นโยบายบริการ Speak Up สาหรั บซัพพลายเออร์
วัตถุประสงค์
ซัพพลายเออร์ ของเราคือสิง่ สาคัญที่สดุ ที่ Woolworths Group นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนการทางาน ที่ทาให้ ทกุ คนรู้ สกึ ว่าตัวเองมี
คุณค่า ได้ รับความเคารพ และมีโอกาสเติบโต เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายนี ้ หนึง่ ในค่านิยมหลักของเราก็คือเราจะทาสิง่ ที่ถกู ต้ องเสมอ – ด้ วยการทาสิง่ ต่างๆ อย่างมี
จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ และวางใจได้ ตลอดเวลา ถ้ าท่านพบเห็นหรื อเจอสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้ อง สิง่ ทีส่ าคัญก็คือท่านจะต้ องร้ องเรี ยน
เราสนับสนุนให้ ทา่ นทาการร้ องเรี ยนข้ อกังวลที่ทา่ นมีไปยังผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อหรื อฝ่ ายประเภท (Buyer or Category Manager) อย่างไรก็ตาม เราเข้ าใจดีว่าบางทีทา่ น
อาจไม่อยากร้ องเรี ยนด้ วยวิธีข้างต้ นเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี ้:




ท่านรู้ สกึ ว่าการร้ องเรี ยนอาจทาให้ เกิดผลลัพธ์ที่ทา่ นไม่ต้องการ;
ท่านรู้ สกึ ว่า ถ้ าท่านร้ องเรี ยนผ่านช่องทางข้ างต้ น คาร้ องของท่านอาจไม่ได้ รับการจัดการอย่างเป็ นธรรม; หรื อ
ท่านเคยร้ องเรี ยนผ่านช่องทางข้ างต้ นไปแล้ ว แต่ทา่ นคิดว่าเรื่ องดังกล่าวยังไม่ได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสม

บริ การ Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ (Supplier Speak Up) ของเราเป็ นบริ การอิสระ (อยู่ภายนอก Woolworths Group) ที่ทา่ นสามารถร้ องเรี ยนอย่างเป็ นความลับ
เกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้ได้

ใครบ้ างที่สามารถใช้ บริการของ “Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ ” ได้ ?
บริ การ Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ ของเรามีไว้ สาหรับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา 1 หรื อที่ปรึกษา รวมทังญาติ
้
และผู้พงึ่ พิงของพวกเขาที่จดั หาสินค้ าและบริ การให้ แก่
Woolworths Group ทังในออสเตรเลี
้
ยและประเทศอื่น ในนโยบายฉบับนี ้จะเรี ยกคนเหล่านี ้ว่า ‘ท่าน’

ท่ านสามารถใช้ บริการ “Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ ” อะไรได้ บ้าง?
ท่านสามารถใช้ บริ การ Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ เพื่อร้ องเรี ยนเรื่ องสาคัญที่ทา่ นรู้ สกึ ไม่สบายใจที่จะร้ องเรี ยนผ่านช่องทางภายในตามปกติ ตัวอย่างเช่นเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้:
●

การทาผิดระเบียบเกี่ยวกับอาหารและอาหารสด

●

การฉ้ อโกง ติดสินบน การฟอกเงิน ทุจริ ต ค่านายหน้ าลับ หรื อพฤติกรรมที่ข่มขู่ผ้ อู ื่น

●

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อื่นหรื อผลิตภัณฑ์

●

การทาผิดกฎหมาย เช่น การลักขโมย หรื อการค้ าที่เป็ นการกีดกัน ไม่สมเหตุสมผล หรื อต่อต้ านการแข่งขัน

●

การทาผิดนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างมีความรับผิดชอบของ Woolworths Group

●

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

●

สถานะการกระทาหรื อสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรื อการทาผิดที่เกี่ยวข้ องกับ Woolworths Group หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง

●

การใช้ ข้อมูลลับอย่างไม่เหมาะสม

●

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น เรื่ องที่ระบุไว้ ในนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างมีความรับผิดชอบ

ข้ อกังวลที่ทา่ นร้ องเรี ยนควรมีความเหมาะสมและมีเหตุผล ก่อนที่จะติดต่อบริ การ Speak Up ท่านควรมีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อว่าข้ อมูลที่ทา่ นจะให้ นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องกับการ
ทาผิดข้ างต้ นที่กาลังเกิดขึ ้นหรื อได้ เกิดขึ ้นไปแล้ ว
บางเรื่ องในรายการข้ างต้ นอาจจะเป็ น "เรื่ องที่เปิ ดเผยได้ " ตามกฎหมาย Corporations Act ปี 2001 (Cth) (กฎหมายบริ ษัท) หรื อ Taxation Administration Act 1953
(Cth) (กฎหมายภาษี ) ถ้ าเป็ นเช่นนัน้ และท่านมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ท่านก็อาจได้ รับความคุ้มครองจากกฎหมายดังกล่าว และการร้ องเรี ยนของท่านจะ
จัดว่าเป็ น “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” (Protected disclosure) การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่สามารถทาผ่านบริ การ Speak Up ได้ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก

1

เช่น พนักงานการเกษตร คนเก็บรถเข็น และพนักงานทาความสะอาด
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ภาคผนวก A (สาหรับออสเตรเลีย) และภาคผนวก B (สาหรับนิวซีแลนด์) เกี่ยวกับการเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง และวิธีการร้ องเรี ยนเรื่ องดังกล่าวมายัง Woolworths
Group

