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นโยบายบริการ Speak Up ส าหรับซัพพลายเออร์ 

วัตถุประสงค์ 

ซพัพลายเออร์ของเราคือสิง่ส าคญัท่ีสดุท่ี Woolworths Group น่ีคือเหตผุลท่ีเรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุการท างาน ท่ีท าให้ทกุคนรู้สกึว่าตวัเองมี
คณุคา่ ได้รับความเคารพ และมีโอกาสเตบิโต เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของเป้าหมายนี ้หนึง่ในคา่นิยมหลกัของเราก็คือเราจะท าสิง่ที่ถกูต้องเสมอ – ด้วยการท าสิง่ตา่งๆ อย่างมี
จริยธรรม ซื่อสตัย์ และวางใจได้ตลอดเวลา ถ้าทา่นพบเหน็หรือเจอสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง สิง่ทีส่ าคญัก็คือทา่นจะต้องร้องเรียน 

เราสนบัสนนุให้ทา่นท าการร้องเรียนข้อกงัวลท่ีทา่นมีไปยงัผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้หรือฝ่ายประเภท (Buyer or Category Manager) อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าบางทีทา่น
อาจไม่อยากร้องเรียนด้วยวิธีข้างต้นเน่ืองจากเหตผุลตอ่ไปนี:้ 

 ทา่นรู้สกึว่าการร้องเรียนอาจท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีทา่นไม่ต้องการ;
 ทา่นรู้สกึว่า ถ้าทา่นร้องเรียนผ่านช่องทางข้างต้น ค าร้องของทา่นอาจไม่ได้รับการจดัการอย่างเป็นธรรม; หรือ
 ทา่นเคยร้องเรียนผ่านช่องทางข้างต้นไปแล้ว แตท่า่นคดิว่าเร่ืองดงักลา่วยงัไม่ได้รับการจดัการอย่างเหมาะสม

บริการ Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์ (Supplier Speak Up) ของเราเป็นบริการอิสระ (อยู่ภายนอก Woolworths Group) ท่ีทา่นสามารถร้องเรียนอย่างเป็นความลบั
เก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนีไ้ด้ 

ใครบ้างที่สามารถใช้บริการของ “Speak Up ส าหรับซัพพลายเออร์” ได้? 

บริการ Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์ของเรามีไว้ส าหรับซพัพลายเออร์ ผู้ รับเหมา 1 หรือท่ีปรึกษา รวมทัง้ญาตแิละผู้พึง่พิงของพวกเขาท่ีจดัหาสนิค้าและบริการให้แก่ 
Woolworths Group ทัง้ในออสเตรเลียและประเทศอ่ืน ในนโยบายฉบบันีจ้ะเรียกคนเหลา่นีว้่า ‘ทา่น’  

ท่านสามารถใช้บริการ “Speak Up ส าหรับซัพพลายเออร์” อะไรได้บ้าง? 

ทา่นสามารถใช้บริการ Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์เพ่ือร้องเรียนเร่ืองส าคญัท่ีทา่นรู้สกึไม่สบายใจท่ีจะร้องเรียนผ่านช่องทางภายในตามปกต ิตวัอย่างเช่นเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี:้ 

● การท าผิดระเบียบเก่ียวกบัอาหารและอาหารสด

● การฉ้อโกง ตดิสนิบน การฟอกเงิน ทจุริต คา่นายหน้าลบั หรือพฤตกิรรมท่ีข่มขู่ผู้ อ่ืน

● ความเสี่ยงตอ่ความปลอดภยัของผู้ อ่ืนหรือผลติภณัฑ์

● การท าผิดกฎหมาย เช่น การลกัขโมย หรือการค้าท่ีเป็นการกีดกนั ไม่สมเหตสุมผล หรือตอ่ต้านการแข่งขนั 

● การท าผิดนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างอย่างมีความรับผิดชอบของ Woolworths Group

● ผลประโยชน์ทบัซ้อน

● สถานะการกระท าหรือสถานการณ์ท่ีไมเ่หมาะสม หรือการท าผิดท่ีเก่ียวข้องกบั Woolworths Group หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

● การใช้ข้อมลูลบัอย่างไม่เหมาะสม 

● การละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น เร่ืองท่ีระบไุว้ในนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ

ข้อกงัวลท่ีทา่นร้องเรียนควรมีความเหมาะสมและมีเหตผุล ก่อนท่ีจะตดิตอ่บริการ Speak Up ทา่นควรมีเหตผุลอนัควรท่ีจะเช่ือว่าข้อมลูท่ีทา่นจะให้นัน้เก่ียวข้องกบัการ
ท าผิดข้างต้นท่ีก าลงัเกิดขึน้หรือได้เกิดขึน้ไปแล้ว 

บางเร่ืองในรายการข้างต้นอาจจะเป็น "เร่ืองท่ีเปิดเผยได้" ตามกฎหมาย Corporations Act ปี 2001 (Cth) (กฎหมายบริษัท) หรือ Taxation Administration Act 1953 
(Cth) (กฎหมายภาษี) ถ้าเป็นเช่นนัน้ และทา่นมีคณุสมบตัติามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ทา่นก็อาจได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายดงักลา่ว และการร้องเรียนของทา่นจะ
จดัว่าเป็น “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” (Protected disclosure) การเปิดเผยดงักลา่วไม่สามารถท าผ่านบริการ Speak Up ได้: ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก

1 เช่น พนกังานการเกษตร คนเก็บรถเข็น และพนกังานท าความสะอาด 
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ภาคผนวก A (ส าหรับออสเตรเลีย) และภาคผนวก B (ส าหรับนิวซีแลนด์) เก่ียวกบัการเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง และวิธีการร้องเรียนเร่ืองดงักลา่วมายงั Woolworths 
Group 

การเก็บความลับและการไม่เปิดเผยช่ือ 

ทา่นมีสทิธ์ิเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือหรือจะเปิดเผยก็ได้เม่ือ (หรือหลงัจาก) ที่ทา่นร้องเรียนผ่าน Speak Up หรือร้องเรียนเป็น “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ทัง้นี ้ไม่
ว่าจะในกรณีใด ระบบ Speak Up, อีเมล์ไม่เปิดเผยช่ือ หรือนามแฝงท่ีทา่นท่ีทา่นเลือกไว้จะช่วย Woolworths Group ในการหาข้อมลูเพิ่มเตมิและสอบถามรายละเอียด
ท่ีชดัเจนจากทา่นได้ ระหว่างการสนทนาดงักลา่ว ทา่นสามารถเลือกที่จะไม่ตอบค าถามตดิตามผลข้อใดก็ได้ถ้าทา่นคดิว่าค าถามดงักลา่วอาจเปิดเผยตวัตนของทา่น ใน
บางกรณีนัน้ การไม่เปิดเผยช่ืออาจลดความสามารถในการตรวจสอบและจดัการกบัเร่ืองตา่งๆ ได้ 

