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นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติ  
1. บทนําและวตัถปุระสงคข์องนโยบายน ี
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หนา้ 2 จาก 8 

 
1.1 หนงึในคา่นยิมร่วมของ Brambles คอื เราปฏบิัตอิยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ตามหลักจรยิธรรมและดว้ยความซอืสตัย ์และเคารพตอ่ชมุชนและสงิแวดลอ้ม 
 
การตดิสนิบนและการกระทําทไีมเ่หมาะสมทอีา้งถงึในนโยบายนไีมเ่พยีงแตเ่ป็นความผดิทางอาญาและทา
งแพ่งเทา่นัน แตย่ังขดัแยง้กบัคา่นยิมรว่มของเราดว้ย การมสีว่นรว่มในการกระทํานอีาจสง่ผลให ้Brambles 
หรอืคณุตอ้งเสยีคา่ปรับเป็นเงนิจํานวนมาก 
เสยีคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกบักฎหมายและการปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับ และตอ้งรับผดิทางแพง่ 
และอาจตอ้งโทษจําคกุสําหรบับคุคลทเีกยีวขอ้ง 
นอกจากนยีังอาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่ชอืเสยีงและมลูคา่ราคาตลาดของ Brambles 
ดว้ย 

 
1.2 นโยบายน:ี 
 

(a) กําหนดหนา้ทคีวามรับผดิชอบของเรา 
และหนา้ทคีวามรับผดิชอบของผูท้ทํีางานใหเ้ราในสว่นเกยีวขอ้งกบัการตดิสนิบนและการทจุรติ และ 

(b) ใหข้อ้มลูและคําแนะนําสําหรับผูท้ทํีางานใหเ้ราเกยีวกบัวธิกีารรับรูแ้ละจัดการปัญหาการตดิสนิบนและ
การทจุรติ 

(c) ในนโยบายนคํีาวา่ “เรา” “'ของเรา” “พวกเรา” และ “Brambles” นันหมายถงึบรษัิท Brambles จํากดั 
และกลุม่บรษัิท Brambles (“Brambles”)  
 

1.3 คณุตอ้งรับรองวา่คณุไดอ้า่น เขา้ใจและปฎบิตัติามนโยบายน ี
 
2. นโยบายนคีรอบคลมุถงึบคุคลใดบา้ง? 
 

นโยบายนมีผีลใชก้บับคุคลทกุคนทกุระดับททํีางานใหก้บัเราหรอืในนามของเรา 
รวมถงึกรรมการผูจั้ดการอาวโุส เจา้หนา้ท ีผูอํ้านวยการ พนักงาน (ไมว่า่จะเป็นพนักงานประจํา 
มสีญัญาจา้งทมีกีําหนดเวลาหรอืพนักงานชวัคราวก็ตาม) ทปีรกึษา ผูรั้บเหมา พนักงานฝึกงาน 
พนักงานทถีกูยมืตัวมาชว่ยงาน ลกูจา้งระยะสนัและพนักงานจากเอเจนซ ี
หรอืบคุคลใดก็ตามทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัเราในทกุสถานทตีัง (ในนโยบายนรีวมเรยีกวา่ “บคุลากร”)  

 
3. นโยบายของเรา : สนิบน การทจุรติและการเรข่ายอทิธพิลของเป็นสงิตอ้งหา้ม 
 
3.1 เราดําเนนิธรุกจิของเราอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ตามหลักจรยิธรรมและดว้ยความสจุรติ 

การปฏบิัตทิเีป็นการทจุรตินันเป็นสงิทเีราไมส่ามารถยอมรับไดแ้ละเราจะไมย่อมใหม้กีารตดิสนิบน 
การทจุรติและการใชอ้ทิธพิลในตําแหน่งหนา้ทใีนการดําเนนิงาน เรามุง่มันทจีะดําเนนิการอยา่งมอือาชพี 
ยตุธิรรมและดว้ยความซอืสตัยแ์ละความเคารพในขอ้ตกลงและความสมัพันธท์างธรุกจิทังหมดของเราทกุส
ถานททีเีราดําเนนิงาน 
และการนําไปใชแ้ละการบังคบัใชร้ะบบทมีปีระสทิธภิาพในการปราบปรามการตดิสนิบน 
เราจะปฏบัิตติามขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบยีบในทกุประเทศทเีราดําเนนิธรุกจิ 
 

3.2 นอกจากนเีรายงัคาดหมายใหผู้ท้เีราทําธรุกจิดว้ยใชม้าตรการปลอดสนิบนและการทจุรติเชน่เดยีวกบัเรา 
กอ่นการทําขอ้ตกลงกบับคุคลทสีามทดํีาเนนิการในนามของ Brambles Brambles 
จะทําการสอบทานธรุกจิอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมและมกีารไดม้าซงึการรับรองการปฏบิตัทิเีฉพาะเจาะจง
จากบคุคลทสีามนัน  
 

