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 หลกัจรรยาบรรณ  
BRAMBLES  
กรอบโครงสรา้งทางดา้นกฎหมายและจรยิธรรมส าหรับพนักงานทกุคนส าหรับการปฏบัิตงิานในธุรกจิของ Brambles  

 

พนัธกจิและคณุคา่ตา่งๆ ของ BRAMBLES  

 

พันธกจิของ Brambles คอื  

 เป็นผูน้ าระดับโลกเกีย่วกบัการใหบ้รกิารโซลชูัน่ทีม่นีวตักรรมสนับสนุนธรุกจิ  

 ใชบ้รกิารจัดจา้งภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเพือ่เพิม่คณุคา่อยา่งยอดเยีย่มในสายตาของลกูคา้ของเรา  

 เสรมิสรา้งมลูคา่ทีเ่หนอืกวา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้โดยผา่นทางบคุลากรของเราและเจตนารมณ์ในการด าเนนิธรุกิ

จของบรษัิท 

เพือ่บรรลพุันธกจิหรอืเป้าหมายทีเ่รามุง่หวังไว ้การด าเนนิการใดๆ 

ของพนักงานจะไดรั้บการชีแ้นะจากคา่นยิมรว่มของพวกเรา  

 ทกุสิง่เริม่ตน้ทีล่กูคา้ 

 เรามแีรงปรารถนาเพือ่ความส าเร็จ  

 เรายดึมัน่ในความปลอดภยั ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิทรัพยากรบคุคลรและการท างานเป็นทมี 

 เราเชือ่มัน่ในวัฒนธรรมแหง่การสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม ่

 เราปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยคณุธรรม และความเคารพตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม  
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เราคาดหวังวา่คณุจะปฏบิตังานของตนเพือ่เสรมิสรา้งชือ่เสยีงของบรษัิท Brambles อยูเ่สมอ  
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บทน า  

 

หลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจินีแ้สดงกรอบการด าเนนิ

งานดา้นกฎหมายและจรยิธรรมใหแ้กพ่นักงานทกุคนทีท่ างา

นใหก้บั Brambles 

ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวา่เราจะมคีวามสมัพันธก์ับลกูคา้ 

พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ซพัพลายเออร ์และสงัคมชมุชนไดอ้ย่างไร 

โดยจะเป็นการสรา้งความเชือ่มั่น ไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ระหวา่ง 

Brambles กบัฝ่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

เราปรารถนาทีจ่ะให ้Brambles เป็นบรษัิททีล่กูคา้มคีวาม 

พงึพอใจทีจ่ะตดิตอ่ทางธรุกจิดว้ยและจะกลับมาใชบ้รกิารเรา

อกีครัง้ รวมถงึเป็นสถานที่ๆ  คนตอ้งการมาร่วมงานดว้ย 

เราตอ้งการสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และผูใ้หกู้ย้มืเพือ่

ทีเ่ราจะไดเ้ขา้ถงึตลาดทนุและผูถ้อืหุน้รายใหม่ๆ  เราตอ้งการ 

ไดรั้บการยอมรับนับถอืและการตอ้นรับจากสงัคมชมุชนทีเ่รา

ประกอบธรุกจิ  

 

สิง่เหลา่นีจ้ะบรรลผุลส าเร็จไดก็้ตอ่เมือ่มกีารท างานโดยค านงึ

ถงึหลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิเป็นส าคัญ ทกุคน 

ทีท่ างานใหก้ับบรษัิท Brambles จะถอืเป็นสว่นหนึง่ของ 

หลกัจรรยาบรรณนี ้ 

 

 

การด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลผุลส าเร็จ  

 

หลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจินีจ้ะเป็นกรอบการด าเนนิ

งานเชงิพฤตกิรรมใหแ้กพ่นักงานของ Brambles ทกุคน 

โดยไมค่ านงึวา่จะท างานในต าแหน่งหนา้ทีใ่ด 

หรอืเป็นหัวหนา้งานโดยตรงหรอืไม่ หรอืจะด าเนนิธรุกจิ ณ 

หนแหง่ใดในโลกก็ตาม 

ทัง้นีร้่วมกับเป้าหมายและคา่นยิมตา่งๆ 

ซึง่เป็นกญุแจสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมของ Brambles  

 

หลกัจรรยาบรรณนีจ้ะไมใ่ชว่ตัถุประสงคโ์ดยรวมทัง้หมด 

แตเ่ป็นสว่นทีเ่ราคาดหวงัวา่ทกุหน่วยธรุกจิของเราจะก าหนด

นโยบายตา่งๆ 

ในรายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตา่งๆ 

ของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

หลกัจรรยาบรรณนีจ้ะจัดใหม้หีลกัการทีช่ว่ยในการชีแ้นะแนว

แนวทางในการผสานหลักจรรยาบรรณนีเ้ขา้กับนโยบายภายใ

นทอ้งถิน่เพิม่เตมิตามทีก่ าหนดไวส้ าหรับธรุกจิของคณุ  

 

 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทั  

 

ในหลายๆ 

สว่นทีถ่กูระบไุวใ้นหลกัจรรยาบรรณนีอ้ยูภ่ายใตห้ัวขอ้ในภาพ

รวมเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษัิท (CSR) 

ซึง่จะอธบิายวา่เราจะปฏบิตักิบัผูม้ผีลประโยชนร์่วมของเราอ

ยา่งไร Brambles ไดป้ระยุกตใ์ชน้โยบาย CSR 

โดยรวมซึง่จะปรากฎอยูใ่นหัวขอ้ที ่1  

 

 

การยดึถอืหลกัคณุธรรมทางธรุกจิ  

 

หลกัการท ัว่ไป  

 

การด าเนนิธรุกจิทกุอยา่งควรสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและก

ฎระเบยีบตา่งๆ ในประเทศทีป่ระกอบธรุกจินัน้  

 

เราจะแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในทกุตลาดทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู ่ 

 

เราจะท างานโดยค านงึถงึความปลอดภัยและประยกุตห์ลกักา

รปฏบิตัทิีด่สีูค่วามเป็นเลศิของอตุสาหกรรมอนัเกีย่วขอ้งกบัด ้

านสขุภาพพลานามัย ความปลอดภัย 

และความเป็นอยู่ทีด่ขีอง พนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

และสงัคมทีเ่ราประกอบธรุกจิอยู ่ 

 

เราควรมุง่หวงัผลประโยชนใ์นระยะยาวทีจ่ะไดข้อง 

Brambles 

มากเสยีกวา่ทีจ่ะแสวงหาเพยีงผลประโยชนเ์ฉพาะหนา้สว่นบุ

คคล แตท่ าใหอ้งคก์รสญูเสยีผลประโยชน์ทีค่วรไดใ้นอนาคต  

 

ดว้ยความเชือ่มั่นในบคุลากรและการท างานงานทมีจ าเป็นทีเ่

ราจะตอ้งไดรั้บความร่วมมอืระหวา่งเพือ่นร่วมงานของเราในทุ

กๆ กลุม่งานเพือ่บรรลเุป้าหมายขององคก์รในทีส่ดุ  

 

ค าพูดและการกระท าทีแ่สดงออกของเรานัน้จะตอ้งแสดงถงึ

การใหค้วามเคารพตอ่ผูค้นและวฒันธรรมทีห่ลากหลายทีเ่รา

ท างานร่วมดว้ยและเพือ่สทิธมินุษยชนของพวกเขา  

 

การกระท าอนัเป็นการทจุรติเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ด ้

หา้มมอบหรอืรับสนิบนหรอืการจา่ยเงนิในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั

ใหแ้กผู่ใ้ดหรอืจากผูใ้ด  

 

ธรุกรรมเชงิพาณชิยท์กุประเภทจะตอ้งไดรั้บการบนัทกึอยา่ง

ถกูตอ้งและเหมาะสม  

 

ตวัแทนฝ่ายขาย 

ทีป่รกึษาหรอืผูใ้หค้ าแนะน าควรไดรั้บการแตง่ตัง้ใหส้อดคลอ้

งกบัหลักการตา่งๆ 

เหลา่นีแ้ละไดรั้บผลตอบแทนทีส่อดคลอ้งกับคณุคา่ของบรกิ

ารทีพ่วกเขาน าเสนอ  
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ทรัพยส์นิและขอ้มลูลบัควรไดรั้บการปกป้องและพนักงานจะ

ตอ้งไมน่ าไปใชเ้พือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว  

 

พนักงานจะตอ้งไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วในกจิกรรมใดๆ 

หรอืมแีนวโนม้ทีเ่ขา้ไปยุง่เกีย่ว 

ในกจิกรรมทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นซึง่เป็นความขั

ดแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์ของ 

Brambles  

 

สว่นตา่งๆ ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้รวมถงึ: 

มสีว่นร่วมในควา 

มเป็นเจา้ของไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ 

เรยีกรอ้งหรอืยอมรับของก านัลหรอืการเลีย้งรับรองในระดบัที่

เกนิควรไมเ่หมาะสมกบัฐานะทางธรุกจิของตน 

การวา่จา้งงาน นอกบรษัิท Brambles หรอืการใชข้อ้มลูลบั 

คณุควรจะรายงาน ความขดัแยง้ทีอ่าจเป็นไปไดใ้นทนัท ี

หากมขีอ้สงสยัประการใด 

กรุณาขอค าแนะน าจากผูจ้ัดการของคณุ ทีป่รกึษาทัว่ไป 

ของกลุม่หรอืเลขานุการบรษัิทของกลุม่  

 

Brambles ไมม่นีโยบายในการบรจิาคเง ิ

นสนับสนุนทางการเมอืงแตอ่ย่างใด  
 

การพูดออกมา  
 

ความซือ่สตัยแ์ละความมคีณุธรรมเป็นเรือ่งทีส่ าคญัอยา่งยิง่ต่

อ Brambles 

การประพฤตผิดิหรอืวธิปีฏบิตัทิีไ่มถ่กูตอ้งจะเป็นการท าลายค

วามน่าเชือ่ถอืไวว้างใจและท าใหช้ือ่เสยีงและธรุกจิของเราเสื่

อมเสยี 

หนทางทีด่ทีีส่ดุในการปกป้องความไวว้างใจคอืการใหพ้นักง

านผูม้ขีอ้สงสยัอย่างแทจ้รงิเกีย่วกับการกระท าทีไ่มถู่กตอ้งนั้

นไดท้ราบวา่พวกเขามสีถานทีท่ีป่ลอดภัยทีพ่วกเขาสามารถ

พูดออกมาไดโ้ดยปราศจากความกลัวการตอบโตห้รอืการแก ้

แคน้เอาคนื 

 

นโยบายของเราเกีย่วการพูดออกมานัน้ถกูระบอุยูใ่นหัวขอ้ที ่

2 การด าเนนิการนีท้ าใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่งวา่ 

อะไรคอืการกระท าผดิและสิง่ทีพ่นักงานควรกระท า 

หากตนเองตอ้งการรายงานขอ้กงัวลส าหรับการกระท าผดิใด 

ๆ พนักงานทกุคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ก 

ารบรรลคุวามส าเร็จของนโยบายนี ้การรายงานใด ๆ 

โดยพนักงานจะไดรั้บการด าเนนิการอยา่งเอาจรงิเอาจังและไ

ดรั้บการสอบสวนอยา่งเป็นความลบั 

เราจะไมเ่พกิเฉยตอ่การตอบโตห้รอืการแกแ้คน้เอาคนืกบับคุ

คลใด ๆ ทีร่ายงานขอ้กงัวลโดยบรสิทุธิใ์จอยา่งแทจ้รงิ  
 
 

การเปิดเผยและการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่ง  

 

นโยบายนี้และแนวปฏบิตัสิ าหรับการรายงานเหตกุารณ์รุนแรง

ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูจากหน่วยงานทา

งธรุกจิตา่งๆ ภายใน Brambles 

ไดรั้บการสือ่สารอยา่งทนัทว่งทแีละเป็นไปอยา่งเหมาะสมแก่

ฝ่ายบรหิารระดบัสงู 

ทัง้นีจ้ะมกีารด าเนนิการตัดสนิใจโดยขึน้อยูก่ับวา่อะไรเป็นส ิง่

ทีจ่ าเป็นตอ้งท าและขอ้มลูนัน้ๆ 

จะถกูสือ่สารอยา่งไรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  
 

Brambles 

มุง่มั่นทีจ่ะใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท

ใหแ้กผู่ม้ผีลประโยชนร์่วมในเวลาทีเ่หมาะสม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ตอ้งแน่ใจวา่ตลาดในประเทศออสเตรเลยี

นัน้ไดรั้บการแจง้ขอ้มลูอย่างเหมาะสมเกีย่วกบัทกุประเด็นทีอ่

าจจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุน้เป็นอย่างมาก  

 

ในการด าเนนิการดงักลา่ว 

เป็นเรือ่งจ าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราจะตอ้งมนีโยบายวา่ดว้ยการเปิดเผ

ยขอ้มลูภายในออกมาเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยธรุกจิแ

ละฝ่ายตา่งๆ 

ไดส้ือ่สารผา่นชอ่งทางเทีเ่หมาะสมเขา้สูศ่นูยก์ลางของบรษัิท 

และทา้ยทีส่ดุ 

จะตอ้งมกีารจัดตัง้คณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูซึง่จะ

รับผดิชอบในการด าเนนิการเกีย่วกับกระบวนการในการรายงาน

และการควบคมุ 

รวมถงึก าหนดแนวนโยบายในการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใหบ้รร

ลผุลส าเร็จ 

คณะกรรมการจะแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในแตล่ะหน่วย

ธรุกจิและหน่วยงานหลกัตา่งๆ 

เจา้หนา้ทีเ่หลา่นีม้หีนา้ทีใ่นการจัดเตรยีมขอ้มลูส าคญัๆ 

ใหแ้กค่ณะกรรมการในทนัทอีนัเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการด าเนนิ

กจิกรรมใดๆภายในหน่วยงานหรอืในสว่นงานทีต่นรับผดิชอบ  

 

ทัง้นีต้อ้งแน่ใจใหไ้ดว้า่ขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้งไดรั้บการเผยแ

พร่ตอ่ภายนอก ซึง่จะมบีคุลากรภายใน Brambles 

ผูไ้ดรั้บการอนุมัตใิหด้ าเนนิการแถลงขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธาร

ณชนทัง้กบัสือ่มวลชน นักลงทนุและนักวเิคราะห ์

นอกจากนีแ้ลว้จะไมม่ผีูใ้ดไดรั้บอนุญาตใหส้ือ่สารกับกลุม่บคุ

คลภายนอกเหลา่นี้ 

การด าเนนิการแถลงขอ้มลูตอ่สาธารณชนนัน้ 

จะรวมถงึการสือ่สารผา่นเทคโนโลยสีือ่สงัคมออนไลน ์

หรอืเครอืขา่ยสงัคมออนไลนต์า่ง ๆ  

 

นโยบายวา่ดว้ยการเปิดเผยและการสือ่สารอยา่งตอ่เนื่องไดถู้

กระบไุวใ้นหัวขอ้ที ่3 

ซึง่จะไดรั้บการเนน้ย ้าโดยวธิปีฏบิตัใินการรายงานเหตกุารณ์ร ้

ายแรงของกลุม่บรษัิทตามทีป่รากฎอยูใ่นหัวขอ้ที ่4  
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เรายังพึง่พาผูจ้ัดการทกุคนในการหยบิยกประเด็นหรอืเรือ่ง

ราวทีส่ าคญัๆ 

และไมไ่ดม้กีารคาดการณ์ไวเ้ขา้สูก่ารพจิารณาของเราอกีด ้

วย หากในเวลาตอ่มาปัญหานัน้ๆ ไดส้ ิน้สดุลง 

จะเป็นการดยีิง่กวา่ 

ถา้ไมเ่พยีงแคน่ั่งมองวา่อะไรจะเกดิขึน้ตอ่ไป 

ผูจ้ัดการทกุยอ่มมโีอกาสทีจ่ะพบเจอสถานการณ์ทีต่กอยูภ่

ายใตน้โยบายและคูม่อืปฏบิตัติา่งๆ เหลา่นี้ 

อบุตัเิหตยุ่อมเกดิขึน้ไดแ้มว้า่จะมกีารวางแผนไวอ้ยา่งดเียีย่

มเพยีงไรก็ตาม ซึง่ย่อมเกดิขึน้ไดท้กุๆ ที:่ 

เหตกุารณ์รา้ยแรง (รวมถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม 

สขุภาพและความปลอดภัย) 

การละเมดิฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัหรอืขอ้กฎหมาย 

เหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิซึง่อาจจะสง่ผลกระทบกระเทอืนตอ่เ

รา ประเด็นออ่นไหวทีส่ง่ผลตอ่นักลงทนุและนักวเิคราะห ์

การระบคุวามเสีย่งเชงิพาณิชยใ์นการครอบครอง 

การฟ้องรอ้งด าเนนิคดทีีอ่าจจะเกดิขึน้หรอือะไรก็ตามทีอ่า

จจะสง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงของ Brambles  

 

จงแจง้ใหผู้จ้ัดการของคณุไดรั้บทราบในทนัทหีากมเีหตกุา

รณ์ดงักลา่วนัน้เกดิขึน้ ผูจ้ัดการของคณุจะมหีนา้ทีใ่น 

การสง่ขอ้มลูนัน้ตอ่ไปใหเ้บือ้งบนไดรั้บทราบ 

เมือ่เหตกุารณ์ด าเนนิไปอยา่งรวดเร็วหรอืเป็นไปไดท้ีส่ ือ่มว

ลชนจะรับทราบเรือ่งดงักลา่ว 

เจา้หนา้ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูจะตอ้ง 

ไดรั้บแจง้เหตกุารณ์ดงักลา่วดว้ยเชน่เดยีวกนั 

พวกเขามหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งแจง้เตอืนใหก้ับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

ไดรั้บทราบ 

ทัง้นีจ้ะถอืเป็นการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดอย่างรา้ยแรงส าหรับ

หน่วยงาน 

หากประเด็นดงักลา่วถูกเปิดเผยใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดรั้

บทราบผา่นทางนักวเิคราะหห์รอืสือ่มวลชน 

หรอืฝ่ายบรหิารของบรษัิทรับทราบเรือ่งดงักลา่วจากแหลง่

ขา่วภายนอก  

 

ไมจ่ าเป็นเสมอไปวา่เหตกุารณ์รา้ยแรงจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรายง

านใหห้น่วยงานภายนอกไดรั้บทราบ 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับการตดัสนิใจของคณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิ

ดเผยขอ้มลูเป็นส าคัญ ความรับผดิชอบของพนักงาน 

Brambles 

ทกุคนคอืการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัเิกีย่วกับการรายงานเป็น

การภายใน 

เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่คณะกรรมมขีอ้เท็จจรงิทัง้หมดทีจ่ าเป็นอ

ยา่งรวดเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

เพือ่การตัดสนิใจอย่างมเีหตผุล  

 

การรายงานการฟ้องรอ้งด าเนนิคด ี 

 

รายงานปกตทิีจ่ัดท าขึน้ 

ซึง่ประกอบไปดว้ยการฟ้องรอ้งด าเนนิคดทีีเ่กดิขึน้จรงิหรอื

ขูว่า่จะท าการฟ้องรอ้งภายในหน่วยงานทางธรุกจิทัว่โลกที่

สง่ผลกระทบทางการเงนิเป็นอยา่งมาก 

หรอืเป็นไปไดท้ีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิท 

ควรจะตอ้งถกูสง่ไปใหท้ีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิทไดรั้บ

ทราบ ซึง่ควรจะมกีารแจง้ขา่วคราวใหท้ราบในทนัทหีาก 

มกีรณีใหม่ๆ  เกดิขึน้  

 

 

การจดัการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 

เรารอ้งขอใหพ้นักงานทกุคนของ Brambles 

ใชแ้นวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นส ิง่แวดลอ้มในเชงิรุ

ก  

 

Brambles ยดึมั่นในการด าเนนิมาตรการปลอดอนัตราย 

(Zero Harm) ซึง่หมายความวา่ 

ปราศจากการบาดเจ็บและความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายของเราคอืการด าเนนิธรุกจิทีม่คีวามแปลกใหม่ 

มปีระสทิธภิาพ และ ยั่งยนื เพือ่ใหบ้รกิารสนับสนุนแกล่กูคา้  

 

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม (ตามทีร่ะบใุนหัวขอ้ที ่5) 

ถกูก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการบรหิารและถกูน าไปปฏบิตั ิ

ใชท้ัว่โลก 

รวมถงึประเทศทียั่งไมม่กีารประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองสิง่

แวดลอ้มอกีดว้ย  

 

 

การแขง่ขนั  

 

Brambles 

มุง่มั่นปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเร็จซึง่หมายความวา่เรา

จะท าการแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและอยา่งยตุธิรรมใน

ตลาดทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู ่ 

 

พฤตกิรรมทีข่าดการแขง่ขนักนันัน้เป็นเรือ่งทีเ่ลวรา้ยส าหรับ

ลกูคา้ของเราและท าใหเ้รามภีาพพจนท์ีเ่สือ่มเสยีและไมน่่า

พงึพอใจ 

รวมถงึเป็นเรือ่งทีไ่ม่สามารถยอมรับไดใ้นสงัคมสว่นใหญ ่

Brambles 

มุง่มั่นปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเร็จซึง่หมายความวา่เรา

จะท าการแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและอยา่งยตุธิรรมใน

ตลาดทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู ่ 
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ผูจ้ัดการมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรับประกนัวา่พวกเขาไดป้

ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัในพืน้ทีก่ารปฏบิตักิาร

ของตน 

และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งครบถว้นเ

กีย่วกบัเรือ่งนี้ พรอ้มจัดหาคูม่อืตา่งๆ ส าหรับการอา้งองิ 

โปรแกรมการปฏบิัตติามกฎระเบยีบหรอืขอ้ก าหนดวา่ดว้ยก

ารแขง่ขนัและคูม่อืตา่งๆ 

ควรไดรั้บการปรับปรุงและทบทวนอยู่อย่างสม ่าเสมอ 

หลกัฐานของโปรแกรมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีย่ังมผีล

บงัคบัใชอ้ยูเ่ป็นสิง่จ าเป็น ถา้คณุและ Brambles 

จ าเป็นทีต่อ้งปกป้องตนเองตอ่การฟ้องรอ้งด าเนนิคดโีดยเจ ้

าหนา้ทีค่วบคมุดแูลดา้นการแขง่ขนั  

 

กฎระเบยีบหรอืขอ้ก าหนดทียั่งมผีลบงัคบัใชก้ าหนดใหค้ณุ

ตอ้งใหค้วามสนใจเกีย่วกบัประเด็นดา้นการแขง่ขนั 

สอบถามค าถามอย่างเฉยีบคมและแสดงถงึความเป็นผูน้ าใ

นดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีม่อียู่ 

ระบพุืน้ทีก่ารแขง่ขนัทีธ่รุกจิของคณุอยูใ่ตค้วามเสีย่งมากที่

สดุและจัดการกบัประเด็นนีด้ว้ยการจัดฝึกอบรมอยูเ่ป็นประ

จ า  

 

การครอบครอง การเลกิกจิการ 

และการตดัสนิใจเขา้ร่วมลงทนุอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแ

จง้ใหแ้กห่น่วยงานผูด้แูลควบคมุกฎขอ้บงัคบัไดรั้บทราบแล

ะไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนั  

 

จงระมัดระวงัขอ้ก าหนดทีอ่าจเป็นไปไดท้ีใ่หเ้ปิดเผยการศกึ

ษาทัง้ภายในและภายนอก 

รายงานและการวเิคราะหธ์รุกรรมตา่งๆ และตลาดตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(รวมถงึเอกสารทีจ่ะตอ้งยืน่ใหแ้กค่ณะกรรมการของ 

Brambles) 

เมือ่มองหาการอนุมัตดิา้นการแขง่ขนัหรอืเมือ่อยูภ่ายใตก้าร

สอบสวนโดยเจา้หนา้ทีผู่ค้วบคมุดแูลดา้นการแขง่ขนั  

 

แจง้แกพ่นักงานใหรั้บทราบถงึอ านาจของเจา้หนา้ทีค่วบคมุ

ดแูลดา้นการแขง่ขนัในการสอบสวนแบบทนัททีใีดและการ

สอบสวนอืน่ๆ 

และจะท าอยา่งไรหากเกดิสถานการณ์เหลา่นีข้ ึน้  

 

แจง้ใหพ้นักงานรับทราบวา่วธิกีารตอ่ตา้นการแขง่ขนัทีม่ชิอ

บดว้ยกฎหมายนัน้อาจสง่ผลให ้Brambles 

ตอ้งจ่ายคา่ปรับเป็นจ านวนมาก ยกตัวอยา่งเชน่ 

ในบางประเทศ คา่ปรับอาจสงูถงึรอ้ยละ 10 

ของรายรับของกลุม่บรษัิทรวมกนัทั่วโลก 

และในบางประเทศ 

บคุคลผูนั้น้อาจตอ้งจา่ยคา่ปรับเป็นการสว่นตัวหรอืถกูจ าคกุ

ก็เป็นได ้ 

 

 

ขอ้ซักถามใดๆ 

จากเจา้หนา้ทีค่วบคมุดแูลดา้นการแขง่ขนัจะตอ้งรายงานใ

หแ้กท่ีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิทไดรั้บทราบในทนัท ี

ความเกีย่วพันใดๆ 

ของพนักงานทีม่ตีอ่พฤตกิรรมตอ่ตา้นการแขง่ขนันัน้จะตอ้ง

ถกูรายงานไปยังทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิท  

 

นโยบายวา่ดว้ยการปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืขอ้ก าหนดวา่

ดว้ยการแขง่ขนัถูกระบอุยูใ่นหัวขอ้ที ่6  

 

 

บคุลากรของเรา  

 

พนักงานควรมคีวามรูส้กึวา่พวกเขาสามารถอภปิรายพูดคยุ 

ปัญหาใดๆทีเ่กีย่วกบัการจา้งงานของตนภายในกลุม่บรษัิท

ได ้โดยยดึหลักพืน้ฐานวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบั  

 

จติวญิญาณความเป็นองคก์รของพนักงานเรานัน้เป็นหนึง่ใ

นสนิทรัพยท์ีม่คีณุคา่อยา่งใหญ่หลวงส าหรับองคก์รทีส่นับ

สนุนดา้นการบรกิารเฉกเชน่เดยีวกับ Brambles 

พนักงานควรไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม 

จดจ าและใหร้างวลัแกพ่นักงานตอ่ความส าเร็จของพวกเขา

รวมถงึพฤตกิรรมในดา้นบวก 

แสดงหลักฐานถงึการด าเนนิการหรอืการแสดงออกทีไ่มเ่ห

มาะสมใหพ้นักงานไดค้ดิพจิารณาและอนุญาตใหพ้นักงาน

พูดคยุตอบโตข้อ้กลา่วหาเหลา่นี้  
 

พนักงานควรไดรั้บโอกาสในการแกไ้ขปรับปรุงความประพฤ

ตหิรอืการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม 

ยกเวน้กรณีทีม่กีารไลอ่อกเนื่องจากประพฤตผิดิอย่างรา้ยแ

รง 

 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

 

Brambles 

มนีโยบายในการจด้สภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปล

อดภัยแกพ่นักงานทกุคน (ดหูัวขอ้ที ่7)  

 

Brambles มุง่มั่นในการด าเนนิการมาตรการปลอดอนัตราย 

(ZERO HARM) ใหบ้รรลผุล ซึง่หมายความวา่ 

ปราศจากการบาดเจ็บ 

ปราศจากความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีเ่ป็น

อนัตรายตอ่สทิธมินุษยชนมาตรการ 

ปลอดอนัตรายทีก่ าหนดวสิยัทัศน ์

คณุคา่และพฤตกิรรมรวมถงึพันธะหนา้ทีท่ีต่อ้งมเีพือ่การท า

งานอย่างปลอดภัยและการปฏบิตัติามเรือ่งสภาพแวดลอ้มใ

นการท างานของพนักงานทกุคนจะมรีะบไุวใ้นเว็บไซดข์อง 

Brambles 
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คณุควรท าความคุน้เคยกบักฎหมายวา่ดว้ยอาชวีอนามัยแล

ะความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ประยกุตใ์ชว้ธิปีฏบิตัใินการปฏบิตักิารทีด่ทีีส่ดุในกลุม่อตุสา

หกรรมของคณุในประเด็นดา้นความปลอดภัยและสขุภาพ  

 

 

ทบทวนระบบการบรหิารความเสีย่งของคณุเพือ่ระบ ุ

ควบคมุและป้องกนัการเกดิอบุัตเิหตใุนสถานทีท่ างานอยา่ง

เหมาะสม เมือ่อบุตัเิหตเุกดิขึน้ 

พนักงานควรไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมหากมกีารสอบ

สวนในเวลาตอ่มา  

 

มาตรการดา้นความปลอดภัยไมค่วรถกูละเลยโดยค านงึถงึเ

ป้าหมายในการปฏบิตักิารเพยีงอยา่งเดยีว  

 

เหตกุารณ์รา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ทกุเหตกุารณ์จ าเป็นจะตอ้งไดรั้

บการชีแ้จงใหแ้กท่มีงานผูน้ าฝ่ายบรหิาร  

 

การรอ้งทกุข ์ 

 

พนักงานควรมคีวามรูส้กึวา่พวกเขาสามารถอภปิรายพูดคยุ 

ปัญหาใดๆ 

ทีเ่กีย่วกับการจา้งงานของตนภายในกลุม่บรษัิทได ้

โดยยดึหลักพืน้ฐานวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบั 

พวกเขาสามารหยบิหยกประเด็นดงักลา่วขึน้มาพูดคยุโดยเ

ก็บไวเ้ป็นความลบั โดยที ่Brambles 

จะจัดใหม้กีารลงความเห็นอย่างเป็นความลบั 

เป็นกลางและเป็นธรรมในประเด็นดงักลา่วอย่างเร็วทีส่ดุเท่

าทีจ่ะเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ 

 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ

 

Brambles เป็นบรษัิททีใ่หค้วามเทยีมกนัในดา้นโอกาส 

เรามุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาสถานทีท่ างานทีม่คีวามหลากหลาย 

และจัดใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานทีท่กุๆ 

คนไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ยความเคารพ 

โดยไมค่ านงึถงึ เพศ เผา่พันธุ ์สญัชาต ิชนชัน้ สผีวิ อาย ุ

รสนยิมทางเพศ ความพกิาร ศาสนา สถานภาพการสมรส 

หรอื แนวคดิทางการเมอืง (ดหูัวขอ้ที ่8) 

การจา้งงานและความกา้วหนา้ในอาชพีภายในองคก์รของ 

Brambles จะขึน้อยูก่ับความสามารถทางวชิาชพี และ 

คณุสมบัตเิป็นส าคัญ  

 

จงระมัดระวงัตอ่การปฏบิัตติวัตอ่เพือ่นร่วมงานของคณุในที่

ท างาน 

โดยฉพาะอยา่งยิง่กับคนทีม่ตี าแหน่งหนา้ทีต่ า่กวา่คณุ 

พนักงานทกุคนควรใหค้วามส าคญักับเพือ่นร่วมงาน 

และควรตระหนักถงึผลกระทบจากการกระท าและค าพูดทีอ่

าจสง่ผลตอ่ผูอ้ ืน่ดว้ย 

นอกจากนีค้วรตืน่ตัวเกีย่วกับการขม่ขูค่กุคามทีอ่าจจะเกดิขึ้

นในสถานทีท่ างานและคณุจะจัดการกบัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้

อยา่งไร Brambles 

พจิารณาการกระท าทีเ่ป็นการคกุคามวา่เป็นการประพฤตผิดิ

อยา่งรา้ย  

 

เสรภีาพในการสมาคม  

 

เราเคารพสทิธสิว่นบคุคลในดา้นเสรภีาพทีจ่ะเขา้ร่วมกลุม่ส

มาคมใดๆ 

เราสมัพันธเ์กีย่วขอ้งกบัพนักงานดว้ยการท าขอ้ตกลงรายบุ

คคลและขอ้ตกลงกลุม่ โดยเป็นไปตามกฎหมาย 

ประเพณีและธรรมเนยีมปฏบิัตขิองทอ้งถิน่  

สทิธมินุษยชน  

 

เราสนับสนุนและยนืยันในหลักการตา่งๆทีถ่กูบญัญัตไิวใ้นป

ฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

เราจะไมย่อมรับการใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานทีถู่กบบีบงัคั

บในการด าเนนิงานของเราและรวมถงึซพัพลายเออรข์องเร

าดว้ย ค าวา่ “เด็ก” หมายถงึบคุคลใดก็ตามทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 

15 ปี หรอืต า่กวา่เกณฑอ์ายทุีจ่ะส าเร็จการศกึษาภาคบงัคับ 

หรอืมอีายนุอ้ยกวา่อายขุัน้ต า่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหไ้ดรั้บการจ ้

างงานในประเทศนัน้ๆ แลว้แตอ่ยา่งใดจะมอีายมุากทีส่ดุ 

อายขุัน้ต า่ส าหรับการท างานอันตรายคอื 18 ปี 

 

 

การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ 

 

เรามคีวามมุง่มั่นในการด าเนนิธุรกจิของเราดว้ยความยุตธิรร

ม สจุรติและมจีรยิธรรม 

และสอดคลอ้งตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของประเ

ทศทีเ่ราด าเนนิธรุกจิ 

 

ดงันัน้การกระท าอนัเป็นการทจุรติจงึเป็นสิง่ทีย่อมรับไม่ได ้ 

เรามมีาตรการในการไมย่อมใหม้กีารตดิสนิบนและการทจุริ

ต 

คณุตอ้งไมต่ดิสนิบนหรอืการจา่ยเงนิในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั

