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บทนำ า

สารบัญ

นโยบายการรายงาน
ข้ อกั งวล

ประวั ติ เอกสาร วิ ธี การสื บสวน
ของ JDE

การติ ดต่ อ / 
รายงาน



วั ตถุ ประสงค์

ขอบเขตของนโยบาย

เร�ค�ดหวังว่�พนักง�นของเร�จะร�ยง�นข้อกังวลและ
ร�ยง�น (เรื่องที่สงสัยว่�จะเป็น) ก�รฉ้อฉล คว�มผิดปกติ
 และก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ/หรือนโยบ�ยของบริษัท
 รวมถึงหลักจรรย�บรรณ

นโยบ�ยนี้จะใช้กับพนักง�น เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น และผู้
บริห�รทุกคนของ JDE รวมทั้งสม�ชิกและบริษัทในเครือ
ทั้งหมด (ในที่นี้จะเรียกรวมกันว่� “บริษัท”)

ถ้�คุณพบเห็น ประสบ หรือสงสัยว่�จะมีก�รฉ้อฉล คว�มผิด
ปกติ หรือก�รปฏิบัติที่ไม่เหม�ะสม คุณจำ�เป็นต้องร�ยง�น
ทันที ข้อตกลงพื้นฐ�นนี้บังคับใช้กับทุกคนที่ทำ�ง�นให้กับ
บริษัทไม่ว่�ที่ใดในโลก ไม่ว่�คุณจะทำ�ง�นในประเทศใดและ
ไม่ว่�จะอยู่ในตำ�แหน่งง�นหรือระดับเงินเดือนใด ห�กคุณรู้
ว่�มีก�รกระทำ�ผิด บริษัทค�ดหวังว่�จะได้รู้เรื่องนี้จ�กคุณ

แผนกตรวจสอบภ�ยในของบริษัทจะดำ�เนินกระบวนก�ร
เพื่อตรวจสอบข้อกล่�วห�เกี่ยวกับก�รฉ้อฉลและก�รปฏิบัติที่
ไม่เหม�ะสมอื่นๆ

สารบัญ
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เมื่อคุณร�ยง�นและพูดถึงข้อกังวล หรือร�ยง�นก�รกระทำ�ผิด คุณกำ�ลัง
ทำ�สิ่งที่ถูกต้องและบริษัทจะไม่ยอมให้เกิดก�รตอบโต้เอ�คืนใดๆ กับ
คุณ ห�กคุณทร�บหรือสงสัยว่�จะมีก�รกระทำ�เพื่อเป็นก�รตอบโต้เอ�
คืนกับคุณ พนักง�นคนอื่น หรือซัพพล�ยเออร์ คุณควรร�ยง�นให้ผู้
จัดก�รทร�บหรือติดต่อส�ยด่วน Alertline ทันทีที่ส�ม�รถทำ�ได้

ผู้ที่ทำ�ก�รตอบโต้เอ�คืนแก่พนักง�นที่ร�ยง�นข้อกังวลจะต้องได้รับ
โทษ ซึ่งอ�จรวมถึงก�รเลิกจ้�ง ในท�งกลับกัน ข้อกังวลหรือข้อกล่�วห�
ที่มีก�รร�ยง�นด้วยเจตน�ไม่สุจริต (เช่น ทร�บว่�เรื่องที่ร�ยง�นไม่ใช่
เรื่องจริง) จะไม่มีก�รยอมคว�ม และพนักง�นที่กระทำ�ก�รดังกล่�วจะถูก
ลงโทษ รวมทั้งก�รเลิกจ้�ง

บริษัทย่อมไม่ส�ม�รถทำ�ต�มพันธสัญญ�ที่ว่�บริษัทจะกระทำ�ก�รด้วย
คว�มซื่อสัตย์ได้ ถ้�พวกเร�ที่เป็นพนักง�นทั้งหมดไม่ร�ยง�นในเวล�ที่
สมควรจะทำ� ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องได้รู้ถึงข้อกังวลต่�งๆ จึงจะส�ม�รถ
จัดก�รกับปัญห�ดังกล่�วได้อย่�งรวดเร็วและเหม�ะสม ก�รพูดถึงข้อ
กังวล เท่�กับคุณกำ�ลังช่วยปกป้องบริษัทของเร�และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ด้วยตัวคุณเอง นอกจ�กนี้ ยังช่วยลดคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินและ
เสียชื่อเสียงจ�กก�รฉ้อฉลและ/หรือก�รประพฤติมิชอบด้วย

นโยบายของบริ ษั ทเกี่ ยว
กั บการตอบโต้ เอาคื นมี
อะไรบ้ าง

เหตุ ใดฉั นจึ งควรพู ด
ถึ งข้ อกั งวล

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล

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 6



สารบัญ

นอกจ�กหน้�ที่ที่ต้องรู้เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎและคว�มซื่อสัตย์ที่
เกี่ยวข้องกับง�นของตนแล้ว คุณยังต้องร�ยง�นทันทีห�กเชื่อว่�มีใครบ�งคน
กระทำ�ก�รในน�มของบริษัท (รวมถึงตัวคุณเองด้วย) ทั้งที่ทำ�ไปแล้ว กำ�ลัง
ทำ�อยู่ หรืออ�จจะทำ�บ�งอย่�งที่ละเมิดต่อกฎหม�ยหรือนโยบ�ยของบริษัท
 หรือได้เข้�ไปมีส่วนพัวพันในก�รฉ้อฉลหรือก�รประพฤติมิชอบ ตัวอย่�งของ
ก�รกระทำ�ผิด (ที่ถูกกล่�วห�) ซึ่งเป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย ข้อบังคับ และ/หรือ
นโยบ�ยของบริษัทซึ่งคุณควรร�ยง�น ได้แก่:

1.  การรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ:

a. ก�รรับรู้ร�ยได้ที่ไม่เหม�ะสม

b. ธุรกรรมปลอมหรือธุรกรรมที่ไม่อ�จเลี่ยงประเด็นด้�นคว�มใกล้ชิดได้

c. ก�รหมุนเวียนธุรกรรม (Round tripping)

d. ก�รบันทึกสินทรัพย์ม�กเกินไป (ลูกหนี้ก�รค้�/สินค้�คงคลังปลอม)

e. ก�รยืนยันคว�มถูกต้องของก�รลงทุนไม่เหม�ะสม เช่น ก�รย้�ย
 OPEX-CAPEX

f. ก�รบันทึกหนี้สินและค่�ใช้จ่�ยต่ำ�เกินไป เช่น ก�รเลื่อนไปเป็นรอบ
ระยะเวล�อื่น

g. ก�รใช้บัญชีระหว่�งบริษัท บัญชีพัก หรือประม�ณก�รของฝ่�ยบริห�ร
เพื่อเพิ่มฐ�นะท�งก�รเงิน

h. ก�รเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหม�ะสม

i. ก�รสร้�ง ก�รร�ยง�น หรือก�รปลอมแปลงอื่นใดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยว
กับธุรกิจของบริษัทและบันทึกท�งก�รเงิน หรือก�รนำ�ส่งภ�ยใต้ข้อ
กำ�หนด

2.  การยักยอกสินทรัพย์ โดยเฉพาะ:

a. ก�รข�ยหรือหักส่วนลดที่ไม่ได้บันทึกไว้

b. ก�รใช้ผู้ข�ยที่ปลอมขึ้นม�หรือมีประเด็นเงินใต้โต๊ะ

c. ก�รซื้อส่วนตัวโดยใช้บัญชีของบริษัท

d. ก�รจ่�ยเงินเดือนให้กับพนักง�นที่ปลอมขึ้น

e. ก�รขโมยสินค้�คงคลัง เช่น โดยก�รข�ยหรือก�รตัดบัญชีที่ปลอมขึ้น

f. ก�รเจตน�ลงบันทึกท�งบัญชีผิดในรูปแบบอื่น

บริ ษั ทคาดหวั งอะไร
จากฉั น

นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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3.  มีส่วนบงการกระบวนการประกวดราคา

4.  การเรียกเก็บเงินจากผู้ขายสูงเกินจริง

5.  การคิดค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้าสูงเกินจริง

6.  การหลบเลี่ยงภาษี

7.  การจ่ายเงินนอกระบบ

8.  การฟอกเงิน

9.  เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญหรือเบี้ยประกันที่ไม่เหมาะ
สม

10.  การติดสินบนเชิงพาณิชย์

11.  การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

12.  การใช้สินทรัพย์ขององค์กรที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กร

13.  การเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสม

14.  การให้เงินใต้โต๊ะ

15.  ผลประโยชน์ทับซ้อน

16.  การก้าวก่ายหน้าที่ด้านงานบริหาร

17.  การฉ้อฉล การทุจริต หรือพฤติกรรมที่คุกคามผู้อื่น

18.  การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการเลือกปฏิบัติ

19.  การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

20.  การสมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่ง

21.  การสมรู้ร่วมคิดที่ทำาลายการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่

22.  การรับหรือมอบของขวัญที่ไม่ได้รับอนุญาต

23.  การละเมิดนโยบายทางการตลาด

24.  ความรุนแรงในสถานที่ทำางาน

25.  การใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด

26.  การขโมยหรือการยักยอก

27.  การตอบโต้เอาคืนผู้ที่แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ

28.  ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของบุคคลหรือผลิตภัณฑ์

29.  การดัดแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์

30.  การไม่ปฏิบัติตามกฎเมื่อทำาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหว

31.  การฝ่าฝืนกฎหมายในรูปแบบอื่น

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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เมื่อดำ�เนินก�รสืบสวน บริษัทค�ดหวังว่�จะได้รับคว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่
จ�กพนักง�นของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงซัพพล�ยเออร์ ผู้
ข�ย ผู้รับจ้�ง และพนักง�นที่เกี่ยวข้องของหน่วยง�นต่�งๆ ที่กล่�วม� และ
จะไม่ยอมให้มีก�รขัดขว�งก�รสืบสวนเกิดขึ้น บริษัทค�ดหวังให้ทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนก�รสืบสวนจะจัดก�รกับเรื่องเหล่�นี้ด้วยคว�ม
ระมัดระวังและเก็บเป็นเป็นคว�มลับที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ ก�รมอบหม�ยให้
ดำ�เนินก�รและสนับสนุนก�รสืบสวนดังกล่�วเหล่�นั้นจะต้องเป็นไปต�มวิธี
ก�รสืบสวนของบริษัท และให้คว�มสำ�คัญสูงสุดกับก�รสืบสวนจนเสร็จสิ้น
ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดอย่�งมีประสิทธิผลและประสิทธิภ�พ

