขง่ขนัหลายฉบบัหา้มการ
ท�าขอ้ตกลงกบัคูแ่ขง่หรอืลกูคา้เพือ่จ�ากดัหรอืควบคมุการแขง่ขนั หรอื
การแลกเปลีย่นขอ้มูลกบัคูแ่ขง่หรอืลกูคา้ ซ ึง่อาจจ�ากดัหรอืควบคมุการ
แขง่ขนัได ้ซ ึง่หมายความวา่เราจะไม่ปรกึษา ตกลงกบั หรอืแนะน�าคูแ่ขง่
อยา่งเด็ดขาดเพือ่จะ:

• ยนืราคา
• แลกเปลีย่นขอ้มูลเกีย่วกบัการตัง้ราคา สว่นตา่งก�าไร ตน้ทนุ เงือ่นไข

การขาย รอบการช�าระเงนิ ลกูคา้ การสง่เสรมิการขาย สว่นลด แผนการ
ตลาดหรอืแผนกลยทุธ ์หรอืขอ้มูลอืน่เกีย่วกบัการแขง่ขนัทีล่ะเอยีดออ่น

• แบง่สนัปันสว่นโอกาสในการขายหรอืพืน้ทีข่าย
• ไม่ชกัชวนลกูคา้ของกนัและกนั
• งดขายสนิคา้หรอืบรกิารบางอยา่ง
• งดขายสนิคา้หรอืบรกิารบางอยา่งใหก้บั หรอืชกัชวนลกูคา้บางราย
• ฉอ้โกงการแขง่ขนัประมูลราคาแบบเสร ีหรอื
• คว�า่บาตรซพัพลายเออรห์รอืผูข้ายบางราย
ถา้คูแ่ขง่ตอ้งการเจรจาเร ือ่งทีค่ณุคดิวา่อาจจดัอยูใ่นประเด็นการผูกขาด 
คณุควรแจง้ไปวา่คณุไม่สามารถสนทนาในหวัขอ้นีไ้ด ้ถา้การเจรจายงัคง
ด�าเนินตอ่ไป คณุควรยตุมินัดว้ยตนเอง ถา้คณุเขา้รว่มงานสมัมนา งาน
แสดงสนิคา้ งานสมาคม หรอืงานสงัสรรคแ์ลว้ไดพ้บปะกบัคูแ่ขง่แบบไม่เป็น
ทางการ เป็นเร ือ่งทีด่ทีีค่วรจะจ�ากดัการพบปะเชน่นีใ้หอ้ยูใ่นขอบเขตทีเ่ป็น
ไปไดแ้ละใหเ้ขยีนบนัทกึสรปุสิง่ทีไ่ดพู้ดคยุกนัไวด้ว้ย มาตรฐานการตดัสนิ
เร ือ่งการสมรูร้ว่มคดิของการละเมดิกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
การผูกขาดน้ันกวา้งมาก และการตกลงกนัแบบผดิกฎหมายนีส้ามารถพบ
ไดถ้งึแมว้า่คูแ่ขง่ขนัจะไม่เคยพบหรอืพูดคยุกนัเลย แตไ่ดด้�าเนินการบาง

อยา่ง เชน่ การแบง่ปันขอ้มูลการแขง่ขนักนั (แมแ้ตเ่พยีงการรบัขอ้มูล 
ดงักลา่ว เชน่ การรบัสง่ขอ้มูลทางเดยีวก็สามารถถอืเป็นการแบง่ปัน)  
การละเมดิการผูกขาดนีไ้ม่จ�าเป็นตอ้งพสิจูนจ์ากขอ้ตกลงทีเ่ป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร การละเมดินีส้ามารถพสิจูนไ์ดจ้ากการกระท�าของบคุคล
หรอืองคก์ร ดงัน้ันจงึควรระมดัระวงัอยา่งมากในการพูดคยุกบัคูแ่ขง่หรอื 
ผูม้แีนวโนม้วา่จะเป็นคูแ่ขง่

ตรวจสอบแนวทำงปฏบิตัติำมกฎหมำยส�ำหรบัขอ้ตกลงบำง
ประเภท	– ในการด�าเนินธรุกจิ เราจ�าเป็นตอ้งเจรจาตอ่รองเร ือ่งขอ้ตกลง
กบัลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และผูจ้ดัจ�าหน่ายของเรา อยา่งไรก็ด ีขอ้ตกลง
เหลา่นีบ้างคร ัง้อาจเป็นประเด็นเร ือ่งการผูกขาดได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

 

คณุควรขอค�าปรกึษาจากนักกฎหมายของ Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุกอ่นทีจ่ะ:

• ใชก้ารก�าหนดราคาหรอืเงือ่นไขใบอนุญาตของลกูคา้เพือ่ผลกัดนัหรอื
ขดัขวางการแขง่ขนัโดยไม่สมควร (เชน่ การเปลีย่นแปลงของราคา  
หรอืการลดราคาแบบสดุสดุ)

• ขายสนิคา้หรอืบรกิารทีต่�า่กวา่ทนุ
• สรา้งเงือ่นไขการขายสนิคา้ บรกิาร หรอืสว่นลดเมือ่ลกูคา้ซือ้ผลติภณัฑ ์

อืน่ๆ 
• เขา้รว่มสญัญาการซือ้ขายพเิศษ ซึง่เป็นขอ้ตกลง 'ผูกมดั' หรอืขอ้ตกลง

ของการไม่แขง่ขนัหรอืของการแลกเปลีย่น
• ปฏบิตัติอ่ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืตวัแทนจ�าหน่ายในลกัษณะทีไ่ม่เทา่

เทยีมกนั (เชน่ ก�าหนดราคาและ/หรอืการเขา้ถงึผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
ทีไ่ม่เทา่เทยีมกนั) โดยทีค่วามไม่เสมอภาคดงักลา่วอาจมผีลกระทบ 

ทีไ่ม่ดตีอ่การแขง่ขนั
• ท�าขอ้ตกลงรว่มกบับคุคลทีส่ามทีเ่ราจ�าหน่ายผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ใหใ้นราคาทีแ่น่นอน หรอื
• ควบคมุผูจ้ดัจ�าหน่ายเกีย่วกบัผูซ้ ือ้ หรอืราคา
เน่ืองจากกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการผูกขาดหรอื 
การแขง่ขนัมคีวามซบัซอ้นมาก จงึอาจมขีอ้ยกเวน้และเงือ่นไขมากมาย  
และทัง้ความแตกตา่งทีส่งูมากในแตล่ะประเทศ คณุควรปรกึษานักกฎหมาย
ของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุลว่งหนา้กอ่น
วางแผนปฏบิตักิารทีอ่าจถอืเป็นการตอ่ตา้นการแขง่ขนัได ้

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม การตอ่ตา้น 
การผูกขาด และขา่วกรองทีส่ามารถแขง่ขนัได ้
ใชค้วามระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและกฎหมาย 

เร ือ่งการแขง่ขนั แขง่ขนัและจดัการอยา่งเป็นธรรมกบัผูอ้ืน่ และรวบรวมขา่วกรองทีแ่ขง่ขนั
 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย
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กำรท�ำตลำดของสนิคำ้และบรกิำร	– เรายงัไดด้�าเนินธรุกจิกบัลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์คูแ่ขง่และผูถ้อืหุน้ของเราอยา่งเป็นธรรม แมก้ารท�าการ
ตลาดและการโฆษณาเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

คณุก็ไม่ควรกลา่วหาหรอืวจิารณส์นิคา้หรอืบรกิารของคูแ่ขง่อยา่ง 
ไม่เป็นธรรม แมว้า่เราจะไดมุ่้งมั่นเพือ่สง่มอบสิง่ทีเ่หนือกวา่ความ

 

คาดหวงัของลกูคา้ แตเ่ราจะพูดแตค่วามจรงิดว้ยความซือ่สตัยเ์กีย่วกบั 

การมอียู ่ความเหมาะสม คณุภาพ และความสามารถในการท�างาน 
ของสนิคา้ บรกิาร และธรุกจิของเราเทา่น้ัน

กำรรวบรวมขอ้มูลของคูแ่ข่ง	– เพือ่ความส�าเรจ็อยา่งตอ่เน่ือง 
Thomson Reuters ตอ้งเขา้ใจคูแ่ขง่ ดงัน้ันการรวบรวมขา่วกรองของ 
คูแ่ขง่อยา่งถกูกฎหมาย (ซึง่กระท�าภายใตแ้นวทางปฏบิตัสิ�าหรบัขา่วกรอง
ทีส่ามารถแขง่ขนัไดข้องเรา) จงึเป็นเร ือ่งหน่ึงทีส่�าคญัของการด�าเนินธรุกจิ 
อยา่งไรก็ตาม คณุไม่ควรไดข้อ้มูลของคูแ่ขง่มาอยา่งผดิกฎหมายหรอื 
ผดิจรรยาบรรณ ถา้คณุไดร้บัหรอืมผูีเ้สนอขอ้มูลหรอืขา่วสารเกีย่วกบั 
คูแ่ขง่บนสภาวการณท์ีน่่าสงสยั คณุไม่ควรกระจายขอ้มูลออกไป คณุหรอื
ผูจ้ดัการของคณุควรปรกึษากบันักกฎหมายของ Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ คณุไม่ควรบดิเบอืนขอ้มูลเกีย่วกบั 

ตวัเองหรอืบรษิทัทีค่ณุท�างานอยูเ่พือ่หวงัจะหาหนทางใหไ้ดข้อ้มูลของ
สนิคา้หรอืบรกิารของคูแ่ขง่ คณุไม่ควรฝ่าฝืนเงือ่นไขตามสญัญาหรอืสทิธิ
ในทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลทีส่าม หรอืดงึดดูลกูคา้หรอืบคุคล 
ทีส่ามอืน่ๆ ใหท้�าการน้ันเพือ่ใหไ้ดร้บัขา่วกรองทีส่ามารถแขง่ขนัได ้

 

กอ่นทีจ่ะสบืหาหรอืการใชข้า่วกรองทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้ดๆ โปรด 

ท�าความเขา้ใจแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัขา่วกรองทีส่ามารถแขง่ขนัได ้
ของเรา (มอียูบ่นอนิทราเน็ตของเรา) หากคณุมคี�าถามใดๆ เกีย่วกบั 
การใชแ้นวทางการปฏบิตัเิหลา่นี ้ตดิตอ่นักกฎหมายของ Thomson 
Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุอยู่

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม การตอ่ตา้น 
การผูกขาด และขา่วกรองทีส่ามารถแขง่ขนัได ้
ใชค้วามระมดัระวงัเพือ่หลกีเลีย่งการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผูกขาดและกฎหมาย 

เร ือ่งการแขง่ขนั แขง่ขนัและจดัการอยา่งเป็นธรรมกบัผูอ้ืน่ และรวบรวมขา่วกรองทีแ่ขง่ขนั
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ถาม:  ฉันก�าลงัวางแผนจะ 
เขา้รว่มงานสมัมนาของ
อตุสาหกรรมและคาดวา่
จะพบเจา้หนา้ทีใ่นระดบั
เดยีวกบัฉันของคูแ่ขง่
ส�าคญัรายหน่ึง ฉันไดย้นิ
ขา่วลอืมาวา่ทัง้เราและเขา
ก�าลงัวางแผนเขา้รว่มการ
ประมูลสญัญาบรกิารใหม่
ของบรษิทัแหง่หน่ึง ฉันจะ
พูดกบัเขาไดห้รอืไม่

ตอบ:  อาจจะได ้แตต่อ้งไม่เกีย่ว
กบัการรว่มประมูลหรอื
ขอ้มูลส�าคญัใดๆ ทีท่�าให ้
เกดิความไดเ้ปรยีบในการ