ใหแ้กผู่ใ้ดหรอืรับสนิบนหรอืเงนิดงักลา่วจากผูใ้ด 

 

เพือ่ชว่ยเหลอืคณุในการปฏบิัตติามหลกัการเหลา่นี้ 

Brambles 

จงึไดก้ าหนดการใชน้โยบายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและทจุริ

ตซึง่มอียู่  

ในหัวขอ้ที ่14 
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การบงัคบัตามกฎระหวา่งประเทศ 

 

ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทระดับโลก Brambles 

มพัีนธะทีจ่ะปฏบิัตติามมาตรการลงโทษทางการคา้และขอ้

จ ากัดทัง้หมด ไดแ้ก ่การหา้มสง่สนิคา้ 

การคว า่บาตรทางเศรษฐกจิ ศลุกากร 

ผลติภัณฑห์รอืประเทศแหลง่ก าเนดิ 

และกฎหมายตอ่ตา้นการคว า่บาตรและขอ้บงัคบั 

ซึง่บงัคับใชใ้นประเทศตา่ง ๆ ทีเ่ราท าธรุกจิ  

 

เพือ่ชว่ยเหลอืใหค้ณุปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเหลา่นี้ 

Brambles 

รับเอานโยบายวา่ดว้ยการบงัคับตามกฎระหวา่งประเทศมาใ

ช ้

ซึง่จะมอียูใ่นฟอร่ัมกฎหมายและการปฏบิตัติามกฎของกลุม่

บรษัิทที ่

https://Bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/

GLOBAL-COMPLIANCE.aspx 

หรอืสามารถรับส าเนาไดจ้ากตัวแทนฝ่ายกฎหมายและการ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ Brambles 

 

 

ซพัพลายเออร ์ 

 

เรามุง่มั่นทีจ่ะเป็นหุน้สว่นทีม่คีวามรับผดิชอบและมคีณุคา่ใ

นระบบหว่งโซอ่ปุทาน 

โดยพยายามสรา้งธรุกจิทีย่ั่งยนือยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนอ

งลกูคา้ พนักงานและผูถ้อืหุน้ 

ตลอดจนชมุชนทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ 
 

ฐานซพัพลายเออรท์ีแ่ข็งแกร่งและมพีลวตันัน้มคีวามส าคั

ญอย่างยิง่ตอ่ความส าเร็จในระยะยาวของเรา 

เราจ าเป็นตอ้งอาศยัความเชีย่วชาญและทกัษะของซพัพลา

ยเออรเ์พือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่

ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอได ้

 

เรามุง่มั่นทีจ่ะท างานกับซพัพลายเออรเ์พือ่พัฒนาระบบหว่ง

โซอ่ปุทานทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภัยมากขึน้ 

และมคีวามยั่งยนื 

โดยยดึมั่นในหลักการและคา่นยิมทีร่ะบไุวใ้นหลักจรรยาบร

รณในการด าเนนิธรุกจิและมาตรการปลอดอนัตราย 

 

โปรดดนูโยบายวา่ดว้ยซพัพลายเออรข์อง Brambles  

ในหัวขอ้ที ่13 

 
 

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

 

กรรมการและพนักงานจะตอ้งไมท่ าการซือ้หรอืขายหุน้ของ 

Brambles 

ถา้หากตนรับทราบขอ้มลูลับเกีย่วกับราคาหุน้ซึง่ไมเ่ป็นทีรั่

บทราบกนัภายในตลาดโดยทั่วไป หัวขอ้ที ่9 

กลา่วในรายละเอยีดเพิม่เตมิถงึนโยบายวา่ดว้ยการซือ้ขาย

หลกัทรัพยข์อง Brambles  

 

 

การบรหิารความเสีย่ง  

 

การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพมคีวาม 

จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ่การเตบิโตและความส าเร็จอย่างตอ่เนือ่ง

ของ Brambles 

และเป็นสิง่ส าคัญทีช่ว่ยใหเ้ราท างานไดบ้รรลตุามวตัถปุระ

สงค ์

 

จดุมุง่หมายของเราคอืการปลกูฝังวัฒนธรรมเรือ่งการบรหิา

รความเสีย่งภายในกลุม่บรษัิท 

และท าใหแ้ผนการด าเนนิธรุกจิตา่ง ๆ 

สามารถบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญัดา้นตา่ง ๆ 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เราจะรวมการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลเขา้เป็นสว่น

หนึง่ของกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์

รวมทัง้ปรับการจัดสรรเงนิทนุเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่ง

ทางธรุกจิ และ 

หาขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจากความแน่นอนทีเ่พิม่ขึน้

อนัเป็นผลมาจากวตัถปุระสงคข์ององคก์รและธรุกจิทีป่ระส

บผลส าเร็จ 

 

แนวทางในการบรหิารความเสีย่งถกูระบไุวอ้ยูใ่นหัวขอ้ที ่

10  

 
 

การบรหิารงานดา้นเอกสาร  

 

สรา้งนโยบายการจัดการดา้นเอกสารวา่ดว้ยการเก็บรักษาห

รอืการท าลายเอกสารตา่งๆ 

(รวมถงึบนัทกึในคอมพวิเตอรแ์ละอเีมล) 

นโยบายเชน่วา่นีต้อ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทาง

กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัแบบฟอรม์และเนือ้หาของนโยบายนีใ้นถู

กระบอุยูใ่นหัวขอ้ที ่11 

ระมัดระวงัมใิหม้กีารใหค้วามคดิเห็นทีถ่กูพจิารณาวา่ไมร่อบ

คอบ (เชน่ 

โน๊ตทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืเขยีนบนเอกสารหรอืในอเีมล) 

ซึง่นีอ้าจจะก ากวมและอาจท าใหเ้กดิปัญหาในดา้นขอ้กฎห

มายได ้

 

https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/GLOBAL-COMPLIANCE.aspx
https://bramblesgroup.sharepoint.com/Legal/Pages/GLOBAL-COMPLIANCE.aspx
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เมือ่มกีารด าเนนิคดตีามกฎหมายโดยหรอืตอ่ Brambles 

หรอืมกีารสอบสวนโดยเจา้หนา้ทีด่แูลกฎขอ้บงัคับ 

ผูจ้ัดการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดควรจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบใน

ทนัทวีา่เอกสาร (รวมถงึสือ่อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ) ตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นขอ้พพิาทนีห้รอือยูร่ะหวา่งการสอบส

วนจะตอ้งไมถ่กูท าลายทิง้  

 
 

การปกป้องขอ้มลูและความเป็นสว่นตวั  

 

พนักงานจะตอ้งเก็บขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดรั้บมาระหวา่งปฏบิตั ิ

งานกับบรษัิทไวอ้ย่างเป็นความลบั  

 

นโยบายของ Brambles 

คอืการรักษาขอ้มลูสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานและลกูค ้

า 

ถา้หากวา่มกีฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวบงัคบัใชใ้นปร

ะเทศ 

นโยบายนี้ตอ้งไดรั้บการผนวกเขา้กับขอ้ก าหนดตามกฎหม

ายของประเทศดว้ย  

 

 

สือ่สงัคมออนไลน ์

 

การใชเ้ทคโนโลยปีระเภทสือ่สงัคมออนไลนอ์ยา่งเช่น 

Facebook, LinkedIn และ Twitter 

น ัน้ท าใหผู้ค้นและธุรกจิตา่งๆ 

สามารถตดิตอ่กนัอยา่งงา่ยดายผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต 

 

เรามคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นควา

มลบัเมือ่มกีารตดิตอ่สือ่สารทกุรูปแบบซึง่รวมไปถงึผา่นทา

งสือ่สงัคมออนไลน ์

เพือ่แสดงถงึการใหเ้กยีรตติอ่ผูค้นและเพือ่นร่วมงานทีม่คีว

ามหลากหลายซึง่ร่วมงานกบัเรา 

 

นโยบายวา่ดว้ยสือ่สงัคมออนไลนข์อง Brambles 

(“นโยบาย”) มอียูใ่นตารางที ่12 

นโยบายนี้ก าหนดชดุแนวทางปฏบิตัแิละหลกัการทีพ่นักงา

นของ Brambles ตอ้งปฏบิตัติามเมือ่ใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์ 

 

หากคณุมคี าถามหรอืตอ้งการค าแนะน าเพิม่เตมิเกีย่วกับนโ
ยบายนี้ 
กรุณาตดิตอ่ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบคุคลของคณุหรอือเีมล 

socialmedia@brambles.com  
 
 

การตรวจสอบและการลงนามเพือ่ทีจ่ะปฏิ

บตัติามกฎ  

 

ผูบ้รหิารระดับอาวโุสจะไดรั้บการรอ้งขอใหล้งนามในการป

ฏบิตัติามกฎในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักจรรยาบรรณในการ

ด าเนนิธรุกจิทกุๆ หกเดอืน 

เมือ่มกีารจัดเตรยีมบญัชรีายปีหรอืรายหกเดอืน 

หรอืระบสุว่นอืน่ๆทีพ่วกเขาไม่สามารถลงนามได ้

การลงนามจะอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบข

องบรษัิท  
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หัวขอ้ที ่1 

นโยบายวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมขอ

งองคก์ร 

บทน า  

 

Brambles 

เป็นบรษัิทผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารสนับสนุนในระดับโลกโดยมฐีาน

การด าเนนิงานในกวา่ 45 ประเทศทั่วโลก  

 

นโยบาย CSRไดรั้บการน ามาใชโ้ดยคณะกรรมการบรหิารของ 

Brambles ในเดอืนมถินุายนปี 2003 

และไดรั้บการสือ่สารใหก้ับพนักงานทกุคนไดรั้บทราบ 

เรามุง่มั่นทีจ่ะน าไปปฏบัิตใิชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

 

นโยบายนีเ้ป็นบทสรปุของนโยบายตา่งๆ 

โดยละเอยีดเกีย่วกับเรือ่งนีแ้ละในเรือ่งอืน่ๆ 

ทีถ่กูระบอุยูใ่นหลักจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิของ 

Brambles 

หลักจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจินีไ้ดจั้ดเตรยีมกรอบโครงสรา้

งทัง้ทางดา้นกฎหมายและดา้นจรยิธรรมใหแ้กพ่นักงานทกุคนทีป่

ฏบัิตงิานใหแ้ก ่Brambles 

ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกับวา่เราจะมคีวามสัมพันธก์ับลกูคา้ พนักงาน 

ผูถ้อืหุน้ ซพัพลายเออร ์และสังคมชมุชนไดอ้ยา่งไร 

ส าเนาไดถ้กูตพีมิพเ์ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องเราที ่

(www.brambles.com)  

 

Brambles 

พรอ้มทีจ่ะรายงานและสือ่สารอยา่งเปิดเผยเกีย่วกับประเด็นทางด ้

าน CSR 

 

นโยบายนีจ้ะไดร้ับการทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมและปรับ

ปรงุตามสมควรเพือ่สะทอ้นถงึการพัฒนาในธุรกจิและการปฏบัิตทิี่

ดสีูค่วามเป็นเลศิของเรา  

 

การยดึถอืหลกัคณุธรรมทางธุรกจิ  

 

พนักงานของ Brambles 

ทกุคนไดร้ับการคาดหวังวา่จะปฏบัิตหินา้ทีท่างธุรกจิเพือ่เสรมิสรา้

งชือ่เสยีงของกลุม่บรษัิทใหเ้ป็นทีรู่จั้ก 

หลักการส าคัญทีจ่ะควบคมุพฤตกิรรมและการตดิตอ่ธุรกจิมดีังนี:้  

 

การด าเนนิธุรกจิทกุอยา่งควรสอดคลอ้งกับขอ้กฎหมายและกฎระเ

บยีบตา่งๆ ในประเทศทีป่ระกอบธุรกจินัน้  

 

เราจะแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมในทกุตลาดทีเ่ราด าเนนิธุรกจิอยู่ 

การกระท าอันเป็นการทจุรติเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ด ้

หา้มมอบหรอืรับสนิบนหรอืการจ่ายเงนิในลักษณะทีค่ลา้ยกันใหแ้

กผู่ใ้ดหรอืจากผูใ้ด  

พนักงานจะตอ้งไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วในกจิกรรมใดๆ 

หรอืมแีนวโนม้ทีเ่ขา้ไปยุง่เกีย่ว 

ในกจิกรรมทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นซึง่เป็นความขัดแย ้

งระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกับผลประโยชนข์อง Brambles  

 

 

พนักงานทีเ่ดนิหนา้ออกมาเพือ่ทีจ่ะท าตามนโยบาย “พดูออกมา” 

เมือ่พวกเขามขีอ้สงสัยอยา่งแทจ้รงิเกีย่วกับการประพฤตผิดิ ณ 

ทีใ่ดทีห่นึง่ภายในองคก์ร 

จะไดร้ับการด าเนนิการอยา่งเอาจรงิเอาจังและจะไมต่กเป็นเหยือ่ใดๆ 

ทัง้สิน้ 

พนักงานอาจหยบิยกประเด็นทีว่ติกกังวลขึน้หารอืกับผูจั้ดการของตน 

หัวหนา้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรอืทีป่รกึษาภายในฝ่ายหรอืแผนกของต

นหรอืกับเลขานุการบรษัิท 

ประเด็นดังกลา่วจะไดร้ับการสอบสวนอยา่งเหมาะสมและลงมอืด าเนนิ

การตา่งๆ ตามความจ าเป็น  

 

Brambles 

ไมม่นีโยบายในการบรจิาคเงนิสนับสนุนทางการเมอืงแตอ่ยา่งใด  

 

สิง่แวดลอ้ม  

 

เราใหค้ณุคา่กับสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละขอยนืยันอย่างหนัก

แน่นถงึวธิกีารปฏบัิตทิีด่ตีอ่ส ิง่แวดลอ้มในการท างานของเรา 

ธุรกจิเราไดถ้กูก าหนดใหต้อ้งปฏบัิตติามกฎหมายและกฎขอ้บังคับ

วา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและน าหลักการเหลา่นีไ้ปใช:้  

 

 ปฏบัิตติามมาตรการปลอดอันตรายของ Brambles (Zero 

Harm charter) - 

ยดึมั่นและด าเนนิการตามแนวปฏบัิตดิา้นสิง่แวดลอ้มในการ

ท างานประจ าวัน 

 ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชวั้ตถดุบิและพลังงาน  

 ลดการกอ่มลพษิและขยะของเสยี  

 ตอบสนองตอ่ความกังวลของชมุชนดว้ยการยดึถอืหลักคณุธร

รม ความซือ่สัตยแ์ละความเคารพ 

 หาซพัพลายเออรท์ีม่แีนวทางบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดล ้

อมในเชงิรกุ 

และบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตไิดด้ว้ยจติส านกึรับผดิช

อบ 

 

บุคลากร  

 

จติวญิญาณความเป็นองคก์รของพนักงานเรานัน้เป็นหนึง่ในสนิทรั

พยท์ีม่คีณุคา่เป็นอยา่งยิง่ 

พนักงานควรไดร้ับการปฏบัิตอิยา่งยตุธิรรมและเทา่เทีย่มกัน 

รวมถงึไดรั้บรางวัลในความส าเร็จของพวกเขา 

นโยบายดา้นการจา้งงานก าหนดใหเ้ราตอ้ง:  

 

http://www.brambles.com/
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 จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัยผา่นการปฏบัิ

ตทิีด่เีพือ่ความเป็นเลสิในดา้นการจัดการดา้นความปลอดภัยแ

ละสขุภาพในทกุธุรกจิของเรา  

 การทีเ่ราเป็นนายจา้งทีใ่หโ้อกาสอยา่งเทา่เทีย่มกัน 

เราจงึมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาสถานทีท่ างานทีม่คีวามหลากหลาย 

โดยทีพ่นักงานทกุคนไดร้ับการปฏบัิตอิยา่งเทา่เทยีมกันโดยไ

มค่ านงึถงึ เพศ เชือ้ชาต ิรสนยิมทางเพศ อาย ุความพกิาร 

ศาสนา หรอืชาตกิ าเนดิ  

 การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีก่ระตุน้ใหท้กุคนไดแ้

สดงศักยภาพของตนออกมาใหไ้ดม้ากทีส่ดุและตระหนักถงึศั

กยภาพความสามารถภายในทีซ่อ่นเรน้อยู ่

ผา่นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาดา้นโอกาส  

 

 ท าใหแ้น่ใจไดว้่าพนักงานสามารถพดูคยุถงึปัญหาตา่งๆทีเ่กีย่

วขอ้งกับการท างานของตนไดอ้ยา่งเป็นความลับ 

โดยทีพ่วกเขาจะไดร้ับการพจิารณาในประเด็นดังกลา่วไดอ้ยา่

งเป็นกลาง เป็นธรรมและเป็นความลับ  

 

เราเคารพสทิธสิว่นบคุคลในดา้นเสรภีาพทีจ่ะเขา้รว่มกลุม่สมาคมใ

ดๆ 

เราสัมพันธเ์กีย่วขอ้งกับพนักงานดว้ยการท าขอ้ตกลงรายบคุคลแ

ละขอ้ตกลงกลุม่ โดยเป็นไปตามกฎหมาย 

ประเพณีและธรรมเนยีมปฏบัิตขิองทอ้งถิน่  

 

สงัคม  

 

 เรามุง่มั่นทีจ่ะอทุศิตนและเสยีสละใหแ้กส่ังคมทีเ่ราท าประกอ

บธุรกจิอยูแ่ละเป็นเพือ่นบา้นทีม่คีวามรับผดิชอบ  

 ธุรกจิของเราจะตรวจสอบล าดับความส าคัญของการลงทนุขอ

งชมุชนเพือ่ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิน่  

 โปรแกรมการเขา้ไปมสีว่นร่วมในสังคมของเรานัน้กระตุน้ใหพ้

นักงานของพวกเราทกุคนเขา้ไปมสีว่นรว่มในชมุชน 

อนุญาตค ารอ้งอยา่งมเีหตุผลส าหรับการเขา้ไปเป็นอาสาสมัค

รและจัดใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกช่มุชนในโครงการต่

างๆ  

 

สทิธมินุษยชน  

 

เราสนับสนุนและยนืยันในหลักการตา่งๆทีถ่กูบัญญัตไิวใ้นปฏญิญ

าสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

เราจะไมย่อมรับการใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานทีถ่กูบบีบังคับในก

ารด าเนนิงานของเราและรวมถงึซพัพลายเออรข์องเราดว้ย  

 

ซพัพลายเออร ์ 
 

เรามุง่มั่นทีจ่ะเป็นหุน้สว่นทีม่คีวามรับผดิชอบและมคีณุค่าในระบบ

หว่งโซอ่ปุทาน 

โดยพยายามสรา้งธุรกจิทีย่ั่งยนือย่างตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองลกูค ้

า พนักงานและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนชมุชนทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ 

ฐานซพัพลายเออรท์ีแ่ข็งแกรง่และมพีลวัตนัน้มคีวามส าคัญอยา่ง

ยิง่ตอ่ความส าเร็จในระยะยาวของเรา 

เราจ าเป็นตอ้งอาศัยความเชีย่วชาญและทักษะของซพัพลายเออร์

เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลง

อยูเ่สมอได ้ 

เรามุง่มั่นทีจ่ะท างานกับซพัพลายเออรเ์พือ่พัฒนาระบบหว่งโซอ่ปุ

ทานทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภัยมากขึน้ และมคีวามย่ังยนื 

โดยยดึมั่นในหลักการและคา่นยิมทีร่ะบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณใน

การด าเนนิธุรกจิและมาตรการปลอดอันตราย 

 

 



 

{EXT 00087195}12 

หัวขอ้ที ่2  

นโยบายวา่ดว้ยการพดูออกมา  

1. นโยบายนี ้

 

วัตถปุระสงคข์องนโยบายนีก็้คอืเพือ่สง่เสรมิและยนืยันถงึพันธะข

อง Brambles ในการมกีระบวนการพดูออกมาอยา่งเปิดกวา้ง 

ซึง่สง่เสรมิใหพ้นักงานรายงานขอ้กังวลในการกระท าผดิทีต่นอาจ

ม ีในสภาพแวดลอ้มทกุวันนี ้พนักงานของ Brambles 

จะยังคงเป็นแนวป้องกันการกระท าผดิอันดับแรกและดทีีส่ดุของ 

Brambles เมือ่พนักงานพบและรายงานการกระท าผดิ Brambles 

สามารถด าเนนิการแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

เราทราบดวี่าการพบการกระท าผดิตัง้แตต่น้และรายงานการกระ

ท าดังกลา่วนัน้ขึน้อยูก่ับการรักษาวัฒนธรรมความไวว้างใจและกา

รยดึถอืหลักคณุธรรม ซึง่พนักงานทกุคนจะสามารถปฏบัิตไิดดั้งนี้ 

 

(ก) ไดร้ับการสนับสนุนใหร้ายงานกา 

รกระท าผดิทีอ่าจเกดิขึน้โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

โดยทราบดวี่าขอ้กังวลของตนจะไดร้ับการด าเนนิการอย่างเ

อาจรงิเอาจังและจะมกีารด าเนนิการอยา่งเหมาะสม 

(ข) ทราบและใชช้อ่งทางทีม่ ี

ในการรายงานขอ้กังวลของการกระท าผดิ และ 

(ค) ไวว้างใจวา่กระบวนการการ 

พดูออกมาจะไดร้ับการรักษาเป็นความลับและจะไมม่กีารเพกิ

เฉยตอ่การตอบโตห้รอืการแกแ้คน้เอาคนื  

 

2. นโยบายนีค้รอบคลมุกจิกรรมอะไรบา้ง 

 

ตามกฎหมายทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้

นโยบายนีค้รอบคลมุถงึพนักงานทีป่ระสงคจ์ะเปิดเผยกจิกรรมทีเ่กิ

ดขึน้จรงิหรอืทีว่างแผนไว ้ซึง่รวมถงึเรือ่งตา่ง ๆ ทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง 

ในโยบายนี ้จะถอืวา่กจิกรรมเหลา่นีเ้ป็น "การกระท าผดิ" 

 

(a) อาชญากรรม 

(b) กจิกรรมทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภัย 

(c) กจิกรรมทีเ่ป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มอันเป็นผลมาจากการป

ลอ่ยสารพษิหรอืของเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม 

หรอืการละเมดิกฎหมายสิง่แวดลอ้มหรอืขอ้บังคับทีบั่งคับใช ้

(d) การบัญชทีีน่่าสงสัย การบัญชภีายใน 

หรอืการจัดการการสอบบัญชทีีผ่ดิ 

รวมทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเกรงวา่จะเกดิขึน้ 

(i) การฉอ้โกงหรอืการจงใจใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการเตรยี

ม การประเมนิ การทบทวน 

หรอืตรวจสอบงบการเงนิของ Brambles 

(ii) การฉอ้โกงหรอืการจงใจใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการบันทึ

กและการรักษาระเบยีนทางการเงนิของ Brambles 

(iii) ความบกพรอ่งหรอืการไมป่ฏบัิตติามการควบคมุการบัญ

ชภีายในของ Brambles 

(iv) การบดิเบอืนหรอืรายงานเท็จกับหรอืแกเ่จา้หนา้ทีอ่าวโุ

สหรอืนักบัญชเีกีย่วกับระเบยีนทางการเงนิ 

รายงานทางการเงนิหรอืรายงานการตรวจสอบบัญชขีอ

ง Brambles หรอื 

(v) การรายงานสภาพทางการเงนิของ Brambles 

ทีม่ลีักษณะคลาดเคลือ่นไปจากความสมบรูณ์และยตุธิรรม 

(e) การตดิสนิบนและการทจุรติ 

(f) การไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืขอ้บังคับใด ๆ 

ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นการเฉพาะขา้งตน้ 

(g) การละเมดิจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

หรอืนโยบายหรอืระเบยีบการอืน่ ๆ ของ Brambles 

(h) การเปิดเผยความลับทางการคา้หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิห์

รอืทีเ่ป็นความลับโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

(i) การกระท าทีเ่ป็นการท าลายชือ่เสยีงของ Brambles หรอื 

(j) การจงใจปกปิดการกระท าตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 
 

หากคณุมขีอ้กังวลโดยบรสิทุธิใ์จอยา่งแทจ้รงิเกีย่วกับการกระท า

ผดิทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ 

คณุควรรายงานขอ้กังวลดังกลา่วภายใตน้โยบายนี้ 

วธิกีารรายงานขอ้กังวลตา่ง ๆ จะอธบิายไวใ้นสว่นที ่3 ดา้นลา่ง 

หากคณุไมแ่น่ใจว่ากจิกรรมทีจ่ะรายงานครอบคลมุตามนโยบายนี้

หรอืไม ่คณุควรพดูคุยกับผูจั้ดการตามสายงานของคณุ 

หรอืพดูคยุกับบคุลากรของฝ่ายกฎหมายใด ๆ หากคณุประสงค ์
 

นโยบายนี้และชอ่งทางการรายงานทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่4 

ดา้นลา่ง ไมร่วมถงึการรอ้งเรยีนเรือ่งสว่นบคุคลของตน เชน่ 

การไดร้ับการปฏบัิตใินทีท่ างาน 

กรณีดังกลา่วควรรายงานการรอ้งเรยีนเรือ่งสว่นบคุคลของตนกับผู ้

จัดการสายงานหรอืตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบคุคลของตนแทน 

ซึง่จะเป็นผูท้ีด่ าเนนิการอยา่งเหมาะสม 

การรอ้งเรยีนเรือ่งสว่นบคุคลของพนักงานจะไดรั้บการเก็บรักษาเป็

นความลับและใหค้วามส าคัญ 

และการตอบโตห้รอืการแกแ้คน้เอาคนืจะไมถ่กูเพกิเฉย 
 

3. ใครสามารถรายงานขอ้กงัวลภายใตน้โยบายนี ้
 

นโยบายและระเบยีบการทีอ่ธบิายไวใ้นโยบายนีม้ใีหส้ าหรับพนักง

านทกุคนของ Brambles และฝ่ายตา่ง ๆ ที ่Brambles 

มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิดว้ยในประเทศเหลา่นัน้ (เชน่ ลกูคา้ 

ซพัพลายเออร ์ผูร้ับจา้ง ตัวแทน และผูจั้ดจ าหน่ายของ 

Brambles) ซึง่ไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  
 

4. วธิกีารรายงานขอ้กงัวล 
 

เราหวังว่าพนักงานทกุคนจะสามารถรายงานขอ้กังวลเรือ่งการกระ

ท าผดิทีเ่กดิขึน้หรอืทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งเปิดเผย 

และสามารถรายงานขอ้กังวลกับผูจั้ดการสายงานของตนไดโ้ดยต

รงอยา่งสะดวกใจ โดยทั่วไปแลว้ 

ผูจั้ดการสายงานของคณุอยูใ่นต าแหน่งทีจ่ะแกปั้ญหาเรือ่งการกร

ะท าผดิไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม คณุยังมทีางเลอืกอืน่ ๆ 

นอกเหนอืจากผูจั้ดการสายงานของคณุในการรายงาน 

ชอ่งทางอืน่ ๆ มดีังนี:้ 
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(a) เลขานุการของกลุม่บรษัิท ซึง่มรีายละเอยีดการตดิตอ่คอื: 

 

Robert Gerrard 

โทร: + 61 2 9256 5271  

อเีมล: Robert.Gerrard@brambles.com  

 

(b) ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิท 

ซึง่มรีายละเอยีดการตดิตอ่คอื: 

 

Sean Murphy 

โทร: +1 770 668.8217 

อเีมล: Sean.Murphy@brambles.com  

 

(c) ทีป่รกึษาทั่วไปประจ าภมูภิาค ซึง่มรีายละเอยีดการตดิตอ่คอื: 

 

Daniel Berry รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไปฝ่ายภมูภิาค 
EMEA 

โทร: + 44 (0) 1932 833 346 

อเีมล: Daniel.Berry@brambles.com  

 

Shawn Galey 

รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไปฝ่ายภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

โทร: + 65 9772 8318 

อเีมล: Shawn.Galey@brambles.com 

 

Jay Frye 

รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไปฝ่ายภมูภิาคอเมรกิา 

โทร: + 1 407 355 6206 

อเีมล: James.Fryejr@brambles.com 

 

(d) เจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิต ิ

ซึง่มรีายละเอยีดการตดิตอ่คอื: 

 

Tracey Ellerson 

โทร: + 1 770 668 8248 

อเีมล: Tracey.Ellerson@brambles.com 

 

(e) สายดว่นการรายงานของ Brambles 

ซึง่รวมถงึชอ่งทางการรายงานหลายชอ่งทาง 

สามารถรายงานผา่นสายดว่นการรายงานไดต้ลอด 24 

ชัว่โมงทกุวัน 7 วันตลอดสัปดาห ์

ซึง่ใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารอสิระบุคคลทีส่าม 

หากตอ้งการรายงานโดยใชส้ายด่วน 

พนักงานสามารถไปทีห่นา้ 

https://Bramblesgroup.sharepoint.com/sites/HR/Page

s/Speaking-Up.aspx 

ซึง่จะมรีายการหมายเลขโทรศัพทโ์ทรฟรขีองแตล่ะประเทศ

หรอืภมูภิาค หรอืมลีงิกไ์ปยังระบบการรายงานออนไลน์ 

 

นอกจากนี ้อาจมสีถานการณ์อืน่ ๆ 

ทีพ่นักงานเชือ่วา่ตนไมส่ามารถรายงานขอ้กังวลการกระท าผดิได ้

ทางชอ่งทางทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ในสถานการณ์ดังกลา่ว 

พนักงานบคุคลนัน้อาจสือ่สารโดยตรงกับประธานกรรมการหรอืปร

ะธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบย 

ซึง่อาจตดิตอ่ไดโ้ดยและผา่นทางเลขานุการของกลุม่บรษัิทที ่

Level 40 Gateway, 1, Macquarie Place, Sydney NSW, 

Australia. 

