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สารบัญ

บทนำ �

นโยบายการรายงานข้ อ
กั งวล

การติ ดต่ อ / รายงาน

ประวั ติ เอกสาร

วิ ธี การสื บสวนของ JDE

วั ตถุ ประสงค์

ขอบเขตของนโยบาย

เราคาดหวังว่าพนักงานของเราจะรายงานข้อกังวลและรายงาน

นโยบายนี้จะใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน และผู้บริหาร

(เรื่องที่สงสัยว่าจะเป็น) การฉ้อฉล ความผิดปกติ และการไม่

ทุกคนของ JDE รวมทั้งสมาชิกและบริษัทในเครือทั้งหมด (ในที่นี้

ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือนโยบายของบริษัท รวมถึงหลัก

จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”)

จรรยาบรรณ

ถ้าคุณพบเห็น ประสบ หรือสงสัยว่าจะมีการฉ้อฉล ความผิดปกติ
หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม คุณจำ�เป็นต้องรายงานทันที ข้อ
ตกลงพื้นฐานนี้บังคับใช้กับทุกคนที่ทำ�งานให้กับบริษัทไม่ว่าที่
ใดในโลก ไม่ว่าคุณจะทำ�งานในประเทศใดและไม่ว่าจะอยู่ใน
ตำ�แหน่งงานหรือระดับเงินเดือนใด หากคุณรู้ว่ามีการกระทำ�ผิด
บริษัทคาดหวังว่าจะได้รู้เรื่องนี้จากคุณ
แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทจะดำ�เนินกระบวนการเพื่อ
ตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลและการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสมอื่นๆ
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นโยบายการ
รายงานข้ อ
กั งวล

นโยบายการรายงานข้ อ
กั งวล

การติ ดต่ อ / รายงาน

ประวั ติ เอกสาร

วิ ธี การสื บสวนของ JDE

นโยบายของบริ ษั ทเกี่ ยวกั บการ
ตอบโต้ เอาคื นมี อะไรบ้ าง
เมื่อคุณรายงานและพูดถึงข้อกังวล หรือรายงานการกระทำ�ผิด

ผู้ที่ทำ�การตอบโต้เอาคืนแก่พนักงานที่รายงานข้อกังวลจะต้อง

คุณกำ�ลังทำ�สิ่งที่ถูกต้องและบริษัทจะไม่ยอมให้เกิดการตอบโต้

ได้รับโทษ ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง ในทางกลับกัน ข้อกังวล

เอาคืนใดๆ กับคุณ หากคุณทราบหรือสงสัยว่าจะมีการกระทำ�

หรือข้อกล่าวหาที่มีการรายงานด้วยเจตนาไม่สุจริต (เช่น ทราบ

เพื่อเป็นการตอบโต้เอาคืนกับคุณ พนักงานคนอื่น หรือซัพพลาย

ว่าเรื่องที่รายงานไม่ใช่เรื่องจริง) จะไม่มีการยอมความ และ

เออร์ คุณควรรายงานให้ผู้จัดการทราบหรือติดต่อสายด่วน

พนักงานที่กระทำ�การดังกล่าวจะถูกลงโทษ รวมทั้งการเลิกจ้าง

Alertline ทันทีที่สามารถทำ�ได้

นโยบายการรายงานข้อกังวล

JDE

4

สารบัญ

เหตุ ใดฉั นจึ งควร
พู ดถึ งข้ อกั งวล

บริษัทย่อมไม่สามารถทำ�ตามพันธสัญญาที่ว่าบริษัทจะกระทำ�
การด้วยความซื่อสัตย์ได้ ถ้าพวกเราที่เป็นพนักงานทั้งหมดไม่
รายงานในเวลาที่สมควรจะทำ� ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องได้รู้ถึง
ข้อกังวลต่างๆ จึงจะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม การพูดถึงข้อกังวล เท่ากับคุณกำ�ลังช่วย
ปกป้องบริษัทของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วยตัวคุณ
เอง นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและเสียชื่อเสียง
จากการฉ้อฉลและ/หรือการประพฤติมิชอบด้วย

กฎระเบี ยบ

ความเรี ยบง่ าย

การตรวจสอบได้
ความสามั คคี

็ นผ้
ความเป
ู ประกอบการ
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บริ ษั ทคาดหวั งอะไรจากฉั น

นอกจากหน้าที่ที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎและความซื่อสัตย์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนแล้ว คุณยังต้องรายงานทันทีหากเชื่อ
ว่ามีใครบางคนกระทำ�การในนามของบริษัท (รวมถึงตัวคุณเองด้วย) ทั้งที่ทำ�ไปแล้ว กำ�ลังทำ�อยู่ หรืออาจจะทำ�บางอย่างที่ละเมิดต่อ
กฎหมายหรือนโยบายของบริษัท หรือได้เข้าไปมีส่วนพัวพันในการฉ้อฉลหรือการประพฤติมิชอบ ตัวอย่างของการกระทำ�ผิด (ที่ถูก
กล่าวหา) ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายของบริษัทซึ่งคุณควรรายงาน ได้แก่:

1.

การรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ:
a.

การรับรู้รายได้ที่ไม่เหมาะสม

11. การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

b.

ธุรกรรมปลอมหรือธุรกรรมที่ไม่อาจเลี่ยงประเด็น

12. การใช้สินทรัพย์ขององค์กรที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์

ด้านความใกล้ชิดได้
c.
d.

e.

13. การเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสม

การบันทึกสินทรัพย์มากเกินไป (ลูกหนี้การค้า/สินค้า

14. การให้เงินใต้โต๊ะ

การยืนยันความถูกต้องของการลงทุนไม่เหมาะสม
เช่น การย้าย OPEX-CAPEX

f.

ขององค์กร

การหมุนเวียนธุรกรรม (Round tripping)
คงคลังปลอม)

การบันทึกหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่ำ�เกินไป เช่น การ

15. ผลประโยชน์ทับซ้อน
16. การก้าวก่ายหน้าที่ด้านงานบริหาร
17. การฉ้อฉล การทุจริต หรือพฤติกรรมที่คุกคามผู้อื่น

เลื่อนไปเป็นรอบระยะเวลาอื่น

18. การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการเลือกปฏิบัติ

การใช้บัญชีระหว่างบริษัท บัญชีพัก หรือประมาณ

19. การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

การของฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มฐานะทางการเงิน

20. การสมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่ง

h.

การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

21. การสมรู้ร่วมคิดที่ทำ�ลายการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่

i.

การสร้าง การรายงาน หรือการปลอมแปลงอื่นใด

22. การรับหรือมอบของขวัญที่ไม่ได้รับอนุญาต

g.

ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบันทึก
ทางการเงิน หรือการนำ�ส่งภายใต้ข้อกำ�หนด
2.

10. การติดสินบนเชิงพาณิชย์

การยักยอกสินทรัพย์ โดยเฉพาะ:
a.

การขายหรือหักส่วนลดที่ไม่ได้บันทึกไว้

b.

การใช้ผู้ขายที่ปลอมขึ้นมาหรือมีประเด็นเงินใต้โต๊ะ

c.

การซื้อส่วนตัวโดยใช้บัญชีของบริษัท

d.

การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ปลอมขึ้น

e.

การขโมยสินค้าคงคลัง เช่น โดยการขายหรือการ
ตัดบัญชีที่ปลอมขึ้น

f.

การเจตนาลงบันทึกทางบัญชีผิดในรูปแบบอื่น

3.

มีส่วนบงการกระบวนการประกวดราคา

4.

การเรียกเก็บเงินจากผู้ขายสูงเกินจริง

5.

การคิดค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้าสูงเกินจริง

6.

การหลบเลี่ยงภาษี

7.

การจ่ายเงินนอกระบบ

8.

การฟอกเงิน

9.

เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญหรือเบี้ยประกันที่ไม่

23. การละเมิดนโยบายทางการตลาด
24. ความรุนแรงในสถานที่ทำ�งาน
25. การใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด
26. การขโมยหรือการยักยอก
27. การตอบโต้เอาคืนผู้ที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎ
28. ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของบุคคลหรือผลิตภัณฑ์
29. การดัดแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์
30. การไม่ปฏิบัติตามกฎเมื่อทำ�การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่อ่อนไหว
31. การฝ่าฝืนกฎหมายในรูปแบบอื่น

เหมาะสม

นโยบายการรายงานข้อกังวล

JDE

6

สารบัญ

เมื่อดำ�เนินการสืบสวน บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ
อย่างเต็มที่จากพนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมา และจะไม่ยอมให้มีการขัดขวาง
การสืบสวนเกิดขึ้น บริษัทคาดหวังให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนการสืบสวนจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ด้วยความ
ระมัดระวังและเก็บเป็นเป็นความลับที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ การมอบ
หมายให้ดำ�เนินการและสนับสนุนการสืบสวนดังกล่าวเหล่านั้น
จะต้องเป็นไปตามวิธีการสืบสวนของบริษัท และให้ความสำ�คัญ
สูงสุดกับการสืบสวนจนเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำ�หนดอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ฉั นจะพู ดถึ งข้ อกั งวลได้ อย่ างไร ฉั น
ควรติ ดต่ อใคร
ถ้าคุณมีข้อมูลพื้นฐานที่สมเหตุสมผลให้เชื่อได้ว่ามีการละเมิด