แขง่ขนัได ้เชน่ ขอ้มูลการ
ก�าหนดราคา คณุควรพูด
คยุกบันักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ที่
สนับสนุนหน่วยธรุกจิของ
คณุกอ่นเร ิม่การสนทนา
ใดๆ กบัคูแ่ขง่ ซ ึง่อาจ
เกีย่วขอ้งกบับางเร ือ่ง เชน่ 
การตัง้ราคาและตน้ทนุ 
แมว้า่การสนทนาทีไ่ม่
เป็นทางการทีง่านประชมุ 
(รวมถงึการรบัสง่ขอ้มูล
ทางเดยีวจากคูแ่ขง่ราย
หน่ึงไปยงัคูแ่ขง่อกีราย
หน่ึง ทีส่ง่ผลใหม้กีารกระ
ท�าใดๆ เน่ืองจากขอ้มูล

น้ัน) สามารถเป็นเจตนา
ของการละเมดิกฎหมาย
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยการผูกขาดหรอืการ
แขง่ขนั

ถาม:  ฉันม ีID การเขา้ถงึสว่น
ตวัส�าหรบัการบรกิารของ
บคุคลทีส่ามจากนายจา้ง
เกา่รายลา่สดุของฉัน และ 
ID น้ันยงัคงใชง้านได ้ 
ฉันสามารถใหเ้พือ่นรว่ม
งานของฉันใชไ้ดห้รอืไม่

ตอบ:  คณุไม่เพยีงแตไ่ม่ควร
แบง่ปัน ID หรอืรหสั
ผ่านของคณุกบับคุคล

ทีส่ามเทา่น้ัน แตค่ณุยงั
ไม่สามารถใชบ้รกิาร
ใดๆ หรอืขอ้มูลลบัจาก
การจา้งงานทีผ่่านมา
ของคณุเพือ่วตัถปุระสงค ์
ของ Thomson 
Reuters การใชบ้รกิาร
ใดๆ ของบคุคลทีส่าม
ตอ้งมใีบอนุญาตทีเ่หมาะ
สมและคณุตอ้งปฏบิตัิ
ตามสญัญาและสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของ
บคุคลทีส่ามทีใ่ชบ้งัคบั
ทกุคร ัง้



ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของ Thomson Reuters27

 การท�างานกบัลกูคา้และบคุคลทีส่ามอืน่ๆ

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

เราใหแ้ละรบัของก�านัล การเลีย้งอาหาร การบรกิาร และสนัทนาการตาม
แนวทางการปฏบิตัสิ�าหรบัเร ือ่งนีโ้ดยเฉพาะ เราใชพ้ืน้ฐานในการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้และบรกิารจากผูข้าย ซพัพลายเออร ์ทีป่รกึษา และหลกัเกณฑ ์
อืน่ๆ เชน่ คณุภาพ ราคา และความน่าเชือ่ถอื และเราคาดหวงัวา่ลกูคา้จะ
ซือ้สนิคา้และบรกิารจากเราบนพืน้ฐานเดยีวกนั การใหห้รอืรบัของก�านัล
และความบนัเทงิอาจจะสง่ผลกระทบตอ่วตัถปุระสงคแ์ละการตดัสนิใจ และ
อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีว่า่ดว้ยการใหส้นิบนและการ
ทจุรติในกรณีทีร่นุแรง

ของก�ำนลั	กำรเลีย้งอำหำร	บรกิำร	และสิง่บนัเทงิทีย่อมรบัได	้–	
ของก�านัล การเลีย้งอาหาร บรกิาร และสิง่บนัเทงิจะเป็นสิง่ทีย่อมรบัไดแ้ละ
สอดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตันีิ ้ถา้สิง่เหลา่นี:้

• ไม่บอ่ยคร ัง้เกนิไปนักและเป็นสิง่ทีม่มูีลคา่ไม่มากมายจนเกนิไปเมือ่เทยีบ
กบัต�าแหน่งของคณุ

• ถกูตอ้งตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและสอดคลอ้งตามธรรมเนียมปฏบิตั ิ

ทางธรุกจิหรอืมารยาทอนัดี
• ไม่ท�าใหผู้ร้บัรูส้กึผูกมดัใดๆ ตอ่ผูท้ีใ่หข้องก�านัล
• ไม่มเีงนิสดรวมอยูด่ว้ย
• ไม่ท�าให ้Thomson Reuters บคุคลทีร่บัหรอืบคุคลทีใ่หข้องก�านัล 

ตอ้งอบัอายถา้มกีารเปิดเผยในภายหลงั และ
• ไม่เป็นการมอบใหแ้ก ่หรอืรบัจากเจา้หนา้ทีร่ฐับาล เวน้แตว่า่คณุไดร้บั 

การอนุมตัลิว่งหนา้จากนักกฎหมายของ Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ โปรดระวงัดว้ยวา่ลกูคา้ของ Thomson 
Reuters บางรายท�างานใหก้บัสถาบนัและมหาวทิยาลยัสาธารณะ  
และอาจถอืวา่เป็นพนักงานของรฐัได ้

เพราะเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะนิยาม “ไม่มากมายจนเกนิไป” ใหค้รอบคลมุ 
ทกุกรณีทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เราจงึเช ือ่ในวจิารณญาณทีด่ขีองคณุ

 

ในสถานการณเ์หลา่นี ้ถา้คณุมขีอ้สงสยั คณุควรปรกึษาผูจ้ดัการ  
ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืนักกฎหมายของ Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ 

ในทกุกรณี คณุควรไม่ลมืวา่ลกูคา้ของเรามกัจะมนีโยบายและแนวทาง 
การปฏบิตัขิองตนเอง และคณุไม่ควรเสนอของก�านัล อาหาร การบรกิาร  
หรอืสิง่บนัเทงิทีค่ณุรูห้รอืสงสยัวา่จะละเมดินโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัิ
เหลา่น้ัน โปรดระลกึวา่ในบางธรุกจิของเรามนีโยบายในการรบัของก�านัล 
ทีเ่ขม้งวดกวา่ และคณุควรตอ้งปฏบิตัติามนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ

 

ซึง่เขม้งวดมากทีส่ดุ

ตวัอย่ำงของของก�ำนลั	– ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งของของก�านัล 
ทีโ่ดยทัว่ไปคณุสามารถรบัหรอืใหไ้ด:้

• วสัดสุง่เสรมิการขายทีป่ระทบัตราบรษิทัหรอืสนิคา้
• ของรางวลัทีไ่ดร้บัจากการจบัฉลากหรอืประกวดในงานประชมุสมัมนา

ของอตุสาหกรรม
• บตัรเขา้ชมกฬีาหรอืงานวฒันธรรมทอ้งถิน่
• การเลีย้งอาหารและการเลีย้งรบัรองทีม่มูีลคา่เหมาะสมเมือ่ด�าเนินธรุกจิ
• การแสดงความขอบคณุอยา่งสภุาพหรอืการใหข้องก�านัลในโอกาส 

สว่นตวัตา่งๆ เชน่ งานแตง่งานและการคลอดลกู และ
• ของก�านัลเล็กๆ ทีม่คีา่ไม่มากตามประเพณีเทศกาลวนัหยดุ

กำรพจิำรณำถงึเร ือ่งของก�ำนลั	– ถามตวัคณุเองดว้ยค�าถามตอ่ไปนี้
จะชว่ยคณุตดัสนิใจไดว้า่คณุจะรบัหรอืใหข้องก�านัลหรอืไม่:

• เบือ้งหลงัของความตัง้ใจในการใหห้รอืรบัของก�านัลคอือะไร
• คณุจะรูส้กึไม่สบายใจหรอือบัอายหรอืไม่ถา้ผูร้ว่มงานของคณุในต�าแหน่ง

หรอืระดบัเทา่เทยีมกนัทราบเร ือ่งเกีย่วกบัของก�านัลนี้

• ของก�านัลนีถ้กูน�ามาใหค้ณุหรอืคณุไดน้�าไปใหใ้นสถานทีท่�างาน หรอื
นอกสถานทีท่�างานเพือ่ไม่ใหค้นอืน่ลว่งรูห้รอืไม่

• ถา้คณุเป็นผูใ้หข้องก�านัล ผูท้ีค่ณุวางแผนวา่จะน�าของก�านัลไปใหม้ ี
นโยบายทีห่า้มการรบันีห้รอืไม่ เมือ่สงสยั โปรดตรวจสอบวา่

• คณุรูส้กึวา่สิง่นีถ้กูตอ้งหรอืไม่ ถา้ไม่ อยา่รบั อยา่ให ้หรอืสอบถาม 

เพือ่ขอค�าแนะน�าเสยีกอ่น
ในบางประเทศ การปฏเิสธทีจ่ะรบัของก�านัลหรอืสง่ของก�านัลคนืถอืเป็น 
เร ือ่งเสยีมารยาท ถา้เกดิเร ือ่งดงักลา่ว คณุควรรบัของก�านัลน้ันไว ้

 

ในนามของ Thomson Reuters และปรกึษากบัผูจ้ดัการทีเ่หมาะสม 
วา่จะจดัการกบัของก�านัลน้ันอยา่งไร

ถา้คณุตอ้งการทีจ่ะใหห้รอืรบัของก�านัล การเลีย้งอาหาร บรกิาร หรอื 

สิง่บนัเทงิทีไ่ม่เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัขิา้งตน้ หรอืคณุมคี�าถามใดๆ  

คณุควรปรกึษาลว่งหนา้กบันักกฎหมายของ Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดนูโยบายและ
แนวทางการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติเกีย่วกบัการใหข้องก�านัล 
การทอ่งเทีย่ว และความบนัเทงิบนอนิทราเน็ตของเรา

การใหห้รอืรบัการจา่ยเงนิ สทิธปิระโยชน ์ 
หรอืของก�านัล
ใชว้จิารณญาณใหด้ทีีส่ดุของคณุในการใหแ้ละรบัของก�านัล อยา่ช�าระเงนิซ ึง่ไม่ไดร้บั 

การอนุมตัทิ ัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มใหก้บับรษิทัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐับาล
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กำรตดิสนิบนและกำรช�ำระเงินและกำรใหข้องก�ำนลั	
ทีไ่ม่เหมำะสม	– นโยบายของเราตลอดจนกฎหมายในหลาย 
ประเทศทีเ่ราท�าธรุกจิอยู ่หา้มมใิหค้ณุจา่ยหรอืเขา้รว่มในการช�าระ
เงนิใดๆ ในรปูแบบทีเ่ป็นสาเหตหุรอืสรา้งอทิธพิลอนัไม่เหมาะสม 
ตอ่การตดัสนิใจของบคุคล บรษิทั หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐับาล  
เพือ่ใหม้กีารด�าเนินการในลกัษณะทีท่�าใหค้ณุหรอื Thomson 
Reuters ไดเ้ปรยีบอยา่งไม่เหมาะสม และเชน่เดยีวกนั คณุไม่สามารถ
จะเชือ้เชญิ สง่เสรมิ หรอืรบัสนิบนหรอืการจา่ยเงนิ ของก�านัล หรอื 
ความชว่ยเหลอืทีอ่าจมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของคณุหรอืผูอ้ืน่  

ถงึแมส้ิง่ทีพ่จิารณาวา่เป็นการใหส้นิบนในประเทศหน่ึงอาจเป็นสิง่ที่
 

ยอมรบัไดใ้นประเทศอืน่ ดงัน้ันคณุจงึถกูก�าหนดใหป้ฏบิตัติามระเบยีบนี ้
 

สนิบนและการช�าระเงนิอืน่ๆ ทีไ่ม่เหมาะสมและของก�านัลอาจอยูใ่น 

หลายรปูแบบซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ�ากดัเฉพาะ:

• การจา่ยเงนิโดยตรง
• สว่นแบง่
• เงนิคนืหรอืสว่นลดทีไ่ม่สามารถอธบิายได ้
• ใบแจง้หนีส้�าหรบัคา่ใชจ้า่ยทีป่ลอมแปลงขึน้
• สนิคา้และบรกิารทีม่ากเกนิกวา่ส�าหรบัการใชส้ว่นบคุคล

