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สาส์นจากซีอีโอ
Jim Smith

ถึงเพื่อนร่วมงานทุกท่าน
ธุรกิจของเราอาศัยความโปร่งใสและความทุ่มเทในการท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง ลูกค้าของเรา
พึ่งพาความถูกต้องของข้อมูลของเรา ความน่าเชื่อถือในระบบของเรา และความซื่อสัตย์
สุจริตในการด�ำเนินงานของเรา เราท�ำทุกอย่างบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ
ข้อปฎิบัติและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรมนี้แสดงออกถึงความทุ่มเท
ของเราต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมด้วยการเน้นย�้ำใหม่
ในค่านิยมและหลักการที่ก�ำหนดว่าเราเป็นใคร ซึ่งก�ำหนดความคาดหวังที่พวกเรา
ทุกคนควรมีในตัวเราเองและซึ่งกันและกัน และให้แหล่งข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เพื่อชี้นำ�
การตัดสินใจของเรา
เราปฎิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักการของเราเป็นอย่างยิ่ง ความส�ำเร็จของเราขึ้นอยู่กับ
สิ่งนี้
ขอขอบคุณส�ำหรับการท�ำงานในส่วนของคุณเพื่อท�ำให้เราควรค่าแก่การเป็นบริษัท
ที่มีค�ำตอบให้เสมอ
ขอแสดงความนับถือ

Jim Smith

ประธานบริษัทและประธานผู้บริหารสูงสุด

สาส์นจากซีอีโอ Jim Smith
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ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
Thomson Reuters สร้างขึ้นมาจากความซื่อสัตย์สุจริตและ
ประสิทธิภาพที่สั่งสมมายาวนาน เราได้ส่งมอบข้อมูลส�ำคัญและความ
เชี่ยวชาญที่ให้อ�ำนาจแก่ลูกค้าทั่วโลกมาเป็นเวลา 150 ปีแล้ว เราใช้
จุดแข็งของเราหลายข้อเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม หากมี
คุณสมบัติหนึ่งที่ผูกมัด ให้อ�ำนาจและก�ำหนดความเป็นตัวเราเหนือกว่า
สิ่งอื่นใด นั่นก็คือความไว้วางใจ
เราให้คำ� ตอบที่เชื่อถือได้ในเศรษฐกิจโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ลูกค้าของ
เราพึ่งพาพวกเราแต่ละคน และพวกเราก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เรา
สามารถเสริมสร้างและได้รับความไว้วางใจต่อไป หรือท�ำให้เสื่อมเสีย
ลงได้ ผ่านการปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่เราท�ำเป็นประจ�ำทุกวันใน
ฐานะบุคคลและร่วมกันเป็นทีม
เราเข้าใจว่าการกระท�ำของเราส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร ดังนั้น เราจึง
พยายามอย่างยิ่งที่จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เพื่อสร้าง
ผลที่ถูกต้องและสร้างความแตกต่างในเชิงบวกส�ำหรับลูกค้าของเรา
ผู้ถือหุ้นของเรา และชุมชนที่พวกเราด�ำเนินธุรกิจ
เมื่อเราต้องพึ่งพาค่านิยมของเราเพื่อชี้นำ� พวกเราไปในทิศทางเดียวกัน
เราต้องแน่ใจว่า Thomson Reuters ยึดตามความคาดหวังที่สูงของ
ลูกค้าและพันธมิตรของเรา โดยเปิดทางให้กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
การเติบโต และความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ข้อปฎิบัติและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรมนี้เป็นทั้ง
การสะท้อนถึงและส่วนขยายของค่านิยมของเรา โดยอธิบายว่า
Thomson Reuters เป็นใครและเรายึดมั่นในสิ่งใด และช่วยเสริมให้
กับสิ่งที่พนักงานรุ่นก่อน พันธมิตร เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าของเรา
ต่างก็ทราบมาโดยตลอด: ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
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ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องส�ำคัญ

ค่านิยมและพฤติกรรมของเรา

ความไว้วางใจ: เราด�ำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความอิสระ
โดยปฏิบัติต่อตนเองและปฏิบัติต่อกันและกันด้วยจริยธรรมและไว้ใจได้
ในทุกสิ่งที่เราท�ำ ซึ่งหมายความว่าเรา:

• ยึดมั่นในหลักการของความน่าเชื่อถือในส่วนของความซื่อสัตย์สุจริต
ความอิสระและความปราศจากอคติ
• รับรองให้มั่นใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการส่งมอบ
สินค้าและบริการต่างๆ
• ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส
• แสดงให้เห็นความสอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราท�ำ

ความร่วมมือ: เราท�ำงานร่วมกันกับพวกเราด้วยกัน ลูกค้าของเรา
และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบผลลัพธ์และประสบการณ์ที่
เหนือชั้น ซึ่งหมายความว่าเรา:

•	ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันและทลาย

อุปสรรคภายใน
• มีความตั้งใจดีในการท�ำงานกับผู้อื่น คู่แข่งของเราเป็นบุคคล
ภายนอก
• แบ่งปันแนวคิดและทรัพยากรทั่วทั้งบริษัทเพื่อให้ขยายออกไปและ
ส่งผล พวกเราทุกคนจัดการทรัพยากรมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร

• สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรใน
อุตสาหกรรม เพื่อท�ำให้ผู้อื่นประสบความส�ำเร็จ

REUTERS/Fayaz Kabli

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่: เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อรับใช้ลูกค้า
ของเรา กระตุ้นการเติบโต และเอาชนะในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่
ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งหมายความว่าเรา:

• ลองสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้จากสิ่งนั้น มีความใคร่รู้
• ด�ำเนินการอย่างกล้าหาญ และคว้าโอกาสใหม่ๆ ด้วยการเตรียม
รับมือกับความต้องการของลูกค้า
• ท้าทายวิธีการเดิมๆ เพื่อค้นหาวิธีการที่ดีกว่าในการท�ำงาน
• กล้าแสดงออก แบ่งปันแนวคิด และส่งเสริมให้ผู้อื่นท�ำในสิ่ง
เดียวกัน

ประสิทธิภาพ: เราน�ำส่งผลลัพธ์ โดยเป็นเลิศในการท�ำงานที่ส่งผลใน
ทางบวกต่อโลก ซึ่งหมายความว่าเรา:

•
•
•
•

เป็นเจ้าของผลลัพธ์ ด�ำเนินการด้วยความเร่งด่วน และท�ำให้เกิดผล
ลดความซับซ้อน
เป็นเลิศในการด�ำเนินการ
แสดงและมองหาความคิดเห็นที่เหมาะสมแก่เวลา ตรงไปตรงมา
และปฏิบัติได้
ค่านิยมและพฤติกรรม

หลักการของความน่าเชื่อถือ
เพื่อปฏิบัติตามหลักการนี้ พวกเราแต่ละคนต้องจ�ำไว้ว่าหลักการของ
ความน่าเชื่อถือของ Thomson Reuters นี้ จะช่วยชี้นำ� พฤติกรรมของ
เราในฐานะพนักงานแต่ละคน และใช้กับทุกคนใน Thomson Reuters
หลักการเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ท�ำให้ Thomson Reuters แตกต่าง
เชื่อมโยงเนื้อหาของเรา และท�ำหน้าที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับค�ำตอบที่
เชื่อถือได้ที่ลูกค้าของเราต้องการ หลักการเหล่านี้ ได้แก่:
1. Reuters จะต้องไม่ตกอยู่ในมือของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่ม หรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง
2. ความซื่อสัตย์สุจริต ความอิสระ และความปราศจากอคติของ
Thomson Reuters จะต้องได้รับการรักษาไว้โดยสมบูรณ์ตลอด
เวลา
3. Reuters จะให้บริการข่าวสารที่เป็นกลางและเชื่อถือได้แก่
หนังสือพิมพ์ ส�ำนักข่าว ผู้ประกาศข่าว และผู้รับบริการสื่ออื่นๆ
ตลอดจนธุรกิจต่างๆ หน่วยงานของรัฐ สถาบัน บุคคลทั่วไป และ
อื่นๆ ที่ Reuters มีหรืออาจมีสัญญาด้วย
4. Thomson Reuters จะต้องค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายที่รับใช้
นอกเหนือจากสื่อต่างๆ และ
5. ไม่มีการด�ำเนินการใดที่สูญเปล่าไปกับการขยาย พัฒนา และปรับ
แต่งบริการและผลิตภัณฑ์ด้านข่าวสารและอื่นๆ เพื่อที่จะรักษา
ต�ำแหน่งผู้น�ำในธุรกิจข่าวสารต่างประเทศและสารสนเทศ
หลักการของความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
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จรรยาบรรณที่ใช้ทั่วโลก
ด้วยพนักงานหลายพันคนทั่วโลก Thomson Reuters ด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายและระเบียบบังคับต่างๆ จ�ำนวนมาก เราปรับการ
ตัดสินใจและการด�ำเนินการของเราเป็นบางครั้งให้เข้ากับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์เฉพาะ แต่ไม่ว่าเราจะด�ำเนินธุรกิจที่ใดก็ตาม
ค่านิยมและหลักการของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จรรยาบรรณ
ดังกล่าวสนับสนุนค่านิยมและหลักการเหล่านี้ ในขณะที่ให้แหล่ง
ข้อมูลที่ปฏิบัติได้จริงในการตรวจสอบนโยบาย ชี้น�ำการตัดสินใจ
และช่วยให้พนักงานและผู้อื่นเข้าใจว่าจะขอความช่วยเหลือ
ได้เมื่อใดและอย่างไร
การยึดมั่นตามค่านิยมของเราและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท�ำให้
พวกเราแต่ละคนสามารถช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
สร้างความร่วมมือกัน และขับเคลื่อนประสิทธิภาพได้ ค่านิยมของเรา
และจรรยาบรรณนี้จะช่วยชี้น�ำวิธีการที่เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าของเรา
พันธมิตรธุรกิจของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา และชุมชนที่เราท�ำงาน
และอยู่อาศัย
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จรรยาบรรณที่ใช้ทั่วโลก

จรรยาบรรณนี้ใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และกรรมการบริษัททุกคนของ
Thomson Reuters Corporation และบริษัทสาขาที่เราเป็นเจ้าของ
หรือควบคุมเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พนักงาน
ชั่วคราว และตัวแทนที่ปฏิบัติงานบริการให้เราหรือในนามของเรา
(เช่น พันธมิตรธุรกิจ เป็นต้น) บุคคลที่สาม ที่ดำ� เนินการแทนหรือ
ในนามของ Thomson Reuters ควรตระหนักถึงพันธกรณีของตน
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้
จรรยาบรรณนี้ใช้ในทุกประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ หากมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างจรรยาบรรณนี้กับกฎหมายท้องถิ่นและ/หรือนโยบายเสริม
ที่ใช้กับงานของเรา เราต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เข้มงวดที่สุด
แต่ละมาตราของจรรยาบรรณนี้ประกอบด้วยข้อความแสดงหลักการ
และค�ำอธิบายถึงสาเหตุที่มีความส�ำคัญ ตลอดจนการด�ำเนินการ
เฉพาะและแหล่งข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือ หากผู้ใดมีค�ำถามว่า
จะน�ำจรรยาบรรณนี้ไปใช้อย่างไร ควรขอความช่วยเหลือ

REUTERS/Alessandro Bianchi

หน่วยงานภายใต้การควบคุม

หน่วยงานภายใต้การควบคุมภายใน Thomson Reuters อาจมี
นโยบายและขั้นตอนการท�ำงานเป็นของตัวเองที่ใช้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงาน นโยบายเหล่านี้จะมีผลใช้เหนือ
นโยบายของ Thomson Reuters ที่พูดถึงหัวข้อเดียวกันเสมอ
ขอความช่วยเหลือ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อยกเว้น
ในสภาวการณ์ไม่ปกติที่คุณเชื่อว่าคุณอาจจ�ำเป็นต้องยกเว้นข้อก�ำหนด
บางข้อของจรรยาบรรณนี้ คุณควรติดต่อที่ปรึกษาทั่วไปของ
Thomson Reuters การยกเว้นใดๆ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
หรือกรรมการบริษัทจะต้องมอบให้โดยคณะกรรมการบริษัท
Thomson Reuters หรือสมาชิกของคณะกรรมการเท่านั้น และ
จะต้องเปิดเผยโดย Thomson Reuters ตามขอบเขตที่ก�ำหนด
โดยกฎหมาย ระเบียบบังคับ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นักข่าว Reuters

เนื่องด้วยลักษณะงานของนักข่าว Reuters บุคลากรเหล่านี้มีนโยบาย
ที่เข้มงวดกว่านโยบายทั่วไปของบริษัทในบางกรณี (เช่น นโยบาย
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองส่วนตัว) และอาจมีความเข้มงวดน้อยกว่า
ในบางกรณี (เช่น การรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลที่สามอาจเห็นว่า
เป็นความลับ) นักข่าว Reuters ควรทบทวนหนังสือคู่มือสื่อสาร
มวลชนและขอความช่วยเหลือ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

จรรยาบรรณที่ใช้ทั่วโลก

9

ความรับผิดชอบของเรา
ภาระรับผิดชอบส�ำหรับทุกคน

พนักงานของ Thomson Reuters ทุกคนมีข้อผูกมัดในการปฏิบัติต่อ
ตนเองและปฏิบัติต่อกันและกันตามนโยบายและมาตรฐานจริยธรรม
ที่สูงตามที่อธิบายไว้ในจรรยาบรรณนี้ ซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคน
ถูกคาดหวังให้อ่านและเข้าใจจรรยาบรรณนี้ ตลอดจนสื่อเสริมที่อาจน�ำ
มาใช้กับเรา และปฏิบัติตามนั้น หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับส่วนใดก็ตาม
ของจรรยาบรรณนี้ หรือไม่ทราบว่าสื่อเสริมใดใช้กับคุณ หรือไม่ทราบ
นอกเหนือ
วิธีเข้าถึงสื่อเหล่านั้น คุณต้องขอความช่วยเหลือ
จากการยึดมั่นในค่านิยมของเราแล้ว พวกเราทุกคนยังถูกคาดหวังให้:

• เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบบังคับ และ
•
•
•
•
•

นโยบายที่ใช้กับต�ำแหน่งของเราโดยเฉพาะ
ขอความช่วยเหลือ
หากมีค�ำถามเกี่ยวกับการน�ำมาใช้หรือ
การตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบบังคับ หรือนโยบายใดก็ตาม
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นหรือสงสัยในพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม
หรือการฝ่าฝืน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย นโยบายหรือจรรยาบรรณนี้
ก็ตาม
ส�ำเร็จการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภาคบังคับ
เคารพธรรมเนียมท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ที่เราด�ำเนินธุรกิจ
ตราบใดที่การกระท�ำดังกล่าวไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจรรยาบรรณนี้
รับทราบ
ว่าเราได้รับและอ่านจรรยาบรรณนี้แล้ว และเข้าใจ
พันธกรณีว่าเราจะต้องปฏิบัติตามนั้น

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบบังคับที่ใช้กับพวกเรา
แต่ละคน หรือนโยบายหรือข้อก�ำหนดอื่นใดของ Thomson Reuters
อาจน�ำไปสู่การด�ำเนินการทางวินัยถึงขั้นและรวมถึงการเลิกจ้างและ/
หรือการด�ำเนินคดี
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ความรับผิดชอบของเรา

ความรับผิดชอบของผู้น�ำและผู้จัดการ
ผู้นำ� ซึ่งรวมทั้งผู้จัดการและหัวหน้างาน ที่ Thomson Reuters ได้
รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงเดียวกันกับที่คาดหวังใน
ทีมงานของตน ผู้น�ำมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
โปร่งใส การสื่อสารที่เปิดเผย และความไว้วางใจที่ขยายจากเพื่อนร่วม
งานไปสู่ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ผู้นำ� ควรจะ:

• ยึดมั่นในค่านิยมของบริษัททุกวัน
• รับฟังและลงมือด�ำเนินการเมื่อสมาชิกในทีมแสดงข้อกังวล ไม่ว่าจะ
•
•
•
•
•
•

ใหญ่หรือเล็กก็ตาม
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบบังคับ และนโยบายที่ใช้กับ
ทีมงานของตน
จัดการหรือรายงานต่อปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเหมาะสม
เน้นย�ำ้ และยกย่องการตัดสินใจที่เคารพค่านิยมของเราและความ
ส�ำเร็จระยะยาวเหนือผลประโยชน์ระยะสั้น
แสดงให้เห็นความส�ำนึกในหน้าที่และความเต็มใจที่จะรับฟังทุกมุม
มอง
ให้เวลาในการหารือถึงความส�ำคัญของจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบกับทีมงานของตนเป็นประจ�ำ
ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานและผู้อื่นติดต่อผู้จัดการของตนหรือ
ทนายความบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาหรือค�ำถาม
และรายงานความประพฤติที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมายหรือ
ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ อย่างทันท่วงทีและตรงไป
ตรงมา

การท�ำการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม

แม้แต่พวกเราที่มีความคุ้นเคยอย่างมากกับค่านิยมของเราก็ตาม จรรยาบรรณนี้และนโยบายของเรายังอาจพบว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรา
ไม่แน่ใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไร ในกรณีดังกล่าว เราสามารถขอความช่วยเหลือ
ก่อนที่จะด�ำเนินการต่อไป ถามค�ำถามเหล่านี้:

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่บังคับใช้อยู่หรือไม่
ไม่แน่ใจ

ขอความช่วยเหลือ

การกระท�ำนี้ถูกกฎหมายหรือไม่
การกระท�ำนี้ถูกจริยธรรมหรือไม่

ไม่

ไม่ทำ�

ใช่

ปฏิบัติตามค่านิยม นโยบายและหลักการของความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทหรือไม่
ขอความช่วย
เป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบาย/แนวทางอื่นๆ
เหลือจากผู้จัดการ
เกี่ยวกับงานของฉันหรือไม่
ของคุณ ฝ่าย
ไม่แน่ใจ
ทรัพยากรบุคคล
พิจารณาครบทุกทางเลือกแล้วหรือไม่
ทนายความบริษทั ขอความช่วยเหลือ
หรือสายด่วน

ไม่

ไม่ทำ�

หากตอบว่า ไม่
ส�ำหรับค�ำถาม
ข้อใดข้อหนึ่ง
อย่าท�ำ

ใช่

พิจารณาผลกระทบในวงกว้างของการตัดสินใจแล้วหรือยัง

ขอความช่วยเหลือ

ไม่แน่ใจ

จะรู้สึกสะดวกใจหรือไม่ หากท�ำการตัดสินใจนั้น
ต่อสาธารณะ
การตัดสินใจนี้ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายหรือไม่

