ิ บนและการทุจริต
นโยบายต่อต้านการให้สน

Brambles Limited

แก ้ไข: กรกฎาคม 2564
ั 3.0
เวอร์ชน

ิ บนและการทุจริต
นโยบายต่อต้านการให้สน
1.

บทนําและว ัตถุประสงค์ของนโยบายนี

ิ บนและการทุจริต
นโยบายต่อต้านการให้สน

1.1

หนึงในค่านิยมร่วมของ Brambles คือ เราปฏิบัตอ
ิ ย่างถูกต ้องตามกฎหมาย
ตามหลักจริยธรรมและด ้วยความซือสัตย์ และเคารพต่อชุมชนและสิงแวดล ้อม
การติดสินบนและการกระทําทีไม่เหมาะสมทีอ ้างถึงในนโยบายนีไม่เพียงแต่เป็ นความผิดทางอาญาและทา
งแพ่งเท่านัน แต่ยังขัดแย ้งกับค่านิยมร่วมของเราด ้วย การมีสว่ นร่วมในการกระทํานีอาจส่งผลให ้ Brambles
หรือคุณต ้องเสียค่าปรับเป็ นเงินจํานวนมาก
เสียค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้องกับกฎหมายและการปฏิบัตต
ิ ามระเบียบข ้อบังคับ และต ้องรับผิดทางแพ่ง
และอาจต ้องโทษจําคุกสําหรับบุคคลทีเกียวข ้อง
นอกจากนียังอาจส่งผลให ้เกิดความเสียหายอย่างร ้ายแรงต่อชือเสียงและมูลค่าราคาตลาดของ Brambles
ด ้วย

1.2

นโยบายนี:
(a) กําหนดหน ้าทีความรับผิดชอบของเรา
และหน ้าทีความรับผิดชอบของผู ้ทีทํางานให ้เราในส่วนเกียวข ้องกับการติดสินบนและการทุจริต และ
(b) ให ้ข ้อมูลและคําแนะนํ าสําหรับผู ้ทีทํางานให ้เราเกียวกับวิธก
ี ารรับรู ้และจัดการปั ญหาการติดสินบนและ
การทุจริต
(c) ในนโยบายนีคําว่า “เรา” “'ของเรา” “พวกเรา” และ “Brambles” นันหมายถึงบริษัท Brambles จํากัด
และกลุม
่ บริษัท Brambles (“Brambles”)

1.3

คุณต ้องรับรองว่าคุณได ้อ่าน เข ้าใจและปฎิบต
ั ต
ิ ามนโยบายนี

2.

นโยบายนีครอบคลุมถึงบุคคลใดบ้าง?
นโยบายนีมีผลใช ้กับบุคคลทุกคนทุกระดับทีทํางานให ้กับเราหรือในนามของเรา
รวมถึงกรรมการผู ้จัดการอาวุโส เจ ้าหน ้าที ผู ้อํานวยการ พนักงาน (ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานประจํา
ั ญาจ ้างทีมีกําหนดเวลาหรือพนักงานชัวคราวก็ตาม) ทีปรึกษา ผู ้รับเหมา พนักงานฝึ กงาน
มีสญ
พนักงานทีถูกยืมตัวมาช่วยงาน ลูกจ ้างระยะสันและพนักงานจากเอเจนซี
หรือบุคคลใดก็ตามทีมีความเกียวข ้องกับเราในทุกสถานทีตัง (ในนโยบายนีรวมเรียกว่า “บุคลากร”)

3.

นโยบายของเรา : สินบน การทุจริตและการเร่ขายอิทธิพลของเป็นสิงต้องห้าม

3.1

เราดําเนินธุรกิจของเราอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย ตามหลักจริยธรรมและด ้วยความสุจริต
การปฏิบัตท
ิ เป็
ี นการทุจริตนันเป็ นสิงทีเราไม่สามารถยอมรับได ้และเราจะไม่ยอมให ้มีการติดสินบน
การทุจริตและการใช ้อิทธิพลในตําแหน่งหน ้าทีในการดําเนินงาน เรามุง่ มันทีจะดําเนินการอย่างมืออาชีพ
ยุตธิ รรมและด ้วยความซือสัตย์และความเคารพในข ้อตกลงและความสัมพันธ์ทางธุรกิจทังหมดของเราทุกส
ถานทีทีเราดําเนินงาน
และการนํ าไปใช ้และการบังคับใช ้ระบบทีมีประสิทธิภาพในการปราบปรามการติดสินบน
ิ ามขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบในทุกประเทศทีเราดําเนินธุรกิจ
เราจะปฏิบต
ั ต