ข้อมลูท่ีทา่นให้มา (รวมทัง้ตวัตนของทา่น) จะถกูเก็บไว้อย่างปลอดภยัในระบบท่ีควบคมุการเข้าถึง และจะไม่ถกูเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทา่น เว้นแตมี่เหตุ
อนัควรท่ีต้องท าเช่นนัน้เพ่ือการจดัการและตรวจสอบเร่ืองท่ีทา่นร้องเรียนมา 

ท่านจะได้รับความคุ้มครองใดบ้างถ้าท่านร้องเรียนผ่าน “Speak Up ส าหรับซัพพลายเออร์”? 

ถ้าทา่นใช้บริการ Speak Up เรามุ่งมัน่ท่ีจะคุ้มครองทา่น รวมถงึปกป้องทา่นจากผลลพัธ์ท่ีไม่พงึปรารถนาหรือการตกเป็นเหย่ือเพราะการร้องเรียนของทา่น และด้วยการ
ปกป้องตวัตนของทา่นและรักษาความลบัของทา่น พนกังานคนใดท่ีเปิดเผยตวัตนของทา่นอย่างไม่เหมาะสมหรือท าให้ทา่นเกิดความเสียหายนัน้ อาจถกูลงโทษทางวินยั 
ซึง่สงูสดุถึงขัน้เลกิจ้าง 

ถ้าทา่นรู้สกึว่าทา่นตกเป็นเหย่ือเพราะทา่นร้องเรียนผ่าน Speak Up ทา่นสามารถ 

 ร้องเรียนครั ้งใหม่ผ่าน Speak Up เพ่ือแจ้งเร่ืองดงักล่าว 
 ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองการรอ้งเรียนของ Woolworths Group (WPO) คณุ  ท่ี WPOfficer@Woolworths.com.au. เจ้าหน้าท่ี WPO เป็ 

นอิสระจากกระบวนการตรวจสอบ และพรอ้มท่ีจะตรวจสอบหรือยกระดบัการรอ้งเรียนของท่าน 

ขัน้ตอนการจัดการและตรวจสอบการร้องเรียน 

เม่ือได้รับการร้องเรียนแล้ว ผู้ให้บริการ Speak Up ภายนอก Woolworths Group จะประเมินการร้องเรียนดงักลา่วและแจ้งรายละเอียดท่ีเหมาะสมไปยงัผู้จดัการบริการ 
Speak Up ของ Woolworths Group หรือผู้ช่วย แล้ว Woolworths Group จะประเมนิการร้องเรียนท่ีได้รับเพ่ือก าหนดความคุ้มครอง ล าดบัความส าคญั การตรวจ
วิเคราะห์ และการจดัสรรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

เราจะตรวจสอบการร้องเรียนผ่าน “Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์” หรือ “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ก็ตอ่เม่ือเราได้รับข้อมลูมากพอท่ีจะเป็นเหตผุลให้เกิด
การตรวจสอบ วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบก็คือเพ่ือตรวจหาว่ามีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะยืนยนัเร่ืองท่ีร้องเรียนมาหรือไม่ 
การตรวจสอบจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมโดยไม่ล าเอียง ปกตแิล้ว การตรวจสอบจะท าโดยผู้ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถกูกลา่วหาได้อธิบาย ในบางกรณีนัน้ การตรวจสอบจะท าโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก Woolworths Group (ตวัอย่างเชน่ ในกรณีท่ีอาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีต าแหน่งสงู)  

การตรวจสอบอยา่งเป็นทางการจะมีระยะเวลานานเทา่ใดนัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ เช่น จ านวนข้อกลา่วหา พยาน และปัจจยัอ่ืนๆ 

เม่ือมีการตรวจสอบ “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” จะต้องมีการปฏิบตัติามข้อก าหนดด้านการเก็บความลบัตามกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษี ตามท่ีอธิบายไว้
ในภาคผนวก A 

ผู้จดัการ Speak Up ของ Woolworths Group หรือผู้ให้บริการ Speak Up ภายนอกจะแจ้งว่าได้รับการร้องเรียนของทา่นแล้วและแจ้งความคืบหน้าให้ทา่นทราบเป็น
ระยะๆ ลกัษณะของการแจ้งความคืบหน้าจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะสถานการณ์ ตวัอย่างเช่น เราจะไม่แจ้งข้อมลูท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การตรวจสอบหรือท่ีอาจเป็น
การเปิดเผยข้อมลูลบัได้ ทา่นจะได้รับแจ้งเม่ือการตรวจสอบเสร็จสิน้ลงแล้ว แตท่า่นจะไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดผลการตรวจสอบข้อกลา่วหาของทา่นอย่างตอ่เน่ือง  

ผู้ใดก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ ไมว่่าจะเป็นผู้ตรวจสอบ พยาน หรือผู้ตดัสนิใจ จะต้องปฏิบตักิบัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบอย่างเป็นความลบั 
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ผู้ดูแลบริการนี ้

 หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย (CLO) จะดแูลบริการ Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์เพ่ือยืนยนัว่าการตรวจสอบจะเป็นไปอยา่งยตุธิรรมและอิสระ ฝ่ายดแูลการ
ปฏิบตังิานของกลุม่บริษัท (Group Compliance) จะรายงานและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัสถานะและลกัษณะของเร่ืองท่ีร้องเรียนมา

 CLO, หวัหน้าฝ่ายบคุคล (CPO) และผู้บริหารระดบัสงูอ่ืนๆ รวมทัง้ตวัแทนจาก Group Compliance จะท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการดแูลบริการ Speak Up 
นี ้จะมีการประชมุกนัอย่างน้อยทกุๆ หกเดือนเพ่ือตรวจสอบประสทิธิภาพของบริการนี ้เพ่ือช่วยยืนยนัว่าจะมีความคงเส้นคงวาของกระบวนการและผลลพัธ์
และมีการให้ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้อง

