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หนา้ 2 จาก 10 

นโยบายวา่ดว้ยการซืDอขายหลกัทรัพย ์

นโยบายฉบบันี/มกีารใชคํ้าจํากดัความเป็นจํานวนมาก ซึGงจะเร ิGมดว้ยตวัอกัษรตวัพมิพใ์หญใ่นการบง่ชี/ 
สว่นของคําจํากดัความจะอยูใ่นสว่นทีG 7 ของตอนทา้ยนโยบายฉบบันี/ 
 
1. บทนํา  
 
ผูบ้รหิารและพนักงานไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นผูร้ว่มถอืหุน้ของบรษัิท Brambles ในระยะยาว เนื7องจากบรษัิท 
Brambles มรีายชื7ออยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์ASX (ซึ7งหมายความวา่ 
หุน้ของบรษัิทไดถ้กูแบง่สรรใหม้กีารซืDอขายแกส่าธารณะ) อยา่งไรก็ตาม ถอืเป็นเรื7องสําคญัที7ตอ้งมกีารกํากบัดแูล 
การซืDอขายหุน้ที7เกดิขึDนในชว่งระหวา่งการซืDอขายหุน้  
 
เอกสารฉบับนีDไดร้ะบนุโยบายวา่ดว้ยการซืDอขายหลักทรัพยข์อง Brambles 
และการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิทอื7นโดย "บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dง" วัตถปุระสงคข์องนโยบายมดีงันีD:  
(ก) เพื7อชว่ยเหลอืบคุคลที7หลกีเลี7ยงการดําเนนิการที7เรยีกวา่ “การซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน” (หรอื 

“การตดิตอ่ซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน”) 
(ข) เพื7อปกป้อง Brambles 

จากการกอ่ความเสยีหายในเชงิลบที7อาจจะเกดิขึDนจากการแทรกแซงของพนักงานระดบัอาวโุส 
และบคุลากรที7อาจกระทําผดิกฏหมายหรอืกระทําการไปเพื7อหวังผลประโยชนส์ว่นตนโดยการใชข้อ้มลูที7ไมไ่ดถู้
กเผยแพรแ่กส่าธารณะ 

 
จากเหตผุลดงักลา่ว 
นโยบายนีDขยายขอบเขตมากเกนิกวา่ขอบเขตที7กฎหมายกําหนดอยา่งเครง่ครัดในประเทศออสเตรเลยี 
 
นโยบายฉบับนีDรวมถงึ:  
(ก) กฎระเบยีบซึ7งบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงผูซ้ ึ7งประสงคท์ี7จะซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 

จะตอ้งปฏบัิตติาม รวมถงึกระบวนการที7จะตอ้งไดรั้บ การอนุมัตเิป็นการลว่งหนา้ตามที7ถกูกําหนดไวโ้ดยบังคบั  
(ข) การหา้มมใิหบ้คุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิทอื7น 

หากบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงมขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคาเกี7ยวกบับรษัิท ซึ7งไมไ่ดเ้ปิดเผยโดยทั7วไป  
(ค) การอธบิายสรปุโดยยอ่เกี7ยวกบักฎหมายที7 เกี7ยวเนื7องกบัการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

ในประเทศออสเตรเลยี การสรปุนีDไมไ่ดม้เีจตนาตามขอ้ความ ในกฎหมายทกุประการ 
และจัดเตรยีมขึDนเพื7อเป็นภมู ิหลังพืDนฐานเทา่นัDน  

 
BRAMBLES จะปฏบิตัติามนโยบายนี/อยา่งเอาจรงิเอาจงั 
พนกังานทีGละเมดิฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี/ถอืวา่เป็นการฝ่าฝืนเงืGอนไขการวา่จา้ง 
และอาจสง่ผลใหก้ารจา้งงานยตุลิงได ้ 

 
หากคณุมขีอ้สงสยัใดๆ เกี7ยวกบัการดําเนนิการในนโยบายฉบับนีD 
สามารถตดิตอ่หัวหนา้ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการกลุม่บรษัิท  
 
2. กฎระเบยีบในการซื/อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั Brambles   
 