3.2

นอกจากนีเรายังคาดหมายให ้ผู ้ทีเราทําธุรกิจด ้วยใช ้มาตรการปลอดสินบนและการทุจริตเช่นเดียวกับเรา
ก่อนการทําข ้อตกลงกับบุคคลทีสามทีดําเนินการในนามของ Brambles Brambles
ี
จะทําการสอบทานธุรกิจอย่างถูกต ้องและเหมาะสมและมีการได ้มาซึงการรับรองการปฏิบต
ั ท
ิ เฉพาะเจาะจง
จากบุคคลทีสามนัน

3.3

นโยบายนีเป็ นส่วนหนึงของหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ Brambles
และควรจะศึกษาร่วมกับแนวปฏิบัตใิ นการต่อต ้านการติดสินบนและการทุจริต ซึงมีการติดประกาศบน
Walter และพันธกิจและค่านิยมต่างๆ ของ Brambles
ทีกําหนดไว ้ในหลักจรรยาบรรณนีดังทีได ้รับการแก ้ไขเพิมเติมและเสริมเข ้ามาเป็ นบางครัง

4.

ความร ับผิดชอบสําหร ับนโยบายนี
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4.1

นโยบายนีได ้รับการอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริหารของ Brambles
และผ่านการรับรองจากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบริหารของเรา เพือแสดงถึงความมุง่ มันของ Brambles
ในการจัดการกับปั ญหาการติดสินบนและการทุจริต ทีมงานผู ้นํ าฝ่ ายบริหารของ Brambles
มีหน ้าทีรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายนีและจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ
Brambles ผ่านประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบริหารเกียวกับกิจกรรมการติดตามตรวจสอบของตน

4.2

Brambles ได ้แต่งตังคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนซึงทําการประชุมเป็ นประจํา
และมีความรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายนี
ดูแลทัวไปเรืองการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี การจัดหาการอบรมตามข ้อกําหนดของนโยบายนี
และตรวจสอบให ้แน่ใจว่ามีการสือสารกับฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข ้องอย่างเหมาะสม

4.3

องค์ประชุมของคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนนีประกอบด ้วยบุคคลต่างๆ
และบุคคลสามท่านจากรายชือต่อไปนี





หัวหน ้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการกลุม
่ บริษัท
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบข ้อบังคับ
รองประธานและทีปรึกษาทัวไปประจําภูมภ
ิ าค EMEA
รองประธานและทีปรึกษาทัวไปประจําภูมภ
ิ าคอเมริกาและเอเชีย-แปซิฟิก

คณะทํางานป้ องกันการติดสินบนอาจมีจํานวนสมาชิกเพิมขึนได ้เป็ นครังคราวหรือถาวร
ตามความจําเป็ นของสถานการณ์หนึงใดหรือสถานการณ์ทัวไป
4.4

ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายมาตรฐานการปฏิบัตข
ิ อง Brambles
มีหน ้าทีรับผิดชอบในการดูแลและการนํานโยบายนีไปปฏิบต
ั ใิ นงานประจําวัน
และเพือติดตามตรวจสอบการใช ้และความมีประสิทธิผลของนโยบาย และเพือรายงานเรืองดังกล่าวต่อ
คณะทํางานป้ องกันการติดสินบนและคณะกรรมการของ Brambles

4.5

ฝ่ ายบริหารและพนักงานระดับอาวุโสทุกระดับมีหน ้าทีรับผิดชอบในการนํ านโยบายนีไปใช ้กับพนักงานในคว
ามดูแลของตนและเพือรับรองว่าผู ้ทีขึนตรงกับตนได ้ทราบและเข ้าใจนโยบายนี

5.

้ ท
การติดสินบน การทุจริตและการใชอ
ิ ธิพลในตําแหน่งหน้าทีคืออะไร?

5.1

การทุจริตคือการประพฤติมช
ิ อบของหน่วยงานสาธารณะหรือเอกชนเพือการได ้มาซึงประโยชน์สว่ นตัว

5.2

สินบนคือสิงจูงใจหรือรางวัลทีมีการเสนอ
สัญญาหรือมอบให ้แก่หน่วยงานของรัฐหรือผู ้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกรรมส่วนตัวเชิงพาณิชย์โดยตรงหรื
อโดยอ ้อม เพือการได ้มาซึงความได ้เปรียบเชิงพาณิชย์ การทําสัญญา ระเบียบข ้อบังคับหรือส่วนบุคคล
โดยการปฏิบัตงิ านทีไม่เหมาะสมของหน่วยงานหรือกิจกรรมทีเกียวข ้องภายใต ้นโยบายนี
การติดสินบนเจ ้าหน ้าทีของรัฐหรือเอกชนนันเป็ นสิงต ้องห ้ามในนโยบายนี
ทังนีจะต ้องใช ้การดูแลเป็ นพิเศษเมือมีการจัดการกับการทุจริตในอดีต
เนืองด ้วยโดยทัวไปกฎหมายการต่อต ้านการทุจริตมีความยุง่ ยากมาก
อีกทังยังมีการใช ้บทกําหนดโทษทีเฉพาะเจาะจงเมือมีสว่ นเกียวข ้องกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
บุคคลต่อไปนีจัดว่าเป็ น “เจ ้าหน ้าทีของรัฐ”