ไม่

ไม่ทำ�

ใช่

ท�ำต่อไป

การท�ำการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
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การแสดงออกและการขอความช่วยเหลือ
พวกเราทุกคนล้วนมีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
รายงานความประพฤติที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือในกรณี
ที่เราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าเกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ ความเต็มใจ
และอธิบายสถานการณ์
ของเราในการขอความช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาในเวลาอันสมควรถือเป็นความส�ำคัญ
ขั้นสูงสุด Thomson Reuters ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารโดย
เปิดเผย
เราขอสนับสนุนให้คุณถามค�ำถามและขอความช่วยเหลือ
เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อกังวล กล้าพูด แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นนั้นเป็นปัญหาหรือไม่ คุณมีหลายทางเลือกในการแจ้งหน่วยงาน
หรือบุคคลที่รับผิดชอบ หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ ได้แก่
ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือทนายความบริษัทที่ทำ�
หน้าที่สนับสนุนธุรกิจหรือสายงานของคุณ (เรียกว่า “ทนายความ
บริษัท” ตลอดทั้งจรรยาบรรณนี้)
อาจมีกรณีที่จรรยาบรรณระบุให้ต้องมีการอนุมัติก่อนที่จะด�ำเนินการ
บางอย่าง ในกรณีดังกล่าว หากไม่ได้ระบุผู้อนุมัติ คุณควรปรึกษา
ทนายความบริษัทก่อน
การรายงานการฉ้อโกงหรือการฉ้อโกงที่น่าสงสัย

รายงานฝ่ายตรวจสอบภายในให้ทราบถึงการกระท�ำฉ้อโกงที่น่าสงสัย
โดยพนักงาน กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่สาม
ทั้งปัจจุบันหรือในอดีต นอกจากนี้ ควรรายงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้ทราบถึงความพยายามที่จะโน้มน้าวผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างไม่
เหมาะสม
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การสงวนนามและการรักษาความลับ
การระบุชื่อตัวคุณในเวลาท�ำการรายงานปกติจะท�ำให้สามารถท�ำ
การสอบสวนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีประสิทธิผลมากกว่า อย่างไร
ก็ตาม อาจมีบางครั้งที่คุณไม่สะดวกใจที่จะติดต่อกับผู้จัดการของคุณ
โดยตรงเกี่ยวกับปัญหา (เช่น ในกรณีที่ปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับผู้จัดการ
ของคุณ) หากคุณประสงค์จะรายงานหรือขอรับข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำ
โดยไม่เปิดเผยตัวตน คุณสามารถติดต่อสายด่วนส�ำหรับจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรม โดยเข้าสู่ระบบใน http://www.
compliance-hotline.com/ThomsonReuters.jsp
ซึ่งคุณจะพบกับค�ำแนะน�ำในการรายงานผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือ
เว็บไซต์
สายด่วนนี้จัดการโดยบุคคลภายนอก โดยไม่มีการระบุตัวตนผู้โทร
เครื่องบันทึก หรือวิธีการอื่นๆ ในการสืบหมายเลขของคุณได้เลย โดย
จะมีการรักษาความลับตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ และจะมีการเปิด
เผยข้อมูลในกรณีที่จ�ำเป็นต้องทราบเท่านั้น
บางภูมิภาคมีกฎหมายที่จำ� กัดการสงวนนามหรือการใช้สายด่วน
เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการบัญชี การตรวจสอบ การฉ้อโกง หรือเรื่องที่
คล้ายคลึงกันนี้เท่านั้น หากคุณท�ำงานในภูมิภาคภายใต้ข้อจ�ำกัดเหล่า
นี้และมีข้อกังวลหรือค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องอื่น ให้ ขอความช่วยเหลือ
Thomson Reuters จะให้ค�ำแนะน�ำแก่คุณ หากคุณท�ำงานใน
สถานที่เหล่านี้ คุณสามารถไปที่ ข้อมูลสายด่วนบน the Hub
ได้เช่นกัน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

REUTERS/Shannon Stapleton

การตอบโต้เป็นสิ่งต้องห้าม
Thomson Reuters ห้ามการตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่ทำ� การสอบถาม
หรือรายงานข้อกล่าวหาโดยสุจริต หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการสอบสวน
ตามความเป็นจริง “โดยสุจริต” ไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นฝ่ายถูก
หรือมีหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้ เพียงแต่หมายความว่าคุณมีความ
เชื่อในข้อเท็จจริงและความถูกต้องของสิ่งที่คุณรายงานตามเหตุผล
อันสมควร หากคุณเชื่อว่ามีผู้ตอบโต้หรือวางแผนที่จะตอบโต้คุณหรือ
บุคคลอื่น ให้ขอความช่วยเหลือ

การสอบสวน
การสอบสวนจะด�ำเนินการโดยทันทีและละเอียดถี่ถ้วน และจะมีการ
รักษาความลับตามขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและรายงานจะได้รับการรักษาโดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย หรือการตรวจสอบภายในตามความ
เหมาะสม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรักษาบันทึกข้อมูลของรายงานหรือ
ข้อร้องเรียนดังกล่าว การติดตามการรับรายงานหรือข้อร้องเรียน
ดังกล่าว การสอบสวน และการแก้ปัญหา

กระบวนการและการด�ำเนินการทางวินัย
ที่เป็นธรรม
มีการด�ำเนินการทุกวิถีทางตามสมควรแก่เหตุผลเพื่อระบุข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องเบื้องหลังการฝ่าฝืนที่รายงานใดๆ และน�ำการสอบสวนมา
สู่บทสรุปในเวลาอันเหมาะสม พนักงานรายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในการ
สอบสวนต้องให้ความร่วมมือ
การไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอาจส่งผลให้ถูกด�ำเนินการทาง
วินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้างและ/หรือการด�ำเนินคดี การไม่ให้
ความร่วมมือรวมถึง:
• การให้ข้อมูลเท็จหรือท�ำให้เกิดการเข้าใจผิดโดยที่รู้อยู่แก่ใจ
• การปฏิเสธที่จะว่างส�ำหรับการประชุมหรือการหารือระหว่างการ
สอบสวน
• การยึดหน่วง การท�ำลาย หรือการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยที่
รู้อยู่แก่ใจ

การแสดงออกและการขอความช่วยเหลือ
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REUTERS/Tim Wimborne

ความไว้วางใจเป็นเรื่องส�ำคัญ
ส�ำหรับบุคลากรของเรา
การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

15

การเสริมสร้างสถานที่ทำ� งานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
การยอมรับความหลากหลายและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 19
การรักษาสถานที่ทำ� งานให้ปลอดภัย
มีการรักษาความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ
14

20

16

การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…ส่งเสริมการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและให้การอ�ำนวยความสะดวก
ตามเหตุผลอันสมควรส�ำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เรามีความทุ่มเทในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบบังคับที่
บังคับใช้ที่ใช้ก�ำกับดูแลการไม่เลือกปฏิบัติในทุกสถานที่ที่เราประกอบ
ธุรกิจ และให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในส่วนของการจ้าง
การตอบแทน การเลื่อนขั้น การจ�ำแนกกลุ่มคน การฝึกอบรม การ
ฝึกงาน การแนะน�ำเพื่อการจ้างงาน และเงื่อนไขอื่นๆ ของการจ้างงาน
ส�ำหรับทุกคนโดยไม่คำ� นึงถึงกลุ่มคนที่แสดงไว้ใน หัวข้อการป้องกัน
การเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เรายังจัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามเหตุผลอันสมควร
ให้แก่บุคคลที่อยู่ในข่ายที่มีความทุพพลภาพ และเพื่อนร่วมงานที่มี
ความเชื่อทางศาสนา เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว “การอ�ำนวยความ
สะดวกตามสมควรแก่เหตุผล” คือการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือ
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่ทำ� ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญของ
งานนั้นได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรต่อ Thomson Reuters
ติดต่อผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากคุณเชื่อว่าคุณ
จ�ำเป็นต้องได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญใน
ต�ำแหน่งของคุณ ต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางศาสนา หรือ
มีค�ำถามใดๆ
นโยบายสถานที่ท�ำงานอยู่ใน thePoint

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ฉันก�ำลังพิจารณาผู้สมัครงานสองคนที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกัน คนหนึ่งมีความพิการทาง
ร่างกายที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหว
ไปมาในส�ำนักงาน อนุญาตให้พิจารณาลักษณะเฉพาะนี้
ในการประเมินผลผู้สมัครหรือไม่

ตอบ

คุณไม่ควรถือว่าความพิการจะจ�ำกัดความสามารถ
ของบุคคลในการปฏิบัติงานของตน อย่างไรก็ตาม หากคุณ
มีเหตุผลอันควรที่เชื่อได้ว่าความพิการนั้นมีผลโดยชอบธรรม
ต่อความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนส�ำคัญ
ของงาน คุณควรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อปรึกษาว่า
สามารถจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกตามสมควรแก่เหตุผล
ได้หรือไม่

การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
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การเสริมสร้างสถานที่ท�ำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…เสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าง
มีศักดิ์ศรีและให้เกียรติอย่างจริงจัง

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
เมื่อเปิดโอกาสให้การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม และการข่มเหงรังแก
เกิดขึ้นในสถานที่ท�ำงาน ก็จะขัดขวางการสื่อสารและท�ำให้
ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ลดลง ซึ่งขัดต่อค่านิยมทุกข้อของเรา:
ความน่าเชื่อถือ นวัตกรรมความเป็นหุ้นส่วน และผลการท�ำงาน
เราไม่สามารถแบ่งปันแนวความคิดและข้อกังวลหรือท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีมได้ หากสมาชิกรายใดรายหนึ่งของทีมหรือหุ้นส่วนรู้สึกว่าตัวเอง
ตกเป็นเป้าหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ การกระท�ำเช่นนี้ยังอาจ
ท�ำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยง (ทั้งในฐานะบุคคลและบริษัท) ต่อค่าปรับ
การฟ้องร้อง และการด�ำเนินคดีทางแพ่งหรือแม้แต่ทางอาญา
การให้ความส�ำคัญพิเศษกับความเป็นธรรม การให้เกียรติกัน และ
การไม่อนุญาตให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การคุกคามและการข่มเหงรังแก
ท�ำให้ทุกคนที่เข้ามายังสถานที่ทำ� งานของเราน่าจะรู้สึกได้รับความ
คุ้มครองและสามารถบรรลุศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

16

การเสริมสร้างสถานที่ท�ำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

วิธีการน�ำเสนอของเรา

การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่าเราไม่อนุญาตให้มี
การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันบนพื้นฐานของ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เชื้อชาติ สีผิว หรือชาติพันธุ์
ศาสนา
เพศหรือเพศสภาพ
การตั้งครรภ์
เอกลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก
รสนิยมทางเพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ชาติกำ� เนิด
สถานะการเป็นพลเมือง
ความทุพพลภาพ
สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึก
กลุ่มคนอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายหรือระเบียบบังคับ
ที่บังคับใช้

REUTERS/Toby Melville

การคุกคามและการข่มเหงรังแก
เราไม่ยอมให้มีการข่มเหงรังแกประเภทใดก็ตามในสถานที่ท�ำงาน
ของเราอีกด้วย รวมทั้งการคุกคามทางเพศและการข่มเหงรังแก
เราสนับสนุนการให้เกียรติกันในสถานที่ท�ำงานโดยไม่ค�ำนึงว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องนั้นเป็นพนักงาน ผู้จัดการ พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ที่ปรึกษา
หรือผู้มาติดต่อ
ซึ่งหมายความว่าเราไม่อนุญาตความประพฤติที่:
• มีจุดประสงค์หรือสร้างผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ข่มขู่
ไม่เป็นมิตรหรือน่ารังเกียจ หรือส่งผลกระทบในทางเสียหายอื่นใด
ต่อโอกาสในการจ้างงานของบุคคล
• มีความเชื่อมโยงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อการจ�ำนนต่อความ
ประพฤติทางเพศ โดยเป็นข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขของการตัดสินใจ
ในการจ้างงานหรือเลื่อนขั้น
Thomson Reuters จะไม่ยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม
หรือการข่มเหงรังแกในสถานที่ทำ� งาน แม้กฎหมายท้องถิ่นจะไม่ห้าม
การกระท�ำดังกล่าวโดยชัดแจ้งก็ตาม แต่เราก�ำหนดให้พนักงานของเรา
ยึดปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกว่า

ตัวอย่างการคุกคามและการข่มเหงรังแก

ตัวอย่างการคุกคามอาจรวมถึง:
• การพูดใส่ร้ายป้ายสี การแสดงความเห็นในเชิงเหยียบย�ำ่ การพูดตลก
หยาบโลน การดูถูก ภาษาหยาบคาย ถ้อยค�ำไม่สุภาพ และการล้อเลียน
• การแสดงโปสเตอร์ สัญลักษณ์ การ์ตูน ภาพวาด รูปภาพคอมพิวเตอร์
หรืออีเมลที่น่ารังเกียจ
ตัวอย่างการคุกคามทางเพศอาจรวมถึง:
• การยื่นข้อเสนอ ความต้องการ หรือการทาบทามที่มีลักษณะทางเพศ
โดยไม่เป็นที่ต้องการ
• การสัมผัสทางกายโดยไม่เป็นที่ต้องการ เช่น การกอด การจูบ การจับ
ต้อง การหยิก การตบลูบ หรือการเสียดสีร่างกาย
• การแสดงความเห็นโดยไม่เป็นที่ต้องการและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ร่างกายหรือรูปลักษณ์ของบุคคล การแสดงท่าทางหรือการแสดงความ
คิดเห็นยั่วยวนทางเพศ หรือการสื่อสารทางวาจาหรือทางกายที่มี
ลักษณะทางเพศโดยไม่เป็นที่ต้องการ
• ท่าทาง ภาษาหรือความคิดเห็นที่หยาบคายหรือลามกโดยไม่เป็นที่
ต้องการ
ตัวอย่างการข่มเหงรังแกอาจรวมถึง:
• การท�ำให้อับอาย การคุกคามหรือการข่มเหง
• พฤติกรรมก้าวร้าว
• การล้อเลียนหรือการแกล้ง
• การกดดันผู้อื่นให้ทำ� ในสิ่งที่ขัดใจผู้นั้น

การเสริมสร้างสถานที่ทำ� งานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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การแสดงออกเพื่อสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย
หากคุณพบเห็นความประพฤติไม่เหมาะสมในสถานที่ท�ำงาน ให้พูด
แสดงออกมาและอย่าเพิกเฉย ไม่ว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมนั้น
จะเป็นผู้จัดการ พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ที่ปรึกษา หรือผู้มาติดต่อก็ตาม
หากคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะพูดถึงพฤติกรรมนั้นโดยตรงกับผู้ที่มีส่วนร่วม
ดังกล่าว คุณสามารถท�ำได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำ� เป็นต้องท�ำเช่นนั้น
ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม คุณควรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ
(และติดต่อศูนย์ปฏิบัติการรักษาความ
ขอความช่วยเหลือ
ปลอดภัย หรือ SOC
หากคุณเชื่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
จ�ำเป็นต้องให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้อง)
Thomson Reuters จะด�ำเนินการทันทีตามความเหมาะสม หาก
พิจารณาเห็นว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ถูก
ด�ำเนินการทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

ผู้จัดการ
เราก�ำหนดให้ผู้จัดการ (ซึ่งรวมถึงหัวหน้างาน) ยึดปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่สูงกว่า และก�ำหนดให้ต้องแจ้งหรือจัดการความประพฤติไม่เหมาะสม
ที่ได้รู้เห็นในสถานที่ท�ำงาน แม้ว่าจะรู้มาโดยอ้อมหรือยังไม่ได้รับข้อร้อง
เรียนเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นก็ตาม

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ฉันสังเกตเห็นว่าลูกค้ารายหนึ่งของเราชอบแสดง
ความเห็นไปในทางเพศเล็กน้อย ซึ่งดูเหมือนว่าจะท�ำให้เพื่อน
ร่วมงานคนหนึ่งรู้สึกตะขิดตะขวงใจ หากเพื่อนร่วมงานคนนั้น
ไม่ท�ำการร้องเรียนต่อบริษัท ฉันจะท�ำอะไรได้บ้างหรือไม่ เรา
จ�ำเป็นต้องยอมรับพฤติกรรมเช่นนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าหรือไม่

ตอบ

แม้ว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายชัดเจนของพฤติกรรมนี้จะไม่ท�ำการ
ร้องเรียน บุคคลนั้นก็อาจยังคงล�ำบากใจอยู่ คุณควรปรีกษากับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ Thomson Reuters ใส่ใจกับความ
สัมพันธ์กับลูกค้าเสมอมา แต่เราก็ไม่ต้องการให้พนักงานของเราอยู่
ในสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ไม่สะดวกใจ บริษัทจะด�ำเนินขั้นตอน
ที่เหมาะสมเพื่อจัดการพฤติกรรมดังกล่าว
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การเสริมสร้างสถานที่ท�ำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การยอมรับความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…เสริมสร้างสถานที่ท�ำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบุคลากร
ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสะท้อนว่าเราให้บริการลูกค้าและชุมชนต่างๆ
ที่หลากหลาย

โดยสรุป การทุ่มเทต่อความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันไม่เพียงแค่ยกย่องค่านิยมของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยเติม
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเราในตลาดระดับโลกอีกด้วย

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ

วิธีการน�ำเสนอของเรา

เราท�ำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราร่วมมือกัน เมื่อบุคลากรของเรามีทักษะ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ก็จะเสริมความ
สามารถของเราในฐานะเพื่อนร่วมงานเพื่อท�ำงานร่วมกันและร่วมกับ
ลูกค้าของเรา ยิ่งเราสามารถเปิดทัศนคติได้มากเพียงใด เราก็ยิ่งมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นส�ำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ยิ่งพนักงานทุกคน
รู้สึกมีคุณค่าและเป็นอิสระที่จะก้าวไปให้เต็มศักยภาพของตนมากขึ้น
เพียงใด ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาความไว้วางใจมากขึ้นในหมู่เรา

ความหลากหลาย

เราเสริมสร้างสถานที่ท�ำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มองเห็นคุณค่า
ของเพื่อนร่วมงานทุกคน และมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เต็มศักยภาพของ
ตน
เราเปิดรับความหลากหลายทุกชนิด รวมทั้งความคิด ประสบการณ์และ
รูปแบบ เรารู้ว่าสิ่งนี้จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และให้
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
Global Diversity & Inclusion on the Hub

การยอมรับความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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การรักษาสถานที่ท�ำงานให้ปลอดภัย มีการรักษา
ความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…ท�ำให้ได้รับสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดีไม่เพียงแค่ปกป้องตัว
เราจากอันตรายเท่านั้น แต่ยังสร้างความไว้วางใจ ป้องกันอุบัติเหตุที่
สร้างความเสียหายซึ่งมีมูลค่าสูง และเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทใน
ฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบอีกด้วย

