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JACOBS DOUWE EGBERTS



จดหมายจากคณะกรรมการบริ หาร
ของเรา
เรียน ผู้ร่วมงานทุกท่าน,

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำาเสนอหลักจริยธรรมธุรกิจ (หลัก
จริยธรรมของเรา) ของ JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE)  

หลักจริยธรรมของเราบังคับใช้กับผู้ร่วมงานและที่ปรึกษา
/ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากความ
มุ่งมั่นนี้เป็นหัวใจสำาคัญของเรา เราจึงคาดหวังว่าพันธมิตร
ทางธุรกิจของเรา เช่น ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ที่ปรึกษา
 และผู้รับใบอนุญาตจะปฏิบัติตามหลักการที่คล้ายคลึงกันใน
ขณะที่ทำางานในนามของเรา ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจาก
หลักจริยธรรมของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใดหรือดำารง
ตำาแหน่งใดก็ตาม 

ในขณะที่เราสร้างธุรกิจกาแฟ Pure-Play ชั้นนำาของโลก 
ความเชื่อ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคำามั่นสัญญาหลักของเราจะ
ยังคงเหมือนเดิม 

หลักจริยธรรมและค่านิยมของเราอยู่เหนือกว่าภาระหน้าที่
ทางกฎหมายและข้อบังคับ และเราจำาเป็นต้องปฏิบัติตาม  
เราต้องทำาในสิ่งที่ถูกต้อง และช่วยกันทำาในสิ่งที่ถูกต้อง หาก
พวกเราคนใดคนหนึ่งเห็น หรือคิดว่าเราเห็นสิ่งที่ละเมิด
หลักจริยธรรมของเราหรือกฎหมายและข้อบังคับที่เราต้อง
ปฏิบัติตาม เรามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการละเมิดดังกล่าวให้
ทราบ 

มีหลายช่องทางในการแจ้งข้อกังวลใดๆ ที่คุณอาจมี นโยบาย
การแจ้งข้อมูลอธิบายถึงวิธีที่คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณ
 และมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ถูกตอบโต้สำาหรับการรายงานโดย
สุจริต เพียงแค่มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
หรือสงสัย 

ขอขอบคุณที่ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรมของเราอย่างต่อ
เนื่อง

คณะกรรมการบริหารของ JDE

สารบัญ
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บทนำ า 
สู่ หลั กจริ ยธรรมทั่ วโลก
ของเรา

สารบัญ

การขอความช่ วยเหลื อ
และแจ้ งข้ อกั งวล

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมซึ่ ง

กั นและกั น

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ

ลู กค้ าและพั นธมิ ตร
ทางธุ รกิ จของเรา

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
บริ ษั ทของเราและ
เจ้ าของบริ ษั ท

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลกของเรา



การมีหลักจริยธรรมเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและเราด้วยกันได้เห็นว่าเราใส่ใจในการทำาธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 นอกจากนี้ หลักจริยธรรมยังช่วยแนะนำาเราในการตัดสินใจอย่างชาญ
ฉลาดและถูกต้องในการทำางานประจำาวันและความสัมพันธ์แบบมือ
อาชีพ หากพูดแบบให้เข้าใจง่าย หลักจริยธรรมของเราเป็นการแสดงถึง
วัฒนธรรมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของเรา  

แน่นอนว่าหลักจริยธรรมของเราไม่ใช่แนวทางเพียงแนวทางเดียว
สำาหรับการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมของเรา ต้องให้ความใส่ใจอย่าง
เท่าเทียมกันกับแนวทางที่กำาหนดไว้ในนโยบายการปฏิบัติตามของเรา
 ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้กับงานของเราทั่วโลก 
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแกนหลักของหลักจริยธรรมนี้ โปรดอ่านหลักจริยธรรม
อย่างละเอียด ลองนึกถึงวิธีที่หลักจริยธรรมนี้บังคับใช้กับคุณและงาน
ที่คุณทำากับ JACOBS DOUWE EGBERTS หากคุณพบว่าคุณมีคำาถาม
หรือข้อกังวลและมีแนวโน้มว่าคุณอาจต้องแจ้งคำาถามหรือข้อกังวลเหล่า
นั้น หลักจรรยาบรรณนี้ได้ให้การอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลการรายงานที่เป็น
ประโยชน์และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทเพื่อช่วยแนะนำาคุณ

ทำ าไมเราจึ งต้ องมี หลั กจริ ยธรรม

สารบัญ

การขอความช่ วยเหลื อ
และแจ้ งข้ อกั งวล

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมซึ่ ง

กั นและกั น

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ

ลู กค้ าและพั นธมิ ตร
ทางธุ รกิ จของเรา

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
บริ ษั ทของเราและ
เจ้ าของบริ ษั ท

นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับทรัพยากรและนโยบายการรายงานของเรา เรา
แต่ละคนต้องใช้ทักษะการตัดสินใจที่ดีทั้งในชีวิตประจำาวันและเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำาบาก หากคุณเคยกังวลเกี่ยวกับวิธีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่กำาหนด ให้พิจารณาคำาถาม

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลกของเรา
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หลักจริยธรรมของเราบังคับใช้กับผู้ร่วมงานและที่ปรึกษา/ลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากความมุ่งมั่นนี้เป็นหัวใจสำาคัญของเรา
 เราจึงคาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น ซัพพลายเออร์ ตัวแทน
 ที่ปรึกษา และผู้รับใบอนุญาตจะปฏิบัติตามหลักการที่คล้ายคลึงกันในขณะ
ที่ทำางานในนามของเรา ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากหลักจริยธรรมของเรา
 ไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งใดหรือดำารงตำาแหน่งใดก็ตาม สำาหรับซัพพลายเอ
อร์ หลักของเราว่าเราคือใครมีระบุไว้อย่างชัดเจนในหลักจริยธรรมสำาหรับ
ซัพพลายเออรข์องเรา

ใครบ้ างที่ ต้ องปฏิ บั ติ
ตามหลั กจริ ยธรรมของเรา

คุ ณค่ าที่ บ่ งบอก
พฤติ กรรมของเราคื อ

ความเรี ยบง่ าย 
การเป็ นผู้ ประกอบการ 
ความรั บผิ ดชอบ 
มี วิ นั ย 
ความเป็ นน้ำ าหนึ่ งใจเดี ยวกั น

สารบัญ

ต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวเลือกที่มี:

• อะไรแสดงถึง/สะท้อนถึงความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด

• “สิ่งที่ถูกต้อง” ที่ควรทำาคืออะไร

• จะเกิดอะไรขึ้นหากการตัดสินใจของฉันปรากฏในข่าว

• ผลลัพธ์จะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ของบริษัทของ
เราอย่างไร