2.1  บคุคลทีGไดร้บัการแตง่ต ั/ง 
 
นโยบายฉบับนีDประยกุตใ์ชก้บับคุคลดงัตอ่ไปนีD:   
(ก) กรรมการและหัวหนา้ฝ่ายกฏหมายและเลขานุการของกลุม่บรษัิท Brambles 
 
(ข) ผูท้ี7ออกจากการเป็นกรรมการบรหิารแตยั่งคงเป็นพนักงานของกลุม่บรษัิท 
 
(ค) สมาชกิทมีงานผูนํ้าฝ่ายบรหิารของบรษัิท Brambles และผูท้ี7ไดรั้บรายงานโดยตรง  
 
(ง) บคุลากรทัDงหมดที7มบีทบาทอยูใ่น Band 4 (พนักงานระดับกรรมการ) หรอืสงูกวา่ 

(จ) บคุลากรทัDงหมดที7อยูใ่นสํานักงานใหญข่องบรษัิท Brambles ในลอนดอนหรอืซดินยี ์
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(ฉ) บคุคลอื7นใดก็ตามที7ไดรั้บแจง้วา่มสีว่นเกี7ยวขอ้งในนโยบายฉบับนีDโดยประธานกรรมการบรหิารของบรษัิท 

Brambles หรอืสมาชกิทมีงานผูนํ้าฝ่ายบรหิารของบรษัิท Brambles 
ที7เกี7ยวขอ้งหรอืโดยหัวหนา้ฝ่ายกฏหมายและเลขานุการกลุม่บรษัิท และ 

 

(ช) บคุคลที7เกี7ยวขอ้งกบับคุคลที7กลา่วมาในขอ้ (a) ถงึ (f) ขา้งตน้ยกเวน้กรณีตามหัวขอ้ 2.7  
(i) คูส่มรส  
(ii) บตุร (รวมถงึบตุรบญุธรรม) ที7มอีายตํุ7ากวา่ 18 ปี  
(iii)  ผูไ้ดรั้บการเสนอชื7อ รวมถงึผูจั้ดการฝ่ายการลงทนุ ซึ7งมหีนา้ที7บรหิารกองทนุในนามของบคุคลนัDน  
(iv) บคุคลที7ไดรั้บความไวว้างใจ สมาชกิในครอบครัว หรอืครอบครัวใดๆ ที7ดแูลกจิการบรษัิท 

ถอืเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจั้ดการดแูลหรอืผูท้ี7ไดรั้บผลประโยชน ์ 
(v) บคุคลที7มหีุน้สว่นรว่มดว้ยหรอืบคุคลที7มสีว่นเกี7ยวขอ้ง ตามที7กลา่วขา้งตน้ในขอ้ (i) ถงึ (iii) ข้างต้น 

(ที7ดําเนนิการแทนตน) 
(vi) บรษัิทที7ครอบครัวนัDนบรหิารงานอยู ่บคุคลตามที7กลา่วมานีDถอืวา่เป็น บคุคลทีGไดร้บัการแตง่ต ั/ง 

ตามนโยบายฉบับนีD  
 
ชื7อและที7อยูบ่คุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงจะถกูใสไ่วใ้นระบบุฐานขอ้มลูของ Brambles เป็นครัDง ๆ ไป 
โดยมจีดุประสงคเ์พื7อการตรวจสอบตามนโยบายนีD และ 
เพื7อป้องกนัมใิหม้กีารซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยอาศยัประโยขนจ์ากการใชข้อ้มลูภายใน 
 
2.2 กฎระเบยีบท ัGวไป 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมทํ่าการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
ในกรณีที7ผูนั้ Dนมขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคาของบรษัิท Brambles ซึ7งไมไ่ดเ้ปิดเผยโดยทั7วไป (สถานการณ์ตา่ง ๆ 
ที7จะพจิารณาเมื7อมกีารเปิดเผยขอ้มลูโดยทั7วไปจะอธบิายไวใ้นยอ่หนา้สดุทา้ยของสว่นที7 5.1 ในนโยบายนีD) 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงจะตอ้งไมทํ่าการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles ตามที7ปรากฏในหัวขอ้ที7 3 
ของนโยบายฉบับนีD ซึ7งเรื7องนัDนเกี7ยวขอ้งกบัขอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคา ที7ยังไมไ่ดเ้ผยแพรสู่ส่าธารณะ 
แมว้า่บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงอาจกระทําไปโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ก็ตาม  
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมม่สีว่นเกี7ยวขอ้งในการใหข้อ้มลูภายในเกี7ยวกบัหลักทรัพยข์อง Brambles 
หรอืหลักทรัพยข์องบรษัิทอื7น ๆ แกบ่คุคลอื7น (ดหัูวขอ้ที7 5.1(ข) (iii) ดา้นลา่ง) โดยเด็ดขาด  
 