กำรจำ่ยเงินเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก	– “การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวย 
ความสะดวก” (การจา่ยเงนิจ�านวนเล็กนอ้ยแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัหรอื 
บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัรองการปฏบิตังิานตามปกต ิเชน่ การออก
วซีา่หรอืเอกสารอืน่ๆ ของทางราชการ การออกใบอนุญาตทีไ่ม่ตอ้งอาศยั
ดลุยพนิิจ การขอตดิตัง้โทรศพัทห์รอืไฟฟ้า และกจิกรรมอืน่ทีค่ลา้ยกนั) 
อาจท�าไดต้ามกฎหมายในบางประเทศ แตม่หีลายประเทศซึง่ไม่มขีอ้ยกเวน้
เร ือ่งนีใ้นกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติของ
ตน Thomson Reuters หา้มการจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกโดย
พนักงานและตวัแทนของบรษิทั หากคณุก�าลงัเผชญิกบัค�าขอใหม้กีารจา่ย
เงนิดงักลา่ว คณุควรปฏเิสธ 

ถา้คณุเชือ่วา่การจา่ยเงนิเป็นเร ือ่งจ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์
ทางธรุกจิของ Thomson Reuters และคณุไม่แน่ใจวา่การจา่ยเงนินีไ้ด ้
รบัอนุญาตภายใตก้ฎหมายหรอืระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั หรอืขอ้ปฏบิตันีิห้รอืไม่ 
คณุตอ้งตดิตอ่นักกฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วย
ธรุกจิของคณุอยู ่การจา่ยเงนิดงักลา่วโดยไม่ปรกึษานักกฎหมายกอ่นจะ
ถอืเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ Thomson Reuters และอาจท�าใหค้ณุ 
ถกูลงโทษทางวนัิย จนถงึขัน้สงูสดุรวมถงึการเลกิจา้ง

ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดนูโยบายและแนวทางการตอ่ตา้นการใหส้นิบน 
และการทจุรติเกีย่วกบัการใหข้องก�านัล การทอ่งเทีย่ว และความบนัเทงิ 

บนอนิทราเน็ตของเรา

การใหห้รอืรบัการจา่ยเงนิ สทิธปิระโยชน ์ 
หรอืของก�านัล
ใชว้จิารณญาณใหด้ทีีส่ดุของคณุในการใหแ้ละรบัของก�านัล อยา่ช�าระเงนิซ ึง่ไม่ไดร้บั 

การอนุมตัทิ ัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มใหก้บับรษิทัหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐับาล

ถาม:		ซพัพลายเออรร์ายหน่ึงได ้
เชญิฉันออกไปตกีอลฟ์
แลว้ทานอาหารค�า่และ
รว่มดืม่กนัทีร่า้นอาหาร
แหง่หน่ึง ฉันสามารถรบั
ขอ้เสนอของเขาไดห้รอืไม่ 

ตอบ:  ได ้ถา้การเชญินีเ้ป็น
ธรรมเนียมปฏบิตัทิาง
ธรุกจิ ไม่มากเกนิไป
และมเีจตนาในการ
กระชบัความสมัพนัธใ์ห ้
แน่นแฟ้นขึน้ 

ถาม:		หน่วยงานของรฐัทกุแหง่มี
ระเบยีบขอ้บงัคบัเดยีวกนั
นีใ้นเร ือ่งเกีย่วกบัของ
ก�านัลหรอืไม่ 

ตอบ:		ไม่ ระเบยีบและขอ้บงัคบั
ทัง้หลายแตกตา่งกนัใน
บรรดาหน่วยงานระดบั
รฐับาลกลาง ระดบัมลรฐั 
และระดบัทอ้งถิน่ในแตล่ะ
ประเทศ ปรกึษานัก

กฎหมายของ Thomson 
Reuters ทีส่นับสนุน
หน่วยธรุกจิของคณุถา้
คณุมคี�าถาม

ถาม:		เราไดจ้า้งตวัแทนในทอ้ง
ถิน่เพือ่ชว่ยใหเ้ราได ้
สญัญาท�างานกบัรฐับาล 
เราไม่ไดจ้า่ยเงนิอนัไม่
เหมาะสมอยา่งใดทัง้สิน้
ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรฐั
ผูร้บัผดิชอบการพจิารณา
ใหส้ญัญาน้ัน แตเ่ราไม่
อาจทราบไดว้า่ตวัแทนดงั
กลา่วกระท�าหรอืไม่ การก
ระท�าของตวัแทนจะท�าให ้
Thomson Reuters 
เดอืดรอ้นหรอืไม่

ตอบ:		ใช ่หากเราจา่ยเงนิใหก้บั
บคุคลหรอืบรษิทัซ ึง่ไดน้�า
เงนิจ�านวนน้ันบางสว่น
หรอืทัง้หมดจา่ยใหเ้จา้
หนา้ทีร่ฐับาล Thomson 
Reuters อาจมคีวามผดิ

ได ้เมือ่ท�างานกบัตวัแทน
หรอืคนกลาง เป็นเร ือ่ง
ส�าคญัทีจ่ะตอ้งด�าเนิน
ขัน้ตอนการพสิจูนท์ราบ
ในประวตัภิมูหิลงัและได ้
รบัค�ายนืยนัในสญัญา
การเป็นตวัแทนจากพวก
เขาวา่จะไม่มกีารจา่ย
เงนิอยา่งไม่เหมาะสมใน
นามของ Thomson 
Reuters คณุควร
ปรกึษานักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ซึง่
สนับสนุนหน่วยธรุกจิของ
คณุอยูเ่มือ่ตอ้งท�างานกบั
ตวัแทนหรอืคนกลาง

ถาม:		ขณะทีเ่ดนิทางขา้ม
พรมแดนไปยงัตา่งประเทศ
เพือ่ท�างานชิน้ส�าคญั  

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรแจง้
วา่คอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อป
ของฉันจะตอ้งถกูตรวจ
สอบดว้ยเหตผุลดา้น
ความปลอดภยั  

ฉันไดร้บัค�าแนะน�าวา่ 
กระบวนการนีจ้ะตอ้งใช ้
เวลา 4 วนั นอกเสยีจาก
วา่จะไดจ้า่ยเงนิสด  
100 เหรยีญสหรฐั เป็น  
"คา่ธรรมเนียมงาน 
เรง่ดว่น" ฉันจะจา่ยได ้
หรอืไม่

ตอบ:		ไม่ได ้ในขณะทีเ่ร ือ่งนี้
อาจจดัอยูใ่นขา่ยการ
จา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความ
สะดวก และอาจถกูตอ้ง
ตามกฎหมายหรอืระเบยีบ
ในบางประเทศ แตก็่เป็น
สิง่ทีข่ดัตอ่นโยบายของ 
Thomson Reuters 
ในการจา่ยเงนิดงักลา่ว 
หากมขีอ้สงสยั ใหข้อ
การอนุมตัแิบบเรง่ดว่น
จากนักกฎหมายของ 
Thomson Reuters  
ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิ 
ของคณุอยู่
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 การท�างานกบัลกูคา้และบคุคลทีส่ามอืน่ๆ

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

สญัญาและขอ้ตกลงของ Thomson Reuters เป็นสิง่ทีค่วบคมุ 

ความสมัพนัธท์างธรุกจิของเรา เพราะกฎหมายทีใ่ชค้วบคมุสญัญาและ
ขอ้ตกลงมมีากมายและซบัซอ้น นโยบายและขัน้ตอนตา่งๆ จงึถกูก�าหนด
ขึน้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่สญัญาหรอืขอ้ตกลงใดๆ ทีเ่ขา้รว่มโดยหรอืในนามของ 
Thomson Reuters ผ่านการพจิารณาและอนุมตัติามระดบัทีเ่หมาะสม

ดงัน้ัน ถา้คณุเขา้รว่มสญัญาหรอืขอ้ตกลงในนามของ Thomson 
Reuters คณุควรไดร้บัการมอบหมายทีช่ดัเจน รวมทัง้มกีารพจิารณา
ดา้นกฎหมายซึง่ก�าหนดตามนโยบาย กอ่นทีจ่ะท�าสญัญาหรอืขอ้ตกลง
ใดๆ ได ้ควรจะปรกึษาแผนกจดัหาในการท�าสญัญา และขอ้ตกลงของ
ซพัพลายเออร ์และผูข้ายบคุคลทีส่าม

คณุไม่สามารถออกหรอืรบัรอง “จดหมายแนบ (side letters)” กบัลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์หรอืผูข้ายโดยไม่ไดร้บัอนุมตั ิทัง้ในรปูแบบจดหมาย อเีมล 
แฟกซ ์หรอืค�ามั่นสญัญาทีไ่ม่มกีารเปิดเผยและไม่มกีารอนุมตั ิซ ึง่มเีนือ้หา
แตกตา่งจากขอ้ความและเงือ่นไขในสญัญามาตรฐาน จดหมายแนบทีไ่ม่
ไดร้บัอนุมตันีิอ้าจผูกมดั Thomson Reuters ใหท้�าในสิง่ทีไ่ม่สามารถ
ท�าได ้และอาจท�าให ้Thomson Reuters ตอ้งรบัผดิชอบในเร ือ่งทีไ่ม่ตอง
การ คงเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะกลา่วถงึจดหมายแนบทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัแิละไม่
เปิดเผยทกุประเภท อยา่งไรก็ตามน่ีคอืตวัอยา่งบางเร ือ่งรวมทัง้การสือ่สาร
ไดแ้ก:่

• “การยกเลกิกอ่นได ้(Early outs)” หรอืลกูคา้สามารถจะเลกิสญัญาได ้
กอ่นหมดอายสุญัญา

• การรบัประกนัหรอืการมแีผนส�ารองวา่ลกูคา้จะท�าผลงานหรอืท�าเร ือ่ง
ส�าคญับางอยา่งไดส้�าเรจ็

• เนือ้หาทีข่ดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญา ซึง่มกัจะเป็นระยะเวลาการช�าระ
เงนิ

• ค�าสญัญาเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารที ่Thomson Reuters ไม่สามารถ
ท�าไดห้รอืไม่ตอ้งการใหห้รอืปฏบิตัติาม หรอื

• การเสนอสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่คดิมูลคา่หรอืไดส้ว่นลด

หากเกีย่วขอ้งกบังานของคณุและธรุกรรมทางการคา้บางอยา่ง เป็นความ
รบัผดิชอบของคณุทีจ่ะยนืยนัถงึขอ้ตกลงดา้นสญัญาอยา่งเป็นทางการ
ระหวา่ง Thomson Reuters และลกูคา้ และยงัเป็นความรบัผดิชอบของ
คณุในการยนืยนัความครบถว้นและถกูตอ้งของเอกสารสญัญา ค�าสัง่ที่
เกีย่วขอ้ง และสถานะของลกูคา้ (เชน่ เป็นลกูคา้ใหม่หรอืเกา่) ใน 
แอพพลเิคช ัน่ทีใ่ชด้�าเนินการกบับญัชแีละธรุกรรมของลกูคา้ ธรุกจิเฉพาะ
ของคณุมกัจะมขีอ้ก�าหนดและค�าแนะน�าแบบละเอยีดเกีย่วกบัการจด
บนัทกึสญัญาและขอ้ก�าหนดในการประมวลผล ทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุ
ไวท้ีน่ี่ 

สญัญำท�ำงำนกบัรฐับำล - Thomson Reuters ไดท้�าการจดัหา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหก้บัรฐับาลมาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน  
เมือ่ Thomson Reuters ท�างานรว่มกบัรฐับาล เป็นเร ือ่งส�าคญั 

อยา่งมากทีพ่นักงานของเราจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
จดัซือ้ภาครฐั แมว้า่กฎหมายเหลา่นีจ้ะแตกตา่งกนัไปตามตลาดภาค
ธรุกจิและรฐับาล แตต่า่งตอ้งการความมุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามอยา่งซือ่สตัย ์
เมือ่ท�างานรว่มกบัรฐับาล ใหแ้น่ใจวา่ไดป้รกึษากบันักกฎหมายของ 
Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ และปฏบิตัติาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