หากคุณยังไม่แน่ใจหลังจากพิจารณาคำาถามเหล่านี้แล้ว อย่าเพิ่งดำาเนินการ
และดำาเนินการต่อ ให้ขอความช่วยเหลือในทุกกรณีที่มีความไม่แน่นอนจาก
แหล่งข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้ในหลักจริยธรรมนี้ ค่านิยมหลัก พันธกิจ จริยธรรม
 และมาตรฐานสูงสุดทางจริยธรรมของเราต้องเป็นตัวกำาหนดรูปแบบการ
ตัดสินใจของเรา การเบี่ยงเบนไปจากแนวทางใดๆ เหล่านี้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
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การมีหลักจริยธรรมที่แข็งแกร่งจะไม่มีความหมายอะไรหากเราไม่เต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตาม เราแต่ละคนมีหน้าที่ในการอ่านหลักจริยธรรมของเรา
 ทำาความเข้าใจคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังหลักนี้ และปฏิบัติตามแนวทางของ
หลักจริยธรรม ในการดำาเนินการดังกล่าว เราสนับสนุนสภาพแวดล้อม
ของการตัดสินที่ดี จริงใจ และโปร่งใส เราควรรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่บังคับใช้กับงานที่เราทำาและประเทศที่เราทำาธุรกิจ ใน
กรณีที่เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้รับการคาดหวังคืออะไร เราควรขอคำา
แนะนำาจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และใช้เวลาในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการและการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ความรั บผิ ดชอบของเรา
ภายใต้ หลั กจริ ยธรรม
คื ออะไร

เราเชื่อในการนำาโดยการเป็นตัวอย่าง นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการและผู้นำา
คนอื่นๆ ของเรามีหน้าที่ในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อ
เรื่องจริยธรรมตลอดเวลา หากตำาแหน่งของคุณมีผู้ใต้บังคับบัญชาอื่นอยู่
 คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการผนวก
รวมจริยธรรมและความซื่อสัตย์เข้ากับทุกสิ่งที่คุณทำา ในฐานะที่เป็นแบบ
อย่าง คุณมีหน้าที่ในการรับรองหลักจริยธรรมต่อผู้ร่วมงานที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชาคุณ เพื่อช่วยคุณในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำาด้านอื่นๆ ในการรับรอง
หลักจริยธรรม ทางบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะ

ทำาให้ตัวเองพร้อมสำาหรับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณ เปิดรับคำาถาม ความ
คิดเห็น ข้อกังวล และรายงานต่างๆ ของพวกเขา หากคุณได้รับรายงาน
เกี่ยวกับการกระทำาที่ทราบว่าหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำาผิด ให้ดำาเนิน
การตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับนโยบายการแจ้งข้อมูลของ
เราเพื่อส่งต่อเรื่องนี้ นอกจากนี้ อย่าตอบโต้หรือยอมให้มีการตอบโต้กับผู้
ร่วมงานที่รายงานเรื่องดังกล่าวโดยสุจริตที่ยังไม่ได้พิสูจน์การประพฤติมิ
ชอบ

ผู้ จั ดการจะต้ องร่ วม
ความรั บผิ ดชอบ 
เพิ่ มเติ มอะไรบ้ าง

สารบัญ
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การขอความช่ วยเหลื อ
และแจ้ งข้ อกั งวล

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมซึ่ ง

กั นและกั น

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ

ลู กค้ าและพั นธมิ ตร
ทางธุ รกิ จของเรา

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
บริ ษั ทของเราและ
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การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลกของเรา



เราสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตและปรับปรุงในฐานะองค์กรได้ก็ต่อเมื่อ
เราเปิดกว้างและซื่อสัตย์ต่อกัน ดังนั้น คุณควรรายงานการประพฤติมิชอบที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่น่าสงสัย (เช่น การฉ้อโกงหรือความผิดปกติต่างๆ) ไม่ว่าจะ
เป็นการละเมิดหลักปฏิบัตินี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้กับงานของเรา การทำาเช่น
นี้จะช่วยให้บริษัทรักษาวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความซื่อสัตย์เอาไว้ได้
 นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทของเราแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะส่งผลเสีย
ต่อเราหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีค่าของเรา 

ในนโยบายการแจ้งข้อมูล มีการอธิบายถึงแหล่งข้อมูลที่มีให้สำาหรับคุณเมื่อถาม
คำาถามหรือพูดถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่:

• รายงานปัญหาให้ผู้จัดการของคุณทราบ (ซึ่งจำาเป็นต้องมีการส่งเรื่องต่อไป)

• ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการในบังคับบัญชาของคุณ โปรดติดต่อเจ้า
หน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลในพื้นที่ของคุณ (ขอให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าย 
HR ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลในพื้นที่ของคุณคือใคร)

• รายงานปัญหาโดยตรงไปยังฝ่ายกำากับดูแลส่วนกลาง  
(โดยการส่งอีเมลไปยัง:   
ethics.compliance@jdecoffee.com โดยตรง) หรือ

• รายงานปัญหาไปยังสายการแจ้งข้อมูลของบริษัทผ่าน  
https://wrs.expolink.co.uk/JDE

สายการแจ้งข้อมูลของบริษัทได้รับการดูแลโดยผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สาม 
โดยมีให้บริการแบบออนไลน์ที่  
https://wrs.expolink.co.uk/JDE สำาหรับผู้
ร่วมงานและซัพพลายเออร์ทั่วโลก นอกจากนี้
ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ที่เราดำาเนินงาน เมื่อโทรแจ้งสายการแจ้ง
ข้อมูลจากประเทศของคุณ คุณจะได้รับการ
ติดต่อกับล่ามในภาษาแม่ของคุณ พวกเขาจะ
ช่วยคุณในการรายงานปัญหาจนเสร็จสมบูรณ์
 สำาหรับรายชื่อข้อมูลการติดต่อที่สมบูรณ์ตาม
ประเทศ โปรดดูส่วน "แหล่งข้อมูล - หมายเลข
การแจ้งข้อมูล" ของหลักจริยธรรมนี้

