
 

นโยบายสายดว่นการแจง้เบาะแสและจรยิธรรมทางธุรกจิของ CROWN  

 

I. จดุประสงค ์
 
Crown Holdings, Inc. และบรษัิทตา่งๆ ในเครอื (รวมเรยีกวา่ “Crown”) 
มหีนา้ทีร่ักษาไวซ้ึง่คณุคา่และการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สงูสดุ 
การจะปฏบิัตไิดต้ามค ามั่นสญัญาน้ี Crown ตอ้งอาศัยคณะกรรมการ เจา้หนา้ที ่
และพนักงานทกุคนในการด าเนนิธรุกจิอยา่งมบีรูณภาพ เคารพและปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้บังคับทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใช ้และมุง่มั่นทีจ่ะยดึถอืในมาตรฐานสงูสดุดา้นความซือ่สตัย ์
คณุธรรม และความเหมาะสมตอ่การปฏบิัตหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบของตนเอง 
 
นอกเหนือจากค ามั่นสญัญาน้ีและค ามั่นสญัญาของ Crown 
ในการเสรมิสรา้งสิง่แวดลอ้มทีส่ามารถรายงานขอ้กงัวลและจัดการการประเดน็ปัญหาไดโ้ดยไมต่ ้
องกลัวตอ่การตอบโตเ้อาคนื Crown ยังน านโยบายการแจง้เบาะแสนี ้(Whistleblowing Policy) 
และสายรายงานดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิแบบใหมข่อง Crown (“Crown’s new Business Ethics 
Line” หรอื “CBE Line”)  CBE Line ใชเ้ป็นชอ่งทางทีเ่ป็นความลับ 
ซึง่บรหิารจัดการโดยบคุคลทีส่าม เพือ่ใหพ้นักงาน คณะกรรมการ เจา้หนา้ที ่ผูใ้หค้ าปรกึษา 
ลกูคา้ ผูจ้ าหน่าย 
และผูท้ีท่ าธรุกจิรว่มกนัไดร้ายงานโดยสจุรติในการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่หลักจรรยาบรรณและจริ
ยธรรมทางธรุกจิของ Crown หรอืนโยบายหรอืขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของ Crown ทีม่ผีลบังคับใช ้
 
 

II. นโยบายการแจง้เบาะแส 
 
พนักงานทกุคนมหีนา้ทีร่ับผดิชอบตอ่การปกป้องชือ่เสยีงและบรูณภาพของ Crown 
สิง่ส าคัญคอืคณุตอ้งรายงานการละเมดิดังกลา่วหากคณุทราบหรอืเชือ่ไดว้า่มผีูท้ีด่ าเนนิธรุกจิหรอื
กระท าการใดๆ ในนามของ Crown ทีฝ่่าฝืนตอ่กฎหมาย 
หลักจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิของ Crown 
หรอืนโยบายหรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้พนักงานของ Crown 
มหีนา้ทีร่ายงานการละเมดิใดๆ ตอ่ (i) หัวหนา้งานของตน, (ii) 
ผูจ้ัดการโรงงานหรอืผูม้ตี าแหน่งเทยีบเทา่, (iii) 
เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง, หรอื (iv) CBE Line 
ทีบ่รหิารจัดการโดยผูใ้หบ้รกิารบคุคลทีส่ามอสิระ ซึง่ไดแ้ก ่Lighthouse Services 
ส ำหรับขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัประเด็นปัญหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ในสถานทีท่ างาน เชน่ 
ความคับขอ้งใจตอ่การประเมนิประสทิธภิาพการท างาน ชัว่โมงการท างาน คา่แรง 
การขอขึน้เงนิคา่ตอบแทน ความไมล่งรอยกนักบัเพือ่นรว่มงานหรอืหัวหนา้งาน ฯลฯ  
สำมำรถแจง้ตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลของพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งได ้
 