ข ัน้ตอนอนุมตักิารท�าสญัญา
อยา่ลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงในนามของ THOMSON REUTERS  
ถา้คณุไม่ไดร้บัมอบหมาย

ถาม:		ฉันก�าลงัตรวจดสูญัญา
ใหม่ของลกูคา้อยูแ่ละไม่
แน่ใจวา่ฉันมอี�านาจใน
การลงนามหรอืไม่อกีทัง้
ยงัไม่เขา้ใจขอ้ความบาง
อยา่งในน้ันดว้ย ฉันควร
ตดิตอ่ใคร

ตอบ:  ส�าหรบัสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัลกูคา้ คณุควรตดิตอ่ 
ผูค้วบคมุ (หรอืเจา้หนา้ที ่
ผูท้�างานประเภทควบคมุ)  
หรอืแผนกสญัญา/ธรุการ 
เพือ่พจิารณาวา่คณุ 
สามารถลงนามไดห้รอืไม่  

หรอืตดิตอ่นักกฎหมาย 
ของ Thomson 
Reuters ทีส่นับสนุน
หน่วยธรุกจิของคณุ
เพือ่ขอค�าแนะน�าและ
ความชว่ยเหลอืในการ
ตคีวามค�าถามเกีย่วกบั

สญัญาหรอืขอ้ความตา่งๆ 
ส�าหรบัสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัซพัพลายเออรห์รอื 
ผูข้าย คณุควรตดิตอ่ 
กลุม่การจดัหา
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ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

ขอ้ปฏบิตัใินกำรสนบัสนุนทำงกำรเมอืงและกำรบรจิำค	–  
เราใหก้ารสนับสนุนอยา่งเต็มทีแ่ละเคารพสทิธสิว่นบคุคลของคณุ 
ในการรว่มกจิกรรมทางการเมอืง แตจ่ะไม่มใีครที ่Thomson Reuters  
ขอใหค้ณุบรจิาค สนับสนุน หรอืตอ่ตา้นกลุม่การเมอืงหรอืผูส้มคัรชงิ 
ต�าแหน่งใดๆ

Thomson Reuters ไม่ใหค้วามสนับสนุน ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม  
แกพ่รรคการเมอืง ผูส้มคัรชงิต�าแหน่ง กลุม่การเมอืงหรอืศาสนา และ 
ไม่เขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในกรณีพพิาทหรอืความขดัแยง้ทัง้ในประเทศ 

หรอืระหวา่งประเทศ ในการรกัษานโยบายนี ้คณุตอ้งไม่ระบชุ ือ่ Thomson 
Reuters (หรอืชือ่ธรุกจิอืน่ใดของเรา) ตอ่พรรคหรอืกลุม่การเมอืงใด  

หรอืฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในกรณีพพิาทหรอืในความขดัแยง้ดงักลา่ว 

คณุควรทราบดว้ยวา่:

• พนักงานไม่สามารถเบกิเงนิทีบ่รจิาคใหพ้รรคการเมอืงเป็นการสว่นตวัได ้ 
และไม่มกีารเพิม่หรอืปรบัเงนิชดเชยใหเ้ทา่กบัเงนิบรจิาคทีจ่า่ยไป

• ในบางประเทศ กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัอาจมกีารก�าหนดขอบเขต 
หรอืจ�ากดัการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของพนักงานหรอืสมาชกิ 
ในครอบครวัของพวกเขา โดยเฉพาะถา้หน่วยธรุกจิของ Thomson  
Reuters น้ันด�าเนินธรุกจิกบักจิการของรฐั

• ถา้คณุแสดงความคดิเห็นทางการเมอืงอยา่งเปิดเผยตอ่สาธารณะ  
คณุควรแสดงความชดัเจนวา่เป็นความคดิเห็นสว่นตวัและไม่ใช ่
ความเห็นของ Thomson Reuters

• คณุตอ้งแจง้นักกฎหมายของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุน 
หน่วยธรุกจิของคณุใหท้ราบ ถา้คณุวางแผนทีจ่ะเขา้รว่มรณรงคห์รอื 
รว่มงานกบัหน่วยงานสาธารณะตา่งๆ และใหห้ลกีเลีย่งความขดัแยง้ 
ของผลประโยชนโ์ดยการถอนตวัจากงานการเมอืงใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
Thomson Reuters ถา้คณุท�าอยู่

เราอาจแลกเปลีย่นความเห็นในเร ือ่งและหวัขอ้ตา่งๆ เกีย่วกบัผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัจากกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทีม่กีารเสนอ
กนัอยู ่กบัเจา้หนา้ทีร่ฐั ถา้คณุสงสยัวา่การกระท�าบางอยา่งจะมผีลเสยีตอ่
ความเป็นกลางของเรา คณุควรปรกึษากบันักกฎหมายของ Thomson 
Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุอยู ่

ขอ้ปฏบิตัแิละกำรบรจิำคทำงกำรกศุล	– เราสนับสนุนใหพ้นักงาน
บรจิาคทัง้เวลาและทรพัยส์ว่นตวัแกอ่งคก์รการกศุลและองคก์รทีไ่ม่
แสวงหาก�าไรตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม ถา้คณุมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัองคก์รการ
กศุลหรอืองคก์รทีไ่ม่แสวงหาก�าไรทีพ่ยายามรว่มธรุกจิกบัเรา หรอืตอ้งการ
เงนิบรจิาค ทรพัยส์นิ หรอืบรกิารตา่งๆ จาก Thomson Reuters  
คณุควรเปิดเผยเร ือ่งนีใ้หผู้จ้ดัการของคณุทราบและไดร้บัการอนุมตั ิ

อยา่งเหมาะสมเสยีกอ่น การบรจิาคอืน่ๆ นอกเหนือจากเงนิ เชน่ อปุกรณ ์ 
ควรไดร้บัการอนุมตัจิากแผนกภาษแีละการเงนิเสยีกอ่น การบรจิาค 
อปุกรณเ์ทคโนโลยใีดๆ ควรไดร้บัการอนุมตัโิดยแผนกไอทขีองคณุและ  
ในบางกรณีจากกลุม่อนามยัและความปลอดภยัสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

อาจมกีารแจกจา่ยเกดิขึน้ ตรวจสอบอนิทราเน็ตของเราส�าหรบัการตดิตอ่ 
ในทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสม

ขอ้ปฏบิตัแิละการใหค้วามสนับสนุน 
ทางการเมอืงและการกศุล
ไม่อนุญาตใหบ้รจิาคทางการเมอืงในนามของ THOMSON REUTERS การบรจิาค 
ทางการกศุลในนามของ THOMSON REUTERS จะตอ้งไดร้บัการอนุมตักิอ่น

ถาม:  ฉันสามารถอาสาสมคัร
เขา้รว่มท�างานกบัองคก์ร
การกศุลในเวลาสว่นตวั
ของฉันไดห้รอืไม่ 

ตอบ:  ได ้พนักงานทกุคนได ้
รบัการสนับสนุนใหใ้ช ้
เวลาชว่งหยดุเพือ่งาน
อาสาสมคัรในระหวา่ง
ช ัว่โมงท�างาน ซึง่ไดร้บั
การจดัสรรไว ้16 ช ัว่โมง
ตอ่ปี ดคู�าแนะน�าเพิม่เตมิ
ในนโยบายอาสาสมคัร
ของเรา 

ถาม:  ฉันสามารถอาสาสมคัร
เขา้รว่มการรณรงค ์
ทางการเมอืงทอ้งถิน่ใน
เวลาสว่นตวัของฉันได ้
หรอืไม่

ตอบ:  นโยบายอาสาสมคัรของ
เราไม่อนุญาตใหพ้นักงาน
ใชเ้วลาชว่งหยดุทีไ่ดร้บั
คา่จา้งส�าหรบัการรว่ม
กจิกรรมการรณรงค ์
ทางการเมอืง กจิกรรม
อาสาสมคัรใดก็ตามที่
คณุด�าเนินการในสว่นนี้

จะตอ้งกระท�า นอกเวลา
ท�างาน

ถาม:  ฉันตอ้งการบรจิาคเพือ่
การกศุลในนามของ 
Thomson Reuters 
แกอ่งคก์รการกศุลที่
ลกูคา้คนส�าคญัของฉัน
สนับสนุนอยู ่ไม่ทราบวา่
ฉันท�าไดห้รอืไม่ 

ตอบ:  แลว้แตก่รณี ถา้ผูจ้ดัการ
ของคณุไดอ้นุมตัคิา่ใช ้
จา่ยของคณุและคณุ

ปฏบิตัติามแนวทาง
ปฏบิตัทิีก่�าหนดไวใ้นขอ้
ปฏบิตันีิแ้ละนโยบายที่
เกีย่วขอ้ง คณุสามารถ
ขอเงนิส�าหรบัการบรจิาค
การกศุลบางอยา่งในนาม
ของบรษิทัคนืได ้นอกจาก
นีค้ณุตอ้งตระหนักเสมอ
วา่การบรจิาคการกศุลนี้
เป็นของก�านัลและยงัตอ้ง
ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัิ
ในการใหแ้ละการรบัของ
ก�านัลทีก่�าหนดไวใ้นขอ้
ปฏบิตันีิด้ว้ย
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  การตระหนักและหลกีเลีย่งความขดัแยง้

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

เราคาดหมายใหค้ณุจะกระท�าการโดยค�านึงถงึผลประโยชนส์งูสดุของ 
Thomson Reuters และหลกีเลีย่งความขดัแยง้ของผลประโยชนโ์ดย
การตดัสนิใจทีม่เีหตผุลและไม่ล�าเอยีง ความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์าจ
เกดิเมือ่มเีร ือ่งผลประโยชนส์ว่นตวัเขา้มาเกีย่วขอ้งหรอืแมเ้พยีงดเูหมอืน
วา่จะเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชนข์อง Thomson Reuters ความขดั
แยง้ของผลประโยชนย์งัเกดิไดเ้มือ่คณุด�าเนินการหรอืมผีลประโยชนซ์ ึง่
ท�าใหเ้ป็นการยากทีค่ณุจะท�างานใหส้�าเรจ็อยา่งเทีย่งตรงและมปีระสทิธผิล 
ขณะทีเ่ราใหค้วามเคารพในสทิธขิองคณุทีจ่ะด�าเนินธรุกจิหรอืลงทนุ
สว่นตวั คณุก็ควรท�าธรุกรรมทางธรุกจิโดยค�านึงถงึผลประโยชนข์อง 
Thomson Reuters กอ่นผลประโยชนห์รอืผลก�าไรสว่นตวั

แยกแยะและจดักำรควำมขดัแยง้กอ่นทีจ่ะเกดิขึน้	– เป็นความรบั
ผดิชอบของคณุในฐานะพนักงานทีจ่ะมองเห็นความขดัแยง้ทีเ่ป็นไปได ้
เมือ่ความขดัแยง้น้ันเกดิขึน้ และแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้จ้ดัการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืนักกฎหมายทีส่นับสนุน
หน่วยธรุกจิของคณุ ถา้คณุไม่แน่ใจวา่ความสมัพนัธห์รอืธรุกรรมจะกอ่
ใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืไม่ กอ่นทีจ่ะกระท�าการหรอืในทนัททีีค่ณุทราบ
ความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ ผูจ้ดัการทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตวัแทนของฝ่าย
ทรพัยากรบคุคลสามารถชว่ยจดัการหรอืแกไ้ขความขดัแยง้บางอยา่งกอ่น
ได ้หรอืสามารถตดิตอ่บคุคลอืน่ใน Thomson Reuters ทีแ่กปั้ญหานี้
ได ้กรรมการของ Thomson Reuters ทกุคนตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัทราบถา้ตนมหีรอือาจจะมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชนก์บั 
Thomson Reuters