 นโยบายนีเ้ป็นนโยบายร้องเรียนของ Woolworths Group Limited เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายบริษัทปี 2001 นอกจากนีย้งัครอบคลมุถึงนิตบิคุคลท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดตามท่ีนิยามไว้ในกฎหมายฉบบันี ้

 นโยบายฉบบันีจ้ะถกูเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ Woolworths Group และได้รับการตรวจสอบเป็นประจ า 

จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด 

ถ้าต้องการทราบข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกบับริการ Speak Up กรุณาแวะไปท่ีสว่น ‘การแก้ไขปัญหา’ (Issue Resolution) บนเว็บพนัธมิตรของเราท่ี 
partnerhub.woolworthsgroup.com.au 

ถ้าทา่นต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิก่อนจะร้องเรียนอย่างเป็นทางการ หรือขอค าปรึกษาเพิ่มเตมิเก่ียวกบั “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตามท่ีระบไุว้ในภาคผนวก 
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองการรอ้งเรียน (WPO) ของ Woolworths Group คณุ  ได้ท่ี WPOfficer@Woolworths.com.au 

วิธีการร้องเรียนผ่านบริการ Speak Up ส าหรับซัพพลายเออร์ 

 โทรศัพท์ 

o ออสเตรเลีย 

o Australia 

o นิวซีแลนด์

o ฮ่องกง 

o จีน 

o อินเดีย

o ไทย

● ออนไลน์

1800 772 173 (Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์) 

1800 4GROCERY (1800 447623) (สายดว่นแจ้งเหตเุก่ียวกบัอาหารสด) 

0800 393 76736 

800-96-0016

400-6-612-693

000-117; ตอ่สาย (844) 476-9151

1800-013-018

WoolworthsSpeakUpThai.ethicspoint.com 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย นโยบายฉบบันีอ้าจเปลีย่นแปลงเมื่อใดก็ได้ และไม่ได้เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาจ้างงานของพนกังาน 

วันที่อนุมัติ: 25 พฤศจิกายน 2019  

วันที่มีผล: 20 ธันวาคม 2019  

ผู้ รับผิดชอบ:  หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย (CLO) ;  

การตดิต่อ:  GroupCompliance@woolworths.com.au  

นโยบายที่เกี่ยวข้อง: นโยบาย Speak Up ส าหรับพนกังาน 

การเผยแพร่ นโยบายฉบบันีจ้ะถกูประกาศไว้ผ่านเว็บไซต์ของ Woolworths Group และลงิค์ไปยงัเว็บส าหรับซพัพลายเออร์ 

ภาคผนวก A – ความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษีของออสเตรเลีย 

ในออสเตรเลีย ทา่นสามารถท า "การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง" ได้ถ้า:  

1. ทา่นเป็น "ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิ";
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2. ทา่นเปิดเผยโดยตรงไปยงับคุคลหรือองค์กรท่ีมีสทิธ์ิได้รับ “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” และ 
3. ทา่นมีเหตผุลอนัควรท่ีจะสงสยัว่าเป็นการเปิดเผย "เร่ืองท่ีเปิดเผยได้"

“การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ยงัหมายถึงการเปิดเผยข้อมลูไปยงัผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพ่ือขอค าปรึกษาทางกฎหมายหรือการเป็นตวัแทนทางกฎหมาย
ตามข้อก าหนดเร่ืองการร้องเรียนของกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษี 

เม่ือท า "การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” นัน่ก็หมายความว่าทา่นมีสทิธ์ิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องภายใต้กฎหมายบริษัทหรือกฎหมายภาษี (ตามแต่
กรณี) ตัง้แตเ่วลาท่ีทา่นท าการเปิดเผยดงักลา่ว เสริมเข้าไปจากความคุ้มครองที่ทา่นได้รับจากนโยบายฉบบันีใ้นกรณีท่ีทา่นร้องเรียนผ่านบริการ “Speak Up ส าหรับซพั
พลายเออร์” ยิ่งกว่านัน้ ทา่นจะได้รับความคุ้มครองแม้ว่าทา่นจะร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยช่ือ และแม้ว่าทา่นหรือผู้ รับจะไม่ทราบว่าการเปิดเผยดงักลา่วมีสทิธ์ิได้รับความ
คุ้มครอง นอกจากนี ้ทา่นยงัได้รับความคุ้มครองแม้ว่าผลจะปรากฏออกมาว่าการเปิดเผยของทา่นไม่มีมลูความจริง ตราบใดท่ีทา่นมีเหตผุลอนัควรท่ีจะสงสยัในบคุคลท่ี
เป็นเป้าหมาย ณ เวลาท่ีทา่นท าการเปิดเผย 

โปรดทราบว่าทา่นจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประพฤตผิิดใดๆ ท่ีทา่นได้ท าไปแล้วซึง่ทา่นระบไุว้ในการเปิดเผยของทา่นหรือถกูค้นพบในภายหลงั 

A. ท่านจะท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ได้อย่างไร?

คณุสมบตัใินการท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไปตามกฎหมายบริษัทหรือกฎหมายภาษีมีดงัตอ่ไปนี:้ 

1. ทา่นตอ้งเป็น "ผูร้้องเรียนทีมี่สิทธ์ิ"

"ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิ” (Eligible whistleblower) ท่ีสามารถท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายการร้องเรียนของออสเตรเลียก็คือผู้ ท่ีเป็นหรือเคยเป็น
บคุคลตอ่ไปนีข้องบริษัท Australian Woolworths Group:  

a. เจ้าหน้าท่ี;
b. พนกังาน;
c. ผู้จดัหาสนิค้าหรือบริการ และพนกังานของซพัพลายเออร์เหลา่นี ้(ไม่ว่าจะได้รับคา่จ้างหรือไม่ก็ตาม);
d. บคุลากรในบริษัท;
e. หรือเข้าข่ายอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้

 ตามกฎหมายบริษัท (Corporations Act) คูค่รองหรือญาต ิผู้พึง่พิง หรือผู้พึง่พิงของคูค่รองของบคุคลท่ีกลา่วมาข้างต้น; หรือ 