การตดิตอ่ประธานกรรมการหรอืประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบใ

ด ๆ ควรระบไุวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นเรือ่งเรง่ดว่นและระบวุา่ 

"เอกสทิธิแ์ละความลับ" 

 

ไมว่า่จะใชช้อ่งทางใด 

พนักงานจะตอ้งรายงานการกระท าผดิทีส่งสัยหรอืทีเ่ป็นไปไดซ้ ึง่

ตนทราบโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

การรายงานการกระท าผดิโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดจ้ะชว่ยให ้

Brambles 

ด าเนนิการสบืสวนและแกไ้ขหรอืขจัดปัญหาดังกลา่วได ้

และเพือ่เป็นการลดผลทีไ่มพ่งึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้ใหเ้หลอืนอ้ย

ทีส่ดุ  

 

คณุอาจรายงานการกระท าผดิทีส่งสัยอยา่งไมเ่ปิดเผยชือ่ในประเ

ทศเหลา่นัน้ซึง่ไดรั้บอนุญาตอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม 

เนือ่งจากเป็นการยากและบอ่ยครัง้แทบจะเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะสบืสว

นขอ้สงสัยใด ๆ 

ทีไ่ดรั้บรายงานมาโดยไมม่กีารเปิดเผยชือ่ของผูร้ายงาน 

เราแนะน าใหค้ณุเปิดเผยตัวตนของคณุ รายงานใด ๆ 

ทีไ่ดรั้บรายงานโดยไมม่กีารเปิดเผยชือ่หรอืไมก็่ตามควรมรีายละเ

อยีดทีเ่พยีงพอให ้Brambles 

ตรวจสอบเรือ่งดังกลา่วไดอ้ยา่งเต็มที ่ตัวอยา่งเชน่ 

การใหข้อ้มลูเกีย่วกับชือ่ของผูท้ีถ่กูกลา่วหาว่ามสีว่นรว่มหรอืเป็น

พยาน เหตกุารณ ์วันทีแ่ละเวลาของเหตกุารณ์ 

(วันทีแ่ละเวลาจรงิหรอืโดยประมาณ) ทีเ่กดิขึน้ 

และเหตผุลของพนักงานทีท่ าใหเ้ชือ่วา่ควรรายงาน 

ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ส าคัญ รายละเอยีดทีไ่มเ่พยีงพออาจท าให ้

Brambles จัดการปัญหาดังกลา่วไดไ้มเ่หมาะสม 

 

พนักงานรายใด ๆ 

ทีเ่ชือ่วา่ตนมสีว่นรว่มในการกระท าผดิโดยตรงไดรั้บการคาดหวังว่

าจะรายงานเหตกุารณ์ดังกล่าว 

การรายงานตนเองจะไดร้ับการพจิารณาเมือ่จะตัดสนิวา่จะมกีารด า

เนนิการทางวนัิยหรอืไมห่รอืการด าเนนิการทางวนัิยใดทีเ่หมาะสม  
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เป้าหมายของนโยบายนีค้อืการใหก้ลไกวธิกีารรายงานภายใน 

การสอบสวน และการแกไ้ขการกระท าผดิใด ๆ ในสถานทีท่ างาน 

ในกรณีสว่นใหญ ่

คณุไมค่วรรูส้กึวา่จ าเป็นจะตอ้งรายงานปัญหาใหบ้คุคลอืน่ ๆ 

ภายนอกทราบ 

บางครัง้พนักงานจะมขีอ้กังวลทีเ่กีย่วกับการกระท าของบคุคลทีส่

าม เชน่ ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืผูใ้หบ้รกิาร 

เราสนับสนุนใหค้ณุรายงานขอ้กังวลดังกลา่วภายในกอ่นทีจ่ะรายง

านขอ้กังวลโดยบรสิทุธิใ์จกับบคุคลทีส่ามใด ๆ 

คณุควรใชช้อ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ทีร่ะบไุวด้า้นบนเพือ่เป็นแนวท

างในการรายงาน 

 

5.  การใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบั 

 

ถา้คณุรายงานการกระท าผดิโดยบรสิทุธิใ์จภายใตน้โยบายนี้ 

จะมกีารแบง่ปันเอกลักษณ์ของคณุและขอ้มลูทีค่ณุให ้

"เทา่ทีจ่ าเป็นตอ้งทราบ" กับผูท้ีม่หีนา้ทีใ่นการแกปั้ญหาเทา่นัน้ 

 

6. การไมต่อบโต ้

 

เราเขา้ใจวา่บางครัง้พนักงานก็กังวลเกีย่วกับการตอบโตท้ีอ่าจเกดิ

ขึน้เนือ่งจากการรอ้งเรยีนการกระท าผดิ 

โปรดทราบว่าเราสนับสนุนการเปิดเผยและจะใหก้ารสนับสนุนพนั

กงานทีร่ายงานขอ้กังวลโดยบรสิทุธิใ์จอยา่งแทจ้รงิตามนโยบายนี้ 

(ซึง่เรยีกวา่ "การเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง") 

แมว้า่ทา้ยสดุจะพบวา่เรือ่งดังกลา่วไมเ่ป็นจรงิก็ตาม 

 

เราจะไมเ่พกิเฉยตอ่การตอบโตห้รอืการท าอันตรายไมว่่ารปูแบบใ

ดทัง้สิน้ 

อันเป็นผลจากการทีพ่นักงานท าการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดร้ับการคุม้

ครองหรอืมสีว่นรว่มในการสบืสวนเพือ่ท าการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดรั้

บการคุม้ครอง 

หากพบวา่พนักงานบุคคลใดตอบโตพ้นักงานบคุคลอืน่ ๆ 

ทีท่ าการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดรั้บการคุม้ครองหรอืชว่ยเหลอืในการส

อบสวนเพือ่ท าการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดร้ับการคุม้ครอง 

พนักงานคนนัน้จะถกูด าเนนิการทางวนัิย 

ไปจนถงึและรวมทัง้การยตุกิารจา้งงาน 

การปฏบัิตทิีเ่ป็นการตอบโตห้รอืการท าอันตรายรวมถงึการปลดจา

กต าแหน่ง ด าเนนิการทางวนัิย 

การขม่ขูห่รอืการปฏบัิตทิีไ่มพ่งึประสงคอ์ืน่ ๆ 

อันเนือ่งมาจากการรายงานปัญหา 

หากคณุเชือ่วา่คณุประสบปัญหาจากการปฏบัิตดัิงกลา่ว 

คณุควรแจง้ตอ่เลขานุการของกลุม่บรษัิท 

ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิท ทีป่รกึษาทั่วไปประจ าภมูภิาค 

หรอืตดิตอ่สายดว่นการรายงานในทันท ี

 

7. กระบวนการสบืสวน 

 

เมือ่คณุรายงานขอ้กังวล Brambles 

จะประเมนิขอ้กังวลดังกลา่วเพือ่ตัดสนิวา่จะด าเนนิการตอ่ไปอยา่งไร  

ในบางกรณี Brambles 

อาจมอบหมายใหผู้ส้อบสวนภายในหรอืภายนอก 

รวมทัง้เจา้หนา้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์ในการสบืสวนทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมี

ความรูใ้นเรือ่งดังกลา่ว 

ด าเนนิการตัดสนิโดยไมม่อีคตวิา่เกดิอะไรขึน้ 

และเรือ่งดังกลา่วละเมดินโยบายของ Brambles หรอืไม ่

จะไมม่ใีครถกูตัดสนิวา่มสีว่นรว่มในการกระท าผดิหรอืประพฤตผิดิ 

จนกวา่การสบืสวนจะเสร็จสิน้ หากม ี

และบคุคลดังกลา่วมโีอกาสทีจ่ะตอบสนองตอ่ขอ้กลา่วหา 

ผูส้อบสวนจะปฏบัิตกิับพยานบคุคลตา่ง ๆ 

อยา่งมอือาชพีและดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ

เมือ่สิน้สดุการสบืสวน 

ผูส้อบสวนอาจแนะน าใหม้กีารเปลีย่นแปลงเพือ่ให ้Brambles 

ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการกระท าผดิในอนาคต 

 

Brambles 

จะมุง่มั่นคอยรายงานความกา้วหนา้ของการสบืสวนและระยะเวลา

ทีจ่ะสบืสวนจนแลว้เสร็จใหพ้นักงานทีร่ายงานขอ้กังวลทราบ 

อยา่งไรก็ตาม 

ในบางครัง้เนือ่งจากความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรักษาความลับและการพิ

จารณาคดทีางกฎหมาย 

เราจงึไมอ่าจใหร้ายละเอยีดของการสบืสวนหรอืผลการด าเนนิการ

ทางวนัิยแกพ่นักงานทราบได ้

 

การรายงานขอ้กังวลทีค่ณุทราบวา่เป็นเท็จเป็นเรือ่งทีร่า้ยแรงมาก 

และหากเราพจิารณาวา่มกีารรอ้งเรยีนทีเ่ป็นเท็จโดยไมบ่รสิทุธิใ์จ

อยา่งประสงคร์า้ย 

หรอืมคีวามเห็นว่าเป็นไปเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตัว 

เราอาจสรปุวา่การกระท าดังกลา่วเป็นการกระท าผดิรา้ยแรง 

ซึง่อาจสง่ผลใหม้กีารลงโทษทางวนัิยสงูสดุและรวมถงึการยตุกิาร

จา้งงาน 

 

8. การใหค้วามรว่มมอื 

 

พนักงานทกุคนไดร้ับการคาดหวังว่าจะใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที่

กับผูส้อบสวนที ่Brambles มอบหมาย 

โดยใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิและครบถว้น 

พนักงานคนใดทีไ่มใ่หค้วามร่วมมอืในการสบืสวนกับ Brambles 

หรอืหลอกลวงหรอืท าให ้Brambles 

เขา้ใจผดิจะตอ้งไดร้ับโทษทางวนัิยสงูสดุรวมไปถงึการยตุกิารจา้ง

งาน 

 

พนักงานทีไ่ดรั้บแจง้หรอืทราบเรือ่งการสบืสวนทีด่ าเนนิอยูเ่นือ่งจ

ากมบัีนทกึขอ้มลู (เชน่หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้ความโตต้อบแบบทันท ีไฟล ์บันทกึ 

ภาพถา่ย และเทปบันทกึเสยีง ฯลฯ) 

จะตอ้งเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูเหลา่นีแ้ละมอบบันทกึขอ้มลูเหลา่นี้

ใหแ้ก ่Brambles 

พนักงานคนใดทีท่ าลายหรอืเปลีย่นแปลงบันทกึขอ้มลูหรอืขอ้มลู

ทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้ับโทษทางวนัิยรวมไปถงึการยตุกิารจา้งงาน 
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9.  ความรบัผดิชอบส าหรบันโยบายนี ้ 

 

คณะกรรมการของ Brambles 

มคีวามรับผดิชอบทัง้หมดส าหรับการปฏบัิตติามนโยบายนี้และทบ

ทวนประสทิธภิาพของผลการด าเนนิการเพือ่ตอบสนองตอ่ขอ้กังว

ลทีร่ายงานตามนโยบายนี ้คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบของ 

Brambles มหีนา้ทีร่ับผดิชอบดังตอ่ไปนี:้ 

 

(a) ใหก้ารปกป้องการตอบโตแ้ละการแกแ้คน้เอาคนืแกพ่นักงาน

ของกลุม่บรษัิททีเ่ปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดร้ับการคุม้ครองอยา่งเห

มาะสม และ 

(b) สือ่สารและปฏบัิตติามนโยบายนีท้ั่วทัง้กลุม่บรษัิท 

 

ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิทมคีวามรับผดิชอบในการด าเนนิการ

ประจ าวันตามนโยบายนี ้

และควรท าใหม้ั่นใจว่าผูจั้ดการทกุคนและพนักงานคนอืน่ ๆ 

ทีอ่าจจะตอ้งจัดการกับขอ้กงัวลหรอืการสบืสวนภายใตน้โยบายนี้

จะไดร้ับการฝึกอบรมเป็นประจ าและเหมาะสม 

 

ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิทพรอ้มทัง้คณะกรรมการจะทบทวน

นโยบายนีจ้ากมมุมองดา้นการด าเนนิงานและกฎหมายอยา่งนอ้ย

ปีละครัง้ 

นโยบายนี้ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่สว่นใดของสัญญาจา้งงานของพนัก

งาน หรอืกอ่ใหเ้กดิสัญญาจา้งงาน 

และอาจไดร้ับการแกไ้ขเป็นครัง้คราว 

 

พนักงานทัง้หมดมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่การบรรลคุวามส าเร็จของน

โยบายนี้และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตนไดใ้ชน้โยบายนีใ้นการเปิ

ดเผยการกระท าผดิทีต่นสงสัย 

พนักงานไดร้ับเชญิใหเ้ขา้รว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับนโยบาย

นีแ้ละแสดงขอ้แนะน าส าหรับวธิกีารปรับปรงุ ควรแจง้ความคดิเห็น 

ค าแนะน า และขอ้สอบถามตา่ง ๆ 

ตอ่ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิทหรอืเลขานุการของกลุม่บรษัิท  
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หัวขอ้ที ่3  

นโยบายการเปิดเผยและการสือ่สารอยา่งต่

อเนือ่ง 

 

1. บทน าและภมูหิลงั  

 

บรษัิท Brambles 

มพัีนธกจิในการสง่เสรมิความมั่นใจของนักลงทนุโดยการปฏบัิตติ

ามขัน้ตอนภายในขอบเขตอ านาจ 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การซือ้ขายเปลีย่นหุน้ขององคก์รไดก้ระท าในตลา

ดทีม่ปีระสทิธภิาพและมขีอ้มลูเหมาะสม  

 

Brambles 

รับทราบถงึความส าคัญของการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพวา่ 

เป็นกญุแจส าคัญของการสรา้งคณุคา่แกผู่ถ้อืหุน้ 

และเป็นกญุแจแหง่การเจรญิเตบิโตอยา่งรุง่เรอืง ทัง้นี ้

(เหนอืสิง่อืน่ใด) บรษัิทจะตอ้งไดรั้บความเชือ่มั่นจากผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และชมุชน 

โดยการเปิดกวา้งดา้นการสือ่สาร 

และปฏบัิตติามพันธกจิอยา่งตอ่เนือ่ง  
 

2. ถอ้ยแถลงวตัถปุระสงค ์ 

 

วัตถปุระสงคข์องนโยบายฉบับนีไ้ดแ้ก:่  

(ก)  เนน้ย ้าพันธกจิของ Brambles 

ในขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอยา่งตอ่เนือ่งและเพือ่เป็นก

ารใหร้ายละเอยีดเกีย่วกับกระบวนการปฏบัิตจินแน่ใจวา่ไดม้ี

การปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเหลา่นัน้ 

(ข)  วางเคา้โครงมาตรฐานการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีอง 

Brambles และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

และท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมของ 

Brambles 

นัน้ไดถ้กูแจกจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ผูม้สีว่นรว่มทางการตลาดทกุ

คนอยา่งเทา่เทยีมกัน และ  

(ค)  วางโครงรา่งภารกจิของ Brambles 

ในการกระตุน้การมสีว่นรว่มของผูถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุ ้

นอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

3.  การเปิดเผยอยา่งตอ่เนือ่ง  
 

Brambles 

เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศออสเตรเลี

ย (ASX) 

และมพีันธะในการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอย่างตอ่เ

นือ่งตามระเบยีบวา่ดว้ยการจดทะเบยีนใน ASX 

(ระเบยีบการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย)์ 

และกฎหมายประกอบกจิการ ปี 2544 (Corporations Act 2001) 

Brambles ไดพ้ัฒนาขัน้ตอนและกระบวนการ 

ซึง่ไดรั้บการระบไุวใ้นนโยบายฉบับนี ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไดม้กีารปฏบัิต ิ

ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอยา่งตอ่เนือ่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

นอกจากนี ้Brambles ยังใหค้วามส าคัญตอ่การสือ่สารอยา่ง 

มปีระสทิธภิาพกับผูถ้อืหุน้ 

นโยบายฉบับนีป้ระกอบดว้ยมาตรฐานการก ากับดแูลกจิการทีด่ทีีเ่ป็

นแบบเดยีวกันทีป่ระยกุตใ์ชโ้ดย Brambles 

เพือ่ใชใ้นการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้  

 

3.1  ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอยา่งตอ่เนือ่ง  

 

Brambles จะแจง้แกต่ลาดทันท ี

หากมขีอ้มลูการพัฒนาส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิหรอืสถานะทาง

การเงนิของ Brambles 

เมือ่บคุคลใดสามารถหาเหตผุลไดว้า่ขอ้มลูนัน้จะท าใหเ้กดิผลกระ

ทบตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาหรอืมลูคา่ของหุน้ทีส่ าคัญ  

 

ตัวอยา่งของประเภทขอ้มลูทีอ่าจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตอ่ตลาด 

ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงขอ้มลูต่อไปนี:้ 

(a) การเปลีย่นแปลงใด ๆ 

ทีส่ง่ผลตอ่สภาวะทางการเงนิทีค่าดการณ์ไวห้รอืทีเ่กดิขึน้จ

รงิของบรษัิท Brambles 

(b) การครอบครอง หรอืการจ าหน่ายสนิทรัพยท์ีส่ าคัญใด ๆ 

(c) การท าขอ้ตกลงสัญญาใหมใ่ด ๆ ทีส่ง่ผลตอ่กลุม่บรษัิทของ 

Brambles 

(d) เหตกุารณ์ส าคัญใด ๆ ทีก่ระทบ หรอื 

สัมพันธก์ับการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท Brambles 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงการด าเนนิงาน กลุม่ผูบ้รหิารอาวโุส 

หรอื ภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ

(e) การเริม่หรอืระงับการฟ้องรอ้งคดสี าคัญ ๆ 

(f) เหตกุารณ์หรอืธุรกรรมทีอ่าจสง่ผลเทา่กับหรอืมากกวา่ 

10% ของมลูคา่หุน้ของ Brambles และ 

(g) หาก Brambles ประกาศแนวทางส าหรับรายได ้

คาดวา่จะมกีารเบีย่งเบนในรายไดข้อง Brambles 

จากแนวทางส าหรับรายไดเ้ทา่กับหรอืมากกวา่ 10%  

 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับยอ่หนา้ (ฉ) และ (ช) ขา้งตน้ 

หากเหตกุารณ์หรอืธุรกรรมหรอืการเบีย่งเบน (ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ทีค่าดวา่มเีทา่กับหรอืนอ้ยกวา่ 5% โดยทั่วไป 

จะถอืวา่ขอ้มลูนีไ้มเ่ป็นขอ้มลูส าคัญ นอกจากนี ้

หากเหตกุารณ์หรอืธุรกรรมหรอืการเบีย่งเบน (ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

ทีค่าดวา่มอียูร่ะหว่าง 5% ถงึ 10% Brambles 

จะมกีารตัดสนิวา่เรือ่งนีเ้ป็นขอ้มลูและจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืไม่ 

 

ขอ้มลูส าคัญตา่ง ๆ 

เหลา่นีจ้ าเป็นตอ้งเปิดเผยตอ่ตลาดโดยประกาศแจง้ผ่าน ASX  

 

ในบางสถานการณ์ กฎระเบยีบรายชือ่จะอนุญาตให ้Brambles 

ไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส าคัญๆ ได ้ 

 

คณะกรรมการบรหิารไดต้ัง้คณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลู

ซึง่จะรับผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มลูส าคัญ 

และก าหนดวา่ขอ้มลูใดควรจะไดร้ับการเปิดเผยเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ 

Brambles ไดป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยแลว้  
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3.2  คณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลู  

 

คณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูจะเป็นผูจั้ดการใหก้ารปฏบัิ

ตขิอง Brambles ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายฉบับนี ้

คณะกรรมการชดุนีจ้ะมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิขัน้ตอนการ

รายงานและควบคมุและก าหนดแนวนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลู  

 

สมาชกิของคณะกรรมการการเปิดเผยขอ้มลู 

ไดแ้กบ่คุลากรตอ่ไปนีข้อง Brambles:  

(ก)  ประธานกรรมการบรหิาร  

(ข)  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

(ค) เลขานุการบรษัิทของกลุม่ และ 

(ง)  ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่ 

(จ)  ประธานกรรมการ 

หรอืหากประธานกรรมการไมส่ามารถเขา้รว่มไดใ้หเ้ป็นประธ

านคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบท าหนา้ทีแ่ทน 

หรอืถา้ประธานฝ่ายฯ ไมส่ามารถเขา้รว่มได ้

ใหผู้อ้ านวยการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารระดับสงูอืน่ๆ 

คนใดคนหนึง่ท าหนา้ทีแ่ทน 

 
3.3  ความรบัผดิชอบในการระ 

บขุอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได ้ 

 

Brambles ด าเนนิธุรกจิทั่วโลก 

เพือ่ทีจ่ะไดรั้บขอ้มลูซึง่อาจเปิดเผยได ้

คณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูมหีนา้ความรับผดิชอบในก

ารแตง่ตัง้เจา้หนา้เปิดเผยขอ้มลูส าหรับ:  

(ก)  ในแตล่ะหน่วยธุรกจิ  

(ข)  ฝ่ายการเงนิและการคลัง  

(ค)  ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเลขานุการ  

(ง)  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ  

(จ)  ฝ่ายความเสีย่งของบรษัิท  

 

วัตถปุระสงคข์องนโยบายนี ้หน่วยธุรกจิไดแ้ก ่แทน่วางสนิคา้ 

ลังพลาสตกิแบบน ากลับมาใชใ้หม่ได ้(RPC) 

และคอนเทนเนอรแ์ละหน่วยธุรกจิอืน่ๆ ของ Brambles เชน่ 

ทมีผูน้ าระดับสงูของ Brambles ในบางครัง้ 

 

เจา้หนา้ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูมคีวามรับผดิชอบตอ่การใหข้อ้มลูส าคัญเ

กีย่วกับกจิกรรมของหน่วยธุรกจิ 

หรอืกจิกรรมในขอบเขตความรับผดิชอบของฝ่ายใดๆ 

แกค่ณะกรรมการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูในทันททีีม่กีารตระหนัก

ถงึขอ้มลูนัน้ๆ  

 
3.4  การสือ่สารกบั ASX  

 

เลขานุการบรษัิทมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการสือ่สารกับ ASX  

 

4.  กญุแจส าคญัของมาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่วีา่ดว้ยการสือ่สาร  

 

4.1  บทท ัว่ไป  

 

Brambles ไดก้ าหนดกรอบโครงสรา้งวา่ดว้ยการก ากั 

บดแูลกจิการทีด่ซี ึง่ถกูออกแบบมาเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่:  

(ก)  ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมเกีย่วกับ Brambles 

จะไดรั้บการสือ่สารไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกัน 

และผูม้สีว่นรว่มในตลาด รวมถงึสถานภาพการเงนิ 

ผลประกอบการ กรรมสทิธิ ์กลยทุธ ์กจิกรรม 

และหลักการบรหิาร  

(ข)  ขัน้ตอนในการเผยแพรข่อ้มลูจะตอ้งยตุธิรรม เหมาะสม 

และประหยัดค่าใชจ้่าย  

(ค)  จะด าเนนิตามมาตรการในก 

ารพัฒนาการเขา้ถงึขอ้มลูส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่

มการประชมุได ้และ  

(ง)  จะไมแ่จง้ขอ้มลูราคา มลูคา่ หรอืขอ้มลูลับใดๆ 

ตอ่บคุคลภายนอกกอ่นทีจ่ะมกีารเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคนแ

ละผูม้สีว่นรว่มทางการตลาดโดยสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดวา่

ดว้ยการเปิดเผยอย่างตอ่เนือ่ง 

ขอ้ยกเวน้บางประการอาจประยกุตใ์ชก้ับ 

 

ขอ้ก าหนดนีภ้ายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอยา่งตอ่เนื่

อง  

 

ขัน้ตอนเฉพาะของ Brambles ในการปฏบัิตติามมาตรฐาน 

การก ากับดแูลกจิการทีด่จีะถกูระบไุวด้า้นล่าง  

 

4.2  การสือ่สารขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดผ้า่นเว็บไซต ์ 

 

ขอ้มลูทีม่คีวามส าคัญใดๆ ทีม่กีารเปิดเผยใหแ้ก ่ASX 

จะถกูใสไ่วใ้นเว็บไซตข์อง Brambles ในทันททีีม่กีารยนืยันจาก 

ASX ว่าไดร้ับขอ้มลูแลว้  

 

ทีอ่ยูเ่ว็บไซตข์อง Brambles คอื: www.brambles.com 

 

4.3 

 การตดิตอ่สือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละการประชุ
มผูถ้อืหุน้ 

 

Brambles 

จะใหผู้ถ้อืหุน้ทกุคนสามารถรับการแจง้เตอืนทางอเิล็กทรอนกิสไ์

ดเ้มือ่ตอ้งมกีารตดิตอ่สือ่สารกับผูถ้อืหุน้ 

รวมทัง้ใหท้างเลอืกแกผู่ถ้อืหุน้ในการตดิตอ่สือ่สารกับ Brambles 

หรอืส านักทะเบยีนหุน้ นอกจากนี ้Brambles 

จะมอบชอ่งทางอ านวยความสะดวกแกนั่กลงทนุบนเว็บไซตข์อง 

Brambles เพือ่ใหนั้กลงทนุสามารถรับการแจง้ 

เตอืนเมือ่มกีารประกาศ ASX หรอืการเผยแพรส่ือ่อืน่ ๆ 

 

http://www.brambles.com/
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Brambles 

จะใชก้ารประชมุสามัญประจ าปีในการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ในเรือ่งเกี่

ยวกับสถานการณ์ทางการเงนิ ผลประกอบการ กรรมสทิธิ ์กลยทุธ ์

และกจิกรรมตา่งๆ 

และในการประชมุสามัญทกุครัง้จะเปิดโอกาสใหแ้จง้แกผู่ถ้อืหุน้ที่

เขา้รว่ม Brambles 

จะถา่ยทอดการประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทางเว็บและจะใหผู้ถ้อืหุน้ส

ามารถลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยตรงหรอืใหส้ามารถแตง่ตัง้ตัวแทนท

างอเิล็กทรอนกิสผ์า่นส านักทะเบยีนหุน้ 

 

นอกเหนอืจากการประชมุผูถ้อืหุน้ 

เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูต้อบขอ้สงสัยจากผูถ้อืหุน้เอกชน  

 

4.4  โฆษกผูร้บัมอบอ านาจ  

 

รายละเอยีดของพนักงาน Brambles 

ทีไ่ดร้ับมอบอ านาจในการแถลงขา่วตอ่สาธารณชนในนามหรอืเป็

นตัวแทนของ Brambles หรอืของหน่วยธุรกจิตา่งๆ มดีังตอ่ไปนี ้

ไมม่บีคุคลอืน่ใดไดร้ับมอบอ านาจในการแถลงขา่วดังกลา่ว 

การแถลงขา่วตอ่สาธารณชนนัน้ 

ประกอบดว้ยการสือ่สารผา่นเทคโนโลยสีือ่สังคมออนไลน ์

หรอืเครอืขา่ยสังคมออนไลนต์า่ง ๆ 

ทีม่หัีวขอ้หรอืเรือ่งราวสัมพันธก์ับ Brambles 

การสือ่สารดังกลา่วนียั้งรวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเพยีงการสนทนาแบบตั

วตอ่ตัว และ การแลกเปลีย่นเนือ้หาสาระผา่นหอ้งสนทนา 

ขอ้ความผา่นบอรด์หรอืกระดานสนทนา บล็อก วกิ ิ(wikis) 

ระบบ webcast และ podcast 

 

(ก) สือ่มวลชนและสือ่สิง่พมิพ:์  

 

(i)  ในกจิการใดๆ ขององคก์ร บคุคลผูเ้ดยีวของ Brambles 

ทีม่อี านาจคอื:  

 ประธาน  

 ประธานกรรมการบรหิาร  

 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ และ 

 รองประธาน 

ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธแ์ละสือ่สารองคก์ร 

 

นอกจากนียั้งม:ี 

 ทีป่รกึษาสือ่มวลชนสัมพันธซ์ ึง่ไดร้ับการแตง่ตัง้แ

ละมอบอ านาจโดยเฉพาะจากบคุคลตา่งๆ ขา้งตน้ 

และ 

 บคุคลอืน่ๆ ซึง่ไดรั้บมอบอ านาจจากประธาน 

กรรมการบรหิารของ Brambles หรอื 

ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ  

 

(ii)  ประธานกลุม่บรษัิทและประธานระดับภมูภิาค 

ของหน่วยธุรกจิจะมอี านาจในการตอบขอ้สงสัยของสือ่มว

ลชนเกีย่วกับประเด็นการด าเนนิงานในระดับทอ้งถิน่นัน้ๆ 

ซึง่ประเด็นดังกลา่วจะไมม่คีวามเกีย่วพันอยา่งยิง่ยวดตอ่ 

Brambles (ไมว่า่แง่ธุรกจิ การเงนิ การตลาด ชือ่เสยีง 

หรอืในแง่อืน่ๆ) ทัง้นี ้ไมม่ขีอ้มลูใดๆ 

ซึง่เกีย่วขอ้งกับประเด็นตอ่ไปนีข้อง Brambles 

หรอืหน่วยธุรกจิ ทีจ่ะน ามาอภปิรายเพือ่ตอบขอ้สงสัย 

 ผลประกอบการหรอืแนวโนม้ดา้นการเงนิ 

 กลยทุธท์างธุรกจิหรอืทางการเงนิ 

รวมไปถงึความเป็นไปไดใ้นการครอบครองหรอืกา

รเลกิกจิการ 

 คูแ่ขง่ขัน รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขัน 

 การลงมอืปฏบัิตขิององคก์ร 

 การเรยีกรอ้ง 

การด าเนนิคดตีามกฎหมายหรอืหนีส้นิความรับผดิ 

 ประเด็นการรายงานดา้นบัญชหีรอืการเงนิ 

 การก ากับดแูลกจิการทีด่หีรอืประเด็นเกีย่วกับนโย

บาย หรอื 

 นโยบายของรัฐ หรอืการแกไ้ขกฎหมาย 
 

การอา้งองิถงึหรอืการปรกึษาหารอืถงึ Brambles 

และขอ้ความใดๆทีอ่าจถอืวา่เป็นการละเมดิฝ่าฝืนขอ้หา้มข ้

างตน้จะตอ้งไดร้ับการอนุมัตเิป็นการลว่งหนา้จากประธานก

รรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

หรอืรองประธานกลุม่บรษัิท ฝ่ายตลาดทนุเสยีกอ่น 

สิง่ตพีมิพใ์ดๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง 

การท าใหข้อ้มลูนัน้สามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทางอนิเตอรเ์น็ต 

ถอืวา่อยูใ่นวัตถปุระสงคข์องนโยบายฉบับนีว้า่ดว้ยการสือ่ส

ารกับสือ่มวลชน 

และจะอยูภ่ายใตข้อ้หา้มขา้งตน้เกีย่วกับขอ้ก าหนดของเนือ้

หาและการขออนุมัตลิว่งหนา้ 
 

(iii)  การมสีว่นรว่มผา่นทางการสัมภาษณ์ 

ทางวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ ึง่อาจเกีย่วขอ้งกับภาพลักษณ์องคก์

รของ Brambles หรอืประเด็นอืน่ๆ ซึง่อาจจะมนัียส าคัญกับ 

Brambles (ไมว่า่แง่มมุทางธุรกจิ การเงนิ การตลาด 

ชือ่เสยีง หรอืในแง่อืน่ๆ) 

รวมไปถงึประเด็นซึง่ไดร้ะบไุวเ้ป็นพเิศษในหัวขอ้ (ii) ขา้งตน้ 

จะตอ้งไดร้ับอนุมัตเิป็นการลว่งหนา้จากประธานกรรมการบริ

หาร ประธานเจา้หนา้ที ่ฝ่ายการเงนิ 

หรอืรองประธานกลุม่บรษัิท ฝ่ายตลาดทนุเสยีกอ่น  
 

(ข)  นักลงทนุสัมพันธ:์  
 

บคุคลของ Brambles ทีม่อี านาจไดแ้ก:่ 

 ประธาน  

 ประธานกรรมการบรหิาร  

 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

 รองประธาน ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธแ์ละสือ่สารองคก์ร และ 

 บคุคลอืน่ๆ ซึง่ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ 
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4.5  ขา่วลอืและการเก็งก าไรในตลาด  

 

ตามทีไ่ดร้ะบไุวภ้ายใตหั้วขอ้ที ่3.1 โดยทั่วไปแลว้ Brambles 

จะไมแ่สดงความคดิเห็นตอ่ขา่วลอืหรอืการเก็งก าไรในตลาดแตอ่

ยา่งใด  

 

4.6  การระงบัการซือ้ขาย  

 

เพือ่ทีจ่ะท าใหเ้กดิตลาดซึง่มรีะเบยีบ 

ยตุธิรรมและมขีอ้มลูเป็นอยา่งด ี

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีใ่นกรณีเกดิเหตกุารณ์พเิศษบางประการทีจ่ าเป็นต ้

องขอใหม้กีารระงับการซือ้ขายใน ASX 

ดว้ยการปรกึษากับประธานกรรมการบรหิารของ Brambles 

คณะกรรมการการวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูจะท าการตัดสนิใจทัง้หม

ดทีเ่กีย่วขอ้งกับการระงับการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้นัน้ๆ เมือ่เป็นไปได ้

จะตอ้งปรกึษากับประธานเกีย่วกับการระงับการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้นัน้ๆ 

เชน่กัน 

 

4.7  ชว่งเวลาทีไ่มอ่นญุาตใหท้ าการซือ้ขาย  

 

ในปี ๆ หนึง่ Brambles จะจัดใหบ้างชว่งเวลาเป็น 

“ชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขาย” โดยในชว่งเวลาดังกลา่ว 

กรรมการ ผูบ้รหิารหลัก 

พนักงานและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับผูท้ีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 

(“บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้”) 

จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ าการตดิต่อซือ้ขายหลักทรัพยข์อง 

Brambles จุดมุง่หมายของนโยบายนีก็้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีไ่ 

ดร้ับการแตง่ตัง้จะไมท่ ากระท าการทจุรติ 

และจะไมป่ระพฤตตินใหเ้ขา้ขา่ยน่าสงสัยวา่จะกระท าการทจุรติ 

โดยอาศัยประโยชนจ์ากขอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราคา 

ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยหรอืคาดวา่จะม ี

 

ชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขาย มดีังนี:้ 

(a) ชว่งเวลาปิดงวด 

(ชว่งตัง้แตส่ิน้สดุระยะเวลาการรายงานผลทางการเงนิ

ทีเ่กีย่วขอ้งจนุกวา่จะถงึการประกาศขัน้ตน้ประจ าครึง่ปี 

หรอื การประกาศผลประกอบการประจ าปี) หรอื 

(b) ชว่งเวลาทีก่ าหนดเพิม่เตมิ คอื 

ชว่งเวลาทีบ่คุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้

ท าการตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพยข์อง Brambles 

ซึง่จะก าหนดโดย Brambles เป็นครัง้ ๆ ไป 

เหตเุนือ่งมาจากมขีอ้มลูราคา ขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่ 

สาธารณะตา่ง ๆ เขา้มาเกีย่วขอ้ง 

แมบ้คุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะไม่ทราบก็ตาม 

 

ชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตคอืชว่งเวลาสองสัปดาหก์อ่นทีจ่ะมกีารปรับเ

ปลีย่นการซือ้ขายตามแผนล่วงหนา้ทีเ่ตรยีมไว ้

 

4.8  ชว่งเวลาปิดการซือ้ขาย 

 

ในระหวา่งชว่งเวลาปิดงวด Brambles 

จะไมแ่สดงความคดิเห็นตอ่การวเิคราะหป์ระมาณการรายรับจากนักวเิ

คราะห ์นอกเหนอืจากการประมาณการขอบเขตและคา่เฉลีย่ในตลาด 

และจะไมแ่สดงความคดิเห็นใดๆ ต่อผลประกอบการทางการเงนิของ 

Brambles เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูนัน้ๆ ไดเ้ปิดเผยตอ่ตลาดแลว้ 

Bramble จะยังคงตอบสนองตอ่ค ารอ้งขอขอ้มลูพืน้ฐาน 

แตจ่ะไมพ่บกับนักวเิคราะหห์รอืนักลงทนุรายใดในชว่งเวลาปิดงวดนี ้ 

 

ในระหวา่งชว่งเวลาปิดงวด Brambles 

จะยังคงอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอยา่งตอ่เนือ่ง 

และจะด าเนนิการประกาศตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหัวขอ้ที ่3.1  

 

4.9  ปฏทินิกจิกรรมการเงนิ  

 