3.3 นโยบายนเีป็นสว่นหนงึของหลักจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิของ Brambles 
และควรจะศกึษารว่มกบัแนวปฏบิัตใินการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ ซงึมกีารตดิประกาศบน 
Walter และพนัธกจิและคา่นยิมตา่งๆ ของ Brambles 
ทกํีาหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณนดีังทไีดร้ับการแกไ้ขเพมิเตมิและเสรมิเขา้มาเป็นบางครัง  
 

4. ความรบัผดิชอบสําหรบันโยบายน ี 
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4.1 นโยบายนไีดรั้บการอนุมัตโิดยคณะกรรมการบรหิารของ Brambles 

และผา่นการรับรองจากประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายบรหิารของเรา เพอืแสดงถงึความมุง่มันของ Brambles 
ในการจัดการกบัปัญหาการตดิสนิบนและการทจุรติ ทมีงานผูนํ้าฝ่ายบรหิารของ Brambles 
มหีนา้ทรีับผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบการดําเนนินโยบายนแีละจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารของ 
Brambles ผา่นประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายบรหิารเกยีวกบักจิกรรมการตดิตามตรวจสอบของตน  
 

4.2 Brambles ไดแ้ตง่ตังคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนซงึทําการประชมุเป็นประจํา 
และมคีวามรับผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบการดําเนนินโยบายน ี
ดแูลทัวไปเรอืงการปฏบัิตติามนโยบายน ีการจัดหาการอบรมตามขอ้กําหนดของนโยบายน ี
และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารสอืสารกบัฝ่ายตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งอยา่งเหมาะสม  
 

4.3 องคป์ระชมุของคณะทํางานป้องกันการตดิสนิบนนปีระกอบดว้ยบคุคลตา่งๆ 
และบคุคลสามทา่นจากรายชอืตอ่ไปน ี

 
 หัวหนา้ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการกลุม่บรษัิท 
 ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการปฏบิัตติามกฎระเบยีบขอ้บังคับ 
 รองประธานและทปีรกึษาทัวไปประจําภมูภิาค EMEA  
 รองประธานและทปีรกึษาทัวไปประจําภมูภิาคอเมรกิาและเอเชยี-แปซฟิิก  

 
คณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนอาจมจํีานวนสมาชกิเพมิขนึไดเ้ป็นครังคราวหรอืถาวร 
ตามความจําเป็นของสถานการณ์หนงึใดหรอืสถานการณท์ัวไป 

 
4.4 ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายมาตรฐานการปฏบิัตขิอง Brambles 

มหีนา้ทรีับผดิชอบในการดแูลและการนํานโยบายนไีปปฏบัิตใินงานประจําวัน 
และเพอืตดิตามตรวจสอบการใชแ้ละความมปีระสทิธผิลของนโยบาย และเพอืรายงานเรอืงดังกลา่วตอ่ 
คณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนและคณะกรรมการของ Brambles  

 
4.5 ฝ่ายบรหิารและพนักงานระดับอาวโุสทกุระดับมหีนา้ทรีับผดิชอบในการนํานโยบายนไีปใชก้บัพนักงานในคว

ามดแูลของตนและเพอืรับรองวา่ผูท้ขีนึตรงกบัตนไดท้ราบและเขา้ใจนโยบายน ี 
 

5. การตดิสนิบน การทจุรติและการใชอ้ทิธพิลในตําแหนง่หนา้ทคีอือะไร? 
 
5.1 การทจุรติคอืการประพฤตมิชิอบของหน่วยงานสาธารณะหรอืเอกชนเพอืการไดม้าซงึประโยชนส์ว่นตวั 

 
5.2 สนิบนคอืสงิจงูใจหรอืรางวัลทมีกีารเสนอ 

สญัญาหรอืมอบใหแ้กห่น่วยงานของรัฐหรอืผูม้สีว่นรว่มในการดําเนนิธรุกรรมสว่นตวัเชงิพาณชิยโ์ดยตรงหรื
อโดยออ้ม เพอืการไดม้าซงึความไดเ้ปรยีบเชงิพาณชิย ์การทําสญัญา ระเบยีบขอ้บังคับหรอืสว่นบคุคล 
โดยการปฏบิัตงิานทไีมเ่หมาะสมของหน่วยงานหรอืกจิกรรมทเีกยีวขอ้งภายใตน้โยบายน ี
การตดิสนิบนเจา้หนา้ทขีองรัฐหรอืเอกชนนันเป็นสงิตอ้งหา้มในนโยบายน ี
ทังนจีะตอ้งใชก้ารดแูลเป็นพเิศษเมอืมกีารจดัการกบัการทจุรติในอดตี 
เนอืงดว้ยโดยทวัไปกฎหมายการตอ่ตา้นการทจุรติมคีวามยุง่ยากมาก 
อกีทังยังมกีารใชบ้ทกําหนดโทษทเีฉพาะเจาะจงเมอืมสีว่นเกยีวขอ้งกบัเจา้หนา้ทขีองรัฐ 