การเก็บความลับและการไม่ เปิ ดเผยชื่อ
ท่านมีสทิ ธิ์เลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อหรื อจะเปิ ดเผยก็ได้ เมื่อ (หรื อหลังจาก) ที่ทา่ นร้ องเรี ยนผ่าน Speak Up หรื อร้ องเรี ยนเป็ น “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ทังนี
้ ้ ไม่
ว่าจะในกรณีใด ระบบ Speak Up, อีเมล์ไม่เปิ ดเผยชื่อ หรื อนามแฝงที่ทา่ นที่ทา่ นเลือกไว้ จะช่วย Woolworths Group ในการหาข้ อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียด
ที่ชดั เจนจากท่านได้ ระหว่างการสนทนาดังกล่าว ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ตอบคาถามติดตามผลข้ อใดก็ได้ ถ้าท่านคิดว่าคาถามดังกล่าวอาจเปิ ดเผยตัวตนของท่าน ใน
บางกรณีนนั ้ การไม่เปิ ดเผยชื่ออาจลดความสามารถในการตรวจสอบและจัดการกับเรื่ องต่างๆ ได้
ข้ อมูลที่ทา่ นให้ มา (รวมทังตั
้ วตนของท่าน) จะถูกเก็บไว้ อย่างปลอดภัยในระบบที่ควบคุมการเข้ าถึง และจะไม่ถกู เปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่าน เว้ นแต่มีเหตุ
อันควรที่ต้องทาเช่นนันเพื
้ ่อการจัดการและตรวจสอบเรื่ องที่ทา่ นร้ องเรี ยนมา

ท่ านจะได้ รับความคุ้มครองใดบ้ างถ้ าท่ านร้ องเรียนผ่ าน “Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ ”?
ถ้ าท่านใช้ บริ การ Speak Up เรามุ่งมัน่ ที่จะคุ้มครองท่าน รวมถึงปกป้องท่านจากผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ปรารถนาหรื อการตกเป็ นเหยื่อเพราะการร้ องเรี ยนของท่าน และด้ วยการ
ปกป้องตัวตนของท่านและรักษาความลับของท่าน พนักงานคนใดที่เปิ ดเผยตัวตนของท่านอย่างไม่เหมาะสมหรื อทาให้ ทา่ นเกิดความเสียหายนัน้ อาจถูกลงโทษทางวินยั
ซึง่ สูงสุดถึงขันเลิ
้ กจ้ าง
ถ้ าท่านรู้ สกึ ว่าท่านตกเป็ นเหยื่อเพราะท่านร้ องเรี ยนผ่าน Speak Up ท่านสามารถ



ร้องเรี ยนครั ้งใหม่ผ่าน Speak Up เพื่อแจ้ งเรื่ องดังกล่าว
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่คุ้มครองการร้องเรี ยนของ Woolworths Group (WPO) คุณ ที่ WPOfficer@Woolworths.com.au. เจ้ าหน้ าที่ WPO เป็
นอิสระจากกระบวนการตรวจสอบ และพร้อมที่จะตรวจสอบหรื อยกระดับการร้องเรี ยนของท่าน

ขัน้ ตอนการจัดการและตรวจสอบการร้ องเรียน
เมื่อได้ รับการร้ องเรี ยนแล้ ว ผู้ให้ บริ การ Speak Up ภายนอก Woolworths Group จะประเมินการร้ องเรี ยนดังกล่าวและแจ้ งรายละเอียดที่เหมาะสมไปยังผู้จดั การบริการ
Speak Up ของ Woolworths Group หรื อผู้ช่วย แล้ ว Woolworths Group จะประเมินการร้ องเรี ยนที่ได้ รับเพื่อกาหนดความคุ้มครอง ลาดับความสาคัญ การตรวจ
วิเคราะห์ และการจัดสรรที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม
เราจะตรวจสอบการร้ องเรี ยนผ่าน “Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ ” หรื อ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ก็ตอ่ เมื่อเราได้ รับข้ อมูลมากพอที่จะเป็ นเหตุผลให้ เกิด
การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็คือเพื่อตรวจหาว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันเรื่ องที่ร้องเรี ยนมาหรื อไม่
การตรวจสอบจะเป็ นไปอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมโดยไม่ลาเอียง ปกติแล้ ว การตรวจสอบจะทาโดยผู้ตรวจสอบที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาได้ อธิบาย ในบางกรณี นนั ้ การตรวจสอบจะทาโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอก Woolworths Group (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องมีตาแหน่งสูง)
การตรวจสอบอย่างเป็ นทางการจะมีระยะเวลานานเท่าใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั สถานการณ์ เช่น จานวนข้ อกล่าวหา พยาน และปั จจัยอื่นๆ
เมื่อมีการตรวจสอบ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” จะต้ องมีการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดด้ านการเก็บความลับตามกฎหมายบริ ษัทและกฎหมายภาษี ตามที่อธิบายไว้
ในภาคผนวก A
ผู้จดั การ Speak Up ของ Woolworths Group หรื อผู้ให้ บริการ Speak Up ภายนอกจะแจ้ งว่าได้ รับการร้ องเรี ยนของท่านแล้ วและแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทา่ นทราบเป็ น
ระยะๆ ลักษณะของการแจ้ งความคืบหน้ าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่แจ้ งข้ อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรื อที่อาจเป็ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลลับได้ ท่านจะได้ รับแจ้ งเมื่อการตรวจสอบเสร็ จสิ ้นลงแล้ ว แต่ทา่ นจะไม่ได้ รับแจ้ งรายละเอียดผลการตรวจสอบข้ อกล่าวหาของท่านอย่างต่อเนื่อง
ผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ตรวจสอบ พยาน หรื อผู้ตดั สินใจ จะต้ องปฏิบตั กิ บั ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบอย่างเป็ นความลับ
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ผู้ดูแลบริการนี ้






หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย (CLO) จะดูแลบริ การ Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ เพื่อยืนยันว่าการตรวจสอบจะเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและอิสระ ฝ่ ายดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษัท (Group Compliance) จะรายงานและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับสถานะและลักษณะของเรื่ องที่ร้องเรี ยนมา
CLO, หัวหน้ าฝ่ ายบุคคล (CPO) และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมทังตั
้ วแทนจาก Group Compliance จะทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการดูแลบริการ Speak Up
นี ้ จะมีการประชุมกันอย่างน้ อยทุกๆ หกเดือนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบริ การนี ้ เพื่อช่วยยืนยันว่าจะมีความคงเส้ นคงวาของกระบวนการและผลลัพธ์
และมีการให้ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายนี ้เป็ นนโยบายร้ องเรี ยนของ Woolworths Group Limited เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายบริษัทปี 2001 นอกจากนี ้ยังครอบคลุมถึงนิตบิ คุ คลที่
เกี่ยวข้ องทังหมดตามที
้
่นิยามไว้ ในกฎหมายฉบับนี ้
นโยบายฉบับนี ้จะถูกเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของ Woolworths Group และได้ รับการตรวจสอบเป็ นประจา

จะหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ใด
ถ้ าต้ องการทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับบริการ Speak Up กรุ ณาแวะไปที่สว่ น ‘การแก้ ไขปั ญหา’ (Issue Resolution) บนเว็บพันธมิตรของเราที่
partnerhub.woolworthsgroup.com.au
ถ้ าท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมก่อนจะร้ องเรี ยนอย่างเป็ นทางการ หรื อขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตามที่ระบุไว้ ในภาคผนวก
ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่คุ้มครองการร้องเรี ยน (WPO) ของ Woolworths Group คุณ ได้ ที่ WPOfficer@Woolworths.com.au

วิธีการร้ องเรียนผ่ านบริการ Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์
โทรศัพท์

●

o

ออสเตรเลีย

1800 772 173 (Speak Upสาหรับซัพพลายเออร์ )

o

Australia

1800 4GROCERY (1800 447623) (สายด่วนแจ้ งเหตุเกี่ยวกับอาหารสด)

o

นิวซีแลนด์

0800 393 76736

o

ฮ่องกง

800-96-0016

o

จีน

400-6-612-693

o

อินเดีย

000-117; ต่อสาย (844) 476-9151

o

ไทย

1800-013-018
WoolworthsSpeakUpThai.ethicspoint.com

ออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายฉบับนี ้อาจเปลีย่ นแปลงเมื่อใดก็ได้ และไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาจ้ างงานของพนักงาน
วันที่อนุมัติ:

25 พฤศจิกายน 2019

วันที่มีผล:

20 ธันวาคม 2019

ผู้รับผิดชอบ:

หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย (CLO) ;

การติดต่ อ:

GroupCompliance@woolworths.com.au

นโยบายที่เกี่ยวข้ อง:

นโยบาย Speak Up สาหรับพนักงาน

การเผยแพร่

นโยบายฉบับนี ้จะถูกประกาศไว้ ผ่านเว็บไซต์ของ Woolworths Group และลิงค์ไปยังเว็บสาหรับซัพพลายเออร์

ภาคผนวก A – ความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษีของออสเตรเลีย
ในออสเตรเลีย ท่านสามารถทา "การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง" ได้ ถ้า:
1.

ท่านเป็ น "ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์";
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2.
3.

ท่านเปิ ดเผยโดยตรงไปยังบุคคลหรื อองค์กรที่มีสทิ ธิ์ได้ รับ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” และ
ท่านมีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยว่าเป็ นการเปิ ดเผย "เรื่ องที่เปิ ดเผยได้ "

“การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ยังหมายถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพื่อขอคาปรึกษาทางกฎหมายหรื อการเป็ นตัวแทนทางกฎหมาย
ตามข้ อกาหนดเรื่ องการร้ องเรี ยนของกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษี
เมื่อทา "การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” นัน่ ก็หมายความว่าท่านมีสทิ ธิ์ได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องภายใต้ กฎหมายบริ ษัทหรื อกฎหมายภาษี (ตามแต่
กรณี) ตังแต่
้ เวลาที่ทา่ นทาการเปิ ดเผยดังกล่าว เสริ มเข้ าไปจากความคุ้มครองที่ทา่ นได้ รับจากนโยบายฉบับนี ้ในกรณีที่ทา่ นร้ องเรี ยนผ่านบริการ “Speak Up สาหรับซัพ
พลายเออร์ ” ยิ่งกว่านัน้ ท่านจะได้ รับความคุ้มครองแม้ ว่าท่านจะร้ องเรี ยนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ และแม้ ว่าท่านหรื อผู้รับจะไม่ทราบว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวมีสทิ ธิ์ได้ รับความ
คุ้มครอง นอกจากนี ้ ท่านยังได้ รับความคุ้มครองแม้ ว่าผลจะปรากฏออกมาว่าการเปิ ดเผยของท่านไม่มีมลู ความจริ ง ตราบใดที่ทา่ นมีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยในบุคคลที่
เป็ นเป้าหมาย ณ เวลาที่ทา่ นทาการเปิ ดเผย
โปรดทราบว่าท่านจะไม่ได้ รับความคุ้มครองจากการประพฤติผิดใดๆ ที่ทา่ นได้ ทาไปแล้ วซึง่ ท่านระบุไว้ ในการเปิ ดเผยของท่านหรื อถูกค้ นพบในภายหลัง
A. ท่ านจะทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ได้ อย่ างไร?
คุณสมบัตใิ นการทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็ นต้ นไปตามกฎหมายบริ ษัทหรื อกฎหมายภาษี มีดงั ต่อไปนี ้:
1. ท่านต้องเป็ น "ผูร้ ้องเรี ยนทีม่ ี สิทธิ์ "
"ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์” (Eligible whistleblower) ที่สามารถทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายการร้ องเรี ยนของออสเตรเลียก็คือผู้ที่เป็ นหรื อเคยเป็ น
บุคคลต่อไปนี ้ของบริ ษัท Australian Woolworths Group:
a.
b.
c.
d.
e.

เจ้ าหน้ าที่;
พนักงาน;
ผู้จดั หาสินค้ าหรื อบริ การ และพนักงานของซัพพลายเออร์ เหล่านี ้ (ไม่ว่าจะได้ รับค่าจ้ างหรื อไม่ก็ตาม);
บุคลากรในบริษัท;
หรื อเข้ าข่ายอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้:



ตามกฎหมายบริษัท (Corporations Act) คูค่ รองหรื อญาติ ผู้พงึ่ พิง หรื อผู้พงึ่ พิงของคูค่ รองของบุคคลที่กล่าวมาข้ างต้ น; หรื อ
ตามกฎหมายภาษี (Tax Act) คูค่ รอง ลูก ผู้พงึ่ พิง หรื อคูค่ รองของผู้พงึ่ พิงของบุคคลที่กล่าวมาข้ างต้ น