ตวัอย่ำงของควำมขดัแยง้	– ตอ่ไปนีค้อืตวัอยา่งของความขดัแยง้ใน
ผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ได ้และเป็นกรณีตอ้งหา้ม เวน้แตว่า่จะไดร้บัการ
จดัการหรอืแกไ้ขกอ่นลว่งหนา้:

• คณุหรอืบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัคณุไดร้บัผลประโยชนส์ว่นตวั
ทีไ่ม่เหมาะสม (เชน่ เงนิสด ของก�านัล สิง่บนัเทงิ บรกิาร สว่นลด เงนิกู ้
การค�า้ประกนั หรอืไดร้บัการคดัเลอืกโดย Thomson Reuters ใหเ้ป็น
ซพัพลายเออร ์ทีป่รกึษา หรอืหุน้สว่นธรุกจิ) ซ ึง่เป็นผลมาจากต�าแหน่ง
ของคณุที ่Thomson Reuters

• การท�างานเป็นเจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน หรอืทีป่รกึษาใหก้บั
บรษิทัอืน่ ซ ึง่ลดทอนความสามารถของคณุในการท�างานที ่Thomson 
Reuters หรอือาจน�าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั หรอืการ
ท�างานกบับรษิทัอืน่ทีเ่ป็นคูแ่ขง่กบั Thomson Reuters

• คณุพบโอกาสทางธรุกจิจากทรพัยส์นิหรอืขอ้มูลจาก Thomson 
Reuters หรอืโดยต�าแหน่งหนา้ทีใ่น Thomson Reuters และ
ใชโ้อกาสทางธรุกจิน้ันเพือ่ประโยชนส์ว่นตวัโดยไม่ไดเ้สนอใหแ้ก ่
Thomson Reuters เสยีกอ่น ถา้ Thomson Reuters เองก็อาจมี
ความสนใจในธรุกจิน้ันเชน่กนั

• คณุใชท้รพัยส์นิของ Thomson Reuters ขอ้มูล หรอืต�าแหน่งหนา้ที ่
ใน Thomson Reuters เพือ่ผลก�าไรของตนเอง

• บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัคณุเป็นลกูนอ้งทีร่ายงานขึน้ตรงตอ่
คณุ หรอืคณุสามารถสัง่การ ตรวจสอบ หรอืมอีทิธพิลตอ่การประเมนิ
ผลงาน การจา้งงาน คา่จา้ง หรอืผลประโยชนต์อ่บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์
ใกลช้ดิ ซ ึง่นอกจากน้ันแลว้ยงัท�างานอยูท่ี ่Thomson Reuters หรอื

• คณุปลอ่ยใหก้ารลงทนุของคณุหรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ
กบัคณุมอีทิธพิลตอ่คณุในการท�างานให ้Thomson Reuters  
คณุตอ้งไม่ใชธ้รุกรรมของ Thomson Reuters เพือ่การลงทนุสว่นตวั 
ของคณุหรอืเพือ่บคุคลอืน่ ยกเวน้ภายใตก้ารจดัการทีก่�าหนดขึน้ส�าหรบั

 

พนักงานโดย Thomson Reuters เอง กฎนีไ้ม่บงัคบัใชก้บัการใช ้
ผลติภณัฑข์อง Thomson Reuters ซึง่น�าเสนอโดยตรงสูต่ลาดของ 
ผูบ้รโิภค

นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ ถา้คณุหรอืบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัคณุ
ถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 1 ในบรษิทัของคูแ่ขง่ ลกูคา้ หรอืซพัพลายเออร ์
ก็อาจเป็นความขดัแยง้ของผลประโยชนไ์ด ้หากบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์
ใกลช้ดิกบัคณุท�างานใหบ้รษิทัคูแ่ขง่ ลกูคา้หรอืซพัพลายเออรข์อง 
Thomson Reuters คณุและบคุคลใกลช้ดิน้ันตอ้งใสใ่จเป็นพเิศษในการ
ปฏบิตัติามภาระหนา้ทีท่ีม่ตีอ่นายจา้งของตวัเอง

โปรดระลกึเสมอวา่ตวัอยา่งของความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีร่ะบไุวข้า้ง
ตน้ไม่ไดค้รอบคลมุทกุกรณี และเร ือ่งทีจ่ดัอยูใ่นขา่ยความขดัแยง้ไม่ไดถ้กู
หา้มเสยีทัง้หมด ความขดัแยง้บางอยา่งสามารถท�าไดถ้า้ท�าอยา่งเปิดเผย
และไดร้บัการอนุมตั ิเน่ืองจากบรษิทัไม่อาจระบถุงึความขดัแยง้ทกุกรณีที่
อาจเกดิขึน้ได ้เราจงึเช ือ่วา่คณุจะใชด้ลุพนิิจทีด่แีละขอค�าปรกึษาเมือ่เห็น
วา่เหมาะสม

ความขดัแยง้ของผลประโยชน์
หลกีเลีย่งความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจเกดิขึน้ไดจ้ากการปฏบิตัหินา้ที่
ของคณุใหแ้ก ่THOMSON REUTERS และไม่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวับนคา่ใชจ้า่ยของ 
THOMSON REUTERS

ถาม:  ความหมายของ  
“ความสมัพนัธใ์กลช้ดิ”  
ในนโยบายนีห้มายถงึอะไร

ตอบ:  โดยทัว่ไปแลว้ถอืวา่ 
ทกุคนม ี“ความสมัพนัธ ์

ใกลช้ดิ”กบัสมาชกิใน
ครอบครวัของตนหรอื 
ผูท้ีอ่าศยัในบา้นเดยีวกนั
เสมอ “ความสมัพนัธ ์
ใกลช้ดิ” ยงัรวมถงึ
ความสมัพนัธส์ว่นตวั

ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่
อาจมผีลตอ่ความเทีย่ง
ตรง นอกจากนีถ้า้ความ
สมัพนัธข์องคณุกบัคูร่กั 
ลกูพีล่กูนอ้ง ญาตหิา่งๆ 

หรอืเพือ่นอาจมผีลตอ่
ความเทีย่งตรงของคณุ 
จงึถอืวา่คณุม ี 
“ความสมัพนัธใ์กลช้ดิ”  
กบับคุคลน้ันเชน่กนั
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  การตระหนักและหลกีเลีย่งความขดัแยง้

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

การท�างานภายนอก Thomson Reuters หรอืรบัต�าแหน่งกรรมการ
ในบรษิทัอืน่อาจเกดิความขดัแยง้ของผลประโยชนไ์ด ้การเป็นกรรมการ
หรอืท�างานใหก้บัคณะกรรมการอสิระ หรอืทีป่รกึษาของบางองคก์รรวม
ทัง้หน่วยงานของรฐับาลก็อาจสรา้งความขดัแยง้ไดเ้ชน่กนัไม่วา่จะเป็น
ต�าแหน่งทีไ่ดร้บัคา่ชดเชยหรอืไม่

กำรประเมนิตนเอง	– กอ่นทีจ่ะตกลงท�างานกบับรษิทัอืน่ภายนอก 
Thomson Reuters หรอืรว่มเป็นคณะกรรมการขององคก์รการกศุลหรอื
องคก์รทีไ่ม่แสวงหาก�าไร คณุควรจะประเมนิตวัคณุวา่การทีค่ณุท�างาน
ภายนอก Thomson Reuters หรอืรว่มเป็นคณะกรรมการน้ันมแีนวโนม้ 
วา่จะเกดิความขดัแยง้ของผลประโยชนห์รอืไม่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลกัษณะของ

 

ต�าแหน่งงานและความเกีย่วขอ้งของคณุ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม  
การท�างานกบับรษิทัอืน่ภายนอก Thomson Reuters หรอืเขา้รว่มใน
คณะกรรมการไม่ควรเป็นอปุสรรคตอ่งานของคณุที ่Thomson Reuters 
หรอืน�าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั ถา้คณุไม่แน่ใจ คณุควร 
ขอค�าปรกึษาจากผูจ้ดัการของคณุกอ่น

การประเมนิตนเองควรใชห้ลกัการแหง่ความน่าเชือ่ถอืของ Thomson 
Reuters (ดสูว่น “วตัถปุระสงคแ์ละและคา่นิยมของเรา” ในขอ้ปฏบิตันีิ)้ 
หากคณุหรอืผูจ้ดัการของคณุเชือ่วา่งานหรอืต�าแหน่งทีส่องน้ันอาจกอ่
ความขดัแยง้กบัหลกัการแหง่ความน่าเชือ่ถอืของ Thomson Reuters 
ได ้คณุควรปรกึษาเพิม่เตมิกบัผูจ้ดัการในระดบัอาวโุสกวา่ขึน้ไป ตวัแทน
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืนักกฎหมายของ Thomson Reuters

กอ่นการรบัต�าแหน่งกรรมการหรอืคณะกรรมการขององคก์รใดๆ ซึง่อาจ
เกดิความขดัแยง้ของผลประโยชนก์บั Thomson Reuters คณุจะตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากนักกฎหมายของ Thomson 
Reuters ซึง่สนับสนุนหน่วยธรุกจิของตนอยู ่คณุไม่อาจรบัต�าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัมหาชน เวน้แตว่า่ไดร้บัการอนุมตัจิากนิตกิรใหญข่อง 
Thomson Reuters และคณะอนุกรรมการฝ่ายบรรษทัภบิาลของคณะ
กรรมการ Thomson Reuters เสยีกอ่น

ต�ำแหน่งทีไ่ดร้บัอนุญำต	– อยา่งไรก็ตาม พนักงานไดร้บัอนุญาตให ้
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในธรุกจิสว่นตวัของครอบครวั ซ ึง่ไม่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบั Thomson Reuters และธรุกจิทัง้หลายของบรษิทั การขอ
อนุมตัลิว่งหนา้ส�าหรบักรณีเชน่นีจ้งึไม่จ�าเป็น 

หากคณุด�ารงต�าแหน่งในองคก์รภายนอกและถา้คณุตอ้งแถลงหรอืกลา่ว
บรรยายในทีส่าธารณะในนามขององคก์รน้ันๆ คณุควรสรา้งความมั่นใจวา่
คณุถกูมองในฐานะผูแ้ถลงในนามขององคก์รน้ันหรอืในฐานะบคุคล และ
ไม่ใชใ่นนามของ Thomson Reuters

ถา้คณุไดร้บัอนุญาตใหท้�างานนอก Thomson Reuters หรอืเป็นคณะ
กรรมการของบรษิทัอืน่ คณุจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัหรอืขอ้มูลเชงิกลยทุธ ์
ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของเราและตอ้งไม่ลงคะแนนในวาระของคณะกรรมการที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดิตอ่ธรุกจิกบั Thomson Reuters

งาน/ต�าแหน่งใดๆ ภายนอกบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ควรจะถกูแยกตา่ง
หากไปจากต�าแหน่งใน Thomson Reuters และโดยทัว่ไปแลว้คณุไม่ควร
ใชเ้วลาที ่Thomson Reuters หรอืใชอ้ปุกรณ ์ทรพัยส์นิ ขอ้มูล หรอื
วสัดตุา่งๆ ของ Thomson Reuters เพือ่การน้ัน งาน/ต�าแหน่งภายนอก
บรษิทัของคณุไม่ควรเป็นอปุสรรคหรอืท�าใหค้ณุไม่สามารถทุม่เทเวลาและ
ความพยายามทีจ่�าเป็นในการท�างานตามหนา้ทีห่ลกัและภาระหนา้ทีอ่ืน่ๆ 
ใหก้บั Thomson Reuters ใหล้ลุว่งไปดว้ยดแีละธรุกจิน้ันตอ้งไม่แขง่ขนั
กบัธรุกจิของ Thomson Reuters ดว้ย

การท�างานกบับรษิทัอืน่และกรรมการ 
ในบรษิทัอืน่
กอ่นทีค่ณุจะท�างานใหห้รอืเขา้รว่มในคณะกรรมการของบรษิทัอืน่จะตอ้งไดร้บัอนุญาต 