Brambles ปฏบัิตติามปฏทินิกจิกรรมในการเปิดเผยผลประกอบการ 

ทางการเงนิและการปฏบัิตกิารแกต่ลาด ปฏทินิซึง่จะอยูใ่น 

เว็บไซตน์ีจ้ะรวมถงึวันทีท่ีป่ระกาศแจง้ลว่งหนา้เกีย่วกับการเปิดเผยผ

ลประกอบการรอบครึง่ปีและประจ าปี ขอ้มลูการเงนิอืน่ๆ 

การประชมุผูถ้อืหุน้ การแถลงการณตอ่นักวเิคราะหแ์ละนักลงทนุ 

และการมสีว่นรว่มของ Brambles ในการประชมุดา้นการลงทนุ 

ทีส่ าคัญๆ โดยแถลงการณ์สรปุทีส่ าคัญตา่ง หากเป็นไปได ้

Brambles จะถา่ยทอดแถลงการณ์ทีส่ าคัญเ 

หลา่นีท้างเว็บและจะแจง้ใหท้ราบถงึรายละเอยีดการเขา้ใชง้านลว่งห

นา้ผา่นเว็บไซตแ์ละการประกาศ ASX นอกจากนี ้

การถา่ยทอดทางเว็บจะลงประกาศไวบ้นเว็บไซตข์อง Brambles 

ในภายหลัง 

 

ปฏทินิกจิกรรมทางการเงนิของ Brambles 

และระบบwebcastสามารถเขา้ชมไดท้ีเ่ว็บไซต:์ 

www.brambles.com 

 

ในการแถลงการณ์และการประชมุเหลา่นี:้  

(ก)  จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูใดๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้ 3.1 

เวน้เสยีแตว่า่ไดเ้ปิดเผยตอ่ตลาดล่วงหนา้แลว้ และ  

(ข)  หากขอ้มลูส าคัญตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้ 3.1 

ถกูเปิดเผยโดยไมเ่จตนา ขอ้มลูนัน้ๆจะตอ้งถกูเปิดเผยตอ่ 

ASXทันทพีรอ้มกับใสไ่วใ้นเว็บไซตข์อง Brambles ดว้ย  

 

4.10   การแถลงการณแ์กน่กัวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุ  

 

Brambles 

ตระหนักถงึความส าคัญของความสัมพันธร์ะหวา่งนักลงทนุและนัก

วเิคราะหเ์ป็นอยา่งด ี 

 

http://www.brambles.com/
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ในบางคราว Brambles 

จะจัดใหม้กีารแถลงการณ์ตอ่นักวเิคราะหแ์ละนักลงทนุ 

ในกรณีเหลา่นี ้จะปฏบัิตติามมาตรการดังตอ่ไปนี:้  

(ก)  จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูใดๆทีไ่ดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้ 3.1 

เวน้เสยีแตว่า่ไดเ้ปิดเผยลว่งหนา้หรอืเปิดเผยไปพรอ้มๆ 

กับทีเ่ปิดเผยตอ่ตลาด  

(ข)  หากขอ้มลูส าคัญตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้ 3.1 

ถกูเปิดเผยโดยไมเ่จตนา 

ขอ้มลูนัน้ๆจะตอ้งถกูเปิดเผยตอ่ตลาดผา่น 

ASXในทันทพีรอ้มกับใสข่อ้มลูนัน้ไวใ้นเว็บไซตข์อง 

Brambles  

(ค)  ทัง้นีจ้ะไมม่กีารตอบค าถามใดๆ 

ในแถลงการณ์ซึง่เกีย่วขอ้งกับขอ้มลูส าคัญทียั่งไมไ่ดเ้ปิดเผ

ยตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ที ่3.1  

(ง)  ตัวแทนของ Brambles อยา่งนอ้ย 2 

คนจะตอ้งเขา้รว่มในการแถลงการณ์ โดยทั่วไปแลว้ 

หนึง่ในนัน้จะตอ้งเป็นสมาชกิของฝ่ายนักลงทนุสัมพันธ ์

และบันทกึการแถลงการณ์นัน้ๆ 

จะถกูเก็บรักษาไวเ้พือ่ใชเ้ป็นการภายใน 

บันทกึแถลงการณ์นัน้ ๆ 

จะรวมถงึการสรปุเกีย่วกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทีถ่กูอภปิราย 

บันทกึดังกลา่วจะมกีารระบรุายละเอยีดตา่ง ๆ (รายชือ่ 

หรอืจ านวนคนตามแตจ่ะพจิารณาเห็นวา่เหมาะสม) 

รวมทัง้ชว่งเวลา และสถานทีป่ระชมุ และ  

(จ)  Brambles จะลงส าเนาของแถลงการณ์ในทกุ ๆ 

ประเด็นในเว็บไซต ์และ 

(ฉ) จะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ถงึวั 

นทีจ่ะมแีถลงการณ์ของนักลงทนุบนเว็บไซตแ์ละการประกาศ 

ASX หากเป็นไปได ้

สามารถดแูถลงการณ์เหล่านัน้ทีจ่ะถา่ยทอดทางเว็บผา่นเว็บไซ

ตข์อง Brambles ไดจ้ากรายละเอยีดการเขา้ใชง้าน นอกจากนี ้

การถา่ยทอดทางเว็บจะลงประกาศไวบ้นเว็บไซตข์อง 

Brambles ในภายหลัง  

 

4.11   รายงานและการประมาณการจากนกัวเิคราะห ์ 

 

Brambles 

สนับสนุนใหม้กีารวเิคราะหอ์ยา่งตรงไปตรงมาโดยชมุชนนักลงทนุ 

และจะมกีารประยกุตใ์ชน้โยบายเขา้ถงึและการจัดการอยา่งสม ่าเส

มอ โดยไมค่ านงึถงึมมุมองและค าแนะน าใดๆ ทีถ่กูแสดงออกมา  

 

Brambles อาจทบทวนรายงานการวจัิยของนักวเิคราะห ์

แตจ่ะจ ากัดความคดิเห็นจากรายงานนัน้เฉพาะประเด็นทีเ่กีย่วกับข ้

อเท็จจรงิซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกับ Brambles 

หรอืขอ้มลูส าคัญใดๆทีไ่ดม้กีารเปิดเผยโดย Brambles 

ไปแลว้กอ่นหนา้นี ้ 

 

ขอ้มลูในประเภททีไ่ดร้ะบไุวใ้นยอ่หนา้ 3.1 

จะไมไ่ดร้ับการจัดเตรยีมไวใ้หโ้ดย Brambles 

เวน้เสยีแตว่า่จะมกีารเปิดเผยตอ่ตลาดเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 

ภายใตก้รอบทีร่ะบไุวข้า้งตน้ Brambles 

อาจแสดงความคดิเห็นตอ่การประมาณการรายไดจ้ากนักวเิคราะห์

ตา่งๆ ไดภ้ายใตข้อบเขตดังนี:้  

(a) รับทราบถงึชว่งของการประมาณการในปัจจุบัน  

(b) ตัง้ค าถามหรอืตอบโตต้อ่ขอ้สรปุของนักวเิคราะห ์หากการ 

ประมาณการของนักวเิคราะหนั์น้ตา่งจากสภาพการประมาณ

การของตลาดในภาวะปัจจุบันเป็นอยา่งมาก (น่ันคอื 

ตา่งจากขอบเขตประมาณการตลาดที ่Brambles 

ตระหนักและตา่งจากสถติทิีนั่กวเิคราะหภ์ายนอกไดป้ระเมนิไ

ว)้ และ  

(c) ชีใ้หเ้ห็นขอ้ผดิพลาด เมือ่ขอ้มลูนัน้ๆ 

ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะไปแลว้  

 

4.12  ทีป่รกึษามอือาชพีและทีป่รกึษา  

 

Brambles 

จะตอ้งมทีีป่รกึษามอือาชพีหรอืทีป่รกึษาทีจ่ะจัดการกับงานใดๆ 

ทีไ่ดร้ับมอบหมายในนามของ Brambles 

หรอืบรษัิทสาขาเพือ่เป็นการปฏบัิตติามนโยบายฉบับนี้  

 

4.13  การละเมดิฝ่าฝืน  

 

การไมป่ฏบัิตติามนโยบายฉบับนีอ้าจน าไปสูก่ารละเมดิกฎหมายทีเ่กี่

ยวขอ้งหรอืกฎระเบยีบวา่ดว้ยรายชือ่หรอืกฎระเบยีบอืน่ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยอย่างตอ่เนือ่ง 

นอกจากนี ้อาจถอืวา่เป็นการฝ่าฝืนหนา้ทีใ่นการรักษา 

ความลับของพนักงานอกีดว้ย  

 

ซึง่อาจสง่ผลให ้Brambles 

มคีวามผดิตามกฎหมายและน าไปสูก่ารลงโทษรายบคุคลส าหรับกร

รมการและเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งไดก้ารฝ่าฝืนนโยบายฉบับนีอ้าจน าไ

ปสูก่ารด าเนนิการทางวนัิยรวมไปถงึการไลอ่อกในกรณีรา้ยแรง  

 

4.14 การทบทวนตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการจะทบทวนตรวจสอบนโยบายฉบับนีเ้ป็นรายปีเพือ่ตั

ดสนิใจวา่นโยบายฉบับนียั้งคงมปีระสทิธภิาพในการเปิดเผยอยา่ง

ถกูตอ้งและเหมาะสมตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยอยา่งตอ่เ

นือ่งของ Brambles หรอืไม ่ 

 

4.15  ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 

หากคณุมขีอ้สงสัยประการใดจากนโยบายวา่ดว้ยการเปิดเผยและ

การสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่งของ Brambles 

กรณุาตดิตอ่บคุคลตามรายนามดังตอ่ไปนี:้  
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Robert Gerrard 

เลขานุการของกลุม่บรษัิท 

ซดินยี ์ออสเตรเลยี  

โทร: + 61 2 9256 5271 

อเีมล: robert.gerrard@brambles.com 

 

Sean Murphy 

ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่ 

แอตแลนตา สหรัฐอเมรกิา 

โทร: +1 (770) 668.8217 

อเีมล: sean.murphy@brambles.com  

 

James Hall 

รองประธานกลุม่บรษัิท ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธแ์ละสือ่สารองคก์ร 

ซดินยี ์ออสเตรเลยี  

โทร: + 61 2 9256 5262 

อเีมล: james.hall@brambles.com 
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แนวนโยบายของกลุม่ตอ่การรายงานเหตกุา

รณ์รา้ยแรง 

ความรับผดิชอบในการจัดการกับเหตกุารณ์รา้ยแรงขึน้อยูก่ับผูจั้ด

การฝ่ายตา่งๆ ทีอ่ยูใ่กลช้ดิปัญหา อยา่งไรก็ตาม 

หากมเีหตกุารณ์เชน่เดมิเกดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าอกี 

ซึง่อาจสง่ผลกระทบในเชงิลบทีส่ าคัญตอ่ผูค้น ทรัพยส์นิ 

หรอืชือ่เสยีงของ Brambles 
ในฐานะบรษัิททีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สังคม 

เรือ่งนีจ้ะตอ้งไดรั้บการสือ่สารใหท้างฝ่ายบรหิารระดับสงูไดรั้บทร

าบเพือ่ทีจ่ะรวบรวมทรัพยากรทีจ่ าเป็นในการจัดการกับปัญหานัน้ๆ  

 

เหตกุารณ์รา้ยแรงไดแ้กเ่หตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะเกีย่วขอ้ง) 

กับหนึง่หรอืหลายเหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี ้ 

 อบัุตเิหตถุงึแกช่วีติของพนักงาน ผูร้ับเหมา หรอืสาธารณชน  

 ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่สิง่แวดลอ้ม  

 ผลกระทบในเชงิลบทีส่ าคัญตอ่สือ่มวลชนหรอืความสนใจข

องสาธารณชน  

 เป็นเหตใุหม้กีารฟ้องรอ้งด าเนนิคดตีามกฎหมาย 

(ซึง่เป็นกรณีทีแ่นวนโยบายในการแจง้แบบพเิศษจะประยกุต์

ใช)้ หรอืการด าเนนิคดทีีส่ าคัญ  

 การหยดุการท างานทีม่นัียส าคัญ หรอื  

 ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหรอืความรับผดิทางการเงนิ 

(หลังจากการประกันภัยภัย) มจี านวนเกนิกวา่ 400,000 

ปอนด ์500,000 เหรยีญสหรัฐ 1,000,000 

เหรยีญออสเตรเลยี 600,000 ยโูร  

 

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทกุอยา่งจะตอ้งสือ่สารใหแ้กฝ่่ายบรหิารทีด่แู

ลรบัผดิชอบไซตด์ังกลา่ว ซึง่จะเป็นผูแ้จง้ไปยัง 

ประธานบรษิทั/CEO และบคุคลดังตอ่ไปนี:้  

 

Brett Hill 

รองประธานกลุม่บรษัิท ฝ่ายความเสีย่งและการประกันภัย 

โทร: +1 (770) 668 8218 

อเีมล: brett.hill@brambles.com 

 

Robert Gerrard 

เลขานุการของกลุม่บรษัิท 

โทร.+ 61 2 9256 5271 

โทรศัพทม์อืถอื: + 61 408 005 940 

อเีมล: robert.gerrard@brambles.com 

 

Sean Murphy 

ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่ 

โทร: +1 (770) 668 8217 

อเีมล: sean.murphy@brambles.com 

 

James Hall 

รองประธานไบรษัิท ฝ่ายนักลงทนุสัมพันธแ์ละสือ่สารองคก์ร 

โทร: +61 2 9256 5262 

อเีมล: james.hall@brambles.com 

 

 

นอกจากนี ้

หากเหตกุารณท์ีเ่กดิข ึน้จะเกีย่วพนักบัผลลพัธท์ ีเ่กดิข ึน้ตาม

ขอบขา่ยทีไ่ดร้า่งไวข้า้งตน้ CEO ของ Brambles คอืคณุ 

Tom Gormanจะตอ้งไดร้บัการแจง้จาก 

ประธานบรษิทั/CEO ในทนัท ีอยา่งไรก็ตาม CEO ของ 

Brambles 

ไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้ับการแจง้ถงึเหตกุารณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ (เชน่ 

เหตกุารณ์ทีเ่กอืบจะเกดิ)  

 

ทมีงานผูน้ าฝ่ายบรหิารจะไดรั้บแจง้ถงึเหตกุารณ์ดังกลา่วดว้ยเชน่

กัน  

 

อยา่งไรก็ตาม 

หลักการตา่งๆทีส่ าคัญทีส่ดุคอืการใชส้ามัญส านกึเป็นสว่นชว่ย 

แตถ่า้หากมขีอ้สงสัยประการใด 

รบีรายงานใหฝ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งรับทราบ  

 

ค าอธบิายเพิม่เตมิสามารถหาไดจ้ากแนวนโยบายของกลุม่วา่ดว้ย

การรายงานและการสอบสวนเหตกุารณ์รา้ยแรง 

ซึง่สามารถหาไดจ้าก 

 

Brett Hill 

รองประธานกลุม่บรษัิท ฝ่ายความเสีย่งและการประกันภัย 

โทร: +1 (770) 668 8218 

อเีมล: brett.hill@brambles.com 
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นโยบายวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม  

หนึง่ในคณุคา่ทีไ่ดร้ับการแบง่ปันร่วมกันของ Brambles คอื 

เราจะด าเนนิการโดยการยดึถอืหลักคณุธรรมและใหค้วามเคารพตอ่

สังคมและสิง่แวดลอ้ม Brambles 

ยดึมั่นในการด าเนนิมาตรการปลอดอันตราย (Zero Harm) 

ซึง่หมายความวา่ 

ปราศจากการบาดเจ็บและความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายของเราคอืการด าเนนิธุรกจิทีม่คีวามแปลกใหม่ 

มปีระสทิธภิาพ และ ย่ังยนื เพือ่ใหบ้รกิารสนับสนุนแกล่กูคา้ 

เราไดข้อใหพ้นักงานทกุคนของ Brambles 

ใชแ้นวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรกุ 

 

ทีว่า่การด าเนนิงานทัง้หมดของ Brambles 

จะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายและกฎขอ้บังคับวา่ดว้ยสิ่

งแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง (กฎขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม) 

นัน้เป็นเพยีงแคข่อ้ก าหนดขัน้ต ่า เราคาดหวังวา่พนักงานของ 

Brambles 

จะประพฤตตินใหคุ้น้เคยกับกฎขอ้บังคับวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มทัง้หมด

ทีบั่งคับใชใ้นพืน้ทีป่ฏบัิตงิานแตล่ะแหง่ นอกจากนี ้Brambles 

จะพยามยามท าใหพ้นักงานสามารถรักษาระดับการพัฒนาตนในการ

ปฎบัิตติามกฎขอ้บังคับวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม 

และจะท าการประเมนิผลสะทอ้นของการพัฒนานัน้ ๆ 

ตอ่วธิกีารปฎบัิตงิานดว้ย 

 

นอกจากนี ้

เรายังคาดหวังว่าพนักงานทกุคนจะปฎบัิตติามหลักการดังตอ่ไปนี้: 

 

 ปฏบัิตติามมาตรการปลอดอันตรายของ Brambles (Zero 

Harm charter) - 

ยดึมั่นและด าเนนิการตามแนวปฏบัิตดิา้นสิง่แวดลอ้มในการท า

งานตา่ง ๆ ประจ าวัน 

 ปรับปรงุประสทิธภิาพในการใชวั้ตถดุบิและพลังงานตอ่หน่วยผ

ลผลติทีไ่ด ้

 ลดการกอ่มลพษิและของเสยีตอ่หน่วยผลผลติทีไ่ด ้

 ก าจัดของเสยีทีเ่กดิขึน้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

 ลดผลกระทบทางสังคม อาท ิ

เสยีงดังและการบดบังทัศนยีภาพทีส่วยงาม 

 ตอบสนองตอ่ความกังวลของชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้ม

ดว้ยการยดึถอืหลักคณุธรรม ความซือ่สัตยแ์ละการใหเ้กยีรต ิ

 ใชอ้ทิธพิลของ Brambles ในระบบหว่งโซอ่ปุทาน (Supply 

Chain) 

เพือ่ลดผลกระทบอันเกดิจากกจิกรรมการด าเนนิงานตา่ง ๆ 

ของลกูคา้ทีม่ตีอ่ระบบสิง่แวดลอ้ม 

 หาซพัพลายเออรท์ีม่แีนวทางบรหิารความเสีย่ง 

ดา้นสิง่แวดลอ้มในเชงิรกุ 

และสามารถบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตไิดด้ว้ยจติส านกึ

รับผดิชอบ และ  

 รอ้งขอใหผู้รั้บจา้งยดึมั่นปฏบัิตติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้

มเดยีวกันกับทีเ่ราปฏบัิตอิยู ่ 

 

Brambles 

ก าหนดเป้าหมายเกีย่วกับการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และรายงานผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวต้อ่สาธารณช

น ทัง้นี ้

เราคาดหวังวา่หน่วยธุรกจิแตล่ะหน่วยจะจัดท าบันทกึทีถ่กูตอ้งเห

มาะสม ตรวจสอบความกา้วหนา้ และ 

จัดเตรยีมรายงานผลความส าเร็จในการด าเนนิงานตามเป้าหมายที่

ตัง้ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

หน่วยธุรกจิทกุหน่วยจะตอ้งแน่ใจวา่ 

หลักการดังกลา่วเหล่านัน้ไดร้ับการปฏบัิตติาม รวมทัง้ 

ในประเทศทีอ่าจจะยังไมม่กีฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องสิง่แวดลอ้ม

บังคับใช ้นอกจากนี ้ผูจั้ดการจ าเป็นตอ้งจัดท า “แผนงาน” 

เรือ่งการบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มขึน้มาเพือ่ใชก้ับพืน้ทีป่

ฏบัิตงิานทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดูแล 

ซึง่แผนงานดังกลา่วควรจะประกอบไปดว้ย รายละเอยีดตา่ง ๆ 

ดังตอ่ไปนี ้อยา่งไรก็ด ีสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมได:้  

 

 การจัดการทีเ่หมาะสมเกีย่วกับการบรรจุ การจัดเก็บ 

และการก าจัดขยะและของเสยี รวมถงึสิง่ปนเป้ือนอืน่ 

 การบรหิารจัดการและการควบคมุดูแลการปลอ่ยกา๊ซ 

การปลอ่ยน ้าเสยี และการปลอ่ยไอเสยี 

 ประสทิธภิาพของอปุกรณ์ท าความสะอาดและอปุกรณ์หรอืส

ถานทีบ่รรจุจัดเก็บน ้าฝน 

 การบ ารงุรักษาและควบคมุดแูลถังจัดเก็บน ้ามันเชือ้เพลงิ 

 ระบบการควบคมุการจัดเก็บในกรณีทีม่อีบัุตเิหตเุกดิขึน้ เชน่ 

ไฟไหม ้แตกหักเสยีหาย และเกดิการชนกันของยานพาหนะ  

 การลดการใชส้สีเปรย ์

 การลดฝุ่ นและเสยีง 

 การสงวนไวซ้ ึง่ทัศนยีภาพทีส่วยงาม 

 การปฏบัิตติามขอ้ก าหนดตา่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วกับกฎระเบยีบและใบอนุญาต และ 

 ประเด็นออ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ของชมุชน 

 

จะมกีารตรวจสอบการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอเ

พือ่ประเมนิผลเรือ่งการปฏบัิตติามกฎขอ้บังคับวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม

และการน านโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มนีไ้ปปฏบัิต ิ

ทัง้นีฝ่้ายบรหิารเองก็ควรด าเนนิการตรวจสอบประเด็นเรือ่งสิง่แวด

ลอ้มกอ่นทีจ่ะมกีารเขา้ซือ้หรอืเขา้ไปลงทนุในทรัพยส์นินัน้ ๆ 

รวมถงึการเชา่ดว้ย 

 

ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับกระบวนการด าเนนิงานดา้นสิง่

แวดลอ้ม และ 

แผนงานการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในพืน้ทีป่ฏบัิตงิานนัน้ 

สามารถขอไดจ้ากรองประธานอาวโุสกลุม่บรษัิท 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
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หัวขอ้ที ่6 

นโยบายวา่ดว้ยการปฏบิัตติามกฎระเบยีบหรื

อขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการแขง่ขัน  

นโยบายของ Brambles 

คอืการปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยการแขง่ขันทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งใ

นทกุทีท่ีเ่ราปฏบัิตงิาน คณุควรแน่ใจวา่:  

 

1. มกีารพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมส าหรับพนั

กงาน โดยสอดคลอ้งกับผูเ้ชีย่วดา้นกฎหมายในพืน้ทีซ่ ึง่ 

จะตอ้งครอบคลมุทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตติามกฎโดย

เฉพาะในพืน้ทีท่ีห่น่วยงานของคณุตัง้อยู่  

 

2. โปรแกรมตา่งๆไดร้ับการพัฒนาเพือ่การฝึกอบรมรือ้ฟ้ืนใหแ้ก่

พนักงานเดมิและส าหรับการแนะน าส าหรับพนักงานใหมท่ีเ่พิง่

เขา้มารว่มงาน 

เพือ่ทีใ่หพ้นักงานทกุคนคดิพจิารณาในเรือ่งประเด็นดา้นการแ

ขง่ขันทีเ่กีย่วขอ้งกับสว่นงานทีต่นด าเนนิการอยู ่

จัดเก็บบันทกึส าหรับผูท้ีเ่ขา้รว่มการอบรมในแตล่ะครัง้  

 

3. คูม่อืการปฏบัิตงิานของพนักงานไดร้ับการจัดเตรยีมร่วมกับผูเ้

ชีย่วชาญกฎหมายในพืน้ทีแ่ละจัดไวใ้หแ้กพ่นักงานทีด่ ารงต า

แหน่งทีส่ามารถทีจ่ะละเมดิฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขันไ

ด ้

กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขันอาจเกีย่วพันกับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

รวมถงึผูจั้ดการตา่งๆ ทัง้ในภมูภิาคและระดับจังหวัด 

จัดเก็บบันทกึส าหรับผูไ้ดรั้บคูม่อืเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 

ประเด็นทีไ่ดร้บัการครอบคลุมในโปรแกรมการฝึกอบ

รมและการใหก้ารศกึษา  

 

โปรแกรมจะไมไ่ดค้รอบคลมุในทกุประเด็น 

การประยกุตโ์ปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้ขา้กับความตอ้งการทางธุร

กจิเฉพาะของคณุและสถานการณ์ในทอ้งถิน่  

 

1. การพดูคยุกับคูแ่ขง่ขันเป็นเรือ่งทีเ่ป็นอันตรายเสมอ 

หา้มกระท าการเชน่วา่ 

เวน้แตค่ณุรูส้กึสบายใจถงึความเป็นไปไดท้ีภ่ายในเวลาตอ่มา

จะตอ้งจัดหาบทสนทนาทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีด่แูล

ดา้นการแขง่ขันในพืน้ที ่ 

 

2. คณุตอ้งมคีวามระมัดระวังเมือ่ตอ้งตดิตอ่กับคูแ่ขง่ เชน่ 

ซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ 

หรอืเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานอตุสาหกรรม 

อยา่ปลอ่ยใหบ้ทสนทนาเกนิเลยขอบเขตจนเขา้ไปสูป่ระเด็นว่

าดว้ยการแขง่ขัน 

จัดเก็บบันทกึถงึเรือ่งทีไ่ดม้กีารอภปิรายพดูคยุ 

หาค าแนะน าเป็นล าดับแรก  

 

3. การตดิตอ่ใดๆกับคูแ่ขง่ 

ซึง่จะชว่ยเพิม่ผลก าไรหรอืชว่ยสนับสนุนการลงทนุของคณุ 

อาจจะผดิกฎหมายก็เป็นได ้รับค าแนะน าเป็นล าดับแรก  

 

4. การครอบครองใดๆ ทีถ่กูใหเ้หตผุลเพราะวา่สิง่นีท้ าใหค้ณุ 

“มอีทิธพิลเหนอืตลาด” ยอ่มจะกอ่ใหเ้กดิปัญหา 

เอกสารทีม่ขีอ้ความลักษณะเชน่นีจ้ะไดรั้บความสนใจจากเจา้

หนา้ทีค่วบคมุดูแลดา้นการแขง่ขันในพืน้ทีข่องคณุเป็นอยา่งยิ่

งและจะท าใหค้ณุตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ทีล่ าบาก 

หาค าแนะน าเป็นล าดับแรก  

 

5. การก าหนดใหม้ขีอ้จ ากัดดา้นการแขง่ขันแกล่กูคา้ 

ผูก้ระจายสนิคา้ หรอืผูจ้ าหน่ายสนิคา้ 

อาท าใหค้ณุตกอยูภ่ายใตส้ภานการณ์ทีล่ าบากได ้

เมือ่มขีอ้สงสัย หาค าแนะน า  

 

6.  “วัตถปุระสงค”์ และ “ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้” 

สามารถท าใหค้ณุตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ทีย่ ้าแยใ่นกรณีทีม่ี

ขอบเขตอ านาจศาลในกรณีทีม่ผีลลัพธจ์รงิเกดิขึน้ 

คดิเกีย่วกับแรงจูงใจและการกระท าทีอ่าจจะจะน าพาคณุไปที่

ใดทีห่นึง่ หาก “วัตถปุระสงค”์ 

ของคณุคอืการตอ่ตา้นการแขง่ขัน 

(รวมถงึความพยายามทีจ่ะก าหนดราคาเพือ่ทีจ่ะบบีใหคู้แ่ขง่ขั

นพน้ไปจากตลาด) 

ซึง่สิง่นีถ้อืเป็นการกระท าผดิกฎหมายถงึแมว้่าการกระท าดังก

ลา่วจะไมป่ระสบผลส าเร็จก็ตาม 

หาค าแนะน ากอ่นการพดูหรอืลงมอืกระท า  

 

7. เตรยีมพนักงานของคณุในการพบเจอกับ 

“การบกุจับกมุในชว่งเชา้” โดย 

เจา้หนา้ทีค่วบคมุดูแลดา้นการแขง่ขันในพืน้ที ่

จัดเตรยีมรายชือ่บคุคลในการตดิต่อใหพ้รอ้ม รวมถงึ 

ทีป่รกึษาทางกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขันภายในพืน้ทีข่องคณุ  

 

8. แจง้ใหพ้นักงานไดร้ับทราบถงึบทลงโทษทีท่ัง้ตัวพนักงาน 

เองและบรษัิท Brambles จะไดร้ับหากพวกเขาเขา้ไปพัวพัน 

กับการกระท าเพือ่ตอ่ตา้นมใิหเ้กดิการแขง่ขันเกดิขึน้ 

ในการตัดสนิคดบีางแหง่ พนักงานรวมถงึ Brambles 

อาจจะตอ้งรับผดชอบเป็นการสว่นตัวทัง้ทางดา้นการเงนิและ

บทลงโทษทางอาญา  

 

หากคณุมองหาความชว่ยเกีย่วกับเรือ่งเหลา่นี ้กรณุาตดิตอ่  

Sean Murphy ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่:  
โทรศัพท ์+1 (770) 668.8217; 
 อเีมล sean.murphy@brambles.com 

หรอืทีป่รกึษาระดับภมูภิาคในพืน้ทีท่ีค่ณุด าเนนิธุรกจิอยู่  
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หัวขอ้ที ่7  

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

นโยบายของ Brambles 

คอืการสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่ชีวีอนามัยและความปล

อดภัยเพือ่ป้องกันการบาดเจ็บ 

ความเจ็บป่วยหรอืการเสยีหายตอ่สขุภาพของพนักงาน ผูร้ับเหมา 

ลกูคา้หรอืสาธารณชน ในกจิกรรมการด าเนนิงานทัง้หมด 

เราใหค้วามส าคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกมากกวา่กจิกรร

มทางธุรกจิอืน่ๆ ของเราทัง้หมด  

 

Brambles มุง่มั่นในการด าเนนิการมาตรการปลอดอันตราย 

(ZERO HARM) ใหบ้รรลผุล ซึง่หมายความวา่ 

ปราศจากการบาดเจ็บ 

ปราศจากความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีเ่ป็นอันตร

ายตอ่สทิธมินุษยชนมาตรการ ปลอดอันตรายทีก่ าหนดวสิัยทัศน ์

คณุคา่และพฤตกิรรมรวมถงึพันธะหนา้ทีท่ีต่อ้งมเีพือ่การท างานอย่

างปลอดภัยและการปฏบัิตติามเรือ่งสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ของพนักงานทกุคนจะมรีะบไุวใ้นเว็บไซดข์อง Brambles 

 

เรายังตัง้มั่นทีจ่ะรับประกันวา่พนักงานของ Brambles 

จะมพีรอ้มทัง้เครือ่งมอื 

อปุกรณ์และเทคนคิทีจ่ าเป็นตอ้งมเีพือ่การปฏบัิตหินา้ทีอ่ยา่งเหมา

ะสมและมปีระสทิธภิาพ และพรอ้มส าหรับหนา้ทีรั่บผดิชอบดา้น 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยอยา่งสมบรูณ์  

 

ความส าเร็จของนโยบายดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยขึน้

อยูก่ับพันธะหนา้ทีส่ว่นบคุคลของพนักงานทัง้หมดของเรา 

เมือ่อยูท่ีท่ างาน เราคาดหวังใหคุ้ณดแูล 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและของเพือ่นรว่มงาน

คนอืน่อยา่งเหมาะสม 

คณุมพัีนธะหนา้ทีส่ว่นบคุคลในการด าเนนิการตามแนวทางการปฏิ

บัตงิานทีป่ลอดภัย 

ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยของบรษัิทและรายงานอั

นตรายในทีท่ างาน 

เหตกุารณ์และสถานการณ์หวดุหวดิทีจ่ะเกดิอันตรายใหก้ับหัวหนา้

งานของคณุ 

เราคาดหวังใหท้กุคนใชท้ักษะและความรูข้องตนในการปรับปรงุค

วามปลอดภัย  

 

เรายังคาดหวังอกีดว้ยวา่ คณุจะรับประกันวา่ ขณะทีท่ างาน 

คณุจะอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มแกก่ารท างานและไมก่อ่ใหเ้กดิอันตราย

ตอ่ตนเองหรอืตอ่ผูอ้ ืน่ดว้ยการเสพสารเสพตดิหรอืแอลกอฮอลอ์ย่

างไมเ่หมาะสม  

 

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของแตล่ะหน่วยธุรกจิคอืการรับประกันใหไ้

ดว้า่มกีารปฏบัิตติามนโยบายนี ้

เราคาดหวังใหผู้จั้ดการและหัวหนา้งานทัง้หมดกระท าการดังตอ่ไ

ปนี:้  

 

 สรา้งสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัย  

 มกีารคัดเลอืก 

ทดสอบและบ ารงุรักษาเครือ่งมอือปุกรณ์และยานพาหนะเพื่

อความปลอดภัย  

 การใชร้ะบบทีรั่บประกันไดว้่าเครือ่งมอือปุกรณ์และยานพาห

นะมคีวามปลอดภัยและไดม้กีารจัดการ 

การใชแ้ละการเก็บรักษาวัตถดุบิอยา่งปลอดภัย  

 การฝึกอบรมทีช่ว่ยใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจหนา้ทีค่วามรับผิ

ดชอบสว่นบคุคลในนโยบายว่าดว้ยอาชวีอนามัยและความป

ลอดภัย 

รวมถงึอันตรายทีแ่ฝงตัวอยูใ่นงานทีต่นรับผดิชอบอยู่  

 การฝึกอบรมทีช่ว่ยใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจ 

สามารถด าเนนิงาน 

การใชง้านและการบ ารงุรักษาเครือ่งมอือปุกรณ์และยานพาห

นะ 

เชน่เดยีวกับอปุกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบความปล

อดภัยในทีท่ างาน  

 การควบคมุดูแลกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างานอยา่งเหมา

ะสม  

 ระบบทีท่ าการควบคมุผลการปฏบัิตงิานดา้นอาชวีอนามัยแล

ะความปลอดภัย  

 การตระหนักถงึการปฏบัิตงิานและพฤตกิรรมทีด่เีพือ่สรา้งคว

ามสนใจและความกระตอืรอืรน้ในการสง่เสรมิความปลอดภัย  

 การสือ่สารและการใหค้ าปรกึษากับพนักงานเรือ่งปัญหาดา้น

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยเพือ่เพิม่ความตระหนักและค

วามรูค้วามเขา้ใจดา้นความปลอดภัย  

 สิง่อ านวยความสะดวกทีเ่พยีงพอเพือ่เป็นสวัสดกิารของพนัก

งานทีท่ างาน  

 การฝึกอบรมเรือ่งการปฐมพยาบาลและอปุกรณ์การปฐมพยา

บาล และ  

 ขัน้ตอนฉุกเฉนิทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม  

 