เจ ้าหน ้าที พนักงานหรือผู ้แทนของหน่วยงานของรัฐ กรม กอง หน่วยงาน สํานักงาน องค์กร
หน่วยงานย่อยหรือองค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ
องค์กรสาธารณะระหว่างประเทศเป็ นองค์กรทีจัดตังขึนโดยรัฐบาล
หรือองค์กรระดับภูมภ
ิ าคหรือระดับสูงอืนๆ ยกตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ
องค์การของรัฐอเมริกน
ั (OAS) และกาชาดสากล
บุคคลทีกระทําในนามของรัฐบาล
พนักงานของหน่วยงานทีรัฐบาลเป็ นเจ ้าของหรือควบคุม และ
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ผู ้สมัครรับตําแหน่งทางการเมือง

ดังนันบางส่วนของนโยบายนีจึงมีความเคร่งครัดมากเป็ นพิเศษเมือมีความเกียวข ้องกับรัฐบาล
(ดูตัวอย่างในหัวข ้อที 6)
5.3

ตัวอย่างของการติดสินบน ได ้แก่


การเสนอสินบน

คุณเสนอบัตรเข ้าร่วมงานสําคัญงานหนึงแด่ผู ้ทีอาจเป็ นลูกค ้า
โดยมีเงือนไขว่าพวกเขาจะต ้องตกลงทีจะทําธุรกิจกับเรา ให ้สิทธิพเิ ศษทีมากกว่าคูแ
่ ข่งแก่เรา
หรือลดราคาของพวกเขา
สิงเหล่านีเป็ นความผิดทางอาญาเนืองจากคุณได ้ทําการเสนอเพือการได ้มาซึงความได ้เปรียบทางการค ้าแ
ละสัญญา Brambles
อาจต ้องความผิดทางอาญาด ้วยเช่นกันเพราะการเสนอดังกล่าวทําขึนเพือการได ้มาซึงธุรกิจสําหรับเรา
นอกจากนีผู ้ทีอาจเป็ นลูกค ้าก็อาจต ้องความผิดทางอาญาด ้วยในการยอมรับข ้อเสนอของคุณ


การรับสินบน

ซัพพลายเออร์ให ้งานแก่หลานชายของคุณ
แต่มเี งือนไขสําหรับสิงตอบแทนทีชัดเจนว่าพวกเขาต ้องการให ้คุณใช ้อิทธิพลของคุณในองค์กรของเราเพื
อรับรองว่าเราจะยังคงทําธุรกิจกับพวกเขาต่อไป
ซัพพลายเออร์มค
ี วามผิดทางอาญาในการให ้ข ้อเสนอดังกล่าว
และคุณก็จะมีความผิดหากคุณยอมรับเงือนไขนี
เนืองจากคุณทําการดังกล่าวเพือการได ้มาซึงประโยชน์สว่ นตัว