ขอแนะน าเป็นอยา่งยิง่ใหพ้นักงานรายงานขอ้กงัวลใดๆ ตอ่หัวหนา้งานของตนเองเป็นอันดับแรก 
แมว้า่พนักงานแตล่ะคนจะสามารถรายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ในรปูแบบทีส่ะดวกตอ่ตนเองที่
สดุไดก้ต็าม  
หากพนักงานรูส้กึไมส่บายใจไมว่า่ในทางใดก็ตามตอ่การรายงานการละเมดิตอ่หัวหนา้งานของตน
เอง (ตัวอยา่งเชน่ หากวา่หัวหนา้งานคนดังกลา่วมสีว่นเกีย่วขอ้งในการละเมดินัน้ๆ 
เป็นการสว่นตัว) พนักงานสามารถรายงานการละเมดิดังกลา่วตอ่ผูจ้ัดการโรงงาน 
เจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบระดับภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง, CBE Line, 
หรอืแจง้ตอ่บคุลำกรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีเ่กีย่วกบัปัญหำระหวำ่งบคุคลหรอืปั
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ญหำในกำรจำ้งงำน ตามทีก่ฎหมายมผีลบังคับใช ้รายงานตา่งๆ 
จะปกปิดตัวตนผูร้ายงานเป็นความลับไดห้ากมกีารรอ้งขอ เน่ืองจากบางครัง้ 
การสบืสวนการรายงานของบรษัิทจะด าเนนิการไดย้ากยิง่ขึน้หากการรายงานเป็นแบบปกปิดตัวตน 
จงึขอแนะน าใหร้ายงานขอ้กงัวลโดยตรงตอ่หัวหนา้งานหรอืผูจ้ัดการโรงงาน  
หรอืแบง่ปันขอ้มลูระบตุัวตนเมือ่ตดิตอ่ผา่นทาง CBE Line หำกรูส้กึปลอดภัยทีจ่ะท ำเชน่นัน้ได ้ 
ผูท้ีท่ าธรุกจิรว่มกนัภายนอก เชน่ ซพัพลายเออร ์ผูร้ับเหมาชว่ง หรอืลกูคา้ของ Crown 
ยังสามารถรายงานการละเมดิทาง CBE Line ไดเ้ชน่กนั 
 
ผูใ้ดก็ตามทีร่ายงานโดยสจุรติจะไดร้ับการคุม้ครองตามนโยบายสว่นดังกลา่วดา้นลา่งเกีย่วกบัการ
ป้องกนัการตอบโตเ้อาคนื 
 

III. ขอบขา่ย 
 

นโยบายนี้จัดท าขึน้เพือ่สนับสนุนใหพ้นักงาน คณะกรรมการ เจา้หนา้ที ่ผูใ้หค้ าปรกึษา ลกูคา้ 
ผูจ้ าหน่าย ผูร้ับเหมาชว่ง และผูท้ีท่ าธรุกจิรว่มกนัสามารถรายงานตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง 
เมือ่เชือ่ไดโ้ดยสจุรติวา่เกดิเหตกุารทีขั่ดตอ่จรยิธรรม หรอืพฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย เชน่ 
การละเมดิตอ่หลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิของ Crown (“หลักการ”), 
หลักจรรยาบรรณของซพัพลายเออร,์ นโยบายสทิธมินุษยชนของ Crosn หรอื 
นโยบายตอ่ตา้นการคอรัปชนัของ Crown (รวมเรยีกวา่ “หลักในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ 

Crown”), กฎหมาย หรอืนโยบายหรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ๆ ทีม่ผีลบังคับใช1้ 

ส าหรับจดุประสงคข์องนโยบายน้ี พฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิหลักจรยิธรรมจะรวมถงึ 
แตไ่มจ่ ากดัเพยีง: 
 

• การจา่ยสนิบน เงนิอัดฉีด หรอืคา่อ านวยความสะดวก 
• การรายงานทางการเงนิทีไ่มเ่หมาะสม การฉอ้โกง การฟอกเงนิ หรอืการยักยอก 

• แนวทางปฏบิัตผิกูขาดตอ่ตา้นการแขง่ขัน เชน่ 
การท าขอ้ตกลงรว่มกบัคูแ่ขง่เกีย่วกบักลยทุธใ์นการก าหนดราคาหรอืเสนอราคา 