สารบัญ

ถ้�คุณมีข้อมูลพื้นฐ�นที่สมเหตุสมผลให้เชื่อได้ว่�มีก�รละเมิดกฎหม�ย ก�ร
ละเมิดนโยบ�ยใดๆ ของบริษัท หรือพฤติกรรมที่ไร้จริยธรรมอื่นๆ เกิดขึ้น 
คุณควรร�ยง�นกิจกรรมต้องสงสัยดังกล่�วด้วยวิธีก�รใดวิธีก�รหนึ่งต่อไปนี้:

• ร�ยง�นปัญห�กับผู้จัดก�ร (ผู้ซึ่งจะต้องยกระดับก�รดำ�เนินก�รต่อไป ดู
 หน้� 10 ด้�นล่�ง);

• ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดก�รของคุณ ให้ติดต่อเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�ร
ปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่น (สอบถ�มผู้ติดต่อฝ่�ย HR เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่นของคุณหรือ
เข้�ไปที่ลิงก์นี้ https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/
RACommunity/Pages/About.aspx และคลิกที่มุมมองย่อย ‘Local 
Compliance’)

• ร�ยง�นปัญห�ไปยังฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนกล�ง
โดยตรง (ส่งอีเมลตรงไปยัง:  
ethics.compliance@JDEcoffee.com) หรือ

• ร�ยง�นปัญห�ผ่�นส�ยด่วน Alertline ของบริษัท

คุณส�ม�รถใช้ Alertline ได้ห�กไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับ
ใครเป็นก�รส่วนตัว ห�กอย�กร�ยง�นปัญห�กับบุคคลที่ส�ม
ที่เป็นอิสระ หรือห�กอย�กให้ปิดบังตัวตนของคุณต่อไป

เพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินและเสียชื่อเสียง
 ก�รได้เห็นภ�พรวมของปัญห�ที่ร�ยง�นเข้�ม�ที่ส่วนกล�ง
ทั้งหมดครบถ้วนย่อมเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ถ้�คุณรับ
ทร�บหรือสงสัยว่�ปัญห�ติดอยู่ที่ฝ่�ยบริห�รส่วนท้องถิ่นด้วย
เหตุผลบ�งอย่�งและทำ�ให้ไม่มีก�รร�ยง�นต่อไปยังฝ่�ยก�ร
ปฏิบัติต�มกฎส่วนกล�ง คุณจำ�เป็นต้องร�ยง�นเรื่องนี้ทันที
โดยใช้ส�ยด่วน Alertline หรือ Webline หรือส่งอีเมลไปที่ 
ethics.compliance@JDEcoffee.com

ฉั นจะพู ดถึ งข้ อกั งวล
ได้ อย่ างไร ฉั นควร
ติ ดต่ อใคร

นโยบายการ รายงานข้ อ
กั งวล
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ถ้�คุณคิดว่�กำ�ลังถูกกีดกันไม่ให้ร�ยง�นสิ่งที่อ�จเป็นก�รละเมิดกฎหม�ย
หรือนโยบ�ยบริษัท คุณควรร�ยง�นทั้งข้อกังวลเดิมและคว�มจริงที่ว่�
คุณถูกบอกให้ “เงียบไว้” คุณส�ม�รถทำ�ได้ทั้งโดยก�รติดต่อฝ่�ยก�ร
ปฏิบัติต�มกฎส่วนกล�ง หรือใช้ส�ยด่วน Alertline ของบริษัท โดยดูที่
ย่อหน้� 7 ด้�นล่�ง

ห�กมีพนักง�นแจ้งกับคุณว่�มีก�รกล่�วห�เกี่ยวกับก�รฉ้อฉลและ/
หรือข้อกังวลเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎ คุณต้องแจ้งกับผู้ที่มีอ�วุโส
สูงสุดในที่ทำ�ง�นหรือผู้จัดก�รที่รับเรื่องร�ยง�นของคุณทันที ยกเว้น
ถ้�ก�รประพฤติมิชอบที่ถูกกล่�วห�ดังกล่�วจะเกี่ยวกับข้องกับบุคคล
นั้นๆ โดยตรง ในกรณีดังกล่�ว คุณควรร�ยง�นไปที่เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�ร
ปฏิบัติต�มกฎของบริษัท (ethics.compliance@JDEcoffee.com) หรือ
 Alertline ในกรณีที่คุณมีตำ�แหน่งสูงที่สุดใน OpCo หรือประเทศของ
คุณ คุณควรติดต่อเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎของบริษัททุกครั้ง (
ส่งอีเมลไปที่ ethics.compliance@JDEcoffee.com) หรือใช้ Alertline 
โดยดูที่ร�ยละเอียดด้�นล่�ง

ต้ องทำ าอย่ างไรถ้ าหาก
ฉั นรายงานเรื่ องบาง
อย่ างแก่ หั วหน้ างานแล้ ว
ถู กบอกให้  “เงี ยบไว้ ”

ฉั นควรทำ าอย่ างไรถ้ ามี
พนั กงานรายงานว่ าอาจมี
ผู้ ไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎ

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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ถ้�ผู้ร�ยง�น (ผู้ที่ให้ข้อมูลในขั้นต้น) ต้องก�รให้ปกปิดตัวตนเอ�ไว้
 ระบบจะยินยอมให้ทำ�ได้โดยจะไม่ติดต�มผู้ให้ข้อมูล ระบบจะให้รหัส
เฉพ�ะแก่ผู้ร�ยง�นเพื่อใช้ในก�รติดต�มผล รหัสนี้จะช่วยให้ผู้ร�ยง�น
ส�ม�รถยืนยันคว�มถูกต้องในก�รติดต�มผลใดๆ ของบริษัทได้ บริษัท
จะจัดก�รกับร�ยง�นทั้งหมดด้วยคว�มเค�รพและระมัดระวัง แน่นอน
ว่�มีบ�งคนที่จำ�เป็นต้องรู้ร�ยละเอียดของร�ยง�นและข้อมูลจำ�เพ�ะของ
ข้อกล่�วห�เพื่อก�รสืบสวนและก�รติดต�มผลที่มีประสิทธิภ�พ รวมทั้ง
บ�งครั้งบริษัทอ�จต้องแจ้งปัญห� (ก�รปฏิบัติต�มกฎ) ที่มีก�รร�ยง�น
เข้�ม�กับบุคคลที่ส�มเพร�ะมีข้อผูกพันต�มกฎหม�ยเช่นกัน

ตั วตนของฉั นจะถู กเก็ บ
เป็ นความลั บใช่ ไหม

บริษัทใส่ใจกับร�ยง�นทั้งหมดอย่�งจริงจัง แผนกตรวจสอบภ�ยในจะ
สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อวิเคร�ะห์ปัญห�ที่เกิดขึ้นอย่�งเป็นกล�ง และ
ตัดสินใจเลือกวิธีก�รที่ดีที่สุดในก�รสืบสวนและแก้ไขปัญห� วิธีก�ร
สืบสวนของบริษัทจะระบุหลักก�รเบื้องต้นในก�รสืบสวนเอ�ไว้ โดยก�ร
สืบสวนใดๆ นั้นควรที่จะ:

• ยุติธรรม

• มีคว�มเชี่ยวช�ญ

• ซื่อตรงและเท่�เทียม

• ทันท่วงที

• ละเอียดถี่ถ้วน

• เป็นคว�มลับ

 
ถ้�มีก�รร้องขอ พนักง�นที่ร�ยง�นข้อกังวลและส่งเรื่องอ�จได้รับข้อมูล
ทั่วไปซึ่งแจ้งให้ทร�บถึงคว�มคืบหน้�และก�รปิดก�รสืบสวน ตลอด
จนผลลัพธ์ที่ได้ เว้นแต่ห�กว่�ก�รตอบกลับดังกล่�วจะส่งผลร้�ยต่อก�ร
สืบสวน

ข้อควรระวังที่จำ�เป็นทั้งหมดจะถูกนำ�ม�ใช้เพื่อให้แน่ใจได้ว่�ข้อมูลส่วน
บุคคลจะได้รับก�รป้องกันไม่ให้มีก�รเข้�ถึงและประมวลผลโดยไม่ได้รับ
อนุญ�ต

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลก (Global Chief 
Compliance Officer หรือ GCCO) ร่วมกับผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตรวจ

ข้ อกั งวลที่ ฉั นรายงาน
ไปจะถู กดำ าเนิ นการอย่ างไร

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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สอบภ�ยใน (โดยอ�จมีก�รห�รือกับผู้บริห�รระดับสูงคนอื่นด้วยหรือไม่
ก็ได้) จะพิจ�รณ�ว่�ควรรับรองให้มีก�รร�ยง�นต่อไปยังคณะกรรมก�ร
ก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลก (Global Compliance Council) หรือไม่

สม�ชิกของคณะกรรมก�รก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลกประกอบด้วย ที่
ปรึกษ�ทั่วไป, VP HR, CFO, ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รควบคุมก�รเงินทั่ว
โลก, ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตรวจสอบภ�ยใน และ GCCO (ทำ�หน้�ที่เป็น
ประธ�น)

คณะกรรมก�รก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลกจะพิจ�รณ�ว่�ควรรับรองให้มีก�ร
ร�ยง�นต่อไปยังคณะกรรมก�รบริษัทหรือกลุ่มคณะอื่นหรือไม่

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีก�รสืบสวนของ JDE ส�ม�รถดูได้ในภ�ค
ผนวก 1 ของนโยบ�ยนี้

เร�ตระหนักว่�ก�รพูดถึงข้อกังวลอ�จเป็นเรื่องย�ก โดยทั่วไป ผู้คนจะไม่
อย�กพูดเนื่องจ�กเหตุผลหนึ่งในสองข้อนี้

ข้อแรก พวกเข�อ�จกลัวก�รตอบโต้ โปรดมั่นใจว่�บริษัทจะไม่ยอมให้มี
ก�รตอบโต้เอ�คืนอย่�งแน่นอน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนไม่อย�กพูดถึงข้อกังวล นั่นเพร�ะพวกเข�กลัว
ว่�จะไม่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น เร�ส�ม�รถรับประกันได้ว่�เมื่อ
พนักง�นแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อ�จเป็นปัญห� เร�จะดำ�เนินก�รอย่�ง
เหม�ะสมเพื่อสืบสวนและตอบสนองต่อร�ยง�นดังกล่�ว ถ้�เร�ลงคว�ม
เห็นว่�เกิดก�รประพฤติมิชอบขึ้น บริษัทจะดำ�เนินม�ตรก�รแก้ไข ซึ่ง
รวมถึงก�รม�ตรก�รท�งวินัยต�มคว�มเหม�ะสม ไม่ว่�บุคคลดังกล่�วจะ
อยู่ในตำ�แหน่งใดก็ต�ม