การติดสินบนเจ ้าหน ้าทีรัฐของต่างประเทศ

คุณชําระเงินหรือจัดการให ้บริษัทชําระเงินกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐเพือให ้องค์กรของเขาทํารายงานการตรวจสอ
บทีมีผลลัพธ์ทดี
ี หรือออกใบอนุญาต หรือไม่จําเป็ นต ้องทําอะไรบางอย่างเพือให ้บริษัทดําเนินธุรกิจได ้
ี การยืนข ้อเสนอ
ความผิดของการติดสินบนเจ ้าหน ้าทีรัฐของต่างประเทศเกิดขึนทันทีทมี
เนืองจากการเสนอดังกล่าวเกิดขึนเพือการได ้มาซึงความได ้เปรียบทางธุรกิจสําหรับ Brambles Brambles
อาจต ้องความผิดทางอาญาด ้วยเช่นกัน
การติดสินบนเจ ้าหน ้าทีของรัฐบาลในประเทศหนึงสามารถส่งผลทีเป็ นไม่แต่เฉพาะการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายข
องท ้องถินเท่านันแต่ยังรวมถึงกฎหมายของประเทศอืนๆ อีกด ้วย ตัวอย่างเช่น
การติดสินบนเจ ้าหน ้าทีรัฐของต่างประเทศอาจส่งผลทีเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป
หรือออสเตรเลียทีมากกว่าหนึงกฎหมายขึนไปแม ้ว่าจะมีการให ้สินบนในประเทศอืนที Brambles
ดําเนินธุรกิจ บทลงโทษสําหรับการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายเหล่านีอาจเป็ นตังแต่โทษปรับหรือโทษจําคุก
ตลอดจนการส่งผลกระทบต่อชือเสียงไม่เพียงแต่ของ Brambles เท่านันแต่รวมถึงของบุคลากรทังหมด
นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินโดยตรงหรือของขวัญทีมีมล
ู ค่าสูงเกินไป ตัวอย่างของการติดสินบนอืนๆ
นันอาจรวมถึงการดําเนินการในภายหลังตามคําร ้อง
หรือเพือผลประโยชน์ของเจ ้าหน ้าทีรัฐหรือคูค
่ ้าทางธุรกิจ ดังนี: (ก) การเดินทาง การเลียงอาหาร
ความบันเทิงหรือการต ้อนรับทีมากเกินไปอืนๆ (ข) การบริจาคให ้กับพรรคการเมือง
การรณรงค์หาเสียงหรือการสนับสนุนเจ ้าหน ้าทีของรัฐ หรือ (ค)
การบริจาคเงินหรือการเป็ นผู ้สนับสนุนขององค์กร อาจมีการเสนอสินบน
สัญญาหรือให ้โดยทางอ ้อมผ่านหุ ้นส่วนธุรกิจ ผู ้ให ้บริการ ทีปรึกษาหรือตัวแทนอืนๆ ทีทํางานในนามของ
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Brambles รวมถึงการรให ้ค่าคอมมิชชันแบบลับๆ
5.4

การใช ้อิทธิพลในตําแหน่งหน ้าทีเป็ นรูปแบบหนึงของการทุจริตซึงเป็ นวิธป
ี ฏิบัตข
ิ องการใชอิ้ ทธิพลของบุค
คลในรัฐบาลหรือการติดต่อบุคคลทีมีอํานาจเพือให ้ได ้รับความช่วยเหลือหรือสิทธิพเิ ศษสําหรับบุคคลอืน
โดยปกติแล ้ว (แต่ไม่เฉพาะแค่) จะได ้รับเงินเป็ นค่าตอบแทน

5.5

การหลีกเลียงความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
บุคลากรอาจพบว่าตนเองอาจฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้านการติดสินบนหรือทุจริตหากตนมีความขัดแย ้งทางผล
ประโยชน์โดยเฉพาะเกียวกับสัญญา
ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์เหล่านีเกิดขึนเมือผลประโยชน์สว่ นตัวของคุณทับซ ้อนกับผลประโยชน์ของ
Brambles ตัวอย่างของขอบเขตต่างๆ ทีความขัดแย ้งอาจเกิดขึนได ้ คือ ผลประโยชน์สว่ นตัวในสัญญา
ั ญาในข ้อตกลง) หรือโดยอ ้อม
ไม่วา่ โดยตรง (ตัวอย่างเช่น กรณีทคุ
ี ณเป็ นคูส
่ ญ
ั ญาของข ้อตกลง
(กรณีทคุ
ี ณมีผลประโยชน์จากการเป็ นคูส
่ ญ
ั ญา
โดยการเป็ นเจ ้าของร่วมหรือเป็ นญาติใกล ้ชิดทีทํางานให ้หรือมีสว่ นได ้เสียในการเป็ นเจ ้าของ คูส
่ ญ
และจะได ้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ ้อมจากสัญญา) การจ ้างงานภายนอก Brambles
การใช ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับของ Brambles
ในธุรกรรมส่วนตัวหรือการแสวงหาหรือการยอมรับของขวัญหรือความบันเทิงทีนอกเหนือไปจากแนวทางป
ฏิบัตท
ิ ระบุ
ี ไว ้ในส่วนที 6 ของนโยบายนี
ด ้วยเหตุผลนี คุณควรไม่มส
ี ว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ทีเกียวข ้องกับหรืออาจดูเหมือนเกียวข ้องกับความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ หากคุณทราบว่า Brambles
กําลังพิจารณาหรือกําลังดําเนินธุรกิจกับนิตบ
ิ ค
ุ คลหรือบุคคลทีคุณมีความสัมพันธ์สว่ นตัวหรือทางการเงิน
คุณต ้องถอนตัวคุณออกจากการตัดสินใจหรือการกํากับดูแลดังกล่าวและเปิ ดเผยความสัมพันธ์ให ้กับผู ้จัดกา
รสายงานของคุณหรือสมาชิกฝ่ ายกฎหมายหรือฝ่ ายบุคคล
หากคุณไม่แน่ใจว่าสถานการณ์โดยเฉพาะใดบ ้างทีอาจก่อความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
โปรดติดต่อผู ้จัดการสายงานของคุณหรือสมาชิกฝ่ ายกฎหมายหรือฝ่ ายบุคคล