• การซือ้ขายหลักทรพัยด์ว้ยขอ้มลูภายใน 

• การปลอมแปลงขอ้มลูบันทกึของบรษัิท 
• แนวทางในการตรวจสอบภายใน/การท าบัญชทีีม่ขีอ้กงัขา 

หรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัความถกูตอ้งแมน่ย าของงบการเงนิหรอืการตรวจสอบภายใน 
• ของขวัญทีม่ากเกนิไปจากผูจ้ัดจ าหน่าย คูค่า้ หรอืลกูคา้ 
• การกลั่นแกลง้หรอืการเลอืกปฏบิัตติอ่พนักงาน  
• การโจรกรรมสนิทรัพยข์อง Crown ไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นบคุคล 
• การซือ้ของสว่นบคุคลโดยใชง้บบรษัิท 

• การละเมดิอยา่งรา้ยแรงตอ่สขุภาพและความปลอดภัย รวมไปถงึขอ้กงัวลดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
รายงานทีแ่จง้จะนับวา่เป็นไป “ดว้ยความสจุรติ” 
เมือ่บคุคลนัน้เชือ่อยา่งจรงิใจวา่ขอ้เท็จจรงิทีร่ายงานไปนัน้เป็นความจรงิ ณ เวลาทีร่ายงาน 
และเชือ่วา่เกดิการละเมดิตอ่นโยบำยหรอืการด าเนนิงานทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายขึน้ 
รายงานทีแ่จง้ไมว่่าโดยมเีจตนารา้ยหรอืเป็นไปดว้ยความทจุรติจะถอืวา่รายงานนัน้เองทีเ่ป็นการล

 
1 ในกรณีของขอ้กงัวลท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแผนก Crown’s Transit Packaging Division (Signode) โปรดติดต่อสายด่วน 
Signode’s Confidential Hotline ไดท่ี้ www.sighelpline.ethicspoint.com 
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ะเมดิตอ่หลักในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ Crown และอาจสง่ใหผ้ลใหม้กีารลงโทษทางวนัิย 
หรอืโทษสงูสดุอาจรวมถงึการยตุกิารจา้งงานหรอืยตุคิวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิได ้ 
 

IV. กระบวนการ 
 
โดยทั่วไปแลว้ พนักงานของ Crown ควรรายงานขอ้กงัวลใดๆ 
ทีม่เีกีย่วกบัการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่หลกัในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ Crown, กฎหมาย 
หรอืนโยบายหรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้
หัวหนา้งานมักเป็นผูท้ีม่ตี าแหน่งเหมาะสมทีส่ดุในการตอบขอ้สงสยัและใหค้ าแนะน าตา่งๆ 
หากคณุรูส้กึไมส่บายใจไมว่า่ในทางใดก็ตามตอ่การรายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้แกห่ัวหนา้งา
น คณุสามารถรายงานขอ้กงัวลดังกลา่วตอ่ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
(เกีย่วกบัเรือ่งปัญหำระหว่ำงบคุคลหรอืปัญหำในกำรจำ้งงำน) ผูจ้ัดการโรงงาน 
หรอืเจา้หนา้ทีด่า้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบในภมูภิำคทีเ่กีย่วขอ้งได ้
หากคณุรูส้กึไมส่ะดวกทีจ่ะรายงานขอ้กงัวลตา่งๆ ผ่านชอ่งทางการรายงานทีม่อียูเ่ดมิของ Crown 
คณุสามารถตดิตอ่ CBE Line ของ Crown ได ้
 
CBE Line ใหก้ารสนับสนุนโดยผูใ้หบ้รกิารบคุคลทีส่าม ซึง่ไดแ้ก ่Lighthouse Services 
และพนักงานระดับมอือาชพีทีผ่า่นการฝึกอบรมเพือ่ใหบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 7 
วันตลอดสปัดาห ์หากตอ้งการเขา้ใชง้าน CBE Line ใหท้ าตามค าแนะน าทีด่า้นลา่ง: 
 

• เว็บไซต:์ www.lighthouse-services.com/crowncork 

• สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา พูดเป็นภาษาอังกฤษ: (877) 222-3029 

(ไมส่ามารถโทรจากเม็กซโิกได)้ 

• สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา พูดเป็นภาษาสเปน: (800) 216-1288 