คุณสามารถใช้ Alertline ได้หากไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับใคร

กฎหมาย การละเมิดนโยบายใดๆ ของบริษัท หรือพฤติกรรมที่

เป็นการส่วนตัว หากอยากรายงานปัญหากับบุคคลที่สามที่เป็น

ไร้จริยธรรมอื่นๆ เกิดขึ้น คุณควรรายงานกิจกรรมต้องสงสัยดัง

อิสระ หรือหากอยากให้ปิดบังตัวตนของคุณต่อไป

กล่าวด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
•

•

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงินและเสียชื่อเสียง การได้

รายงานปัญหากับผู้จัดการ (ผู้ซึ่งจะต้องยกระดับการดำ�เนิน

เห็นภาพรวมของปัญหาที่รายงานเข้ามาที่ส่วนกลางทั้งหมดครบ

การต่อไป ดู หน้า 10 ด้านล่าง);

ถ้วนย่อมเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ถ้าคุณรับทราบหรือสงสัยว่า

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการของคุณ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่น (สอบถามผู้ติดต่อฝ่าย
HR เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎ
ส่วนท้องถิ่นของคุณหรือเข้าไปที่ลิงก์นี้
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/

ปัญหาติดอยู่ที่ฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุผลบางอย่างและ
ทำ�ให้ไม่มีการรายงานต่อไปยังฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนกลาง
คุณจำ�เป็นต้องรายงานเรื่องนี้ทันทีโดยใช้สายด่วน Alertline
หรือ Webline หรือส่งอีเมลไปที่
ethics.compliance@JDEcoffee.com

RA-Community/Pages/About.aspx และคลิกที่มุมมอง
ย่อย ‘Local Compliance’)
•

รายงานปัญหาไปยังฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนกลาง
โดยตรง (ส่งอีเมลตรงไปยัง:
ethics.compliance@JDEcoffee.com) หรือ
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

รายงานปัญหาผ่านสายด่วน Alertline ของบริษัท

นโยบายการรายงานข้อกังวล
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ต้ องทำ �อย่ างไรถ้ า
หากฉั นรายงานเรื่ อง
บางอย่ างแก่ หั วหน้ า
งานแล้ วถู กบอกให้
“เงี ยบไว้ ”

ฉั นควรทำ �อย่ างไรถ้ า
มี พนั กงานรายงาน
ว่ าอาจมี ผู้ ไม่
ปฏิ บั ติ ตามกฎ

กฎหมายหรือนโยบายบริษัท คุณควรรายงานทั้งข้อกังวลเดิม

ทันที ยกเว้นถ้าการประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวจะเกี่ยว

ถ้าคุณคิดว่ากำ�ลังถูกกีดกันไม่ให้รายงานสิ่งที่อาจเป็นการละเมิด
และความจริงที่ว่าคุณถูกบอกให้ “เงียบไว้” คุณสามารถทำ�ได้
ทั้งโดยการติดต่อฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนกลาง หรือใช้สาย
ด่วน Alertline ของบริษัท โดยดูที่ย่อหน้า 7 ด้านล่าง

หากมีพนักงานแจ้งกับคุณว่ามีการกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อฉล

และ/หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ คุณต้องแจ้งกับผู้ที่
มีอาวุโสสูงสุดในที่ทำ�งานหรือผู้จัดการที่รับเรื่องรายงานของคุณ
กับข้องกับบุคคลนั้นๆ โดยตรง ในกรณีดังกล่าว คุณควรรายงาน
ไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎของบริษัท
ethics.compliance@JDEcoffee.com) หรือ Alertline ใน
(ethics.compliance@JDEcoffee.com
กรณีที่คุณมีตำ�แหน่งสูงที่สุดใน OpCo หรือประเทศของคุณ
คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎของบริษัททุกครั้ง
ethics.compliance@JDEcoffee.com) หรือใช้
(ส่งอีเมลไปที่ ethics.compliance@JDEcoffee.com
Alertline โดยดูที่รายละเอียดด้านล่าง