 ตามกฎหมายภาษี (Tax Act) คูค่รอง ลกู ผู้พึง่พงิ หรือคูค่รองของผู้พึง่พิงของบคุคลท่ีกลา่วมาข้างต้น

2. ทา่นตอ้งเปิดเผยไปยงับคุคลทีไ่ดร้ับอนญุาตใหร้ับ “การเปิดเผยทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง”

บริการ Speak Up ไม่ได้เป็นช่องทางท่ีได้รับอนญุาตให้ท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” 

การร้องเรียนภายใน Woolworths Group 

Woolworths Group แนะน าให้ทา่นท า “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ไปยงัเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้รับ “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ดงัตอ่ไปนีก่้อน 

ต าแหน่ง ช่ือ อีเมล์ เบอร์โทร 

หวัหน้าฝ่ายบคุคล Caryn Katsikogianis  PD4CPO @woolworths.com.au  1800 PD4CPO (1800 734 276)  

หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย   Bill Reid PD4CLO @woolworths.com.au 1800 PD4CLO (1800 734 256)  

หวัหน้าฝ่ายการเงิน Stephen Harrison PD4CFO @woolworths.com.au 1800 PD4CFO (1800 734 236)  
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อย่างไรก็ตาม ถ้าทา่นรู้สกึไม่สบายใจท่ีจะร้องเรียนเร่ืองของทา่นไปยงับคุคลข้างต้น ทา่นสามารถท า “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ไปยงั Woolworths Group ผ่าน
บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนีท้างอีเมล์หรือโทรศพัท์ได้:  

a. เจ้าหน้าท่ีหรือผู้จดัการระดบัสงูของบริษัท Australian Woolworths Group
หมายเหต:ุ ‘เจ้าหนา้ที’่ หมายรวมถึงกรรมการหรือเลขานกุารบริษัท Woolworths ดว้ย;
ค าว่า ‘ผูจ้ดัการระดบัสงู’ หมายถึงบคุคลทีมี่ผลต่อการตดัสินใจสว่นส าคญัของ Woolworths หรือมากกว่านัน้ หรือมีอ านาจทีจ่ะสง่ผลส าคญัต่อสถานะทาง
การเงินของ Woolworths 

b. ผู้ตรวจบญัชีหรือสมาชิกของทีมตรวจบญัชีท่ีท าการตรวจบญัชีของบริษัท Woolworths Group หรือ 
c. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษัท Woolworths Group 

นอกจากบคุคลข้างต้นแล้ว ส าหรับการเปิดเผยภายใต้กฎหมายภาษี: 

 พนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ของบริษัท Woolworths Group ท่ีมีหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบเก่ียวกบัภาษีของบริษัท Woolworths Group; หรือ 

 ผู้สอบบญัชีภาษีลงทะเบียนแล้วหรือ BAS ท่ีให้บริการทางภาษีหรือบริการ BAS แก่บริษัท Woolworths Group 

บริการ Speak Up ไม่ได้เป็นช่องทางท่ีได้รับอนญุาตให้ท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง”  

การร้องเรียนนอก Woolworths Group 

ถึงแม้บริษัท Woolworths จะสนบัสนนุให้ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิท าการเปิดเผยภายใน ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิยงัสามารถท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” 
ตามกฎหมายบริษัทไปยงัคณะกรรมการหลกัทรัพย์และการลงทนุของออสเตรเลีย (ASIC), เจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูลธุรกิจของออสเตรเลีย (APRA)  
หรือเจ้าหน้าท่ีของเครือรัฐท่ีก าหนดไว้ 

ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิยงัสามารถท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายการจดัการภาษีไปยงัคณะกรรมการภาษีได้ 

บริการ Speak Up ไม่ได้เป็นช่องทางท่ีได้รับอนญุาตให้ท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง”  

การเปิดเผยไปยงัผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

ตามกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษี การเปิดเผยข้อมลูไปยงัผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพ่ือขอค าปรึกษาทางกฎหมายหรือการเป็นตวัแทนทางกฎหมายอย่าง
เก่ียวข้องกบัข้อก าหนดเร่ืองผู้ ร้องเรียนของกฎหมายดงักลา่วก็จดัวา่เป็น “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” 

การเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน 

มีการเปิดเผยอีกประเภทหนึง่ที่เรียกว่า ‘การเปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชน’ ท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทเทา่นัน้ การเปิดเผยแบบนีส้ามารถ
เปิดเผยไปยงันกัข่าวและสมาชิกสภาได้ แตจ่ะท าได้ก็ตอ่เม่ือผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีเข้มงวดดงัตอ่ไปนี:้ 

a. ขัน้แรก ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิจะต้องเปิดเผยอย่างถกูต้องตามกฎหมายบริษัทไปยงั ASIC, APRA หรือเจ้าหน้าท่ีของเครือรัฐท่ีก าหนดไว้เสียก่อน 
b. เวลาผ่านไปอย่างน้อย 90 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีการเปิดเผยอย่างถกูต้อง 
c. ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิไม่มีเหตผุลอนัควรท่ีจะเช่ือว่าก าลงัหรือได้มีการด าเนินการแก้ไขเร่ืองดงักลา่วแล้ว
d. ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิมีเหตผุลอนัควรท่ีจะเช่ือว่าการเปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชนดงักลา่วนีเ้ป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สาธารณชน 
e. เม่ือเวลาผ่านไปแล้ว 90 วนั ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิจะต้องสง่การแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ไปนีไ้ปยงัองค์กรผู้ รับการเปิดเผยอยา่งถกูต้องในตอนแรก

i. ประกอบด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การระบหุาการเปิดเผยอย่างถกูต้อง และ
ii. ระบวุ่าผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิตัง้ใจจะท าการเปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชน; และ 

f. ขอบเขตของข้อมลูท่ีเปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชนนัน้ห้ามมากเกินกว่าท่ีจ าเป็นตอ่การแจ้งให้นกัข่าวหรือสมาชกิสภาทราบถึงการท าผิดหรือ
สภาวะท่ีไม่เหมาะสมของเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง หรือการกระท าอ่ืนๆ ท่ีตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของแผนคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower
Protection Scheme)
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การเปิดเผยฉกุเฉิน 