เราไมเ่พยีงแตค่าดหวังใหผู้จั้ดการและหัวหนา้งานทกุคนรับประกั

นวา่เราจะปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบยีบดา้นอาชวีอนามัยแล

ะ ความปลอดภัยทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใช ้

เรายังตอ้งการใหท้กุคนด าเนนิตามแนวทางปฏบัิตดิา้นความปลอ

ดภัยทีด่ทีีส่ดุในอตุสาหกรรมของตนอกีดว้ย  
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อุบตัเิหตุทกุอยา่งลว้นป้องกนัได ้ 
 

ประเมนิทกุสถานการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดว้่าจะเกดิอบัุตเิหตแุละใ

ชม้าตรการป้องกันลว่งหนา้ทีเ่หมาะสมและปฏบัิตไิดจ้รงิเมือ่เกดิเ

หตเุชน่วา่นีข้ ึน้  

 

ท าการประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทีเ่

กีย่วขอ้งกับวัตถดุบิ ผลติภัณฑ ์ขัน้ตอนการท างาน 

เครือ่งมอือปุกรณ์ ยานพาหนะและสถานทีท่ างานเป็นประจ า 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีทีม่กีารปฏบัิตงิานในสถานทีส่าธารณะ 

ตอ้งรับประกันวา่จะไมม่คีวามเสีย่งตอ่สาธารณชนตามทีส่ามารถป

ฏบัิตไิดจ้รงิความเหมาะสม  

 

ผสมผสานประเด็นดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยเขา้ไปใน

แผนการธุรกจิทัง้หมด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

รับประกันวา่ไดม้กีารพจิารณาเรือ่งอาชวีอนามัยและความปลอดภั

ยเมือ่ท าการออกแบบและด าเนนิการเกีย่วกับวัตถดุบิ ผลติภัณฑ ์

ขัน้ตอนการท างาน เครือ่งมอือปุกรณ์ 

ยานพาหนะและสถานทีท่ างานใหม ่

ท าการประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทีเ่

กีย่วขอ้งกับวัตถดุบิ ผลติภัณฑ ์ขัน้ตอนการท างาน 

เครือ่งมอือปุกรณ์ ยานพาหนะและสถานทีท่ างานเป็นประจ า  

 

จัดหาขอ้มลู ค าแนะน า 

การฝึกอบรมและการควบคมุดแูลดังกลา่วหากจ าเป็น 

เพือ่ท าการรับประกันดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของพนั

กงาน ผูร้ับเหมาและลกูคา้อยา่งเหมาะสม  

 

รับประกันวา่ขัน้ตอนในการคัดเลอืกและใหร้างวัลพนักงาน 

ผูรั้บเหมาและผูจั้ดสง่ 

รวมถงึการพจิารณาและการสนับสนุนผลการปฏบัิตงิานดา้นอาชวี

อนามัยและความปลอดภัยทีด่ ี 

 

ท าการตรวจสอบเป็นประจ าเพือ่ประเมนิการปฏบัิตติามกฎหมายแ

ละกฎระเบยีบดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทัง้หมดทีม่ผีล

บังคับใช ้

ประสทิธภิาพของระบบการจัดการชวีอนามัยและความปลอดภัยแ

ละการปรับใชน้โยบายนี ้ 
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หัวขอ้ที ่8  

นโยบายวา่ดว้ยความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ 

1.  บรบิทและขอบเขตของนโยบาย  

 

พันธกจิ คณุคา่ทีไ่ดร้ับการแบง่ปันรว่มกัน และหลักจรรยาบรรณ ของ 

Brambles ท าใหพ้นักงานทกุคนมหีลักการทีช่ดัเ 

จนเพือ่ใชใ้นการปฎบัิตงิานประจ าวัน 

Brambles ใสใ่จและใหค้วามส าคัญในเรือ่งความปลอดภยั 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิบคุลากร และ 

การท างานเป็นทมี 

 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ

ถอืเป็นสว่นประกอบส าคัญของกลยทุธบ์รษัิทของ Brambles 

และนโยบายนีเ้องสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นของคณะกรรมการบริ

หารและทมีผูบ้รหิารระดับสงูทีใ่หค้วามส าคัญในเรือ่งความหลากหลา

ยทางเชือ้ชาตใินสถานทีท่ างาน 

 

จะเห็นไดว้า่ไดม้กีารใสเ่รือ่งความหลากหลายทางเชือ้ชาตขิองคณะก

รรมการบรหิารไวใ้นนโยบายว่าดว้ยกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

บรหิารดว้ย 

 

2.  รายละเอยีดมุมมองเรือ่งควา 

มหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ 

 

Brambles 

มุง่มั่นทีจ่ะสรา้งและด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอันกอ่ใหเ้กดิการปฏบัิตงิาน

และผลการด าเนนิงานทีด่เียีย่ม 

 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาตมิคีวามส าคัญตอ่ความส าเร็จของ 

Brambles ในระยะยาว การที ่Brambles 

ใหค้วามส าคัญและสนับสนุนเรือ่งความหลากหลายทางเชือ้ชาตน่ัินเ

นือ่งมาจากสาเหตดุังตอ่ไปนี:้ 

 

 ท าใหต้ระหนักและใสใ่จตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ 

ทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต 

 ท าใหพ้นักงานทกุคนรูถ้งึคณุคา่และสามารถปฏบัิตงิานขอ

งตนไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ และ 

 ท าให ้Brambles 

สามารถเขา้ถงึกลุม่คนเกง่หรอืคนทีม่พีรสวรรคไ์ดม้ากขึน่ 

 

3.  นยิามและประโยชนข์องค 

วามหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ 

 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิหมายถงึ 

ความแตกตา่งในเรือ่งภมูหิลัง การเลีย้งด ูวัฒนธรรม และ 

ประสบการณ์ 

ทีท่ าใหพ้วกเราแตล่ะคนโดดเดน่และมลีักษณะเฉพาะตัว 

 

Brambles พยายามทีจ่ะคัดเลอืก สรรหา พัฒนา และ 

สนับสนุนบคุลากรโดยค านงึถงึเรือ่งความสามารถทางวชิาชพี 

และ คณุสมบัตเิป็นหลัก โดยไมค่ านงึถงึเรือ่งเพศ เผา่พันธุ ์

สัญชาต ิชนชัน้ สผีวิ อาย ุรสนยิมทางเพศ ความพกิาร ศาสนา 

สถานภาพการสมรส หรอื แนวคดิทางการเมอืง 

 

เราเชือ่วา่ก าลังคนทีม่คีณุสมบัตหิลากหลายนัน้เป็นแหลง่ทีท่ าใหเ้

กดิพรสวรรค ์ความคดิสรา้งสรรค ์และ ประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ 

บคุลากรทีม่ภีมูหิลังและประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกตา่งกันนัน้ 

สรา้งโอกาสทีด่กีวา่ในเรือ่งการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 

โดยอาศัยประโยชนจ์ากทัศนคตหิรอืแง่คดิทีต่า่งกัน 

 

การสง่เสรมิความหลากหลายชว่ยเพิม่ศักยภาพในการสรา้งความ

คดิใหม่ๆ  

และพัฒนาใหเ้ราสามารถปรับตัวเขา้กับการเปลีย่นแปลงได ้

 

น่ันหมายความวา่ 

เราสามารถเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ทีแ่ตกตา่งกันทั่วโลกได ้

ดยีิง่ขึน้ และท าใหส้ามารจัุดใหบ้รกิารทีด่ ี

เยีย่มทีส่ดุใหแ้กล่กูคา้ได ้

กอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่กีวา่แกผู่ถ้อืหุน้ 

 

สถานทีท่ างานทีม่คีวามหลากหลายทางเชือ้ชาตชิว่ยสรา้งความส

นใจและดงึดดูทัง้พนักงานปัจจุบันและผูท้ีจ่ะเขา้มาเป็นพนักงาน 

โดยชว่ยเพิม่แรงกระตุน้และรักษาพนักงานไวก้ับบรษัิท 

 

4.  ความหลากหลายทางเชือ้ชาตทิี ่Brambles  

 

ในทกุประเทศและในทกุวัฒนธรรม Brambles 

ตัง้ใจทีจ่ะเป็นนายจา้งรายหนึง่ทีส่ามารถดงึดดูใหพ้นักงานทีม่พีร

สวรรคท์ีด่ทีีส่ดุอยากเขา้รว่มท างานดว้ย เราคัดเลอืก รักษา และ 

พัฒนาบคุลากรอยา่งดทีีส่ดุส าหรับงานหนึง่ ๆ 

โดยค านงึถงึคณุสมบัตทิีเ่หมาะสม และ 

ความสามารถทีต่รงกับงาน-ปราศจการแบง่แยกหรอือคต ิ 

ในบางกรณี หากเหมาะสม 

เราจะขอใหบ้รษัิทตัวแทนภายนอกชว่ยในการจัดหา คัดเลอืก 

และ ประเมนิผูส้มัคร Brambles 

จะพยายามพัฒนาโปรแกรมการจัดการเกีย่วกับพรสวรรคอ์ย่างตอ่เ

นือ่ง อาท ิ
 

 โปรแกรมการพัฒนาส าหรับผูบ้รหิารอาวโุสระดับสงู  

 โปรแกรมการพัฒนาส าหรับผูน้ ารุน่ใหม ่และ 

 โปรแกรมพีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษา 
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ในแตล่ะปี คณะกรรมการบรหิารจะทบทวนและรายงานเรือ่งตา่ง ๆ 

ดังตอ่ไปนี ้ 

 

 สัดสว่นก าลังคนทีเ่ป็นผูห้ญงิและผูช้ายในทกุระดับสาย

งาน 

 สถติแิละแนวโนม้เรือ่งอาย ุสัญชาต ิและ 

ภมูหิลังวชิาชพีของพนักงานระดับบรหิารของ 

Brambles 

 วัตถปุระสงคท์ีส่ามารถวัดไดถ้งึการบรรลผุลในเรือ่งเพศ 

และ ความแตกต่างทางสัญชาต ิและ 

 ความกา้วหนา้ในเรือ่งการบรรลุวัตถปุระสงค ์

 

พนักงานของ Brambles 

จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญและการจัดการประเด็นเ

รือ่งความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ

ผา่นการปฏบัิตงิานและค าพดูของพวกเขา 

ซึง่นับเป็นองคป์ระกอบส าคัญในวัฒนธรรมของ Brambles 

โดยพนักงานจะตอ้ง: 

 

 ใหค้วามส าคัญและตระหนักถงึความหลากหลายทางเชื้

อชาตทิีม่อียูใ่นสภาพแวดลอ้มการท างานแบบเปิดและ

ตอ้งท างานรว่มกัน 

 ไมอ่ดทนตอ่การแบง่แยกหรอืการมอีคต ิหรอื 

การกอ่กวนไมว่า่ในรปูแบบใดก็ตาม 

 ตอบสนองตอ่ความคาดหวังทีแ่ตกตา่งกันของพนักงาน

อืน่ ๆ รวมถงึสมดลุของชวีติการท างาน 

 ท าการตัดสนิใจเกีย่วกับเรือ่งการสรรหาบคุลากรโดยค า

นงึถงึคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมเป็นหลัก 

โดยหลังจากทีม่กีารเปิดรับสมัคร 

จะตอ้งคัดเลอืกจากผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทัง้หมดที่

มาสมัคร 

 ท าการเลือ่นต าแหน่งโดยค านงึถงึผลการปฏบัิตงิาน 

ศักยภาพ 

และการแสดงใหเ้ห็นหรอืตระหนักถงึคณุคา่ของ 

Brambles และ 

 จัดหาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีช่ว่ยท าใหพ้นักงา

นสามารถประสบความส าเร็จ 

 

 

พนักงานทกุคนของ Brambles 

ควรใหค้วามส าคัญกับเพือ่นรว่มงาน 

และควรตระหนักถงึผลกระทบจากการกระท าและค าพดูทีอ่าจมตี่

อผูอ้ ืน่ดว้ย 

 

กรุณาตดิตอ่ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องคุณ 

หากมขีอ้ขอ้งใจเกีย่วกบันโยบายนี ้
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หัวขอ้ที ่9 

นโยบายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพย ์

นโยบายฉบบันีม้กีารใชค้ าจ ากดัความเป็นจ านวนมาก 

ซึง่จะเร ิม่ดว้ยตวัอกัษรตวัพมิพใ์หญใ่นการบง่ชี ้

สว่นของค าจ ากดัความจะอยูใ่นสว่นที ่6 

ของตอนทา้ยนโยบายฉบบันี ้
 
 

1.  บทน า  

 

ผูบ้รหิารและพนักงานไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ป็นผูร้ว่มถอืหุน้ของบ

รษัิท Brambles ในระยะยาว เนือ่งจากบรษัิท Brambles 

มรีายชือ่อยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์ASX (ซึง่หมายความวา่ 

หุน้ของบรษัิทไดถ้กูแบง่สรรใหม้กีารซือ้ขายแกส่าธารณะ) 

อยา่งไรก็ตาม ถอืเป็นเรือ่งส าคัญทีต่อ้งมกีารก ากับดแูล 

การซือ้ขายหุน้ทีเ่กดิขึน้ในชว่งระหวา่งการซือ้ขายหุน้  

 

เอกสารฉบับนีไ้ดร้ะบนุโยบายว่าดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยข์อง 

Brambles และการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทอืน่โดย 

"บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้" วัตถปุระสงคข์องนโยบายมดีังนี้:  

(a) เพือ่ชว่ยเหลอืบคุคลทีห่ลกีเลีย่งการด าเนนิการทีเ่รยีกว่า 

“การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน” (หรอื 

“การตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน”) 

(b) เพือ่ปกป้อง Brambles 

จากการกอ่ความเสยีหายในเชงิลบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการแ

ทรกแซงของพนักงานระดับอาวโุส 

และบคุลากรทีอ่าจกระท าผดิกฏหมายหรอืกระท าการไปเพือ่

หวังผลประโยชนส์ว่นตนโดยการใชข้อ้มลูทีไ่มไ่ดถ้กูเผยแพ

รแ่กส่าธารณะ 

 

จากเหตผุลดังกลา่ว 

นโยบายนีข้ยายขอบเขตมากเกนิกวา่ขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนดอ

ยา่งเครง่ครัดในประเทศออสเตรเลยี 

 

นโยบายฉบับนีร้วมถงึ:  

(a) กฎระเบยีบซึง่บคุคลทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ผูซ้ ึง่ประสงคท์ีจ่ะซือ้

ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles จะตอ้งปฏบัิตติาม 

รวมถงึกระบวนการทีจ่ะตอ้งไดร้ับ 

การอนุมัตเิป็นการลว่งหนา้ตามทีถ่กูก าหนดไวโ้ดยบังคับ  

(b) การหา้มมใิหบ้คุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ซือ้ขายหลักทรัพยข์อง

บรษัิทอืน่ 

หากบคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราค

าเกีย่วกับบรษัิท ซึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยโดยทั่วไป  

(c) การอธบิายสรปุโดยยอ่เกีย่วกับกฎหมายที ่

เกีย่วเนือ่งกับการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

ในประเทศออสเตรเลยี การสรปุนีไ้มไ่ดม้เีจตนาตามขอ้ความ 

ในกฎหมายทกุประการ และจัดเตรยีมขึน้เพือ่เป็นภมู ิ

หลังพืน้ฐานเทา่นัน้  

 

BRAMBLES จะปฏบิตัติามนโยบายนีอ้ยา่งเอาจรงิเอาจงั 

พนกังานทีล่ะเมดิฝ่าฝืนนโยบายฉบบันีถ้อืวา่เป็นการฝ่าฝืนเ

งือ่นไขการวา่จา้ง และอาจสง่ผลใหก้ารจา้งงานยตุลิงได ้ 

 

หากคณุมขีอ้สงสัยใดๆ เกีย่วกับการด าเนนิการในนโยบายฉบับนี้ 

สามารถตดิตอ่เลขานุการของบรษัิทตามทีอ่ยูด่ังนี้:  

 

Robert Gerrard 

เลขานุการของกลุม่บรษัิท 

ซดินยี ์ออสเตรเลยี  

โทร: +61 2 9256 5271 

อเีมล: robert.gerrard@brambles.com 

 

 

2.  กฎระเบยีบในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
Brambles  

 

2.1  บุคคลทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้  

 

นโยบายฉบับนีป้ระยกุตใ์ชก้ับบคุคลดังตอ่ไปนี:้  

(a) กรรมการและเลขานุการของบรษัิท Brambles  

(b) สมาชกิทมีงานผูน้ าฝ่ายบรหิารของบรษัิท Brambles 

และผูท้ีไ่ดร้ับรายงานโดยตรง  

(c) บคุลากรทัง้หมดทีอ่ยูใ่นส านักงานใหญข่องบรษัิท 

Brambles ในซดินยี ์(อาคาร Gateway) 

หรอืบคุลากรทีอ่ยูใ่นส านักงานอืน่ของบรษัิท Brambles 

ซึง่มบีทบาทหรอืหนา้ทีใ่นบรษัิท Brambles  

(d) บคุคลอืน่ใดก็ตามทีไ่ดรั้บแจง้วา่มสีว่นเกีย่วขอ้งในนโยบายฉ

บับนีโ้ดยประธานกรรมการบรหิารของบรษัิท Brambles 

หรอืสมาชกิทมีงานผูน้ าฝ่ายบรหิารของบรษัิท Brambles 

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืโดยเลขานุการบรษัิท และ  

(e) บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลทีก่ลา่วมาในขอ้ (ก) ถงึ (ง) 

ขา้งตน้ยกเวน้กรณีตามหัวขอ้ 2.7  

(i) คูส่มรส  

(ii) บตุร (รวมถงึบตุรบุญธรรม) ทีม่อีายุต ่ากวา่ 18 ปี  

(iii)  ผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ รวมถงึผูจั้ดการฝ่ายการลงทนุ 

ซึง่มหีนา้ทีบ่รหิารกองทนุในนามของบคุคลนัน้  

(iv) บคุคลทีไ่ดร้ับความไวว้างใจ สมาชกิในครอบครัว 

หรอืครอบครัวใดๆ ทีด่แูลกจิการบรษัิท 

ถอืเป็นผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจั้ดการดแูลหรอืผูท้ีไ่ดร้ับผ

ลประโยชน ์ 

(v) บคุคลทีม่หีุน้สว่นรว่มดว้ยหรอืบคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ในขอ้ (i) ถงึ (iii) 

(ทีด่ าเนนิการแทนตน) 

(vi) บรษัิททีค่รอบครัวนัน้บรหิารงานอยู ่ 

บคุคลตามทีก่ลา่วมานีถ้อืวา่เป็น บุคคลทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ 

ตามนโยบายฉบับนี ้ 
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ชือ่และทีอ่ยูบ่คุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จะถกูใสไ่วใ้นระบบุฐานขอ้มู

ลของ Brambles เป็นครัง้ ๆ ไป 

โดยมจีุดประสงคเ์พือ่การตรวจสอบตามนโยบายนี้ และ 

เพือ่ป้องกันมใิหม้กีารซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยประโยขนจ์ากก

ารใชข้อ้มลูภายใน 

 

2.2  กฎระเบยีบท ัว่ไป  
 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ตอ้งไมท่ าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริ

ษัท Brambles 

ในกรณีทีผู่นั้น้มขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราคาของบรษัิท 

Brambles ซึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยโดยทั่วไป (สถานการณ์ตา่ง ๆ 

ทีจ่ะพจิารณาเมือ่มกีารเปิดเผยขอ้มลูโดยทั่วไปจะอธบิายไวใ้นยอ่

หนา้สดุทา้ยของสว่นที ่5.1 ในนโยบายนี)้ 
 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จะตอ้งไมท่ าการซือ้ขายหลักทรัพยข์อง

บรษัิท Brambles ตามทีป่รากฏในหัวขอ้ที ่3 ของนโยบายฉบับนี ้

ซึง่เรือ่งนัน้เกีย่วขอ้งกับขอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราคา 

ทียั่งไมไ่ดเ้ผยแพรสู่ส่าธารณะ 

แมว้า่บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้อาจกระท าไปโดยรูเ้ทา่ไม่ถงึการณ์

ก็ตาม  

 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการใหข้อ้มลูภ

ายในเกีย่วกับหลักทรัพยข์อง Brambles 

หรอืหลักทรัพยข์องบรษัิทอืน่ ๆ แกบ่คุคลอืน่ (ดหัูวขอ้ที ่5.1(ข) 

(iii) ดา้นลา่ง) โดยเด็ดขาด  

 

2.3  ไมม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั Brambles 

ในระยะส ัน้  
 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการเก็งก าไรกา

รซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles ในระยะสัน้ 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ตอ้งถอืหลักทรัพยข์อง Brambles 

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน 

นีไ่มน่ ามาบังคับใชก้ับการขายหลักทรัพยข์อง Brambles 

ทีไ่ดร้ับเป็นรางวัลภายใน 30 วันจากวันทีไ่ดร้ับ 

ซึง่การขายหลักทรัพยดั์งกลา่วจะอยูใ่นสว่นที ่3 ของนโยบายนี ้

 

2.4  ตราสารอนุพนัธ ์ 

 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตอ้งไมซ่ือ้ขายตราสารอนุพันธข์องบรษัิ

ท Brambles 
 

กฎระเบยีบดังกลา่วยังน าไปปรับใชก้ับหลักทรัพยข์องบรษัิท 

Brambles ซึง่รวมถงึสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์

หมายความว่าผูท้ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่กีารท าขอ้ตกลงรับประ

กันความเสีย่ง หรอืไดรั้บมาซึง่ผลติภัณฑท์างการเงนิใดๆ (เชน่ 

สัญญาสับเปลีย่นตราสารทนุ caps และ collars 

หรอืบรกิารประกันความเสีย่งอืน่ๆ) โดยการใชส้ว่นแบง่สทิธ ิ

ในหลักทรัพย ์อาจสง่ผลกระทบตอ่การลดลง 

หรอืการจ ากัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับมลูคา่ทางการตลาดของห

ลักทรัพยบ์รษัิท Brambles 

2.5 การมอบดอกเบีย้จากหลกัทรพัยผ์า่นหุน้ของ 

Brambles 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่อบดอกเบีย้จากหลักทรัพยผ์า่น

หลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles  

ทีต่นถอือยู ่ตัวอยา่งส าหรับเหตกุารณ์ขา้งตน้ 

สามารถน าไปใชก้ับการใหกู้ย้มืเพือ่ซือ้หลักทรัพย ์โดยปกตแิลว้ 

การใหกู้ย้มืเพือ่ซือ้หลักทรัพยเ์ป็นการน าเงนิใหกู้ย้มืแกผู่กู้เ้พือ่ให ้

สามารถซือ้หุน้ หรอืหลักทรัพยอ์ืน่ๆ ได ้

หลักทรัพยส์ าหรับเงนิกูนั้น้เป็นหุน้หรอืหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ 

และบางครัง้เป็นหุน้อืน่ๆ ทีถ่อืโดยผูกู้ย้มืเงนิ  

การกูย้มืเพือ่ซือ้หลักทรัพยส์ว่นมากจะใหส้ทิธิผ์ูใ้หย้มืในการจัดกา

รหุน้ซึง่ถกูซือ้มาจากเงนิกูไ้ดใ้นบางกรณี 

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู ้

ยมืหรอืมเีพยีงการแจง้ใหผู้ย้มืรับทราบ ในบางกรณี 

สทิธิดั์งกลา่วสามารถมผีลบังคับใชไ้ด ้24 

ชัว่โมงหลังจากทีเ่กดิกรณีเฉพาะดังกลา่วขึน้ 

หากบคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ตอ้งการทีจ่ะถอดถอนเงนิกูท้ีย่มืมาเ

พือ่ซือ้หลักทรัพย ์และหลักทรัพยส์ าหรับเงนิกูก้อ้นนัน้ 

รวมถงึหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 

ผูใ้หกู้อ้าจสามารถขายหรอืซือ้ขายหลักทรัพยนั์น้ได ้

แตอ่ยา่งไรก็ตาม 

ในชว่งเวลาทีเ่กีย่วขอ้งนัน้อาจอยูใ่นชว่งการปิดงวด 

หรอืผูท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้อาจครอบครองขอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ร

าคาทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท Brambles ซึง่ยังไมม่กีารเผยแพร ่

ดว้ยเหตนุี ้

อาจเป็นสาเหตทุ าใหบ้คุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ละเมดิฝ่าฝืนนโยบา

ยฉบับนีไ้ด ้

แมว้า่การกูย้มืเงนิเพือ่ซือ้หลักทรัพยจ์ะถอืเป็นเหตกุารณ์ทั่วไป 

ซึง่ตอ้งมกีารมอบดอกเบีย้หลักทรัพยผ์า่นหุน้ของบรษัิท 

Brambles 

แตข่อ้ความในยอ่หนา้นีห้มายความรวมถงึดอกเบีย้หลักทรัพยใ์ดๆ 

เหนอืหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้อาจยังคงไดร้ับหลักทรัพยข์องบรษัิท 

Brambles 

อยูโ่ดยผา่นแบบมารจ์ิน้หรอืเงนิกูล้งทนุอืน่ใดในกรณีทีไ่มไ่ดใ้ชห้

ลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles เป็นหลักทรัพยใ์นการกูเ้งนินัน้ 

 
2.6  ฉนัสามารถซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

Brambles ไดเ้มือ่ไหร?่  

 

ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมส าหรับบุคคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ในการซือ้ขายห

ลักทรัพย ์Brambles คอืในขณะทีไ่มม่ขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราคา 

ซึง่ยังไมไ่ดเ้ผยแพร ่

โดยทีบ่คุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้นัน้จะรับทราบขอ้มลูนัน้หรอืไมก็่ตาม  
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นอกเหนอืจากกฎระเบยีบทั่วไปแลว้ 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายหลักท

รัพยข์องบรษัิท Brambles 

ในชว่งเวลาตัง้แตวั่นทีเ่จ็ดกอ่นสิน้สดุชว่งสดุทา้ยของการรายงาน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งไปจนถงึวันแรกหลังจากทีม่แีถลงการณ์เบื้

องตน้ในเรือ่งผลประกอบการประจ าปีหรอืประจ าครึง่ปี (เชน่ 

ตัง้แตวั่นที ่24 

ธันวาคมจนถงึการแถลงผลประกอบการประจ าครึง่ปีในชว่งกลางเ

ดอืนกมุภาพันธ ์และตัง้แตวั่นที ่23 

มถินุายนจนถงึแถลงการณ์ชว่งสดุทา้ยของปีในชว่งกลางเดอืนสงิ

หาคม) ("ชว่งปิดงวด")  
 
Brambles อาจจะก าหนดใหช้ว่งเวลาอืน่ 

เมือ่บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหต้ดิตอ่ท าการซือ้ขา

ยหลักทรัพยเ์นือ่งจากมขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราคาทีไ่มเ่ปิดเผยโ

ดยทั่วไป ซึง่ชว่งเวลาทีก่ าหนดขึน้ดังกลา่วเพือ่การนีโ้ดยเฉพาะและ 

ชว่งปิดงวด จะรวมเรยีกว่า 

“ชว่งเวลาทีไ่มอ่นญุาตใหท้ าการซือ้ขาย” 

 

2.7  ขอ้ยกเวน้ของกฎระเบยีบท ัว่ไป  

 

นโยบายฉบับนีจ้ะไมม่ผีลบังคับใชใ้นกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ดังตอ่ไ

ปนี:้  

(a) การลงทนุ หรอื การซือ้ขายหน่วยลงทนุ กองทนุ หรอื 

โครงการอืน่ ๆ 

(นอกเหนอืจากโครงการทีเ่กีย่วกับการลงทนุในหลักทรัพยข์

อง Brambles) ซึง่มกีารลงทนุในสนิทรัพยข์องกองทนุ หรอื 

โครงการอืน่ ๆ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารตัดสนิใจของบคุคลทีส่าม  

(b) การซือ้ขายภายใตข้อ้เสนอ หรอื 

หนังสอืเชญิชวนทีท่ าขึน้เพือ่เชญิชวนผูถ้อืหลักทรัพยข์อง 

Brambles ทกุคน หรอื เป็นสว่นใหญ ่เชน่ สทิธติา่ง ๆ 

แผนการขายหลักทรัพย ์แผนการน าเงนิปันผลมาลงทนุใหม ่

และ การซือ้คนืในราคาเทา่เดมิ 

โดยแผนดังกลา่วตอ้งระบถุงึระยะเวลา และ 

โครงสรา้งของขอ้เสนอ 

ซึง่ตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร (เชน่ 

การซือ้ขาย 

รวมทัง้การตัดสนิใจซึง่อาจจะสัมพันธห์รอืไมก็่ตามกับการให ้

สทิธแิละการขายสทิธ ิ

ซึง่จ าเป็นตอ่การสรา้งสมดลุแหง่สทิธติามสว่นทีส่ามารถสละ

สทิธไิด)้  

(c) การซือ้ขายซึง่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงผลประโยชนใ์นหลักทรั

พย ์( เชน่ การโอนหลักทรัพยข์อง Brambles 

ทีถ่อือยูโ่ดยบคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ใหแ้กก่องทนุเพือ่การเ

กษียน หรอื โครงการสะสมเงนิโครงการอืน่ ๆ 

ซึง่บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้นัน้ ๆ เป็นผูไ้ดร้ับผลประโยชน์  

(d) เมือ่บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เป็นผูไ้ดร้ับมอบหมายใหจั้ดการ

ดแูลสนิเชือ่ ในกรณีนี ้การซือ้ขายหลักทรัพยข์อง Brambles 

โดยใชส้นิเชือ่นัน้ ๆ จะเป็นไปไดก็้ตอ่เมือ่  

 

(i) บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ไม่ไดเ้ป็นผู ้

ไดรั้บผลประโยชนจ์ากการจัดการดแูลสนิเชือ่นัน้ ๆ  

(ii) การตัดสนิใจท าการซือ้ขายระหวา่ 

งชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขายโดยผูไ้ดรั้บมอบ

หมายใหจั้ดการดแูล 

ผูจั้ดการการลงทนุของบคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้นัน้ ๆ 

ซึง่มอี านาจในการตัดสนิใจอยา่งอสิระ และ 

(iii) บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในใ

หแ้กผู่ไ้ดร้ับมอบหมายใหจั้ดการดูแลหรอืผูจั้ดการการลงทุ

นอืน่ ๆ 

(e) ถา้บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตอ้งการท าสัญญาขอ้ตกลงวา่ดว้ยก

ารยอมรับ หรอื เพือ่การยอมรับขอ้เสนอ 

(f) การด าเนนิการ (แตไ่มใ่ชก่ารขายหลักทรัพยข์อง Brambles) 

เกีย่วกับเรือ่งสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์

อยูใ่นกรณีทีวั่นสดุทา้ยส าหรับการด าเนนิการเรือ่งสว่นแบง่สทิธใิ

นหลักทรัพยท์ีส่ามารถกระท าไดร้ะหวา่งชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใ

หท้ าการซือ้ขายนัน้ Brambles 

อยูใ่นชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขายเป็นเวลานานเป็นพิ

เศษ หรอื มชีว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขายทีต่อ่เนือ่ง 

และ 

ไมส่ามารถคาดหวังไดว้า่บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะสามารดุ าเ

นนิการเรือ่งสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพยไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผล ณ 

ชว่งเวลาหนึง่ ๆ โดยไมม่ขีอ้จ ากัดในการกระท าการดังกลา่ว 

หรอื 

(g) การซือ้ขายภายใตแ้ผนการซือ้ขายทีไ่มไ่ดตั้ดสนิใจเอง 

ซึง่ตอ้งมกีารอนุมัตแิจง้เป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอยีดใน

หัวขอ้ 3.1 และในกรณีที:่  

(i) บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ไม่ไดเ้ขา้รว่มแผน หรอื 

แกไ้ขแผนระหว่างชว่งชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้

ขาย และ  

(ii) แผนการซือ้ขายไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที ่

ไดรั้บการแตง่ตัง้ด าเนนิการอันเกีย่วขอ้งกับการตัดสนิใจว่

าจะท าการซือ้ขายอยา่งไร เมือ่ไหร ่หรอื 

จะท าการซือ้ขายหรอืไม ่

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จะตอ้งไมย่กเลกิแผนการซือ้ขาย 

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการมสีว่นรว่มในแผนการซือ้ข

าย หรอืกอ่ใหเ้กดิการยกเลกิแผนการซือ้ขายหรอืเป 

ลีย่นแปลงระหวา่งชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขาย 

ยกเวน้วา่มขีอ้ยกเวน้ตามยอ่หนา้ที ่3.2 
 

2.8  บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการ 

รกัษาความลบักบัทีป่รกึษาจากภายนอก  
 

จากผลการด าเนนิการหรอืการไดร้ับค าปรกึษาของบรษัิท 

Brambles มคีวามเป็นไปไดท้ีท่ีป่รกึษาจากภ 

ายนอกองคก์รสามารถเขา้ถงึขอ้มลูความออ่นไหวของราคา 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่หลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles  
 