ตั วตนของฉั นจะถู ก
็ นความลั บใช่
เก็ บเป
ไหม

ถ้าผู้รายงาน (ผู้ที่ให้ข้อมูลในขั้นต้น) ต้องการให้ปกปิดตัวตนเอา
ไว้ ระบบจะยินยอมให้ทำ�ได้โดยจะไม่ติดตามผู้ให้ข้อมูล ระบบ
จะให้รหัสเฉพาะแก่ผู้รายงานเพื่อใช้ในการติดตามผล รหัสนี้
จะช่วยให้ผู้รายงานสามารถยืนยันความถูกต้องในการติดตาม
ผลใดๆ ของบริษัทได้ บริษัทจะจัดการกับรายงานทั้งหมดด้วย
ความเคารพและระมัดระวัง แน่นอนว่ามีบางคนที่จำ�เป็นต้องรู้
รายละเอียดของรายงานและข้อมูลจำ�เพาะของข้อกล่าวหาเพื่อ
การสืบสวนและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบางครั้ง
บริษัทอาจต้องแจ้งปัญหา (การปฏิบัติตามกฎ) ที่มีการรายงาน
เข้ามากับบุคคลที่สามเพราะมีข้อผูกพันตามกฎหมายเช่นกัน

นโยบายการรายงานข้อกังวล
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ข้ อกั งวลที่ ฉั นรายงานไปจะถู กดำ �เนิ นการ
อย่ างไร
บริษัทใส่ใจกับรายงานทั้งหมดอย่าง

ถ้ามีการร้องขอ พนักงานที่รายงานข้อ

สมาชิกของคณะกรรมการการปฏิบัติตาม

จริงจัง แผนกตรวจสอบภายในจะสืบสวน

กังวลและส่งเรื่องอาจได้รับข้อมูลทั่วไปซึ่ง

กฎทั่วโลกประกอบด้วย ที่ปรึกษาทั่วไป,

ข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าและการปิด

VP HR, CFO, ผู้อำ�นวยการฝ่ายการ

อย่างเป็นกลาง และตัดสินใจเลือกวิธีการ

การสืบสวน ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้ เว้นแต่

ควบคุมการเงินทั่วโลก, ผู้อำ�นวยการฝ่าย

ที่ดีที่สุดในการสืบสวนและแก้ไขปัญหา

หากว่าการตอบกลับดังกล่าวจะส่งผลร้าย

การตรวจสอบภายใน และ GCCO (ทำ�

วิธีการสืบสวนของบริษัทจะระบุหลักการ

ต่อการสืบสวน

หน้าที่เป็นประธาน)

ข้อควรระวังที่จำ�เป็นทั้งหมดจะถูกนำ�มา

คณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎทั่วโลก

ใช้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะ

จะพิจารณาว่าควรรับรองให้มีการรายงาน

ได้รับการป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงและ

ต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทหรือกลุ่ม

ประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต

คณะอื่นหรือไม่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ

ทั่วโลก (Global Chief Compliance

สืบสวนของ JDE สามารถดูได้ในภาค
ผนวก 1 ของนโยบายนี้

เบื้องต้นในการสืบสวนเอาไว้ โดยการสืบ
สวนใดๆ นั้นควรที่จะ:
•

ยุติธรรม

•

มีความเชี่ยวชาญ

•

ซื่อตรงและเท่าเทียม

•

ทันท่วงที

Officer หรือ GCCO) ร่วมกับผู้อำ�นวยการ

•

ละเอียดถี่ถ้วน

หารือกับผู้บริหารระดับสูงคนอื่นด้วยหรือ

•

เป็นความลับ

ฝ่ายการตรวจสอบภายใน (โดยอาจมีการ
ไม่ก็ได้) จะพิจารณาว่าควรรับรองให้มีการ
รายงานต่อไปยังคณะกรรมการการปฏิบัติ
ตามกฎทั่วโลก (Global Compliance
Council) หรือไม่

ต้ องทำ �อย่ างไรถ้ าหากฉั นเกิ ดไม่ แน่ ใจว่ า
ฉั นอยากจะพู ดถึ งข้ อกั งวลเกี่ ยวกั บการ
ปฏิ บั ติ ตามกฎ
เราตระหนักว่าการพูดถึงข้อกังวลอาจเป็นเรื่องยาก โดยทั่วไป
ผู้คนจะไม่อยากพูดเนื่องจากเหตุผลหนึ่งในสองข้อนี้
ข้อแรก พวกเขาอาจกลัวการตอบโต้ โปรดมั่นใจว่าบริษัทจะไม่
ยอมให้มีการตอบโต้เอาคืนอย่างแน่นอน
อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนไม่อยากพูดถึงข้อกังวล นั่นเพราะพวก
เขากลัวว่าจะไม่ีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น เราสามารถรับ
ประกันได้ว่าเมื่อพนักงานแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหา เราจะดำ�เนินการอย่างเหมาะสมเพื่อสืบสวนและตอบ
สนองต่อรายงานดังกล่าว ถ้าเราลงความเห็นว่าเกิดการประพฤติ
มิชอบขึ้น บริษัทจะดำ�เนินมาตรการแก้ไข ซึ่งรวมถึงการ
มาตรการทางวินัยตามความเหมาะสม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่
ในตำ�แหน่งใดก็ตาม