วิธีการน�ำเสนอของเรา

สุขภาพและความปลอดภัย
เพื่อป้องกันสภาพที่อันตรายในสถานที่ท�ำงานของเรา และปกป้อง
เพื่อนร่วมงาน พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า และผู้มาติดต่อ เรา:
• ปฏิบัติตามทั้งตัวบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมด
• เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน้ ตอนเพือ่ ความปลอดภัยทัง้ หมด
• เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคบังคับหรือระหว่างงานใดๆ ที่พัฒนา
ความสามารถของเราในการปฏิบัติภารกิจการงานและใช้อุปกรณ์
ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
• รู้จักวิธีการจัดการและก�ำจัดวัสดุอันตรายได้อย่างปลอดภัยและถูก
ต้องตามกฎหมาย
• ก�ำหนดให้ผู้รับจ้าง ผู้ขาย และเพื่อนร่วมงานทุกรายต้องยอมปฏิบัติ
ตามระเบียบบังคับด้านความปลอดภัย
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• ระบุการฝ่าฝืนด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และด�ำเนินการเพื่อ
บรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว
• รักษาบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การรักษาความปลอดภัย
เราด�ำเนินการในส่วนของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ท�ำงานของเราโดย:
• การปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและมาตรการ
ควบคุมการเข้าออกที่จำ� เป็นทั้งหมดในสถานที่ของเรา
• การพูดแสดงออกเมื่อพบเห็นสิ่งที่ดูน่าสงสัยหรือเป็นภัย
• การร่วมฝึกและเตรียมตัวเกี่ยวกับความปลอดภัย

การคุกคาม ความรุนแรงในสถานที่ทำ� งาน
และอาวุธ
เราไม่ยอมให้เกิดการกระท�ำหรือการคุกคามให้เกิดความรุนแรง
การข่มขู่หรือความไม่เป็นมิตรขึ้นในสถานที่ทำ� งานของเรา ไม่ว่าจะ
มุ่งสู่เพื่อนร่วมงาน พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อก็ตาม
นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาต:
• อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายในสถานที่ใดๆ ที่ Thomson Reuters
ให้เช่าหรือเป็นเจ้าของ หน่วยงานที่ Thomson Reuters เป็นผู้
สนับสนุน หรือธุรกิจของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและตรวจ
ผ่านตามกฎหมาย โดยมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ประธานฝ่ายการรักษาความปลอดภัยระดับโลก/ภูมิภาค
• พฤติกรรมที่ท�ำให้หรือมีแนวโน้มท�ำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

การรักษาสถานที่ท�ำงานให้ปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

REUTERS/Srdjan Zivulovic

• การเขียนหรือการส่งข้อความคุกคามหรือข่มขู่ (โดยไม่ค�ำนึงว่า
ข้อความเหล่านั้นจะถูกส่งอย่างไร)
• พฤติกรรมที่ท�ำให้หรือมีแนวโน้มท�ำให้ทรัพย์สินเสียหาย
• การเฝ้าติดตามหรือการสังเกตการณ์บุคคลอื่น
• การกระท�ำหรือการขู่ว่าจะกระท�ำการที่รุนแรง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ฉันมีปัญหาครอบครัวที่บ้านที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยส่วนตัว ฉันจ�ำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องนี้ในที่ทำ� งาน
หรือไม่

นโยบายนี้อาจขยายไปครอบคลุมกิจกรรมนอกงานได้ หากส่งผลเสีย
หายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของ
พนักงานของเรา หากคุณรู้สึกว่ามีผู้ถูกคุกคามหรือตกเป็นเป้าของ
ความรุนแรง กังวลว่ามีผู้ที่อาจท�ำร้ายตนเอง หรือพบเห็นสิ่งที่น่าสงสัย
ให้อยู่ห่างจากอันตราย โทรติดต่อต�ำรวจท้องถิ่น ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของหน่วยงานฉุกเฉินและโทรติดต่อ SOC หากเป็นกรณีฉุกเฉินที่
คุกคามต่อชีวิต ติดต่อต�ำรวจท้องถิ่นหรือบริการฉุกเฉินในท้องถิ่นก่อน
แล้วจึงติดต่อ SOC
Global Security on the Hub
แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยขององค์กร
นโยบายการป้องกันความรุนแรงในสถานที่ทำ� งานที่ตรงจุด

ตอบ

หากคุณมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวที่อาจ
เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อสถานที่ทำ� งาน (เช่น ค�ำสั่งให้คุ้มครอง
หรือค�ำสั่งให้จ�ำกัด) คุณควรรายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ
SOC
ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้แน่ใจในความปลอดภัย
ของทั้งคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณ โปรดดูนโยบายการป้องกัน
ความรุนแรงในสถานที่ทำ� งานด้วย

การรักษาสถานที่ทำ� งานให้ปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ
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ยาหรือสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยาหรือสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นอันตรายต่อทุก
คนในสถานที่ท�ำงาน Thomson Reuters ไม่อนุญาตให้มีการครอบ
ครอง ใช้ ซื้อ ขาย พยายามขาย แจกจ่าย หรือผลิตยาหรือสิ่งเสพติด
ผิดกฎหมายในสถานที่ทำ� งาน เราไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาตามค�ำสั่งแพทย์ในทางมิชอบหรือในทางที่ผิดอีก
ด้วย ไม่ว่าในสถานที่ท�ำงานหรือเมื่อด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ไม่เข้ามาท�ำงานเมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ไม่ครอบครองหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ของ
Thomson Reuters โดยไม่ได้รับการอนุมัติที่เฉพาะเจาะจงล่วงหน้า
จาก Thomson Reuters
• ใช้วิจารณญาณที่ดีเมื่อบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงาน
ที่สนับสนุนโดย Thomson Reuters ลูกค้า หรือองค์กรที่เรา
สนับสนุน
พนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถูกด�ำเนินการทางวินัยจนถึงและรวม
ถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี้ การฝ่าฝืนยังอาจน�ำไปสู่การจับกุมและ
การด�ำเนินคดีโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากการฝ่าฝืนดัง
กล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องห้ามหรือการกระท�ำผิดกฎหมายอื่นๆ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Thomson Reuters สงวนสิทธิ์ใน
การด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสอบสวนการปฏิบัติตามนโยบาย
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นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเฉพาะการทดสอบยาหรือสิ่งเสพติดและ/หรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณสมบัติ และการ
ตรวจค้นในสถานที่ทำ� งาน
หากคุณเชื่อว่ามีคนในสถานที่ทำ� งานที่อาจมีปัญหากับการใช้สาร
โดยมิชอบหรืออาจอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารดังกล่าว ติดต่อผู้จัดการของ
คุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ถ้ามีปัญหากับการใช้สารโดยมิชอบ บริษัทให้
ความช่วยเหลือใดๆ หรือไม่

ตอบ

Thomson Reuters มีโปรแกรมจ�ำนวนหนึ่งส�ำหรับ
พนักงานที่อาจให้ความช่วยเหลือได้ โปรดสอบถามฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่ในสถานที่ของคุณ

การรักษาสถานที่ท�ำงานให้ปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

REUTERS/Mark Blinch

ความไว้วางใจเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในตลาดของเรา

การตระหนักรู้และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา
การท�ำงานในตลาดทั่วโลกของเรา
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…กระท�ำการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Thomson Reuters และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�ำให้วิจารณญาณของเราต�่ำลง

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
ลูกค้าและพันธมิตรของเราพึ่งพา Thomson Reuters ในการให้ค�ำ
ตอบที่เชื่อถือได้ ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้เมื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวมากระทบหรือดูเสมือนว่ากระทบกับผลประโยชน์ของบริษัท
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน หากเราด�ำเนินการหรือ
มีผลประโยชน์ที่อาจท�ำให้เรายากต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ลำ� เอียงและ
มีประสิทธิผล ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความสงสัยในวิจารณญาณของเราและ
สินค้าและบริการของเราได้ หากเกิดความเสียหาย ความไว้วางใจที่เรา
สร้างขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานกับลูกค้าและพันธมิตรก็ยากที่จะสาน
ต่อขึ้นมาใหม่ได้ การรู้จักวิธีการตระหนักรู้และเปิดเผยหรือหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น จะท�ำให้เราสามารถปกป้องชื่อเสียงของเรา
และความสามารถของเราในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการน�ำเสนอของเรา
เราควรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่ดูเสมือนว่า
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าเรา:
• รับผิดชอบในการระบุสถานการณ์ที่อาจท�ำให้หรือดูเสมือนว่าท�ำให้
วิจารณญาณของเราต�่ำลง
• ขอความช่วยเหลือ
หากสงสัยว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เกิดขึ้น
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• เปิดเผยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เป็นลายลักษณ์

อักษรต่อผู้จัดการที่เหมาะสมหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและ/หรือขอให้ทนายความบริษัทหรือฝ่ายการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรให้ความกระจ่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
• ผลประโยชน์ของบริษัทในการท�ำธุรกรรมธุรกิจใดก็ตามต้องมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
โปรดทราบว่าเราไม่ได้ห้ามผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมด ผลประโยชน์
ทับซ้อนบางอย่างอนุญาตได้ หากมีการเปิดเผยและได้รับอนุมัติ
ด้านล่างนี้เป็นส่วนที่พบเห็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ทั่วไป

ญาติและเพื่อนฝูง
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ หากคุณหรือผู้ที่คุณมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม (เช่น เงินสด
ของขวัญ ความบันเทิง บริการ ส่วนลด เงินกู้ หรือการรับประกัน)
หรือ Thomson Reuters เลือกให้เป็นผู้จ�ำหน่าย ที่ปรึกษา หรือ
พันธมิตรธุรกิจของตน โดยเป็นผลจากต�ำแหน่งของคุณที่ Thomson
Reuters
พวกเราแต่ละคนต้องหลีกเลี่ยงที่จะพาตัวเองมาอยู่ในต�ำแหน่งที่ผล
ประโยชน์ของผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอาจโน้มน้าวการตัดสินใจ
ของเราอย่างไม่เหมาะสมได้

REUTERS/Tobias Schwarz

ซึ่งหมายความว่าเราหลีกเลี่ยง:
• การเป็นหัวหน้างานโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ที่เรามีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด
• การมีส่วนร่วมในการจ้างหรือการเลื่อนขั้นผู้ที่เรามีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด หรือการมีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือ
โอกาสต่างๆ หากบุคคลเหล่านั้นท�ำงานที่บริษัท
• การมีส่วนร่วมในธุรกรรมระหว่าง Thomson Reuters กับธุรกิจที่
เป็นเจ้าของโดยหรือว่าจ้างผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด อาจเป็นผล
ประโยชน์ทับซ้อนได้ หากคุณหรือผู้ที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น
เจ้าของมากกว่า 1% ของลูกค้า ผู้จำ� หน่าย หรือคู่แข่ง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ถาม

จรรยาบรรณนี้ให้ค�ำนิยามความสัมพันธ์ที่ “ใกล้ชิด”
ไว้อย่างไร

ตอบ

เพื่อวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณนี้ ความสัมพันธ์ที่
“ใกล้ชิด” หมายถึงความสัมพันธ์กับคู่สมรส คู่ชีวิต บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย พี่น้อง ลูก หรือหลาน อย่างไรก็ตาม ยังอาจหมายถึง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกใดๆ ในครัวเรือนหรือความสัมพันธ์ฉันท์
คู่รักก็ได้ ซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์กับญาติห่างๆ หรือเพื่อนได้เช่นกัน
หากความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นสามารถโน้มน้าวหรือดูเสมือนว่าจะ
โน้มน้าววิจารณญาณของคุณได้

การตระหนักรู้และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ฉันคิดว่าผู้จัดการของฉันก�ำลังคบหาฉันท์ชู้สาว
กับผู้ร่วมงาน อนุญาตให้ทำ� ได้หรือไม่

ตอบ

การที่ผู้จัดการเกี้ยวพาราสีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
ของตนหรือผู้อื่นที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มของตนเป็นสิ่งไม่
เหมาะสม แม้ว่าความสัมพันธ์จะดูเหมือนจะเป็นไปโดยสมัครใจ
ทั้งสองฝ่าย แต่การที่คนหนึ่งในต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจเหนืออีกคนหนึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรจัดการ
ปัญหานี้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมองหาสายการบังคับบัญชา
ส�ำรองก่อนที่จะด�ำเนินความสัมพันธ์ต่อไป

โอกาสในองค์กร
เราจะต้องไม่ฉกฉวยโอกาสใดๆ มาเป็นของตัวเอง โดยเกิดขึ้นหรือ
ค้นพบโดยใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลหรือทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัท หรือ
ใช้ตำ� แหน่งของคุณในบริษัท ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ใช้ทรัพย์สินบริษัท ข้อมูลบริษัท และต�ำแหน่งของเรา เพื่อให้ได้
รับผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
• ตระหนักรู้ว่าเมื่อใดผลิตภัณฑ์ บริการ การประดิษฐ์ หรือความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจอาจเป็นผลประโยชน์ของ Thomson Reuters
และสื่อสารกับบริษัท
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การจ้างงานภายนอก
เราสามารถท�ำงานภายนอกได้ก็ต่อเมื่อ การท�ำงานนั้นไม่กระทบกับ
วิจารณญานของเราหรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของเราที่ Thomson Reuters อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งหมายความ
ว่าขณะท�ำงานให้กับ Thomson Reuters พวกเราแต่ละคน:
• ต้องแน่ใจว่าการจ้างงานของเราหรือการมีส่วนร่วมกับบริษัทอื่น
ไม่ส่งผลกระทบต่องานของเราที่ Thomson Reuters
• ขอรับการอนุมัติล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
หรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทอื่น (นอกเหนือจากบริษัทในครอบครัว
ส่วนตัวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ Thomson Reuters หรือธุรกิจ
ของเรา)
• ไม่รับงานหากท�ำให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
ข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัทโดยไม่เหมาะสม
• ไม่แข่งกับ Thomson Reuters หรือท�ำงานให้กับคู่แข่งของเรา
• ไม่ใช้ทรัพยากรหรือเวลาของบริษัทเพื่อท�ำงานให้กับงานที่สอง
ธุรกิจส่วนตัว ความเป็นสมาชิกคณะกรรมการ หรือต�ำแหน่ง
ทางพลเรือน

เพิ่มรูปถ่าย?

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร
เมื่อท�ำการติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
อาจท�ำให้ Thomson Reuters ได้รับข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม หรือ
อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติงานอย่างปราศจาก
อคติในฐานะบุคคล ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทั้งหมดของระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัด
จ้างของรัฐบาลกลาง (FAR) ในสหรัฐอเมริกา และระเบียบบังคับที่
คล้ายคลึงกันในประเทศอื่นๆ ทั้งหมดที่เราด�ำเนินธุรกิจ
• ท�ำงานโดยสุจริตเพื่อจัดการและแก้ไขข้อกล่าวอ้างใดๆ ถึง
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร

ตระหนักว่าสามารถแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จริง หากมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมใน
เวลาอันสมควร โปรดดูคำ� แนะน�ำใน การท�ำการตัดสินใจอย่างมี
จริยธรรม
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และ
ขอความช่วยเหลือ
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

การตระหนักรู้และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…แข่งขันอย่างขันแข็ง เป็นธรรมและเปิดเผย

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
การปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขัน เป็นภัยต่อลูกค้าและบิดเบือนตลาด
การปฏิบัติเหล่านี้ท�ำลายความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างร้ายแรงด้วย
การบั่นทอนความไว้วางใจอันเป็นพื้นฐานซึ่งกันและกัน กฎหมาย
การแข่งขันและการป้องกันการผูกขาดห้ามท�ำข้อตกลงกับคู่แข่ง
ลูกค้า ผู้จ�ำหน่าย หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่จะจ�ำกัดการแข่งขัน แม้ว่า
กฎหมายการแข่งขันจะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เราก็ได้รับการคาดหวังให้รู้กฎหมายในส่วนนี้ หากเราไม่ปฏิบัติโดย
ชอบด้วยกฎหมาย อาจท�ำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายได้ และท�ำให้
Thomson Reuters และตัวเราเองมีโอกาสถูกปรับเป็นเงินจ�ำนวนมาก
และถูกด�ำเนินคดีอาญาได้

วิธีการน�ำเสนอของเรา

การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรม
เราปฏิบัติต่อคู่แข่ง ลูกค้า ผู้จ�ำหน่าย และผู้ถือหุ้นของเราด้วยความ
เป็นธรรมและความเคารพ ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ปฏิบัติตามตัวบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บังคับใช้
• แนะน�ำเฉพาะผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่นที่เราเชื่อว่าเหมาะ
ส�ำหรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น
• คงความโปร่งใสและความตรงไปตรงมาในการท�ำสัญญาทั้งหมด
• ท�ำสัญญาตามความคูค่ วรและเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจน
• แสดงเอกสารประกอบที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
• ท�ำตามสัญญา
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• มีความตรงไปตรงมาและถูกต้องในการกล่าวอ้างในการโฆษณาและ
โฆษณา หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริง การส�ำแดงเท็จ และความก�ำกวม
• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมือ่ ท�ำการกล่าวอ้างเชิงเปรียบเทียบ และ
ไม่เหยียบย�ำ่ หรือวิจารณ์สนิ ค้าและบริการของคูแ่ ข่งอย่างไม่เป็นธรรม
• ไม่รวบรวมข่าวกรองเพือ่ การแข่งขันทางธุรกิจในวิธที ไี่ ม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือผิดจริยธรรม (ดู ข่าวกรองเพือ่ การแข่งขันทาง
)
ธุรกิจ

การแข่งขันและการป้องกันการผูกขาด
เรายอมปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการป้องกันการผูกขาด
ทั้งหมดที่ใช้กับเรา โดยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�ำให้เราตกอยู่
ในความเสี่ยงแม้เพียงดูเหมือนว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ ซึ่ง
หมายความว่าเราไม่ร่วมหารือกับคู่แข่งเพื่อ:
• รวมหัวกันก�ำหนดราคา
• แบ่งโอกาสหรืออาณาเขตการขาย
• ตกลงที่จะไม่ชักชวนลูกค้าของแต่ละฝ่าย
• คว�ำ่ บาตรหรือปฏิเสธไม่ยอมขายสินค้าบางอย่างให้แก่ลูกค้า
ผู้จ�ำหน่าย หรือผู้ขายบางราย
• ฮั้วประมูล
• แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการก�ำหนดราคา ก�ำไร ต้นทุน
เงื่อนไขการขาย ระยะเวลาให้สินเชื่อ ลูกค้า ส่วนลด การส่งเสริม
การขาย แผนการตลาดหรือแผนกลยุทธ์ การควบรวมและการเข้า
ซื้อกิจการ หรือข้อมูลละเอียดอ่อนอื่นใด
เนื่องด้วยกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการป้องกันการผูกขาดมี
ความซับซ้อนมาก และมีข้อยกเว้นและความแตกต่างกันแล้วแต่
ประเทศ คุณจึงควรปรึกษาทนายความบริษัทก่อนที่จะด�ำเนินการใดๆ
ที่อาจถือว่าเป็นการต่อต้านการแข่งขัน