2.3 ไมม่กีารซื/อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั Brambles ในระยะส ั/น 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมม่สีว่นเกี7ยวขอ้งในการเก็งกําไรการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
ในระยะสั Dน บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งถอืหลักทรัพยข์อง Brambles เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วัน 
นี7ไมนํ่ามาบังคบัใชก้บัการขายหลักทรัพยข์อง Brambles ที7ไดรั้บเป็นรางวัลภายใน 30 วันจากวันที7ไดรั้บ 
ซึ7งการขายหลักทรัพยด์งักลา่วจะอยูใ่นสว่นที7 3 ของนโยบายนีD 
 
2.4 ตราสารอนุพนัธ ์ 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมซ่ืDอขายตราสารอนุพันธข์องบรษัิท Brambles 
 
กฎระเบยีบดงักลา่วยังนําไปปรับใชก้บัหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles ซึ7งรวมถงึสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์
หมายความวา่ผูท้ี7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมม่กีารทําขอ้ตกลงรับประกนัความเสี7ยง 
หรอืไดรั้บมาซึ7งผลติภัณฑท์างการเงนิใดๆ (เชน่ สญัญาสบัเปลี7ยนตราสารทนุ caps และ collars 
หรอืบรกิารประกนัความเสี7ยงอื7นๆ) โดยการใชส้ว่นแบง่สทิธ ิในหลักทรัพย ์อาจสง่ผลกระทบตอ่การลดลง 
หรอืการจํากดัความเสี7ยงที7เกี7ยวขอ้งกบัมลูคา่ทางการตลาดของหลักทรัพยบ์รษัิท Brambles 
 
2.5 การมอบดอกเบี/ยจากหลกัทรพัยผ์า่นหุน้ของ Brambles 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมม่อบดอกเบีDยจากหลักทรัพยผ์า่นหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles  
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ที7ตนถอือยู ่ตวัอยา่งสําหรับเหตกุารณ์ขา้งตน้ สามารถนําไปใชก้บัการใหกู้ย้มืเพื7อซืDอหลักทรัพย ์โดยปกตแิลว้ 
การใหกู้ย้มืเพื7อซืDอหลักทรัพยเ์ป็นการนําเงนิใหกู้ย้มืแกผู่กู้เ้พื7อใหส้ามารถซืDอหุน้ หรอืหลักทรัพยอ์ื7นๆ ได ้
หลักทรัพยสํ์าหรับเงนิกูนั้Dนเป็นหุน้หรอืหลักทรัพยท์ี7ซืDอ และบางครัDงเป็นหุน้อื7นๆ ที7ถอืโดยผูกู้ย้มืเงนิ  
การกูย้มืเพื7อซืDอหลักทรัพยส์ว่นมากจะใหส้ทิธิuผูใ้หย้มืในการจัดการหุน้ซึ7งถกูซืDอมาจากเงนิกูไ้ดใ้นบางกรณี 
โดยไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากผูย้มืหรอืมเีพยีงการแจง้ใหผู้ย้มืรับทราบ ในบางกรณี 
สทิธิuดงักลา่วสามารถมผีลบังคบัใชไ้ด ้24 ชั7วโมงหลังจากที7เกดิกรณีเฉพาะดงักลา่วขึDน 
หากบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งการที7จะถอดถอนเงนิกูท้ี7ยมืมาเพื7อซืDอหลักทรัพย ์
และหลักทรัพยสํ์าหรับเงนิกูก้อ้นนัDน รวมถงึหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
ผูใ้หกู้อ้าจสามารถขายหรอืซืDอขายหลักทรัพยนั์Dนได ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ในชว่งเวลาที7เกี7ยวขอ้งนัDนอาจอยูใ่นชว่งการปิดงวด 
หรอืผูท้ี7ไดรั้บการแตง่ตั Dงอาจครอบครองขอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคาที7เกี7ยวขอ้งกบับรษัิท Brambles 
ซึ7งยังไมม่กีารเผยแพร ่ดว้ยเหตนุีD อาจเป็นสาเหตทํุาใหบ้คุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงละเมดิฝ่าฝืนนโยบายฉบับนีDได ้
แมว้า่การกูย้มืเงนิเพื7อซืDอหลักทรัพยจ์ะถอืเป็นเหตกุารณ์ทั7วไป 
ซึ7งตอ้งมกีารมอบดอกเบีDยหลักทรัพยผ์า่นหุน้ของบรษัิท Brambles 
แตข่อ้ความในยอ่หนา้นีDหมายความรวมถงึดอกเบีDยหลักทรัพยใ์ดๆ เหนอืหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงอาจยังคงไดรั้บหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
อยูโ่ดยผา่นแบบมารจ์ิDนหรอืเงนิกูล้งทนุอื7นใดในกรณีที7ไมไ่ดใ้ชห้ลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
เป็นหลักทรัพยใ์นการกูเ้งนินัDน 