นโยบายการรายงานข้อกังวล
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ฝ่ ายบริ หารใช้ กฎ
ระเบี ยบใดในการ
สื บสวน

ฉั นจะได้ รั บการ
คุ้ มครองอย่ างไรบ้ าง

สัมภาษณ์ ซักถาม หรือติดต่อกับผู้ต้องสงสัยด้วยตนเอง ยกเว้น

บริษัทจะไม่ไล่ออก ลดตำ�แหน่ง พักงาน คุกคาม ล่วงละเมิด

ฝ่ายบริหารหรือพนักงานต้องไม่พยายามทำ�การสืบสวน
ถ้าเป็นการร่วมมือกับแผนกตรวจสอบภายใน

พนังานที่เป็นผู้รายงานการฝ่าฝืนกฎโดยที่พนักงานเชื่อหรือมี

เหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่าเป็นความจริง จะได้รับการคุ้มครอง
อันเนื่องมาจากการรายงานดังกล่าว การคุ้มครองนี้หมายถึง
หรือเลือกปฏิบัติในลักษณะใดๆ ต่อพนักงานคนดังกล่าวในแง่
ของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการจ้างงาน บริษัทจะไม่ยอมให้มี
การคุกคาม การตอบโต้ หรือการดำ�เนินการใดๆ ทุกรูปแบบต่อ
พนักงานผู้รายงานหรือช่วยเหลือให้มีการรายงานการฝ่าฝืนกฎ
การคุกคาม การตอบโต้ หรือการดำ�เนินการใดๆ ดังกล่าวจะถูก
รายงานให้หัวหน้าของแผนกตรวจสอบภายในทราบทันที

ต้ องทำ �อย่ างไรถ้ าหากฉั นเชื่ อว่ าตั วเอง
อาจเข้ าไปมี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการละเมิ ด
กฎหรื อนโยบายของบริ ษั ท

ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท คุณจำ�เป็นต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับและนโยบายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ในสถานการณ์
ที่คุณรู้สึกว่าอาจได้ทำ�การละเมิดกฎหมายหรือนโยบายไปแล้ว การรายงานด้วยตัวคุณเองย่อมดีกว่าถูกผู้อื่นตั้งข้อกล่าวหาเสมอ แม้ว่า
การรายงานการละเมิดกฎด้วยตัวเองจะไม่ได้ป้องกันพนักงานให้รอดพ้นจากการดำ�เนินการทางวินัยหรือการดำ�เนินการแก้ไขอื่นๆ แต่
ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่บริษัทจะใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะดำ�เนินการในลักษณะใดต่อไป

นโยบายการรายงานข้อกังวล
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นโยบายนี้ มี ข้ อ
ยกเว้ นอื่ นใด
หรื อไม่
บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับใช้ข้อตกลงการจ้างงาน

ที่ทำ�ไว้ นโยบาย และ/หรือหลักจรรยาบรรณกับ
พนักงานที่ส่งรายงานเข้ามาได้ การกระทำ�ใดๆ ที่
ขัดแย้งกับพนักงานที่พูดถึงการละเมิดข้อตกลง
นโยบาย หรือหลักจรรยาบรรณเหล่านี้จะไม่ถือว่า

ฉั นจะดู ข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้
อย่ างไร

คุณสามารถไปที่อินทราเน็ตไซต์นโยบายส่วนกลาง (Central Policies
Intranet Site) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการกำ�กับดูแลและ
การปฏิบัติตามกฎ และกลไกการรายงาน เช่น Alertline ได้เช่นกัน

เป็นการตอบโต้ ตราบใดที่การบังคับใช้นั้นเป็นไป

คุณสามารถดูหลักจรรยาบรรณของ Jacobs Douwe Egberts ได้ที่:

เพื่อเคารพต่อพนักงานคนอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้รายงาน

www.jacobsdouweegberts.com
หรือส่งอีเมลไปยังแผนกการปฏิบัติตามกฎและการตรวจสอบภายในได้
โดยตรงที่: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

การรายงาน

คณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่นที่มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่นเป็น
ประธาน จะจัดทำ�เอกสารสรุปรายงานที่ได้รับและ
ผลลัพธ์การดำ�เนินการส่งให้กับ GCCO เป็นประจำ�
(อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง)
GCCO จะจัดทำ�เอกสารสรุปรายงานส่วนท้องถิ่น
และทั่วโลกทั้งหมดที่ได้รับส่งให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของกลุ่มผู้บริหารและคณะกรรมการการ
ปฏิบัติตามกฎทั่วโลกเป็นประจำ� (อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง)