5.6

ของขว ัญและการต้อนร ับ นโยบายนีไม่ได ้ห ้ามไม่ให ้มีการต ้อนรับทีสมควร มีเหตุผลและเหมาะสม
(มอบให ้และได ้รับ) แก่หรือจากบุคคลทีสาม
หากวัตถุประสงค์ของการต ้อนรับนันคือเพือปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทเรา
นํ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สร ้างหรือรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5.7

บุคลากรของเราได ้รับอนุญาตในการให ้หรือรับของขวัญหรือการต ้อนรับทีมีเหตุผลเหมาะสมและอ ้างเหตุผลได ้
และสอดคล ้องตามนโยบายนี
และนโยบายหรือกฎหมายท ้องถินว่าด ้วยของขวัญและ/หรือการต ้อนรับทีใช ้บังคับเท่านัน

5.8

ห ้ามมิให ้ให ้ของขวัญหรือการต ้อนรับโดยมีการคาดหวังว่าจะได ้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการให ้ผลประ
โยชน์ทางธุรกิจ บุคลากรของเราต ้องไม่เรียกร ้องของขวัญ อาจมีการยอมรับของขวัญได ้
หากการให ้ของขวัญเหล่านันเกิดขึนไม่บอ
่ ย
และเพียงเพือวัตถุประสงค์ของการปลูกฝั งหรือสร ้างเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจเท่านัน
และไม่เกินจากมูลค่าจํากัดในหัวข ้อที 6.9 ด ้านล่าง

5.9

อย่างไรก็ตาม
ต ้องไม่มก
ี ารมอบหรือการยอมรับการต ้อนรับหรือของขวัญแก่หรือจากลูกค ้าหรือซัพพลายเออร์
ในช่วงเวลาทีก่อนและในระหว่างขันตอนการยืนประมูลหรือการเจรจาเรืองสัญญา
ซึงลูกค ้าหรือซัพพลายเออร์นันมีสว่ นร่วม โดยไม่คํานึงถึงมูลค่าของของขวัญเหล่านัน
หากบุคลากรไม่แน่ใจว่าไม่วา่ ช่วงเวลาใดทีเป็ นช่วงเวลาก่อนขันตอนการยืนประมูล
โปรดติดต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายมาตรฐานการปฏิบัตห
ิ รือสมาชิกท่านใดท่านหนึงของคณะทํางานป้ องกัน
การติดสินบน

5.10

บุคลากรไม่สามารถยอมร ับหรือให้ของขว ัญหรือการต้อนร ับใดๆ
แก่หรือในนามของเจ้าหน้าทีร ัฐบาลโดยไม่ได้ร ับการอนุม ัติลว
่ งหน้าจากคณะทํางานป้องก ันการติ
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ดสินบน ย่อหน ้า 5.2
อธิบายว่าใครเป็ นเจ ้าหน ้าทีของรัฐซึงรวมถึงพนักงานของหน่วยงานทีรัฐเป็ นเจ ้าของหรือควบคุม
5.11

พนักงานต ้องไม่ยอมรับหรือให ้ของขวัญแก่บค
ุ คลทีสามทีไม่ใช่รฐ
ั บาล ซึงมีมล
ู ค่าเกินกว่า 75
ยูโรหรือในสกุลเงินท ้องถินเทียบเท่าโดยไม่ได ้รับอนุมัตจิ ากผู ้จัดการสายงานของตนและต ้องตรวจสอบให ้
แน่ใจว่าของขวัญนันมีวัตถุประสงค์เพือการปลูกฝั งหรือเสริมสร ้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดีย
วเท่านัน ของขวัญทีมีมล
ู ค่าเกินกว่า 75
ยูโรหรือในสกุลเงินท ้องถินทีเทียบเท่าจากแหล่งใดแหล่งหนึงต่อปี จําเป็ นต ้องได ้รับการอนุมัตจิ ากผู ้จัดการ
สายงานของคุณ และของขวัญทีมีมล
ู ค่าเกินกว่า 250
ยูโรหรือในสกุลเงินท ้องถินทีเทียบเท่าจากแหล่งใดแหล่งหนึงต่อปี
นอกจากจะต ้องได ้รับการอนุมต
ั ข
ิ ้างต ้นแล ้วยังต ้องได ้รับการอนุมัตจิ ากคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนด ้ว
ย (หากบุคคลสองคนจากบริษัทเดียวกันซึงแต่ละคนเสนอให ้ของขวัญแก่บค
ุ ลากรในปี เดียวกัน
จะต ้องมีการรวมมูลค่าของของขวัญเพือพิจารณาว่าจะต ้องได ้รับการอนุมต
ั จิ ากผู ้จัดการสายงานเพียงคนเดี
ยวหรือยังต ้องได ้รับการอนุมต
ั จิ ากคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนด ้วย เพือหลีกเลียงข ้อสงสัยในกรณีนี
“แหล่งทีมา” ของของขวัญจะเป็ นบริษัท ไม่ใช่บค
ุ คลสองคนทีเสนอให ้ของขวัญ)