 
2.6 ฉนัสามารถซื/อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั Brambles ไดเ้มืGอไหร?่ 
 

ชว่งเวลาที7เหมาะสมสําหรับบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงในการซืDอขายหลักทรัพย ์Brambles 
คอืในขณะที7ไมม่ขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคา ซึ7งยังไมไ่ดเ้ผยแพร ่
โดยที7บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงนัDนจะรับทราบขอ้มลูนัDนหรอืไมก็่ตาม  
 
นอกเหนอืจากกฎระเบยีบทั7วไปแลว้ 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงไมไ่ดรั้บอนุญาตใหทํ้าการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
ในชว่งเวลาตั Dงแตวั่นที7เจ็ดกอ่นสิDนสดุชว่งสดุทา้ยของการรายงานทางการเงนิที7เกี7ยวขอ้งไปจนถงึวันแรกหลังจากที7มี
แถลงการณ์เบืDองตน้ในเรื7องผลประกอบการประจําปีหรอืประจําครึ7งปี (เชน่ ตั Dงแตวั่นที7 24 
ธันวาคมจนถงึการแถลงผลประกอบการประจําครึ7งปีในชว่งกลางเดอืนกมุภาพันธ ์และตั Dงแตวั่นที7 23 
มถินุายนจนถงึแถลงการณ์ชว่งสดุทา้ยของปีในชว่งกลางเดอืนสงิหาคม) ("ชว่งปิดงวด")  
 
Brambles อาจจะกําหนดใหช้ว่งเวลาอื7น 
เมื7อบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงไมไ่ดรั้บอนุญาตใหต้ดิตอ่ทําการซืDอขายหลักทรัพยเ์นื7องจากมขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่
ราคาที7ไมเ่ปิดเผยโดยทั7วไป ซึ7งชว่งเวลาที7กําหนดขึDนดงักลา่วเพื7อการนีDโดยเฉพาะและ ชว่งปิดงวด จะรวมเรยีกวา่ 
“ชว่งเวลาทีGไมอ่นุญาตใหทํ้าการซื/อขาย” 
 
2.7 ขอ้ยกเวน้ของกฎระเบยีบท ัGวไป 
 
นโยบายฉบับนีDจะไมม่ผีลบังคบัใชใ้นกรณีที7เกดิเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีD:  

(ก) การลงทนุ หรอื การซืDอขายหน่วยลงทนุ กองทนุ หรอื โครงการอื7น ๆ 
(นอกเหนอืจากโครงการที7เกี7ยวกบัการลงทนุในหลักทรัพยข์อง Brambles) 
ซึ7งมกีารลงทนุในสนิทรัพยข์องกองทนุ หรอื โครงการอื7น ๆ ที7อยูภ่ายใตก้ารตดัสนิใจของบคุคลที7สาม  