REUTERS/Beawiharta

แนวทางการแข่งขัน
นโยบายข่าวกรอง เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
การจัดท�ำเอกสารที่ดีกว่า
แผ่นพับสรุปการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ขอค�ำแนะน�ำก่อนที่คุณจะด�ำเนินการ
เราเจรจาต่อรองข้อตกลงกับลูกค้า ผู้จำ� หน่าย และผู้แทนจ�ำหน่ายบ่อยๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการป้องกันการผูกขาด ขอค�ำแนะน�ำจากทนายความ
บริษัท ก่อนที่คุณจะ:
• ใช้การก�ำหนดราคาของลูกค้า (เช่น ส่วนลดจ�ำนวนมาก) หรือเงื่อนไข
การอนุญาต เพื่อขจัดหรือขัดขวางคู่แข่งโดยไม่เหมาะสม
• ขายในราคาต�่ำกว่าต้นทุน
• ผูกการขายสินค้า บริการหรือส่วนลดกับสินค้าอื่น
• บรรลุข้อตกลงพิเศษสุดหรือข้อตกลงแบบปิดตาย
• ปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้จ�ำหน่าย หรือผู้แทนจ�ำหน่ายโดยไม่เท่าเทียมกัน
ส�ำหรับสินค้าเดียวกัน
• จ�ำกัดผู้แทนจ�ำหน่ายว่าขายอะไรได้บ้าง และในราคาเท่าใด หรือ
ยินยอมตามข้อจ�ำกัดที่คล้ายคลึงกันกับ Thomson Reuters ในกรณี
ที่เราขายต่อสินค้าและบริการจากบุคคลภายนอก
• ใช้ข้อจ�ำกัดในการไม่แข่งขันหรือข้อจ�ำกัดที่คล้ายคลึงกันอื่นใด หรือ
ยอมรับในข้อจ�ำกัดที่คล้ายคลึงกันกับ Thomson Reuters

เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ถาม

ฉันเพิ่งร่วมการประชุม และพนักงานของคู่แข่ง
เริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัว
เธอไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาหรือก�ำไร แต่ฉัน
รู้สึกไม่สบายใจ ฉันควรท�ำอย่างไรในสถานการณ์นี้

ตอบ

หากคุณรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการสนทนาใดๆ กับคู่แข่ง
ควรออกจากการสนทนาดังกล่าวโดยเร็วและสง่างามเท่าที่เป็นไปได้
จ�ำไว้ว่าแม้พนักงานจะไม่ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการก�ำหนดราคาหรือ
ข้อมูลละเอียดอ่อนอื่นๆ เธออาจพูดอะไรบางอย่างที่อาจดูว่าฝ่าฝืน
กฎหมายการป้องกันการผูกขาดต่อผู้ที่กำ� ลังฟังได้ ติดต่อทนายความ
บริษัท หากคุณต้องการค�ำชี้แจงเพิ่มเติม หรือต้องการยืนยันว่าไม่มี
สิ่งใดเกิดขึ้นที่อาจเป็นหรือดูเหมือนว่าเป็นการฝ่าฝืน

การติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา
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การท�ำงานในตลาดทั่วโลกของเรา
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…ประพฤติตัวเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบในตลาดโลก โดยอาศัย
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมของเรา ไม่ใช่การให้สินบนหรือการปฏิบัติ
ทุจริตอื่นๆ เพื่อให้ได้รับธุรกิจ

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
การรับสินบน การทุจริต และการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ล้วนส่งผลเสียหายอย่างลึกซึ้งต่อสังคมของเรา โดยเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ
บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาล และบ่อนท�ำลายความไว้วางใจของรัฐ
การกระท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้ Thomson Reuters ถูกห้ามไม่ให้เข้า
ร่วมการประมูลสัญญา นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้ถูกปรับและจ�ำคุกได้
ทั้งในฐานะบุคคลและบริษัท ในฐานะทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายพันคน
ที่ท�ำงานทั่วโลก เรามีทั้งอ�ำนาจและพันธกรณีในการต่อสู้กับการ
ติดสินบนและการทุจริต เมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญ ด้วยการเปิดรับ
ความรับผิดชอบกับพันธมิตรธุรกิจที่เราร่วมงานในแต่ละวัน เราจึง
เสริมสร้างชื่อเสียงของ Thomson Reuters ต่อไปได้ นอกจากนี้
เรายังปกป้องชุมชนที่เราท�ำงานและช่วยท�ำให้ตลาดแข่งขันมีความ
เสมอภาค ในขณะที่เราควรเอาชนะด้วยผลงานของเราเองในฐานะ
บุคคลและในฐานะบริษัท
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การต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริต
เราไม่ยอมให้เกิดการติดสินบนหรือการทุจริตในรูปแบบใดๆ นโยบาย
นี้ใช้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เราด�ำเนินขั้นตอนตามสมควรแก่
เหตุผล เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรธุรกิจที่เราว่าจ้างไม่มีส่วนร่วมใน
การกระท�ำที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เมื่อด�ำเนินการในนามของ
เรา เราคาดหวังให้พันธมิตรธุรกิจของ Thomson Reuters ทั้งหมด
ผ่านมาตรฐานเหล่านี้ โดยเข้าใจว่าเราอาจต้องรับผิดส�ำหรับการ
กระท�ำของพันธมิตรเหล่านั้น ซึ่งบริษัทต้องรับทั้งในส่วนดีและไม่ดี
ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ไม่ให้หรือรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ
• ไม่ท�ำการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกหรือ “ค่าน�้ำร้อนน�้ำชา”
แม้ว่าจะถูกกฎหมายในประเทศที่ร้องขอก็ตาม
• รายงานต่อผู้จัดการของเราและทนายความบริษัท หากเราถูกเสนอ
สินบน ถูกร้องขอสินบน หรือถูกขอให้ทำ� การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก
• เสนอหรือรับค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและธุรกิจที่มีเหตุผลเท่านั้น
• บันทึกการจ่ายเงินและการรับเงินทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาและ
ถูกต้องแม่นย�ำ

REUTERS/Edgar Su

• ด�ำเนินการสอบทานธุรกิจในระดับที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นก่อนที่เราจะให้พันธมิตรธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม
• สื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริตให้
พันธมิตรธุรกิจทราบตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและหลัง
จากนั้นตามความเหมาะสม
• เฝ้าระวังสัญญาณเตือน รวมทั้งค�ำอธิบายที่คลุมเครือของการจ่าย
เงินหรือบริการ การร้องขอการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการอนุมัติ หรือ
สัญญาณของการแจ้งหนี้เกินจ�ำนวนหรือการแจ้งหนี้เท็จ
• ลดระดับหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสม หาก
เราเรียนรู้ว่าพันธมิตรธุรกิจอาจฝ่าฝืนมาตรฐานของเรา
หากคุณมีค�ำถามใดๆ เกี่ยวกับการติดสินบนหรือการทุจริต
ขอความช่วยเหลือ
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริต
น โยบายว่าด้วยการจัดการการขายและพันธมิตรทาง
ธุรกิจภาครัฐ

การระบุเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายว่าด้วยการติดสินบนและการทุจริตของเราใช้กับทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การตกลงธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
เสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎและระเบียบบังคับที่เข้มงวดที่ใช้กับ
การให้สิ่งของมีค่าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนก็ระบุ
ได้ง่าย แต่รายอื่นๆ อาจไม่เป็นเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจรวมถึง:
• เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้ง
• เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
• เจ้าหน้าที่ศุลกากร
• ผู้ตรวจสอบ
• พนักงานที่หน่วยงานของรัฐ
• บุคลากรทางทหารและทีมงานสนับสนุน
• พนักงานสาธารณูปโภคของรัฐ
• พนักงานของหน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุม เช่น กิจการ
น�้ำมัน มหาวิทยาลัย และบริษัทสื่อสารมวลชน
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การติดสินบนในหลากหลายรูปแบบ

สินบนอาจอยู่ในรูปแบบของสิ่งของมีค่าที่เสนอหรือให้เพื่อแลกหรือเป็น
รางวัลให้กับการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ให้ มีการติดต่อธุรกิจจ�ำนวนมาก
ที่สามารถเปลี่ยนจากชอบด้วยกฎหมายเป็นทุจริตได้ เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
เจตนาที่จะได้รับการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ รวมทั้งการให้และการรับ:
• เงินสด (หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้น)
• การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
• ของขวัญ ความบันเทิง หรือการต้อนรับที่ไม่มีเหตุผล
• เงินคืน ส่วนลด หรือค่านายหน้าที่อธิบายไม่ได้หรือมากเกินควร
• เงินกู้
• ใบแจ้งหนี้ส�ำหรับค่าใช้จ่ายแอบแฝง
• สินค้าและบริการมากเกินควรส�ำหรับการใช้ส่วนตัว
• การใช้บริการหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ Thomson Reuters
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• การช่วยเหลือ (เช่น การว่าจ้างญาติ)
• การบริจาคเพื่อการกุศล
• การฝึกงานโดยมีค่าจ้างหรือไม่มีค่าจ้าง
• ข้อเสนองานหรือสัญญาการจ้างงานในอนาคต

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกหรือ
“ค่าน�้ำร้อนน�้ำชา” คืออะไร

ตอบ

การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกหรือ “ค่าน�ำ้ ร้อน
น�้ำชา” คือการจ่ายเงินจ�ำนวนเล็กน้อยให้แก่พนักงานของรัฐ
เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ควรจะเป็นงานกิจวัตร เช่น การออกวีซ่า การออก
ใบอนุญาต หรือการจัดหาบริการสาธารณูปโภค ซึ่งไม่รวมถึงการจ่าย
เงินอย่างเป็นทางการ เช่น ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ตาราง
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับบริการที่มีให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกันและ
ออกใบเสร็จให้ Thomson Reuters ห้ามไม่ให้พนักงานและตัวแทน
ท�ำการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก แม้ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะ
ถูกกฎหมายในประเทศทีม่ กี ารจ่ายเงินนัน้ ก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่า
สิง่ ใดเข้าข่ายการจ่ายเงินเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก หรือเชือ่ ว่าจ�ำเป็นต้อง
มีการจ่ายเงินจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้ ให้ขอความช่วยเหลือ
ในท�ำนองเดียวกัน หากคุณต้อง
ท�ำการจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวกเพื่อปกป้องอิสรภาพและความ
ปลอดภัยของตนเอง ให้แจ้งผู้จัดการของคุณโดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้
และพึงทราบว่าเหตุการณ์พิเศษเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
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ของขวัญและความบันเทิง
เราใช้วิจารณญาณอย่างดีที่สุดในการให้และรับของขวัญ เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ของการโน้มน้าวโดยไม่เหมาะสม ซึ่งหมายความ
ว่าเรา:
• ตรวจสอบให้แน่ใจของขวัญ มื้ออาหาร บริการ และความบันเทิง
ทั้งหมดที่เราให้หรือรับนั้น ไม่บ่อยครั้งและไม่มีมูลค่ามากเกินไป
• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่บังคับใช้ในที่ใดก็ตามที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจ
• ปฏิเสธที่จะให้หรือรับของขวัญที่เป็นเงินสด
• ไม่ให้หรือรับสิ่งของมีค่า หากมีภาพลักษณ์ว่าจะผูกมัดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งโดยไม่เหมาะสม หรือท�ำให้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายหากปรากฏต่อสาธารณะ
• ทราบว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง เราจะต้องไม่ให้หรือ
รับของขวัญ มื้ออาหาร บริการ หรือความบันเทิง โดยปราศจากการ
อนุมัติล่วงหน้าจากทนายความบริษัท
• รู้จักนโยบายว่าด้วยของขวัญที่เกี่ยวข้องที่ใช้ก�ำกับหน่วยธุรกิจของเรา
(และจ�ำได้ว่าบางหน่วยอาจมีนโยบายที่เข้มงวดกว่า) และนโยบาย
ของผู้ที่อาจได้รับของขวัญจากเรา และดูแลให้แน่ใจว่าไม่มีการฝ่าฝืน
นโยบายดังกล่าว ปรึกษาทนายความบริษัท หากจ�ำเป็น
• เข้าใจว่าในบางประเทศ การส่งคืนหรือการปฏิเสธของขวัญอาจ
ท�ำให้เกิดความขุ่นเคืองได้ และในกรณีดังกล่าว เราอาจรับของขวัญ
นั้นในนามของ Thomson Reuters และปรึกษาผู้จัดการของเราว่า
ควรจะปฏิบัติต่อของขวัญอย่างไร
หากคุณมีคำ� ถามใดๆ ว่าของขวัญ มื้ออาหาร บริการ หรือความบันเทิง
ใดก็ตามยอมรับได้หรือไม่ภายใต้จรรยาบรรณนี้ ให้ ขอความช่วย
เหลือ
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริต

อะไรคือของขวัญที่สามารถรับได้
เพื่อก�ำหนดว่าสิ่งใดมี “มูลค่าไม่มากเกินไป” คุณต้องมีวิจารณญาณโดย
สุจริต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
โดยทั่วไปแล้ว ของขวัญและความบันเทิงที่รับได้รวมถึง:
• สินค้าส่งเสริมการขายที่มีโลโก้บริษัท
• มื้ออาหารและความบันเทิงที่มีมูลค่าพอประมาณ เมื่อมีการด�ำเนินธุรกิจ
• ตั๋วเข้าชมกีฬาหรืองานวัฒนธรรมในท้องถิ่น
• ของขวัญที่มีมูลค่าเล็กน้อยที่ให้เป็นธรรมเนียมในวันหยุดประจ�ำชาติ
• รางวัลที่ให้หรือได้รับโดยการสุ่มจับสลาก การประกวด หรืองานของ
อุตสาหกรรม

ของขวัญและความบันเทิงที่ยอมรับไม่ได้โดยทั่วไปรวมถึง:
• เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
• งานกิจกรรม การเดินทางหรือมื้ออาหารที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ชัดเจน
• สิ่งของมีค่าที่ให้หรือรับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การตัดสินใจเป็นสิ่งส�ำคัญ
หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรให้หรือรับของขวัญหรือไม่ ถามตัวเองว่า:
การให้ของขวัญนั้นมีเจตนาอะไร
คุณจะรู้สึกไม่สบายใจหรือละอายใจหรือไม่ หากมีผู้พบเห็นเรื่องนี้
ของขวัญนั้นให้นอกสถานที่ท�ำงานเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบหรือไม่
ผู้รับมีนโยบายที่ห้ามการกระท�ำดังกล่าวหรือไม่
เป็นการกระท�ำที่รู้สึกว่าถูกต้องหรือไม่ หรือว่ารู้สึกผิดต่างหาก
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

เราได้นำ� ตัวแทนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ดีมา
ร่วมงานเพื่อช่วยให้เราได้รับสัญญาของรัฐ เขาต้องการน�ำสุรา
ราคาแพงไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ลงนามในสัญญา
และย�้ำว่าเป็นธรรมเนียมในการปฏิบัติเช่นนั้น เราจะเดือด
ร้อนในการกระท�ำดังกล่าวหรือไม่

ตอบ

ใช่ Thomson Reuters อาจต้องรับผิดชอบต่อการกระ
ท�ำของตัวแทนที่เราว่าจ้าง คุณต้องบอกตัวแทนตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ให้
ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้น ก่อนที่จะน�ำบุคคล
ดังกล่าวมาร่วมงาน จะต้องจัดท�ำการสอบทานธุรกิจกับตัวแทนดัง
กล่าว และรับการยืนยันเป็นสัญญาว่าจะไม่มีการท�ำการจ่ายเงินโดย
ไม่เหมาะสมในนามของ Thomson Reuters

การคว�ำ่ บาตร การห้ามส่งสินค้า และการควบคุม
การส่งออก
การคว�่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกมีความซับซ้อนสูงมากและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในฐานะบริษัทที่มีชื่อเสียงในการให้แหล่ง
ข้อมูลและข้อมูลที่ท�ำให้พันธมิตรของเราตอบค�ำถามกฎหมายที่ยาก
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ไปได้ เรายิ่งต้องเข้าใจและยอมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับ
เหล่านี้ นั่นคือเหตุผลว่าท�ำไมเราจึงต้องปฏิบัติตามข้อจ�ำกัดการส่งออก
ที่บังคับใช้กับเรา ซึ่งหมายความว่าเรา:
• รู้จักรายชื่อประเทศที่ถูกคว�่ำบาตรหรือห้ามท�ำการค้าในปัจจุบัน
(ดู Trade Controls Group on the Hub )
• ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตกับองค์กรหรือบุคคลที่ถูกคว�ำ่
บาตร
• คัดกรองผู้ที่อาจเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบันโดยตรวจเทียบกับบัญชี
รายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษและบุคคลต้องห้ามของ
ส�ำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา
(เรียกโดยทั่วไปว่า “OFAC SDN”) และบัญชีในท�ำนองเดียวกันใน
ประเทศอื่นๆ
• จัดท�ำการสอบทานธุรกิจกับพันธมิตร ลูกค้า และลูกค้าเป้าหมาย
• รู้จักขั้นตอนการส่งออกที่ถูกต้อง ตลอดจนสินค้าและบริการที่เราส่ง
ออก จุดหมายปลายทาง ผู้ที่จะได้รับ และจุดประสงค์ของการส่งออก
• ระวังสัญญาณเตือน เช่น การจ่ายเงินผ่านหลายบัญชี การร้องขอให้
ท�ำการจ่ายเงินในเวลาที่ผิดปกติหรือจ�ำนวนเงินที่ผิดปกติ และการ
ร้องขอเงินคืนในรูปแบบที่แตกต่างจากการจ่ายเงินที่ใช้เดิม
หากคุณมีคำ� ถามใดๆ เกี่ยวกับการคว�ำ่ บาตรหรือการควบคุมการส่ง
ออก ให้ขอความช่วยเหลือ
หนังสือคู่มือการควบคุมการค้า

เพิ่มรูปถ่าย?