นโยบายการรายงานข้อกังวล

JDE
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การติ ดต่ อ /
รายงาน

นโยบายการรายงานข้ อ
กั งวล

การติ ดต่ อ / รายงาน

ประวั ติ เอกสาร

วิ ธี การสื บสวนของ JDE

วิ ธี ติ ดต่ อ ALERTLINE
สายด่วน Alertline เปิดให้บริการแก่พนักงานทุกคนทั่วโลก

หากรู้สึกสะดวกใจที่จะทำ�เช่นนั้นมากกว่า ข้อมูลของคุณจะ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีวันหยุด คุณจึงสามารถแจ้งให้

ถูกเปิดเผยให้เฉพาะกับผู้ที่จำ�เป็นต้องรู้เท่านั้น เช่น ผู้ที่มีส่วน

บริษัททราบถึงการฉ้อฉลที่ได้ทราบมาหรือมีการกล่าวหา ปัญหา

เกี่ยวข้องในการตอบคำ�ถามของคุณ หรือผู้ที่ทำ�การสืบสวนและ

เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจ และประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ

แก้ไขปัญหาที่คุณแจ้งมา

ซึ่งอาจต้องมีการสืบสวนเกิดขึ้น

คุณสามารถติดต่อสายด่วน Alertline ได้ทางหมายเลขต่อไปนี้

สายด่วน Alertline จะเก็บปัญหาและตัวตนของคุณไว้เป็นความ
ลับ คุณสามารถติดต่อ Alertline แบบไม่เปิดเผยตัวได้เช่นกัน

การติดต่อ / รายงาน

นโยบายการรายงานข้อกังวล — JDE
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คุ ณสามารถติ ดต่ อเราได้ ตลอด
เวลา
001 (800) 461-9330

หากคุณกำ�ลังโทรระหว่างประเทศ โปรดไปที่ เครื่องมือการรายงาน และเลือกที่ตั้งของคุณจาก
รายการสำ�หรับหมายเลขต่างประเทศที่กำ�หนดให้กับประเทศของคุณ
หากประเทศของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้ใช้หมายเลข +1-720-514-4400 ต่อไปนี้เพื่อรับสาย/เรียก
เก็บเงินค่าโทรกลับ อาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการและอาจมีค่าบริการในท้องถิ่น
เครื่องมือการรายงาน: http://speakup.jdepeets.com
อีเมล: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
เว็บไซต์ของบริษัท: www.jacobsdouweegberts.com
รายชื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่นสามารถดูได้ที่ ไซต์กรอบการปฏิบัติตาม
กฎของ JDE

การติดต่อ / รายงาน

นโยบายการรายงานข้อกังวล — JDE
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ประวั ติ
เอกสาร

นโยบายการรายงานข้ อ
กั งวล

การติ ดต่ อ / รายงาน

ประวั ติ เอกสาร

วิ ธี การสื บสวนของ JDE

ประวั ติ เอกสาร
เวอร์ ชั น 1.0
ใหม่

เวอร์ ชั น 2.0

เปลี่ยนชื่อนโยบายจาก “นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)” มาเป็น “นโยบายการ
รายงานข้อกังวล (Speak Up Policy)”
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงถึงการรวมแผนก GRC กับแผนกตรวจสอบภายใน ปัจจุบันมีชื่อว่าแผนก
ความเสี่ยงและการรับประกัน (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นการตรวจสอบภายใน)
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรวมกับนโยบาย “การรายงานข้อกังวลและการสืบสวน” ของ Mondelez
เนื่องจากการประกาศเจตจำ�นงการเป็นพันธมิตรด้วย DEMB1753

ประวัติเอกสาร

นโยบายการรายงานข้อกังวล — JDE
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มีส่วนเพิ่มเติมดังนี้:
•

หมายเลข 1 - เหตุใดจึงต้องเป็นนโยบายนี้

•

หมายเลข 5 – เหตุใดฉันจึงควรพูดถึงข้อกังวล

•

หมายเลข 6 - บริษัทคาดหวังอะไรจากฉัน

•

หมายเลข 8 - ต้องทำ�อย่างไรถ้าหากฉันรายงานเรื่องบางอย่างแก่หัวหน้างานแล้วถูกบอกให้ “เงียบไว้”

•

หมายเลข 9 - ฉันควรทำ�อย่างไรถ้ามีพนักงานรายงานว่าอาจมีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎ

•

หมายเลข 10 - วิธีติดต่อ Helpline

•

หมายเลข 13 - ต้องทำ�อย่างไรถ้าหากฉันเกิดไม่แน่ใจว่าฉันอยากจะพูดถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ

•

หมายเลข 16 - ต้องทำ�อย่างไรถ้าหากฉันเชื่อว่าตัวเองอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหรือนโยบาย
ของบริษัท

มีการเปลี่ยนแปลงใน:
•

หมายเลข 3 – ใครต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้บ้าง

•

หมายเลข 4 – นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการตอบโต้เอาคืนมีอะไรบ้าง

•

หมายเลข 11 – ตัวตนของฉันจะถูกเก็บเป็นความลับใช่ไหม

•

หมายเลข 12 – รายงานของฉันจะถูกดำ�เนินการอย่างไร

หัวข้อต่อไปนี้จะถูกตัดออกไปเป็นย่อหน้าแยกต่างหาก:
•

ฉันสามารถแจ้งข้อกล่าวหาโดยปิดบังตัวตนได้หรือไม่

•

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันแจ้งข้อกล่าวหาเท็จ

•

ประโยคที่เพิ่มเข้าไปใน ย่อหน้า 4: ในกรณีที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้จัดการที่รับเรื่องรายงานของคุณ ให้ติดต่อเจ้า

เวอร์ ชั น 2.1 - มี ผลบั งคั บใช้ 10 พฤศจิ กายน 2014
หน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่น (สอบถามผู้ติดต่อฝ่าย HR เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
ปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่นของคุณ)
•

ประโยคที่เพิ่มเข้าไปใน ย่อหน้า 6: ในกรณีที่คุณมีตำ�แหน่งสูงที่สุดใน OpCo หรือประเทศของคุณ คุณควร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎของบริษัททุกครั้ง (ส่งอีเมลไปที่ ethics.compliance@demb.com)
หรือใช้ Alert line

เวอร์ ชั น 2.2 - มี ผลบั งคั บใช้ 6 กรกฎาคม 2015
•

ปรับเปลี่ยนแบรนด์ของนโยบายจาก DEMB เป็น JDE

•

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่สำ�หรับประเทศ JDE ใหม่ใน ส่วนที่ 7 วิธีติดต่อ Alertline

•

เปลี่ยนชื่อแผนกความเสี่ยงและการรับประกัน ไปเป็นการตรวจสอบภายใน

•

เพิ่มประโยคเพื่ออธิบายใน ย่อหน้า 7 ว่าด้วยรายงานที่มีการปิดบังตัวตน

•

อัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ Alertline

เวอร์ ชั น 2.3 - มี ผลบั งคั บใช้ 18 ธั นวาคม 2015
เวอร์ ชั น 2.4 - มี ผลบั งคั บใช้ 5 กุ มภาพั นธ์ 2016

ประวัติเอกสาร

นโยบายการรายงานข้อกังวล — JDE
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เวอร์ ชั น 2.5 - มี ผลบั งคั บใช้ 29 สิ งหาคม 2016
•

อัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ Alertline

•

อธิบายกระบวนการสืบสวนให้ชัดเจน

•

อธิบายกระบวนการรายงานให้ชัดเจน

•

เว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ Alertline ใหม่

•

ภาระความรับผิดต่อนโยบายทั่วโลก (Global Policy Accountability) ย้ายจาก CFO ไปให้ที่ปรึกษาทั่วไป โดยได้ลบ

เวอร์ ชั น 3.0 - มี ผลบั งคั บใช้ มี นาคม 2017
เวอร์ ชั น 3.1 - มี ผลบั งคั บใช้ เมษายน 2017
เวอร์ ชั น 3.2.1 - มี ผลบั งคั บใช้ มิ ถุ นายน 2018
เวอร์ ชั น 3.2.2 - มี ผลบั งคั บใช้ พฤศจิ กายน 2020
คำ�ว่าข้อกังวล “โดยสุจริต” ออกเพื่อแสดงถึงพัฒนาการทางกฎหมาย

เวอร์ ชั น 3.2.3 - มี ผลบั งคั บใช้ กรกฎาคม 2021
•

เว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ Alertline ใหม่

ประวัติเอกสาร
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วิ ธี การ
สื บสวนของ JDE

นโยบายการรายงานข้ อ
กั งวล

การติ ดต่ อ / รายงาน

ประวั ติ เอกสาร

วิ ธี การสื บสวนของ JDE

วิ ธี การสื บสวนของ JDE
•

ภายใน 5 วันหลังจากได้รับรายงาน ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าเจ้า
หน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎทั่วโลกจะนัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่น
และบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายงานอื่นในฐานะสมาชิกของทีมสืบสวนเพื่อนำ�การสืบสวน

•

ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรายงานการประพฤติมิชอบที่ต้องสงสัยจะได้รับแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะ
การสืบสวนล่าสุดภายใน 4 สัปดาห์หลังจากการรายงาน