(ข) การซืDอขายภายใตข้อ้เสนอ หรอื หนังสอืเชญิชวนที7ทําขึDนเพื7อเชญิชวนผูถ้อืหลักทรัพยข์อง Brambles ทกุคน 
หรอื เป็นสว่นใหญ ่เชน่ สทิธติา่ง ๆ แผนการขายหลักทรัพย ์แผนการนําเงนิปันผลมาลงทนุใหม ่และ 
การซืDอคนืในราคาเทา่เดมิ โดยแผนดงักลา่วตอ้งระบถุงึระยะเวลา และ โครงสรา้งของขอ้เสนอ 
ซึ7งตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร (เชน่ การซืDอขาย 
รวมทัDงการตดัสนิใจซึ7งอาจจะสมัพันธห์รอืไมก็่ตามกบัการใหส้ทิธแิละการขายสทิธ ิ
ซึ7งจําเป็นตอ่การสรา้งสมดลุแหง่สทิธติามสว่นที7สามารถสละสทิธไิด)้  

(ค) การซืDอขายซึ7งไมม่กีารเปลี7ยนแปลงผลประโยชนใ์นหลักทรัพย ์( เชน่ การโอนหลักทรัพยข์อง Brambles 
ที7ถอือยูโ่ดยบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงใหแ้กก่องทนุเพื7อการเกษียน หรอื โครงการสะสมเงนิโครงการอื7น ๆ 
ซึ7งบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงนัDน ๆ เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์ 
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(ง) เมื7อบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจั้ดการดแูลสนิเชื7อ ในกรณีนีD การซืDอขายหลักทรัพยข์อง 
Brambles โดยใชส้นิเชื7อนัDน ๆ จะเป็นไปไดก็้ตอ่เมื7อ  

(i) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงไมไ่ดเ้ป็นผู ้ไดรั้บผลประโยชนจ์ากการจัดการดแูลสนิเชื7อนัDน ๆ  
(ii) การตดัสนิใจทําการซืDอขายระหวา่ 

งชว่งเวลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขายโดยผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจั้ดการดแูล 
ผูจั้ดการการลงทนุของบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงนัDน ๆ ซึ7งมอํีานาจในการตดัสนิใจอยา่งอสิระ และ 

(ii) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในใหแ้กผู่ไ้ดรั้บมอบหมายใหจั้ดการดแูลหรอืผูจั้ดการ
การลงทนุอื7น ๆ 

(จ) ถา้บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งการทําสญัญาขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรับ หรอื เพื7อการยอมรับขอ้เสนอ 
(ฉ) การดําเนนิการ (แตไ่มใ่ชก่ารขายหลักทรัพยข์อง Brambles) เกี7ยวกบัเรื7องสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์

อยูใ่นกรณีที7วันสดุทา้ยสําหรับการดําเนนิการเรื7องสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพยท์ี7สามารถกระทําไดร้ะหวา่งชว่งเ
วลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขายนัDน Brambles 
อยูใ่นชว่งเวลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขายเป็นเวลานานเป็นพเิศษ หรอื 
มชีว่งเวลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขายที7ตอ่เนื7อง และ 
ไมส่ามารถคาดหวังไดว้า่บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงจะสามารดํุาเนนิการเรื7องสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพยไ์ดอ้ยา่
งสมเหตสุมผล ณ ชว่งเวลาหนึ7ง ๆ โดยไมม่ขีอ้จํากดัในการกระทําการดงักลา่ว หรอื 

(ช) การซืDอขายภายใตแ้ผนการซืDอขายที7ไมไ่ดต้ดัสนิใจเอง 
ซึ7งตอ้งมกีารอนุมัตแิจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรตามรายละเอยีดในหัวขอ้ 3.1 และในกรณีที7:  

(i) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงไมไ่ดเ้ขา้รว่มแผน หรอื 
แกไ้ขแผนระหวา่งชว่งชว่งเวลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขาย และ  

(ii) แผนการซืDอขายไมอ่นุญาตใหบ้คุคลที7 
ไดรั้บการแตง่ตั Dงดําเนนิการอนัเกี7ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจวา่จะทําการซืDอขายอยา่งไร เมื7อไหร ่หรอื 
จะทําการซืDอขายหรอืไม ่

บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงจะตอ้งไมย่กเลกิแผนการซืDอขาย 

ยกเลกิหรอืเปลี7ยนแปลงเงื7อนไขการมสีว่นรว่มในแผนการซืDอขาย 

หรอืกอ่ใหเ้กดิการยกเลกิแผนการซืDอขายหรอืเป ลี7ยนแปลงระหวา่งชว่งเวลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขาย 

ยกเวน้วา่มขีอ้ยกเวน้ตามยอ่หนา้ที7 (.*  
 
2.8 บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการรกัษาความลบักบัทีGปรกึษาจากภายนอก 
 
จากผลการดําเนนิการหรอืการไดรั้บคําปรกึษาของบรษัิท Brambles 
มคีวามเป็นไปไดท้ี7ที7ปรกึษาจากภายนอกองคก์รสามารถเขา้ถงึขอ้มลูความออ่นไหวของราคา 
ซึ7งสง่ผลกระทบตอ่หลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles  
 
ขณะที7ที7ปรกึษาจากภายนอกองคก์รจะไมถ่อืวา่อยูภ่ายใตน้โยบายฉบับนีD ฉะนัDนทางบรษัิท Brambles 
ตอ้งใหท้ี7ปรกึษาจากภายนอกลงนามในบันทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการรักษาความลับเพื7อคุม้ครองขอ้มลูความออ่นไหวข
องราคาดงักลา่ว  
 
3.  การอนุมตักิารซื/อขาย 
 
3.1 การไดร้บัการอนุมตั ิ
 
กอ่นที7ผูไ้ดรั้บการแตง่ตั DงจะทําการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles บคุคลนัDนตอ้งไดรั้บการอนุมัตกิอ่นจาก:  

(ก) ประธานของบรษัิท Brambles (หรอืรองประธานหรอืประธานกรรมการบรหิาร ในกรณีที7ประธานบรษัิทไมอ่ยู)่ 
ในกรณีที7อนุมัตใิหแ้กก่รรมการ 
บคุคลที7ออกจากการเป็นกรรมการบรหิารแลว้แตยั่งเป็นพนักงานของกลุม่บรษัิท หรอืเลขานุการบรษัิท  

(ข) รองประธานหรอืประธานกรรมการบรหิาร ในกรณีที7อนุมัตใิหแ้กป่ระธาน  
(ค) เลขานุการบรษัิท ในกรณีที7อนุมัตใิหแ้กพ่นักงานคนหนึ7งคนใด กอ่นการอนุมัต ิ

เลขนุการบรษัิทตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากประธานบรษัิทหรอืกรรมการทา่นอื7นๆ กอ่น  
 
ขอ้บังคบัดงักลา่วนีDมผีลบังคบัใชต้ลอดไป  
 
เพื7อหลกีเลี7ยงขอ้สงสยั 
กระบวนการอนุมัตติอ้งดําเนนิการโดยบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงกอ่นที7จะตดัสนิใจดําเนนิการใด ๆ 
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อนัเกี7ยวกบัสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์ 
 
ผูท้ี7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมทํ่าการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
(รวมถงึการใชส้ว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพยใ์ดๆ ที7ถอือยู)่ จนกวา่จะไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อกัษร 
(รวมทัDงอเีมล) จากบคุคลผูม้อํีานาจตา่ง ๆ ตามรายละเอยีดที7ระบไุวใ้นหัวขอ้ที7 3.1 บรษัิท Brambles 
มสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการอนุมัตหิรอืปฏเิสธการอนุมัตโิดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ 
การปฏเิสธที7จะอนุมัตคํิารอ้งขอการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles 
จะถอืเป็นที7ส ิDนสดุและมผีลผกูพันกบับคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงที7ขออนุมัต ิ
 
หากไดรั้บอนุมัต ิจะสามารถดําเนนิการไดด้งัตอ่ไปนีD: 