ต้ องทำ าอย่ างไรถ้ าหาก
ฉั นเกิ ดไม่ แน่ ใจว่ าฉั น
อยากจะพู ดถึ งข้ อกั งวล
เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ
ตามกฎ

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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ฝ่�ยบริห�รหรือพนักง�นต้องไม่พย�ย�มทำ�ก�รสืบสวน สัมภ�ษณ์ ซัก
ถ�ม หรือติดต่อกับผู้ต้องสงสัยด้วยตนเอง ยกเว้นถ้�เป็นก�รร่วมมือกับ
แผนกตรวจสอบภ�ยใน

ฝ่ ายบริ หารใช้ กฎระเบี ยบ
ใดในการสื บสวน

พนัง�นที่เป็นผู้ร�ยง�นก�รฝ่�ฝืนกฎโดยที่พนักง�นเชื่อหรือมีเหตุผลอัน
ควรให้เชื่อได้ว่�เป็นคว�มจริง จะได้รับก�รคุ้มครองอันเนื่องม�จ�กก�ร
ร�ยง�นดังกล่�ว ก�รคุ้มครองนี้หม�ยถึงบริษัทจะไม่ไล่ออก ลดตำ�แหน่ง 
พักง�น คุกค�ม ล่วงละเมิด หรือเลือกปฏิบัติในลักษณะใดๆ ต่อพนักง�น
คนดังกล่�วในแง่ของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในก�รจ้�งง�น บริษัทจะ
ไม่ยอมให้มีก�รคุกค�ม ก�รตอบโต้ หรือก�รดำ�เนินก�รใดๆ ทุกรูปแบบ
ต่อพนักง�นผู้ร�ยง�นหรือช่วยเหลือให้มีก�รร�ยง�นก�รฝ่�ฝืนกฎ ก�ร
คุกค�ม ก�รตอบโต้ หรือก�รดำ�เนินก�รใดๆ ดังกล่�วจะถูกร�ยง�นให้
หัวหน้�ของแผนกตรวจสอบภ�ยในทร�บทันที

ฉั นจะได้ รั บการ
คุ้ มครองอย่ างไรบ้ าง

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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ในฐ�นะที่เป็นพนักง�นของบริษัท คุณจำ�เป็นต้องรับทร�บและปฏิบัติต�มข้อ
บังคับและนโยบ�ยที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ในสถ�นก�รณ์ที่คุณรู้สึกว่�อ�จได้
ทำ�ก�รละเมิดกฎหม�ยหรือนโยบ�ยไปแล้ว ก�รร�ยง�นด้วยตัวคุณเองย่อมดี
กว่�ถูกผู้อื่นตั้งข้อกล่�วห�เสมอ แม้ว่�ก�รร�ยง�นก�รละเมิดกฎด้วยตัวเองจะ
ไม่ได้ป้องกันพนักง�นให้รอดพ้นจ�กก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยหรือก�รดำ�เนิน
ก�รแก้ไขอื่นๆ แต่ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่บริษัทจะใช้พิจ�รณ�ประกอบก�ร
ตัดสินใจว่�จะดำ�เนินก�รในลักษณะใดต่อไป

ต้ องทำ าอย่ างไรถ้ าหากฉั น
เชื่ อว่ าตั วเองอาจเข้ าไป
มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการ
ละเมิ ดกฎหรื อนโยบายของ
บริ ษั ท

บริษัทมีสิทธิที่จะบังคับใช้ข้อตกลงก�รจ้�งง�นที่ทำ�ไว้ นโยบ�ย และ/หรือหลัก
จรรย�บรรณกับพนักง�นที่ส่งร�ยง�นเข้�ม�ได้ ก�รกระทำ�ใดๆ ที่ขัดแย้งกับ
พนักง�นที่พูดถึงก�รละเมิดข้อตกลง นโยบ�ย หรือหลักจรรย�บรรณเหล่�นี้
จะไม่ถือว่�เป็นก�รตอบโต้ ตร�บใดที่ก�รบังคับใช้นั้นเป็นไปเพื่อเค�รพต่อ
พนักง�นคนอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ร�ยง�น

 
ฉันจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร

คุณส�ม�รถไปที่อินทร�เน็ตไซต์นโยบ�ยส่วนกล�ง (Central Policies 
Intranet Site) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบก�รกำ�กับดูแลและ
ก�รปฏิบัติต�มกฎ และกลไกก�รร�ยง�น เช่น Alertline ได้เช่นกัน

คุณส�ม�รถดูหลักจรรย�บรรณของ Jacobs Douwe Egberts ได้ที่: 
www.jacobsdouweegberts.com

หรือส่งอีเมลไปยังแผนกก�รปฏิบัติต�มกฎและก�รตรวจสอบภ�ยในได้
โดยตรงที่: 
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

นโยบายนี้ มี ข้ อ
ยกเว้ นอื่ นใดหรื อไม่

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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คณะกรรมก�รก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่นที่มีเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติ
ต�มกฎส่วนท้องถิ่นเป็นประธ�น จะจัดทำ�เอกส�รสรุปร�ยง�นที่ได้รับ
และผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รส่งให้กับ GCCO เป็นประจำ� (อย่�งน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง)

GCCO จะจัดทำ�เอกส�รสรุปร�ยง�นส่วนท้องถิ่นและทั่วโลกทั้งหมดที่ได้
รับส่งให้กับคณะกรรมก�รตรวจสอบของกลุ่มผู้บริห�รและคณะกรรมก�ร
ก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลกเป็นประจำ� (อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง)