REUTERS/Jason Lee

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ล่าสุด ลูกค้ารายหนึ่งได้ถามว่าพนักงานบางคนใน
องค์กรของตนที่ท�ำงานในประเทศที่ถูกคว�่ำบาตร สามารถ
สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทางออนไลน์ของเราได้หรือไม่
เราจะให้พวกเขาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ทางออนไลน์
ได้หรือไม่ เนื่องจากเราไม่ได้ส่งสินค้าที่จับต้องได้ให้กับเขา

ตอบ

ไม่น่าจะท�ำได้ การควบคุมการส่งออกครอบคลุมถึง
ซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังดูเหมือน
ว่าลูกค้าของคุณอาจเป็นตัวแทนบุคคลหรือหน่วยงานจากประเทศที่
ถูกคว�่ำบาตร ขอความช่วยเหลือ
ก่อนที่จะด�ำเนินการใดๆ

การต่อต้านการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นกระบวนการซึ่งเงินที่ได้มาจากการกระท�ำ
อาชญากรรม (เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด หรือการฉ้อโกง)
ถูกด�ำเนินการผ่านธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อซ่อนที่มาของทรัพย์ที่ได้
มา หลีกเลี่ยงข้อก�ำหนดในการรายงาน หรือหลบเลี่ยงภาษี เราปฏิบัติ
ตามกฎหมายการให้เงินสนับสนุนการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อ
ต้านการก่อการร้ายทั้งหมดที่บังคับใช้กับเรา และไม่ผ่อนปรนหรือเอื้อ
อ�ำนวยให้มีการฟอกเงิน ซึ่งหมายความว่าเรา:
• เน้นความส�ำคัญของการรู้จักและเข้าใจผู้ที่เราติดต่อธุรกิจด้วย
(“รู้จักลูกค้าของคุณ”) ระวังการเกิดการฟอกเงินที่เป็นไปได้ และ
แจ้งการกระท�ำที่น่าสงสัยต่อทนายความบริษัทโดยทันที (โดยไม่
ต้องแจ้งบุคคลที่สามที่สงสัย) การกระท�ำที่น่าสงสัยโดยลูกค้าหรือ
ลูกค้าเป้าหมายอาจรวมถึง:
•	ความไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานหรือเอกสารประกอบ หรือ
การให้ข้อมูลหรือเอกสารประกอบอันเป็นเท็จ
•	การใช้บริษัทบังหน้า (บริษัทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ) หรือ
โครงสร้างที่ซับซ้อนหรือผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเขต
อ�ำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงหลายแห่ง
•	การร้องขอ Thomson Reuters ให้เปิดเผยความลับแก่ตน
• รับทราบว่าหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของเราได้ปรับปรุง
สัญญาผูกมัด และผู้ที่ท�ำงานในธุรกิจเหล่านั้นหรือในนามของธุรกิจ
เหล่านั้นต้องแน่ใจว่าเราเข้าใจและปฏิบัติตามสัญญาผูกมัดเหล่านี้
การท�ำงานในตลาดทั่วโลกของเรา

35

36

REUTERS/Ali Jarekji

ความไว้วางใจเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในทรัพย์สินและข้อมูลของเรา

การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและของผู้อื่น
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การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล 42
การใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรับผิดชอบ
การป้องกันทรัพย์สินของเรา
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นของ
Thomson Reuters หรือบุคคลอื่นก็ตาม

• ตกลงตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายว่า Thomson Reuters

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจของเรา จากระบบ
และฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูล ไปจนถึงเนื้อข่าวที่
เราเขียนให้กับสาธารณชน และกระบวนการต่างๆ ที่เราใช้ในสถานที่
ท�ำงานของเรา ทรัพย์สินทางปัญญามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่ออัตลักษณ์
ของบริษัทของเรา เมื่อทราบว่ามีความส�ำคัญต่อเราอย่างไรแล้ว
เราจึงมีข้อผูกพันพิเศษเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เราสร้าง
ขึ้น และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสม
การกระท�ำเช่นนั้นจะท�ำให้บริษัทของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา และ
ตัวเราเองอยู่ในต�ำแหน่งที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ
เอาชนะในตลาดการแข่งขัน

วิธีการน�ำเสนอของเรา
เราทราบว่าเมื่อใดทรัพย์สินทางปัญญาควรเป็นของ Thomson
Reuters และด�ำเนินการที่จ�ำเป็นทั้งหมดเพื่อคุ้มครอง
ซึ่งหมายความว่าเรา:
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•
•
•
•

เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง) ทั้งหมดที่
เราสร้างขึ้นระหว่างช่วงเวลาของการจ้างงาน ไม่ว่าเราจะสร้างขึ้นใน
ส�ำนักงาน ที่บ้านหรือที่อื่น หากมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หรือสร้างขึ้นด้วยทรัพยากรของบริษัท
สละหรือก�ำหนดสิทธิโดยธรรมทั้งหมดที่เราอาจมีภายใต้กฎหมายที่
บังคับใช้ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เราสร้างขึ้นในฐานะพนักงาน
ให้แก่ Thomson Reuters
เปิดเผยวิธีการ ระบบ กระบวนการ แนวความคิด หรืองานที่จด
สิทธิบัตรได้อื่นใดที่เราสร้างขึ้นในฐานะพนักงานโดยเร็ว เพื่อให้
บริษัทสามารถด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองได้
รายงานการใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อทนายความ
บริษัท
ติดประกาศลิขสิทธิ์บนสื่อ ข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ทั้งหมดของ Thomson Reuters ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแจกจ่าย
ต่อสาธารณชน

สิทธิโดยธรรมคืออะไร

สิทธิโดยธรรมเป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และรวมถึง
สิทธิ์ที่จะได้รับการยอมรับเป็นผู้สร้างและสิทธิ์ต่อความสมบูรณ์ของชิ้น
งานใดๆ ที่สร้างขึ้น การสละสิทธิ์หรือการก�ำหนดสิทธิ์ในจรรยาบรรณ
นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ Thomson Reuters สามารถด�ำเนินการ
ใดๆ เกี่ยวกับผลงานที่สร้างขึ้นโดยคุณระหว่างช่วงการจ้างงานของคุณ
กับ Thomson Reuters

REUTERS/Athit Perawongmetha

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม รวมทั้งคู่แข่ง และ
ไม่น�ำมาใช้ในทางใดๆ ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหรือค่านิยมของเรา ซึ่ง
หมายความว่าเรา:
• เมื่อจ�ำเป็น รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้หรือคัดลอก
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
ใดของบุคคลที่สาม ขอรับใบอนุญาต หรือซื้อทรัพย์สินทางปัญญา
โดยสมบูรณ์ หากสถานการณ์บังคับ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าข้อตกลงการให้สิทธิ์อนุญาตการคัดลอกหรือการ
แจกจ่ายในกรณีที่จ�ำเป็น และไม่ท�ำให้สิทธิ์ของบริษัทลดลงก่อนที่
เราจะคัดลอกหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์จากบุคคลภายนอก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ Thomson
Reuters เมื่อถูกสร้างขึ้นให้เราโดยบุคคลที่สามหรือผู้รับจ้าง ตามที่
กฎหมายอนุญาต
• ตรวจสอบกับทนายความบริษัท หากเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับค�ำถาม
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร

ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่:
• ชื่อและชื่อแบรนด์ Thomson Reuters ที่เราใช้
• โลโก้
• ลิขสิทธิ์
• สิทธิบัตร
• เครื่องหมายบริการ
• ความลับทางการค้า
• นวัตกรรม
• ซอฟต์แวร์
• กระบวนการ
• งานออกแบบ
• แนวความคิด
• รูปภาพ
• ข้อมูล

การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและของผู้อื่น
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ทีมของฉันต้องการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
สาธารณะส�ำหรับโครงการที่ก�ำลังจะมาถึง อนุญาตสิ่งนี้ภาย
ใต้นโยบายของ Thomson Reuters หรือไม่

ตอบ

แม้ว่าจะดูเหมือนว่าเข้าถึงได้โดยสาธารณชนทั่วไป แต่
ข้อมูลบางอย่างก็ยังคงอยู่ภายใต้บังคับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ติดต่อทนายความบริษัทเพื่อขอรับแนวทาง

ถาม

ขณะขับรถกลับบ้านจากที่ท�ำงาน บังเอิญคิดออกถึง
แนวความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา ในที่สุดแล้ว
แนวความคิดนั้นจะเป็นของฉันหรือของ Thomson Reuters

ตอบ

แนวความคิดนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Thomson
Reuters เนื่องจากน่าจะเป็นผลจากความรู้ ทรัพยากร และโอกาสที่
ได้รับผ่านการจ้างงานของคุณกับบริษัท หากคุณคิดว่าเป็นแนวความ
คิดที่ใช้การได้ คุณควรแจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบ

ข่าวกรองการแข่งขัน
เรายึดปฏิบัติตามค่านิยมของเราในด้านประสิทธิภาพและการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการพยายามอย่างหนักที่จะท�ำความเข้าใจ
คู่แข่งของเราให้ดีขึ้นผ่านการวิจัยและการศึกษาอย่างกว้างขวาง
เรารับข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับคู่แข่งของเราผ่านทางช่องทางที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและจริยธรรมเท่านั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎ
ของเราเกี่ยวกับการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นแล้ว
หมายความว่าเรา:
• เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
ก่อนที่จะร่วมในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเพื่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
• ห้ามแจกจ่ายข้อมูลหรือข้อมูลละเอียดอ่อนอื่นๆ เกี่ยวกับคู่แข่ง
หากได้รับหรือเข้าถึงในสถานการณ์ที่อาจละเมิดแนวทางส�ำหรับ
ข่าวกรองเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
• ห้ามส�ำแดงตัวตนส่วนตัวหรือของบริษัทโดยเท็จเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง
• ห้ามฝ่าฝืนเงื่อนไขของสัญญาหรือส่งเสริมบุคคลที่สามให้ฝ่าฝืน
เพื่อช่วยให้ Thomson Reuters ได้รับข่าวกรองเพื่อการแข่งขัน
ทางธุรกิจ
ก่อนที่จะค้นหาหรือใช้ข่าวกรองการแข่งขันใดๆ คุณต้องเข้าใจแนวทาง
ส�ำหรับข่าวกรองเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจของเรา ติดต่อทนายความ
บริษัท หากคุณมีคำ� ถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีใช้แนวทางเหล่านี้
นโยบายข่าวกรองเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
นโยบายข่าวกรองเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
ส�ำหรับบุคคลภายนอก
รายการตรวจสอบส�ำหรับการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง
เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ทางออนไลน์

40

การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและของผู้อื่น

เพิ่มรูปถ่าย?

REUTERS/Ina Fassbender

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ฉันเพิ่งร่วมงานกับ Thomson Reuters จากคู่แข่ง
และฉันมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของคู่แข่งรายนี้ ข้อมูล
บางส่วนนี้เป็นความลับ แต่บางส่วน ฉันคิดว่าไม่ใช่ ฉัน
สามารถใช้สิ่งใดได้บ้างในการท�ำงานของฉัน หรือแบ่งปัน
สิ่งใดได้บ้างให้กับเพื่อนร่วมงานของ Thomson Reuters

ตอบ

คุณต้องไม่เก็บรักษาหรือแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของคู่แข่งที่คุณเคยเป็นเจ้าของเมื่อเป็นพนักงานของคู่แข่ง
ดังกล่าวในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น แม้ในกรณีของข้อมูลที่คุณจ�ำได้
หากข้อมูลนั้นเป็นความลับ คุณก็มีพันธกรณีตามกฎหมายต่ออดีต
นายจ้างของคุณเป็นการส่วนตัวในการปกป้องไม่ให้เปิดเผย
เช่นเดียวกับที่คุณมีต่อข้อมูลที่เป็นความลับของ Thomson Reuters
หากคุณออกจากบริษัทไปท�ำงานกับคู่แข่ง การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
กับ Thomson Reuters อาจท�ำให้ทั้งคุณและเราตกอยู่ในความเสี่ยง
ตามกฎหมายได้เช่นกัน ส�ำหรับข้อมูลที่คุณจ�ำได้โดยที่คุณเชื่อว่า
ไม่เป็นความลับ ทางที่ดีที่สุดควรติดต่อทนายความบริษัทก่อนที่จะ
เปิดเผยให้กับผู้ใด
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…ป้องกันและคุ้มครองความเป็นความลับและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลที่เราเก็บรักษา และป้องกันไม่ให้เข้าใช้โดยไม่เหมาะสม แบ่งปัน
หรือสูญหาย

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเราขึ้นอยู่กับการรักษาความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัว และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เราเก็บไว้ ไม่ว่าข้อมูล
นั้นจะเป็นของเราหรือของผู้อื่น วิธีการที่เราจัดการข้อมูลที่เป็นความ
ลับและข้อมูลส่วนตัวท�ำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง และหากเราท�ำไม่ถูก
ต้อง ทั้งลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และบริษัทของเราอาจต้องเสียหายได้
การจัดการข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เราเสียเปรียบได้ในตลาด
สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภค ท�ำให้เราเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทาง
แพ่งและทางอาญา ขัดขวางนวัตกรรม ขัดขวางประสิทธิภาพ และสร้าง
ความเสียหายให้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราในที่สุด

วิธีการที่เราส่งมอบ
ข้อมูลที่เป็นความลับ

โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานหรือต�ำแหน่งของเรา เราอาจเรียนรู้หรือ
มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ การปฏิบัติงาน หรือลูกค้าของ Thomson Reuters หาก
ข้อมูลที่เรารับรู้หรือเข้าถึงได้นี้ไม่ใช่สาธารณสมบัติ เราควรถือเป็นความ
ลับ เราไม่ควรแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับผู้ใดก็ตาม รวมทั้งบุคคล
ภายใน Thomson Reuters เว้นแต่จะมีความจ�ำเป็นต้องทราบที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเราได้รับอนุญาตให้ดำ� เนินการเช่นนั้น ข้อมูลที่เป็น
ความลับรวมถึงทรัพย์สินที่มีคุณค่าสูงสุดของเราเช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:
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• ความลับทางการค้า
• นโยบายและข้อมูลการก�ำหนดราคา
• แผนปฏิบัติการหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจและการคาดการณ์ในอนาคต
รวมทั้งแผนการควบรวมกิจการ เข้าซื้อกิจการ หรือขายกิจการ
• ข้อมูลการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ Thomson
Reuters หรือพนักงาน ลูกค้า หรือพันธมิตรธุรกิจของเรา
• ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลอื่นที่เรา
รับรู้ระหว่างการท�ำงานหรือเป็นผลจากต�ำแหน่งของเรา
นักข่าว Reuters ควรปฏิบัติตามนโยบายและข้อก�ำหนดของหนังสือ
คู่มือสื่อสารมวลชน และขอรับแนวทางจากผู้จัดการของตนหรือ
ทนายความบริษัท
หนังสือคู่มือสื่อสารมวลชน

• การศึกษา การพัฒนา แผน หรือพยากรณ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
•
•
•
•

แบรนด์หรือการตลาดใหม่
ข้อมูลลูกค้า รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลจ�ำเพาะ
ความต้องการเฉพาะ และรายการสมัครใช้บริการ
สัญญาและข้อตกลง รวมทั้งเงื่อนไขอย่างเช่น วันที่หมดอายุ
ข้อก�ำหนดการจ�ำกัดสิทธิเฉพาะ และเงื่อนไขทางการเงิน
ข้อมูลกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลหรือสารสนเทศที่ครอบคลุมโดย
สิทธิพิเศษตามกฎหมาย
ข้อมูลที่ Thomson Reuters มีพันธกรณีตามกฎหมายหรือ
ตามสัญญาในการคุ้มครอง (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ประวัติการดูแล
สุขภาพ หรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน)

REUTERS/Carlos Barria

• ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานของเรา

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบน the Hub

ข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ส�ำคัญ

การปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีอยู่หลายวิธี ตัวอย่างเช่น
• เก็บเอกสารที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนไว้ในแฟ้มหรือลิ้นชักที่ล็อค
• ใช้เครื่องท�ำลายเอกสารหรือถังท�ำลายเอกสารที่ปลอดภัย เมื่อ
ท�ำการก�ำจัดข้อมูลที่เป็นความลับ
• ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ และ
ส�ำหรับเอกสาร กระดานค�ำนวณและการน�ำเสนอที่ละเอียดอ่อน
• ใช้การเข้ารหัสเมื่อท�ำการจัดเก็บและส่งไฟล์หรือเอกสารใดๆ ที่มี
ข้อมูลที่เป็นความลับ
• ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใช้ข้อมูลในที่สาธารณชนทั่วไปหรือบุคคล
ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน อาจมองเห็นได้
• ส�ำรองข้อมูลอุปกรณ์ให้ปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
• ใช้ความระมัดระวังเมื่อท�ำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi สาธารณะและใช้
เครือข่าย VPN
• รายงานเมื่อแลปท็อปและอุปกรณ์อื่นๆ เสียหายหรือสูญหาย
อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย และการละเมิดข้อมูลส่วนตัวโดย
ทันทีที่ Global Service Desk

การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
หลายประเทศมีกฎหมายและระเบียบบังคับว่าด้วยการปกป้องข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้กำ� กับดูแลการรวบรวม การใช้ การ
จัดเก็บ และการถ่ายโอนข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบุคคล นี่คือส่วนของ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพวกเราแต่ละคนควรดูแหล่ง
ข้อมูลที่อ้างถึงในมาตรานี้ของจรรยาบรรณ หรือติดต่อทนายความ
บริษัทในกรณีมีคำ� ถามเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเก็บรักษา
หรือการถ่ายโอนข้อมูลอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ เช่น ลูกค้า
พันธมิตรธุรกิจ ผู้ติดต่อการตลาด พนักงาน ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา และ
บุคคลอื่นๆ
Privacy Office on the Hub
คู่มือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
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การใช้และการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและ
ข้อมูลอื่นๆ ของเรา

เราได้จัดท�ำนโยบายและข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อใช้คุ้มครองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นของเรา
ลูกค้าของเรา หรือพันธมิตรธุรกิจของเรา ซึ่งหมายความว่าเราต้อง:
• อ่าน เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ
นโยบายต่างๆ เมื่อเราต้องจัดการข้อมูล
• เข้าใจว่า Thomson Reuters จ�ำแนกข้อมูลอย่างไร และวิธีที่ควรใช้
ในการจัดการข้อมูล
• จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่บริษัทอนุมัติเท่านั้น
• รวบรวม ใช้ เก็บรักษา และถ่ายโอนข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
บุคคลตามกฎหมายและระเบียบบังคับว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้
• ขออนุมัติจากผู้ที่มอี ำ� นาจที่เหมาะสมก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงการขออนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลได้และลงนามในข้อตกลง
การไม่เปิดเผยข้อมูล
• ตอบสนองต่อค�ำขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูล
ของเรา โดยปฏิบัติตามกระบวนการของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรา
ด�ำเนินการอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเรามีความคุ้นเคยและปฏิบัติตามนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของบริษัท
• ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ Thomson Reuters แม้หลังจากที่
เราออกจากบริษัทไปแล้ว
Privacy Office on the Hub
คู่มือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
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เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ลูกค้าเพิ่งบอกฉันว่าเธอไม่ต้องการรับอีเมลการตลาด
จาก Thomson Reuters ฉันควรท�ำอย่างไรดี

ตอบ

ค�ำร้องขอเลิกรับข้อมูลการตลาดสามารถท�ำได้ตลอดเวลา
และจะต้องด�ำเนินการให้ภายในกรอบเวลาที่กำ� หนดตามกฎหมายโดย
เฉพาะ ติดต่อทีมงานการตลาดของหน่วยธุรกิจของคุณทันที และแจ้ง
ให้ทราบว่าลูกค้าต้องการเลิกรับข้อมูลการตลาด

ถาม

คุณได้รับค�ำขอเกี่ยวกับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
ของเรา พร้อมด้วยค�ำขอให้บริษัทด�ำเนินการในส่วนของข้อมูล
ตามที่ร้องขอ คุณควรท�ำอย่างไร