มีการเปิดเผยอีกประเภทหนึง่ที่ช่ือว่า ‘การเปิดเผยฉกุเฉิน’ ท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทเทา่นัน้ การเปิดเผยแบบนีจ้ะสามารถเปิดเผยไปยงันกัข่าวและ
สมาชกิสภาได้ แตจ่ะท าได้ก็ตอ่เม่ือผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีเข้มงวดดงัตอ่ไปนี:้ 

a. ขัน้แรก ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิจะต้องท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายบริษัทไปยงั ASIC, APRA หรือเจ้าหน้าท่ีของเครือรัฐท่ีก าหนดไว้
เสียก่อน 

b. ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิมีเหตผุลอนัควรท่ีจะเช่ือว่าข้อมลูดงักลา่วเก่ียวข้องกบัอนัตรายท่ีส าคญัและใกล้จะเกิดขึน้ตอ่สขุภาพหรือความปลอดภยัของบคุคลหนึง่คน
หรือหลายคน หรือตอ่สิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ;

c. ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิได้แจ้งไปยงัองค์กรผู้ รับการเปิดเผยอย่างถกูต้อง ซึง่ระบวุ่า:
i. ตนตัง้ใจจะท าการเปิดเผยฉกุเฉิน และ 

ii. ประกอบด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การระบหุาการเปิดเผยอย่างถกูต้อง และ
d. ขอบเขตของข้อมลูท่ีเปิดเผยแบบฉกุเฉินนัน้ห้ามมากเกินกว่าท่ีจ าเป็นตอ่การแจ้งให้นกัข่าวหรือสมาชิกสภาทราบถึงอนัตรายที่ส าคญัและใกล้จะเกิดขึน้

ก่อนจะเปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือการเปิดเผยฉกุเฉิน เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิจะต้องเข้าใจถึงหลกัเกณฑ์ความคุ้มครองตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

3. การเปิดเผยของทา่นจะตอ้งเก่ียวข้องกบั "เร่ืองทีเ่ปิดเผยได"้

มีการเปิดเผยข้อมลูบางประเภทเทา่นัน้มีคณุสมบตัไิด้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการร้องเรียนของออสเตรเลีย 

จะถือว่าข้อมลูเป็น "เร่ืองท่ีเปิดเผยได้" ตามกฎหมายบริษัทถ้าผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิมีเหตผุลอนัควรท่ีจะสงสยัว่าข้อมลูท่ีจะเปิดเผยนัน้: 

a. เก่ียวข้องกบัการท าผิดหรือสภาวะท่ีไมเ่หมาะสมของเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท Woolworths Group ตวัอย่างของการท าผิดได้แก่
a. การท าผิดกฎหมายโดย Woolworths Group เช่น การลกัขโมย การค้าหรือเสพยาเสพตดิ การใช้หรือขม่ขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง และความ

เสียหายทางอาญาตอ่ทรัพย์สนิ 
b. การฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือการยกัยอกเงนิ
c. การเสนอหรือรับสนิบน 
d. การแจ้งข้อมลูเทจ็หรือความผิดปกตทิางการเงิน
e. การไม่ปฏิบตัติามหรือท าผิดกฎหมายหรือระเบียบ และ
f. ท าหรือข่มขู่ท่ีจะสร้างความเสยีหายตอ่บคุคลท่ีท าการเปิดเผยหรือเช่ือว่าหรือสงสยัวา่จะได้เปิดเผยหรือวางแผนท่ีจะเปิดเผย
g. ความประมาทเลนิเลอ่
h. การละเมิดความไว้วางใจและหน้าท่ีรับผิดชอบ (ไม่ใชแ่คก่ารกระท าสว่นตวัของบคุคล)

b. เป็นหลกัฐานว่าบริษัท Woolworths Group หรือพนกังาน หรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าสิง่ที่:
i. เป็นความผิดหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดตอ่ไปนี:้

 กฎหมายบริษัท 
 กฎหมายคณะกรรมการหลกัทรัพย์และการลงทนุของออสเตรเลยีปี 2001 
 กฎหมายธนาคารปี 1959 
 กฎหมายภาคการเงิน (การรวมรวมข้อมลู) ปี 2001
 กฎหมายประกนัภยัปี 1973 
 กฎหมายประกนัชีวิตปี 1995
 กฎหมายคุ้มครองเครดติผู้บริโภคแหง่ชาตปีิ 2009;
 กฎหมายอตุสาหกรรมผู้สงูอาย ุ(การดแูล) ปี 1993; 

ii. เป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ ของเครือรัฐท่ีมีโทษจ าคกุตัง้แต ่12 ปีขึน้ไป
iii. เป็นอนัตรายตอ่สาธารณชนหรือระบบการเงิน หรือ
iv. เป็นความผิดตามระเบียบท่ีบญัญตัจิากกฎหมายบริษัท 
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ยกเว้นในบางสถานการณ์ ความทกุข์เก่ียวกบังานสว่นตวั (จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทยกเว้นจะเก่ียวข้องการการตกเป็นเหย่ือ (ดสูว่นท่ี 3 ของสว่น B 
ด้านลา่ง) 

การเปิดเผยจะถกูจดัว่าเป็น 'ความทกุข์เก่ียวกบังานสว่นตวั’ ถ้า:  

a. เก่ียวข้องกบัการจ้างงานของผู้ ร้องเรียนและสง่ผลตอ่ผู้ ร้องเรียนเป็นการสว่นตวั และ
b. ข้อมลูท่ี:

i. ไม่สง่ผลส าคญัตอ่บริษัท Australian Woolworths Group หรือองค์กรภายใต้การก ากบัอ่ืน ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิ และ 
ii. ไม่เก่ียวข้องกบัการกระท าหรือการกระท าท่ีถกูอ้างว่าท า ตามข้อ 3(b) ข้างต้นของภาคผนวกนี ้

ตวัอย่างความทกุข์เก่ียวกบังานสว่นตวัท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองอาจมีดงัตอ่ไปนี:้  

 ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิมีความขดัแย้งระหวา่งบคุคลในท่ีท างาน
 ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิถกูรังแก (เทา่นัน้)
 ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิไม่ได้รับคา่จ้างเตม็จ านวนโดยไม่เจตนา
 ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิถกูลงโทษทางวินยั ไม่ได้เลื่อนขัน้; หรือ 

 เร่ืองใดๆ ท่ีไม่สง่ผลส าคญัตอ่ Woolworths Group ทัง้บริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการท่ีผู้ ร้องเรียนตกเป็นเหย่ือเพราะท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความ
คุ้มครอง” ในอดีต 