5.12

ตามทีได ้ระบุไว ้ในหัวข ้อที 9
บุคลากรของเราหรือบุคคลอืนทีทํางานในนามของเราจะต ้องลงบันทึกของขวัญหรือการต ้อนรับทีได ้ให ้หรือ
ได ้รับไว ้ (รวมถึงค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้อง ในกรณีทมี
ี ) โดยทันทีและอย่างถูกต ้อง
บันทึกดังกล่าวจะได ้รับการตรวจสอบโดยฝ่ ายบริหาร

6.

การบริจาคทางการเมือง

6.1

เราจะไม่ทําการบริจาคแก่พรรคการเมือง องค์กรหรือบุคคลทีมีสว่ นร่วมทางการเมือง

7.

ค่าอํานวยความสะดวก

7.1

ค่าอํานวยความสะดวกคือการจ่ายเงินให ้กับเจ ้าหน ้าทีของรัฐเพือรับประกันหรือเร่งรัดการดําเนินการตามปก
ติของรัฐบาลโดยไม่ใช ้ดุลยพินจ
ิ โดยเจ ้าหน ้าทีคนนัน
การชําระเงินประเภทนีมักจะได ้รับการร ้องขอจากเจ ้าหน ้าทีระดับล่างของรัฐเพือแลกกับการให ้บริการทีเจ ้า
หน ้าทีต ้องดําเนินการตามปกติและตามธรรมเนียม ที Brambles เราไม่จา่ ยค่าอํานวยความสะดวก

7.2

ค่าธรรมเนียมเร่งรัดการออกเอกสารซึงจ่ายโดยตรงให ้กับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการจ่าย
ค่าอํานวยความสะดวกภายใต ้กฎหมายต่อต ้านการติดสินบน ตัวอย่างเช่น
การชําระค่าธรรมเนียมเพือเร่งรัดการทําหนังสือเดินทาง ส่งพัสดุหรือดําเนินการเอกสารของรัฐ เช่น วีซา่
ไม่ถอ
ื เป็ นการจ่ายค่าอํานวยความสะดวกหากค่าธรรมเนียมดังกล่าวชําระให ้กับหน่วยงานของรัฐ—
ไม่ได ้ให ้กับตัวบุคคล—และได ้รับการเผยแพร่อย่างเปิ ดเผย หากคุณสงสัยว่าสามารถชําระเงินได ้หรือไม่
โปรดติดต่อสมาชิกกลุม
่ ป้ องกันการติดสินบน

8.

ภ ัยทีใกล้จะถึง

8.1

หากมีภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณทีใกล ้เข ้ามา
คุณอาจชําระเงินเพือหลีกเลียงอันตรายในทันที การสูญเสียธุรกิจของ Brambles
ไม่ใช่ภัยคุกคามทีใกล ้จะถึง เมือใดก็ตามทีเป็ นไปได ้
คุณควรปรึกษาและขออนุญาตจากกลุม
่ ป้ องกันการติดสินบนก่อนชําระเงิน อย่างไรก็ตาม
หากไม่สามารถขออนุมัตล
ิ ว่ งหน ้าได ้ คุณต ้องรายงานการชําระเงินภายใน 48
ชัวโมงหลังจากทีได ้ชําระเงินกับกลุม
่ ป้ องกันการติดสินบน

9.

ความร ับผิดชอบของคุณ

9.1

การป้ องกัน การตรวจจับและการรายงานการติดสินบนและการทุจริตรูปแบบอืนๆ
นันเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนทีทํางานกับเราหรือภายใต ้การควบคุมของเรา
่ ารฝ่ าฝื นต่อนโยบายนีไม่วา่
บุคลากรทังหมดต ้องหลีกเลียงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมใดก็ตามทีอาจนํ าไปสูก
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จะโดยบุคลากรหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้ให ้บริการ ทีปรึกษาหรือตัวแทนอืนๆ ของ Brambles
9.2

คุณต ้องแจ ้งให ้ผู ้จัดการตามสายงานของคุณหรือคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนโดยเร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไป
ได ้ หากคุณเชือหรือสงสัยว่าได ้เกิดการฝ่ าฝื นหรือขัดแย ้งกับนโยบายนี หรืออาจจะเกิดขึนในอนาคต

9.3

พนักงานคนใดก็ตามทีฝ่ าฝื นต่อนโยบายนีจ ะถูกดําเนินการทางวินัย
ซึงอาจส่งผลถึงการให ้ออกจากงานเนืองจากความประพฤติมช
ิ อบ

10.