 
บคุคลตอ่ไปนีจัดวา่เป็น “เจา้หนา้ทขีองรัฐ” 
 
 เจา้หนา้ท ีพนักงานหรอืผูแ้ทนของหน่วยงานของรัฐ กรม กอง หน่วยงาน สาํนักงาน องคก์ร 

หน่วยงานยอ่ยหรอืองคก์รสาธารณะระหวา่งประเทศ 
องคก์รสาธารณะระหวา่งประเทศเป็นองคก์รทจัีดตังขนึโดยรฐับาล 
หรอืองคก์รระดบัภมูภิาคหรอืระดับสงูอนืๆ ยกตัวอยา่งเชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิ
องคก์ารของรัฐอเมรกินั (OAS) และกาชาดสากล 

 บคุคลทกีระทําในนามของรัฐบาล 
 พนักงานของหน่วยงานทรีัฐบาลเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ และ 
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 ผูส้มัครรับตําแหน่งทางการเมอืง 
 

ดังนันบางสว่นของนโยบายนจีงึมคีวามเครง่ครัดมากเป็นพเิศษเมอืมคีวามเกยีวขอ้งกบัรัฐบาล 
(ดตูัวอยา่งในหัวขอ้ท ี6) 

 
5.3 ตัวอยา่งของการตดิสนิบน ไดแ้ก ่

 

 การเสนอสนิบน 
 
คณุเสนอบัตรเขา้รว่มงานสําคัญงานหนงึแดผู่ท้อีาจเป็นลกูคา้ 
โดยมเีงอืนไขวา่พวกเขาจะตอ้งตกลงทจีะทําธรุกจิกบัเรา ใหส้ทิธพิเิศษทมีากกวา่คูแ่ขง่แกเ่รา 
หรอืลดราคาของพวกเขา 
 
สงิเหลา่นีเป็นความผดิทางอาญาเนอืงจากคณุไดทํ้าการเสนอเพอืการไดม้าซงึความไดเ้ปรยีบทางการคา้แ
ละสญัญา Brambles 
อาจตอ้งความผดิทางอาญาดว้ยเชน่กนัเพราะการเสนอดังกลา่วทําขนึเพอืการไดม้าซงึธรุกจิสําหรับเรา 
นอกจากนผีูท้อีาจเป็นลกูคา้ก็อาจตอ้งความผดิทางอาญาดว้ยในการยอมรับขอ้เสนอของคณุ 
 
 การรับสนิบน 
 
ซพัพลายเออรใ์หง้านแกห่ลานชายของคณุ 
แตม่เีงอืนไขสําหรับสงิตอบแทนทชีดัเจนวา่พวกเขาตอ้งการใหค้ณุใชอ้ทิธพิลของคณุในองคก์รของเราเพื
อรับรองวา่เราจะยังคงทําธรุกจิกบัพวกเขาตอ่ไป 
 
ซพัพลายเออรม์คีวามผดิทางอาญาในการใหข้อ้เสนอดังกลา่ว 
และคณุก็จะมคีวามผดิหากคณุยอมรับเงอืนไขน ี
เนอืงจากคณุทําการดังกลา่วเพอืการไดม้าซงึประโยชนส์ว่นตัว  
 
 การตดิสนิบนเจา้หนา้ทรีัฐของตา่งประเทศ 
 
คณุชําระเงนิหรอืจัดการใหบ้รษัิทชําระเงนิกบัเจา้หนา้ทขีองรฐัเพอืใหอ้งคก์รของเขาทํารายงานการตรวจสอ
บทมีผีลลัพธท์ดี ีหรอืออกใบอนุญาต หรอืไมจํ่าเป็นตอ้งทําอะไรบางอยา่งเพอืใหบ้รษัิทดําเนนิธรุกจิได ้

 
ความผดิของการตดิสนิบนเจา้หนา้ทรีัฐของตา่งประเทศเกดิขนึทันททีมีกีารยนืขอ้เสนอ 
เนอืงจากการเสนอดังกลา่วเกดิขนึเพอืการไดม้าซงึความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิสาํหรับ Brambles Brambles 
อาจตอ้งความผดิทางอาญาดว้ยเชน่กนั 
 
การตดิสนิบนเจา้หนา้ทขีองรัฐบาลในประเทศหนงึสามารถสง่ผลทเีป็นไมแ่ตเ่ฉพาะการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายข
องทอ้งถนิเทา่นันแตย่ังรวมถงึกฎหมายของประเทศอนืๆ อกีดว้ย ตัวอยา่งเชน่ 
การตดิสนิบนเจา้หนา้ทรีัฐของตา่งประเทศอาจสง่ผลทเีป็นการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายของสหรฐัอเมรกิา 
สหราชอาณาจกัร สหภาพยโุรป 
หรอืออสเตรเลยีทมีากกวา่หนงึกฎหมายขนึไปแมว้า่จะมกีารใหส้นิบนในประเทศอนืท ีBrambles 
ดําเนนิธรุกจิ บทลงโทษสาํหรบัการฝ่าฝืนตอ่กฎหมายเหลา่นอีาจเป็นตังแตโ่ทษปรับหรอืโทษจําคกุ 
ตลอดจนการสง่ผลกระทบตอ่ชอืเสยีงไมเ่พยีงแตข่อง Brambles เทา่นันแตร่วมถงึของบคุลากรทังหมด 
 