ความทกุข์เก่ียวกบังานสว่นตวัอาจจะได้รับความคุ้มครอง ถ้า: 

 เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่เปิดเผยได้และความทกุข์เก่ียวกบังานสว่นตวั (นัน่ก็คือเป็นการเปิดเผยสองเร่ืองผสมกนั) หรือ
 ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิหาค าปรึกษาทางกฎหมายหรือการเป็นตวัแทนทางกฎหมายภายใต้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามกฎหมายบริษัท

 ข้อมลูจะถกูจดัว่าเป็น “เร่ืองท่ีเปิดเผยได้” ตามกฎหมายภาษีถ้า:  

a. ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิมีเหตผุลอนัควรท่ีจะสงสยัว่าข้อมลูนัน้ เก่ียวข้องกบัการท าผิดหรือสภาวะท่ีไม่เหมาะสมของเร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีของ
บริษัท Woolworths Group หรือบคุลากรในบริษัท Woolworths Group หรือ 

b. ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิคดิว่าข้อมลูดงักลา่วอาจช่วยผู้ รับท่ีมีสทิธ์ิในการท างานหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีของบริษัท Woolworths Group หรือบคุลากรใน
บริษัท Woolworths Group 

B. จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใดบ้างถ้าท่านท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง”?

ถ้าทา่นท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายการร้องเรียนของออสเตรเลีย ทา่นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายฉบบันี ้รวมทัง้ความคุ้มครองทาง
กฎหมายเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี:้ 

1. ความคุม้ครองจากการฟ้องร้อง 

ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิท่ีท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ภายใต้กฎหมายการร้องเรียนของออสเตรเลยีจะได้รับความคุ้มครองจากการด าเนินคดีทางกฎหมาย
บางอย่างที่เก่ียวกบัการเปิดเผย รวมถงึ: 

 คดีความทางแพง่ อาญา และปกครอง (รวมทัง้ทางวินยั) ท่ีมีตอ่ผู้ ร้องเรียน และ 

 คดีความทางสญัญา รวมทัง้การยกเลกิสญัญาด้วยเหตผุลท่ีว่าการเปิดเผยดงักลา่วท าให้เกิดการละเมิดสญัญา

ข้อมลูใดก็ตามท่ีเปิดเผยเป็นสว่นหนึง่ของ “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ไปยงั:  

 ASIC, APRA หรือเจ้าหน้าท่ีของเครือรัฐท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายบริษัท หรือ
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 คณะกรรมการภาษี ตามกฎหมายภาษี จะไม่สามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานตอ่ผู้ ร้องเรียนในคดีอาญาหรือคดีความที่ให้โทษได้ ยกเว้นคดีท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เทจ็ของข้อมลูดงักลา่ว 

2. ความคุม้ครองตวัตนของทา่น

ถ้าทา่นท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” และในการท าเช่นนัน้ ทา่นได้เปิดเผยตวัตนของทา่น (หรือข้อมลูท่ีน่าจะระบตุวัตนของทา่นได้) ห้ามบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
เปิดเผยตวัตนของทา่นหรือข้อมลูท่ีระบตุวัทา่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทา่น (ภายใต้ข้อยกเว้นท่ีระบไุว้ด้านลา่ง)  

ถ้าผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิได้ท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ก็มีโอกาสสงูที่ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิจะถกูขอให้แสดงความยินยอมท่ีจะเปิดเผยตวัตนของตนเอง ท่ีเป็นเช่นนี ้
ก็เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบและ/หรือตดัสนิปัญหา ถ้าไมใ่ห้ความยินยอม ก็อาจจะท าการตรวจสอบและตอบสนองตอ่การเปิดเผยดงักลา่วได้อยา่งไม่
เพียงพอ (หรือไม่ได้เลย) 

ถึงแม้จะเป็นกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิไม่ให้ความยินยอมให้เปิดเผยตวัตนของตนเอง ก็ยงัเป็นเร่ืองถกูกฎหมายท่ีจะเปิดเผยตวัตนของผู้ ร้องเรียนตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี:้  

 ASIC, APRA, AFP หรือคณะกรรมการภาษี (ท่ีเก่ียวข้องกบั “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายภาษี);
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพ่ือจดุประสงค์ในการขอค าปรึกษาทางกฎหมายหรือการเป็นตวัแทนทางกฎหมายเก่ียวกบัการเปิดเผย;
 หรือองค์กรท่ีก าหนดไว้โดยระเบียบของบริษัท

นอกจากนี ้ยงัเป็นเร่ืองถกูกฎหมายท่ีจะเปิดเผยข้อมลู (นอกเหนือจากตวัตนของทา่น) ท่ีทา่นได้ให้ไว้ซึง่อาจน าไปสูก่ารเปิดเผยตวัตนของทา่นถ้ามีเหตอุนัควรให้
จ าเป็นต้องท าเพ่ือการตรวจสอบเร่ืองท่ีร้องเรียนมา ซึง่ในกรณีนีเ้ราจะปฏิบตัติามขัน้ตอนตามสมควรท่ีจะปกป้องตวัตนของทา่น 

ASIC, APRA หรือ AFP มีสทิธ์ิเปิดเผยตวัตนของผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิ หรือเปิดเผยข้อมลูท่ีน่าจะน าไปสูก่ารระบตุวัตนของผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิได้ ไปยงัเจ้าหน้าท่ีของเครือรัฐ 
มลรัฐ หรือดนิแดนเพ่ือช่วยเจ้าหน้าท่ีในการท างานหรือปฏิบตัหิน้าท่ี 

ตามท่ีก าหนดไว้ในเนือ้หาของนโยบายนี ้การเปิดเผยนัน้ท าแบบไมเ่ปิดเผยช่ือก็ได้ การเปิดเผยแบบนีย้งัสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายบริษัทและกฎหมาย
ภาษี 

Woolworths Group มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องความลบัตวัตนของผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิ เช่นด้วยการ:  

 เก็บข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดเผยไว้อย่างปลอดภยั;
 ลบข้อมลูตวัตนของผู้ ร้องเรียนออกจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง; และ 