ขณะทีท่ีป่รกึษาจากภายนอกองคก์รจะไมถ่อืวา่อยูภ่ายใตน้โยบายฉ

บับนี ้ฉะนัน้ทางบรษัิท Brambles 

ตอ้งใหท้ีป่รกึษาจากภายนอกลงนามในบันทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการรั

กษาความลับเพือ่คุม้ครองขอ้มลูความออ่นไหวของราคาดังกล่าว  
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3. การอนุมตักิารซือ้ขาย  

 

3.1  การไดร้บัการอนุมตั ิ 

 

กอ่นทีผู่ไ้ดรั้บการแตง่ตัง้จะท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท 

Brambles บคุคลนัน้ตอ้งไดร้ับการอนุมัตกิอ่นจาก:  

(a) ประธานของบรษัิท Brambles 

(หรอืรองประธานหรอืประธานกรรมการบรหิาร 

ในกรณีทีป่ระธานบรษัิทไมอ่ยู)่ 

ในกรณีทีอ่นุมัตใิหแ้กก่รรมการหรอืเลขานุการบรษัิท  

(b) รองประธานหรอืประธานกรรมการบรหิาร 

ในกรณีทีอ่นุมัตใิหแ้กป่ระธาน  

(c) เลขานุการบรษัิท 

ในกรณีทีอ่นุมัตใิหแ้กพ่นักงานคนหนึง่คนใด กอ่นการอนุมัต ิ

เลขนุการบรษัิทตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากประธานบรษัิทหรอืก

รรมการทา่นอืน่ๆ กอ่น  

 

ขอ้บังคับดังกลา่วนีม้ผีลบังคับใชต้ลอดไป  

 

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสัย 

กระบวนการอนุมัตติอ้งด าเนนิการโดยบคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้กอ่

นทีจ่ะตัดสนิใจด าเนนิการใด ๆ 

อันเกีย่วกับสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์ 

 

ผูท้ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ตอ้งไมท่ าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท 

Brambles (รวมถงึการใชส้ว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพยใ์ดๆ 

ทีถ่อือยู)่ จนกวา่จะไดร้ับการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษร 

(รวมทัง้อเีมล) จากบคุคลผูม้อี านาจตา่ง ๆ 

ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ที ่3.1 บรษัิท Brambles 

มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการอนุมัตหิรอืปฏเิสธการอนุมัตโิดยไมต่ ้

องแจง้ใหท้ราบ 

การปฏเิสธทีจ่ะอนุมัตคิ ารอ้งขอการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท 

Brambles 

จะถอืเป็นทีส่ ิน้สดุและมผีลผกูพันกบับคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ทีข่

ออนุมัต ิ

 

หากไดร้ับอนุมัต ิจะสามารถด าเนนิการไดด้ังตอ่ไปนี้: 

(d) บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้อาจซือ้ขายไดต้ามปรกตภิายใน 2 

วันท าการหลังจากทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงต าแหน่ง 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะไดร้ับแจง้ภายในสองวันท าการ 

หากไมม่กีารซือ้ขายเกดิขึน้ภายในสองวันท าการ 

และหากบคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ยังคงตอ้งการทีจ่ะท าการซื้

อขายหลักทรัพยอ์ยู ่

จะตอ้งด าเนนิการยืน่ค าขอซือ้ขายในครัง้ตอ่ไป และ 

(e) และกอ่นทีจ่ะท าการซือ้ขาย 

หากบคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้มขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราค

า ซึง่ยังไมไ่ดเ้ผยแพร ่

บคุคลดังกลา่วจะตอ้งไมท่ าการซือ้ขายดังกลา่วแมว้า่จะไดรั้

บอนุมัต ิ 

 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ทีไ่ดร้ับแจง้วา่ตนไมส่ามารถท าการซือ้ข

ายหลักทรัพยไ์ด ้

จะตอ้งไมส่ือ่สารขอ้เท็จจรงิดังกลา่วใหแ้กบ่คุคลอืน่ไดรั้บทราบ  

 

3.2 การอนุมตักิารซือ้ขายใน 

ชว่งเวลาทีไ่มอ่นุญาตท าการซือ้ขาย 

 

ในกรณีที:่ 

 

(a) บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้อยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิทีย่าก

ล าบากตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ที ่3.3 หรอื 

เกดิเหตกุารณ์ยกเวน้ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ที ่3.4 

และ 

(b) บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ทีเ่กีย่วขอ้งแจง้วา่ตนไมม่ขีอ้มลูทีม่ี

ความส าคัญตอ่ราคา ซึง่ยังไมไ่ดเ้ผยแพรโ่ดยทั่วไป 

 

ตอ้งมกีารอนุมัตติามดลุยพนิจิโดยบคุคลผูม้อี านาจเกีย่วขอ้งตาม

หัวขอ้ที ่3.1 

เพือ่อนุญาตใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ท าการซือ้ขายในชว่งเวล

าทีไ่มอ่นุญาตใหท้ าการซือ้ขาย 

โดยถอืวา่อยูใ่นเงือ่นไขเดยีวกันกับการอนุมัตทิีก่ลา่วไวใ้นหัวขอ้ที ่

3.1 

 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ทีจ่ะขออนุมัตเิรือ่งการท าการซือ้ขายจะต ้

องขออนุมัตจิากบคุคลผูม้อี านาจทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหัวขอ้ที ่3.1 

ในกรณีทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิทีย่ากล าบาก หรอื 

อยูใ่นเงือ่นไขทีไ่ดร้ับการยกเวน้ และ การเสนอขาย หรอื 

ด าเนนิการขายหลักทรัพยข์อง Brambles 

 

การอนุมัตใิดๆ ดังทีก่ลา่วมานีต้อ้งด าเนนิการลว่งหนา้ 

โดยไมส่ามารถอนุมัตไิดห้ลังจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แลว้ 

 

3.3  

 

บคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้อาจอยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิทีย่ากล าบาก 

หากมขีอ้ผกูมัดทางการเงนิทีไ่มส่ามารถจัดการไดเ้ป็นเหตใุหต้อ้งท าการ

ขายหลักทรัพยข์อง Brambles ตัวอยา่งเชน่ ภาระภาษีของบคุคลหนึง่ ๆ 

อาจจะไมท่ าใหบ้คุคลนัน้ ๆ 

ตกอยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิทีย่ากล าบาก เวน้เสยีแตว่่าบคุคลนัน้ ๆ 

ไมส่ามารถหรอืไมม่วีธิกีารอืน่ในการจัดการหรอืช าระภาระภาษีนัน้ ๆ 
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3.4  

 

เงือ่นไขทีไ่ดร้ับการยกเวน้ จะมไีดใ้นกรณีที:่ 

(a) บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตอ้งท าตามค าสั่งศาล หรอื 

ถกูบังคับตามอ านาจศาล (เชน่ 

ขอ้ตกลงแบง่ทรัพยส์นิระหวา่งบคุคลในครอบครัวหรอืระหวา่

งทายาทโดยสจุรติ) หรอื ตามขอ้ก าหนดแหง่กฎหมาย หรอื 

กฎระเบยีบขอ้บังคับทีม่อี านาจเหนอืกวา่ทีก่ าหนดใหต้อ้งโอ

นใหห้รอืขายหลักทรัพยข์อง Brambles หรอื 

(b) เงือ่นไขอืน่ ๆ 

ทีท่างประธานหรอืประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

(โดยมปีระธานเขา้มาเกีย่วขอ้ง) พจิารณาใหไ้ดร้ับการยกเวน้ 

 

 

4.  การแจง้การซือ้ขาย  

 

4.1  

 

ผูบ้รหิาร 

ตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทรับทราบภายในสองวันท าการหลังจา

กทีม่กีารเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ในหลักทรัพยข์องบรษัิท 

Brambles หรอืผลประโยชนข์องบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใดตาม 

ทีป่รากฏในหัวขอ้ 2.1 (จ) ขา้งตน้  

 

ซึง่จะชว่ยใหท้างบรษัิท Brambles 

สามารถแจง้แกต่ลาดหลักทรัพย ์ASX 

ใหรั้บทราบถงึการเปลีย่นแปลงดอกเบีย้ทีจ่ะตอ้งเกดิขึน้ในชว่งสดุ

ทา้ยของวันท าการนับจากทีไ่ดร้ับทราบการแจง้ดังกลา่ว  

 

บคุคลผูไ้ดร้ับการแตง่ตัง้อืน่ใดทัง้หมดตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิ

ททราบถงึการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 

ภายในหา้วันท าการนับจากทีม่กีารซือ้ขายดังกลา่ว  

 

ส าเนาของแบบฟอรม์ในการแจง้ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถขอไดจ้ากเล

ขนุการบรษัิท 

 
4.2  

 

การแจง้เกีย่วกับการซือ้ขายจะตอ้งเป็นไปตามรายละเอยีดในยอ่ห

นา้ 4.1 

โดยตอ้งเขยีนแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทรับทราบเป็นลายลักษณ์อัก

ษร (รวมถงึการแจง้ทางอเีมล)  

 
 

5. การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในคอือะไร?  

 

5.1  การหา้มการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน  

 

ความหมายโดยรวมกลา่วคอื 

บคุคลจะมคีวามผดิในขอ้หาการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภ

ายใน หากว่า:  

(ก) บคุคลนัน้ครอบครอง “ขอ้มลูภายใน” น่ันคอื ขอ้มลูนัน้ ๆ 

ยังไมถ่กูเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

และในกรณีทีข่อ้มลูมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะ 

จะมผีลตอ่ราคาหรอืมลูคา่ของหลักทรัพยข์องบรษัิท 

ขอ้มลูจะถอืวา่มผีลกระทบ 

หากขอ้มลูดังกลา่วอาจหรอือาจจะสง่ผลตอ่การตัดสนิใ

จในการลงทนุของบคุคลทั่วไปทีต่อ้งการลงทนุในหลัก

ทรัพยนั์น้คอื ขอ้มลูทีม่ ี“ความส าคัญตอ่ราคา” และ  

 

(ข) บคุคลนัน้  

(i) ซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท  

(ii) สง่เสรมิหรอืจัดใหบ้คุคลอืน่ท าการซือ้ขายหลัก

ทรัพยข์องบรษัิท 

(iii) ใหข้อ้มลูแกผู่อ้ ืน่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ซึง่บคุคลนัน้รับทราบหรอืควรจะทราบวา่ผูร้ับขอ้

มลูนัน้อาจท าการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืจัดให ้

บคุคลอืน่ท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท 

(“การใหร้างวัล”)  

 

ค าจ ากัดความเกีย่วกับเงือ่นไขทีต่อ้งไดรั้บความพงึพอใจส าหรับข ้

อมลูเพือ่ประเมนิในกรณีทีม่กีารเผยแพรโ่ดยทั่วไป 

แมว้า่ค าจ ากัดความอย่างละเอยีดเป็นสิง่ส าคัญในการก าหนดควา

มรับผดิตามกฎหมาย 

แตห่ลักการทีส่ าคัญทั่วไปซึง่ครอบคลมุถงึขอ้มลูทีถ่กูเผยแพรโ่ด

ยทั่วไป ควรมดีังตอ่ไปนี:้ 

 ประกอบดว้ยเนือ้หาทีส่ังเกตไดอ้ยา่งง่ายดาย หรอื 

 มกีารประกาศไปยัง ASX 

หรอืเป็นทีส่นใจของนักลงทนุซึง่ลงทนุในหลักทรัพยโ์ดยทั่

วไป หรอื 

 ประกอบดว้ยการอนุมาน สรปุหรอืขอ้สรปุ 

ทีไ่ดจ้ากขอ้มลูทีอ่า้งถงึในสองขอ้ขา้งตน้  

 

5.2  บทลงโทษ  

 

การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในถอืเป็นการกระท าผดิท

างอาญา  

 

บทลงโทษทางอาญาส าหรับการฝ่าฝืนขอ้หา้มในการซือ้ขายหลัก

ทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในมดัีงนี:้  

(a) ส าหรับบคุคลธรรมดา – คา่ปรับสงูสดุไมเ่กนิ 765,000 

เหรยีญสหรัฐและจ าคกุสงูสดุไมเ่กนิ 5 ปี และ  

(b) ส าหรับบรษัิท – คา่ปรับสงูสดุไมเ่กนิ 7,650,000 

เหรยีญสหรัฐ  
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บทลงโทษเหลา่นีนั้น้เป็นปัจจุบันตามวันทีใ่นนโยบายฉบับนี้ 

แตอ่าจเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่เวลาผา่นไป 

ผูท้ าการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในและบคุคลอืน่ใดที่

เกีย่วขอ้งกับการฝ่าฝืนดังกลา่วอาจตอ้งรับผดิชอบในการจ่ายคา่ช

ดเชยใหแ้กบ่คุคลทีส่ามส าหรับความสญูเสยีใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

นอกจากนี ้

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์องออสเตรเ

ลยีอาจใหม้กีารลงโทษทางแพง่กับผูท้ีใ่ชข้อ้มลูภายใน 

และหากเกีย่วขอ้งอาจขอใหม้คี าสั่งศาลในการตัดสทิธผิูท้ ีใ่ชข้อ้มู

ลภายในมใิหบ้รหิารจัดการบรษัิท 

 

5.3  ตวัอยา่งของขอ้มูลความออ่นไหวของราคา  

 

ตัวอยา่งดังตอ่ไปนีค้อืการแสดงการหา้มดังทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

ซึง่หากขอ้มลูนีถ้กูเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

อาจถอืวา่เป็นความออ่นไหวของราคา:  

(a) บรษัิท Brambles 

ก าลังพจิารณาการครอบครองหรอืการขายทรัพยส์นิทีส่ าคัญ  

(b) การขม่ขูเ่พือ่การด าเนนิคดสี าคัญๆ ตอ่บรษัิท Brambles  

(c) การเปลีย่นแปลงสภาพทางการเงนิทีค่าดการณ์ไวห้รอืทีเ่กดิ

ขึน้จรงิของบรษัิท Brambles หรอืผลประกอบการของธุรกจิ  

(d) การพัฒนาธุรกจิใหมท่ีม่คีวามส าคัญ  

(e) ความเป็นไปไดท้ีจ่ะไดรั้บหรอืสญูเสยีการท าสัญญาครัง้ส าคั

ญๆ หรอืการอนุมัตจิากภาครัฐ  

(f) เงนิปันผลทีเ่สนอหรอืการเปลีย่นแปลงในนโยบายเงนิปันผล  

(g) การเสนอขายหุน้ใหม ่ 
(h) การเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรหิารหรอืผูบ้รหิารอาวโุสอืน่ 

ๆ ทีส่ าคัญ 

(i) การสบืสวนดา้นระเบยีบขอ้บังคับหรอืการตรวจสอบ หรอื 

(j) การละเมดิกฎหมายในสาระส าคัญ  

 

5.4 การซือ้ขายผา่นบุคคลทีส่าม  

 

บคุคลยังคงถอืวา่มคีวามผดิในขอ้หาการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใ

ชข้อ้มลูภายในอันเกีย่วขอ้งกับหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 

ถงึแมว้า่บคุคลนัน้ไมใ่ชบ่คุคลทีท่ าการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยตรง

ก็ตาม การหา้มดังกลา่วครอบคลมุถงึ:  

(a) การซือ้ขายผา่นตัวแทน เอเยน่ตห์รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เชน่ 

สมาชกิในครอบครัว ผูไ้ดร้ับความไวว้างใจของครอบครัว 

และบรษัิทของครอบครัว และ  

(b) การจัดใหม้กีารซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 

โดยบคุคลทีส่าม 

ซึง่รวมถงึการชกัจูงหรอืโนม้นา้วบคุคลทีส่ามด าเนนิการซือ้ข

ายดังกลา่ว  

 

5.5  ขอ้มูลทีไ่ดร้บั  
 

ทัง้นีจ้ะไมค่ านงึถงึวธิกีารวา่บคุคลนัน้ๆ 

ไดร้ับขอ้มลูมาไดอ้ย่างไรหรอืไดม้าจากทีไ่ด ้

และไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นขอ้มลูไดท้ีไ่ดจ้ากบรษัิท Brambles 

จงึจะถอืวา่เป็นขอ้มลูภายในแตอ่ย่างใด  

5.6  โครงการหลกัทรพัยข์องพนกังาน  

 

การหา้มการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในจะไมม่ผีลบังคั

บใชก้ับ:  

(a) ในการยืน่ค าเสนอ และ  

(b) ในการไดร้ับภายใตก้ารยืน่ค าเสนอ  

 

หลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles โดยพนักงานของบรษัิท 

Brambles หรอืบรษัิททีม่คีวามเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 

ซึง่จัดท าขึน้ภายใตแ้ผนงานว่าดว้ยหุน้และออปชัน่ส าหรับพนักงา

น  

 

การหา้มการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในจะไมม่ผีลกับ

การครอบครองหลักทรัพยโ์ดยพนักงานในหลักทรัพยข์อง 

Brambles ตามแผนงานวา่ดว้ยหุน้และออปชัน่ส าหรับพนักงาน 

อยา่งไรก็ตาม 

การหา้มการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในจะมผีลบังคับ

ใชใ้นประเทศออสเตรเลยีตอ่การขายหุน้ของพนักงานใน 

Brambles 

ซึง่ไดรั้บมาจากแผนงานวา่ดว้ยหุน้และออปชัน่ส าหรับพนักงาน  

 

แมว้า่จะมหีรอืไมม่กีารหา้มการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภา

ยใน ภายใตน้โยบายฉบับนี ้

การด าเนนิการใดๆโดยบคุคลทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ในเรือ่งเกีย่วกับสว่นแ

บง่สทิธใินหลักทรัพยข์อง Brambles 

จะตอ้งไดร้ับการอนุมัตกิอ่นดใูนหัวขอ้ที ่3  

 

6 การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอืน่ 

 

บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตอ้งไมท่ าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริ

ษัท หรอืนติบิคุคลใด ๆ 

ในกรณีทีผู่นั้น้มขีอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่ราคาของนติบิคุคล 

ซึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยโดยทั่วไป 

ขอ้หา้มนีร้วมถงึขอ้มลูของบรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ใด ๆ 

ทีบ่คุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ครอบครองอันเป็นผลจากต าแหน่งหน ้

าทีใ่นบรษัิท Brambles (ตัวอยา่งเชน่ บรษัิท Brambles 

ตอ่รองสัญญาหรอืมกีารท าธุรกรรมกับบรษัิทหรอืนติบิคุคลอืน่ ๆ) 

หรอืดว้ยวธิกีารอืน่ ๆ (เชน่ ผา่นเครอืขา่ยสว่นบคุคล) 

 

7. การตคีวามหมาย  

 

ASX หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยข์องประเทศออสเตรเลยี 

สว่นแบง่สทิธใินหลกัทรพัย ์หมายถงึ 

ตราสารแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขายทรัพยส์นิ สว่นแบง่หุน้ และ 

สทิธใินหุน้ทีเ่ป็นผลมาจากแผนงานวา่ดว้ยหุน้และตราสารแสดงสิ

ทธทิีจ่ะซือ้หรอืขายทรัพยส์นิส าหรับพนักงานของ Brambles 

 

คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 

Brambles  
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Brambles หมายถงึ บรษัิท Brambles จ ากัด  

 

ชว่งปิดงวด หมายถงึ 

ชว่งเวลาตัง้แตวั่นทีเ่จ็ดกอ่นสิน้สดุชว่งสดุทา้ยของการรายงานทา

งการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งไปจนถงึวันแรกหลังจากทีม่แีถลงการณ์เบือ้ง

ตน้ในเรือ่งผลประกอบการประจ าปีหรอืประจ าครึง่ปี (เชน่ 

ตัง้แตวั่นที ่24 

ธันวาคมจนถงึการแถลงผลประกอบการประจ าครึง่ปีในชว่งกลางเ

ดอืนกมุภาพันธ ์และตัง้แตวั่นที ่23 

มถินุายนจนถงึแถลงการณ์ชว่งสดุทา้ยของปีในชว่งกลางเดอืนสงิ

หาคม)  

 

ซือ้ขาย หรอืการซือ้ขายทีเ่กีย่วกับหลักทรัพย ์หมายถงึ  

 

(a) สมัคร ไดร้ับหรอืจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(ไมว่า่จะเป็นคนด าเนนิการหรอืตัวแทน)  

(b)  การจัดหาใหบ้คุคลอืน่สมัคร 

ไดร้ับหรอืจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืเขา้ท าสัญญาทีจ่ะกระท าการดังกลา่ว หรอื  

 

(c) ตดิตอ่สือ่สารโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

หรอืกอ่ใหเ้กดิการตดิตอ่สือ่สารเรือ่งขอ้มลูทีส่ าคัญตอ่ราคากั

บบคุคลใด ๆ 

หากเป็นทีท่ราบหรอืสมควรทราบว่าบคุคลนัน้จะหรอืมแีนวโ

นม้ทีจ่ะใชข้อ้มลูในการท ากจิกรรมทีร่ะบไุวใ้นยอ่หนา้ (ก) 

หรอื (ข)  

 

ตราสารอนพุนัธ ์หมายถงึ 

ผลติภัณฑท์างการเงนิซึง่กอ่ใหเ้กดิผลก าไรตอบแทนโดยอาศัยก

ารเคลือ่นไหวของราคาหลักทรัพย ์

รวมถงึการแลกเปลีย่นออปชัน่ทีซ่ ือ้ขายหรอืออปชัน่ทีม่อบใหบ้คุค

ลทีส่าม และรวมถงึผลติภัณฑท์างการเงนิ 

(สัญญาสับเปลีย่นตราสารทนุ caps และ collars 

และขอ้ตกลงการรับประกันความเสีย่งอืน่ๆ) 

ซึง่มผีลกระทบตอ่การจ ากัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเคลือ่นไ

หวของราคาดังกลา่ว  

 

บคุคลทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้หมายถงึบคุคลตามทีร่ะบอุยูใ่นขอ้ 2.1  

 

กรรมการ หมายถงึสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร  

 

ชว่งเวลาทีไ่มอ่นญุาตใหท้ าการซือ้ขาย หมายถงึ: 

(a) ชว่งปิดงวด หรอื 

(b) ชว่งเวลาทีก่ าหนดเพิม่เตมิ คอื 

ชว่งเวลาทีบ่คุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ าก

ารตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละจะก าหนดโดย Brambles 

เป็นครัง้ ๆ ไป 

เมือ่พบวา่มขีอ้มลูส าคัญตอ่ราคาทีไ่มเ่ปิดเผยโดยทั่วไป  

 

หลกัทรพัย ์หมายถงึ:  

(a) หุน้  

(b) หุน้กูห้รอืตราสารหนี ้ 

(c) หน่วยของหุน้ดังกลา่ว  

(d) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหุน้สามัญ 

(e) สว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์และ 

(f) ตราสารอนุพันธ ์ 

 

หลกัประกนัในหลกัทรพัย ์หมายถงึ หลักประกัน 

สทิธใินการครอบครองทรัพยข์องผูอ้ ืน่ ใบแจง้หนี ้การจ านอง 

หรอืภาระผกูพันอืน่ๆ  
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การบรหิารความเสีย่ง  

การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลนับว่ามคีวามส าคัญอยา่งยิง่ต่

อการเตบิโตและความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่งของ Brambles 

และท าใหเ้ราบรรลวัุตถุประสงคต์า่ง ได ้

จุดมุง่หมายของเราคอืการปลกูฝังวัฒนธรรมเรือ่งการบรหิารความ

เสีย่งภายในกลุม่บรษัิท 

 

เราจะรวมการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลเขา้เป็นสว่นหนึง่ข

องกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

รวมทัง้ปรับการจัดสรรเงนิทนุเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งทางธุร

กจิ และ 

หาขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขันจากความแน่นอนทีเ่พิม่ขึน้อันเป็น

ผลมาจากวัตถปุระสงคข์ององคก์รและธุรกจิทีป่ระสบผลส าเร็จ 

 

ทกุคร ัง้ทีเ่ราด าเนนิการ เราจะ:  

 ระบ ุวเิคราะห ์และ จัดล าดับประเด็นปัญหาเรือ่งความเสยีง 

ดว้ยวธิกีารทีส่อดคลอ้งกัน 

โดยใชร้ะบบพืน้ฐานทั่วไปและเทคนคิวธิกีารตามหลักการตา่ง ๆ 

 บรหิารความเสีย่งทีก่ลุม่บรษัิทเผชญิอยูใ่นระดับทอ้งถิน่ 

(รวมทัง้ระดับภมูภิาค ระดับหน่วยธุรกจิ และ ทั่วทัง้องคก์ร) 

 ท าความเขา้ใจเรือ่งความเสีย่ง และขดีการยอมรับความเสีย่งนัน้ 

ๆ ของเรา 

เพือ่หยบิยกเป็นประเด็นขอ้พจิารณาทีส่ าคัญในการตัดสนิใจ 

 น าความเสีย่งหลักและแผนบรรเทาเขา้รวมไวใ้นแผนกลยทุธแ์ล

ะแผนการด าเนนิธุรกจิ และ 

 ปลกูฝังเรือ่งการบรหิารความเสีย่งในกจิกรรมทางธุรกจิ 

การท างาน และ กระบวนการด าเนนิธุรกจิ 

 

Brambles 

ไดก้ าหนดระบบการควบคมุภายในและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ขึน้มาเพือ่น าไปปฏบัิตใิช ้

ซึง่จะไดรั้บการทบทวนจากคณะกรรมการบรหิารอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นี ้

เราจะพยายามท าใหข้อ้ก าหนดเกีย่วกับระบบการบรหิารจัดการความเ

สีย่งทีเ่ขม้ขน้นัน้สมบรูณ ์

 

คณุสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งข

องกลุม่ไดท้ี ่

 

Brett Hill 

รองประธานกลุม่บรษัิท ฝ่ายความเสีย่งและการประกันภัย 

โทร: +1 (770) 668 8218 

อเีมล: brett.hill@brambles.com 
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แนวนโยบายวา่ดว้ยการจัดการงานเอกสาร

ของกลุม่บรษัิท  

พจิารณาความตอ้งการภายในองคก์รของคณุ 

เพือ่พัฒนานโยบายการจัดการเอกสารทีค่รอบคลมุการจัดเก็บหรอื

การท าลายเอกสาร (รวมถงึบันทกึในคอมพวิเตอรแ์ละอเีมล) 

นโยบายดังกล่าวควรสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทางกฎหมายของธุร

กจิทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ขอ้แนะน าเมือ่มกีารปรับใชน้โยบาย:  

 

1) นโยบายไดร้ับการจัดท าขึน้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจกจ่าย

ใหก้ับผูจั้ดการและพนักงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

(ซึง่ตอ้งไดรั้บการแจง้เตอืนตามก าหนดเกีย่วกับขอ้ก าหนด)  

 

2) “เอกสาร” 

ครอบคลมุถงึขอ้มลูทัง้หมดบนสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์ชน่เดยีวกับใ

นสิง่พมิพถ์าวร รวมถงึเอกสาร อเีมล 

โน๊ตจดดว้ยลายมอืและค าอธบิายประกอบฉบับรา่ง  

 

3) คูม่อืครอบคลมุเอกสารทีต่อ้งเก็บรักษาและท าลายอย่างชดัเจ

น รวมถงึ:  

 รายการเอกสารตา่งๆ ทีต่อ้งเก็บรักษาตามกฎหมาย 

(เชน่ เอกสารของบรษัิทหา้งรา้น การจดทะเบยีนองคก์ร 

ใบแจง้เงนิคนืและภาษีตามกฎหมาย) 

และระบชุว่งเวลาทีต่อ้งเก็บรักษาไว ้และ  

 รายละเอยีดของเอกสารเหลา่นัน้ทีบ่รษัิทตอ้งเก็บเพือ่แ

สดงวา่มสีทิธิใ์นการด าเนนิธุรกจิและมสีทิธิใ์นสนิทรัพย์

ทีจั่บตอ้งได ้(เชน่ หุน้ ทีด่นิ ยานพาหนะ 

ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯ)  

 

4) ในสว่นของเอกสาร (หรอืกลุม่เอกสาร) ทีอ่าจจะท าลายได ้

นโยบายจะระบชุว่งเวลาทีต่อ้งเก็บเอกสารไวก้อ่นน าไปท าลาย  

 

5) ซึง่รวมถงึการจัดการฉบับส าเนาอเิล็กทรอนกิสข์องขอ้ความแ

ละเอกสาร กรณทีีจ่ะทิง้เอกสารสิง่พมิพ ์

ส าเนาในแผน่ดสิกห์รอืเทปส ารองขอ้มลูจะตอ้งถกูท าลายดว้ย

เชน่กัน 

ควรสนับสนุนใหร้ะบกุ าหนดการทีเ่ป็นกจิวัตรในการจัดการเอก

สารอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ อเีมล ์

ไฟลค์อมพวิเตอรแ์ละเทปอัดไวเ้ป็น สว่นหนึง่ของนโยบาย 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีจ่ าเป็น 

เพือ่จัดเก็บเอกสารสิง่พมิพใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการส า

แดงเอกสารทีเ่กีย่วกับการด าเนนิคดหีรอืการไตส่วนของหน่ว

ยงานทีม่อี านาจควบคมุ 

เวอรช์ัน่ทีท่ าจากคอมพวิเตอรก็์ควรเก็บรักษาไวเ้ชน่กัน  

 

6) ระมัดระวังขณะเขยีนอเีมลห์รอืโนต้เกีย่วกับเอกสารเนือ่งจากส

ามารถกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไดง้่าย  

 

7) นโยบายสง่เสรมิใหผู้รั้บเอกสารฉบับส าเนาท าลายเอกสารทิง้

ทันททีีไ่ดด้ าเนนิการตามจุดประสงคท์ีท่ าการแจกจ่ายเป็นทีเ่รี

ยบรอ้ยแลว้ 

บนพืน้ฐานทีว่า่ผูเ้ขยีนเอกสารจะเก็บฉบับจรงิไวจ้นกวา่จะไดร้ั

บการท าลายเชน่กัน  

 

8) ระบวุธิกีารท าลาย (เชน่ 

การใชเ้ครือ่งท าลายเอกสารหรอืการเผาเอกสารลับอยา่งปลอ

ดภัย) อยา่งเหมาะสม และ  

 

9) ผูม้สีว่นส าคัญในธุรกจิเป็นผูค้วบคุมการปฏบัิตติามนโยบาย 

อยา่งนอ้ยหนึง่ในผูท้ าหนา้ทีดั่งกล่าวควรเป็นผูท้ีม่คีวามช านา

ญในการใชบั้นทกึทีเ่ก็บโดยคอมพวิเตอรข์องธุรกจิ  

 

ขอ้ก าหนดในกรณีทีม่กีารฟ้องรอ้งทางกฎหมายหรอื

การสอบสวนตามกฎ  

 

ไมว่า่จะมกีารปรับใชน้โยบายดา้นการจัดการเอกสารหรอืไม ่

เมือ่เกดิการฟ้องรอ้งโดยหรอืตอ่กลุม่บรษัิทหรอืก าลังจะถกูตรวจส

อบโดยเจา้หนา้ทีซ่ ึง่มอี านาจควบคุมกฎเกณฑต์า่งๆ 

ตอ้งท าการแจง้ผูจั้ดการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใหเ้ก็บเอกสารทีเ่กีย่ว

ขอ้งกับประเด็นทีก่ าลังมขีอ้โตแ้ยง้หรอืก าลังถกูสอบสวนไวจ้นกว่

าจะมกีารแจง้ใหท้ราบตอ่ไป  

 

ข ัน้ตอนการควบคมุดูแล  

 

การพจิารณาการจัดการดา้นเอกสาร 

และรวมถงึการพัฒนาและการปรับใชน้โยบายการจัดการดา้นเอก

สารในกรณีทีเ่ป็นไปได ้

เป็นสว่นประกอบหนึง่ของขัน้ตอนการควบคมุภายในประจ าปีโดย

จะไดร้ับการอนุมัตอิยา่งสอดคลอ้งกับขัน้ตอนนี ้
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นโยบายวา่ดว้ยสือ่สงัคมออนไลน ์ 

ภาพรวมของนโยบาย 

Brambles 

ทราบดวีา่สือ่สังคมออนไลนเ์ป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรับใชใ้

นการแบง่ปันขอ้มลูและความคดิเห็นกับครอบครัว เพือ่น 

และชมุชนตา่งๆ ทั่วโลก และเป็นสิง่อ านวยความสะดวกเพิม่ 

มากยิง่ขึน้ส าหรับการร่วมมอืในองคก์รและธุรกจิ อยา่งไรก็ด ี

การใชส้ือ่สังคมออนไลนนั์น้ยังมคีวามเสีย่งและตอ้งใชอ้ยา่งรับผดิชอ

บ เพือ่ใหแ้นวทางแกพ่นักงานในการด าเนนิก 

ารตัดสนิใจอยา่งรับผดิชอบเกีย่วกับการใชส้ือ่สังคมออนไลนนั์น้ 

Brambles จงึไดส้รา้งนโยบายนีข้ ึน้ 

โดยออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผลประโยชนข์องบรษัิท 

พนักงานของบรษัิท รวมทัง้ลกูคา้และซพัพลายเออร ์

เพือ่รับรองวา่การอา้งใดๆ ถงึชือ่ของ Brambles 

หรอืบรษัิทสาขาไมเ่ป็นการละเมดิตอ่ขอ้ก าหนดดา้นการรักษาความลั

บ และรับรองวา่มกีารปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณในกา 

รด าเนนิธุรกจิของ Brambles และนโยบายวา่ดว้ยการการเปิดเผยแล 

ะการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่ง 

นโยบายวา่ดว้ยสือ่สังคมออนไลนข์องกลุม่บรษัิท Brambles 

จะใชก้ับพนักงานทกุคนทีท่ างานใหก้ับ Brambles 

หรอืบรษัิทสาขายอ่ยแหง่ใดแหง่หนึง่  

สือ่สงัคมออนไลนค์อือะไร? 