ตอบ

คุณไม่ควรปฏิเสธค�ำขอ เนื่องจากกฎหมายความเป็นส่วนตัว
จ�ำนวนมากให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตน แต่คุณ
ควรส่งต่อค�ำขอโดยทันทีให้แก่ทนายความบริษัทหรือส�ำนักงานความ
เป็นส่วนตัวที่ privacy.issues@tr.com ซึ่งคุณควรด�ำเนินการในทันที
ที่ได้รับค�ำขอ เนื่องจากอาจมีเวลาจ�ำกัดที่บังคับใช้ตามกฎหมายให้
Thomson Reuters ต้องตอบสนอง

การรายงานการรั่วไหลของข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่เราพบเห็นหรือสงสัยว่าเกิดละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล ไม่ว่าโดยบังเอิญหรือตั้งใจ เราต้องรายงานทันที
ต่อ Global Service Desk
การรายงานให้ทราบโดยเร็ว
สามารถบรรเทาผลกระทบของการรั่วไหลได้ และช่วยให้เราด�ำเนิน
การที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยจัดการอุบัติการณ์ รักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล และลดความเสี่ยงของการรั่วไหลในอนาคต

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน
พวกเราบางคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับ Thomson Reuters ลูกค้าของเรา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ
ให้เรา หรือบริษัทอื่นๆ ที่ Thomson Reuters ท�ำธุรกิจด้วยหรือ
ก�ำลังเจรจาธุรกรรมหรือข้อตกลงส�ำคัญ การใช้ข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะในทางมิชอบอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายการ
ซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและมีบทลงโทษที่รุนแรง เรามีความ
ระมัดระวังที่จะปฏิบัติต่อ “ข้อมูลวงใน” นี้โดยชอบด้วยกฎหมายและ
จริยธรรม ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ไม่ซื้อขายหรือส่งเสริมให้บุคคลอื่นซื้อขายในหลักทรัพย์ของ
Thomson Reuters หรือหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนอื่น ในขณะ
ที่ครอบครองข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่ร่วมใน “การบอกข้อมูล” ซึ่งหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ Thomson Reuters หรือบริษัท
มหาชนอื่นให้แก่ผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนฝูง ซึ่งอาจซื้อขายโดยใช้
ข้อมูลดังกล่าวหรือเปิดเผยต่อผู้อื่น
นโยบายว่าด้วยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน
คนวงใน

เราได้ก�ำหนดคนบางคนเป็น “คนวงใน Thomson Reuters”
อันเนื่องจากต�ำแหน่ง ความรับผิดชอบในการบริหาร หรือการเข้าถึง
หรือศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับบริษัท คนวงใน Thomson Reuters อยู่ภายใต้การบังคับ
ของข้อจ�ำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของเรา

ข้อมูลวงใน

การที่ข้อมูลจะ “ส�ำคัญ” และ “ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” หรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ข้อมูลจะถือว่าส�ำคัญ ถ้ามี
อยู่โดยทั่วไป ซึ่งคาดหวังได้ด้วยเหตุผลอันสมควรว่าจะส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงส�ำคัญหรือมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อราคาตลาดหรือมูลค่า
ของหลักทรัพย์ใดๆ ข้อมูลยังถือว่าส�ำคัญอีกด้วย ถ้าจะมีอิทธิพลส�ำคัญ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนที่มีเหตุผล ข้อมูลถือว่า
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ถ้าไม่เป็นที่รู้โดยทั่วไปหรือมีให้กับสาธารณชน
ทั่วไปโดยผ่านการสื่อสารของบริษัทอย่างเป็นทางการ เช่น การแถลง
ข่าว การโพสต์บนเว็บไซต์ การยื่นหลักทรัพย์หรือการเผยแพร่ต่อ
ผู้ถือหุ้น หรือผ่านรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่รายงานโดยทั่วไป
ตัวอย่างข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจรวมถึง:
• ผลลัพธ์รายได้และการคาดการณ์ด้านการเงินในอนาคตใดๆ หรือ
การคาดการณ์ในอนาคตที่อาจยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
• การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ของธุรกิจ
• การเข้าซื้อหรือการขายกิจการส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้น
• การได้มาหรือการสูญเสียผู้จำ� หน่ายสินค้าและบริการให้บริษัท
หรือลูกค้าส�ำคัญ
• การแนะน�ำหรือการเปิดตัวสินค้าและบริการส�ำคัญตัวใหม่
• การเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัท
ของเรา
• คดีความส�ำคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือมีการขู่ว่าจะด�ำเนินคดี หรือ
การสอบสวนของภาครัฐหรือตามระเบียบบังคับที่สำ� คัญ

หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อมูลใดถือว่าส�ำคัญหรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ให้ปรึกษาทนายความบริษัทเพื่อขอรับแนวทาง ก่อนที่จะร่วมใน
ธุรกรรมหลักทรัพย์ใดๆ

การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .

…ปฏิบัติตามระบบการสื่อสารของบริษัทและใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเท่าที่เป็นไปได้

• หลีกเลี่ยงข้อความที่ไม่ระมัดระวัง เกินจริงหรือคลาดเคลื่อนที่

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ

•
•

งานเกือบทั้งหมดที่ Thomson Reuters ท�ำในแต่ละวันท�ำงานผ่าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมื่อ
พนักงานทุกคนแสดงความรับผิดชอบในการใช้ระบบเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม ก็จะปกป้องความถูกต้องของข้อมูลที่เราจัดเก็บและส่งไปได้
และท�ำให้แน่ใจได้ว่าเราจะสามารถเข้าถึงระบบที่เราต้องการได้อย่าง
ที่รวดเร็ว เพื่อช่วยให้บริษัทก้าวหน้า ในท�ำนองเดียวกัน การใช้ที่ไม่
เหมาะสมจะท�ำให้เราเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ค ข้อมูลรั่วไหล การปิดระบบ
และการสื่อสารผิดพลาด ตลอดจนผลกระทบทางกฎหมาย

เราใช้ระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร
อย่างไร
เราใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทอย่างเหมาะสม
ซึ่งหมายความว่าเรา:
• จ�ำกัดการใช้อีเมล อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในเรื่องส่วนตัว
• ไม่เข้าถึง ดาวน์โหลดหรือส่งสื่อที่น่ารังเกียจ คุกคาม มีเนื้อหา
ทางเพศชัดเจน หรือไม่เหมาะสมในทางอื่นๆ ส�ำหรับงาน เว้นแต่
เราจะได้รับอนุญาตให้กระท�ำเช่นนั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน
(เช่น นักข่าว)
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•
•
•
•
•
•
•

ท�ำให้เข้าใจผิดได้โดยง่าย หรือใช้ในการด�ำเนินคดีต่อ Thomson
Reuters
คิดก่อนที่จะส่ง
ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ส่วนตัวบนอุปกรณ์ที่ใช้ท�ำงาน หรือดาวน์โหลด
หรือแจกจ่ายซ�้ำสื่อที่มีลิขสิทธิ์ เช่น เพลงและซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตตามกฎหมาย
ห้ามใช้ซอฟต์แวร์แบบเครื่องต่อเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเผย
แพร่สื่อที่มีลิขสิทธิ์
ห้ามเปิดเผย ID ผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดการเข้าถึง ซอฟต์แวร์
บริการ หรืออุปกรณ์การพิสูจน์ตัวตน (เช่น โทเค็น SecureID) ที่มี
จุดประสงค์เพื่อใช้ในการเข้าระบบของแต่ละบุคคล
ใช้ความระมัดระวัง เมื่อเปิดไฟล์แนบอีเมล และปฏิบัติตามขั้นตอน
“คิดก่อนคลิก”
ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการท�ำงานร่วมกัน เช่น instant messaging
บนผลิตภัณฑ์ของ Thomson Reuters เมื่อได้รับอนุญาตล่วงหน้า
เท่านั้น
ปฏิบัติตามการควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบริษัท และเข้า
ถึงข้อมูลภายในระดับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทก็ต่อเมื่อได้
รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้า
รายงานการรั่วไหลที่สงสัยใดๆ หรืออุบัติการณ์ต่อ Global
Service Desk โดยทันที
คู่มือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

สามารถใช้อีเมลของบริษัทส่งอีเมลส่วนตัวให้กับ
เพื่อนได้หรือไม่

ตอบ

การเฝ้าติดตามและการบันทึก

เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ Thomson Reuters
สงวนสิทธิ์ในการเฝ้าติดตามและบันทึกการใช้งานของคุณส�ำหรับข้อมูล
การสื่อสาร เทคโนโลยี หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ Thomson Reuters
เป็นเจ้าของหรือจัดหาให้

ได้ ตราบเท่าที่คุณจ�ำกัดการใช้ในลักษณะดังกล่าว ปฏิบัติ
ตามแนวทางของเราเกี่ยวกับเนื้อหาอันตราย ผิดกฎหมายและไม่
เหมาะสม และไม่ปล่อยให้มารบกวนกับงานของคุณ เมื่อปรึกษา
หารือเรื่องส่วนตัวบนระบบของบริษัท พึงระลึกว่าข้อความใดก็ตาม
ที่คุณส่งหรือรับผ่านระบบและอุปกรณ์การสื่อสารของบริษัท รวมทั้ง
อีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข้อความตัวอักษรหรือ SMS อาจ
เป็นทรัพย์สินของ Thomson Reuters และบริษัทอาจเข้าถึงได้
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การป้องกันทรัพย์สินของเรา
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม และปกป้องต่อการสูญเสีย
โจรกรรม การใช้งานโดยมิชอบ ความเสียหาย และการสูญเปล่า

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์ส�ำนักงาน และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของ Thomson Reuters มีอยู่เพื่อจุดประสงค์เพื่อช่วยขยาย
ประสิทธิภาพของพวกเราทุกคนในฐานะบุคคล ทีม และธุรกิจ การใช้
ทรัพย์สินตามกฎข้อบังคับของบริษัท จะท�ำให้ทรัพย์สินทั้งหลายอยู่
ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เมื่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของเรา
ต้องการ เรายังช่วยให้แน่ใจได้ว่าเวลาและทรัพยากรของบริษัทถูกใช้ไป
เพื่อการสร้างสรรค์ในเชิงบวก ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ป้องกันได้

วิธีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทของเรา
เราใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วย
กฎหมายและได้รับอนุญาตเท่านั้น เราถือว่าการยักยอกทรัพย์ ความ
ไม่ระวัดระวัง หรือการสูญเปล่าของทรัพย์สินเป็นการละเลยหน้าที่ และ
ถือว่าการน�ำทรัพย์สินออกจากบริเวณของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นโจรกรรม ซึ่งหมายความว่าเรา:
• เข้าถึงระบบหรือข้อมูลของบริษัทก็ต่อเมื่อเราได้รับอนุญาตและเปิด
ใช้งานให้ท�ำเช่นนั้นได้
• ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
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• จ�ำกัดการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางส่วนตัวก็ต่อเมื่อไม่รบกวน

กับงานและไม่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้
• ป้องกันการใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยบุคคลที่สามอย่างไม่
เหมาะสม
• รายงานการสูญหาย โจรกรรม การใช้โดยมิชอบ ความเสียหาย
หรือการสูญเปล่าโดยทันที
• หยุดใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของ Thomson Reuters ที่อยู่ในการครอบ
ครองหรือมีสิทธิ์เข้าถึงและส่งคืนบริษัท หากเราออกจากบริษัท
Global Security on the Hub
หนังสือคู่มือการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ทรัพย์สินของเรา

ตัวอย่างทรัพย์สินของ Thomson Reuters ได้แก่:
• คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องส�ำเนา สแกนเนอร์ และจอภาพ
• โทรศัพท์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่นๆ
• ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น รหัสซอฟต์แวร์ ใบอนุญาต ชื่อแบรนด์
แผนธุรกิจ และงานประดิษฐ์
• อาคารและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
• วัสดุส�ำนักงานและอุปกรณ์
• รายชื่อและข้อมูลลูกค้า ผู้จำ� หน่ายหรือผู้แทนจ�ำหน่าย
• บันทึกความจ�ำ บันทึกข้อความ และเอกสารอื่นๆ ที่ทำ� ขึ้นโดยเรา
หรือพันธมิตรธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอก

REUTERS/Mathieu Belanger

ความไว้วางใจเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการควบคุมของเรา
บันทึกข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง
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บันทึกข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…รักษาบันทึกข้อมูลโดยเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัทและ
ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
เราเป็นบริษัทมหาชน และการปฏิบัติงานทั่วโลกก�ำหนดให้เราต้อง
ปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์และการรายงาน
ทางการเงิน เมื่อพวกเราแต่ละคนมีภาระรับผิดชอบในการท�ำให้ข้อมูล
การเงินที่เราจัดการมีความถูกต้องและสมบูรณ์ เราก็จะปกป้องชื่อเสียง
ของบริษัทในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นกับค�ำมั่นสัญญาของเรา
ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ การรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ท�ำให้
ผู้ถือหุ้นสามารถประเมินประสิทธิภาพของเราได้อย่างเป็นธรรม ท�ำให้
ผู้บริหารมีข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรของเราได้อย่างมีประสิทธิผล
ที่สุด และป้องกันการละเมิดฝ่าฝืน

วิธีการน�ำเสนอของเรา
เราผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นธรรมและตรงเวลาให้กับผู้บริหาร
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบภาครัฐ และอื่นๆ ซึ่งหมายความ
ว่าเรา:
• รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในการรับรองว่าสมุดบัญชีและบันทึก
ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งใบลงเวลา ประวัติการขาย และรายงาน
ค่าใช้จ่าย มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและได้รับการบันทึกเป็นเอกสาร
• ห้ามเก็บบันทึกข้อมูลโดยไม่มีการบันทึก ไม่เปิดเผย หรือไม่ลง
สมุดบัญชี
• ห้ามปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของธุรกรรมใดๆ
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• บันทึกและเปิดเผยธุรกรรมในเวลาอันสมควรโดยมีเอกสารประกอบ
•
•
•
•
•

รองรับ
ใช้ความระมัดระวังอย่างวิญญูชนเมื่อท�ำการอนุมัติธุรกรรมและ
รายจ่ายหรือลงนามเอกสาร
เข้าใจความส�ำคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามนั้นอย่าง
สม�ำ่ เสมอ
จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเงินบริษัทก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้จัดการ
ให้การเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงเวลาและเข้าใจได้ใน
การสื่อสารต่อสาธารณะ และในรายงานหรือเอกสารที่เรายื่นหรือ
ส่งให้กับหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เตรียมการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรการควบคุมและขั้นตอนการเปิด
เผยและนโยบายภายในอื่นๆ ของ Thomson Reuters
มาตราการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ผู้รับจ้างขอให้เราจ่ายเงินค่าบริการของเขาให้แก่
บริษัท แทนที่จะจ่ายให้กับตัวเขาเป็นการส่วนตัว เราเคยว่า
จ้างผู้รับจ้างรายนี้ในชื่อของเขาเอง อนุญาตหรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายและผู้รับจ้างต้องใช้เอกสาร
ประกอบที่เหมาะสมมารองรับ โดยจะต้องถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งรวม
ถึงการจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือบริษัทเดียวกันกับที่เราว่าจ้าง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม

ฉันได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายที่มีจำ� นวนเงินเกิน
วงเงินอนุมัติของฉัน สามารถแบ่งจ�ำนวนเงินออกเป็นสองส่วน
เพื่อให้ฉันสามารถอนุมัติได้หรือไม่

ตอบ

ไม่ได้ การแบ่งใบแจ้งหนี้ออกเป็นการจ่ายเงินหลายส่วน
เพื่อให้เป็นไปตามระดับการอนุมัติ ถือเป็นการเลี่ยงมาตรการควบคุม
ภายในของเรา หากจ�ำนวนเงินที่ต้องช�ำระให้กับผู้ขายเกินระดับการ
อนุมัติของคุณ ผู้อนุมัติระดับต่อไปในล�ำดับการบริหารจะต้องเป็นผู้
อนุมัติค่าใช้จ่าย

การแจ้งข้อกังวล
เรามีหน้าที่ในการแจ้งข้อกังวลโดยสุจริตเกี่ยวกับการท�ำบัญชี การตรวจ
สอบ การเปิดเผยข้อมูล หรือการควบคุมที่น่าสงสัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท Thomson Reuters มีข้อตกลง
ร่วมกันในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการแจ้งข้อกังวล
เหล่านี้ และจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบัญชี
การควบคุมบัญชีภายใน เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุม
การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงขั้นตอนในการรับ เก็บรักษา และด�ำเนิน
การข้อร้องเรียนดังกล่าว ตลอดจนการแจ้งข้อกังวลที่เป็นความลับและ
ไม่เปิดเผยตัวตน
นอกจากนี้ การโน้มน้าวโดยฉ้อฉล การบีบบังคับ การยักย้ายถ่ายเท
หรือสร้างความไขว้เขวต่อผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับอนุญาตที่ทำ� การ
ตรวจสอบงบการเงินของเรา เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีส่ง
ขอความช่วยเหลือ
รายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน

ข ้อตกลงร่วมกันส�ำหรับการรายงานและการสอบสวน
ภายใน ส�ำหรับข้อกล่าวหาการฉ้อโกง
ปัญหาการตรวจสอบและบัญชีที่รายงานได้

คุณควรรายงานข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลโดยเร็วเกี่ยวกับ:
• การฉ้อโกงหรือข้อผิดพลาดโดยเจตนาในการจัดเตรียม รักษา
ประเมิน หรือพิจารณางบการเงินหรือข้อมูลการเงินใดๆ ของ
Thomson Reuters
• มาตรการควบคุมบัญชีภายในไม่เพียงพอหรือไม่ยอมปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว
• การส�ำแดงเท็จหรือข้อความอันเป็นเท็จต่อหรือโดยเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงหรือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือบันทึกการเงิน
• การเบี่ยงเบนจากการรายงานสภาพการเงินของบริษัทอย่างครบ
ถ้วนและเป็นธรรม

การฉ้อโกงที่รายงานได้

รายงานการฉ้อโกงหรือการกระท�ำไม่ซื่อสัตย์ประเภทอื่นใดที่คุณ
พบเห็นหรือสงสัย รวมทั้ง:
• ธุรกรรมที่น่าสงสัยกับลูกค้า ตัวแทน ผู้ขาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ
• การปลอมแปลงหรือการดัดแปลงเอกสารในทางอื่น
• ยอดเรียกเก็บเงินที่สูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าราคาที่ตกลงกันไว้สำ� หรับ
สินค้าและบริการ
• การจ่ายเงินที่ทำ� ขึ้นเพื่อเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ใน
สัญญา
• การจ่ายเงินที่ทำ� ขึ้นผ่านคนกลางที่เบี่ยงเบนไปจากธุรกรรมธุรกิจ
ประจ�ำวัน
• การโอนเข้าหรือการฝากในบัญชีธนาคารของบุคคลแทนที่จะเป็น
บริษัทที่เราท�ำสัญญาด้วย
• การยักยอกหรือการโจรกรรมทรัพย์สินของบริษัทหรือของลูกค้า
• ข้อตกลงด้วยวาจากับลูกค้าหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่
ไม่ได้รับอนุญาตที่อยู่นอกสัญญาอย่างเป็นทางการ
• การกระท�ำใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวการจ่ายเงินค่า
นายหน้าอย่างไม่เป็นธรรม