วิ ธี ขอความช่ วยเหลื อ
หรื อทำ าการรายงาน

สารบัญ การขอความช่ วยเหลื อและแจ้ งข้ อกั งวล
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บริษัทจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการตอบโต้ต่อผู้ใดก็ตามที่รายงานการก
ระทำาผิดโดยสุจริตใจ เมื่อเราแจ้งข้อกังวลของเราตามความเป็นจริงและถูกต้อง
 เราสามารถทำาได้โดยไม่ต้องกลัวผลด้านลบที่จะตามมา หากคุณทราบหรือสงสัย
ว่ามีการตอบโต้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับคุณ ผู้ร่วมงานรายอื่น หรือซัพพลายเออร์ คุณ
ควรรายงานเรื่องนี้ไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดดนูโยบายการแจ้งข้อมูล
สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ก่อนอื่น โปรดทราบว่าเมื่อคุณทำาการรายงาน การรายงานนั้นจะถือว่าเป็นความ
ลับสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ไม่มีปัญหาใดที่เล็กเกินไป รายงานทั้งหมดจะได้
รับการพิจารณาอย่างจริงจังและจะได้รับการตรวจสอบโดยเร็วและถี่ถ้วน ในกรณี
ที่กฎหมายท้องถิ่นกำาหนดไว้ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
ที่รายงานและดำาเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ในกรณีที่จำาเป็น
 JACOBS DOUWE EGBERTS จะดำาเนินการแก้ไขหรือลงโทษทางวินัยอย่าง
ยุติธรรมและเหมาะสม แน่นอนว่าเราทุกคนได้รับการคาดหวังว่าจะให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่กับการสอบสวนหรือสอบถามโดยผู้ร่วมงานของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผลที่ตามมาของการละเมิดหลักจริยธรรมในทันทีและแบบถาวรคือความเสียหายที่
เราสร้างต่อพนักงานด้วยกัน ต่อบริษัทของเรา แบรนด์ของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของเรา การละเมิดหลักจริยธรรมของเราหมายความว่าเราละเมิดความไว้วางใจ
ที่เราได้ทำางานอย่างหนักเพื่อลูกค้าของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เจ้าของของ
เรา เพื่อนร่วมงานของเรา และชุมชนที่เราอาศัยและทำางานอยู่ นอกเหนือจากความ
มุ่งมั่นของเราในเรื่องความซื่อสัตย์ แล้วเรายังมีหน้าที่ในการยึดมั่นตามตัวอักษร
และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่หลักจริยธรรมของเราสร้างขึ้น ดังนั้นการละเมิด
หลักจริยธรรม นโยบายบริษัท และกฎหมายของเรายังส่งผลร้ายแรงในรูปแบบของ
การลงโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง การปรับส่วนบุคคล และการจำาคุกในบาง
กรณี

นโยบายของบริ ษั ทเกี่ ยว
กั บการตอบโต้ คื ออะไร

จะเกิ ดอะไรขึ้ นเมื่ อฉั น
ทำ าการรายงาน

ผลของการละเมิ ดหลั ก
จริ ยธรรมของเราคื ออะไร

สารบัญ การขอความช่ วยเหลื อและแจ้ งข้ อกั งวล
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การเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในอุตสาหกรรมของเราทำาให้เราต้องทำางานร่วมกัน
เป็นทีม ซึ่งเป็นทีมที่เคารพในความแตกต่างของกันและกันและให้ความ
สำาคัญกับการมีส่วนร่วมของกันและกัน เราให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่หลากหลายและครอบคลุม โดยพิจารณาถึงความคิด มุม
มอง และภูมิหลังทั้งหมด พวกเราทุกคนไม่ควรเผชิญกับการเลือกปฏิบัติบนพื้น
ฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส ศาสนา การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง สัญชาติ ภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ที่มาทางสังคม อายุ ความ
พิการ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 

ในทำานองเดียวกัน บริษัทของเราไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดหรือการกลั่นแกล้ง
ที่ผิดกฎหมายในรูปแบบใดๆ โดยทั่วไปแล้ว “การล่วงละเมิด” เป็นพฤติกรรมที่
ไม่พึงปรารถนาต่อบุคคลที่เกิดจากลักษณะของบุคคลนั้นๆ พฤติกรรมการล่วง
ละเมิดอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วทั้งหมดมีจุดประสงค์หรือเป็นผลก
ระทบของการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ข่มขู่ เป็นศัตรู หรือน่ารังเกียจ
 ตัวอย่างของการกระทำาที่เป็นการล่วงละเมิด ได้แก่ การคุกคามทางเพศที่ไม่
พึงประสงค์ การคุกคามด้วยความรุนแรง และความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง 
JACOBS DOUWE EGBERTS ไม่สามารถยอมรับการกระทำาเหล่านี้ได้ เช่นเดียว
กับพฤติกรรมที่เป็นการดูหมิ่นโดยทั่วไป รวมถึงการทำาให้อับอาย ดูถูก ข่มขู่ หรือ
ทำาให้ผู้อื่นโดดเดี่ยว

อย่าลืมว่าทุกกรณีจะได้รับการตรวจสอบและคุณจะไม่ถูกตอบโต้จากการรายงาน
โดยสุจริตใจ 

เราปฏิ บั ติ ต่ อกั นด้ วย 
ความเคารพและให้ เกี ยรติ

ที่ JACOBS DOUWE EGBERTS เรารู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพและความ
ปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับงานที่เราทำา บริษัทของเราควรจัดหาสถานที่
ที่ปลอดภัยและสนุกสนานในการทำางาน ที่ซึ่งความคิดและประสิทธิผลของเรา
สามารถเติบโตได้ เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับเราที่จะต้องรักษามาตรฐานระดับสูงเหล่า
นี้เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำางานและรับผิดชอบซึ่งกันและกันต่อการก
ระทำาและพฤติกรรมของเรา เราไม่ควรเสียสละความปลอดภัยเพื่อผลงานและ
ไม่ควรสนับสนุนให้ผู้อื่นทำาเช่นนั้น มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ทำางาน
ให้ปลอดภัยโดยทำาความคุ้นเคยและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนด้านความ
ปลอดภัยในสถานที่ของคุณ หากคุณรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมในการทำางานของคุณ
ไม่ปลอดภัยในทางใดทางหนึ่ง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแหล่งข้อมูล
อื่นที่มีอยู่ทราบทันที การทำาเช่นนี้อาจเป็นขั้นตอนแรกที่สำาคัญในการป้องกันเหตุ 

เราสนั บสนุ นเรื่ องสุ ขภาพ
และความปลอดภั ย 
ในที่ ทำ างานของเรา

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรมซึ่ งกั นและกั น
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เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำางานของเราต่อไป เราต้องไม่ทำางานใน
ขณะที่มีความบกพร่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือ
ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ บริษัทของเราปฏิบัติตาม
นโยบายท้องถิ่นต่างๆ ที่อธิบายความรับผิดชอบของเราในด้านนี้ 

เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องตระหนักถึงนโยบายที่บังคับใช้กับคุณ นโยบายที่
บังคับใช้กับคุณ (และภูมิภาคของคุณ) มีการอธิบายในกรอบการปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินทราเน็ต หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินทราเน็ต
ได้ โปรดขอให้ผู้จัดการหรือผู้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณเพื่อเข้าถึง
นโยบายที่บังคับใช้กับภูมิภาคของคุณ 