นอกเหนือไปจากการจา่ยเงนิโดยตรงหรอืของขวัญทมีมีลูคา่สงูเกนิไป ตัวอยา่งของการตดิสนิบนอนืๆ 
นันอาจรวมถงึการดําเนนิการในภายหลังตามคํารอ้ง 
หรอืเพอืผลประโยชนข์องเจา้หนา้ทรัีฐหรอืคูค่า้ทางธรุกจิ ดังน:ี (ก) การเดนิทาง การเลยีงอาหาร 
ความบันเทงิหรอืการตอ้นรับทมีากเกนิไปอนืๆ (ข) การบรจิาคใหก้บัพรรคการเมอืง 
การรณรงคห์าเสยีงหรอืการสนับสนุนเจา้หนา้ทขีองรัฐ หรอื (ค) 
การบรจิาคเงนิหรอืการเป็นผูส้นับสนุนขององคก์ร อาจมกีารเสนอสนิบน 
สญัญาหรอืใหโ้ดยทางออ้มผา่นหุน้สว่นธรุกจิ ผูใ้หบ้รกิาร ทปีรกึษาหรอืตัวแทนอนืๆ ททํีางานในนามของ 
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Brambles รวมถงึการรใหค้า่คอมมชิชนัแบบลบัๆ 
 

5.4 การใชอ้ทิธพิลในตําแหน่งหนา้ทเีป็นรปูแบบหนงึของการทจุรติซงึเป็นวธิปีฏบัิตขิองการใชอ้ทิธพิลของบคุ
คลในรัฐบาลหรอืการตดิตอ่บคุคลทมีอํีานาจเพอืใหไ้ดรั้บความชว่ยเหลอืหรอืสทิธพิเิศษสําหรับบคุคลอนื 
โดยปกตแิลว้ (แตไ่มเ่ฉพาะแค)่ จะไดรั้บเงนิเป็นคา่ตอบแทน 
 

5.5 การหลกีเลยีงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
บคุลากรอาจพบวา่ตนเองอาจฝ่าฝืนกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนหรอืทจุรติหากตนมคีวามขดัแยง้ทางผล
ประโยชนโ์ดยเฉพาะเกยีวกบัสญัญา 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์หลา่นเีกดิขนึเมอืผลประโยชนส์ว่นตวัของคณุทับซอ้นกบัผลประโยชนข์อง 
Brambles ตวัอยา่งของขอบเขตตา่งๆ ทคีวามขดัแยง้อาจเกดิขนึได ้คอื ผลประโยชนส์ว่นตัวในสญัญา 
ไมว่า่โดยตรง (ตัวอยา่งเชน่ กรณีทคีณุเป็นคูส่ญัญาในขอ้ตกลง) หรอืโดยออ้ม 
(กรณีทคีณุมผีลประโยชนจ์ากการเป็นคูส่ญัญาของขอ้ตกลง 
โดยการเป็นเจา้ของรว่มหรอืเป็นญาตใิกลช้ดิททํีางานใหห้รอืมสีว่นไดเ้สยีในการเป็นเจา้ของ คูส่ญัญา 
และจะไดร้ับประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มจากสญัญา) การจา้งงานภายนอก Brambles 
การใชข้อ้มลูทเีป็นความลับของ Brambles 
ในธรุกรรมสว่นตัวหรอืการแสวงหาหรอืการยอมรับของขวัญหรอืความบันเทงิทนีอกเหนอืไปจากแนวทางป
ฏบิัตทิรีะบไุวใ้นสว่นท ี6 ของนโยบายน ี
 
ดว้ยเหตผุลน ีคณุควรไมม่สีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ 
ทเีกยีวขอ้งกบัหรอือาจดเูหมอืนเกยีวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หากคณุทราบวา่ Brambles 
กําลังพจิารณาหรอืกําลังดําเนนิธรุกจิกบันติบิคุคลหรอืบคุคลทคีณุมคีวามสมัพันธส์ว่นตัวหรอืทางการเงนิ 
คณุตอ้งถอนตวัคณุออกจากการตัดสนิใจหรอืการกํากบัดแูลดังกลา่วและเปิดเผยความสมัพันธใ์หก้บัผูจั้ดกา
รสายงานของคณุหรอืสมาชกิฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายบคุคล 
หากคณุไมแ่น่ใจวา่สถานการณ์โดยเฉพาะใดบา้งทอีาจกอ่ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
โปรดตดิตอ่ผูจั้ดการสายงานของคณุหรอืสมาชกิฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายบคุคล 

 
5.6 ของขวญัและการตอ้นรบั นโยบายนไีมไ่ดห้า้มไมใ่หม้กีารตอ้นรับทสีมควร มเีหตผุลและเหมาะสม 