2. ท่านต้องเปิ ดเผยไปยังบุคคลทีไ่ ด้รับอนุญาตให้รับ “การเปิ ดเผยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง”
บริ การ Speak Up ไม่ได้ เป็ นช่องทางที่ได้ รับอนุญาตให้ ทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”
การร้องเรี ยนภายใน Woolworths Group
Woolworths Group แนะนาให้ ทา่ นทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ไปยังเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ รับ “การเปิ ดเผยทีไ่ ด้ รับความคุ้มครอง” ดังต่อไปนี ้ก่อน

ตาแหน่ ง

ชื่อ

อีเมล์

เบอร์ โทร

หัวหน้ าฝ่ ายบุคคล

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

หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย Bill Reid

PD4CLO @woolworths.com.au 1800 PD4CLO (1800 734 256)

หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

PD4CFO @woolworths.com.au 1800 PD4CFO (1800 734 236)

Stephen Harrison
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อย่างไรก็ตาม ถ้ าท่านรู้ สกึ ไม่สบายใจที่จะร้ องเรี ยนเรื่ องของท่านไปยังบุคคลข้ างต้ น ท่านสามารถทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ไปยัง Woolworths Group ผ่าน
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ทางอีเมล์หรื อโทรศัพท์ได้ :
a.

b.
c.

เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้จดั การระดับสูงของบริษัท Australian Woolworths Group
หมายเหตุ: ‘เจ้าหน้าที’่ หมายรวมถึงกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษัท Woolworths ด้วย;
คาว่า ‘ผูจ้ ดั การระดับสูง’ หมายถึงบุคคลทีม่ ี ผลต่อการตัดสิ นใจส่วนสาคัญของ Woolworths หรื อมากกว่านัน้ หรื อมี อานาจทีจ่ ะส่งผลสาคัญต่อสถานะทาง
การเงิ นของ Woolworths
ผู้ตรวจบัญชีหรื อสมาชิกของทีมตรวจบัญชีที่ทาการตรวจบัญชีของบริษัท Woolworths Group หรื อ
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของบริ ษัท Woolworths Group

นอกจากบุคคลข้ างต้ นแล้ ว สาหรับการเปิ ดเผยภายใต้ กฎหมายภาษี :



พนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่อื่นๆ ของบริษัท Woolworths Group ที่มีหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษี ของบริ ษัท Woolworths Group; หรื อ
ผู้สอบบัญชีภาษี ลงทะเบียนแล้ วหรื อ BAS ที่ให้ บริ การทางภาษี หรื อบริ การ BAS แก่บริ ษัท Woolworths Group

บริ การ Speak Up ไม่ได้ เป็ นช่องทางที่ได้ รับอนุญาตให้ ทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”
การร้องเรี ยนนอก Woolworths Group
ถึงแม้ บริ ษัท Woolworths จะสนับสนุนให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ทาการเปิ ดเผยภายใน ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ยงั สามารถทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”
ตามกฎหมายบริษัทไปยังคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC), เจ้ าหน้ าที่กากับดูแลธุรกิจของออสเตรเลีย (APRA)
หรื อเจ้ าหน้ าที่ของเครื อรัฐที่กาหนดไว้
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ยงั สามารถทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายการจัดการภาษี ไปยังคณะกรรมการภาษี ได้
บริ การ Speak Up ไม่ได้ เป็ นช่องทางที่ได้ รับอนุญาตให้ ทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”
การเปิ ดเผยไปยังผูป้ ระกอบวิ ชาชีพทางกฎหมาย
ตามกฎหมายบริษัทและกฎหมายภาษี การเปิ ดเผยข้ อมูลไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพื่อขอคาปรึกษาทางกฎหมายหรื อการเป็ นตัวแทนทางกฎหมายอย่าง
เกี่ยวข้ องกับข้ อกาหนดเรื่ องผู้ร้องเรี ยนของกฎหมายดังกล่าวก็จดั ว่าเป็ น “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”
การเปิ ดเผยเพื ่อผลประโยชน์ของสาธารณชน
มีการเปิ ดเผยอีกประเภทหนึง่ ที่เรี ยกว่า ‘การเปิ ดเผยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน’ ที่จะได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริ ษัทเท่านัน้ การเปิ ดเผยแบบนี ้สามารถ
เปิ ดเผยไปยังนักข่าวและสมาชิกสภาได้ แต่จะทาได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดที่เข้ มงวดดังต่อไปนี ้:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

ขันแรก
้
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์จะต้ องเปิ ดเผยอย่างถูกต้ องตามกฎหมายบริษัทไปยัง ASIC, APRA หรื อเจ้ าหน้ าที่ของเครื อรัฐที่กาหนดไว้ เสียก่อน
เวลาผ่านไปอย่างน้ อย 90 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ไม่มีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อว่ากาลังหรื อได้ มีการดาเนินการแก้ ไขเรื่ องดังกล่าวแล้ ว
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์มีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อว่าการเปิ ดเผยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนดังกล่าวนี ้เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สาธารณชน
เมื่อเวลาผ่านไปแล้ ว 90 วัน ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์จะต้ องส่งการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไปนี ้ไปยังองค์กรผู้รับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ องในตอนแรก
i.
ประกอบด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอต่อการระบุหาการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง และ
ii.
ระบุว่าผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ตงใจจะท
ั้
าการเปิ ดเผยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน; และ
ขอบเขตของข้ อมูลที่เปิ ดเผยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนนันห้
้ ามมากเกินกว่าทีจ่ าเป็ นต่อการแจ้ งให้ นกั ข่าวหรื อสมาชิกสภาทราบถึงการทาผิ ดหรื อ
สภาวะที่ไม่เหมาะสมของเรื่ องหรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อการกระทาอื่นๆ ที่ตกอยู่ภายใต้ ขอบเขตของแผนคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower
Protection Scheme)
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การเปิ ดเผยฉุกเฉิ น
มีการเปิ ดเผยอีกประเภทหนึง่ ที่ชื่อว่า ‘การเปิ ดเผยฉุกเฉิน’ ที่จะได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทเท่านัน้ การเปิ ดเผยแบบนี ้จะสามารถเปิ ดเผยไปยังนักข่าวและ
สมาชิกสภาได้ แต่จะทาได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดที่เข้ มงวดดังต่อไปนี ้:
a.
b.
c.

d.