การเก็บร ักษาบ ันทึก

10.1

เราต ้องเก็บรักษาบันทึกข ้อมูลทางการเงินและมีการควบคุมภายในทีเหมาะสม
อันเป็ นหลักฐานของเหตุผลทางธุรกิจสําหรับการชําระเงินให ้กับบุคคลทีสาม

10.2

คุณต ้องเก็บรักษาบันทึกของการต ้อนรับและของขวัญทังหมดทีได ้รับหรือมีการมอบให ้เป็ นลายลักษณ์อักษ
ร ทังทีถูกให ้และได ้รับโดยคุณ บันทึกดังกล่าวจะได ้รับการตรวจสอบโดยคณะทํางานป้ องกันการติดสินบน

10.3

คุณต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการเบิกคืนทังหมดทีเกียวข ้องกับการต ้อนรับ
ของขวัญหรือค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนสําหรับบุคคลทีสามมีการยืนส่งอย่างสอดคล ้องตามนโยบายทีใช ้บังคับขอ
งเรา และโดยเฉพาะอย่างยิงมีการบันทึกเหตุผลของค่าใช ้จ่ายนัน

10.4

บัญชี ใบแจ ้งหนี รวมทังเอกสารอืนและบันทึกทีเกียวข ้องกับการติดต่อธุรกิจกับบุคคลทีสาม เช่น ลูกค ้า
ซัพพลายเออร์และผู ้ติดต่อทางธุรกิจจะต ้องมีการจัดเตรียม
ี ัญชีทเป็
ี น “การจ่ายเงินนอกบัญชี”
ลงบันทึกและดูแลรักษาให ้ถูกต ้องและสมบูรณ์อย่างเคร่งครัด ต ้องไม่มบ
เพืออํานวยความสะดวกหรือป กปิ ดการชําระเงินทีไม่เหมาะสม
และเงินทุนส่วนตัวจะต ้องไม่ใช ้ในดําเนินการเพือการได ้มาซึงสิงทีเป็ นข ้อห ้ามโดยนโยบายนี

11.

วิธก
ี ารรายงานปัญหา

11.1

เราขอส่งเสริมให ้คุณรายงานข ้อกังวลเกียวกับปั ญหาหรือความสงสัยในการฝ่ าฝื นหรือการฝ่ าฝื นต่อนโยบาย
นีโดยเร็วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้

11.2

หากคุณไม่แน่ใจว่าการกระทํานันๆ จัดว่าเป็ นการติดสินบนหรือการทุจริตหรือไม่
หรือถ ้าหากคุณมีข ้อสงสัยอืนใด
สิงเหล่านีควรถูกนํ าขึนรายงานต่อผู ้จัดการตามสายงานของคุณและ/หรือคณะทํางานป้ องกันการติดสินบน
หรืออีกวิธห
ี นึง ในกรณีทคุ
ี ณไม่สะดวกใจทีจะพูดคุยกับผู ้จัดการ
หรือเกิดความกังวลใจหลังจากทีได ้ทําการรายงานนัน คุณควร (ไม่เปิ ดเผยชือได ้หากคุณต ้องการ)
ติดต่อสายด่วน Speak Up

12.

สิงใดทีต้องทําหากคุณตกเป็นเหยือของการติดสินบนหรือการทุจริต

12.1

สิงสําคัญคือคุณต ้องรีบบอกผู ้จัดการตามสายงานของคุณและ/หรือคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนโดยเร็
วทีสุดเท่าทีเป็ นไปได ้ หากคุณได ้รับข ้อเสนอทีเป็ นการติดสินบนโดย บุคคลทีสาม
ถูกร ้องขอให ้ทําการดังกล่าว สงสัยว่าสิงนีอาจเกิดขึนในอนาคต
หรือเชือว่าคุณกลายเป็ นเหยืออีกรูปแบบหนึงของกิจกรรมทีไม่ชอบด ้วยกฎหมาย

13.

การป้องก ัน

13.1

บุคลากรผู ้ปฏิเสธทีจะยอมรับหรือเสนอการติดสินบนหรือผู ้ทีพูดข ้อกังวลออกมาหรือรายงานการกระทําของ
ผู ้อืนนัน บางครังมีความกังวลในเรืองผลกระทบทีเป็ นไปได ้ ดังนันตามทีกําหนดไว ้ในนโยบาย Speak
Upของ Brambles ซึงเป็ นส่วนหนึงของจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ
เราจึงสนับสนุนการเปิ ดเผยและจะใ
ห ้การสนับสนุนใครก็ตามทีรายงานข ้อกังวลด ้วยความสุจริตใจอย่างแท ้จริงตามนโยบายนี
แม ้ว่าท ้ายสุดจะพบว่าเรืองดังกล่าวไม่เป็ นจริงก็ตาม
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13.2