(มอบใหแ้ละไดร้ับ) แกห่รอืจากบคุคลทสีาม 
หากวัตถปุระสงคข์องการตอ้นรบันันคอืเพอืปรับปรงุภาพลักษณ์ของบรษัิทเรา 
นําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา สรา้งหรอืรักษาความสมัพันธท์างธรุกจิ 
 

5.7 บคุลากรของเราไดร้ับอนุญาตในการใหห้รอืรบัของขวัญหรอืการตอ้นรับทมีเีหตผุลเหมาะสมและอา้งเหตผุลได ้
และสอดคลอ้งตามนโยบายน ี
และนโยบายหรอืกฎหมายทอ้งถนิวา่ดว้ยของขวัญและ/หรอืการตอ้นรับทใีชบั้งคับเทา่นัน  
 

5.8 หา้มมใิหใ้หข้องขวัญหรอืการตอ้นรับโดยมกีารคาดหวังวา่จะไดร้ับผลประโยชนท์างธรุกจิหรอืการใหผ้ลประ
โยชนท์างธรุกจิ บคุลากรของเราตอ้งไมเ่รยีกรอ้งของขวัญ อาจมกีารยอมรับของขวัญได ้
หากการใหข้องขวัญเหลา่นันเกดิขนึไมบ่อ่ย 
และเพยีงเพอืวัตถปุระสงคข์องการปลกูฝังหรอืสรา้งเสรมิความสมัพันธท์างธรุกจิเทา่นัน 
และไมเ่กนิจากมลูคา่จํากดัในหัวขอ้ท ี6.9 ดา้นลา่ง 
 

5.9 อยา่งไรก็ตาม 
ตอ้งไมม่กีารมอบหรอืการยอมรับการตอ้นรับหรอืของขวัญแกห่รอืจากลกูคา้หรอืซพัพลายเออร ์
ในชว่งเวลาทกีอ่นและในระหวา่งขนัตอนการยนืประมลูหรอืการเจรจาเรอืงสญัญา 
ซงึลกูคา้หรอืซพัพลายเออรนั์นมสีว่นรว่ม โดยไมคํ่านงึถงึมลูคา่ของของขวัญเหลา่นัน 
หากบคุลากรไมแ่น่ใจวา่ไมว่า่ชว่งเวลาใดทเีป็นชว่งเวลากอ่นขนัตอนการยนืประมลู 
โปรดตดิตอ่ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายมาตรฐานการปฏบิัตหิรอืสมาชกิทา่นใดทา่นหนงึของคณะทํางานป้องกนั
การตดิสนิบน 
 

5.10 บคุลากรไมส่ามารถยอมรบัหรอืใหข้องขวญัหรอืการตอ้นรบัใดๆ 
แกห่รอืในนามของเจา้หนา้ทรีฐับาลโดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัลิว่งหนา้จากคณะทํางานป้องกนัการติ
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ดสนิบน ยอ่หนา้ 5.2 
อธบิายวา่ใครเป็นเจา้หนา้ทขีองรัฐซงึรวมถงึพนักงานของหน่วยงานทรัีฐเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ 
 

5.11 พนักงานตอ้งไมย่อมรับหรอืใหข้องขวัญแกบ่คุคลทสีามทไีมใ่ชร่ฐับาล ซงึมมีลูคา่เกนิกวา่ 75 
ยโูรหรอืในสกลุเงนิทอ้งถนิเทยีบเทา่โดยไมไ่ดรั้บอนุมัตจิากผูจั้ดการสายงานของตนและตอ้งตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ของขวัญนันมวัีตถปุระสงคเ์พอืการปลกูฝังหรอืเสรมิสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิแตเ่พยีงอยา่งเดยี
วเทา่นัน ของขวัญทมีมีลูคา่เกนิกวา่ 75 
ยโูรหรอืในสกลุเงนิทอ้งถนิทเีทยีบเทา่จากแหลง่ใดแหลง่หนงึตอ่ปีจําเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูจั้ดการ
สายงานของคณุ และของขวัญทมีมีลูคา่เกนิกวา่ 250 
ยโูรหรอืในสกลุเงนิทอ้งถนิทเีทยีบเทา่จากแหลง่ใดแหลง่หนงึตอ่ปี  
นอกจากจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตขิา้งตน้แลว้ยงัตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนดว้
ย (หากบคุคลสองคนจากบรษัิทเดยีวกนัซงึแตล่ะคนเสนอใหข้องขวัญแกบ่คุลากรในปีเดยีวกนั 
จะตอ้งมกีารรวมมลูคา่ของของขวัญเพอืพจิารณาวา่จะตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากผูจั้ดการสายงานเพยีงคนเดี
ยวหรอืยังตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนดว้ย เพอืหลกีเลยีงขอ้สงสยัในกรณีน ี
“แหลง่ทมีา” ของของขวัญจะเป็นบรษัิท ไมใ่ชบ่คุคลสองคนทเีสนอใหข้องขวัญ) 