บันทึกข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง
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การจัดการบันทึกข้อมูลของเรา
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…รักษาและท�ำลายบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอย่างถูกวิธี

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
ในฐานะธุรกิจที่ต้องอาศัยข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ Thomson Reuters
สร้างข้อมูลธุรกิจวันละหลายพันรายการ นอกเหนือจากข้อมูลการเงิน
ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกสร้างขึ้น จัดเก็บและท�ำลายตามข้อก�ำหนดตาม
กฎหมายและระเบียบบังคับที่เข้มงวด เมื่อเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม เราจะให้บริการที่ดีขึ้นต่อพันธมิตรธุรกิจของ
เรา และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปัญหาระเบียบ
บังคับ หรือการฟ้องร้องได้ ในขณะเดียวกัน บันทึกข้อมูลที่เก็บไว้เลย
เวลาท�ำลายอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวหรือทางกฎหมายได้

วิธีการน�ำเสนอของเรา
เราดูแล จัดเก็บ เรียกข้อมูล และท�ำลายบันทึกข้อมูลธุรกิจของเราตาม
นโยบายการจัดการบันทึกข้อมูลที่บังคับใช้ ซึ่งหมายความว่าเรา:
• จัดระบบการจัดลงแฟ้ม การจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้
ทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลทางเอกสารอย่างสม�ำ่ เสมอ
• ใช้วิธีการจัดเก็บที่เหมะสมตามที่ระบุโดยข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
การเงิน ระเบียบบังคับหรือการปฏิบัติงาน
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• ปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย ความเสียหายหรือการลบทิ้ง และ
ส�ำรองข้อมูลเป็นประจ�ำ
• เก็บรักษาบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องหรือการ
สอบสวนของภาครัฐที่รอด�ำเนินการหรือขู่ว่าจะด�ำเนินการใดๆ
จนกว่าทนายความบริษัทจะชี้แนะเป็นอย่างอื่น
• ท�ำลายบันทึกข้อมูลทั้งหมด (อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร) ตาม
ก�ำหนดเวลาการเก็บรักษาและการท�ำลาย

การท�ำลายหรือปลอมแปลงเอกสารหรืออีเมลเกี่ยวกับการด�ำเนินคดี
อาจเป็นความผิดทางอาญา ติดต่อทีมการก�ำกับดูแลบันทึกข้อมูลและ
สารสนเทศ หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษา หากคุณ
มีคำ� ถามทางกฎหมายว่าควรเก็บรักษาเอกสารหนึ่งๆ หรือไม่ ติดต่อ
ทนายความบริษัท
Records & Information Governance on the Hub
บันทึกข้อมูลคืออะไร

บันทึกข้อมูลคือข้อมูลที่บันทึกไว้ใดๆ (อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร)
ที่ท�ำขึ้นหรือได้รับและเก็บรักษาไว้โดยองค์กร เพื่อด�ำเนินการตาม
พันธกรณีตามกฎหมายหรือคุณค่าต่อภาครัฐ หรือในการท�ำธุรกรรม
ของธุรกิจ

REUTERS/Beawiharta

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม
ตอบ

จ�ำเป็นต้องเก็บรักษาอีเมลไว้นานเท่าใด

หากอีเมลไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบันทึกข้อมูลธุรกิจ และได้
รับใช้จุดประสงค์ทางธุรกิจไปแล้ว และไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย
หรือระเบียบบังคับให้เก็บรักษา ควรลบอีเมลนั้นออกไป หากอีเมล
เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อมูลธุรกิจ หรือมีข้อผูกมัดทางกฎหมาย
หรือระเบียบบังคับให้เก็บรักษาไว้ คุณควรเอาออกจากบัญชีอีเมล
งานส่วนตัวของคุณ และจัดเก็บไว้ในลักษณะที่เหมาะสมส�ำหรับการ
อ้างอิงในอนาคตโดยบริษัท (เช่น ในโฟลเดอร์เครือข่ายของแผนกที่
เกี่ยวกับบันทึกข้อมูลนั้น) ตารางเวลาการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลระบุ
หมวดหมู่ของบันทึกข้อมูลตามสายงานธุรกิจ หมวดหมู่บันทึกข้อมูล
โดยทั่วไปรวมถึง:
• ค�ำอธิบายประเภทและระดับของบันทึกข้อมูลที่จะเก็บรักษา
• เวลาเริ่มต้นช่วงการเก็บรักษา
• ระยะเวลาของช่วงการเก็บรักษา
หากคุณอยู่ภายใต้ “การเก็บรักษาเพื่อการด�ำเนินคดี” คุณควรเก็บ
รักษาอีเมลไว้เสมอจนกว่าคุณจะได้รับแจ้งจากทนายความบริษัท
ว่าการเก็บรักษานั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

การจัดการบันทึกข้อมูลของเรา
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงในนามของ Thomson Reuters
ก็ต่อเมื่อเราได้รับมอบอ�ำนาจ

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
Thomson Reuters อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบบังคับที่แตกต่าง
กันในทุกสถานที่ที่เราปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาดหรือการสื่อสารผิดพลาด
แม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในการท�ำสัญญา อาจท�ำให้เราไม่สามารถ
ส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังได้ ไม่ได้รับการช�ำระเงิน หรือมีความเสี่ยง
ต่อความล่าช้า การด�ำเนินการตามกฎหมาย และค่าปรับ ปัญหาเหล่า
นี้อาจท�ำให้ความไว้วางใจอันล�้ำค่าที่เราสานสร้างขึ้นมากับลูกค้าและ
พันธมิตรธุรกิจของเราต้องพลอยเสียหายไปด้วย พวกเราแต่ละคนควร
มีส่วนร่วมในกระบวนการท�ำสัญญาก็ต่อเมื่อเราได้รับมอบอ�ำนาจและมี
ประสบการณ์ในการด�ำเนินการดังกล่าวเท่านั้น
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วิธีการน�ำเสนอของเรา
เราพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งมอบและได้รับสิ่งที่ให้คำ� มั่นไว้ในสัญญาและ
ข้อตกลงของเรา ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ปรึกษาฝ่ายจัดจ้าง ส�ำหรับสัญญาการจ้างผู้ขายหรือผู้จ�ำหน่ายที่เป็น
บุคคลภายนอก
• บรรลุสัญญาหรือข้อตกลงหรือท�ำข้อเสนอในนามของ Thomson
Reuters ก็ต่อเมื่อได้รับมอบอ�ำนาจอย่างถูกต้อง
• ไม่ให้เงื่อนไขที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้รับอนุมัติหรือ “ข้อตกลง
เสริม” ที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่ลูกค้าหรือพันธมิตรธุรกิจ
• ดูแลให้มีการจัดท�ำเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้องส�ำหรับสัญญา
ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง และสถานะลูกค้าในแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ
ด�ำเนินการบัญชีลูกค้า
• ปฏิบัติตามกฎที่ใช้กำ� กับดูแลการจัดหาในภาครัฐ เมื่อจัดหาสินค้า
และบริการให้แก่ภาครัฐ
นโยบายการปฏิบัติตามสัญญากับภาครัฐ

REUTERS/Vivek Prakash

การท�ำสัญญากับภาครัฐ

กฎหมายและระเบียบบังคับว่าด้วยการท�ำสัญญากับภาครัฐอาจมี
ความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ นโยบายการปฏิบัติ
ตามสัญญากับภาครัฐของ Thomson Reuters ให้แนวทางในการ
ท�ำสัญญากับภาครัฐ ส�ำหรับแนวทางเฉพาะสถานที่ของคุณ ปรึกษา
ทนายความบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญากับภาครัฐที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ
มาตรฐานที่บังคับใช้หรือไม่

ข้อตกลงเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อตกลงเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต หมายถึงหนังสือ อีเมล บันทึก
หรือข้อตกลงด้วยวาจาที่ไม่เปิดเผยและไม่ได้รับอนุมัติที่ทำ� ให้เงื่อนไข
ของสัญญาแตกต่างจากมาตรฐาน โดยอาจผูกมัดเรากับสิ่งที่เราไม่
สามารถส่งมอบได้ หรือท�ำให้เสี่ยงต่อการรับผิดที่ไม่เป็นที่ต้องการ
ซึ่งอาจรวมถึง:
• การสิ้นสุดก่อนก�ำหนด หรือการที่ลูกค้ามีความสามารถในการ
สิ้นสุดสัญญาก่อนที่สัญญาจะหมดอายุลง
• การรับประกันว่าลูกค้าจะบรรลุจุดหมายส�ำคัญ
• ข้อความที่ขัดแย้งกับส่วนต่างๆ ของสัญญาโดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเงื่อนไขการช�ำระเงิน
• ข้อตกลงส�ำหรับสินค้าและบริการที่ Thomson Reuters ไม่สามารถ
หรือไม่เต็มใจให้หรือด�ำเนินการ
• ข้อเสนอสินค้าและบริการฟรีหรือมีส่วนลด

การมอบอ�ำนาจการท�ำสัญญา
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…พูดและโพสต์บนโซเชียลมีเดียในนามของ Thomson Reuters ด้วย
ความระมัดระวัง และเมื่อเราได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการเช่นนั้นเท่านั้น

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
ในฐานะบริษัทที่ควบคุมหน่วยงานข่าว เราตระหนักดีถึงอ�ำนาจของสื่อ
และความรับผิดชอบของเราในการใช้สื่ออย่างฉลาด ราคาหุ้น ชื่อเสียง
และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ล้วนอาจได้รับผลกระทบ
จากข้อมูลที่เราเปิดเผยต่อสาธารณะ การที่เราตระหนักถึงความเสี่ยง
และพูดในนามของบริษัทโดยไม่มีอ�ำนาจ เราสามารถช่วยสร้างความ
มั่นใจว่าบริษัทสื่อสารข้อความที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันเราแต่ละคนสามารถใช้สิทธิ์ส่วนตัวใน
การโพสต์อย่างอิสระบนโซเชียลมีเดีย

วิธีการสื่อและใช้โซเชียลมีเดียของเรา
หากเราได้รับค�ำขอข้อมูลจากนอกบริษัท แม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ดูไม่
ส�ำคัญ เราก็ต้องส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการอนุมัติในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกบริษัท โฆษกดังกล่าว:
• จัดการค�ำร้องขอจากสื่อ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์การเงิน และหน่วย
งานภาครัฐ
• เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• ตรวจดูให้แน่ใจข้อมูลที่เปิดเผยมีความถูกต้อง และ Thomson
Reuters พร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
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การปรากฏต่อหน้าสื่อและการพูดในที่สาธารณะ

หากเราโพสต์ข้อมูลทางออนไลน์ ท�ำการปราศรัย หรือให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับ Thomson Reuters เราอาจดูเหมือนว่าก�ำลังพูดในนาม
ของบริษัท เราอาจจ�ำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทน
Thomson Reuters เราอาจต้องมีการอนุมัติเพิ่มเติมก่อนที่จะมีส่วน
ร่วม ทางที่ดีที่สุดคือให้ปรึกษาสถานการณ์เหล่านี้กับผู้จัดการและฝ่าย
การสื่อสาร ซึ่งสามารถให้คำ� แนะน�ำได้

โซเชียลมีเดีย
ในฐานะแหล่งข้อมูลที่ชาญฉลาดชั้นน�ำของโลก Thomson Reuters
ตระหนักถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโซเชียลมีเดีย
และการสื่อสารทางออนไลน์ เราท�ำอย่างรับผิดชอบ ซึ่งหมายความว่า
เรา:
• มีความโปร่งใส และถ้าเป็นการเขียนเกี่ยวกับ Thomson Reuters
หรือสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรม ให้เปิดเผยทุกครั้งว่าเรา
เป็นพนักงาน ไม่ว่าจะพูดในนามของบริษัทหรือเป็นการส่วนตัว
• หากเขียนเป็นการส่วนตัวและอาจเสี่ยงต่อความสับสนใดๆ ไม่ว่าจะ
เล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นมุมมองส่วนตัว ไม่ใช่
มุมมองของบริษัท
• ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ
บริษัท หรือลูกค้า ผู้ขายหรือผู้จ�ำหน่ายของบริษัท
• ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึง ความลับทางการค้าของ
บริษัท การท�ำสัญญา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเร็วๆ นี้ หรือข้อมูล
กรรมสิทธิ์อื่นใด

REUTERS/Chance Chan

• ท�ำตัวให้มีเหตุผลและปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

เมื่อโพสต์ภายนอกเกี่ยวกับเพื่อนพนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย หรือ
ผู้จ�ำหน่าย
• ห้ามสร้างช่องทางโซเชียลมีเดียโดยใช้แบรนด์ Thomson Reuters
โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก�ำกับดูแลสื่อดิจิตอล
• แน่ใจว่าเวลาและการท�ำงานที่ใช้ไปกับโซเชียลมีเดียไม่รบกวนหน้าที่
การงานของเรา
• ใส่ใจกับสิ่งที่โพสต์ แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับ Thomson Reuters ก็ตาม
โปรดทราบว่าอาจมีนโยบายเสริมเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก�ำหนดไว้
ส�ำหรับงานบางต�ำแหน่ง
หากคุณมีค�ำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียส่วนตัวหรือของ
บริษัท โปรดส่งอีเมลมาที่ CorporateSocialMediaTeam@
thomsonreuters.com หรือขอความช่วยเหลือ
แนวทางส�ำหรับโซเชียลมีเดีย
แนวทางส�ำหรับโซเชียลมีเดีย (ส�ำหรับนักข่าว)

จุดที่จะส่งต่อการสอบถามข้อมูล
การสอบถามข้อมูลจาก:

ส่งต่อถึง:

ชุมชนการเงินหรือผู้ถือหุ้น

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวหรือสื่อ

ฝ่ายการสื่อสาร

หน่วยงานก�ำกับดูแล
หรือภาครัฐ

ฝ่ายกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้ง

ฝ่ายการสื่อสาร

ผู้ที่กำ� ลังหางาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลูกค้า

ลูกค้าหรือตัวแทนขาย

ผู้ขายหรือพันธมิตรอื่นๆ

ฝ่ายการสื่อสาร
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REUTERS/Yannis Behrakis

เชื่อมโยงความสัมพันธ์

เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ฉันเห็นบทความทางออนไลน์ที่มีข้อกล่าวอ้างไม่ถูก
ต้องเกี่ยวกับบริการของ Thomson Reuters ฉันสามารถแก้ไข
ได้หรือไม่ในความคิดเห็นในบทความดังกล่าว หากฉันระบุ
ชัดเจนว่าฉันพูดในนามของตัวเอง ไม่ใช่ในฐานะโฆษกของ
บริษัทอย่างเป็นทางการ

ฉันก�ำลังใช้งานโซเชียลมีเดียและมีบัญชีผู้ใช้ที่แตก
ต่างกันหลายบัญชี บางครั้งฉันอยากจะโพสต์เนื้อหาที่คาบ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ Thomson Reuters ท�ำได้หรือไม่

ถาม

ตอบ

ทางที่ดีที่สุดคือส่งต่อสถานการณ์ดังกล่าวให้แก่ฝ่าย
การสื่อสาร เพื่อให้พวกเขาสามารถสอบสวนปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และท�ำการแก้ไขหากจ�ำเป็น โดยทั่วไปแล้ว คุณควรหลีกเลี่ยงการ
โพสต์ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หุ้น กลยุทธ์ ลูกค้า หรือคู่แข่ง
ของ Thomson Reuters แม้ว่าคุณจะพยายามชี้แจงความสับสน
หรือข้อกล่าวอ้างเท็จก็ตาม ทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารของบริษัท
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ถาม

ตอบ

ก่อนที่จะโพสต์เนื้อหาดังกล่าว จะต้องแน่ใจว่าไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับบริษัท ลูกค้าของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา หรือผู้อื่นหรือ
บริษัทอื่นๆ ที่เราท�ำธุรกิจด้วย คุณไม่ควรพูดถึงหรืออ้างถึงลูกค้า
หรือผู้ร่วมธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุมัติจากพวกเขา เช่นกัน หากคุณ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราขาย หรือขายหรือ
เสนอโดยคู่แข่งของเรา คุณควรใส่ใจกับหลักการของความน่าเชื่อถือ
และชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณเป็นลูกจ้างของบริษัท ในกรณีใดๆ ก็ตาม
คุณควรระบุให้ชัดเจนว่าความคิดเห็นใดๆ เป็นของคุณเอง ไม่ใช่
ของ Thomson Reuters ดูแนวทางส�ำหรับโซเชียลมีเดีย และหาก
มีข้อสงสัย ปรึกษาผู้จัดการของคุณ ทนายความบริษัท หรือฝ่ายการ
สื่อสารก่อน

REUTERS/Oka Barta

ความไว้วางใจเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในชุมชนของเรา

การเป็นพลเมืองบรรษัทโลกที่มีความรับผิดชอบ
การมีส่วนสนับสนุนชุมชนของเรา

60
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การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของเรา และก�ำหนดให้
พันธมิตรธุรกิจของเรายึดถือมาตรฐานที่สูงเช่นเดียวกับที่เราก�ำหนด
ให้ตัวเองต้องปฏิบัติ

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
Thomson Reuters ท�ำงานกับผู้เชี่ยวชาญหลายพันรายทั่วโลก และ
ในฐานะสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ เรามุ่งมั่นในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในส่วนของสิทธิมนุษยชนและความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วย
ศักดิ์ศรีและการให้เกียรติ และเราคาดหวังให้พันธมิตรธุรกิจของเรา
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เกิดแรงงานที่ปลอดภัย มีทักษะและไว้ใจ
ได้ในการปฏิบัติงานทั่วโลกของเรา และเสริมสร้างความไว้วางใจและ
ความร่วมมือ ค่านิยมธุรกิจหลักสองข้อที่แสดงให้เห็นวิธีการด�ำเนิน
ธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการปกป้องและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสวงหาวิธีการจัดจ้างที่ยั่งยืน เราทราบว่าความ
รับผิดชอบของเรานั้นยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับโอกาสของเรา ซึ่งเป็นเหตุผล
ที่เราทุ่มเทในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และประสิทธิภาพ
เป็นการพิสูจน์ให้พันธมิตรธุรกิจของเรา พนักงานของเรา และโลกของ
เราเห็นว่าเราเป็นผู้น�ำที่ทุ่มเทต่อความส�ำเร็จในระยะยาว
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วิธีการที่เราน�ำเสนอ
สิทธิมนุษยชน