ในฐานะส่วนหนึ่งของการจ้างงานของเราที่ JACOBS DOUWE EGBERTS 
เราได้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับตัวเราแก่บริษัทของเรา ข้อมูลนี้อาจ
รวมถึง:

• ประวัติการจ้างงาน

• ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล

• สถานะการสมรส

เราทุกคนมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว ดังนั้นเราจึงมีความรับผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมงานของเราในการปกป้องข้อมูลนี้ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัวต่างๆ ที่บังคับใช้กับงานของเรา บริษัทของเราได้ใช้กฎของ
องค์กรที่มีผลผูกพันซึ่งประกอบด้วยหลักด้านความเป็นส่วนตัวสำาหรับข้อมูล
พนักงานและหลักด้านความเป็นส่วนตัวสำาหรับข้อมูลลูกค้า ซัพพลายเออร์
 และคู่ค้าทางธุรกิจ หากคุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับเพื่อนร่วม
งานที่เป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณ ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการ
จัดเก็บข้อมูลนี้อย่างปลอดภัยโดยสอดคล้องกับหลักด้านความเป็นส่วนตัว
สำาหรับข้อมูลพนักงาน ใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำาเป็นเพื่อตอบสนองความรับ
ผิดชอบงานของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ ให้ขอคำาแนะนำาจากผู้จัดการของคุณ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลในพื้นที่ หัวหน้างานหรือฝ่ายกฎหมายก่อนส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลออกนอกประเทศต้นทางทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นๆ

เราปกป้ องข้ อมู ลและ 
ไม่ มี ส่ วนร่ วมกั บการซื้ อขาย
หลั กทรั พย์ โดยใช้ ข้ อมู ลวงใน
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เราใช้มาตรการป้องกันเดียวกันสำาหรับข้อมูลที่ลูกค้าและพันธมิตรทาง
ธุรกิจของเราให้ไว้ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดหูลักด้านความเป็นส่วน
ตัวสำาหรับข้อมูลของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของเรา งานที่เราทำาเพื่อ JACOBS 
DOUWE EGBERTS ยังทำาให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ
บริษัทของเรา โดยทั่วไปแล้ว “ข้อมูลที่เป็นความลับ” จะรวมถึงข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดที่อาจมีการใช้กับคู่แข่งของเราหรืออาจเป็น
อันตรายต่อบริษัทของเราหากมีการเปิดเผย 

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับที่สำาคัญของบริษัทของเราได้รับ
การปกป้องอย่างเหมาะสม เราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคล
ภายนอกบริษัท JACOBS DOUWE EGBERTS เว้นแต่ว่าการเปิดเผยดัง
กล่าวจะได้รับอนุญาตหรือจำาเป็นตามกฎหมาย เราต้องหลีกเลี่ยงการพูด
คุยถึงข้อมูลนี้กับเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนใน
การทราบข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่ทำาหาย เอาไว้ผิดที่ หรือทิ้งข้อมูลที่
เป็นความลับ (หรือเทคโนโลยีที่มีข้อมูลดังกล่าว) โดยไม่มีใครดูแล เพื่อ
เป็นการป้องกันไว้ก่อน อย่าพูดถึงข้อมูลนี้ในที่ที่คนอื่นอาจได้ยิน เช่น
 อาคารผู้โดยสารในสนามบิน รถไฟ ร้านอาหาร และพื้นที่ส่วนกลางใน
ทรัพย์สินของบริษัท 

ในระหว่างการจ้างงานที่ JACOBS DOUWE EGBERTS เราอาจรับทราบ
ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และนั่นอาจเป็นสาระสำาคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของ 
JDE Peet’s หรือบริษัทอื่น ข้อมูลดังกล่าวมักเรียกว่า “ข้อมูลภายใน” และ
อาจรวมถึงตัวอย่างเช่น การเข้าถือสิทธิ์ขนาดใหญ่ เหตุการณ์สำาคัญใน
การฟ้องร้อง ผลทางการเงิน เป็นต้น 

หากเราทราบข้อมูลภายใน เราจะไม่สามารถซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์
ของ JDE Peet’s ได้ การซื้อขายในขณะที่มีข้อมูลภายในอยู่ในครอบครอง
ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทเท่านั้น แต่ยังผิดกฎหมาย
อีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของ
บริษัทอื่น และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนๆ นอกจากนี้เรายังเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้อย่าง
เข้มงวดจนกว่าจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติมหรือในกรณีที่มีคำาถาม โปรดติดต่อเลขานุการ
บริษัทที่ corporate.governance@jdepeets.com

ข้อมูลที่เป็นความลับบางส่วนที่เราสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ "ความลับ
ทางการค้า" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำาให้บริษัทของเราได้เปรียบในการแข่งขัน
และทรัพย์สินทางปัญญา (หรือ "IP") ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเป็น
ทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่ง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป เราต้องดูแล
ปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเราตลอดระยะเวลา
การทำางาน “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบด้วยทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
 เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการออกแบบ โลโก้
 และแบรนด์ กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ของเราในทรัพย์สินนี้ เช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินที่จับต้องได้ของเรา สิ่งสำาคัญคือต้องทราบว่า สิทธิ์ในทรัพย์สิน
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ทางปัญญาทั้งหมดที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุของบริษัท ในเวลาของบริษัท ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท ของเราหรือภายในขอบเขตหน้าที่ของเรานั้นเป็นของ 
JACOBS DOUWE EGBERTS ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 

หากคุณมีคำาถามใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีข้อ
กังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือเจ้า
หน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลในภูมิภาคของคุณ หากคุณไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กำากับดูแลของคุณคือใคร โปรดสอบถามผู้จัดการของคุณ 
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การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วย
ความซื่ อสั ตย์ และมี
จริ ยธรรมกั บลู กค้ าและ
พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จของเรา

การขอความช่ วยเหลื อ
และแจ้ งข้ อกั งวล

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมซึ่ ง

กั นและกั น

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ

ลู กค้ าและพั นธมิ ตร
ทางธุ รกิ จของเรา

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
บริ ษั ทของเราและ
เจ้ าของบริ ษั ท

สารบัญ

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลกของเรา



ในฐานะผู้ริเริ่มในตลาดกาแฟและชา เราภูมิใจในคุณภาพที่เหนือกว่า
ของผลิตภัณฑ์ของเรา การยึดมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยทำาให้
มั่นใจได้ว่าผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ที่ทำางานร่วมกับเราในด้านการผลิต การตลาด และการ
จัดจำาหน่ายก็สามารถทำางานได้ด้วยความมั่นใจ ด้วยเหตุนี้ เราจึงปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ
พัฒนาและการผลิต นอกจากนี้เรายังดำาเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญ
กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือการควบคุมคุณภาพ ขอแนะนำาให้ติดต่อผู้
ประสานงานด้านความปลอดภัยหรือคุณภาพของคุณทันที