ขันแรก
้
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์จะต้ องทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายบริ ษัทไปยัง ASIC, APRA หรื อเจ้ าหน้ าที่ของเครื อรัฐที่กาหนดไว้
เสียก่อน
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์มีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อว่าข้ อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับอันตรายที่สาคัญและใกล้ จะเกิดขึ ้นต่อสุขภาพหรื อความปลอดภัยของบุคคลหนึง่ คน
หรื อหลายคน หรื อต่อสิง่ แวดล้ อมตามธรรมชาติ;
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ได้ แจ้ งไปยังองค์กรผู้รับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง ซึง่ ระบุว่า:
i.
ตนตังใจจะท
้
าการเปิ ดเผยฉุกเฉิน และ
ii.
ประกอบด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอต่อการระบุหาการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง และ
ขอบเขตของข้ อมูลที่เปิ ดเผยแบบฉุกเฉินนันห้
้ ามมากเกินกว่าที่จาเป็ นต่อการแจ้ งให้ นกั ข่าวหรื อสมาชิกสภาทราบถึงอันตรายที่สาคัญและใกล้ จะเกิดขึ ้น

ก่อนจะเปิ ดเผยเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนหรื อการเปิ ดเผยฉุกเฉิน เป็ นเรื่ องสาคัญที่ผ้ รู ้ องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์จะต้ องเข้ าใจถึงหลักเกณฑ์ความคุ้มครองตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
3. การเปิ ดเผยของท่านจะต้องเกี ่ยวข้องกับ "เรื ่ องทีเ่ ปิ ดเผยได้"
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลบางประเภทเท่านันมี
้ คณ
ุ สมบัตไิ ด้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายการร้ องเรี ยนของออสเตรเลีย
จะถือว่าข้ อมูลเป็ น "เรื่ องที่เปิ ดเผยได้ " ตามกฎหมายบริษัทถ้ าผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยว่าข้ อมูลที่จะเปิ ดเผยนัน:
้
a.

b.

เกี่ยวข้ องกับการทาผิดหรื อสภาวะที่ไม่เหมาะสมของเรื่ องหรื อสถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท Woolworths Group ตัวอย่างของการทาผิดได้ แก่
a. การทาผิดกฎหมายโดย Woolworths Group เช่น การลักขโมย การค้ าหรื อเสพยาเสพติด การใช้ หรื อข่มขู่ว่าจะใช้ ความรุ นแรง และความ
เสียหายทางอาญาต่อทรัพย์สนิ
b. การฉ้ อโกง การฟอกเงิน หรื อการยักยอกเงิน
c. การเสนอหรื อรับสินบน
d. การแจ้ งข้ อมูลเท็จหรื อความผิดปกติทางการเงิน
e. การไม่ปฏิบตั ติ ามหรื อทาผิดกฎหมายหรื อระเบียบ และ
f. ทาหรื อข่มขู่ที่จะสร้ างความเสียหายต่อบุคคลที่ทาการเปิ ดเผยหรื อเชื่อว่าหรื อสงสัยว่าจะได้ เปิ ดเผยหรื อวางแผนที่จะเปิ ดเผย
g. ความประมาทเลินเล่อ
h. การละเมิดความไว้ วางใจและหน้ าที่รับผิดชอบ (ไม่ใช่แค่การกระทาส่วนตัวของบุคคล)
เป็ นหลักฐานว่าบริ ษัท Woolworths Group หรื อพนักงาน หรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททาสิง่ ที่:
i. เป็ นความผิดหรื อเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดต่อไปนี ้:
 กฎหมายบริ ษัท
 กฎหมายคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียปี 2001
 กฎหมายธนาคารปี 1959
 กฎหมายภาคการเงิน (การรวมรวมข้ อมูล) ปี 2001
 กฎหมายประกันภัยปี 1973
 กฎหมายประกันชีวิตปี 1995
 กฎหมายคุ้มครองเครดิตผู้บริ โภคแห่งชาติปี 2009;
 กฎหมายอุตสาหกรรมผู้สงู อายุ (การดูแล) ปี 1993;
ii. เป็ นความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ของเครื อรัฐที่มีโทษจาคุกตังแต่
้ 12 ปี ขึ ้นไป
iii. เป็ นอันตรายต่อสาธารณชนหรื อระบบการเงิน หรื อ
iv. เป็ นความผิดตามระเบียบที่บญ
ั ญัตจิ ากกฎหมายบริ ษัท
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ยกเว้ นในบางสถานการณ์ ความทุกข์เกี่ยวกับงานส่วนตัว (จะไม่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัทยกเว้ นจะเกี่ยวข้ องการการตกเป็ นเหยื่อ (ดูสว่ นที่ 3 ของส่วน B
ด้ านล่าง)
การเปิ ดเผยจะถูกจัดว่าเป็ น 'ความทุกข์เกี่ยวกับงานส่วนตัว’ ถ้ า:
a.
b.

เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานของผู้ร้องเรี ยนและส่งผลต่อผู้ร้องเรี ยนเป็ นการส่วนตัว และ
ข้ อมูลที่:
i. ไม่สง่ ผลสาคัญต่อบริ ษัท Australian Woolworths Group หรื อองค์กรภายใต้ การกากับอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ และ
ii. ไม่เกี่ยวข้ องกับการกระทาหรื อการกระทาที่ถกู อ้ างว่าทา ตามข้ อ 3(b) ข้ างต้ นของภาคผนวกนี ้

ตัวอย่างความทุกข์เกี่ยวกับงานส่วนตัวที่ไม่ได้ รับความคุ้มครองอาจมีดงั ต่อไปนี ้:






ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์มีความขัดแย้ งระหว่างบุคคลในที่ทางาน
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ถกู รังแก (เท่านัน)
้
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ไม่ได้ รับค่าจ้ างเต็มจานวนโดยไม่เจตนา
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ถกู ลงโทษทางวินยั ไม่ได้ เลื่อนขัน;้ หรื อ
เรื่ องใดๆ ที่ไม่สง่ ผลสาคัญต่อ Woolworths Group ทังบริ
้ ษัท ยกเว้ นในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ รู ้ องเรี ยนตกเป็ นเหยื่อเพราะทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความ
คุ้มครอง” ในอดีต

ความทุกข์เกี่ยวกับงานส่วนตัวอาจจะได้ รับความคุ้มครอง ถ้ า:



เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่เปิ ดเผยได้ และความทุกข์เกี่ยวกับงานส่วนตัว (นัน่ ก็คือเป็ นการเปิ ดเผยสองเรื่ องผสมกัน) หรื อ
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์หาคาปรึกษาทางกฎหมายหรื อการเป็ นตัวแทนทางกฎหมายภายใต้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนตามกฎหมายบริ ษัท

ข้ อมูลจะถูกจัดว่าเป็ น “เรื่ องที่เปิ ดเผยได้ ” ตามกฎหมายภาษี ถ้า:
a.
b.

ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยว่าข้ อมูลนัน้ เกี่ยวข้ องกับการทาผิดหรื อสภาวะที่ไม่เหมาะสมของเรื่ องหรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับภาษี ของ
บริ ษัท Woolworths Group หรื อบุคลากรในบริ ษัท Woolworths Group หรื อ
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์คดิ ว่าข้ อมูลดังกล่าวอาจช่วยผู้รับที่มีสทิ ธิ์ในการทางานหรื อหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับภาษี ของบริ ษัท Woolworths Group หรื อบุคลากรใน
บริ ษัท Woolworths Group

B. จะได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายใดบ้ างถ้ าท่ านทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”?
ถ้ าท่านทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายการร้ องเรี ยนของออสเตรเลีย ท่านจะได้ รับความคุ้มครองตามนโยบายฉบับนี ้ รวมทังความคุ
้
้ มครองทาง
กฎหมายเพิม่ เติมดังต่อไปนี ้:
1. ความคุม้ ครองจากการฟ้องร้อง
ผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ที่ทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ภายใต้ กฎหมายการร้ องเรี ยนของออสเตรเลียจะได้ รับความคุ้มครองจากการดาเนินคดีทางกฎหมาย
บางอย่างที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผย รวมถึง:



คดีความทางแพ่ง อาญา และปกครอง (รวมทังทางวิ
้
นยั ) ที่มีตอ่ ผู้ร้องเรี ยน และ
คดีความทางสัญญา รวมทังการยกเลิ
้
กสัญญาด้ วยเหตุผลที่ว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวทาให้ เกิดการละเมิดสัญญา

ข้ อมูลใดก็ตามที่เปิ ดเผยเป็ นส่วนหนึง่ ของ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ไปยัง:
 ASIC, APRA หรื อเจ้ าหน้ าที่ของเครื อรัฐที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายบริษัท หรื อ
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 คณะกรรมการภาษี ตามกฎหมายภาษี จะไม่สามารถนามาใช้ เป็ นหลักฐานต่อผู้ร้องเรี ยนในคดีอาญาหรื อคดีความที่ให้ โทษได้ ยกเว้ นคดีที่เกี่ยวข้ องกับความ

เท็จของข้ อมูลดังกล่าว
2. ความคุม้ ครองตัวตนของท่าน
ถ้ าท่านทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” และในการทาเช่นนัน้ ท่านได้ เปิ ดเผยตัวตนของท่าน (หรื อข้ อมูลที่น่าจะระบุตวั ตนของท่านได้ ) ห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เปิ ดเผยตัวตนของท่านหรื อข้ อมูลที่ระบุตวั ท่านได้ โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่าน (ภายใต้ ข้อยกเว้ นที่ระบุไว้ ด้านล่าง)
ถ้ าผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ได้ ทา “การเปิ ดเผยทีไ่ ด้ รับความคุ้มครอง” ก็มีโอกาสสูงที่ผ้ รู ้ องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์จะถูกขอให้ แสดงความยินยอมที่จะเปิ ดเผยตัวตนของตนเอง ที่เป็ นเช่นนี ้
ก็เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบและ/หรื อตัดสินปั ญหา ถ้ าไม่ให้ ความยินยอม ก็อาจจะทาการตรวจสอบและตอบสนองต่อการเปิ ดเผยดังกล่าวได้ อย่างไม่
เพียงพอ (หรื อไม่ได้ เลย)
ถึงแม้ จะเป็ นกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ไม่ให้ ความยินยอมให้ เปิ ดเผยตัวตนของตนเอง ก็ยงั เป็ นเรื่ องถูกกฎหมายที่จะเปิ ดเผยตัวตนของผู้ร้องเรี ยนต่อบุคคลดังต่อไปนี ้:
 ASIC, APRA, AFP หรื อคณะกรรมการภาษี (ที่เกี่ยวข้ องกับ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมายภาษี );
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ในการขอคาปรึกษาทางกฎหมายหรื อการเป็ นตัวแทนทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปิ ดเผย;
 หรื อองค์กรที่กาหนดไว้ โดยระเบียบของบริษัท

นอกจากนี ้ ยังเป็ นเรื่ องถูกกฎหมายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล (นอกเหนือจากตัวตนของท่าน) ที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ ซงึ่ อาจนาไปสูก่ ารเปิ ดเผยตัวตนของท่านถ้ ามีเหตุอนั ควรให้
จาเป็ นต้ องทาเพื่อการตรวจสอบเรื่ องทีร่ ้ องเรี ยนมา ซึง่ ในกรณีนี ้เราจะปฏิบตั ติ ามขันตอนตามสมควรที
้
่จะปกป้องตัวตนของท่าน
ASIC, APRA หรื อ AFP มีสทิ ธิ์เปิ ดเผยตัวตนของผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่น่าจะนาไปสูก่ ารระบุตวั ตนของผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ได้ ไปยังเจ้ าหน้ าที่ของเครื อรัฐ
มลรัฐ หรื อดินแดนเพื่อช่วยเจ้ าหน้ าที่ในการทางานหรื อปฏิบตั หิ น้ าที่
ตามที่กาหนดไว้ ในเนื ้อหาของนโยบายนี ้ การเปิ ดเผยนันท
้ าแบบไม่เปิ ดเผยชื่อก็ได้ การเปิ ดเผยแบบนี ย้ งั สามารถได้ รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายบริ ษัทและกฎหมาย
ภาษี
Woolworths Group มุ่งมัน่ ที่จะปกป้องความลับตัวตนของผู้ร้องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ เช่นด้ วยการ:




เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยไว้ อย่างปลอดภัย;
ลบข้ อมูลตัวตนของผู้ร้องเรี ยนออกจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง; และ
เปิ ดเผยตัวตนของผู้ร้องเรี ยนให้ แก่ผ้ ทู ี่มีความจาเป็ นต้ องทราบตามกฎหมายเท่านัน้ อย่างสอดคล้ องกับความยินยอมที่ผ้ รู ้ องเรี ยนได้ ให้ ไ ว้

3. ข้อห้ามการทาให้ตกเป็ นเหยื ่อ
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายที่บคุ คลหรื อบริษัทจะทาสิง่ ต่อไปนี ้:



กระทาการใดๆ ก็ตามที่เป็ นต้ นเหตุหรื อทาให้ เกิดความเสียหาย; หรื อ
ข่มขู่ที่จะสร้ างความเสียหาย (ไม่ว่าจะโดยแจ้ ง โดยปริยาย มีเงื่อนไข หรื อไม่มีเงื่อนไข) ให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์หรื อบุคคลอื่นเพราะบุคคลที่กระทาการเชื่อหรื อ
สงสัยว่าบุคคลอื่นหรื อบุคคลที่สามได้ ทา อาจจะทา เสนอจะทา หรื ออาจจะทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” รวมถึงในกรณีที่ความเชื่อ/ความสงสัย
ดังกล่าวเป็ นแค่สว่ นหนึง่ ของเหตุผลที่กระทาการเช่นนัน้

“ความเสียหาย" ได้ แก่การไล่ออก การลงโทษทางวินยั การกลัน่ แกล้ ง ความเสียหายของทรัพย์สนิ ความเสียชื่อเสียง และความเสียหายประเภทอื่นที่มีตอ่ บุคคล “ความ
เสียหาย” ไม่ได้ หมายรวมถึงการดาเนินการทางการบริ หารที่มีความเหมาะสมเพื่อปกป้องท่านจากความเสียหาย (เช่น เมื่อการเปิ ดเผยมีความเกี่ยวข้ องกับการทาผิด
พื ้นที่งานโดยตรงของท่าน) การปกป้องจากความเสียหายไม่ได้ ทาให้ Woolworths Group เสียสิทธิ์จากการบริ หารผลการทางานที่ไม่น่าพอใจ

Page 8 of 11

“การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” แต่ละครัง้ จะได้ รับการประเมินเมื่อเราได้ รับเพื่อระบุหาความเสี่ยงของความเสียหายที่มีตอ่ ท่านและบุคคลอื่นที่เอ่ยถึงไว้ ในรายงาน
จะมีการดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อยืนยันว่าจะมีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อบุคคลที่ถกู เอ่ยถึงอยู่ในการเปิ ดเผยดังกล่าว รวมทังผู
้ ้ ที่ตอบ
คาถามของการตรวจสอบ
เพื่อปกป้องท่านจากความเสี่ยงของความเสียหาย ผู้รับการร้ องเรี ยนที่มีสทิ ธิ์ได้ ถกู อบรมมาให้ ยืนยันว่าพวกเขาทราบถึงความรับผิดชอบที่ต้องพยายามปกป้องความลับ
ของท่านและป้องกันไม่ให้ ทา่ นตกเป็ นเหยื่อจากการเปิ ดเผย นอกจากนี ้ Woolworths Group อาจจะดาเนินการต่อไปนี ้ตามแต่กรณี: อนุญาตให้ ทา่ นปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
ท่านจากสถานที่อื่นหรื อจากตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน หรื อทาการปรับเปลี่ยนอื่นต่อที่ทางานของท่านหรื อวิธีการปฏิบตั หิ น้ าที่ของท่า น หรื อย้ ายหรื อเปลี่ยนเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่เปิ ดเผย
Woolworths Group จะตรวจสอบข้ อกล่าวหาของพฤติกรรมดังกล่าว และอาจมีการทาโทษและ/หรื อลงโทษทางวินยั หากพบว่ามีการกระทาข้ างต้ น บุคคลใดที่เกี่ยวข้ อง
กับข้ อห้ ามนี ้อาจถูกทาโทษ ทังนี
้ ้ ถ้ าพบว่าเกิดความเสียหายขึ ้นแล้ ว Woolworths Group อาจดาเนินการดังต่อไปนี ้ตามแต่กรณี : อนุญาตให้ ทา่ นพักงานระยะยาว
วางแผนพัฒนาทางอาชีพใหม่ หรื อเสนอค่าชดเชยหรื อการเยียวยาอื่น
ถ้ าท่านเชื่อว่าท่านเป็ นทุกข์หรื อถูกข่มขูแ่ ละได้ รับความเสียหายจากข้ อห้ ามตามกฎหมายการร้ องเรี ยนของออสเตรเลีย ท่านมีสทิ ธิ์ทาสิง่ ต่อไปนี ้




ท า “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” เพิ่มเติมตามขั ้นตอนที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ยื่นรายงานร้องเรี ยน Speak Up เพื่อวัตถุประสงค์นี ้(หมายเหตุ การเปิ ดเผยที่ท าต่อ Speak Up ไม่จดั เป็ น “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”)
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่คุ้มครองผู้รอ้ งเรี ยน (WPO) ของ Woolworths คุณ ที่ WPOfficer@Woolworths.com.au. เจ้ าหน้ าที่ WPO เป็ นอิสระ
จากกระบวนการตรวจสอบและพร้อมที่จะพิจารณาหรื อเลื่อนระดับการร้องเรี ยนของท่าน