ตามทีจ่�าเป็นใหส้มบรูณเ์สยีกอ่น

ถาม:  ฉันไดร้บัขอ้เสนอใหเ้ขา้
รว่มเป็นทีป่รกึษาในเครอื
ขา่ยของผูเ้ช ีย่วชาญ 
สิง่นีไ้ดร้บัอนุญาตหรอื
ไม่ ฉันจะไม่ท�างานน้ันใน
ระหวา่งช ัว่โมงท�างานและ
จะไม่ใชท้รพัยากรของ 
Thomson Reuters

ตอบ:  โดยทัว่ไปแลว้ Thomson 
Reuters ไม่อนุญาตให ้
พนักงานท�างานเป็นที่
ปรกึษาในองคก์รอืน่ๆ  
ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
ทีท่�าอยู ่ประสบการณ ์
หรอืความรบัผดิชอบ
ที ่Thomson Reuters 
งานนีอ้าจน�าไปสูค่วาม

ขดัแยง้ของผลประโยชน์
หรอืการเปิดเผยขอ้มูล
ทีเ่ป็นความลบัของ 
Thomson Reuters 
โดยไม่เหมาะสมได ้หาก
คณุประสงคท์ีจ่ะรบังาน
ลกัษณะนีแ้ละผูจ้ดัการ
ของคณุสนับสนุน ใหข้อ
ค�าอนุมตัแิบบเรง่ดว่นเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรจาก
นักกฎหมาย Thomson 
Reuters ซึง่สนับสนุน
ธรุกจิของคณุ
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 การรกัษามาตรการควบคมุ

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน ThomsonReuters.com (ภายนอกองคก์ร)
ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร) 

สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิบน HUB (ภายในองคก์ร)

พวกเราลว้นมคีวามรบัผดิชอบในการเสนอค�าถามหรอืขอ้กงัวลดว้ยเจตนา
อนัดเีกีย่วเน่ืองกบั การท�าบญัช ีการสอบบญัช ีการเปิดเผย หรอืการ
ควบคมุทีน่่าสงสยั เพือ่สนับสนุนใหม้กีารรายงานขอ้รอ้งเรยีนจากพนักงาน 
จงึไดม้กีารแตง่ตัง้กรรมการการตรวจสอบของคณะกรรมการ Thomson 
Reuters โดยไดม้กีารก�าหนดขัน้ตอนไวด้งันี:้

• การรบั การเก็บรกัษา และการปฏบิตัติอ่ขอ้รอ้งเรยีนอนัเกีย่วเน่ืองกบั 

การท�าบญัช ีการควบคมุภายในทางบญัช ีเกีย่วกบัการตรวจสอบบญัช ี 
และการควบคมุการเปิดเผยขอ้มูล และ

• พนักงานผูย้ืน่ค�ารอ้งเกีย่วกบัการท�าบญัชหีรอืเกีย่วกบัการตรวจสอบ 
หรอืการควบคมุการเปิดเผยทีน่่าสงสยั ขอ้มูลจะไดร้บัการรกัษาเป็น
ความลบัและไม่มกีารระบชุ ือ่ 
ตวัอย่ำงปัญหำกำรท�ำบญัชหีรอืกำรตรวจสอบทีต่อ้งรำยงำน	–	
คณุควรรบีรายงานขอ้รอ้งเรยีนและขอ้กงัวลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�าบญัช ี
การควบคมุภายในทางบญัช ีเกีย่วกบัการตรวจสอบบญัช ีซ ึง่อาจรวมถงึ
การกระท�าทีเ่กีย่วขอ้งกบั:

• การทจุรติหรอืจงใจใหเ้กดิความผดิพลาดในการเตรยีม ดแูล ประเมนิ
ผล ทบทวน หรอืตรวจสอบงบการเงนิหรอืบนัทกึทางการเงนิใดๆ ของ 
Thomson Reuters

• ความบกพรอ่งหรอืไม่ปฏบิตัติาม วธิกีารควบคมุบญัชภีายในของ 
Thomson Reuters

• การบดิเบอืนความจรงิหรอืปลอมแปลงเอกสารตอ่หรอืโดยเจา้หนา้ที่
ระดบัสงูหรอืนักบญัชเีกีย่วกบับนัทกึทางการเงนิ รายงานทางการเงนิ 
หรอืรายงานการตรวจสอบบญัชขีอง Thomson Reuters หรอื

• การเบีย่งเบนโดยไม่รายงานภาวะการเงนิของ Thomson Reuters 
อยา่งครบถว้นและเป็นธรรม
ตวัอย่ำงของกำรทุจรติทีต่อ้งรำยงำน	–	คณุควรรายงานกจิกรรมการ
ทจุรติหรอืความไม่ซือ่สตัยท์กุรปูแบบทีค่ณุไดท้ราบหรอืสงสยัโดยเจตนาด ี
ตวัอยา่งเชน่:

• การท�าธรุกรรมทีน่่าสงสยักบัลกูคา้ ผูข้าย ตวัแทน หรอืทีป่รกึษา 

ซึง่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Thomson Reuters
• การปลอมแปลงหรอืแกไ้ขเอกสาร

• การท�าใบเสรจ็รบัเงนิของสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีาคาสงูหรอืต�า่กวา่ 

ราคาปกตติามค�าขอของลกูคา้หรอืผูข้าย
• การช�าระเงนินอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสญัญาหรอืเอกสารอืน่ ไม่วา่จะ

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม
• การช�าระเงนิผ่านคนกลางซึง่เบีย่งเบนไปจากการท�าธรุกรรมตามปกติ

ของธรุกจิ
• การโอนหรอืการฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคารในนามบคุคล แทนทีจ่ะเป็น

บญัชบีรษิทั หรอืบญัชขีองบรษิทัทีเ่ราด�าเนินธรุกจิดว้ย หรอื
• การยกัยอก โจรกรรม หรอืการน�าทรพัยส์นิของ Thomson Reuters 

หรอืทรพัยส์นิของลกูคา้ซึง่ฝากไวไ้ปใชใ้นทางทีไ่ม่เหมาะสม
นอกจากนีย้งัเป็นการผดิกฎหมายทีจ่ะโนม้นา้ว บบีบงัคบั ใชป้ระโยชน ์
สรา้งความเขา้ใจผดิตอ่นักบญัชอีสิระหรอืนักบญัชทีีไ่ดร้บัการรบัรองผูท้ี่
ก�าลงัตรวจสอบงบการเงนิของเราอยู ่

คณุควรรายงานการกระท�าทีห่ลอกลวงโดยพนักงาน เจา้หนา้ที ่กรรมการ 
ผูร้บัเหมา หรอืบคุคลทีส่ามในปัจจบุนัหรอืทีไ่ม่ใชแ่ลว้ ทีเ่ราท�าธรุกจิดว้ย
แกฝ่่ายทีร่บัผดิชอบตอ่ไปนีโ้ดยเรว็ทีส่ดุทีส่ามารถท�าได:้

• ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง
• ผูแ้ทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล
• ผูบ้รหิารทางการเงนิของแผนก
• นักกฎหมายของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ
• แผนกตรวจสอบและดแูลการปฏบิตัติามกฎบรษิทั 
• สายดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ หรอื
• กจิกรรมซึง่กระท�าโดยบคุคลหรอืบรษิทัภายนอกทีเ่ป็นการหลอกลวง

ตอ่ Thomson Reuters ควรตอ้งรายงานตอ่นักกฎหมายหรอืหน่วย
งานการรกัษาความปลอดภยัทัว่โลกของ Thomson Reuters

โปรดดขูอ้มูลเพิม่เตมิในสว่น “ค�าถามและวธิกีารรายงานขอ้กงัวลและ 
การละเมดิ” ของขอ้ปฏบิตันีิ ้รวมถงึวธิกีารสง่รายงานอยา่งเป็นความลบั 
และไม่ระบชุ ือ่

การท�าบญัช ีการตรวจสอบบญัชหีรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบั 
การเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานการทจุรติ
คณุตอ้งรบีรายงานทนัทถีา้คณุมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการท�าบญัช ีการสอบบญัชหีรอื 
การเปิดเผยขอ้มูล หรอืถา้คณุทราบวา่มกีารทจุรติ

ถาม:  ถา้ฉันสงสยัวา่มคีนใน
บรษิทับางคนเกีย่วขอ้ง
กบัการทจุรติหรอืปฏบิตัิ
ไม่ซ ือ่สตัย ์ฉันสามารถ
สอบสวนดว้ยตวัเองได ้
หรอืไม่

ตอบ:  ไม่ได ้คณุควรรบีรายงาน
สิง่ทีค่ณุกงัวลกบัผูจ้ดัการ

ของคณุหรอืแผนก
ตรวจสอบและดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎบรษิทัของ 
Thomson Reuters 
หรอืนักกฎหมายของ 
Thomson Reuters 
หรอืระบบสายดว่นของ 
Thomson Reuters 
ทนัท ีคณุไม่ควรรเิร ิม่

สอบสวนเร ือ่งการทจุรติ
นีด้ว้ยตวัคณุเอง โดย
ทัว่ไปแผนกตรวจสอบและ
ดแูลการปฏบิตัติามกฎ
บรษิทัของ Thomson 
Reuters และ/หรอืแผนก
กฎหมายของ Thomson 
Reuters จะเป็นผูร้บั 
ผดิชอบในการตดัสนิ

วา่การสอบสวนภายใน
จ�าเป็นหรอืไม่ และถา้
จ�าเป็น จะเป็นผูเ้ลอืก
ทมีสอบสวนทีเ่หมาะสม
และตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร
และขอบเขตของการ
สอบสวนดว้ย
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กำรเกบ็บนัทกึดำ้นกำรเงินและบญัชอีย่ำงเหมำะสม	–	บนัทกึ
ดา้นการเงนิและบญัชมีไีวเ้พือ่การท�ารายงานส�าหรบัฝ่ายบรหิารของ 
Thomson Reuters รวมทัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้ เจา้หนา้ทีร่ฐัและ
หน่วยงานก�ากบัดแูล และอืน่ๆ ดงัน้ันเราทกุคนตอ้งปกป้องชือ่เสยีงของ 
Thomson Reuters ในเร ือ่งความซือ่สตัยข์องบรษิทัโดยแน่ใจวา่บนัทกึ
ดา้นการเงนิและบญัชน้ัีนสมบรูณแ์ละถกูตอ้ง และไม่ช ีน้�าใหเ้กดิ 

ความเขา้ใจคลาดเคลือ่น การใชร้ะบบควบคมุทีเ่หมาะสมชว่ยท�าให ้

การป้องกนันีเ้ป็นจรงิขึน้ได ้

• รายงาน บนัทกึและบญัชทีัง้หมดของคณุ รวมถงึบตัรลงเวลา บนัทกึการ
ขาย ใบแจง้หนี ้ใบเสรจ็รบัเงนิ และรายงานคา่ใชจ้า่ย ตอ้งสมบรูณ ์ถกู
ตอ้ง และเช ือ่ถอืได ้

• ไม่ควรมเีก็บขอ้มูลเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ม่มกีารลงบนัทกึ ไม่เปิดเผยหรอื 
“นอกบญัช”ี ไม่วา่เพือ่วตัถปุระสงคใ์ดทัง้สิน้

• หา้มปลอมแปลงเอกสารหรอืบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัธรุกรรม 
โดยเด็ดขาด

• ธรุกรรมตา่งๆ ควรไดร้บัการบนัทกึตรงตามเวลาและมเีอกสารสนับสนุน
ตามความเหมาะสม

• คณุไม่ควรกอ่หรอืใชเ้งนิของ Thomson Reuters ช�าระคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
โดยยงัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูจ้ดัการหรอืหวัหนา้งานของคณุหรอืเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเบกิคนืได ้

บนัทกึทางการเงนิเกีย่วกบักจิกรรมและธรุกรรมตา่งๆ ของ Thomson 
Reuters ตอ้งมกีารด�าเนินการตามนโยบายและขัน้ตอนทางบญัชขีอง 
Thomson Reuters และตอ้งสอดคลอ้งตามมาตรฐาน กฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