 เปิดเผยตวัตนของผู้ ร้องเรียนให้แก่ผู้ ท่ีมีความจ าเป็นต้องทราบตามกฎหมายเทา่นัน้ อย่างสอดคล้องกบัความยินยอมท่ีผู้ ร้องเรียนได้ให้ไว้

3. ข้อหา้มการท าใหต้กเป็นเหยื่อ 

เป็นเร่ืองผิดกฎหมายท่ีบคุคลหรือบริษัทจะท าสิง่ตอ่ไปนี:้ 

 กระท าการใดๆ ก็ตามท่ีเป็นต้นเหตหุรือท าให้เกิดความเสียหาย; หรือ 

 ข่มขู่ท่ีจะสร้างความเสียหาย (ไม่ว่าจะโดยแจ้ง โดยปริยาย มีเง่ือนไข หรือไม่มีเง่ือนไข) ให้แก่ผู้ ร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิหรือบคุคลอ่ืนเพราะบคุคลท่ีกระท าการเช่ือหรือ
สงสยัว่าบคุคลอ่ืนหรือบคุคลท่ีสามได้ท า อาจจะท า เสนอจะท า หรืออาจจะท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” รวมถงึในกรณีท่ีความเช่ือ/ความสงสยั
ดงักลา่วเป็นแคส่ว่นหนึง่ของเหตผุลท่ีกระท าการเช่นนัน้

“ความเสียหาย" ได้แก่การไลอ่อก การลงโทษทางวินยั การกลัน่แกล้ง ความเสียหายของทรัพย์สนิ ความเสยีช่ือเสียง และความเสียหายประเภทอ่ืนท่ีมีตอ่บคุคล “ความ
เสียหาย” ไม่ได้หมายรวมถึงการด าเนินการทางการบริหารท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือปกป้องทา่นจากความเสียหาย (เช่น เม่ือการเปิดเผยมีความเก่ียวข้องกบัการท าผิด
พืน้ท่ีงานโดยตรงของทา่น) การปกป้องจากความเสียหายไม่ได้ท าให้ Woolworths Group เสียสทิธ์ิจากการบริหารผลการท างานท่ีไม่น่าพอใจ 



Page 9 of 11 

“การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” แตล่ะครัง้จะได้รับการประเมินเม่ือเราได้รับเพ่ือระบหุาความเสี่ยงของความเสียหายท่ีมีตอ่ทา่นและบคุคลอ่ืนท่ีเอ่ยถึงไว้ในรายงาน 
จะมีการด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยง และเพ่ือยืนยนัวา่จะมีการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมตอ่บคุคลท่ีถกูเอ่ยถงึอยู่ในการเปิดเผยดงักลา่ว รวมทัง้ผู้ ท่ีตอบ
ค าถามของการตรวจสอบ 

เพ่ือปกป้องทา่นจากความเสี่ยงของความเสียหาย ผู้ รับการร้องเรียนท่ีมีสทิธ์ิได้ถกูอบรมมาให้ยืนยนัว่าพวกเขาทราบถึงความรับผิดชอบท่ีต้องพยายามปกป้องความลบั
ของทา่นและป้องกนัไมใ่ห้ทา่นตกเป็นเหย่ือจากการเปิดเผย นอกจากนี ้Woolworths Group อาจจะด าเนินการตอ่ไปนีต้ามแตก่รณี: อนญุาตให้ทา่นปฏิบตัหิน้าท่ีของ
ทา่นจากสถานท่ีอ่ืนหรือจากต าแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกนั หรือท าการปรับเปล่ียนอ่ืนตอ่ท่ีท างานของทา่นหรือวิธีการปฏิบตัหิน้าท่ีของทา่น หรือย้ายหรือเปล่ียนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีเปิดเผย 

Woolworths Group จะตรวจสอบข้อกลา่วหาของพฤตกิรรมดงักลา่ว และอาจมีการท าโทษและ/หรือลงโทษทางวินยัหากพบวา่มีการกระท าข้างต้น บคุคลใดท่ีเก่ียวข้อง
กบัข้อห้ามนีอ้าจถกูท าโทษ ทัง้นี ้ถ้าพบว่าเกิดความเสยีหายขึน้แล้ว Woolworths Group อาจด าเนินการดงัตอ่ไปนีต้ามแตก่รณี: อนญุาตให้ทา่นพกังานระยะยาว 
วางแผนพฒันาทางอาชีพใหม่ หรือเสนอคา่ชดเชยหรือการเยียวยาอ่ืน 

ถ้าทา่นเช่ือว่าทา่นเป็นทกุข์หรือถกูขม่ขูแ่ละได้รับความเสียหายจากข้อห้ามตามกฎหมายการร้องเรียนของออสเตรเลีย ทา่นมีสทิธ์ิท าสิง่ตอ่ไปนี ้

 ท า “การเป ิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” เพ่ิมเตมิตามข ั้นตอนท่ีระบไุว้ข้างต้น 
 ย่ืนรายงานรอ้งเรียน Speak Up เพ่ือวตัถปุระสงค์นี ้(หมายเหต ุการเป ิดเผยท่ีท าต่อ Speak Up ไม่จดัเป ็น “การเป ิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง”)
 ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้รอ้งเรียน (WPO) ของ Woolworths คณุ  ท่ี WPOfficer@Woolworths.com.au. เจ้าหน้าท่ี WPO เป ็นอิสระ 

จากกระบวนการตรวจสอบและพรอ้มท่ีจะพิจารณาหรือเลื่อนระดบัการรอ้งเรียนของท่าน

ค าสัง่ศาล 

ศาลมีอ านาจกว้างขวางท่ีจะออกค าสัง่เยียวยาความเสียหายหรือความเสียหายท่ีถกูข่มขู ่ตวัอย่างเช่น ค าสัง่ให้ท าหรือห้ามท า ค าสัง่ชดเชย (รวมทัง้ตอ่พนกังาน
รายบคุคลและนายจ้างของเขา) ค าสัง่ให้คืนต าแหน่ง คา่เสียหายเพ่ือเป็นตวัอย่าง และการขอโทษ นอกจากนีย้งัมีโทษทางแพง่และทางอาญาหากท าผิดกฎหมายบริษัท
หรือกฎหมายภาษี 

C. การจัดการและตรวจสอบการเปิดเผย

ถ้ามีการท า “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” จะถกูสง่ไปยงัผู้จดัการ Speak Up ของ Woolworths Group หรือตวัแทน อย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนดเร่ืองการเก็บ
ความลบัท่ีอาจจะเก่ียวข้อง 

“การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ก็จะถกูตรวจสอบในแบบเดียวกนักบัการเปิดเผยอ่ืนท่ีท าภายใต้นโยบายฉบบันี ้กรอบเวลาของการตรวจสอบ “การเปิดเผยท่ีได้รับ
ความคุ้มครอง” จะแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะและขอบเขตท่ีต้องการ อย่างไรก็ตาม Woolworths Group มุ่งมัน่ท่ีจะท าการตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะ
ท าได้ 

เม่ือเหมาะสม Woolworths Group จะแจ้งผลการตรวจสอบไปยงัหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย วิธีการท าเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบจะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะ
ของการเปิดเผยและสถานการณ์ การรายงานผลการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองการเก็บความลบัท่ีเก่ียวข้อง 

ภาคผนวก B – ความคุ้มครองทางกฎหมายในนิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์มีกฎหมายการร้องเรียนของตวัเอง นัน่ก็คือกฎหมาย ”การเปิดเผยทีไ่ดร้ับความคุม้ครอง” ปี 2000 ( กฎหมาย NZ) ท่ีกลา่วถึงวธีิการเปิดเผยข้อมลูท่ีอาจจดัได้
ว่าเป็น ‘การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง’ และความคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเตมิท่ีทา่นจะได้รับถ้าทา่นท า “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” ในประเทศนิวซีแลนด์ 

ท่านสามารถท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ได้หรือไม่? 

ทา่นสามารถท า “การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง” เก่ียวกบั Woolworths ภายใต้กฎหมาย NZ ได้ถ้าทา่น:  

 พนกังานของ Woolworths;
 อดีตพนกังานของ Woolworths;
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 บคุคลภายใต้ค าสัง่ของ Woolworths; หรือ 

 บคุคลท่ีจ้างหรือท าสญัญาให้บริการท่ีจะท างานให้แก่ Woolworths 

การเปิดเผยของท่านจะได้รับการปกป้องจากกฎหมาย NZ หรือไม่?  

การเปิดเผยของทา่นจะได้รับการปกป้องถ้า:  

 เป็นข้อมลูเก่ียวกบัการท าผิดอย่างร้ายแรงในหรือโดย Woolworths;

 ทา่นมีเหตผุลสมควรท่ีจะเช่ือว่าข้อมลูดงักลา่วเป็นจริงหรือน่าจะเป็นจริง; และ 
 ทา่นต้องการให้ตรวจสอบการท าผิดอย่างร้ายแรง

‘การท าผิดอย่างร้ายแรง’ หมายถึงสิง่ตอ่ไปนี:้ 

 การกระท า การละเว้นการกระท า หรือการกระท าอย่างตอ่เน่ืองท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงตอ่สขุภาพหรือความปลอดภยัของสาธารณชนหรือ
สิง่แวดล้อม;

 การกระท า การละเว้นการกระท า หรือการกระท าอย่างตอ่เน่ืองท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงตอ่การรักษากฎหมาย เช่น การป้องกนั การตรวจสอบ และ
การตรวจหาการท าผิดและสทิธ์ิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม; และ 

 การกระท า การละเว้นการกระท า หรือการกระท าอย่างตอ่เน่ืองท่ีจดัได้ว่าเป็นการท าผิด

จะท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ได้อย่างไร?  

การท า “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” นัน้ ทา่นต้องเปิดเผยข้อมลูด้วยวิธีการท่ี Woolworths ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้

บคุคลดงัตอ่ไปนีไ้ด้รับการแตง่ตัง้วา่เป็นผู้ รับการร้องเรียนหลกัของ “การเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง” ของ Woolworths สาขานิวซีแลนด์เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกฎหมาย 
“การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครอง”:  

ต าแหน่ง ช่ือ อีเมล์ เบอร์โทร 

หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย, Woolworths New Zealand James Radcliffe  PD4GENC@countdown.co.nz  
0800PD4GENC 

(0800 734436)  

ผู้จดัการใหญ่ฝ่ายวฒันธรรมและบคุลากร, Woolworths New Zealand  Pauline d’Unienville  PD4GMHR@countdown.co.nz  
0800 PD4GMHR 

(0800 734464)  

ถ้าทา่นท าการเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครองในประเทศนิวซีแลนด์ ความคุ้มครองที่ระบไุว้ในนโยบายฉบบันีเ้ก่ียวกบัการรายงาน Speak Up ส าหรับซพัพลายเออร์ก็จะมี
ผลคุ้มครองทา่น รวมทัง้ทา่นจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนีด้้วย:  

1. ความทกุข์สว่นตวั 

เม่ือทา่นท าการเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง กฎหมายนิวซีแลนด์จะคุ้มครองทา่นจากการแก้แค้น ตวัอย่างเช่น การไลอ่อก 

2. ความคุ้มครองจากการด าเนินคดีทางแพ่งและอาญา

เม่ือทา่นท าการเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครอง กฎหมายนิวซีแลนด์ก าหนดว่าห้ามด าเนินการทางแพ่ง อาญา หรือทางวินยัตอ่ทา่นโดยอ้างเหตท่ีุทา่นท าการเปิดเผยท่ีได้รับ
ความคุ้มครอง 

3. การเก็บความลบั 
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กฎหมายนิวซีแลนด์ก าหนดว่าการเปิดเผยท่ีได้รับความคุ้มครองนัน้จะต้องถกูเก็บไว้เป็นความลบั ทกุคนท่ีรับรู้การเปิดเผยที่ได้รับความคุ้มครองหรือถกูสง่ตอ่มานัน้
จะต้องพยายามอย่างดีท่ีสดุท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีระบตุวัตนของทา่นได้ เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี:้ 

 ทา่นแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วได้; หรือ 

 จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีระบตุวัตนได้เพ่ือตรวจสอบข้อกงัวลของทา่นอย่างมีประสทิธิภาพ หรือจ าเป็นตอ่การป้องกนัความเสีย่งอย่างร้ายแรงตอ่สขุภาพ
หรือความปลอดภยัของสาธารณชนหรือสิง่แวดล้อม; หรือ 

 จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีระบตุวัตนได้เพ่ือด ารงไว้ซึง่หลกัความยตุธิรรม