(ไมส่ามารถโทรจากเม็กซโิกได)้ 

• แคนาดา พูดเป็นภาษาฝรั่งเศส: (855) 725-0002 

• เม็กซโิก: 800-681-5340 

• นอกเหนือไปจากทวปีอเมรกิาเหนือ:  

1. ตรวจสอบดวูา่คณุมหีมายเลขโทรตดิตอ่จากภายนอก 

2. ใหป้้อน รหัสตดิตอ่ ส าหรบัประเทศและ/หรอืระบบโทรศัพทท์ีค่ณุใชต้ดิตอ่มา 

(ดทูีต่ารางดา้นลา่ง โปรดทราบวา่รหัสตดิตอ่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้- ดทูี ่

รหัสตดิตอ่ของ AT&T (att.com))  

3. เมือ่ไดร้ับแจง้ ใหป้้อนหมายเลขตดิตอ่แบบไมเ่สยีคา่บรกิาร (800) 603-2869 

โดยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งกด “1” กอ่นหมายเลขตดิตอ่แบบไมเ่สยีคา่บรกิาร 

4. ตอนน้ีคณุตดิตอ่กบั CBE Line ไดแ้ลว้ เสยีงทักทายตอบรับจาก Lighthouse 

จะเลน่ในภาษาตา่งๆ เลอืกภาษาไดเ้มือ่มกีารแจง้ใหก้ด หรอืกด 0 

แลว้แจง้ตอ่พนักงานทีพู่ดภาษาอังกฤษวา่คณุตอ้งการเลอืกภาษาใด 

จากนัน้ลา่มจะเขา้รว่มในการโทรครัง้น้ี 

รหสัตดิตอ่ถงึสายดว่นจรยิธรรม 

บำรเ์บโดส ……………………………. 1-800-225-5288  อนิโดนีเซยี ………..………………..…………001-801-10 

เบลเยยีม …………………………..…….. 0-800-100-10  อติำล ี………………..……………..…………800-172-444 

บรำซลิ……………………………..……0-800-890-0288  จำไมกำ้ ……………….…………...……1-800-872-2881 

                                             0-800-888-8288  จอรแ์ดน ………………………….....…………1-880-0000 

กัมพูชำ ……………………………..……1-800-881-001  มำเลเซยี …………..……..………….……1-800-80-0011 

http://www.lighthouse-services.com/crowncork
https://www.business.att.com/collateral/access.html
https://www.business.att.com/collateral/access.html
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จนี ……………...…………………..…………...… 10-811  โปแลนด ์……..……..…………….…0-0-800-111-1111 

South, Shanghai - CT  สงิคโปร ์……………...…………SingTel 800-011-1111 

108-888  StarHub 800-001-0001 

North, Beijing CNCG  สโลวำเกยี ……….……………………..…0-800-000-101 

โคลัมเบยี ………….…………………01-800-911-0010  สเปน …………..……………………..………900-99-0011 

{สเปน} 01-800-911-0011  สวติเซอรแ์ลนด ์……..….…………..……0-800-890011 
ฝรั่งเศส …………………...…Orange  0-800-99-0011  ไทย …………………………...……..……1-800-0001-33 

Telecom Development 0-805-701-288  ตรุก ี…………………………..……..……0-811-288-0001 

กรซี ………………..…………………………00-800-1311  สหรัฐอำหรับเอมเิรตส ์………….….……..……8000-021 

ฮอ่งกง ……………………………………… 800-96-1111  du 8000-555-66 
Hong Kong Telephone   Military-USO & cellular 8000-061 

800-93-2266  สหรำชอำณำจักร ……..……..…….……0-800-89-0011 
New World Telephone  เวยีดนำม………………….……………VNPT 1-201-0288 

ฮังกำร ี……………..…...…...……...… 06-800-011-11  Viettel 1-228-0288 

    

• อเีมล: reports@lighthouse-services.com (หมายเหต:ุ คณุตอ้งแจง้ชือ่ของ Crown 

ไวใ้นรายงานของคณุดว้ย) 