กำรเปิดเผยขอ้มูลของ	Thomson	Reuters	ตอ่ภำยนอก	–	  
การเปิดเผยรายงานและเอกสารทีเ่รา ยืน่ตอ่หรอืสง่มอบใหห้น่วย
งานรฐัทีก่�ากบัดแูลหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเพือ่ใชใ้น
การประชาสมัพนัธต์อ่สาธารณะในนามของ Thomson Reuters 
ตอ้งเป็นรายงานและเอกสารทีค่รบถว้น ยตุธิรรม ถกูตอ้ง ตรงตาม
เวลา และเขา้ใจได ้ถา้คณุเกีย่วขอ้งกบัการเตรยีมการเปิดเผยขอ้มูลของ 
Thomson Reuters สูส่าธารณะหรอืถา้คณุเป็นผูใ้หข้อ้มูลในบางขัน้
ตอน คณุมคีวามรบัผดิชอบในการท�าใหม้ั่นใจวา่ การเปิดเผยและขอ้มูล 
ถกูสง่มอบโดยสอดคลอ้งตามการควบคมุการเปิดเผยขอ้มูลและขัน้ตอน
และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของ Thomson Reuters

ความถกูตอ้งของการเก็บบนัทกึและขอ้มูล
เก็บบนัทกึขอ้มูลใหส้มบรูณ ์ถกูตอ้ง และมคีวามน่าเชือ่ถอื

ถาม:  ตอนนีเ้ป็นสปัดาหส์ดุทา้ย
ของไตรมาสแรก ฉันก�าลงั
คดิจะลงบญัชคีา่ใชจ้า่ย
บางอยา่งเกีย่วกบัเคร ือ่ง
ใชแ้ละวสัดทุีเ่รารบัมาเมือ่
ตน้เดอืนนีไ้วใ้นไตรมาส
ที ่2 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามงบ
ประมาณทีต่ ัง้ไว ้ไม่ทราบ
วา่ฉันท�าไดห้รอืไม่

ตอบ:  ไม่ไดโ้ดยสิน้เชงิ คา่ใช ้
จา่ยและรายไดต้า่งๆ ตอ้ง
ถกูบนัทกึในงวดทีเ่กดิ

ธรุกรรมหรอืในงวดทีม่ี
การช�าระเงนิจรงิ

ถาม:		ฉันไดเ้ดนิทางเพือ่ธรุกจิ
และไม่ทราบวา่เก็บใบ
เสรจ็สองสามใบส�าหรบั
เงนิสดทีใ่ชจ้า่ยคา่แท็กซี่
และอาหารไวท้ีไ่หน ฉันยงั
สามารถจะเบกิคนืคา่ใช ้
จา่ยเหลา่นีแ้มว้า่จะไม่มี
เอกสารไดห้รอืไม่

ตอบ:  อาจจะได ้ถา้คณุท�า 
ใบเสรจ็สญูหายโดยไม่

ตัง้ใจ คณุควรทบทวน
นโยบายการเดนิทางและ 
คา่รบัรอง (T&E)  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุและ
ตดิตอ่ผูจ้ดัการของคณุ
เพือ่ตรวจสอบวา่วา่คณุ
สามารถเบกิคา่ใชจ้า่ยได ้
หรอืไม่ ส�าหรบัคา่ใชจ้า่ย
เกนิกวา่จ�านวนทีก่�าหนด
ไว ้นโยบายของเราหรอื
ผูจ้ดัการของคณุอาจ
ปฏเิสธการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ถา้ไม่มใีบเสรจ็รบัเงนิ  

แตถ่งึแมว้า่คณุไดร้บั
อนุญาตใหเ้บกิได ้การ
เสนอเอกสารของคณุก็
ตอ้งท�าอยา่งถกูตอ้งซึง่
ตรงตามคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
การสรา้งคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็น
เท็จ ท�าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอื
เป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่ถกูตอ้ง
เพือ่เบกิเงนิจากบรษิทั
เป็นเร ือ่งทีย่อมรบัไม่ได ้
อยา่งเด็ดขาด
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ขอ้มูลและบนัทกึของเราถอืเป็นทรพัยส์นิอนัมคีา่ของบรษิทัและตอ้งไดร้บั
การดแูลอยา่งด ีเราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของการก�ากบั
ดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเก็บรกัษาและท�าลายเอกสารและบนัทกึ ดว้ยเหตนีุ้
เราจงึไดว้างนโยบายเกีย่วกบัการดแูล การจดัเก็บ การน�ากลบัมาใช ้และ
การท�าลายบนัทกึของ Thomson Reuters อยา่งเหมาะสม คณุควร
จดัการบนัทกึและขอ้มูลของบรษิทั เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่:

• มกีารจดัเก็บขอ้มูลเขา้แฟ้ม สถานทีเ่ก็บ และน�าขอ้มูลทีบ่นัทกึไวก้ลบัมา
ใชอ้ยา่งเป็นระบบอยา่งสม�่าเสมอ

• การดแูลรกัษาขอ้มูลทีบ่นัทกึไวไ้ม่วา่ในสือ่ใดก็ตาม ตอ้งเป็นไปตาม 

ขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัดา้นการเงนิ การก�ากบัดแูล  
และความตอ้งการดา้นการด�าเนินงาน

• การป้องกนัขอ้มูลทีบ่นัทกึไว ้(รวมทัง้การส�ารองขอ้มูล)
• เอกสารทีจ่�าเป็นตอ่การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย และ
• การท�าลายบนัทกึขอ้มูลทีไ่ม่ใชป้ระโยชนต์อ่ไปทัง้แบบกระดาษและ

อเิล็กทรอนิกสอ์ยา่งเหมาะสมและถกูเวลา
Thomson Reuters มตีารางเวลาการเก็บรกัษาบนัทกึตา่งๆ ซ ึง่ระบ ุ
ตามหวัขอ้ของประเภทของบนัทกึทีเ่ก็บไว ้ตารางเวลาการเก็บรกัษานี ้

ก�าหนดตามประเภทของบนัทกึขอ้มูลตา่งๆ ดงันี:้

• ค�าอธบิายชนิดและระดบัช ัน้ของบนัทกึทีจ่ะจดัเก็บ
• เวลาของการเร ิม่เก็บบนัทกึ และ
• ระยะเวลาทีจ่ะตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึขอ้มูลไว ้

ถา้คณุไดร้บัแจง้เกีย่วกบัคดฟ้ีองรอ้งทางกฎหมายหรอืการสอบสวน 
โดยภาครฐัทีย่งัรอการตดัสนิหรอืก�าลงัจะถกูฟ้อง คณุไม่ควรท�าลายบนัทกึ
ใดๆ (รวมถงึอเีมล) เวน้แตว่า่คณุไดร้บัอนุมตัใิหก้ระท�าการดงักลา่วจาก 
นักกฎหมายของ Thomson Reuters การท�าลายหรอืปลอมแปลง
เอกสารหรอือเีมลทีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งใชก้รณีมหีมายเรยีกจากศาลหรอื
กระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ อาจถอืเป็นการท�าผดิกฎหมายอาญา 
พนักงานทีไ่ม่ปฏบิตัติามนโยบายนี ้รวมถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

ทีเ่กีย่วขอ้ง จะไดร้บัการลงโทษทางวนัิยขัน้สงูสดุรวมถงึการเลกิจา้ง และ
 

อาจถกูด�าเนินคดทีัง้ทางแพ่งหรอือาญา ซึง่อาจเป็นทัง้โทษปรบัและจ�าคกุ

คณุควรตดิตอ่ฝ่ายประสานงานการบนัทกึขอ้มูลของหน่วยธรุกจิหรอื
แผนกของคณุหรอืแผนกการจดัการกบับนัทกึขอ้มูลของ Thomson 
Reuters (RecordsManagement@ThomsonReuters.com)  
ถา้คณุตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิหรอืมคี�าถามเกีย่วกบันโยบายการเก็บบนัทกึ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ นอกจากนี ้คณุควรท�าความคุน้เคยกบัเร ือ่งทีจ่�าเป็น
ตอ้งทราบ ถา้คณุมคี�าถามดา้นกฎหมายวา่ควรเก็บเอกสารบางอยา่งหรอื
ไม่ คณุควรหารอืกบันักกฎหมายของ Thomson Reuters ซึง่สนับสนุน
หน่วยธรุกจิของคณุกอ่นด�าเนินการใดๆ

มขีอ้มูลเพิม่เตมิในสว่นการจดัการกบับนัทกึขอ้มูลบนอนิทราเน็ตของเรา

การจดัการกบับนัทกึขอ้มูล
ปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารจดัการบนัทกึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุและอยา่ท�าลายหรอืปลอม
แปลงเอกสารหรอือเีมลถา้คณุรูว้า่จะมกีารฟ้องรอ้งหรอืสอบสวนเกดิขึน้

ถาม:  ฉันตอ้งเก็บอเีมลไว ้
นานเทา่ใด

ตอบ:  ถา้ไม่มเีหตผุลทีจ่ะตอ้ง
เก็บขอ้ความอเีมลไว ้
และไม่มขีอ้ผูกมดัทาง
กฎหมายหรอืการก�ากบั
ดแูลในการเก็บน้ัน  
ก็สามารถท�าการลบทิง้ได ้ 

ถา้คณุไดร้บัค�าสัง่ภายใต ้
กฎหมายให ้"เก็บเป็น 
หลกัฐานตามกฎหมาย"  
คณุตอ้งเก็บอเีมล 
เหลา่น้ันไวเ้สมอจนกวา่ 
จะไดร้บัแจง้จากนัก

กฎหมายของ Thomson 
Reuters วา่ค�าสัง่น้ัน 

ไดส้ิน้สดุแลว้
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เน่ืองจาก Thomson Reuters ด�าเนินธรุกจิและมลีกูคา้ทัว่โลก จงึเป็น
เร ือ่งส�าคญัทีเ่ราจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัใดๆ ทีม่ผีล
บงัคบัใชใ้นขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการหา้มน�าเขา้หรอืสง่ออก การคว�า่บาตร  
และการสง่ออก

กำรคว�ำ่บำตร	-	การคว�า่บาตรคอืการจ�ากดัความสามารถในการด�าเนิน
ธรุกจิเฉพาะในบางประเทศ กบับางองคก์ร หรอืบคุคลบางคน 

มกีารคว�า่บาตรหรอื “การหา้มน�าเขา้หรอืสง่ออก” มากมายทีบ่งัคบัใช ้
กบัหลายๆ ประเทศ การคว�า่บาตรเหลา่นีเ้ป็นเป็นผลทางการเมอืงและ
เปลีย่นแปลงบอ่ยคร ัง้ คณุสามารถดรูายชือ่ประเทศทีถ่กูคว�า่บาตรใน
ปัจจบุนัไดใ้นสว่น การควบคมุทางการคา้ ในอนิทราเน็ตของเรา

คณุตอ้งไม่ท�าธรุกจิรว่มกบัลกูคา้หรอืหุน้สว่นทีจ่ะซ ือ้หรอืทีม่อียู ่(เชน่ 
ตวัแทนหรอืซพัพลายเออร)์ ทีค่ณุทราบหรอืคดิวา่อยูใ่นประเทศทีถ่กูคว�า่
บาตร หรอืเป็นเจา้ของ ควบคมุ หรอืด�าเนินการในฐานะบคุคลหรอืหน่วย
งานจากประเทศทีถ่กูคว�า่บาตร ขอ้ก�าหนดนีม้ผีลบงัคบัใชก้บัผูท้ีจ่ะซ ือ้ 
ลกูคา้ หรอืหุน้สว่นรายอืน่ทีท่�างานอยูภ่ายนอกประเทศทีถ่กูคว�า่บาตรดว้ย
เชน่กนั