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ปฏิบัติ
งานในทุกที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อปฏิบัติด้านแรงงานของท้องถิ่น และรักษา
มาตรฐานจริยธรรมที่สูงของเราเองในการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน
• ไม่ยินยอมหรือใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการเป็นทาส
• ว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่
เป็นที่ยอมรับหรือผู้รับจ้างอิสระโดยเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
• ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนที่จะว่าจ้าง
• ดูแลให้แน่ใจว่าค่าจ้างและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายที่
บังคับใช้
• เคารพสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในการรวมกลุ่มโดยอิสระ เข้าร่วมหรือ
ก่อตั้งสหภาพหรือสภาที่ปรึกษา และร่วมเจรจาต่อรองตามกฎหมาย
ท้องถิ่น
• ท�ำงานกับผู้จ�ำหน่ายคุณภาพสูงและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ที่ได้ตกลง
ที่จะปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมเทียบเท่ากับของเรา
หากคุณเชื่อว่าคุณพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเรา
ไม่ว่าภายในสถานที่ท�ำงานของเราเอง หรือเกี่ยวข้องกับพันธมิตรธุรกิจ
ของเรา ติดต่อผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือทนายความ
บริษัท
หลักการของนโยบายข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
หลักจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน
ค�ำประกาศความโปร่งใสของกฎหมายการค้าทาสสมัยใหม่

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เราทุ่มเทในการจ�ำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการ
ทรัพยากรของเราและมองหาวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ท�ำให้เราแน่ใจได้
ถึงอนาคตที่ดีขึ้นส�ำหรับพวกเราทุกคน ซึ่งหมายความว่าเรา:
• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้
ทั้งหมด โดยเป็นไปตามหรืออยู่เหนือข้อก�ำหนดดังกล่าว
• รู้จักและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการท�ำงานทั้งหมดของ
บริษัทที่มุ่งเพื่อรับรองให้แน่ใจถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
และประสิทธิภาพของทรัพยากร
• เข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยของวัสดุ
อันตรายและ/หรือวัสดุควบคุม ก่อนที่จะอนุญาตให้น�ำมาสู่สถานที่
ท�ำงาน
• มองหาโอกาสในการสนับสนุนการอนุรักษ์และการรีไซเคิลในสถาน
ที่ท�ำงานของเรา
• รับผิดชอบในฐานะบุคคล เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการท�ำให้
สถานที่ท�ำงานของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น
• เชื่อมต่อโลก กับเทรนด์ล่าสุดและผู้น�ำความคิดในประเด็น
เรื่องความยั่งยืน
ติดต่อ ฝ่ายบริการอสังหาริมทรัพย์และสถานที่ทั่วโลก
หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมใดๆ หรือ

หากคุณมีแนวความคิดในการขยายความยั่งยืน หรือเสริมสร้างความ
พยายามในการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น
หลักการของนโยบายข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
Corporate Responsibility & Inclusion on the Hub
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

การจัดจ้างด้วยความรับผิดชอบและหลักจริยธรรม
ส�ำหรับห่วงโซ่อุปทาน

เราพยายามอย่างแข็งขันในแสวงหาผู้จ�ำหน่ายที่มีมาตรฐานจริยธรรม
และความทุ่มเทต่อข้อปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนเช่นเดียวกับ
เรา ซึ่งหมายความว่าเรา:
• จัดท�ำการสอบทานธุรกิจกับผู้จ�ำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอก
• รวมพลังงานทดแทน การควบคุมมลพิษและความยั่งยืนไว้ในปัจจัย
ต่างๆ ในกระบวนการคัดเลือกผู้จ�ำหน่ายของเรา
• มองหาห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายที่สะท้อนถึงฐานพนักงาน ลูกค้า
และพันธมิตรของเราทั่วโลก
• ท�ำให้ผู้ที่อยู่ในข่ายผู้จ�ำหน่ายและผู้จ�ำหน่ายปัจจุบันทราบถึงหลัก
จริยธรรมส�ำหรับห่วงโซ่อุปทาน และมองหาข้อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน
ค�ำประกาศความโปร่งใสของกฎหมายการค้าทาสสมัยใหม่
การเป็นพลเมืองบรรษัทโลกที่มีความรับผิดชอบ
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เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…สนับสนุนชุมชนที่เราอยู่อาศัยและท�ำงานด้วยการลงทุนในบุคลากร
และโครงการที่สร้างความแตกต่างในเชิงบวก

• ตอบแทนความทุ่มเทของเพื่อนร่วมงานของเราในการรับใช้ชุมชน

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ

•

Thomson Reuters ปฏิบัติงานในระดับโลกและต้องพึ่งพาความ
สัมพันธ์และทรัพยากรระดับท้องถิ่นในการสนับสนุน เมื่อเราปรับปรุง
ชุมชนของเรา เราสามารถปรับปรุงชีวิตของแรงงานของเราในปัจจุบัน
และในอนาคต ตลอดจนชีวิตของลูกค้าของเรา การค้นหาสาเหตุที่
คู่ควรแก่การสนับสนุนและการเปิดโอกาสให้กับการท�ำงานร่วมกันและ
การสื่อสารโดยเปิดเผย ท�ำให้เราสามารถช่วยให้ชุมชนของเราเติบโต
และส�ำเร็จไปกับเราได้

วิธีการน�ำเสนอของเรา
เราท�ำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรของเรา เพื่อสนับสนุน
ชุมชนของเราและส่งเสริมการท�ำงานเพื่อการกุศล ซึ่งหมายความว่าเรา:
• รับฟังข้อกังวลของสมาชิกชุมชนและท�ำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธี
แก้ไข
• เชื่อมโยง Thomson Reuters กับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลเมื่อมี
การอนุมัติล่วงหน้าเท่านั้น
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•
•
•

ผ่านโปรแกรมส�ำคัญ และฉลองความพยายามอันยอดเยี่ยมใน
ชุมชนด้วยทุน Community Champion Grants
ให้เวลาพักส�ำหรับพนักงานปกติทุกคนส�ำหรับการอาสาสมัครที่
สอดคล้องกับนโยบายของภูมิภาคหรือนโยบายอื่นๆ ที่ใช้กำ� กับการ
อาสาสมัคร
ตรวจดูให้แน่ใจว่าการบริจาคที่เป็นสิ่งของทั้งหมด เช่น อุปกรณ์
ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายภาษีและการเงินของเรา
มีโครงการที่ตรงกับความพยายามในการให้และการระดมทุนเพื่อ
การกุศลส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติของพนักงาน
ให้โครงการ Volunteer Grants ซึ่งพนักงานที่อาสาสมัครมากกว่า
20 ชั่วโมงต่อปีสำ� หรับองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรสามารถเข้าถึงเงินทุน
เพื่อการกุศลได้

หากคุณมีจุดประสงค์ของชุมชนหรืองานที่คุณคิดว่าบริษัทอาจสนใจ
ให้การสนับสนุน ติดต่อฝ่ายความรับผิดชอบขององค์กรและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
Community Investment on the Hub
นโยบายการอาสาสมัคร
นโยบายการสนับสนุนชุมชน

REUTERS/John Peter Tejerero

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ถาม
ตอบ

มูลนิธิ Thomson Reuters คืออะไร

มูลนิธิ Thomson Reuters ท�ำหน้าที่เพื่อส่งเสริมความ
ก้าวหน้าด้านสังคมเศรษกิจและหลักนิติธรรมทั่วโลก องค์กรดังกล่าว
ด�ำเนินโครงการริเริ่มที่ให้ข้อมูล เชื่อมต่อและให้อำ� นาจผู้คนทั่วโลก:
เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีผ่าน TrustLaw รายงานข่าว
บรรณาธิการของข่าวที่รายงานต�่ำกว่าเกณฑ์ของโลก การพัฒนาและ
การฝึกอบรมสื่อ และ Trust Conference

ความรับผิดชอบขององค์กรและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันคืออะไร

พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะ
ที่ให้เกียรติ ปกป้องและให้ประโยชน์แก่ลูกค้า พนักงาน ชุมชน
ผู้จ�ำหน่าย และสิ่งแวดล้อมของเรา แนวทางของเราส�ำหรับความ
รับผิดชอบขององค์กรและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึง
ความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การลงทุนส�ำหรับ
ชุมชน และความยั่งยืน และฝังตัวอยู่ในทุกส่วนขององค์กรของเรา
โดยส่งผลต่อวิธีการที่เราท�ำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะธุรกิจ
ที่รับผิดชอบ

การมีส่วนสนับสนุนชุมชนของเรา

63

การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง
เราได้รับความไว้วางใจให้ . .
…สนับสนุนและเคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคลของกันและกันในการเข้าร่วม
ในกิจกรรมทางการเมือง ในขณะที่ท�ำให้ Thomson Reuters เป็น
อิสระจากกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

เหตุใดจึงมีความส�ำคัญ
กระบวนการทางการเมืองอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลเพื่อท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในโลกของเรา อย่างไรก็ตาม กฎต่างๆ
เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการเมืองมีความเข้มงวดในประเทศส่วนใหญ่
ที่ Thomson Reuters ปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้น เราต้องท�ำให้แน่ใจ
ว่า Thomson Reuters จะไม่ถูกเชื่อมโยงโดยผิดพลาดกับกลุ่มหรือ
กิจกรรมการเมืองใดๆ โดยข้อนี้มีความส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับการ
ปฏิบัติการข่าวของเราที่ หลักการของความน่าเชื่อถือ
ของเรา
ก�ำหนด ว่าต้องปลอดจากอคติทางการเมือง ทั้งโดยภาพลักษณ์และใน
ทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่หลักการของความน่าเชื่อถือใช้กับพนักงาน
Thomson Reuters ทุกคน ไม่เฉพาะนักข่าว ข้อผูกมัดส�ำหรับพวกเรา
ทุกคนในการดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทไม่เชื่อมโยงกับกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางการเมืองเฉพาะอย่างไม่เหมาะสมก็เช่นกัน

วิธีการน�ำเสนอของเรา
แม้ว่าเราจะสนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมในการเมืองและกิจกรรม
ของพลเมืองอย่างรับผิดชอบในฐานะบุคคล แต่ Thomson Reuters
ก็ไม่สนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัคร กลุ่ม หรือศาสนาใดๆ (ได้แก่
“จุดประสงค์ทางการเมือง” ใดๆ) ซึ่งหมายความว่าบริษัท:
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• ไม่ท�ำการบริจาคใดๆ ด้วยจุดประสงค์ทางการเมืองในฐานะบริษัท
• ไม่ก�ำหนดให้พนักงานรายใดบริจาค สนับสนุน หรือต่อต้าน
จุดประสงค์ใดๆ
• ไม่แสดงความต้องการหรือสนับสนุนจุดประสงค์ทางการเมืองใดๆ
หรือเข้าข้างฝ่ายใดในความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
• ระมัดระวังไม่วางต�ำแหน่ง Thomson Reuters หรือธุรกิจในเครือ
ในระนาบเดียวกับจุดประสงค์ทางการเมืองใดๆ หรือฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งในการพิพาทใดๆ
• ขอรับการอนุมัติล่วงหน้าจากทนายความบริษัท ก่อนที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งภายนอกในการสนับสนุน เช่น การเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจใน
โครงการริเริ่มหนึ่งๆ

การวิ่งเต้น
ในบางครั้ง เราอาจหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับประเด็นและ
หัวข้อต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ผู้ก�ำกับดูแล และ
นักการเมืองได้ เมื่อการหารือเหล่านี้เน้นที่ผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อ
ธุรกิจของเรา ของกฎหมาย กฎหรือระเบียบบังคับที่เสนอ เรายึดมั่น
ตามหลักการของความน่าเชื่อถือไและขอรับการอนุมัติล่วงหน้าจาก
ทนายความบริษัท ก่อนที่จะแสดงท่าทีของเราต่อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
หากเราแสดงท่าทีของเรา เราจะระบุตนเองอย่างชัดเจนว่าเป็น lobbyist
และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ lobby ข้อจ�ำกัดและระเบียบบังคับ
ที่บังคับใช้ทั้งหมด

กิจกรรมทางการเมืองส่วนตัว
หากเราวางแผนที่จะรณรงค์หรือท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการเมือง
ในฐานะบุคคล เราใช้ความระมัดระวังที่จะแยกตัวออกจาก Thomson
Reuters ในการด�ำเนินการเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าเรา:
• แจ้งทนายความบริษัทเกี่ยวกับแผนที่จะลงสมัครในต�ำแหน่ง และ
น�ำตัวเองออกจากเรื่องการเมืองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Thomson
Reuters
• ไม่กดดันหรือโน้มน้าวผู้ร่วมงาน ลูกค้า หรือพันธมิตรธุรกิจที่เรา
รู้จักผ่านงานของเราที่ Thomson Reuters ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทางการเมืองส่วนตัวของเรา
• ไม่เบิกเงินคืนพนักงานหรือเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อชดเชยเงินบริจาค
เพื่อการเมืองส่วนตัว

• ยอมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับในรัฐและประเทศที่

จ�ำกัดการบริจาคเพื่อการเมืองโดยพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัว
ของพนักงาน
• ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อระบุให้ชัดเจนว่ากิจกรรมทางการ
เมืองของเราและทัศนะทางการเมืองที่แสดงออกนั้น เป็นทัศนะส่วน
ตัว ไม่ใช่ทัศนะของ Thomson Reuters โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ที่หน่วยธุรกิจของเราท�ำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ
นโยบายเสริม

โปรดทราบว่าพวกเราบางคนในบางงานอาจมีนโยบายเสริมเกี่ยวกับ
การวิ่งเต้นและกิจกรรมการเมืองส่วนตัว

การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมือง
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ขอความช่วยเหลือ: ข้อมูลการติดต่อที่มีประโยชน์
ผู้ติดต่อทั่วไปส�ำหรับการสอบถามข้อมูลภายนอก (รวมทั้งนักลงทุนและสื่อสัมพันธ์)
บน TR.com: https://www.thomsonreuters.com/en/contact-us.html

ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทนายความ Thomson Reuters และตัวแทนฝ่ายการสื่อสาร

หากคุณไม่รู้จักวิธีการติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น ทนายความ Thomson Reuters ที่สนับสนุนธุรกิจของคุณ หรือตัวแทนฝ่ายการ
สื่อสารในท้องถิ่น โปรดตรวจสอบรายการด้านล่างนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาข้อมูลการติดต่อและนโยบายและขั้นตอนการท�ำงานเพิ่มเติมได้
ภายใต้หัวข้อ “Resources” บน the Hub

ข้อปฎิบัติและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรม

ส�ำนักงานความเป็นส่วนตัว

code-of-businessconduct-and-ethics
บน TR.com: http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.
zhtml?c=76540&p=irol-govconduct

การจัดการบันทึกข้อมูล

On the Hub: https://thehub.thomsonreuters.com/groups/

สายด่วนจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและจริยธรรม

On the Hub: https://thehub.thomsonreuters.com/groups/

business-conductand-ethics-hotline

โทรศัพท์: + (1) 877.373.8837 (นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ระบุรหัสประเทศก่อนเพื่อโทรฟรี)
บนเว็บ: http://www.thomsonreuters.ethicspoint.com

นโยบาย เครื่องมือและแหล่งข้อมูลด้านกฎหมาย/การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

On the Hub: https://thehub.thomsonreuters.com/groups/
legal-andcompliance-policies-tools-and-resources

ฝ่ายกฎหมายบริษัท

อีเมล: legal@thomsonreuters.com

ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

อีเมล: enterprisecompliance@thomsonreuters.com

อีเมล: privacy.issues@thomsonreuters.com
อีเมล: recordsmanagement@thomsonreuters.com

Global Service Desk

On the Hub: https://thomsonreuters.service-now.com/
sp/?id=index

การรักษาความปลอดภัยทั่วโลก

อีเมล: globalsecurity@thomsonreuters.com

ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
(บริการฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย)
โทรศัพท์:

EMEA:
ทวีปอเมริกา:
APAC:

+44 (0)20 7542 5660
+1 646 223 8911 / 8912
+91 806 6677 2200

อีเมล: gsoc@tr.com
บนเว็บ: https://thomsonreuters.ethicspointvp.com/custom/

thomsonreuters/en/sec/

ค�ำขอบริการอ�ำนวยความสะดวก

On the Hub: https://thehub.thomsonreuters.com/docs/DOCหน่วยงานภายใต้การควบคุม (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ F&R) 770619

On the Hub: https://thehub.thomsonreuters.com/groups/frcompliance
อีเมล: frcompliance@thomsonreuters.com

รายชื่อผู้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลส�ำหรับพนักงานและ
ผู้จัดการ

สุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

อีเมล: thomsonreuters.healthandsafetydepartment@
thomsonreuters.com

On the Hub: https://thehub.thomsonreuters.com/docs/DOC-

ความรับผิดชอบขององค์กร

2058275

อีเมล: corporate.responsibility@thomsonreuters.com

ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบขององค์กร

ทีมงานโซเชียลมีเดีย

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

ไปที่ สารบัญ

อีเมล: corporatecompliance@thomsonreuters.com

อีเมล: infosecriskmanagement@thomsonreuters.com
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อีเมล: CorporateSocialMediaTeam@thomsonreuters.com

ประกาศทางกฎหมาย
จรรยาบรรณนี้ท�ำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับคุณ Thomson Reuters สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ระงับหรือเพิกถอนจรรยาบรรณนี้ ตลอดจนนโยบาย ขั้นตอนการท�ำงาน และโปรแกรมใดก็ได้และทั้งหมด
บางส่วนหรือทั้งหมด ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการประกาศ Thomson Reuters ยังสงวนสิทธิ์ในการ
ตีความจรรยาบรรณนี้และนโยบายดังกล่าวภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นว่าเหมาะสม
จรรยาบรรณนี้หรือข้อความใดๆ ที่ท�ำขึ้นโดยพนักงานรายใดก็ตามของ Thomson Reuters ไม่ว่าทางวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ได้ให้สิทธิ์ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่พนักงานรายใดก็ตาม ท�ำให้
เกิดสิทธิ์สำ� หรับการจ้างงานต่อไปที่ Thomson Reuters ท�ำให้เกิดเงื่อนไขส�ำหรับการจ้างงาน หรือท�ำให้
เกิดสัญญาการจ้างงานโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยประเภทใดก็ตามระหว่างพนักงานกับ Thomson Reuters
นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังควรเข้าใจว่าจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
ไม่ว่าตามอ�ำเภอใจหรือก�ำกับโดยสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
จรรยาบรรณฉบับซึ่งปรากฏทางออนไลน์ที่ www.thomsonreuters.com อาจเป็นฉบับปัจจุบันมากกว่าและ
มีข้อมูลล่าสุด และจะใช้แทนฉบับเอกสารหรือฉบับก่อนหน้า หากมีความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างฉบับ
เอกสาร ก่อนหน้า และสิ่งที่โพสต์ทางออนไลน์
THOMSON REUTERS
www.thomsonreuters.com
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ภายใน: h ttps://thehub.thomsonreuters.com/groups/
code-of-business-conduct-and-ethics

ภายนอก: h ttp://ir.thomsonreuters.com/phoenix.
zhtml?c=76540&p=irol-govConduct

อัจฉริยภาพ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ที่คุณต้องการในการค้นหาค�ำตอบที่เชื่อถือได้