คาสัง่ ศาล
ศาลมีอานาจกว้ างขวางที่จะออกคาสัง่ เยียวยาความเสียหายหรื อความเสียหายที่ถกู ข่มขู่ ตัวอย่างเช่น คาสัง่ ให้ ทาหรื อห้ ามทา คาสัง่ ชดเชย (รวมทังต่
้ อพนักงาน
รายบุคคลและนายจ้ างของเขา) คาสัง่ ให้ คืนตาแหน่ง ค่าเสียหายเพื่อเป็ นตัวอย่าง และการขอโทษ นอกจากนี ้ยังมีโทษทางแพ่งและทางอาญาหากทาผิดกฎหมายบริษัท
หรื อกฎหมายภาษี
C. การจัดการและตรวจสอบการเปิ ดเผย
ถ้ ามีการทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” จะถูกส่งไปยังผู้จดั การ Speak Up ของ Woolworths Group หรื อตัวแทน อย่างสอดคล้ องกับข้ อกาหนดเรื่ องการเก็บ
ความลับที่อาจจะเกี่ยวข้ อง
“การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ก็จะถูกตรวจสอบในแบบเดียวกันกับการเปิ ดเผยอื่นที่ทาภายใต้ นโยบายฉบับนี ้ กรอบเวลาของการตรวจสอบ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับ
ความคุ้มครอง” จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและขอบเขตที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม Woolworths Group มุ่งมัน่ ที่จะทาการตรวจสอบให้ เสร็ จโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะ
ทาได้
เมื่อเหมาะสม Woolworths Group จะแจ้ งผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย วิธีการทาเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของการเปิ ดเผยและสถานการณ์ การรายงานผลการตรวจสอบจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดเรื่ องการเก็บความลับทีเ่ กี่ยวข้ อง

ภาคผนวก B – ความคุ้มครองทางกฎหมายในนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์มีกฎหมายการร้ องเรี ยนของตัวเอง นัน่ ก็คือกฎหมาย ”การเปิ ดเผยทีไ่ ด้รับความคุม้ ครอง” ปี 2000 ( กฎหมาย NZ) ที่กล่าวถึงวิธีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจจัดได้
ว่าเป็ น ‘การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง’ และความคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเติมที่ทา่ นจะได้ รับถ้ าท่านทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ในประเทศนิวซีแลนด์
ท่ านสามารถทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ได้ หรื อไม่ ?
ท่านสามารถทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” เกี่ยวกับ Woolworths ภายใต้ กฎหมาย NZ ได้ ถ้าท่าน:
 พนักงานของ Woolworths;
 อดีตพนักงานของ Woolworths;
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 บุคคลภายใต้ คาสัง่ ของ Woolworths; หรื อ
 บุคคลที่จ้างหรื อทาสัญญาให้ บริ การที่จะทางานให้ แก่ Woolworths

การเปิ ดเผยของท่ านจะได้ รับการปกป้องจากกฎหมาย NZ หรื อไม่ ?
การเปิ ดเผยของท่านจะได้ รับการปกป้องถ้ า:





เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการทาผิดอย่างร้ ายแรงในหรื อโดย Woolworths;
ท่านมีเหตุผลสมควรที่จะเชื่อว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นจริ งหรื อน่าจะเป็ นจริ ง; และ
ท่านต้ องการให้ ตรวจสอบการทาผิดอย่างร้ ายแรง

‘การทาผิดอย่างร้ ายแรง’ หมายถึงสิง่ ต่อไปนี ้:




การกระทา การละเว้ นการกระทา หรื อการกระทาอย่างต่อเนื่องที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงร้ ายแรงต่อสุขภาพหรื อความปลอดภัยของสาธารณชนหรื อ
สิง่ แวดล้ อม;
การกระทา การละเว้ นการกระทา หรื อการกระทาอย่างต่อเนื่องที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงร้ ายแรงต่อการรักษากฎหมาย เช่น การป้องกัน การตรวจสอบ และ
การตรวจหาการทาผิดและสิทธิ์ที่จะได้ รับการพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม; และ
การกระทา การละเว้ นการกระทา หรื อการกระทาอย่างต่อเนื่องที่จดั ได้ ว่าเป็ นการทาผิด

จะทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ได้ อย่ างไร?
การทา “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” นัน้ ท่านต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยวิธีการที่ Woolworths กาหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี ้
บุคคลดังต่อไปนี ้ได้ รับการแต่งตังว่
้ าเป็ นผู้รับการร้ องเรี ยนหลักของ “การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง” ของ Woolworths สาขานิวซีแลนด์เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
“การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง”:
ตาแหน่ ง

ชื่อ

อีเมล์

หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย, Woolworths New Zealand

James Radcliffe

PD4GENC@countdown.co.nz

เบอร์ โทร
0800PD4GENC
(0800 734436)

ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายวัฒนธรรมและบุคลากร, Woolworths New Zealand Pauline d’Unienville PD4GMHR@countdown.co.nz

0800 PD4GMHR
(0800 734464)

ถ้ าท่านทาการเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครองในประเทศนิวซีแลนด์ ความคุ้มครองที่ระบุไว้ ในนโยบายฉบับนี ้เกี่ยวกับการรายงาน Speak Up สาหรับซัพพลายเออร์ ก็จะมี
ผลคุ้มครองท่าน รวมทังท่
้ านจะได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย:
1. ความทุกข์สว่ นตัว
เมื่อท่านทาการเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง กฎหมายนิวซีแลนด์จะคุ้มครองท่านจากการแก้ แค้ น ตัวอย่างเช่น การไล่ออก
2. ความคุ้มครองจากการดาเนินคดีทางแพ่งและอาญา
เมื่อท่านทาการเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครอง กฎหมายนิวซีแลนด์กาหนดว่าห้ ามดาเนินการทางแพ่ง อาญา หรื อทางวินยั ต่อท่านโดยอ้ างเหตุที่ทา่ นทาการเปิ ดเผยที่ได้ รับ
ความคุ้มครอง
3. การเก็บความลับ
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กฎหมายนิวซีแลนด์กาหนดว่าการเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครองนันจะต้
้ องถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ ทุกคนที่รับรู้ การเปิ ดเผยที่ได้ รับความคุ้มครองหรื อถูกส่งต่อมานัน้
จะต้ องพยายามอย่างดีที่สดุ ที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ระบุตวั ตนของท่านได้ เว้ นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี ้:




ท่านแสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ; หรื อ
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ระบุตวั ตนได้ เพื่อตรวจสอบข้ อกังวลของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อจาเป็ นต่อการป้องกันความเสีย่ งอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพ
หรื อความปลอดภัยของสาธารณชนหรื อสิง่ แวดล้ อม; หรื อ
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ระบุตวั ตนได้ เพื่อดารงไว้ ซงึ่ หลักความยุตธิ รรม
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