 
5.12 ตามทไีดร้ะบไุวใ้นหัวขอ้ท ี9 

บคุลากรของเราหรอืบคุคลอนืททํีางานในนามของเราจะตอ้งลงบันทกึของขวัญหรอืการตอ้นรับทไีดใ้หห้รอื
ไดร้ับไว ้(รวมถงึคา่ใชจ้่ายทเีกยีวขอ้ง ในกรณทีมี)ี โดยทันทแีละอยา่งถกูตอ้ง 
บันทกึดังกลา่วจะไดรั้บการตรวจสอบโดยฝ่ายบรหิาร 
 

6. การบรจิาคทางการเมอืง 
 

6.1 เราจะไมทํ่าการบรจิาคแกพ่รรคการเมอืง องคก์รหรอืบคุคลทมีสีว่นรว่มทางการเมอืง 
 

7. คา่อาํนวยความสะดวก 
 

7.1 คา่อํานวยความสะดวกคอืการจา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐเพอืรับประกนัหรอืเรง่รัดการดําเนนิการตามปก
ตขิองรัฐบาลโดยไมใ่ชด้ลุยพนิจิโดยเจา้หนา้ทคีนนัน 
การชําระเงนิประเภทนมัีกจะไดร้ับการรอ้งขอจากเจา้หนา้ทรีะดับลา่งของรัฐเพอืแลกกบัการใหบ้รกิารทเีจา้
หนา้ทตีอ้งดําเนนิการตามปกตแิละตามธรรมเนยีม ท ีBrambles เราไมจ่า่ยคา่อํานวยความสะดวก 
 

7.2 คา่ธรรมเนยีมเรง่รัดการออกเอกสารซงึจา่ยโดยตรงใหก้บัรฐับาลหรอืหน่วยงานของรัฐไมถ่อืวา่เป็นการจา่ย
คา่อํานวยความสะดวกภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบน ตวัอยา่งเชน่ 
การชําระคา่ธรรมเนยีมเพอืเรง่รดัการทําหนังสอืเดนิทาง สง่พัสดหุรอืดําเนนิการเอกสารของรัฐ เชน่ วซีา่ 
ไมถ่อืเป็นการจา่ยคา่อํานวยความสะดวกหากคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วชําระใหก้บัหน่วยงานของรัฐ—
ไมไ่ดใ้หก้บัตัวบคุคล—และไดร้ับการเผยแพรอ่ยา่งเปิดเผย หากคณุสงสยัวา่สามารถชําระเงนิไดห้รอืไม ่
โปรดตดิตอ่สมาชกิกลุม่ป้องกนัการตดิสนิบน 

 
8. ภยัทใีกลจ้ะถงึ 
 
8.1 หากมภีัยคกุคามตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภยัของคณุทใีกลเ้ขา้มา 

คณุอาจชําระเงนิเพอืหลกีเลยีงอันตรายในทนัท ีการสญูเสยีธรุกจิของ Brambles 
ไมใ่ชภ่ัยคกุคามทใีกลจ้ะถงึ เมอืใดก็ตามทเีป็นไปได ้
คณุควรปรกึษาและขออนุญาตจากกลุม่ป้องกนัการตดิสนิบนกอ่นชําระเงนิ อยา่งไรก็ตาม 
หากไมส่ามารถขออนุมัตลิว่งหนา้ได ้คณุตอ้งรายงานการชําระเงนิภายใน 48 
ชวัโมงหลังจากทไีดชํ้าระเงนิกบักลุม่ป้องกนัการตดิสนิบน 

 
9. ความรบัผดิชอบของคณุ 

 
9.1 การป้องกัน การตรวจจับและการรายงานการตดิสนิบนและการทจุรติรปูแบบอนืๆ 

นันเป็นความรับผดิชอบของทกุคนททํีางานกบัเราหรอืภายใตก้ารควบคมุของเรา 
บคุลากรทังหมดตอ้งหลกีเลยีงการมสีว่นรว่มในกจิกรรมใดก็ตามทอีาจนําไปสูก่ารฝ่าฝืนตอ่นโยบายนไีมว่า่
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จะโดยบคุลากรหรอืพันธมติรทางธรุกจิ ผูใ้หบ้รกิาร ทปีรกึษาหรอืตัวแทนอนืๆ ของ Brambles 
 

9.2 คณุตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการตามสายงานของคณุหรอืคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนโดยเร็วทสีดุเทา่ทเีป็นไป
ได ้หากคณุเชอืหรอืสงสยัวา่ไดเ้กดิการฝ่าฝืนหรอืขดัแยง้กบันโยบายน ีหรอือาจจะเกดิขนึในอนาคต  
 

9.3 พนักงานคนใดก็ตามทฝ่ีาฝืนตอ่นโยบายนจี ะถกูดําเนนิการทางวนัิย 
ซงึอาจสง่ผลถงึการใหอ้อกจากงานเนอืงจากความประพฤตมิชิอบ  
 