• ไปรษณีย:์ Lighthouse Services, 1710 Walton Road, Blue Bell PA 19422 USA 

(หมายเหต:ุ คณุตอ้งแจง้ชือ่ของ Crown ไวใ้นรายงานของคณุดว้ย) 

ขอ้กงัวลทีแ่จง้แบบไมร่ะบตุัวจนจะไดร้ับการสบืสวน 
แตจ่ะพจิารณาตามระดับความรา้ยแรงของประเด็นทีร่อ้งเรยีน ความน่าเชือ่ถอืของขอ้กงัวล 
และความน่าจะเป็นตามการยนืยันขอ้กลา่วหาจากแหลง่ขา่วทีห่าได ้ 
 
ขอแนะน าใหผู้ร้ายงานแจง้รายละเอยีดใหเ้ฉพาะเจาะจงทีส่ดุเทา่ทีท่ าได ้รวมถงึชือ่ วันที ่สถานที ่
และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ลักษณะของขอ้กงัวล และสาเหตทุีผู่ร้ายงานทราบถงึปัญหาดังกลา่วได ้
นอกจากน้ียังขอแนะน าใหผู้ร้ายงานแจง้เอกสารหรอืขอ้มลูอา้งองิสนับสนุนทัง้หมดทีเ่ชือ่ไดว้า่จะช่

วยให ้Crown ประเมนิขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 

V. การสบืสวน 
 

A. การรบัรายงานในตอนแรก  
 
รายงานทัง้หมดทีส่ง่มาทาง CBE Line จะไดเ้ป็นทีร่ับทราบทันททีีแ่จง้ 
(ปกตจิะอยูภ่ายในระยะเวลา 7 วัน ขึน้อยูก่บัพืน้ทีเ่ขตอ านาจศาล)  
แจง้ใหท้ราบถงึการไดร้ับรายงาน 
มไิดเ้ป็นการแจง้เตอืนใหท้ราบวา่ขอ้กลา่วหาทีแ่จง้ในรายงานนัน้อยูใ่นขอบขา่ยของนโยบายนี้ 
หรอืเป็นการแจง้ใหท้ราบวา่จะมกีารสบืสวนอยา่งเป็นทางการแตอ่ยา่งใด 
อาจมกีารขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิในการแจง้ใหท้ราบถงึการไดร้ับรายงานหากขอ้มลูทีผู่ร้ายงานให ้
มามคีวามไมส่มบรูณ์หรอืไมเ่พยีงพอทีจ่ะให ้Crown 
ประเมนิความถกูตอ้งหรอืขอบขา่ยของขอ้กงัวลไดอ้ยา่งเหมาะสม หากทาง Crown 
ไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบถงึการไดร้ับรายงานเนื่องจากขอ้มลูผูต้ดิตอ่ในรายงานไมถ่กูตอ้ง 
ผูร้ายงานอาจขอรับขอ้มลูตดิตามผลเกีย่วกบัขอ้กงัวลของตนเองไดโ้ดยการตดิตอ่มาที ่CBE Line  
 
แผนกกฎหมายของ Crown จะไดร้ับส าเนาของรายงานแตล่ะฉบับทีแ่จง้ผา่นมายัง CBE Line  
แผนกกฎหมายจะมอบหมายรายงานไปยังแผนกทีเ่หมาะสม (เชน่ ทรัพยากรบคุคล, การเงนิ, 
การตรวจสอบภายใน, กฎหมาย) 

mailto:reports@lighthouse-services.com
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เพือ่ระบวุา่ขอ้กงัวลทีร่ายงานมานัน้อยูใ่นขอบขา่ยของนโยบายนี้หรอืไม ่
และจ าเป็นตอ้งมกีารสบืสวนอยา่งเป็นทางการหรอืไม ่
การด าเนนิการปฏบิัตจิะขึน้อยูก่บัลกัษณะของขอ้กงัวล 
(วา่ขอ้เรยีกรอ้งอยูใ่นประเภททีค่รอบคลมุในนโยบายนี้หรอืไม)่ 
ตลอดจนระดับของขอ้มลูทีแ่จง้มาให ้
จะมกีารแบง่ปันรายงานกับพนักงานและบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้งในการสบืสว่นดังกลา่วเทา่นัน้ 
ผูใ้ดก็ตามทีไ่ดร้ับรายงานดังกลา่วจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ผกูมัดในการเก็บรกัษาความลับ 
โปรดทราบวา่ขอ้กงัวลบางประเภทอาจแกไ้ขไดด้ว้ยการตกลงกนัในการด าเนนิการโดยไมจ่ าเป็นต ้
องมกีารสบืสวนอยา่งเป็นทางการ 
 