รฐับาลหรอืกลุม่ความรว่มมอืระหวา่งรฐั (เชน่ องคก์รสหประชาชาต)ิ  
จะมกีารรา่งรายชือ่หน่วยงานและบคุคลทีถ่กูคว�า่บาตรทางการคา้

 

เพิม่เตมิ เราคดักรองผูท้ีจ่ะซ ือ้และลกูคา้ของธรุกจิทีเ่ปิดเผยของเรา
 

ตามรายชือ่เหลา่นีอ้ยา่งเป็นระบบ และก�าหนดเคร ือ่งหมายไวท้ีบ่คุคลหรอื
 

หน่วยงานดงักลา่วไวใ้นฐานขอ้มูลลกูคา้สมัพนัธข์องเรา คณุสามารถ
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการคดักรองนี ้รวมถงึ "รายชือ่ทีต่อ้ง

 

เฝ้าระวงั" ของบคุคลและหน่วยงานทีถ่กูคว�า่บาตรทีเ่ราไดพ้บในธรุกจิ
 

ของเราไดใ้นสว่น การควบคมุทางการคา้ ในอนิทราเน็ตของเรา

คณุตอ้งไม่ท�าธรุกจิรว่มกบับคุคลใดๆ ทีค่ณุทราบหรอืคดิวา่อยูใ่นกลุม่ 
ทีถ่กูคว�า่บาตร หรอืเป็นเจา้ของ ควบคมุ หรอืด�าเนินการในฐานะกลุม่ 

ทีถ่กูคว�า่บาตร

• เพือ่ปฏบิตัติามการคว�า่บาตรใหไ้ดท้กุคร ัง้ทีเ่ป็นไปได ้คณุควรรูจ้กัลกูคา้
และคูค่า้ของคณุ วา่ใครคอืเจา้ของและเป็นผูค้วบคมุดแูล ชือ่เสยีงเป็น
อยา่งไร ด�าเนินธรุกจิใดและทีใ่ด

• หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัการคว�า่บาตร โปรดตดิตอ่นักกฎหมาย 

ซึง่สนับสนุนธรุกจิของคณุ
• หากตอ้งการคน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกบัระเบยีบในการด�าเนินธรุกจิรว่มกบั

ประเทศและกลุม่ทีถ่กูคว�า่บาตร โปรดดทูี ่นโยบายการรบัรูเ้กีย่วกบั
 

การคว�า่บาตร ไดใ้นสว่น การควบคมุทางการคา้ ในอนิทราเน็ตของเรา
กำรควบคมุกำรสง่ออก	-	การควบคมุการสง่ออกจะออกขอ้บงัคบั 
เกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุสง่ออก สถานทีส่ง่ออก สถานทีร่บั ผูร้บั และจดุประสงค ์

 

ในการสง่ออก หากมขีัน้ตอนในธรุกจิของคณุทีต่อ้งปฏบิตัติามการควบคมุ 

การสง่ออก คณุตอ้งศกึษาเพือ่ท�าความคุน้เคยกบัขัน้ตอนเหลา่น้ันและ
 

ปฏบิตัติาม

• หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัการควบคมุการสง่ออก โปรดตดิตอ่ 
นักกฎหมายซึง่สนับสนุนธรุกจิของคณุ

• ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการควบคมุการสง่ออก โปรดดทูีส่ว่น 
 

การควบคมุทางการคา้ ในอนิทราเน็ตของเรา 

การหา้มน�าเขา้หรอืสง่ออก การคว�า่บาตร  
และการควบคมุการสง่ออก
ปฏบิตัติามการคว�า่บาตรและการควบคมุการสง่ออกทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ถาม:		ลกูคา้ของฉันเป็นบรษิทั
ทีต่ ัง้อยูใ่น Rotterdam 
แตบ่คุคลทีฉั่นตดิตอ่ดว้ย
ไดร้อ้งขอใหส้ง่การฝึก
อบรมดา้นผลติภณัฑผ่์าน
เว็บไปยงัผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่น
ประเทศทีถ่กูคว�า่บาตร 
สามารถท�าไดห้รอืไม่ 

ตอบ:		ไม่ได ้คณุควรตดิตอ่
นักกฎหมายทีส่นับสนุน
หน่วยธรุกจิของคณุใน
ทนัท ีค�าขอการฝึกอบรม
ในประเทศทีถ่กูคว�า่บาตร
แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็น
ไปไดท้ีล่กูคา้ของคณุ
ก�าลงัด�าเนินการในฐานะ
หน่วยงานหรอืบคุคลใน
ประเทศดงักลา่ว

ถาม:		ผลติภณัฑท์ีเ่ราไดส้ง่ไปยงั
ลกูคา้ในตา่งประเทศไม่มี
ผลติภณัฑก์ลุม่ฮารด์แวร ์
รวมอยู ่เราจงึไม่จ�าเป็น
ตอ้งกงัวลเร ือ่งการควบคมุ
การสง่ออก ใชห่รอืไม่ 

ตอบ:		การควบคมุการสง่ออก
ไม่ไดม้ผีลบงัคบัใชก้บั
ฮารด์แวรแ์ละอปุกรณ์
เทา่น้ัน แตย่งัรวมถงึการ
สง่ออกซอฟตแ์วร ์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชก้ารเขา้
รหสั นอกจากนี ้การ
ควบคมุยงัมผีลบงัคบัใช ้
กบัการเคลือ่นไหวภายใน
ของฮารด์แวร ์อปุกรณ ์
และซอฟตแ์วร ์รวมถงึที่
สง่ไปยงัลกูคา้อกีดว้ย
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ตวัแทนฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล	นกักฎหมำยของบรษิทั	Thomson	
Reuters	และตวัแทนฝ่ำยสือ่สำรองคก์ร

ถา้คณุไม่ทราบวา่จะตดิตอ่กบัตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล นักกฎหมาย
ของ Thomson Reuters ทีส่นับสนุนหน่วยธรุกจิของคณุ หรอืตวัแทน
ฝ่ายสือ่สารองคก์รในพืน้ทีข่องคณุอยา่งไร คณุสามารถหาขอ้มูลการ
ตดิตอ่ไดใ้นระบบอนิทราเน็ตของเรา

ส�ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบำยและข ัน้ตอนเพิม่เตมิ	
	

โปรดไปทีส่ว่น	“ทรพัยำกร”	ในอนิทรำเน็ตของเรำ

ขอ้ปฏบิตัแิละจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิ:		
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/ 
code-of-business-conduct-and-ethics

สำยดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิ:		
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/ 
business-conduct-and-ethics-hotline

นโยบำย	เคร ือ่งมอื	และทรพัยำกรดำ้นกฎหมำย	/	กำรปฏบิตัติำม:		
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/ 
legal-and-compliance-policies-tools-and-resources

สำยดว่นขอ้ปฏบิตัแิละจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิ

อเีมล: ethics@thomsonreuters.com

โทรศพัท:์  + (1) 877.373.8837 (จากนอกสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา  
ใหใ้ชร้หสัประเทศของคณุน�าหนา้เพือ่การโทรฟร)ี

เว็บไซต:์ https://www.compliance-hotline.com/
ThomsonReuters.jsp

แผนกกฎหมำยของบรษิทั		
อเีมล: legal@thomsonreuters.com

ฝ่ำยดูแลกำรปฏบิตัติำมกฎขององคก์ร	
อเีมล: enterprisecompliance@thomsonreuters.com

แผนกตรวจสอบและดูแลกำรปฏบิตัติำมกฎบรษิทั		
อเีมล: corporatecompliance@thomsonreuters.com

หน่วยงำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัท ัว่โลก		
อเีมล: globalsecurity@thomsonreuters.com

ควำมรบัผดิชอบบรษิทั		
อเีมล: corporate.responsibility@thomsonreuters.com

อนำมยัสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั		
อเีมล:  
thomsonreuters.healthandsafetydepartment@
thomsonreuters.com 

ทมีงำนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มูล		
อเีมล: infosecriskmanagement@thomsonreuters.com

แผนกกำรจดักำรกบับนัทกึขอ้มูล		
อเีมล: recordsmanagment@thomsonreuters.com

ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนใ์นการตดิตอ่
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แบบฟอรม์เพือ่แจง้ยนืยนัการรบัทราบ

หมายเหต:ุ ควรแจง้ยนืยนัการรบัทราบเบือ้งตน้ทางอเิล็กทรอนิกสบ์นอนิทราเน็ตของเรา การแจง้ยนืยนัการรบัทราบบนกระดาษ 
ใชใ้นกรณีทีค่ณุไม่มคีอมพวิเตอรเ์ทา่น้ัน หากท�าการแจง้ยนืยนัการรบัทราบบนกระดาษ ใหส้ง่การแจง้ยนืยนัการรบัทราบน้ันไปยงัตวัแทน 
ของฝ่ายทรพัยากรบคุคลหรอืผูจ้ดัการตามสายงาน

ฉันยนืยนัวา่ฉันไดร้บัและไดอ้า่นขอ้ปฏบิตัทิางธรุกจิและจรรยาบรรณของ Thomson Reuters และเขา้ใจภาระหนา้ทีข่องการปฏบิตัติาม
นโยบาย หลกัการ และคา่นิยมตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ปฏบิตันีิ้

ฉันเขา้ใจวา่การตกลงยนิยอมของฉันในการปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตันีิไ้ม่ถอืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาจา้งงาน

ชือ่ (ตวับรรจง):

หน่วยธรุกจิ:

หมายเลขประจ�าตวัพนักงาน Thomson Reuters:

ลงชือ่:

วนัที:่
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ขอ้ปฏบิตันีิใ้ชเ้ป็นเอกสารอา้งองิของคณุ Thomson Reuters  
ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข ระงบัการใช ้หรอืยกเลกิขอ้ปฏบิตันีิ ้รวมทัง้

 

นโยบาย ขัน้ตอนการท�างาน และโครงการใดๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดท้กุ
เวลา จะโดยมหีรอืไม่มกีารแจง้ลว่งหนา้ก็ตาม Thomson Reuters ยงัขอ
สงวนสทิธิใ์นการตคีวามขอ้ปฏบิตันีิแ้ละนโยบายเหลา่นีโ้ดยใชด้ลุยพนิิจ
ของบรษิทัแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตามทีเ่ห็นวา่สมควร

ขอ้ปฏบิตันีิห้รอืขอ้ความใดๆ ทีท่�าขึน้โดยพนักงานคนใดของ Thomson 
Reuters จะดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรก็ตาม ไม่ถอืเป็นการให ้
สทิธ ิสทิธพิเิศษ หรอืผลประโยชนแ์กพ่นักงานผูใ้ด ใหส้ทิธใินการจา้งงาน
ตอ่ใน Thomson Reuters หรอืสรา้งเงือ่นไขในการจา้งงาน หรอืแสดง
หรอืสอ่เจตนาถงึการจา้งงานทกุรปูแบบระหวา่งพนักงานกบั Thomson 
Reuters นอกจากนีพ้นักงานทกุคณุควรเขา้ใจวา่ขอ้ปฏบิตันีิไ้ม่ได ้
เปลีย่นแปลงความสมัพนัธใ์นการจา้งงานระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง  
ไม่วา่โดยเป็นการปฏบิตัดิว้ยความเต็มใจหรอืเป็นการครอบคลมุ 
ของสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรก็ตาม

ถา้มคีวามแตกตา่งระหวา่งขอ้ปฏบิตัทิีป่รากฏในรปูส�าเนาเอกสาร  
ขอ้ปฏบิตัฉิบบักอ่นหนา้นี ้และฉบบัออนไลน ์ขอ้ปฏบิตัใินระบบออนไลน ์
ทีป่รากฏอยูใ่น www.thomsonreuters.com มกัจะเป็นฉบบัลา่สดุ 
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหท้นัสมยักวา่และจะใชท้ดแทนฉบบัส�าเนาเอกสาร 
หรอืฉบบักอ่นหนา้นี้

THOMSON	REUTERS

www.thomsonreuters.com

ประกาศทางกฎหมาย