เราจะไม่เพิกเฉยต่อการแก ้แค ้นเอาคืนหรือการทําอันตรายไม่วา่ รูปแบบใดทังสินทีเป็ นผลจากการทีสมาชิก
ของบุคลากรได ้ปฏิเสธการมีสว่ นร่วมในการติดสินบนหรือการทุจริต
หรือเนืองจากบุคลากรได ้รายงานความสงสัยของตนด ้วยความสุจริตใจว่ามีการกระทําทีเป็ นหรืออาจจะเป็ น
การติดสินบนหรือการทุจริตอืนๆ เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนในอนาคต
สมาชิกของบุคลากรผู ้ใดก็ตามทีถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการแก ้แค ้นเอาคืนต่อบุคลากรอืนอันเนืองจากก
ารปฏิเสธการมีสว่ นร่วมในการติดสินบนหรือการทุจริต
หรือในการรายงานความสงสัยของตนด ้วยความสุจริตใจว่าว่ามีการกระทําทีเป็ นการติดสินบนหรือการทุจริต
อืนๆ เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนในอนาคตจะถูกดําเนินการทางวินัย ขันสูงสุดและรวมถึงการสินสุดการจ ้างงาน
การปฏิบัตท
ิ เป็
ี นการแก ้แค ้นเอาคืนหรือการทําอันตราย เช่น การปลดจากตําแหน่ง ดําเนินการทางวินัย
ิ รือการแสดงความเดียดฉั นท์อนๆ
ื อันเนืองมาจากการรายงานปั ญหา
การปฏิบต
ั ห
หากคุณเชือว่าคุณประสบปั ญหาจากการถูกปฏิบัตด
ิ ังกล่าว
คุณควรแจ ้งต่อคณะทํางานป้ องกันการติดสินบนโดยเร็วทีสุดหรือติดต่อสายด่วน Speak Up

14.

การฝึ กอบรมและการสือสาร

14.1

การฝึ กอบรมเกียวกับนโยบายนีเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการปฐมนิเทศสําหรับบุคลากรใหม่ทังหมด
บุคลากรทีมีแนวโน ้มสูงว่าจะประสบกับการติดสินบนเนืองจากบทบาทหน ้าทีและตําแหน่งของตนจะได ้รับก
ารฝึ กอบรมทีเหมาะสมเรืองวิธก
ี ารนํ าไปใช ้และการยึดมันต่อนโยบายนี

14.2

หลักการไม่เพิกเฉยต่อการติดสินบนและการทุจริตของเราจะมีการสือสารให ้ซัพพลายเออร์
ผู ้รับเหมาและพันธมิตรทางธุรกิจทราบนับตังแต่การเริมต ้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับพวกเขา
และหลังจากนันตามความเหมาะสม
การติดตามตรวจสอบและการพิจารณาทบทวน

15.
15.1

คณะทํางานป้ องกันการติดสินบนจะติดตามตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและพิจารณาทบทวนการดําเนินน
โยบายนีเป็ นประจํา เพือพิจารณาในเรืองความเหมาะสม
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของนโยบาย
การปรับปรุงทีได ้กําหนดขึนจะมีการดําเนินการในทันทีทเป็
ี นไปได ้
ระบบและขันตอนการควบคุมภายในจะต ้องได ้รับการตรวจสอบเป็ นประจําเพือเป็ นการรับรองถึงความมีประสิ
ทธิภาพในการต่อต ้านการติดสินบนและการทุจริต

15.2

หัวหน ้าฝ่ ายกฎหมายหรือประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายการปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข ้อบังคับของ Brambles
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของ Brambles
เกียวกับการติดตามตรวจสอบนโยบายและการฝ่ าฝื นของนโยบายนีและยืนข ้อเสนอการปรับปรุงหรือเปลียน
แปลงใดๆ ของนโยบายนีต่อคณะกรรมการบริหาร

15.3

บุคลากรทังหมดมีหน ้าทีรับผิดชอบต่อการบรรลุความสําเร็จของนโยบายนีและควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าตน
ได ้ใช ้นโยบายนีในการเปิ ดเผยการละเมิดหรือการกระทําผิดทีตนสงสัย

15.4

บุคลากรได ้รับเชิญให ้เข ้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกับนโยบายนีและแสดงข ้อแนะนํ าสําหรับวิธก
ี ารปรับป
รุง ควรแจ ้งความคิดเห็น คําแนะนํ า และข ้อสอบถามต่างๆ
ต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายการปฏิบัตต
ิ ามระเบียบข ้อบังคับของ Brambles
ซึงจะเป็ นผู ้สือสารเรืองนีกับคณะทํางานป้ องกันการติดสินบน
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