การรายงาน

สารบัญ นโยบายการรายงานข้ อกั งวล
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การติ ดต่ อ / รายงาน

สารบัญ

การติ ดต่ อ / 
รายงาน

นโยบายการรายงาน
ข้ อกั งวล

ประวั ติ เอกสาร วิ ธี การสื บสวน
ของ JDE



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

ส�ยด่วน Alertline เปิดให้บริก�รแก่พนักง�นทุกคนทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด คุณจึงส�ม�รถแจ้งให้บริษัททร�บถึงก�รฉ้อฉลที่ได้
ทร�บม�หรือมีก�รกล่�วห� ปัญห�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจ และประเด็นเกี่ยว
กับก�รปฏิบัติต�มกฎ ซึ่งอ�จต้องมีก�รสืบสวนเกิดขึ้น 

ส�ยด่วน Alertline จะเก็บปัญห�และตัวตนของคุณไว้เป็นคว�มลับ คุณ
ส�ม�รถติดต่อ Alertline แบบไม่เปิดเผยตัวได้เช่นกันห�กรู้สึกสะดวกใจที่จะ
ทำ�เช่นนั้นม�กกว่� ข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผยให้เฉพ�ะกับผู้ที่จำ�เป็นต้อง
รู้เท่�นั้น เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รตอบคำ�ถ�มของคุณ หรือผู้ที่ทำ�ก�ร
สืบสวนและแก้ไขปัญห�ที่คุณแจ้งม� 

คุณส�ม�รถติดต่อส�ยด่วน Alertline ได้ท�งหม�ยเลขต่อไปนี้

วิ ธี ติ ดต่ อ ALERT LINE

สารบัญ การติ ดต่ อ / รายงาน

หมายเลขโทรศั พท์  ALERT LINE
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สารบัญ

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

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

การติ ดต่ อ / รายงาน
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ถ้�ประเทศของคุณไม่อยู่ในร�ยชื่อดังกล่�วม�ข้�งต้น โปรดโทรไปที่:

+44 1249 661808

หรือใช้หม�ยเลขโทรฟรีหม�ยเลขใดหม�ยเลขหนึ่งต่อไปนี้:

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

คุ ณสามารถติ ดต่ อเราได้ ตลอดเวลาที่ :
 
เครื่องมือก�รร�ยง�น: https://wrs.expolink.co.uk/JDE 
อีเมล: Ethics.compliance@JDEcoffee.com 
เว็บไซต์ของบริษัท: www.jacobsdouweegberts.com

ร�ยชื่อติดต่อเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่นส�ม�รถดูได้ที่  
ไซต์กรอบก�รปฏิบัติต�มกฎของ JDE:  
https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/RACommunity/Pages/About.aspx

สารบัญ การติ ดต่ อ / รายงาน
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ประวั ติ เอกสาร

สารบัญ

ประวั ติ เอกสารนโยบายการรายงาน
ข้ อกั งวล

วิ ธี การสื บสวน
ของ JDE

การติ ดต่ อ / 
รายงาน



เวอร์ชัน 1.0

ใหม่

เวอร์ชัน 2.0

เปลี่ยนชื่อนโยบ�ยจ�ก “นโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแส (Whistleblower 
Policy)” ม�เป็น “นโยบ�ยก�รร�ยง�นข้อกังวล (Speak Up Poli-
cy)”

มีก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงถึงก�รรวมแผนก GRC กับแผนก
ตรวจสอบภ�ยใน ปัจจุบันมีชื่อว่�แผนกคว�มเสี่ยงและก�รรับ
ประกัน (ภ�ยหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นก�รตรวจสอบภ�ยใน)

มีก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อรวมกับนโยบ�ย “ก�รร�ยง�นข้อกังวลและ
ก�รสืบสวน” ของ Mondelez เนื่องจ�กก�รประก�ศเจตจำ�นงก�ร
เป็นพันธมิตรด้วย DEMB1753

มีส่วนเพิ่มเติมดังนี้:

• หม�ยเลข 1 - เหตุใดจึงต้องเป็นนโยบ�ยนี้

• หม�ยเลข 5 – เหตุใดฉันจึงควรพูดถึงข้อกังวล

• หม�ยเลข 6 - บริษัทค�ดหวังอะไรจ�กฉัน

• หม�ยเลข 8 - ต้องทำ�อย่�งไรถ้�ห�กฉันร�ยง�นเรื่องบ�งอย่�ง
แก่หัวหน้�ง�นแล้วถูกบอกให้ “เงียบไว้”

• หม�ยเลข 9 - ฉันควรทำ�อย่�งไรถ้�มีพนักง�นร�ยง�นว่�อ�จมีผู้
ไม่ปฏิบัติต�มกฎ

• หม�ยเลข 10 - วิธีติดต่อ Helpline

• หม�ยเลข 13 - ต้องทำ�อย่�งไรถ้�ห�กฉันเกิดไม่แน่ใจว่�ฉัน
อย�กจะพูดถึงข้อกังวลเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎ

• หม�ยเลข 16 - ต้องทำ�อย่�งไรถ้�ห�กฉันเชื่อว่�ตัวเองอ�จ
เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รละเมิดกฎหรือนโยบ�ยของบริษัท

มีก�รเปลี่ยนแปลงใน:

• หม�ยเลข 3 – ใครต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยนี้บ้�ง

• หม�ยเลข 4 – นโยบ�ยของบริษัทเกี่ยวกับก�รตอบโต้เอ�คืนมี
อะไรบ้�ง

• หม�ยเลข 11 – ตัวตนของฉันจะถูกเก็บเป็นคว�มลับใช่ไหม

• หม�ยเลข 12 – ร�ยง�นของฉันจะถูกดำ�เนินก�รอย่�งไร

หัวข้อต่อไปนี้จะถูกตัดออกไปเป็นย่อหน้�แยกต่�งห�ก:

ประวั ติ เอกสาร

สารบัญ ประวั ติ เอกสาร
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• ฉันส�ม�รถแจ้งข้อกล่�วห�โดยปิดบังตัวตนได้หรือไม่

• จะเกิดอะไรขึ้นถ้�ฉันแจ้งข้อกล่�วห�เท็จ 

เวอร์ชัน 2.1 - มีผลบังคับใช้ 10 พฤศจิก�ยน 2014

• ประโยคที่เพิ่มเข้�ไปใน ย่อหน้� 4: ในกรณีที่เรื่องนี้เกี่ยวข้อง
กับผู้จัดก�รที่รับเรื่องร�ยง�นของคุณ ให้ติดต่อเจ้�หน้�ที่ฝ่�ย
ก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่น (สอบถ�มผู้ติดต่อฝ่�ย HR เพื่อ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่น
ของคุณ)

• ประโยคที่เพิ่มเข้�ไปใน ย่อหน้� 6: ในกรณีที่คุณมีตำ�แหน่งสูง
ที่สุดใน OpCo หรือประเทศของคุณ คุณควรติดต่อเจ้�หน้�ที่
ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎของบริษัททุกครั้ง (ส่งอีเมลไปที่ ethics.
compliance@demb.com) หรือใช้ Alert line

เวอร์ชัน 2.2 - มีผลบังคับใช้ 6 กรกฎ�คม 2015

• ปรับเปลี่ยนแบรนด์ของนโยบ�ยจ�ก DEMB เป็น JDE

• เพิ่มหม�ยเลขโทรศัพท์ใหม่สำ�หรับประเทศ JDE ใหม่ใน ส่วน
ที่ 7 วิธีติดต่อ Alertline

เวอร์ชัน 2.3 - มีผลบังคับใช้ 18 ธันว�คม 2015

• เปลี่ยนชื่อแผนกคว�มเสี่ยงและก�รรับประกัน ไปเป็นก�ร
ตรวจสอบภ�ยใน

• เพิ่มประโยคเพื่ออธิบ�ยใน ย่อหน้� 7 ว่�ด้วยร�ยง�นที่มีก�ร
ปิดบังตัวตน

เวอร์ชัน 2.4 - มีผลบังคับใช้ 5 กุมภ�พันธ์ 2016

• อัปเดตหม�ยเลขโทรศัพท์ Alertline

เวอร์ชัน 2.5 - มีผลบังคับใช้ 29 สิงห�คม 2016

• อัปเดตหม�ยเลขโทรศัพท์ Alertline

เวอร์ชัน 3.0 - มีผลบังคับใช้ มีน�คม 2017

• อธิบ�ยกระบวนก�รสืบสวนให้ชัดเจน

เวอร์ชัน 3.1 - มีผลบังคับใช้ เมษ�ยน 2017

• อธิบ�ยกระบวนก�รร�ยง�นให้ชัดเจน

เวอร์ชัน 3.2.1 - มีผลบังคับใช้ มิถุน�ยน 2018

• เว็บไซต์และหม�ยเลขโทรศัพท์ Alertline ใหม่

เวอร์ชัน 3.2.2 - มีผลบังคับใช้ พฤศจิก�ยน 2020

• ภ�ระคว�มรับผิดต่อนโยบ�ยทั่วโลก (Global 
Policy Accountability) ย้�ยจ�ก CFO ไปให้ที่
ปรึกษ�ทั่วไป โดยได้ลบคำ�ว่�ข้อกังวล “โดยสุจริต” 
ออกเพื่อแสดงถึงพัฒน�ก�รท�งกฎหม�ย

สารบัญ ประวั ติ เอกสาร
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วิ ธี การสื บสวนของ JDE

สารบัญ

วิ ธี การสื บสวน
ของ JDE

นโยบายการรายงาน
ข้ อกั งวล

ประวั ติ เอกสารการติ ดต่ อ / 
รายงาน



• ภ�ยใน 5 วันหลังจ�กได้รับร�ยง�น ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตรวจสอบ
ภ�ยในหรือหัวหน้�เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลกจะนัด
หม�ยเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่นและบุคคลอื่นที่
ได้รับมอบหม�ยง�นอื่นในฐ�นะสม�ชิกของทีมสืบสวนเพื่อนำ�ก�ร
สืบสวน

• ผู้เกี่ยวข้องซึ่งร�ยง�นก�รประพฤติมิชอบที่ต้องสงสัยจะได้รับแจ้ง
ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถ�นะก�รสืบสวนล่�สุดภ�ยใน 4 สัปด�ห์หลัง
จ�กก�รร�ยง�น

• ทีมสืบสวนจะกำ�หนดและปรับแผนก�รสืบสวนร่วมกับผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รตรวจสอบภ�ยในและ GCCO