•

ทีมสืบสวนจะกำ�หนดและปรับแผนการสืบสวนร่วมกับผู้อำ�นวยการฝ่ายการตรวจสอบภายใน
และ GCCO

•

ทีมสืบสวนตั้งเป้าที่จะปิดการสืบสวนและจัดทำ�รายงานขั้นสุดท้ายส่งให้กับผู้อำ�นวยการฝ่าย
การตรวจสอบภายในและ GCCO ภายใน 60 วัน

•

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้มาในระหว่างการสืบสวนจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูล

วิธีการสืบสวนของ JDE

นโยบายการรายงานข้อกังวล — JDE
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•

หากทีมสืบสวนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคล อาจมีการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสิทธิส่วนบุคคลหรือ GCCO ก่อนดำ�เนินขั้นตอนการสืบสวนตามที่กำ�หนด
ไว้

•

การสืบสวนต้องดำ�เนินไปด้วยความยุติธรรม มีความเชี่ยวชาญ ซื่อตรง เท่าเทียม ทันท่วงที
ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นความลับ

•

การสืบสวนจะเน้นที่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายของ JDE หรือกฎหมายที่
บังคับใช้

•

ทีมสืบสวนจะใช้วิธีการดังกล่าวตามความเหมาะสม ตามสมควร และสัมพันธ์กับการสืบสวน
โดยพิจารณาถึงความรุนแรง ความยากง่าย และข้อเท็จจริงที่มีอยู่ของการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัย
นั้นๆ

•

ถ้าทีมสืบสวนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้วิธีการสืบสวนเฉพาะว่ามีความเหมาะสม ตาม
สมควร และสัมพันธ์กันหรือไม่ ทีมควรประสานงานกับ GCCO หรือผู้อำ�นวยการฝ่ายการตรวจ
สอบภายในก่อนเริ่มดำ�เนินการ

•

สำ�หรับการสัมภาษณ์เพื่อการสืบสวน ทีมสืบสวนควรเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำ�เป็นแก่ผู้ถูก
สัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์

•

ชื่อของผู้รายงานจะไม่มีการเปิดเผย

•

การให้ข้อมูลแแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะปกปิดตัวตนของผู้รายงานให้เป็นความลับมากที่สุดเท่าที่
จะสามารถทำ�ได้

•

ทีมสืบสวนจะตรวจสอบดูว่ามีการปฏิบัติตามหลักการ “การพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม”
โดยจะให้โอกาสอย่างเพียงพอแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อนำ�เสนอประเด็นของข้อกล่าวหาจากมุม
มองของตน

•

ข้อเท็จจริงของการสืบสวนดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการสืบสวนจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ และจำ�กัดไว้เฉพาะผู้ที่จำ�เป็นต้องรับทราบข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

•

ทีมสืบสวนจะจัดทำ�รายงานขั้นสุดท้ายอันประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง หลักฐาน และการดำ�เนิน
การที่แนะนำ� เพื่อส่งให้กับผู้อำ�นวยการฝ่ายการตรวจสอบภายในและ GCCO

•

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตรวจสอบภายในและ GCCO จะตัดสินใจว่าควรรายงานปัญหานี้ต่อคณะ
กรรมการการปฏิบัติตามกฎทั่วโลกหรือไม่

•

ทีมสืบสวนควรแจ้งผลการสืบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทันทีที่การสืบสวนยุติลงโดยสมบูรณ์

•

ทีมสืบสวนควรแจ้งการยุติการสืบสวนและบทสรุปใดๆ ของการสืบสวนให้ผู้รายงานทราบ
ภายในขอบเขตที่สามารถชี้แจงได้ ในกรณีของรายงานที่มีการปิดบังตัวตน รายงานจะมีการ
ดำ�เนินการจนเสร็จสิ้นในเครื่องมือ alertline ออนไลน์ ซึ่งผู้รายงานที่ปิดบังตัวตนสามารถเข้า
ดูได้ด้วยรหัส pin เนื่องจากการดำ�เนินการเชิงแก้ไขอาจเกี่ยวพันถึงกลุ่มคณะอื่น ทีมสืบสวน
จึงอาจระบุเฉพาะการดำ�เนินการที่เหมาะสมที่ได้ดำ�เนินการไปแล้วเท่านั้น

•

ผู้สืบสวนทุกคนต้องส่งคืนข้อมูลใดก็ตามที่ถือครองอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎ
ส่วนท้องถิ่น

•

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎส่วนท้องถิ่นจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในคดีให้
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันใดๆ ได้โดยทันที

วิธีการสืบสวนของ JDE
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