เรารั บประกั นคุ ณภาพสู งสุ ดของ
ผลิ ตภั ณฑ์ ของเรา

ในฐานะผู้นำาในตลาดกาแฟและชา เรามีความรับผิดชอบในการกำาหนด
มาตรฐานระดับสูงสำาหรับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพ เรา
ต้องมีความถูกต้องและซื่อตรงเมื่อแสดงถึงคุณภาพและความพร้อม
ใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา และเราได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติต่อ
พันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ด้วยการปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติด้านการขายและการตลาดที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี เราจึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับผู้อื่น

เราปฏิ บั ติ กั บผู้
อื่ นอย่ างยุ ติ ธรรม

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
กั บลู กค้ าและพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จของเรา

17



เราให้ความเคารพและความเอื้อเฟื้อต่อคู่แข่ง เช่นเดียวกับพันธมิตร
ทางธุรกิจของเรา เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างยุติธรรมและไม่แสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับคู่แข่งของเราด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เราไม่
บิดเบือนความจริงของตัวเองหรือบริษัทของเราในความพยายามที่จะ
รวบรวมข้อมูลการแข่งขัน แต่เราอาศัยช่องทางที่ถูกกฎหมายและเปิด
เผยต่อสาธารณะเพื่อรวบรวมข้อมูลการแข่งขันที่สำาคัญ หากผู้ร่วมงาน
รายใหม่จากองค์กรคู่แข่งมาเข้าร่วมทำางานกับเรา เราไม่สนับสนุนหรือ
อนุญาตให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับอดีตนายจ้าง 

นอกจากนี้ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ตลาดเสรีที่บริษัทต่างๆ แข่งขันกันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และส่ง
เสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม บางหัวข้อที่เป็นการละเมิดกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า ได้แก่:

• การร่วมมือกันกำาหนดราคา

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ  
(เชิงพาณิชย์)

• การฮั้วประมูล

• การแบ่งเขตหรือลูกค้า

• การใช้ตำาแหน่งทางการตลาดที่โดดเด่นในทางที่ผิด (ตัวอย่างเช่น 
การเลือกปฏิบัติระหว่างลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ การผูกและการรวม
ผลิตภัณฑ์ การใช้ผลตอบแทนคืน)

เราต้องระมัดระวังที่จะไม่พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้หรือหัวข้อต่อต้าน
การแข่งขันอื่นๆ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจหรือคู่แข่ง หรือทำาข้อ
ตกลงใดๆ กับพวกเขาเพื่อให้เกิดผลดังกล่าว หากคุณเข้าร่วมในสมาคม
การค้าหรือการประชุมอื่นใดที่มีคู่แข่งอยู่ หรืออาจมีการพูดคุยเรื่องการ
แข่งขัน โปรดปรึกษากับฝ่ายกฎหมายในพื้นที่ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด หากดูเหมือนว่าเราได้ทำาข้อตกลงอย่าง
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกับคู่แข่งเพื่อยับยั้งการค้า ผลที่ตามมา
สำาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทของเราอาจรุนแรงได้ หากคุณพบว่า
ตัวเองมีส่วนร่วมในการสนทนาดังกล่าว ให้ยุติการสนทนาทันทีและระบุ
ให้ชัดเจนว่าคุณไม่เต็มใจที่จะละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 และแจ้งให้ทราบว่าคุณจะออกจากการประชุม จากนั้นคุณควรรายงาน
ความสอดคล้องกับนโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการกับปัญหาที่อาจมีความ
ละเอียดอ่อนจากมุมมองของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โปรดดู
นโยบายกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
กั บลู กค้ าและพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จของเรา
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การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วย
ความซื่ อสั ตย์ และมี
จริ ยธรรมกั บบริ ษั ทของเรา
และเจ้ าของบริ ษั ท

การขอความช่ วยเหลื อ
และแจ้ งข้ อกั งวล

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมซึ่ ง

กั นและกั น

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ

ลู กค้ าและพั นธมิ ตร
ทางธุ รกิ จของเรา

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
บริ ษั ทของเราและ
เจ้ าของบริ ษั ท

สารบัญ

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลกของเรา



เพื่อรักษาตำาแหน่งทางการตลาดของเราและรักษาความสมบูรณ์ของแบรนด์ของ
เรา เรามีหน้าที่ที่จะต้องดำาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทตลอดเวลา ซึ่ง
รวมถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนที่มีอยู่ก่อนแล้ว “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์และ
กิจกรรมส่วนตัวของเราขัดแย้งกับบริษัทของเรา ความขัดแย้งดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
ไม่เพียงแต่จากการติดต่อกับผู้อื่น เช่น ลูกค้าและซัพพลายเออร์ แต่ยังมาจากความ
สัมพันธ์ที่เราแชร์กับเพื่อนร่วมงานของเราด้วย 

หากคุณเชื่อว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณควรเปิดเผยเรื่องนี้ทันทีตาม นโยบายการแจ้งข้อมูล 

เราปฏิ บั ติ เพื่ อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษั ทของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งหมด
 ยิ่งเราทำางานร่วมกันได้ดีเท่าไหร่ เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น ลักษณะทั่วไปของ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีคือการแลกเปลี่ยนของกำานัล ความบันเทิง
 และการรับรอง อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัตินี้อาจนำาไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ปัญหาอื่นๆ ได้ง่าย หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่สำาคัญเมื่อให้หรือรับของกำานัล ความ
ช่วยเหลือ ความบันเทิง หรือการรับรอง สิ่งใดๆ ที่เราจัดหาให้หรือรับจากบุคคลที่สาม
 จะต้อง:

• มูลค่าที่เหมาะสมต่อปีปฏิทินจากบุคคลภายนอกรายเดียวกันไม่เกิน 80 ยูโร  
(หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นและไม่เกิน 200% ของขีดจำากัดมื้ออาหารราย
วันตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการจัดทำางบประมาณเป็นศูนย)์

• นานๆ ครั้ง

• มีรสนิยมที่ดี

• ไม่ได้ร้องขอ

• เป็นประเภทที่เสนอให้กับผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์คล้ายกัน