• ทีมสืบสวนตั้งเป้�ที่จะปิดก�รสืบสวนและจัดทำ�ร�ยง�นขั้นสุดท้�ย
ส่งให้กับผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตรวจสอบภ�ยในและ GCCO ภ�ยใน
 60 วัน

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้ม�ในระหว่�งก�รสืบสวนจะอยู่ภ�ยใต้
ข้อบังคับว่�ด้วยก�รคุ้มครองข้อมูล

• ห�กทีมสืบสวนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
 อ�จมีก�รประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่ที่ดูแลเรื่องสิทธิส่วนบุคคลหรือ 
GCCO ก่อนดำ�เนินขั้นตอนก�รสืบสวนต�มที่กำ�หนดไว้

• ก�รสืบสวนต้องดำ�เนินไปด้วยคว�มยุติธรรม มีคว�มเชี่ยวช�ญ 
ซื่อตรง เท่�เทียม ทันท่วงที ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นคว�มลับ

• ก�รสืบสวนจะเน้นที่ก�รค้นห�คว�มจริงเกี่ยวกับก�รละเมิดนโยบ�ย
ของ JDE หรือกฎหม�ยที่บังคับใช้

• ทีมสืบสวนจะใช้วิธีก�รดังกล่�วต�มคว�มเหม�ะสม ต�มสมควร และ
สัมพันธ์กับก�รสืบสวน โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มรุนแรง คว�มย�กง่�ย 
และข้อเท็จจริงที่มีอยู่ของก�รฝ่�ฝืนที่ต้องสงสัยนั้นๆ

• ถ้�ทีมสืบสวนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับก�รใช้วิธีก�รสืบสวนเฉพ�ะว่�มี
คว�มเหม�ะสม ต�มสมควร และสัมพันธ์กันหรือไม่ ทีมควรประส�น
ง�นกับ GCCO หรือผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตรวจสอบภ�ยในก่อนเริ่ม
ดำ�เนินก�ร

• สำ�หรับก�รสัมภ�ษณ์เพื่อก�รสืบสวน ทีมสืบสวนควรเปิดเผยข้อมูล
เท่�ที่จำ�เป็นแก่ผู้ถูกสัมภ�ษณ์ระหว่�งก�รสัมภ�ษณ์

• ชื่อของผู้ร�ยง�นจะไม่มีก�รเปิดเผย

• ก�รให้ข้อมูลแแก่ผู้ถูกสัมภ�ษณ์จะปกปิดตัวตนของผู้ร�ยง�นให้
เป็นคว�มลับม�กที่สุดเท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้

• ทีมสืบสวนจะตรวจสอบดูว่�มีก�รปฏิบัติต�มหลักก�ร “ก�รพิจ�รณ�
คดีด้วยคว�มเป็นธรรม” โดยจะให้โอก�สอย่�งเพียงพอแก่ผู้ถูกกล่�ว
ห�เพื่อนำ�เสนอประเด็นของข้อกล่�วห�จ�กมุมมองของตน

วิ ธี การสื บสวนของ JDE

สารบัญ วิ ธี การสื บสวนของ JDE
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• ข้อเท็จจริงของก�รสืบสวนดังกล่�วและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับก�ร
สืบสวนจะถูกเก็บไว้เป็นคว�มลับ และจำ�กัดไว้เฉพ�ะผู้ที่จำ�เป็นต้อง
รับทร�บข้อมูลดังกล่�วเท่�นั้น

• ทีมสืบสวนจะจัดทำ�ร�ยง�นขั้นสุดท้�ยอันประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง
 หลักฐ�น และก�รดำ�เนินก�รที่แนะนำ� เพื่อส่งให้กับผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รตรวจสอบภ�ยในและ GCCO

• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตรวจสอบภ�ยในและ GCCO จะตัดสินใจว่�
ควรร�ยง�นปัญห�นี้ต่อคณะกรรมก�รก�รปฏิบัติต�มกฎทั่วโลกหรือ
ไม่

• ทีมสืบสวนควรแจ้งผลก�รสืบสวนให้ผู้ถูกกล่�วห�ทร�บทันทีที่ก�ร
สืบสวนยุติลงโดยสมบูรณ์

• ทีมสืบสวนควรแจ้งก�รยุติก�รสืบสวนและบทสรุปใดๆ ของก�ร
สืบสวนให้ผู้ร�ยง�นทร�บภ�ยในขอบเขตที่ส�ม�รถชี้แจงได้ ใน
กรณีของร�ยง�นที่มีก�รปิดบังตัวตน ร�ยง�นจะมีก�รดำ�เนินก�รจน
เสร็จสิ้นในเครื่องมือ alertline ออนไลน์ ซึ่งผู้ร�ยง�นที่ปิดบังตัวตน
ส�ม�รถเข้�ดูได้ด้วยรหัส pin เนื่องจ�กก�รดำ�เนินก�รเชิงแก้ไขอ�จ
เกี่ยวพันถึงกลุ่มคณะอื่น ทีมสืบสวนจึงอ�จระบุเฉพ�ะก�รดำ�เนิน
ก�รที่เหม�ะสมที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้วเท่�นั้น

• ผู้สืบสวนทุกคนต้องส่งคืนข้อมูลใดก็ต�มที่ถือครองอยู่ให้กับเจ้�
หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่น

• เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎส่วนท้องถิ่นจะลบข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดที่ปร�กฏในคดีให้เป็นข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถยืนยันใดๆ ได้โดย
ทันที
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