10. การเก็บรกัษาบนัทกึ 
 

10.1 เราตอ้งเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูทางการเงนิและมกีารควบคมุภายในทเีหมาะสม 
อันเป็นหลักฐานของเหตผุลทางธรุกจิสาํหรับการชําระเงนิใหก้บับคุคลทสีาม 
 

10.2 คณุตอ้งเก็บรักษาบันทกึของการตอ้นรับและของขวัญทังหมดทไีดร้ับหรอืมกีารมอบใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษ
ร ทังทถีกูใหแ้ละไดร้ับโดยคณุ บันทกึดังกลา่วจะไดร้ับการตรวจสอบโดยคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบน  
 

10.3 คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเบกิคนืทังหมดทเีกยีวขอ้งกบัการตอ้นรับ 
ของขวัญหรอืคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึสําหรับบคุคลทสีามมกีารยนืสง่อยา่งสอดคลอ้งตามนโยบายทใีชบ้ังคับขอ
งเรา และโดยเฉพาะอยา่งยงิมกีารบันทกึเหตผุลของคา่ใชจ้า่ยนัน  
 

10.4 บญัช ีใบแจง้หน ีรวมทังเอกสารอนืและบันทกึทเีกยีวขอ้งกบัการตดิตอ่ธรุกจิกบับคุคลทสีาม เชน่ ลกูคา้ 
ซพัพลายเออรแ์ละผูต้ดิตอ่ทางธรุกจิจะตอ้งมกีารจัดเตรยีม 
ลงบันทกึและดแูลรักษาใหถ้กูตอ้งและสมบรูณ์อยา่งเครง่ครดั ตอ้งไมม่บีัญชทีเีป็น “การจา่ยเงนินอกบัญช”ี 
เพอือํานวยความสะดวกหรอืป กปิดการชําระเงนิทไีมเ่หมาะสม 
และเงนิทนุสว่นตัวจะตอ้งไมใ่ชใ้นดําเนนิการเพอืการไดม้าซงึสงิทเีป็นขอ้หา้มโดยนโยบายน ี 
 

11. วธิกีารรายงานปญัหา 
 
11.1 เราขอสง่เสรมิใหค้ณุรายงานขอ้กงัวลเกยีวกบัปัญหาหรอืความสงสยัในการฝ่าฝืนหรอืการฝ่าฝืนตอ่นโยบาย

นโีดยเร็วทสีดุเทา่ทเีป็นไปได ้ 
 

11.2 หากคณุไมแ่น่ใจวา่การกระทํานันๆ จัดวา่เป็นการตดิสนิบนหรอืการทจุรติหรอืไม ่
หรอืถา้หากคณุมขีอ้สงสยัอนืใด 
สงิเหลา่นีควรถกูนําขนึรายงานตอ่ผูจ้ดัการตามสายงานของคณุและ/หรอืคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบน 
หรอือกีวธิหีนงึ ในกรณีทคีณุไมส่ะดวกใจทจีะพดูคยุกบัผูจั้ดการ 
หรอืเกดิความกงัวลใจหลังจากทไีดทํ้าการรายงานนัน คณุควร (ไมเ่ปิดเผยชอืไดห้ากคณุตอ้งการ) 
ตดิตอ่สายดว่น Speak Up 
 

12. สงิใดทตีอ้งทาํหากคณุตกเป็นเหยอืของการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 
 

12.1 สงิสาํคัญคอืคณุตอ้งรบีบอกผูจั้ดการตามสายงานของคณุและ/หรอืคณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนโดยเร็
วทสีดุเทา่ทเีป็นไปได ้หากคณุไดร้ับขอ้เสนอทเีป็นการตดิสนิบนโดย บคุคลทสีาม 
ถกูรอ้งขอใหทํ้าการดังกลา่ว สงสยัวา่สงินีอาจเกดิขนึในอนาคต 
หรอืเชอืวา่คณุกลายเป็นเหยอือกีรปูแบบหนงึของกจิกรรมทไีมช่อบดว้ยกฎหมาย 
 

13. การป้องกนั 
 
13.1 บคุลากรผูป้ฏเิสธทจีะยอมรับหรอืเสนอการตดิสนิบนหรอืผูท้พีดูขอ้กงัวลออกมาหรอืรายงานการกระทําของ

ผูอ้นืนัน บางครงัมคีวามกงัวลในเรอืงผลกระทบทเีป็นไปได ้ดงันันตามทกํีาหนดไวใ้นนโยบาย Speak 
Upของ Brambles ซงึเป็นสว่นหนงึของจรรยาบรรณ ในการดําเนนิธรุกจิ 
เราจงึสนับสนุนการเปิดเผยและจะใ 
หก้ารสนับสนุนใครก็ตามทรีายงานขอ้กงัวลดว้ยความสจุรติใจอยา่งแทจ้รงิตามนโยบายน ี
แมว้า่ทา้ยสดุจะพบวา่เรอืงดังกลา่วไมเ่ป็นจรงิก็ตาม 
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13.2 เราจะไมเ่พกิเฉยตอ่การแกแ้คน้เอาคนืหรอืการทําอันตรายไมว่า่รปูแบบใดทังสนิทเีป็นผลจากการทสีมาชกิ