• ไม่ใช่เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดเช่นบัตรของขวัญ

• เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

• เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

แม้ว่าการให้หรือรับของกำานัลหรือข้อเสนอเพื่อความบันเทิงที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้
 เราต้องจำาไว้เสมอว่าอย่าทำาอะไรที่อาจก่อให้เกิดความลำาเอียง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่
อนุญาตให้เสนอของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดนูโยบายของกำานัล ความบันเทิง และการต้อนรับ

ของกำ านั ล ความบั นเทิ ง 
และการรั บรอง

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
กั บบริ ษั ทของเราและเจ้ าของบริ ษั ท
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เราเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและปราศจากอิทธิพลของการทุจริต
ใดๆ การติดสินบนหรือการทุจริตในรูปแบบอื่นๆ นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ระยะยาวสำาหรับบริษัทของเรา ในความเป็นจริง การเสนอหรือรับสินบนทำาให้ความ
ซื่อสัตย์ของ JACOBS DOUWE EGBERTS ลดลง และทำาให้บริษัทของเราและตัว
เราเองตกอยู่ในความเสี่ยง เพื่อความชัดเจน “สินบน” อาจเป็นของมีค่า เช่น เงิน 
ของขวัญ ความบันเทิง หรือความช่วยเหลือพิเศษ กฎหมายในหลายประเทศห้ามไม่
ให้เราจ่ายสินบนให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต เราต้อง:

• ไม่เสนอหรือสัญญาว่าจะให้สินบนแก่บุคคลที่สาม (การชักจูงการให้รางวัล ฯลฯ
) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรของรัฐที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ

• ไม่เสนอหรือรับ “เงินใต้โต๊ะ” หรือการคืนเงินจำานวนที่จ่ายไปหรือถึงกำาหนด
ชำาระเป็นรางวัลสำาหรับการจัดเตรียมธุรกิจ

• ห้ามเรียกร้องให้บุคคลที่สามจ่ายสินบนหรือเงินใต้โต๊ะในนามของเราโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือยินยอมให้บุคคลใดกระทำาการดังกล่าว:

• หลีกเลี่ยงการ "จ่ายค่าอำานวยความสะดวก" หรือการจ่ายเงินเพื่อเร่งการดำาเนิน
การตามปกติของรัฐบาล (เช่น การออกใบอนุญาต)

ความเสี่ยงด้านการติดสินบนและการทุจริตมักเกิดขึ้นในโอกาสดังต่อไปนี้:

• การทำาสัญญากับบุคคลที่สาม

• ของกำานัล ความบันเทิง และการรับรอง

• การจ้างงาน

• การฟอกเงิน

ในแต่ละพื้นที่มีแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งเราทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องตระหนักถึงแนวทางและขั้นตอน
เหล่านี้และดำาเนินการตามนั้น ผลของการละเมิดกฎหมายต่อต้านการให้สินบน
และการทุจริตนั้นรุนแรง ดังนั้น อย่าเสนอหรือยอมรับสิ่งที่มีค่าจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐโดยไม่ปรึกษาผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือสมาชิกของฝ่ายกฎหมายก่อน สำาหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดดนูโยบายต่อต้านการติดสินบน การทุจริตและ AML

เราดำ าเนิ นธุ รกิ จของเราโดย
ปราศจากการทุ จริ ต
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การฟอกเงินเป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริต และเป็นกระบวนการใช้
ระบบการเงินและเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแปลงเงินที่ได้
มาอย่างผิดกฎหมายให้เป็นเงินที่ดูเหมือนจะเป็นเงินที่ถูกกฏหมาย
 กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการซ่อนแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิด
กฎหมาย

เป็นนโยบายของ JACOBS DOUWE EGBERTS ที่จะไม่ยอมรับการชำาระ
เงินในรูปแบบใดๆ ที่จะอำาพรางลักษณะ สถานที่ แหล่งที่มา ความเป็น
เจ้าของ หรือการควบคุมการดำาเนินการที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อกำาหนดในการรายงาน บริษัทไม่ควรชำาระเงินให้กับนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่เราได้ทำาสัญญาซื้อสินค้าหรือบริการไว้ด้วย

สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน โปรดดู 
นโยบายต่อต้านการติดสินบน การทุจริตและ AML 

เราดำ าเนิ นธุ รกิ จของเราโดย 
ปราศจากการฟอกเงิ น

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
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ลูกค้าทั่วโลกชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเราและเรามุ่งมั่นที่จะวางจำาหน่ายให้
ได้ทั่วโลก ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการรับสินค้าและบริการ
เพื่อช่วยในการผลิต เราได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออกและการนำา
เข้าต่างๆ ที่บังคับใช้กับงานของเรา "การส่งออก" เกิดขึ้นเมื่อสินค้า บริการ
 เทคโนโลยี หรือชิ้นส่วนข้อมูลถูกส่งไปยังบุคคลหรือองค์กรในประเทศ
อื่น กิจกรรมการนำาเข้าหรือการนำาสินค้าที่เราซื้อจากแหล่งภายนอกไปยัง
ประเทศอื่น โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ หากคุณ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำาเข้าหรือส่งออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้
ทำาความคุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กับบทบาทของคุณแล้ว การ
คว่ำาบาตรทางการค้าประเภทต่างๆ อาจมีผลบังคับใช้กับงานของเราทั่วโลก
 การคว่ำาบาตรเหล่านี้มักมีความซับซ้อนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
 หากคุณไม่แน่ใจว่าประเทศ หน่วยงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกลงโทษ
ทางการค้าหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอคำาแนะนำา สำาหรับคำา
แนะนำาเพิ่มเติม โรดอ่านนโยบายศุลกากรและกฎหมายการค้า

เราได้รับความไว้วางใจให้มีทรัพย์สินทางกายภาพจำานวนมากของบริษัทใน
แต่ละวันเพื่อให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปกป้องทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์ สิ่งอำานวยความสะดวก เงินทุน
และเอกสารทั้งหมด และใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้
ทรัพย์สินเหล่านั้นถูกขโมย เสียหาย หรือถูกนำาไปใช้ในทางที่ผิด

เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและทรัพยากรโทรคมนาคมของ JACOBS 
DOUWE EGBERTS ด้วยวิธีที่ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้งานของเราควรมีประสิทธิผลและไม่รบกวน
การทำางานประจำาวันของเรา เราไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
ของบริษัทของเราในการส่งหรือดูข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิด
กฎหมาย ส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือสร้างความไม่พอใจ นอกจากนี้
 เราควรใช้ความระมัดระวังในการร่างอีเมลเนื่องจากข้อความอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเปลี่ยนแปลงและส่งต่อได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา สำาหรับ
คำาแนะนำาเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

เราปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย
การค้ าระหว่ างประเทศ

เราปกป้ องทรั พย์ สิ นของ
บริ ษั ทของเรา

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
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เราเชื่อมต่อและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้บริโภค ลูกค้าและคู่ค้าทาง
ธุรกิจทั่วโลก ทุกวัน เราเข้าใจและยอมรับในโอกาสต่างๆ ที่โซเชียลมีเดีย
มอบให้เราในการสร้างการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา “โซ
เชียลมีเดีย” ครอบคลุมถึงบล็อก ไมโครบล็อกไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก วิกิ
 และไซต์แบ่งปันภาพถ่าย/วิดีโอ กระดานข้อความ และห้องสนทนา ใน
ขณะที่เราอาจมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย เราควรจำาไว้เสมอว่าข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นบันทึกการสื่อสารของเราแบบถาวรและสามารถถ่าย
โอนได้ ดังนั้นจึงสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทของเราอย่าง
มาก ซึ่งเราจะไม่สร้างความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง เราต้องไม่แสดง
ความรู้สึกว่าเรากำาลังพูดหรือดำาเนินการในนามบริษัทของเราผ่านโซเชีย
ลมีเดีย เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะให้ทำาเช่นนั้น เมื่อใช้โซเชีย
ลมีเดียในมุมส่วนตัวของเรา เราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยว
กับบริษัท ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเพื่อนร่วมงานของเรา เมื่อได้รับ
อนุญาตให้พูดในนามบริษัทของเรา เราต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการ
สื่อสารที่มีอยู่ของเรา 

เราแสดงพฤติ กรรมที่ เป็ นตั วอย่ าง 
บนโซเชี ยลมี เดี ยและเครื อข่ าย

คุณไม่ควรสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้น
แต่จะเป็นส่วนที่ชัดเจนในบทบาทของคุณ เมื่อสื่อสารกับสาธารณชน
เกี่ยวกับบริษัทของเรา เราพยายามที่จะให้บัญชีธุรกิจของเราถูกต้อง
และเป็นธรรม เราดำาเนินการนี้โดยการควบคุมประเภทของข้อมูลที่เรา
แบ่งปันและวิธีที่เราแบ่งปันอย่างรอบคอบ หากคุณได้รับการติดต่อจาก
สมาชิกของสื่อหรือนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ขอข้อมูลของบริษัท คุณ
ควรส่งบุคคลเหล่านี้ไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือโฆษกที่ได้รับมอบหมาย
ในประเทศของคุณ อย่าพยายามที่จะตอบคำาถามใดๆ จากสาธารณะ
 เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำาเช่นนั้นและมีข้อมูลที่ถูกต้อง การ
บิดเบือนความจริงหรือทำาให้บริษัทของเราถูกเข้าใจผิดแม้โดยไม่ได้ตั้งใจ 
ก็สามารถรบกวนความสมบูรณ์ของแบรนด์และชื่อเสียงของเรา ซึ่งเราจะ
ไม่สร้างความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง 

เราปกป้ องชื่ อเสี ยงของเราเมื่ อ
สื่ อสารในสื่ อ

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
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เราให้ความสำาคัญกับความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในทุกสิ่งที่เราทำา
 คุณค่าเหล่านี้มาจากสมุดข้อมูลและบันทึกทางการเงินของเรา ซึ่งทำาให้
เจ้าของและสาธารณชนสามารถรับรู้สถานะทางการตลาดและสถานะ
ทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทของเราได้ เราแต่ละคนต้องทำาใน
ส่วนของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามุมมองนี้เป็นมุมมองที่ซื่อสัตย์ ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ ข้อมูลทุกชิ้นที่เราส่งในบันทึกของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
บุคลากร เวลา ค่าใช้จ่าย หรือบันทึกด้านความปลอดภัยต้องเป็นข้อมูลที่
เป็นจริง เป็นข้อเท็จจริง และครอบคลุม เราต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ทางบัญชีและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อบันทึกข้อมูลนี้
 นอกจากนี้เรายังมีความรับผิดชอบในการส่งเอกสารสัญญาที่เหมาะสม
ตลอดเวลา สำาหรับคำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกำาหนดทางบัญชี เรามคีู่มือการ
บัญช ีความมุ่งมั่นของเราต่อความซื่อสัตย์ เรียกร้องให้เราทำาธุรกรรมทาง
ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตเท่านั้น 

หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติทางบัญชีหรือการตรวจสอบหรือ
เหตุการณ์การฉ้อโกงโดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีหรือการ
รายงานทางการเงิน คุณควรรายงานสิ่งที่คุณทราบตามนโยบายการแจ้ง
ข้อมูลของเรา นอกจากนี้ หากคุณมีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่ามี
พฤติกรรมที่ผิดจิรยธรรมหรือผิดกฎหมายเกิดขึ้น ควรรายงานกิจกรรมที่
ต้องสงสัยตามนโยบายการแจ้งข้อมูล

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการและจัดเก็บบันทึกของบริษัท
อย่างเหมาะสม โปรดดนูโยบายการจัดการเอกสาร 

เราเก็ บรั กษาสมุ ดข้ อมู ล
และบั นทึ ก 
อย่ างซื่ อสั ตย์ และถู กต้ อง

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี จริ ยธรรม
กั บบริ ษั ทของเราและเจ้ าของบริ ษั ท
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ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความ
ซื่ อสั ตย์ และจริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลก

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
ชุ มชนทั่ วโลกของเรา

การขอความช่ วยเหลื อ
และแจ้ งข้ อกั งวล

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมซึ่ ง

กั นและกั น

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ

ลู กค้ าและพั นธมิ ตร
ทางธุ รกิ จของเรา

การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ด้ วยความซื่ อสั ตย์
และมี จริ ยธรรมกั บ
บริ ษั ทของเราและ
เจ้ าของบริ ษั ท

สารบัญ



ความสูงของนวัตกรรมของเราเกิดจากคุณภาพของสภาพแวดล้อมการ
ทำางานของเรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะทำาให้ JACOBS DOUWE EGBERTS 
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำางาน เราห่วงใยเพื่อนร่วมงานของเรา และรู้สึก
ว่าเราแต่ละคนมีสิทธิในสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ นอกจาก
นี้เรายังเชื่อในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กรของเราโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงทำางานทั้งหมดในสถานที่ที่เราดำาเนินการ เราไม่
ใช้หรือไม่ให้อภัยกับการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายหรือแรงงานบังคับ และ
ไม่ดำาเนินธุรกิจกับผู้ที่ทำาเช่นนี้ นอกจากนี้ เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของ
เราจะรักษามาตรฐานเดียวกันนี้ในงานที่พวกเขาทำาเพื่อ JACOBS DOUWE 
EGBERTS ความคาดหวังนี้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหลักจริยธรรมของ
ซัพพลายเออร์ของเรา