สือ่สังคมออนไลนห์มายรวมถงึวธิกีารสือ่สารทัง้หมดหรอืการประกาศ

ขอ้มลูหรอืเนือ้หาประเภทใดๆ 

บนอนิเทอรเ์น็ตและรปูแบบการใชค้อมพวิเตอรท์างสังคมใดๆ 

แพล็ตฟอรม์สือ่สังคมออนไลนม์รีปูแบบตา่งๆ มากมาย 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะบล็อกหรอืไมโครบล็อกของคณุหรอืของบคุ

คลอืน่ (เชน่ Twitter, Tumblr), ชมุชนเนือ้หา (เชน่ YouTube), 

เว็บไซตเ์ครอืขา่ยทางสังคมและอาชพี (เชน่ Facebook, LinkedIn), 

ฟอรั่มและบอรด์สนทนา (เชน่ Whirlpool, Google Groups), 

สารานุกรมออลนไลน ์(เชน่ Wikipedia) 

รวมทัง้เกมเสมอืนและโลกทางสังคม (เชน่ World of Warcraft, 

Second Life) 

การใชส้ือ่สังคมออนไลนก์ าลังเตบิโตขึน้และพัฒนาไปอยา่งรวดเร็ว 

นโยบายนี้ยังจะครอบคลมุถงึการใชส้ือ่สังคมออนไลนใ์นอนาคตไมว่า่

จะอยูใ่นรปูแบบใดก็ตาม 

ท าไม Brambles 

จงึพฒันานโยบายวา่ดว้ยสือ่สงัคมออนไลนน์ีข้ ึน้? 

ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิททีม่หีุน้ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพทย ์Brambles 

ซึง่หมายรวมถงึพนักงานของบรษัิทเองตอ้งธ ารงมาตรฐานเมือ่มกีารติ

ดตอ่สือ่สารทัง้ภายในและภายนอก 

หลักการและแนวทางเดยีวกันทีพ่บอยูใ่นนโยบายของ Brambles 

รวมทัง้หลักจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิและมาตรการปลอดอันตร

ายจะน าไปใชก้ับกจิกรรมทางออนไลน ์

รวมทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่สังคมออนไลนด์ว้ย โดยทา้ยสดุนัน้ 

พนักงานแตล่ะคนจะตอ้งรับผดิชอบในสิง่ทีต่นโพสตอ์อนไลนแ์ตเ่พยี

งผูเ้ดยีว กอ่นสรา้งเนือ้หาออนไลน ์

พนักงานจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่กีย่วข ้

องตามมา 

พงึระลกึวา่ความประพฤตขิองคณุทีส่ง่ผลกระทบเชงิลบตอ่การปฏบัิติ

งานของคณุ การปฏบัิตงิานของเพือ่นรว่มงาน 

หรอืสง่ผลกระทบเชงิลบตอ่ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืบคุคลทีท่ างานในนามของ Brambles หรอืบรษัิทสาขา 

อาจสง่ผลใหค้ณุไดรั้บโทษทางวนัิยและรวมถงึการยตุกิารว่าจา้ง 

เราจะไมเ่พกิเฉยตอ่การโพสตท์ีไ่มเ่หมาะสมซึง่อาจรวมถงึขอ้คดิเห็น

ทีแ่สดงถงึการเลอืกปฏบัิต ิการกอ่กวนและการคกุคามทีร่นุแรง 

หรอืการกระท าคลา้ยคลงึกันทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูท านองคลองธร

รม หรอืทีเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของ Brambles 

ลกูคา้หรอืซพัพลายเออรข์องบรษัิท 

และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับงานของพนักงานของบรษัิท 

จะเกดิอะไรขึน้หากมผีูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดในนโยบายนี?้ 

การไมป่ฏบัิตติามนโยบายนีอ้าจสง่ผลใหม้กีาร 

ด าเนนิการลงโทษทางวนัิยกับพนักงานหนึง่คนหรอืหลายคน 

ไปจนถงึและรวมถงึการเลกิจา้งนอกจากนี ้

อาจสง่ผลใหห้น่วยงานภายนอกด าเนนิคดทีางกฎหมายยตอ่บรษัิทห

รอืพนักงานคนหนึง่คนใดหรอืหลายคนของบรษัิท 

นโยบายนี้ไดร้ับอนุญาตจากหัวหนา้เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารของ 

Brambles คณุสามารถถามหรอืแสดงความคดิเห็นทางอเีมลที ่

socialmedia@brambles.com 

mailto:socialmedia@brambles.com
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หลักการแนะน า 

เคารพ - เป็นธรรมและสภุาพตอ่เพือ่นรว่มงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และผูค้นตา่งๆ ทีท่ างานในนามของ Brambles 

หรอืบรษัิทสาขายอ่ยขององคก์ร หลกีเลีย่งการใชข้อ้ความ รปูถ่าย วดิโีอ หรอืบันทกึเสยีงทีอ่าจสือ่ใหเ้ห็นวา่เป็นอันตราย อนาจาร 

เป็นการคกุคามหรอืขม่ขูซ่ ึง่ท าใหเ้พือ่นรว่มงาน ลกูคา้ หรอืซพัพลายเออรเ์สือ่มเสยี หรอืทีอ่าจเป็นการลว่งละเมดิหรอืระราน 

ตัวอยา่งของพฤตกิรรมดังกลา่วอาจรวมถงึการโพสตท์ีตั่ง้ใจจะท าลายชือ่เสยีงของบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืเป็นการโพสตท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสภ

าพแวดลอ้มในการท างานทีไ่มเ่ป็นมติรในเรือ่งของเชือ้ชาต ิเพศ การไรค้วามสามารถ ศาสนา อาย ุ

หรอืสถานะอืน่ใดทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายหรอืนโยบายของบรษัิท  

เมือ่ใดถา้มกีารออนไลน ์ก็มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณะไดเ้มือ่น ัน้ - พงึระลกึวา่เพือ่นรว่มงาน ลกูคา้ 

และซพัพลายเออรม์ักสามารถเขา้ถงึเนือ้หาออนไลนท์ีค่ณุโพสตไ์ด ้วธิปีฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุนัน้ Brambles 

แนะน าใหพ้นักงานตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวในหนา้สือ่สังคมออนไลนส์ว่นบคุคลหรอืเว็บไซตด์ว้ยระดับความปลอดภัยสงูสดุ 

รกัษาความลบั - เก็บรักษาความลับทางการคา้ของ Brambles และบรษัิทสาขายอ่ย 

รวมไปถงึขอ้มลูเฉพาะของบรษัิทและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของลกูคา้หรอืซพัพลายเออรด์ว้ย 

ความลับทางการคา้และขอ้มลูเฉพาะของบรษัิทอาจประกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนากระบวนการ ผลติภัณฑ ์บรกิาร 

ความรูใ้นการปฏบัิตงิานและเทคโนโลย ีรวมถงึผลลัพธท์างการเงนิ อยา่โพสตข์อ้มลูการก าหนดราคา การเงนิ หรอืการปฏบัิตงิาน 

รายงานภายใน นโยบาย กระบวนการ หรอืการตดิตอ่ทีเ่ป็นความลับซึง่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิภายในอืน่ๆ 

รวมไปถงึการเดนิทางทางธุรกจิหรอืการนัดหมาย ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นขอ้มลูเปิดเผยแกส่ว่นรวม นอกจากนี ้อยา่โพสตข์อ้มลูทีเ่ป็นความลับใดๆ 

ของลกูคา้หรอืของซพัพลายเออรท์ีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีบ่คุคลทั่วไปควรรู ้

เคารพกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ - ถอืวา่ผดิกฎหมายในการทีจ่ะสือ่สารหรอืการให ้"ขอ้มลู" 

ทีเ่ป็นขอ้มลูภายในแกผู่อ้ ืน่ 

รวมทัง้การใหข้อ้มลูผา่นทางสือ่สังคมออนไลนท์ีอ่าจสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ้หรอืขายหุน้หรอืหลักทรัพยข์องพวกเขา 

การประพฤตดัิงกลา่วจะถอืเป็นการละเมดินโยบายว่าดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยข์อง Brambles 

หรอืนโยบายวา่ดว้ยการการเปิดเผยและการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย 

โปรง่ใส – ระบตัุวคณุเองวา่เป็นพนักงานทกุครัง้ทีค่ณุสรา้งลงิกเ์ชือ่มเว็บไซตข์อง Brambles (หรอืบรษัิทสาขายอ่ย) จากบล็อก เว็บไซต ์

หรอืเว็บไซตเ์ครอืขา่ยสังคมออนไลนอ์ืน่ๆ ของคณุ หาก Brambles (หรอืบรษัิทสาขายอ่ยบรษัิทใดก็ตาม) 

เป็นหัวขอ้ของเนือ้หาทีค่ณุก าลังสรา้ง โปรดแสดงความชดัเจนและเปิดเผยความจรงิวา่คณุเป็นพนักงาน 

และท าใหช้ดัเจนวา่ขอ้มลูดังกลา่วเป็นทัศนคตขิองคณุฝ่ายเดยีว ไมใ่ชจ่าก Brambles หรอืบรษัิทสาขายอ่ย หรอืพนักงาน ลกูคา้ 

ซพัพลายเออร ์หรอืบคุคลทีท่ างานในนามของบรษัิท 

หากคณุตอ้งพมิพเ์ผยแพรบ่ล็อกหรอืโพสตเ์นือ้หาออนไลนท์ีเ่กีย่วขอ้งกับงานทีค่ณุหรอื Brambles (หรอืบรษัิทสาขายอ่ย) ด าเนนิการอยูนั่น้ 

สิง่ทีด่ทีีส่ดุคอืมขีอ้ความปฏเิสธความรับผดิชอบ เชน่ “ประกาศตา่งๆ บนเว็บไซตน์ีเ้ป็นของตัวขา้พเจา้เองและไมไ่ดส้ะทอ้นทัศนคตใิดๆ ของ 

Brambles หรอืบรษัิทสาขายอ่ย” 

เฉพาะโฆษกทีไ่ดร้บัอนญุาตเทา่น ัน้ทีส่ามารถด าเนนิการในนามของบรษิทั - 

นโยบายวา่ดว้ยการเปิดเผยและการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่งของ Brambles 

ก าหนดใหบ้คุลากรทีไ่ดรั้บอนุญาตเหลา่นีส้ามารถแถลงขอ้มลูแกส่ือ่ นักวเิคราะห ์และผูถ้อืหุน้ในนามของ Brambles ได ้

นโยบายรนี้ใชก้ับการตดิตอ่สือ่สารทกุรปูแบบของบรษัิท รวมทัง้การตดิตอ่โดยใชส้ือ่สังคมออนไลนด์ว้ย 

คณุไมค่วรแสดงตัวเป็นโฆษกใหก้ับบรษัิท 

เวน้แตว่า่คณุจะไดรั้บอนุญาตตามนโยบายวา่ดว้ยการการเปิดเผยและการสือ่สารอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่พดูในนามของ Brambles  
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คณุกระท าการในฐานะเป็นปจัเจกบคุคล - คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบดว้ยตัวเองส าหรับความเป็นสว่นตัวและความเสีย่งตา่งๆ 

ดา้นความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งกับโพสตแ์ละการตดิตอ่สือ่สารอืน่ๆ ทัง้หมดของคณุทีม่กีารใชส้ือ่สังคมออนไลน ์ 

ไมม่หีาร “ลบทิง้” ไดจ้รงิบนอนิเทอรเ์น็ต - แน่ใจวา่คณุซือ่สัตยแ์ละตรวจสอบความถกูตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยเมือ่โพสตข์อ้มลูหรอืขา่ว 

และหากคณุท าผดิพลาด ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยเร็ว ตรงไปตรงมาเกีย่วกับโพสตก์อ่นหนา้นีท้ีค่ณุไดเ้ปลีย่นเเปลง 

จ าไวว้่าอนิเทอรเ์น็ตเก็บขอ้มลูเกอืบทกุอยา่งไว ้ดังนัน้ แมว้า่โพสตจ์ะถกูลบออกไปแลว้แตก็่อาจคน้หาพบ 

ไมโ่พสตข์อ้มลูหรอืขา่วลอืทีค่ณุทราบดวี่าเป็นเท็จเกีย่วกับ Brambles หรอืบรษัิทสาขายอ่ย หรอืพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืคูแ่ขง่ของบรษัิทเด็ดขาด 

การใชส้ือ่สงัคมออนไลนใ์นทีท่ างาน - งดใชส้ือ่สังคมออนไลนใ์นเวลาท างานของคณุหรอืบนอปุกรณ์ทีเ่ราจัดหาให ้

เวน้แตเ่กีย่วขอ้งกับงานทีไ่ดร้ับอนุญาตจากผูจั้ดการของคณุหรอืสอดคลอ้งกับนโยบายของ 

บรษัิทไมใ่ชท้ีอ่ยูอ่เีมลของบรษัิทเพือ่ลงทะเบยีนในเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์บล็อก หรอืเครือ่งมอืออนลไนอ์ืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่การใชง้านสว่นตัว  

ไมต่อบโต ้- Brambles 

หา้มไมใ่หก้ระท าการเชงิลบตอ่พนักงานคนใดทีร่ายงานการละเมดิตอ่นโยบายนีท้ีอ่าจเกดิขึน้หรอืทีใ่หค้วามรว่มมอืในการสบืสวน 

พนักงานคนใดทีต่อบโตต้อ่พนักงานอืน่ทีร่ายงานการละเมดิตอ่นโยบายนีท้ีอ่าจเกดิขึน้หรอืทีร่ว่มมอืในการสบืสวนจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนัิยรวมไป

ถงึการยตุกิารจา้งงาน  

ตอ่ไปนีเ้ป็นรายการที ่“ควรท า” และ “ไมค่วรท า” ทีค่วรจะอา่นรว่มกับนโยบายขา้งตน้ รายการที ่“ควรท า” และ “ไมค่วรท า” 

เหลา่นีแ้ละนโยบายขา้งตน้จะน าไปบรหิารจัดการใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบยีบทีบั่งคับใชท้ัง้หมด 

 ควรท า  ไมค่วรท า 

 ปกป้องความลับทางการคา้ของบรษัิทและขอ้มลู 

เฉพาะของบรษัิทตามทีร่ะบขุา้งตน้ 

รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของลกูคา้และซพัพลายเออร ์

หากคณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่ว 

ขอใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูเหลา่นีจ้ะไมถ่กูน าไปโพสตล์งในเว็บไซตส์ือ่สงัค

มออนไลนใ์ดๆ  

 โปรง่ใสและเปิดเผยเสมอวา่คณุเป็นพนักงา 

นหากคณุก าลังโพสตเ์กีย่วกบังานทีค่ณุท าหรอืผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ที ่Brambles (หรอืบรษัิทสาขายอ่ย) จัดหาให ้ 

 จ าไวว้า่ขอ้มลูใดๆ ก็ตามทีโ่พสตใ์นสือ่สงัคมออนไ 

ลนอ์าจแพร่ออกไปสูภ่ายนอกได ้

ไมว่า่คณุจะตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวอยา่งไรก็ตาม 

 ยอมรับความผดิพลาด หากคณุรูว้า่คณุไดล้ะเมดินโยบายฉบับนี้ 

ขอใหบ้อกผูจั้ดการของคณุใหท้ราบโดยเร็วทีส่ดุ  

 ยดึมั่นตามกฎหมายและยดึถอืนโยบายของ Brambles  

 เราขอแนะน าใหรั้กษาระดับค 

วามปลอดภัยบนหนา้สือ่สงัคมออนไลนส์ว่นตัวของคณุอยา่งเหมาะสม  

 ใชส้ือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่ขม่เหงรังแก กอ่กวน 

หรอืเลอืกปฏบิตัติอ่ผูใ้ด รวมทัง้เพือ่นรว่มงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มกบับรษัิทรายอืน่ๆ 

 โพสตเ์นือ้หาหมิน่ประมาทเกีย่วกบัผลติภัณฑห์รอืบรกิารของ 

Brambles หรอืบรษัิทสาขายอ่ย 

หรอืโพสตเ์นือ้หาหมิน่ประมาทเกีย่วกบัลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืคูแ่ขง่  

 โพสตร์ปูโลโก ้เครือ่งหมายการคา้ หรอืสนิทรัพยข์อง Brambles 

ในโพสตต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิท 

เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจาก Brambles  

 
ตอบโพสตเ์ชงิลบหรอืทีไ่มพ่อใจเกีย่วกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ 

Bramble ของบคุคลภายนอก รวมทัง้ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

หรอืคูแ่ขง่ 

พนักงานควรเลา่ถงึเหตกุารณ์ดังกลา่วทัง้หมดแกท่มีผูน้ าหรอืทมีฝ่าย

ตดิตอ่สือ่สารในทอ้งถิน่ทีจ่ะรับผดิชอบตามนโยบายวา่ดว้ยการเปิดเผ

ยและการสือ่สารอย่างตอ่เนือ่ง 
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นโยบายวา่ดว้ยซพัพลายเออร ์ 

Brambles 

มุง่มั่นทีจ่ะเป็นหุน้สว่นทีม่คีวามรับผดิชอบและมคีณุคา่ในระบบหว่

งโซอ่ปุทาน 

โดยพยายามสรา้งธุรกจิทีย่ั่งยนือย่างตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองลกูค ้

า พนักงานและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนชมุชนทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ 

 

ฐานซพัพลายเออรท์ีแ่ข็งแกรง่และมพีลวัตนัน้มคีวามส าคัญอยา่ง

ยิง่ตอ่ความส าเร็จในระยะยาวของเรา Brambles Brambles 

จ าเป็นตอ้งอาศัยความเชีย่วชาญและทักษะของซพัพลายเออรเ์พื่

อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่

เสมอได ้

 

Brambles มุง่มั่นในการด าเนนิการมาตรการปลอดอันตราย (Zero 

Harm) ใหบ้รรลผุล ซึง่หมายความวา่ ปราศจากการบาดเจ็บ 

ปราศจากความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีเ่ป็นอันตร

ายตอ่สทิธมินุษยชน 

ความมุง่มั่นนีไ้ดร้ับการระบไุวใ้นมาตรการปลอดอันตราย (Zero 

Harm Charter) ของเรา ส าหรับพนักงานของเรา 

เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราท างานอยา่งปลอดภัยและมี

ความเคารพตอ่สิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชน 

 

Brambles 

มุง่มั่นทีจ่ะท างานกับซพัพลายเออรเ์พือ่พัฒนาระบบห่วงโซอ่ปุทา

นทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภัยมากขึน้ และมคีวามย่ังยนื 

โดยยดึมั่นในหลักการและคา่นยิมทีร่ะบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณใน

การด าเนนิธุรกจิและมาตรการปลอดอันตราย 

ซึง่ไดน้ าไปปรับใชใ้นนโยบายทางธุรกจิของทอ้งถิน่ตา่งๆ 

ทัง้หมด ซึง่ไดแ้ก ่

 

 ธุรกจิทัง้หมดควรด าเนนิการโดยสอดคลอ้งกับกฎหมายและข ้

อบังคับของประเทศทีธุ่รกจินัน้ๆ ตัง้อยู ่

 

 เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราแขง่ขันอยา่งยุตธิรรมใน

ตลาดทีพ่วกเขาเขา้ไปด าเนนิธุรกจิ 

 

 การกระท าอันเป็นการทจุรติเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ด ้

หา้มมอบหรอืรับสนิบนหรอืการจ่ายเงนิในลักษณะทีค่ลา้ยกันใ

หแ้กผู่ใ้ดหรอืจากผูใ้ด หา้มรับของก านัลทีม่มีลูคา่สงูเกนิควร 

 

 ซพัพลายเออรข์องเรายอมรับวา่ Brambles 

เป็นเจา้ของอปุกรณ์ตา่งๆ ของ บรษัิท (เชน่ แทน่วางสนิคา้ 

ลังพลาสตกิแบบน ากลับมาใชใ้หม่ได ้(RPC) 

และคอนเทนเนอร)์ ตลอดเวลา 

เราจะไมจ่ าหน่ายอปุกรณ์ของเราและเรามสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกอปุกร

ณ์ของเราคนื 

เวน้แตม่กีารตกลงไวเ้ป็นอยา่งอืน่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 ค าพดูหรอืการกระท าของซพัพลายเออรข์องเราควรแสดงถงึ

ความเคารพตอ่ความหลากหลายของบคุคลและวัฒนธรรมขอ

งผูท้ีเ่ราท างานดว้ย และเคารพตอ่สทิธมินุษยชนของพวกเขา 

 เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่วัฒ

นธรรมความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย 

 

 เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเกี่

ยวกับอายขุัน้ต ่าทีอ่นุญาตใหท้ างานได ้

ซึง่ระบไุวใ้นเนือ้หาทีว่า่ดว้ยสทิธมินุษยชนในหลักจรรยาบรร

ณในการด าเนนิธุรกจิ 

 

 เนือ่งจากเราท างานอยา่งปลอดภัยและน าแนวทางปฏบัิตทิีด่ี

ทีส่ดุของอตุสาหกรรมไปปรับใชเ้พือ่สขุภาพ ความปลอดภัย 

และความเป็นอยูท่ีด่ ีดังนัน้ 

ซพัพลายเออรข์องเราจงึควรปฏบัิตเิชน่เดยีวกัน 

 

 เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราปฏบัิตติามหลักการทีร่ะ

บไุวใ้นความมุง่มั่นในเรือ่งมาตรการปลอดอันตรายของเรา 

 

 การด าเนนิงานของซพัพลายเออรท์ัง้หมดตอ้งเป็นไปตามกฎ

หมายและขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

โดยสิง่นีถ้อืเป็นขอ้ก าหนดขัน้ต ่าทีต่อ้งปฏบัิตติาม 

 

 ซพัพลายเออรค์วรพยายามหาวธิลีดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

อันเกดิจากกจิกรรมการด าเนนิงานตา่งๆ ของตน 

และในทางกลับกัน ก็ชว่ยให ้Brambles 

สามารถลดผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดลอ้มอันเกดิจากของลู

กคา้ของตนดว้ย 

 

 เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเรามแีนวทางเชงิรกุในการจั

ดการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมคีวามรับผดิชอบ และ 

 

 เราก าหนดใหซ้พัพลายเออรร์ายใหญใ่นภาคธุรกจิทีส่ง่ผลกระ

ทบตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งมาก 

แสดงหลักฐานเกีย่วกับระบบงานของตนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ซพัพ

ลายเออรนั์น้มผีลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

 

Brambles จะด าเนนิการดังนี:้ 

 

 ตดิตอ่ธุรกจิกับซพัพลายเออรแ์ละผูรั้บจา้งชว่งทกุรายอย่างยุ

ตธิรรมและซือ่สัตย ์

และด าเนนิการจ่ายเงนิตามเงือ่นไขทีต่กลงกันไว ้

 

 ด าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมและโปรง่ใสในการจัดซือ้สิ

นคา้และบรกิาร 

 

 จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้และสง่เสรมิการแบง่ปันขอ้มลูแล

ะความคดิตา่งๆ ระหวา่ง Brambles กับซพัพลายเออร ์
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 พัฒนาและรายงานตอ่สาธารณะเกีย่วกับตัวชีวั้ดทีส่ าคัญซึง่ชว่ย

แสดงใหเ้ห็นถงึสิง่ตอ่ไปนี ้

– การด าเนนิการและขอ้ตกลงทางธุรกจิของเราในฐานะเป็นผู ้

จัดหาสนิคา้และบรกิาร 

– ผลการปฏบัิตงิานของซพัพลายเออรข์องเราในดา้นสังคมแ

ละสิง่แวดลอ้ม 

 

 ใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษกับซพัพลายเออรท์ีส่ามารถแสดงใหเ้ห็

นถงึความมุง่มั่นในการด าเนนิงานอยา่งย่ังยนื และ 

 

 พัฒนาและด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมในการประเมนิผลการปฏบัิ

ตงิานของซพัพลายเออรเ์ชงิกลยทุธ ์

และซพัพลายเออรท์ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับสาขาหรอืกจิกรรมตา่งๆ 

ที ่Brambles เห็นวา่มคีวามเสีย่งสงู Brambles 

คาดหวังใหซ้พัพลายเออรม์คีวามโปรง่ใสในการประเมนิผลการป

ฏบัิตงิานของตนเป็นระยะๆ 

 

ธุรกจิตา่งๆ ของ Brambles 

จะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขอบขา่ยการรายงานทีส่

ามารถน ามาใชแ้ละไดร้ับการบรหิารจัดการทั่วทัง้กลุม่บรษัิทในระดับ

ปฏบัิตกิาร รวมถงึตัวชีวั้ดผลการด าเนนิงานหลัก นอกจากนี ้

ธุรกจิตา่งๆ ของ Brambles 

อาจมนีโยบายการจัดหาทรัพยากรทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่ซพัพลายเออร์

ทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติาม (เชน่ การจัดหาไมแ้ปรรปู) 

 

หากมขีอ้สงสัยหรอืขอ้กังวลใดๆ 

ซพัพลายเออรแ์ละพนักงานควรสอบถามทันท ีหากไมแ่น่ใจ 

ใหข้อค าแนะน าจากผูจั้ดการของคณุ, ทีป่รกึษาทั่วไปของกลุม่บรษัิท 

หรอืเลขานุการของกลุม่บรษัิท 

ทมีงานผูน้ าฝ่ายบรหิารของ Brambles 

มหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการด าเนนินโยบายนี้และการพจิารณาทบทวน 

 

นโยบายนีจ้ะไดร้ับการทบทวนเป็นระยะๆ 

การทบทวนและประเมนิครัง้แรกจะเกดิขึน้เมือ่เวลาผา่นไป 12 

เดอืนหลังจากเริม่ด าเนนินโยบาย และมกีารประเมนิทกุๆ 

สองปีหลังจากนัน้ 

 



 

{EXT 00087195}43 

หัวขอ้ที ่14  

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติ  

นโยบายนี ้

 

1.1 นโยบายนี:้ 

(a) ก าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเรา 

และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูท้ีท่ างานใหเ้ราใน

สว่นเกีย่วขอ้งกับการตดิสนิบนและการทจุรติ และ 

(b) ใหข้อ้มลูและค าแนะน าส าหรับผูท้ีท่ างานใหเ้ราเกี่

ยวกับวธิกีารรับรูแ้ละจัดการปัญหาการตดิสนิบนแล

ะการทจุรติ 

(c) ในนโยบายนีค้ าว่า “เรา” “'ของเรา” “พวกเรา” และ 

“Brambles” นัน้หมายถงึบรษัิท Brambles จ ากัด 

และกลุม่บรษัิท Brambles (“Brambles”)  

 

1.2 คณุตอ้งรับรองวา่คณุไดอ้า่น 

เขา้ใจและปฎบัิตติามนโยบายนี้ 

 

2. นโยบายนีค้รอบคลมุถงึบุคคลใดบา้ง? 

 

นโยบายนีม้ผีลใชก้ับบคุคลทกุคนทกุระดับทีท่ างานให ้

กับเราหรอืในนามของเรา 

รวมถงึกรรมการผูจั้ดการอาวโุส เจา้หนา้ที ่ผูอ้ านวยการ 

พนักงาน (ไมว่า่จะเป็นพนักงานประจ า 

มสีัญญาจา้งทีม่กี าหนดเวลาหรอืพนักงานชัว่คราวก็ตา

ม) ทีป่รกึษา ผูร้ับเหมา พนักงานฝึกงาน 

พนักงานทีถ่กูยมืตัวมาชว่ยงาน 

ลกูจา้งระยะสัน้และพนักงานจากเอเจนซี ่

หรอืบคุคลใดก็ตามทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับเราในทกุสถา

นทีต่ัง้ (ในนโยบายนีร้วมเรยีกวา่ “พนกังาน”)  

 

3. นโยบายของเรา  

 

3.1 เราด าเนนิธุรกจิของเราดว้ยความสุจรติและมจีรยิธรรม 

การปฏบัิตทิีเ่ป็นการทจุรตินัน้ไมส่ามารถยอมรับไดแ้ละเ

ราจะใชม้าตรการปลอดสนิบนและการทจุรติในการด าเนิ

นการ เรามุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิการอยา่งมอือาชพี 

ยตุธิรรมและดว้ยความซือ่สัตยแ์ละความเคารพในขอ้ตก

ลงและความสัมพันธท์างธุรกจิทัง้หมดของเราทกุสถาน

ทีท่ีเ่ราด าเนนิงาน 

และการน าไปใชแ้ละการบังคับใชร้ะบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการปราบปรามการตดิสนิบน 

เราจะปฏบัิตติามขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบยีบใ

นทกุประเทศทีเ่ราด าเนนิธุรกจิ 

 

3.2 นอกจากนีเ้รายังคาดหมายใหผู้ท้ ีเ่ราท าธุรกจิดว้ยใชม้า

ตรการปลอดสนิบนและการทจุรติเชน่เดยีวกับเรา 

กอ่นการท าขอ้ตกลงกับบคุคลทีส่ามทีด่ าเนนิการในนาม

ของ Brambles Brambles 

จะท าการสอบทานธุรกจิอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมและ

มกีารไดม้าซึง่การรับรองการปฏบัิตทิีเ่ฉพาะเจาะจงจาก

บคุคลทีส่ามนัน้  

 

3.3 นโยบายนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหลักจรรยาบรรณในการด าเ

นนิธุรกจิของ Brambles 

และควรจะศกึษารว่มกับแนวปฏบัิตใินการตอ่ตา้นการติ

ดสนิบนและการทจุรติ ซึง่มกีารตดิประกาศบน Walter 

และพันธกจิและคา่นยิมตา่งๆ ของ Brambles 

ทีก่ าหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณนี้ดังทีไ่ดร้ับการแกไ้ขเ

พิม่เตมิและเสรมิเขา้มาเป็นบางครัง้  

 

4. ความรบัผดิชอบส าหรบันโยบายนี ้ 

 

4.1 นโยบายนี้ไดร้ับการอนุมัตโิดยคณะกรรมการบรหิารของ 

Brambles และผา่นการรับรองจากคณุ Tom Gorman 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารของเรา 

เพือ่แสดงถงึความมุง่มั่นของ Brambles 

ในการจัดการกับปัญหาการตดิสนิบนและการทจุรติ 

ทมีงานผูน้ าฝ่ายบรหิารของ Brambles 

มหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบการด าเนนิน

โยบายนี้และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารของ 

Brambles 

ผา่นประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารเกีย่วกับกจิกรรมการติ

ดตามตรวจสอบของตน  

 

4.2 Brambles 

ไดแ้ตง่ตัง้คณะท างานป้องกันการตดิสนิบนซึง่ท าการปร

ะชมุเป็นประจ า 

และมคีวามรับผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบการด าเนิ

นนโยบายนี ้ดแูลทั่วไปเรือ่งการปฏบัิตติามนโยบายนี ้

การจัดหาการอบรมตามขอ้ก าหนดของนโยบายนี้ 

และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารสือ่สารกับฝ่ายต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม  

 

4.3 องคป์ระชมุของคณะท างานป้องกนัการตดิสนิบนนีป้ระก

อบดว้ยบคุคลตา่งๆ 

และบคุคลสามทา่นจากรายชือ่ตอ่ไปนี ้

 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิตขิอง 

Brambles 

– Tracey Ellerson 

 ทีป่รกึษาประจ าภมูภิาค EMEA ของ Brambles  

– Dan Berry 

 ทีป่รกึษาประจ าภมูภิาคอเมรกิาของ Brambles  

– James Frye 
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 ทีป่รกึษาประจ าภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกของ 

Brambles  

– Shawn Galey 

 เลขานุการประจ ากลุม่บรษัิท  

– Robert Gerrard 

 ปรกึษาทั่วไปประจ ากลุม่บรษัิท  

– Sean Murphy 

 

คณะท างานป้องกันการตดิสนิบนอาจมจี านวนสมาชกิเ

พิม่ขึน้ไดเ้ป็นครัง้คราวหรอืถาวร 

ตามความจ าเป็นของสถานการณ์หนึง่ใดหรอืสถานการ

ณ์ทั่วไป 

 

4.4 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิตขิอง Brambles 

มหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการดูแลและการน านโยบายนีไ้ปปฏบัิ

ตใินงานประจ าวัน 

และเพือ่ตดิตามตรวจสอบการใชแ้ละความมปีระสทิธผิลขอ

งนโยบาย และเพือ่รายงานเรือ่งดังกลา่วตอ่ 

คณะท างานป้องกันการตดิสนิบนและคณะกรรมการของ 

Brambles ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิตขิอง 

Brambles ไดแ้ก ่Tracey Ellerson 

มรีายละเอยีดการตดิตอ่คอื:  

 

อเีมล: tracey.ellerson@brambles.com  

โทร: +1 (407) 649 4054 
 

4.5 ฝ่ายบรหิารและพนักงานระดับอาวุโสทกุระดับมหีนา้ทีร่ั

บผดิชอบในการน านโยบายนี้ไปใชก้ับพนักงานในความ

ดแูลของตนและเพือ่รับรองวา่ผูท้ีข่ ึน้ตรงกับตนไดท้ราบ

และเขา้ใจนโยบายนี ้ 
 

5. การตดิสนิบนและการทจุรติคอือะไร? 
 