(ง) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงอาจซืDอขายไดต้ามปรกตภิายใน 2 วันทําการหลังจากที7ไดรั้บอนุมัต ิ
ในกรณีที7มกีารเปลี7ยนแปลงตําแหน่ง บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงจะไดรั้บแจง้ภายในสองวันทําการ 
หากไมม่กีารซืDอขายเกดิขึDนภายในสองวันทําการ 
และหากบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงยังคงตอ้งการที7จะทําการซืDอขายหลักทรัพยอ์ยู ่
จะตอ้งดําเนนิการยื7นคําขอซืDอขายในครัDงตอ่ไป และ 

(จ) และกอ่นที7จะทําการซืDอขาย หากบคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงมขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคา ซึ7งยังไมไ่ดเ้ผยแพร ่
บคุคลดงักลา่วจะตอ้งไมทํ่าการซืDอขายดงักลา่วแมว้า่จะไดรั้บอนุมัต ิ 

 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงที7ไดรั้บแจง้วา่ตนไมส่ามารถทําการซืDอขายหลักทรัพยไ์ด ้
จะตอ้งไมส่ื7อสารขอ้เท็จจรงิดงักลา่วใหแ้กบ่คุคลอื7นไดรั้บทราบ  
 
3.2 การอนุมตักิารซื/อขายใน ชว่งเวลาทีGไมอ่นุญาตทําการซื/อขาย 
 
ในกรณีที7: 
 
(ก) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงอยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิที7ยากลําบากตามรายละเอยีดที7ระบไุวใ้นหัวขอ้ที7 3.3 

หรอื เกดิเหตกุารณ์ยกเวน้ตามรายละเอยีดที7ระบไุวใ้นหัวขอ้ที7 3.4 และ 
(ข) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงที7เกี7ยวขอ้งแจง้วา่ตนไมม่ขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคา ซึ7งยังไมไ่ดเ้ผยแพรโ่ดยทั7วไป 
 
ตอ้งมกีารอนุมัตติามดลุยพนิจิโดยบคุคลผูม้อํีานาจเกี7ยวขอ้งตามหัวขอ้ที7 3.1 
เพื7ออนุญาตใหบ้คุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั DงทําการซืDอขายในชว่งเวลาที7ไมอ่นุญาตใหทํ้าการซืDอขาย 
โดยถอืวา่อยูใ่นเงื7อนไขเดยีวกนักบัการอนุมัตทิี7กลา่วไวใ้นหัวขอ้ที7 3.1 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงที7จะขออนุมัตเิรื7องการทําการซืDอขายจะตอ้งขออนุมัตจิากบคุคลผูม้อํีานาจที7เกี7ยวขอ้ง 
ตามหัวขอ้ที7 3.1 ในกรณีที7อยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิที7ยากลําบาก หรอื อยูใ่นเงื7อนไขที7ไดรั้บการยกเวน้ และ 
การเสนอขาย หรอื ดําเนนิการขายหลักทรัพยข์อง Brambles 
 
การอนุมัตใิดๆ ดงัที7กลา่วมานีDตอ้งดําเนนิการลว่งหนา้ โดยไมส่ามารถอนุมัตไิดห้ลังจากที7เกดิเหตกุารณ์แลว้ 
 
3.3  
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงอาจอยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิที7ยากลําบาก 
หากมขีอ้ผกูมัดทางการเงนิที7ไมส่ามารถจัดการไดเ้ป็นเหตใุหต้อ้งทําการขายหลักทรัพยข์อง Brambles 
ตวัอยา่งเชน่ ภาระภาษีของบคุคลหนึ7ง ๆ อาจจะไมทํ่าใหบ้คุคลนัDน ๆ ตกอยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิที7ยากลําบาก 
เวน้เสยีแตว่า่บคุคลนัDน ๆ ไมส่ามารถหรอืไมม่วีธิกีารอื7นในการจัดการหรอืชําระภาระภาษีนัDน ๆ 
 
3.4  
 
เงื7อนไขที7ไดรั้บการยกเวน้ จะมไีดใ้นกรณีที7: 
(ก) บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งทําตามคําสั7งศาล หรอื ถกูบังคบัตามอํานาจศาล (เชน่ 