เราเป็ นพลเมื ององค์ กรที่
มี ความรั บผิ ดชอบ

ความหลงใหลในสิ่งที่เราทำาขยายไปถึงการมีส่วนร่วมในประเทศบ้านเกิด
ของเรา เราเชื่อในการตอบแทนชุมชนในพื้นที่ของเราผ่านการบริจาคเพื่อ
การกุศลและงานอาสาสมัคร เสริมสร้างและรวมพื้นที่ที่เราอาศัยทำางานและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ JACOBS DOUWE EGBERTS สนับสนุนกิจกรรมส่วน
บุคคลและการมีส่วนร่วม แต่ไม่เรียกร้องหรือบังคับกิจกรรมเหล่านี้ 

ตามคำาร้องขอของผู้จัดการทั่วไปและหลังจากได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการบริหารแล้ว บริษัทจะทำางานร่วมกับองค์กรการกุศลจำานวนจำากัด
 ซึ่งสามารถบริจาคได้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทตามส่วนการบริจาคเพื่อ
การกุศลในนโยบายของกำานัล ความบันเทิง และการรับรองของเรา การ
บริจาคเพื่อการกุศลเป็นสิ่งต้องห้ามเสมอ หากการบริจาคนั้นมุ่งเน้นทางการ
เมือง

หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในองค์กรการกุศลโดยทั่วไป คุณควรทำาด้วยเวลา
ของคุณเองและออกค่าใช้จ่ายเอง ห้ามใช้เวลาหรือทรัพยากรของบริษัท
เพื่อทำากิจกรรมส่วนตัว เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้จัดการหรือ
หัวหน้างานของคุณ นอกจากนี้ อย่ากดดันเพื่อนร่วมงานให้ทำาในสิ่งเดียวกัน
 สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติม โปรดอ่านส่วนนโยบายด้านการบริจาคเพื่อการ
กุศลในนโยบายของกำานัล ความบันเทิง และการรับรอง

เราสนั บสนุ นชุ มชนท้ อง
ถิ่ นของเรา

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี
จริ ยธรรมกั บชุ มชนทั่ วโลกของเรา
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เราเป็นผู้นำาที่มีมโนธรรม เป็นผู้นำาที่คำานึงถึงผลกระทบของเราที่มีต่อสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ และเต็มใจที่จะดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบของเราต่อสิ่ง
แวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ทั่วโลก โดยมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติเกินกว่ากฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เรา
พยายามที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร ลดของเสีย และใช้น้ำา พลังงาน และวัตถุดิบ
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เรากำาหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราให้มีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน หากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้กับงานของคุณ หรือสงสัยว่าการกระทำานั้น  หรือ
สภาพที่ JACOBS DOUWE EGBERTS ละเมิดกฎหมายดังกล่าว คุณมีหน้าที่ใน
การรายงานเรื่องนี้ตามนโยบายการแจ้งข้อมูล

เราเป็ นผู้ พิ ทั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม

สารบัญ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ และมี
จริ ยธรรมกั บชุ มชนทั่ วโลกของเรา
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ทรั พยากรและการสละสิ ทธิ์

สารบัญ



มีตัวเลือกมากมายให้คุณเมื่อคุณต้องการแจ้งข้อกังวลหรือขอข้อมูลเพิ่ม
เติม

สายการแจ้งข้อมูลพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงสำาหรับผู้ร่วม
งานทั่วโลกเพื่อช่วยตอบคำาถามของคุณเกี่ยวกับปัญหาในการดำาเนิน
ธุรกิจและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ สาย
การแจ้งข้อมูลยังช่วยให้คุณสามารถให้คำาแนะนำากับ JACOBS DOUWE 
EGBERTS เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจต้องได้รับการตรวจสอบหรือการ
จัดการ 

สายการแจ้งข้อมูลมุ่งมั่นที่จะเก็บปัญหาและข้อมูลประจำาตัวของคุณไว้
เป็นความลับ คุณสามารถติดต่อสายด่วนแบบไม่ระบุตัวตนได้ หากคุณ
สะดวกที่จะทำาเช่นนั้น ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันเฉพาะกับผู้ที่มีความ
จำาเป็นต้องรู้ เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบคำาถามของคุณหรือผู้ตรวจ
สอบและแก้ไขปัญหาที่คุณรายงาน 

ทรั พยากรและการสละสิ ทธิ์

สารบัญ
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ประเทศ รหั สการเข้ า
ถึ ง

หมายเลขโทรฟรี /LCR

ออสเตรเลีย 61283113030

ออสเตรีย  0800 281700

เบลารุส 882000 730028

เบลเยี่ยม 003224010546

บราซิล 52262 0800 761 4120

บัลแกเรีย 00800 110 44 74

จีน 52262 4001 204952

สาธารณรัฐเช็ค +420228885126

เดนมาร์ก 4536927633

ฝรั่งเศส 52262 33170770423

จอร์เจีย +995706777955

เยอรมนี 52262 0800 180 4007

กรีซ +302111984823

ฮังการี 06800 14863

ไอร์แลนด์ 0035316950742

อิตาลี 00390687503657

คาซัคสถาน 87172696063

แลตเวีย +37166164320

ลิธัวเนีย +37052140795

มาเลเซีย 52262 60392122180

เม็กซิโก 52262 525541611449

โมรอคโค 212520485043

เนเธอร์แลนด์ 0031207036452

หมายเลขโทรศั พท์ สำ าหรั บ
การแจ้ งข้ อมู ล

สารบัญ
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นิวซีแลนด์ +6498874609

นอร์เวย์ 52262 2193 9710

โปแลนด์ +48128812711

โปรตุเกส 800 880 374

โรมาเนีย 08008 94440

รัสเซีย 52262 +74993504513

สิงคโปร์ 52262 6531631423

สโลวาเกีย 421233056807

แอฟริกาใต้ 0800 990520

สเปน 4938004964

สวีเดน 46850336415

สวิตเซอร์แลนด์ 0225801730

ไทย 027873679

ตุรกี  902129001615

UK 0800 374199

ยูเครน 52262 +44 1249 661808

สหรัฐอเมริกา +1877 533 5310

แซมเบีย +44 1249 661808

หากประเทศของคุณไม่อยู่ในรายการข้างต้น โปรดโทร:

+44 1249 661808

หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ฟรีดังต่อไปนี้:

http://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-
Freephone-listing.pdf

คุ ณสามารถติ ดต่ อเราได้ ตลอดเวลาที่ :
 
เครื่องมือในการรายงาน: https://wrs.expolink.co.uk/JDE 
อีเมล: Ethics.compliance@JDEcoffee.com 
เว็บไซต์บริษัท: www.jacobsdouweegberts.com
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