5.1 การทจุรติคอืการประพฤตมิชิอบของหน่วยงานสาธารณ

ะหรอืเอกชนเพือ่การไดม้าซึง่ประโยชนส์ว่นตัว 
 

5.2 สนิบนคอืสิง่จูงใจหรอืรางวัลทีม่กีารเสนอ 

สัญญาหรอืมอบใหแ้กห่น่วยงานของรัฐหรอืผูม้สีว่นรว่มในก

ารด าเนนิธุรกรรมสว่นตัวเชงิพาณชิย ์

เพือ่การไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบเชงิพาณชิย ์การท าสัญญา 

ระเบยีบขอ้บังคับหรอืสว่นบคุคล 

โดยการปฏบัิตงิานทีไ่มเ่หมาะสมของหน่วยงานหรอืกจิกรร

มทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตน้โยบายนีก้ารตดิสนิบนเจ ้

าหนา้ทีข่องรัฐหรอืเอกชนนัน้เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเทา่เทยี

มกัน ทัง้นีจ้ะตอ้งใชก้ารดแูลเป็นพเิศ 

ษเมือ่มกีารจัดการกับการทจุรติในอดตี 

เนือ่งดว้ยโดยทั่วไปกฎหมายการต่อตา้นการทจุรติมคีวามยุ่

งยากมาก อกีทัง้ยังมกีารใชบ้ทก าหนดโท 

ษทีเ่ฉพาะเจาะจงเมือ่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

ดังนัน้บางสว่นของนโยบายนีจ้งึมคีวามเครง่ครัดมากเป็นพเิ

ศษเมือ่มคีวามเกีย่วขอ้งกับรัฐบาล (ตัวอยา่งเชน่ ดหัูวขอ้ที ่

6) 

5.3 ตัวอยา่งของการตดิสนิบน ไดแ้กส่ิง่ตอ่ไปนี:้  
 

 การเสนอสนิบน 

 

คณุเสนอบัตรเขา้รว่มงานส าคัญงานหนึง่แดผู่ท้ ีอ่าจเป็น

ลกูคา้ 

โดยมเีงือ่นไขวา่พวกเขาจะตอ้งตกลงทีจ่ะท าธุรกจิกับเร

า ใหส้ทิธพิเิศษทีม่ากกวา่คูแ่ขง่แกเ่รา 

หรอืลดราคาของพวกเขา 

 

สิง่เหลา่นีเ้ป็นความผดิทางอาญาเนือ่งจากคณุไดท้ ากา

รเสนอเพือ่การไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางการคา้และสั

ญญา Brambles 

อาจตอ้งความผดิทางอาญาดว้ยเชน่กันเพราะการเสนอ

ดังกลา่วท าขึน้เพือ่การไดม้าซึง่ธุรกจิส าหรับเรา 

นอกจากนีผู้ท้ ีอ่าจเป็นลกูคา้ก็อาจตอ้งความผดิทางอา

ญาดว้ยในการยอมรับขอ้เสนอของคณุ 

 

 การรับสนิบน 

 

ซพัพลายเออรใ์หง้านแกห่ลานชายของคณุ 

แตม่เีงือ่นไขส าหรับสิง่ตอบแทนทีช่ดัเจนวา่พวกเขาตอ้

งการใหค้ณุใชอ้ทิธพิลของคณุในองคก์รของเราเพือ่รับ

รองวา่เราจะยังคงท าธุรกจิกับพวกเขาตอ่ไป 

 

ซพัพลายเออรม์คีวามผดิทางอาญาในการใหข้อ้เสนอดั

งกลา่ว และคณุก็จะมคีวามผดิหากคณุยอมรับเงือ่นไขนี้ 

เนือ่งจากคณุท าการดังกลา่วเพือ่การไดม้าซึง่ประโยชน์

สว่นตัว  

 

 การตดิสนิบนเจา้หนา้ทีร่ัฐของตา่งประเทศ 

 

คณุเตรยีมการส าหรับธุรกจิเพือ่การช าระเงนิใหก้ับพนัก

งานรัฐของตา่งประเทศเพือ่เรง่รัดกระบวนการของหน่วย

งานของรัฐ (ตัวอยา่งเชน่ 

การออกใบอนุญาตหรอืการใหอ้นุมัตแิผนงาน 

หรอืการตรวจผา่นทางศุลกากร)  

 

ความผดิของการตดิสนิบนเจา้หนา้ทีรั่ฐของตา่งประเทศ

เกดิขึน้ทันททีีม่กีารยืน่ขอ้เสนอ 

เนือ่งจากการเสนอดังกลา่วเกดิขึน้เพือ่การไดม้าซึง่ควา

มไดเ้ปรยีบทางธุรกจิส าหรับ Brambles Brambles 

อาจตอ้งความผดิทางอาญาดว้ยเชน่กัน 
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การตดิสนิบนเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลในประเทศหนึง่สามา

รถสง่ผลทีเ่ป็นไมแ่ตเ่ฉพาะการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายของท ้

องถิน่เทา่นัน้แตยั่งรวมถงึกฎหมายของประเทศอืน่ๆ 

อกีดว้ย ตัวอยา่งเชน่ 

การตดิสนิบนเจา้หนา้ทีรั่ฐของตา่งประเทศอาจสง่ผลทีเ่

ป็นการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายของสหรัฐอเมรกิา 

สหราชอาณาจักร สหภาพยโุรป 

หรอืออสเตรเลยีทีม่ากกวา่หนึง่กฎหมายขึน้ไป 

บทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายเหล่านีอ้าจเป็

นตัง้แตโ่ทษปรับหรอืโทษจ าคกุ 

ตลอดจนการสง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีง ไมเ่พยีงแตข่อง 

Brambles เทา่นัน้แตร่วมถงึของพนักงานทัง้หมด 

 

นอกเหนอืไปจากการจ่ายเงนิโดยตรงหรอืของขวัญทีม่ี

มลูคา่สงูเกนิไป ตัวอยา่งของการตดิสนิบนอืน่ๆ 

นัน้อาจรวมถงึการด าเนนิการในภายหลังตามค ารอ้ง 

หรอืเพือ่ผลประโยชนข์องเจา้หนา้ทีร่ัฐหรอืคูค่า้ทางธุรกิ

จ ดังนี:้ (ก) การเดนิทาง การเลีย้งอาหาร 

ความบันเทงิหรอืการตอ้นรับทีม่ากเกนิไปอืน่ๆ (ข) 

การบรจิาคใหก้ับพรรคการเมอืง 

การรณรงคห์าเสยีงหรอืการสนับสนุนเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

หรอื (ค) 

การบรจิาคเงนิหรอืการเป็นผูส้นับสนุนเพือ่การกศุล 

 

5.4 การหลกีเลีย่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

 

พนักงานอาจพบวา่ตนเองอาจฝ่าฝืนกฎหมายตอ่ตา้นการติ

ดสนิบนหรอืทจุรติหากตนมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนโ์

ดยเฉพาะเกีย่วกับสญัญา 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์หล่านีเ้กดิขึน้เมือ่ผลประโย

ชนส์ว่นตัวของพนักงานทับซอ้นกบัผลประโยชนข์อง 

Brambles ตัวอยา่งของขอบเขตตา่งๆ 

ทีค่วามขัดแยง้อาจเกดิขึน้ได ้คอื 

ผลประโยชนส์ว่นตัวในสญัญา ไม่ว่าโดยตรง (ตัวอย่างเชน่ 

กรณีทีพ่นักงานเป็นคูส่ญัญาในขอ้ตกลง) หรอืโดยออ้ม 

(กรณีทีพ่นักงานมผีลประโยชนจ์ากการเป็นคูส่ญัญาของข ้

อตกลง โดยการเป็นเจา้ของรว่มหรอืเป็น 

ญาตใิกลช้ดิกับของพนักงาน 

หรอืมผีลประโยชนใ์นการเป็นคูส่ญัญา) 

การจา้งงานภายนอก Brambles 

การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับของ Brambles 

ในธุรกรรมสว่นตัวหรอืการแสวงหาหรอืการยอมรับของขวั

ญหรอืความบันเทงิทีน่อกเหนอืไปจากแนวทางปฏบัิตทิีร่ะ

บไุวใ้นสว่นที ่6 ของนโยบายนี้ 

 

ดว้ยเหตุผลนี ้พนักงานจงึตอ้งไมม่สีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับหรอือาจดเูหมอืนเกีย่วขอ้งกับความขัดแยง้

ทางผลประโยชน ์หากคณุไม่แน่ใจวา่สถานการณ์โ 

ดยเฉพาะใดบา้งทีอ่าจกอ่ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

โปรดตดิตอ่สมาชกิทา่นใดทา่นหนึง่ของคณะท างานป้องกั

นการตดิสนิบน 

 

6. การช าระเงนิทีไ่ดร้บัอนุญาต  

 

6.1 ในสถานการณ์ทีจ่ ากัดเฉพาะในบางกรณีและเมือ่ไดร้ับอนุ

ญาตตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับเทา่นัน้ 

สิง่ของบางรายการอาจสามารถมอบใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

บาลได ้

การนีส้ามารถท าไดก็้ตอ่เมือ่คณุไดร้ับการอนุมัตลิว่งหนา้เป็

นลายลักษณ์อักษรจากคณะท างานป้องกันการตดิสนิบน 

สิง่ของทีอ่าจมอบใหไ้ดเ้หลา่นีไ้ดแ้ก ่ความบันเทงิ 

การเลีย้งอาหาร ของขวัญเล็กนอ้ยทีไ่มใ่ชส่ิง่ฟุ่ มเฟือยที ่

ควรแกเ่หตผุล และของขวัญตามธรรมเนยีมทางธุรกจิอืน่ๆ 

หากมกีารพจิารณาแลว้ว่าเป็นของขวัญดังกลา่วจะไมเ่ป็นก

ารฝ่าฝืนตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

อยา่งไรก็ตามความบันเทงิ การเลีย้งอาหาร 

ของขวัญเล็กนอ้ยทีไ่มใ่ชส่ิง่ฟุ่ มเฟือย 

และของขวัญตามธรรมเนยีมทางธุรกจิอืน่ๆ 

ดังกลา่วจะไมส่ามารถมอบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐได ้

ยกเวน้แตเ่มือ่สมาชกิทา่นใดทา่นหนึง่ของคณะท างานป้อง

กันการตดิสนิบนใหก้ารอนุมัตลิว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษ

ร  

 

6.2 การช าระเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก 

โดยทั่วไปนัน้การช าระเงนิเพือ่อ านวยความสะดวกเป็นการ

ช าระเงนิอยา่งไมเ่ป็นทางการจ านวนเล็กนอ้ย 

เพือ่รักษาไวซ้ ึง่หรอืเรง่การด าเนนิการปกตขิองเจา้หนา้ทีรั่

ฐบาล อาทเิชน่ การขอใบอนุญาตการท าธุรก ิ

จในตา่งประเทศ การขอการป้องกนัจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

หรอืการด าเนนิขัน้ตอนการขอวซีา่ 

ใบแจง้หนีข้องหน่วยงานศุลกากร หรอืเอกสารอืน่ๆ 

ของรัฐบาล การช าระเงนิเหลา่นีอ้าจเป็น 

เรือ่งปกตใินเขตพืน้ทีบ่างแหง่ทีเ่ราด าเนนิธุรกจิ 

โดยทั่วไปเงนิใตโ้ตะ๊ตา่งๆ คอืการช าระเงนิเพือ่การไดม้า 

เพือ่สิง่ตอบแทนทีเ่ป็นประโยชนห์รอืความไดเ้ปรยีบทางธุร

กจิและเป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเด็ดขาด 

พนักงานทัง้หมดตอ้งหลกีเลีย่งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมใด

ก็ตามทีอ่าจน าไปสู ่หรอืสอ่วา่เป็นการช าระเงนิเ 

พือ่อ านวยความสะดวกหรอืเงนิใตโ้ตะ๊ทีเ่ราจะช าระหรอืยอ

มรับ เราจะไมใ่หห้รอืรับเงนิเงนิใตโ้ตะ๊ทกุประเภท 

ขอ้ยกเวน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตไดแ้สดงไวอ้ยา่งชดัเจนในหัวขอ้

ที ่6.3 ดา้นลา่ง และเราจะไมท่ าการช าระเงนิเพื ่

ออ านวยความสะดวกใดทัง้สิน้ 
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6.3 บางประเทศมกีารอนุญาตใหส้ามารถช าระเงนิเพือ่อ านวยค

วามสะดวกเล็กนอ้ยแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐบาลภายใตส้ถานก

ารณ์จ ากัดบางกรณี แตถ่งึอยา่งไรก็ตาม Brambles 

ไมอ่นุญาตใหม้กีารจ่ายเงนิดังกลา่วโดยไมไ่ดร้ับการอนุมัติ

ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะท างานป้องกันการ

ตดิสนิบน เนือ่งจากขอบเขตระหวา่งการตดิสนิ 

บนทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตและการช าระเงนิเพือ่อ านวยความสะ

ดวกนัน้ยากทีจ่ะแบง่ใหช้ดัเจนได ้การช าระเงนิเพือ่อ านวย 

ความสะดวกจงึท าไดเ้ฉพาะก็ตอ่เมือ่ตรงตามขอ้ก าหนดทัง้

หมดตอ่ไปนีแ้ละไดร้ับการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก

คณะท างานป้องกันการตดิสนิบนเทา่นัน้: 

(ก) การช าระเงนิทีจ่ าเป็นส าหรับกา 

รรักษาความปลอดภัยหรอืความเร่งดว่นในการด าเ

นนิการปกตขิองรัฐบาลในลักษณะทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

กับการตัดสนิใจ 

(ข) การช าระเงนิทีจ่ าเป็นส าหรับป้อ 

งกันความเสยีหายในผลประโยชน์ทางการคา้ทีส่ า

คัญตอ่ Brambles 

โดยไมม่ทีางเลอืกทีเ่หมาะสมอืน่ใดอกี 

(ค) การช าระเงนิจ านวนเล็กนอ้ย 

(ง) การช าระเงนิทีเ่ป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิ

(จ) การช าระเงนิทีถ่กูกฎหมายภายใต ้

กฎหมายทอ้งถิน่และกฎหมายทีใ่ชบั้งคับทัง้หมด 

(ฉ) การช าระเงนิแกพ่นักงานของรัฐทีม่ขีัน้ท 

างต าแหน่งต ่าทีท่ าหนา้ทีใ่นแผนกงานระเบยีนเอ

กสารซึง่ไมม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตัดสนิใจ 

(ช) การช าระเงนิทีไ่มท่ าโดยมกีาร 

คาดการณ์ว่ามันจะสง่ผลตอ่การใหธุ้รกจิแก ่

Brambles และ 

(ซ) การช าระเงนิทีม่กีารลงบันทกึไวอ้ยา่ 

งถกูตอ้งในบัญชแีละบันทกึของ Brambles 

วา่เป็น “การช าระเงนิเพือ่อ านวยความสะ 

ดวกทีถ่กูกฎหมาย” 
 

หากคณุมขีอ้สงสัย ความกังวลหรอืขอ้สอบถามใดๆ 

คณุควรสอบถามคณะท างานป้องกันการตดิสนิบน  
 

ในสถานการณท์ีม่ขีอ้ยกเวน้บางกรณี 

พนักงานอาจพบวา่ตนเองก าลังตกอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

ซึง่เป็นกรณีทีอ่าจเป็นอันต รายตอ่ความปลอดภัยสว่น 

ตัวและพนักงานไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยไปยังสถานทีท่ีป่ลอดภั

ยกวา่ได ้เนือ่งจากอปุสรรคทีไ่มม่เีหตผุ 

ลหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายทีก่ าหนดขึน้โดยเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

บาล หากเกดิเหตกุารณ์ดังกลา่ว 

ซึง่ในบางกรณีอปุสรรคนัน้สามารถแกไ้ขได ้

และอันตรายสามารถบรรเทาไดโ้ดยการช าระเงนิใหก้ับเจา้หน ้

าทีข่องรัฐ ในกรณีเหลา่นีก้ารช าระเงนิเหลา่นีส้ามารถท าได ้

หากพนักงานท าการช าระเงนิดังกลา่วนัน้ 

พนักงานควรแจง้ตอ่ผูจั้ดการของตนเมือ่ตนเองไดย้า้ยไปยังส

ถานทีท่ีป่ลอดภัยแลว้และเก็บรักษาบันทกึของรายละเอยีดตา่

งๆ ซึง่เป็นสาเหตขุองการช าระเงนิทีไ่ดท้ านัน้  

6.4 ของขวญัและการตอ้นรบั 

นโยบายนี้ไมห่า้มการตอ้นรับทีป่กต ิมเีหตผุลและเหมาะสม 

(มอบใหแ้ละไดร้ับ) แกห่รอืจากบคุคลทีส่าม 

หากวัตถปุระสงคข์องการตอ้นรับนัน้คอืเพือ่ปรับปรงุภาพลั

กษณ์ของบรษัิทเรา น าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา 

สรา้งหรอืรักษาความสัมพันธท์างธรุกจิ 

 

6.5 พนักงานของเราไดร้ับอนุญาตในการใหห้รอืรับของขวัญหรื

อการตอ้นรับทีม่เีหตผุลเหมาะสมและอา้งเหตผุลไดแ้ละสอ

ดคลอ้งตามนโยบายนี ้

และนโยบายวา่ดว้ยของขวัญและ/หรอืการตอ้นรับทีใ่ชบั้งคั

บเทา่นัน้  

 

6.6 หา้มมใิหใ้หข้องขวัญหรอืการตอ้นรับโดยมกีารคาดหวังวา่จ

ะไดร้ับผลประโยชนท์างธุรกจิหรอืการใหผ้ลประโยชนท์าง

ธุรกจิ พนักงานของเราตอ้งไมเ่รยีกรอ้งของขวัญ 

อาจมกีารยอมรับของขวัญได ้

หากการใหข้องขวัญเหล่านัน้เกดิขึน้ไมบ่อ่ย 

และเพยีงเพือ่วัตถปุระสงคข์องการปลกูฝังหรอืสรา้งเสรมิค

วามสัมพันธท์างธุรกจิเทา่นัน้ 

และไมเ่กนิจากมลูคา่จ ากัดในหัวขอ้ที ่6.9 ดา้นลา่ง 

 

6.7 อยา่งไรก็ตาม 

ตอ้งไมม่กีารมอบหรอืการยอมรับการตอ้นรับหรอืของขวัญ

แกห่รอืจากลกูคา้หรอืซพัพลายเออร ์

ในชว่งเวลาทีก่อ่นและในระหวา่งขัน้ตอนการยืน่ประมลูหรอื

การเจรจาเรือ่งสัญญา 

ซึง่ลกูคา้หรอืซพัพลายเออรนั์น้มสีว่นรว่ม 

โดยไมค่ านงึถงึมลูคา่ของของขวัญเหลา่นัน้ 

หากพนักงานไมแ่น่ใจวา่ไมว่า่ชว่งเวลาใดทีเ่ป็นชว่งเวลาก่

อนขัน้ตอนการยืน่ประมลู 

โปรดตดิตอ่ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิตหิรอื

สมาชกิทา่นใดทา่นหนึง่ของคณะท างานป้องกันการตดิสนิ

บน 

 

6.8 พนักงานไมส่ามารถยอมรับหรอืใหข้องขวัญหรอืการตอ้นรั

บใดๆ 

แกห่รอืในนามของเจา้หนา้ทีร่ัฐบาลโดยปราศจากการอนุมั

ตลิว่งหนา้จากคณะท างานป้องกันการตดิสนิบน 

บคุคลตอ่ไปนีจั้ดว่าเป็น “เจา้หนา้ทีข่องรัฐ”: 

 เจา้หนา้ที ่พนักงานหรอืผูแ้ทนของหน่วยงานของรัฐ 

กรม กอง หน่วยงาน ส านักงาน องคก์ร 

หน่วยงานยอ่ยหรอืองคก์รสาธารณะระหวา่งประเทศ 

 บคุคลทีก่ระท าการในนามของรัฐบาล 

 พนักงานขององคก์รทีม่รีัฐบาลเป็นเจา้ของหรอืควบคุ

ม และ 

 ผูส้มัครชงิต าแหน่งทางการเมอืง 
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6.9 พนักงานตอ้งไมย่อมรับหรอืใหข้องขวัญแกบุ่คคลทีส่าม

ทีไ่มใ่ชรั่ฐบาล ซึง่มมีลูคา่เกนิกวา่ 75 

ยโูรหรอืในสกลุเงนิทอ้งถิน่เทยีบเทา่โดยไมไ่ดร้ับอนุมัติ

จากผูจั้ดการตามสายงานของตนและตอ้งตรวจสอบให ้

แน่ใจวา่ของขวัญนัน้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การปลกูฝังหรอืเ

สรมิสรา้งความสัมพันธท์างธุรกจิแตเ่พยีงอยา่งเดยีวเทา่

นัน้ ของขวัญทีม่มีลูคา่เกนิกวา่ 250 

ยโูรหรอืในสกลุเงนิทอ้งถิน่ทีเ่ทยีบเทา่ 

นอกจากการอนุมัตขิา้งตน้แลว้นัน้ยังตอ้งไดร้ับการอนุมั

ตจิากคณะท างานป้องกันการตดิสนิบนดว้ย 

 

6.10 ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหัวขอ้ที ่9 

พนักงานของเราหรอืบคุคลอืน่ทีท่ างานในนามของเราจ

ะตอ้งลงบันทกึของขวัญหรอืการตอ้นรับทีไ่ดใ้หห้รอืไดร้ั

บไว ้(รวมถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีม่)ี 

โดยทันทแีละอยา่งถกูตอ้ง 

บันทกึดังกลา่วจะไดร้ับการตรวจสอบโดยฝ่ายบรหิาร 

 

7. การบรจิาค 

 

7.1 เราจะไมท่ าการบรจิาคแกพ่รรคการเมอืง 

องคก์รหรอืบคุคลทีม่สีว่นรว่มทางการเมอืง 

 

8. ความรบัผดิชอบของคณุ 

 

8.1 การป้องกัน การตรวจจับและการรายงานการต ิ

ดสนิบนและการทจุรติรปูแบบอืน่ๆ 

นัน้เป็นความรับผดิชอบของทกุคนทีท่ างานกับเราหรอืภาย

ใตก้ารควบคมุของเรา 

พนักงานทัง้หมดตอ้งหลกีเลีย่งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมใด

ก็ตามทีอ่าจน าไปสูก่ารฝ่าฝืนตอ่นโยบายนี้ 

8.2 คณุตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการตามสายงานของคณุหรอืคณะท าง

านป้องกันการตดิสนิบนโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

หากคณุเชือ่หรอืสงสัยวา่ไดเ้กดิการฝ่าฝืนหรอืขัดแยง้กับน

โยบายนี ้หรอือาจจะเกดิขึน้ในอนาคต  

 

8.3 พนักงานคนใดก็ตามทีฝ่่าฝืนตอ่นโยบายนีจ้ 

ะถกูด าเนนิการทางวนัิย ซึง่อาจสง่ผลถงึการใหอ้อกจา 

กงานเนือ่งจากความประพฤตมิชิอบ  

 

9. การเก็บรกัษาบนัทกึ 

 

9.1 เราตอ้งเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูทางการเงนิและมกีารคว

บคมุภายในทีเ่หมาะสม 

อันเป็นหลักฐานของเหตผุลทางธุรกจิส าหรับการช าระเ

งนิใหก้ับบคุคลทีส่าม 

 

9.2 คณุตอ้งเก็บรักษาบันทกึของการตอ้นรับและของขวัญทั ้

งหมดทีไ่ดร้ับหรอืมกีารมอบใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

ทัง้ทีถ่กูใหแ้ละไดร้ับโดยคณุ 

บันทกึดังกลา่วจะไดร้ับการตรวจสอบโดยคณะท างานป้

องกันการตดิสนิบน  

 

9.3 คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเบกิคนืทัง้หมดทีเ่กีย่ว

ขอ้งกับการตอ้นรับ 

ของขวัญหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ส าหรับบคุคลทีส่ามมกี

ารยืน่สง่อยา่งสอดคลอ้งตามนโยบายทีใ่ชบั้งคับของเรา 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่มกีารบันทกึเหตผุลของคา่ใชจ้่า

ยนัน้  

 

9.4 บัญช ีใบแจง้หนี ้รวมทัง้เอกสารอืน่และบันทกึทีเ่กีย่ 

วขอ้งกับการตดิตอ่ธุรกจิกับบคุคลทีส่าม เชน่ ลกูคา้ 

ซพัพลายเออรแ์ละผูต้ดิตอ่ทางธุรกจิ 

จะตอ้งมกีารจัดเตรยีมและดแูลรักษาใหถ้กูตอ้งและสมบรูณ์

อยา่งเครง่ครัด ตอ้งไมม่บัีญชทีีเ่ป็น 

“การจ่ายเงนินอกบัญช”ี เพือ่อ านวยความสะดวกหรอืป 

กปิดการช าระเงนิทีไ่มเ่หมาะสม 

และเงนิทนุสว่นตัวจะตอ้งไมใ่ชใ้นด าเนนิการเพือ่การไดม้า

ซึง่สิง่ทีเ่ป็นขอ้หา้มโดยนโยบายนี ้ 

 

10. วธิกีารรายงานปัญหา 

 

10.1 เราขอสง่เสรมิใหค้ณุรายงานขอ้กังวลเกีย่วกับปัญหาหรื

อความสงสัยในการฝ่าฝืนหรอืการฝ่าฝืนตอ่นโยบายนีโ้

ดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ 

 

10.2 หากคณุไมแ่น่ใจว่าการกระท านัน้ๆ 

จัดวา่เป็นการตดิสนิบนหรอืการทจุรติหรอืไม ่

หรอืถา้หากคณุมขีอ้สงสัยอืน่ใด 

สิง่เหลา่นีค้วรถกูน าขึน้รายงานตอ่ผูจั้ดการตามสายงาน

ของคณุและ/หรอืคณะท างานป้องกันการตดิสนิบน 

หรอือกีวธิหีนึง่ 

ในกรณีทีค่ณุไมส่ะดวกใจทีจ่ะพดูคยุกับผูจั้ดการ 

หรอืเกดิความกังวลใจหลังจากทีไ่ดท้ าการรายงานนัน้ 

คณุควร (ไมเ่ปิดเผยชือ่ไดห้ากคณุตอ้งการ) 

ตดิตอ่สายดว่นการแจง้เบาะแสหรอืการรายงาน 

 

11. สิง่ใดทีต่อ้งท าหากคณุตกเป็นเหยือ่ของการติ

ดสนิบนหรอืการทจุรติ 

 

11.1 สิง่ส าคัญคอืคณุตอ้งรบีบอกผูจั้ดการตามสายงานของคณุแ

ละ/หรอืคณะท างานป้องกันการตดิสนิบนโดยเร็วทีส่ดุเทา่ที่

เป็นไปได ้หากคณุไดรั้บขอ้เสนอทีเ่ป็นการตดิสนิบนโดย 

บคุคลทีส่าม ถกูรอ้งขอใหท้ าการดังกลา่ว 

สงสัยวา่สิง่นีอ้าจเกดิขึน้ในอนาคต 

หรอืเชือ่วา่คณุกลายเป็นเหยือ่อกีรปูแบบหนึง่ของกจิกรรม

ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 
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12. การป้องกนั 

 

12.1 พนักงานผูป้ฏเิสธทีจ่ะยอมรับหรอืเสนอการตดิสนิบนหรอืผู ้

ทีพ่ดูขอ้กังวลออกมาหรอืรายงานการกระท าของผูอ้ ืน่นัน้ 

บางครัง้มคีวามกังวลในเรือ่งผลกระทบทีเ่ป็นไปได ้

ดังนัน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายว่าดว้ยการพดูออกมาขอ

ง Brambles ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของจรรยาบรรณ 

ในการด าเนนิธุรกจิ เราจงึสนับสนุนการเปิดเผยและจะใ 

หก้ารสนับสนุนใครก็ตามทีร่ายงานขอ้กังวลดว้ยความสจุรติ

ใจอยา่งแทจ้รงิตามนโยบายนี ้

แมว้า่ทา้ยสดุจะพบวา่เรือ่งดังกลา่วไมเ่ป็นจรงิก็ตาม 

 

12.2 เราจะไมเ่พกิเฉยตอ่การแกแ้คน้เอาคนืหรอืการท าอันตราย

ไมว่า่รปูแบบใดทัง้สิน้ ทีเ่ป็นผลจากการทีพ่นักงานได ้

ปฏเิสธการมสีว่นรว่มในการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 

หรอืเนือ่งจากพนักงานไดร้ายงานความสงสัยของตนดว้ยค

วามสจุรติใจวา่มกีารกระท าทีเ่ป็นหรอือาจจะเป็นการตดิสนิ

บนหรอืการทจุรติอืน่ๆ เกดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ในอนาคต 

พนักงานผูใ้ดก็ตามทีถ่กูตัดสนิวา่มคีวามผดิจากการแกแ้คน้

เอาคนืตอ่พนักงานอืน่ อนัเนือ่งจากการปฏเิสธการมสีว่น 

รว่มในการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 

หรอืในการรายงานความสงสัยของตนดว้ยความสจุรติใจวา่

วา่มกีารกระท าทีเ่ป็นการตดิสนิบนหรอืการทจุรติอืน่ๆ 

เกดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ในอนาคตจะถกูด าเนนิการทางวนัิย 

ขัน้สงูสดุและรวมถงึการสิน้สดุการจา้งงาน 

การปฏบัิตทิีเ่ป็นการแกแ้คน้เอาคนืหรอืการท าอันตราย เชน่ 

การปลดจากต าแหน่ง ด าเนนิการทางวนัิย 

การปฏบัิตหิรอืการแสดงความเดยีดฉันทอ์ืน่ๆ 

อันเนือ่งมาจากการรายงานปัญหา 

หากคณุเชือ่วา่คณุประสบปัญหาจากการถกูปฏบัิตดัิงกลา่ว 

คณุควรแจง้ตอ่คณะท างานป้องกันการตดิสนิบนโดยเร็วทีสุ่

ดหรอืตดิตอ่สายดว่นนกหวดีไรเ้สยีงหรอืการพดูออกมา  

 

 

13. การฝึกอบรมและการสือ่สาร 

 

13.1 การฝึกอบรมเกีย่วกับนโยบายนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของกระบว

นการปฐมนเิทศส าหรับพนักงานใหมท่ัง้หมด  

พนักงานทีม่แีนวโนม้สงูวา่จะประสบกับการตดิสนิบนเนื่

องจากบทบาทหนา้ทีแ่ละต าแหน่งของตนจะไดร้ับการ

ฝึกอบรมทีเ่หมาะสมเรือ่งวธิกีารน าไปใชแ้ละการยดึมั่น

ตอ่นโยบายนี ้ 

 

13.2 หลักการไมเ่พกิเฉยตอ่การตดิสนิบนและการทจุรติของเ

ราจะมกีารสือ่สารใหซ้พัพลายเออร ์

ผูร้ับเหมาและพันธมติรทางธุรกจิทราบนับตัง้แตก่ารเริม่

ตน้ความสัมพันธท์างธุรกจิของเรากับพวกเขา 

และหลังจากนัน้ตามความเหมาะสม  

 

14. การตดิตามตรวจสอบและการพจิารณาทบทวน 

 

14.1 คณะท างานป้องกันการตดิสนิบนจะตดิตามตรวจสอบค

วามมปีระสทิธภิาพและพจิารณาทบทวนการด าเนนินโย

บายนีเ้ป็นประจ า เพือ่พจิารณาในเรือ่งความเหมาะสม 

ความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของนโยบาย 

การปรับปรงุทีไ่ดก้ าหนดขึน้จะมกีารด าเนนิการในทันที

ทีเ่ป็นไปได ้

ระบบและขัน้ตอนการควบคมุภายในจะตอ้งไดร้ับการตร

วจสอบเป็นประจ าเพือ่เป็นการรับรองถงึความมปีระสทิธิ

ภาพในการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ  

 

14.2 เจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิตขิอง Brambles 

จะรายงานตอ่ทมีผูน้ าฝ่ายบรหิารของ Brambles 

เป็นประจ าเกีย่วกับการตดิตามตรวจสอบนโยบายนีข้อง

คณะท างานป้องกันการตดิสนิบน 

ขอ้เสนอในการปรับปรงุหรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ส าหรับนโยบายและการฝ่าฝืนตอ่นโยบายนีท้ัง้หมด 

 

14.3 ทมีผูน้ าฝ่ายบรหิารของ Brambles 

โดยประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิาร 

จะรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารของ Brambles 

เกีย่วกับการตดิตามตรวจสอบนโยบายและการฝ่าฝืนตอ่

นโยบายนี ้และยืน่สง่ขอ้เสนอการแกไ้ขตา่งๆ 

ส าหรับนโยบายนี ้ 

 

14.4 พนักงานทัง้หมดมหีนา้ทีร่ับผดิชอบตอ่การบรรลคุวาม

ส าเร็จของนโยบายนีแ้ละควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตนไ

ดใ้ชน้โยบายนีใ้นการเปิดเผยอันตรายหรอืการกระท าผิ

ดทีต่นสงสัย 

 

14.5 พนักงานไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกั

บนโยบายนีแ้ละแสดงขอ้แนะน าส าหรับวธิกีารปรับปรงุ 

ควรแจง้ความคดิเห็น ค าแนะน า และขอ้สอบถามตา่งๆ 

ตอ่ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายมาตรฐานการปฏบัิตขิอง 

Brambles 

ซึง่จะเป็นผูส้ ือ่สารเรือ่งนีก้ับคณะท างานป้องกันการตดิ

สนิบน 
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