การระบวุา่ขอ้กงัวลทีร่ายงัน้นัน้อยูใ่นขอบขา่ยของนโยบายนี้หรอืไม ่
และจ าเป็นตอ้งมกีารสบืสวนหรอืไมนั่น้จะเกดิขึน้ทันททีีท่ าไดแ้ละเป็นไปตามกฎหมายและระเบยี
บทีม่ผีลบังคับใชท้ัง้หมด ในกรณีทีร่ะบวุา่ขอ้กงัวลทีร่ายงานไมอ่ยูใ่นขอบขา่ยของนโยบายน้ี 
ผูท้ีร่ายงานจะไดร้ับแจง้และจะมกีารท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูร้ายงานทีร่วบรวมไว ้
ไมส่ามารถระบตุัวตนไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้ 
 

B. การสบืสวนรายงานทีอ่ยูใ่นขอบขา่ยของนโยบาย  
 
หากมกีารระบวุา่ขอ้กงัวลทีร่ายงานนัน้อยูใ่นขอบขา่ยของนโยบายน้ีและจ าเป็นตอ้งมกีารสบืสวน 
แผนกทีไ่ดร้ับมอบหมาย (เชน่ ทรัพยากรบคุคล, การเงนิ, การตรวจสอบภายใน, กฎหมาย) 
จะเริม่ตน้การสบืสวน  
ลักษณะของการสบืสวนจะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของขอ้กงัวลทีร่ายงาน 
หากรายงานไมม่ขีอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้น 
อาจท าใหม้ขีอ้มลูไมเ่พยีงพอใหส้ามารถสบืสวนขอ้กงัวลไดอ้ยา่งเต็มที ่
ผูใ้ดก็ตามทีม่สีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูในระหวา่งด าเนนิการสบืสวน 
รวมทัง้บคุคลทีส่ามทีส่บืสวนในนามของ Crown 
ตอ้งยดึมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามระเบยีบการเก็บรักษาความลับอยา่งเขม้งวด 
การสบืสวนจะเป็นไปในลักษณะทีเ่ป็นกลางและไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใด 
รวมทัง้ปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับระดับทอ้งถิน่ทีม่ผีลบังคับใชท้ัง้หมด 
ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการสบืสวนใหแ้ลว้เสร็จจะขึน้อยูก่บัประเภทของการด าเนนิงานทีก่ลา่วหา 
และความใชง้านไดข้องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูร้ายงานจะไดร้ับค ำแนะน ำเกีย่วกบัการสบืสวนและจะไดร้ับขอ้เสนอแนะตามขอบเขตทีผู่ส้บืสวนเ
ห็นวา่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับระดับทอ้งถิน่ทีม่ผีลบังคับใชท้ัง้หมด 
 
เมือ่การสบืสวนเสร็จสิน้ และกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชอ้นุญาตใหท้ าได ้
อาจมกีารด าเนนิการแกไ้ขปัญหาโดย Crown และ/หรอืการด าเนนิการทางวนัิยตอ่ผูท้ีถ่กูรายงาน 
การด าเนนิการเฉพาะโดย Crown จะตา่งกนัไปตามเรือ่งทีไ่ดร้ับรายงานและผลของการสบืสวน 
Crown จะแจง้ใหผู้ร้ายงานทราบวา่การสบืสวนเสร็จสิน้แลว้ 
และมาตรการทีเ่หมาะสมซึง่ไดน้ ามาใชใ้นกรณีทีม่ ี 
โดยคาดวา่พนักงานทกุคนจะใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีใ่นการสบืสวนใดกต็ามทีด่ าเนนิการโดย 
หรอืในนามของ Crown  
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VI. การป้องกนัการตอบโตเ้อาคนื 
 