ของบคุลากรไดป้ฏเิสธการมสีว่นรว่มในการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 
หรอืเนอืงจากบคุลากรไดร้ายงานความสงสยัของตนดว้ยความสจุรติใจวา่มกีารกระทําทเีป็นหรอือาจจะเป็น
การตดิสนิบนหรอืการทจุรติอนืๆ เกดิขนึหรอือาจเกดิขนึในอนาคต 
สมาชกิของบคุลากรผูใ้ดก็ตามทถีกูตดัสนิวา่มคีวามผดิจากการแกแ้คน้เอาคนืตอ่บคุลากรอนือันเนอืงจากก
ารปฏเิสธการมสีว่นรว่มในการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 
หรอืในการรายงานความสงสยัของตนดว้ยความสจุรติใจวา่วา่มกีารกระทําทเีป็นการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ
อนืๆ เกดิขนึหรอือาจเกดิขนึในอนาคตจะถกูดําเนนิการทางวนัิย ขนัสงูสดุและรวมถงึการสนิสดุการจา้งงาน 
การปฏบิัตทิเีป็นการแกแ้คน้เอาคนืหรอืการทําอันตราย เชน่ การปลดจากตําแหน่ง ดําเนนิการทางวนัิย 
การปฏบิตัหิรอืการแสดงความเดยีดฉันทอ์นืๆ อันเนอืงมาจากการรายงานปัญหา 
หากคณุเชอืวา่คณุประสบปัญหาจากการถกูปฏบิัตดิังกลา่ว 
คณุควรแจง้ตอ่คณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนโดยเร็วทสีดุหรอืตดิตอ่สายดว่น  Speak Up 

 
14. การฝึกอบรมและการสอืสาร 
 
14.1 การฝึกอบรมเกยีวกบันโยบายนเีป็นสว่นหนงึของกระบวนการปฐมนเิทศสําหรับบคุลากรใหมท่ังหมด  

บคุลากรทมีแีนวโนม้สงูวา่จะประสบกบัการตดิสนิบนเนืองจากบทบาทหนา้ทแีละตําแหน่งของตนจะไดร้ับก
ารฝึกอบรมทเีหมาะสมเรอืงวธิกีารนําไปใชแ้ละการยดึมันตอ่นโยบายน ี 
 

14.2 หลักการไมเ่พกิเฉยตอ่การตดิสนิบนและการทจุรติของเราจะมกีารสอืสารใหซ้พัพลายเออร ์
ผูร้ับเหมาและพันธมติรทางธรุกจิทราบนับตังแตก่ารเรมิตน้ความสมัพันธท์างธรุกจิของเรากบัพวกเขา 
และหลังจากนันตามความเหมาะสม  

15. การตดิตามตรวจสอบและการพจิารณาทบทวน 
 
15.1 คณะทํางานป้องกนัการตดิสนิบนจะตดิตามตรวจสอบความมปีระสทิธภิาพและพจิารณาทบทวนการดําเนนิน

โยบายนเีป็นประจํา เพอืพจิารณาในเรอืงความเหมาะสม 
ความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของนโยบาย 
การปรับปรงุทไีดกํ้าหนดขนึจะมกีารดําเนนิการในทันททีเีป็นไปได ้
ระบบและขนัตอนการควบคมุภายในจะตอ้งไดร้ับการตรวจสอบเป็นประจําเพอืเป็นการรับรองถงึความมปีระสิ
ทธภิาพในการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ  
 

15.2 หัวหนา้ฝ่ายกฎหมายหรอืประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บังคับของ Brambles 
จะรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารของ Brambles 
เกยีวกบัการตดิตามตรวจสอบนโยบายและการฝ่าฝืนของนโยบายนแีละยนืขอ้เสนอการปรบัปรงุหรอืเปลยีน
แปลงใดๆ ของนโยบายนตีอ่คณะกรรมการบรหิาร 

 
15.3 บคุลากรทังหมดมหีนา้ทรีับผดิชอบตอ่การบรรลคุวามสําเร็จของนโยบายนแีละควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน

ไดใ้ชน้โยบายนใีนการเปิดเผยการละเมดิหรอืการกระทําผดิทตีนสงสยั 
 

15.4 บคุลากรไดร้ับเชญิใหเ้ขา้รว่มแสดงความคดิเห็นเกยีวกบันโยบายนแีละแสดงขอ้แนะนําสําหรับวธิกีารปรับป
รงุ ควรแจง้ความคดิเห็น คําแนะนํา และขอ้สอบถามตา่งๆ 
ตอ่ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับของ Brambles 
ซงึจะเป็นผูส้อืสารเรอืงนกีบัคณะทํางานป้องกันการตดิสนิบน 

 