Crown จะไมท่นกบัการลงโทษใดก็ตามตอ่ผูท้ีร่ายงานโดยสจุรติ 
ตามหลักในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ Crown 
หรอืผูท้ีม่สีว่นรว่มในการสบืสวนตามการรายงาน 
แมว้า่จะไมพ่บหลักฐานทีเ่พยีงพอจะยนืยันขอ้กงัวลดังกลา่วก็ตาม ผูใ้ดก็ตามทีร่ายงาน 
เสนอใหม้กีารรายงาน หรอืขอค าปรกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ 
จะไดร้ับการปฏบิัตดิว้ยความเคารพและสมศักดิศ์ร ีพนักงานจะไมถ่กูลงโทษ 
หรอืตอบโตเ้อาคนืจากการรายงานทีม่เีจตนาโดยสจุรติ หากพบวา่บคุลำกรของ Crown 
ไดต้อบโตเ้อาคนื หรอืกระท าการใดไปในทางทีเ่ป็นการลงโทษพนักงานของ Crown 
คนอืน่ทีร่ายงานการละเมติโดยสจุรติ จะถกูลงโทษทางวนัิย 
หรอืโทษสงูสดุอาจรวมถงึการยตุกิารจา้งงานได ้การใชง้าน CBE Line ในทางทีผ่ดิ 
หรอืการรายงานทีแ่จง้ไมว่า่โดยมเีจตนารา้ยหรอืเป็นไปดว้ยความทจุรติจะถอืวา่เป็นการละเมดิตอ่
หลักในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ Crown และอาจสง่ใหผ้ลใหม้กีารลงโทษทางวนัิย 
รวมถงึการยตุกิารจา้งงานหรอืยตุคิวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิได ้
 
อาจมกีารใชม้าตรการปกป้องเพิม่เตมิในพืน้ทีเ่ขตอ านาจศาลในทอ้งที ่
ขึน้อยูก่บักฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้
 
 

VII. การเก็บรกัษาความลบั 
 
CBE Line อนุญาตใหส้ามารถรายงานขอ้กงัวลไดแ้บบปกปิดตัวตนไดต้ามดลุยพนิจิของตนเอง 
เวน้แตบ่คุคลนัน้จะอยูใ่นประเทศทีม่ขีอ้จ ากดัอยา่งเขม้งวดในเรือ่งการรายงานแบบไมเ่ปิดเผยตัวต
น บคุลากรอสิระทีผ่า่นการฝึกอบรมซึง่ไมใ่ชพ่นักงานของ Crown 
จะเป็นผูด้แูลจัดการระบบสายดว่น เมือ่ผูร้ายงานตอ้งการใหป้กปิดตัวตน ผูท้ีบ่รหิารจัดการ CBE 
Line จะพยายามทกุวถิทีางเพือ่ปกป้องตัวตนของผูร้ายงาน 
โปรดทราบวา่ขอ้มลูใดก็ตามทีใ่หไ้วใ้นรายงานกำรแจง้เบำะแส 
อาจใชเ้ป็นพืน้ฐานในการสบืสวนภายในและ/หรอืภายนอกโดย Crown ในเรือ่งทีท่ีร่ายงาน  
 
หากผูร้ายงานระบุถงึตัวตนของตนเอง หรอืวา่ Crown ทราบไดถ้งึตัวตนของผูร้ายงาน 
จะมกีารเก็บตัวตนของผูร้ายงานไวเ้ป็นความลับ 
จะมกีารพูดคยุถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กงัวลทีร่ายงานในขอบเขตเทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ 
บคุคลทีไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่วได ้
รวมทัง้บคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืสวนใดก็ตาม จะเก็บรักษาขอ้มลูตัวตนของผูร้ายงาน 
และขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กงัวลทีร่ายงานไวเ้ป็นความลับ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลใดกต็ามทีร่วบรวมไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของการสบืสวนใดๆ 
จะเก็บไวจ้นกวา่จะไดข้อ้สรปุจากทีด่ าเนนิการตามทีร่ะบไุวโ้ดยกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 

 