ขอ้ตกลงแบง่ทรัพยส์นิระหวา่งบคุคลในครอบครัวหรอืระหวา่งทายาทโดยสจุรติ) หรอื 
ตามขอ้กําหนดแหง่กฎหมาย หรอื 
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กฎระเบยีบขอ้บังคบัที7มอํีานาจเหนอืกวา่ที7กําหนดใหต้อ้งโอนใหห้รอืขายหลักทรัพยข์อง Brambles หรอื 
(ข) เงื7อนไขอื7น ๆ ที7ทางประธานหรอืประธานเจา้หนา้ที7ฝ่ายการเงนิ (โดยมปีระธานเขา้มาเกี7ยวขอ้ง) 

พจิารณาใหไ้ดรั้บการยกเวน้ 
 
4. การแจง้การซื/อขาย 
 
4.1  
 
ผูบ้รหิาร 
ตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทรับทราบภายในสองวันทําการหลังจากที7มกีารเปลี7ยนแปลงผลประโยชนใ์นหลักทรัพยข์
องบรษัิท Brambles หรอืผลประโยชนข์องบคุคลที7เกี7ยวขอ้งอื7นใดตาม ที7ปรากฏในหัวขอ้ 2.1 (จ) ขา้งตน้  
 
ซึ7งจะชว่ยใหท้างบรษัิท Brambles สามารถแจง้แกต่ลาดหลักทรัพย ์ASX 
ใหรั้บทราบถงึการเปลี7ยนแปลงดอกเบีDยที7จะตอ้งเกดิขึDนในชว่งสดุทา้ยของวันทําการนับจากที7ไดรั้บทราบการแจง้ดงั
กลา่ว  
 
บคุคลผูไ้ดรั้บการแตง่ตั Dงอื7นใดทัDงหมดตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิททราบถงึการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท 
Brambles ภายในหา้วันทําการนับจากที7มกีารซืDอขายดงักลา่ว  
 
สําเนาของแบบฟอรม์ในการแจง้ที7เกี7ยวขอ้งสามารถขอไดจ้ากเลขนุการบรษัิท 
 
4.2  
 
การแจง้เกี7ยวกบัการซืDอขายจะตอ้งเป็นไปตามรายละเอยีดในยอ่หนา้ 4.1 
โดยตอ้งเขยีนแจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทรับทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร (รวมถงึการแจง้ทางอเีมล)  
 
5.   การซื/อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในคอือะไร? 
 
5.1 การหา้มการซื/อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  
 
ความหมายโดยรวมกลา่วคอื บคุคลจะมคีวามผดิในขอ้หาการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน หากวา่:  
(ก) บคุคลนัDนครอบครอง “ขอ้มลูภายใน” นั7นคอื ขอ้มลูนัDน ๆ ยังไมถ่กูเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

และในกรณีที7ขอ้มลูมกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะ จะมผีลตอ่ราคาหรอืมลูคา่ของหลักทรัพยข์องบรษัิท 
ขอ้มลูจะถอืวา่มผีลกระทบ 
หากขอ้มลูดงักลา่วอาจหรอือาจจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุของบคุคลทั7วไปที7ตอ้งการลงทนุในห
ลักทรัพยนั์Dนคอื ขอ้มลูที7ม ี“ความสําคญัตอ่ราคา” และ  

 
(ข) บคุคลนัDน  

(i) ซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท  
(ii) สง่เสรมิหรอืจัดใหบ้คุคลอื7นทําการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท 
(iii) ใหข้อ้มลูแกผู่อ้ื7นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ซึ7งบคุคลนัDนรับทราบหรอืควรจะทราบวา่ผูรั้บขอ้มลูนัDนอาจทําการซืDอขายหลักทรัพยห์รอืจัดใหบ้คุค
ลอื7นทําการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท (“การใหร้างวัล”)  

 
คําจํากดัความเกี7ยวกบัเงื7อนไขที7ตอ้งไดรั้บความพงึพอใจสําหรับขอ้มลูเพื7อประเมนิในกรณีที7มกีารเผยแพรโ่ดยทั7วไป 
แมว้า่คําจํากดัความอยา่งละเอยีดเป็นสิ7งสําคญัในการกําหนดความรับผดิตามกฎหมาย 
แตห่ลักการที7สําคญัทั7วไปซึ7งครอบคลมุถงึขอ้มลูที7ถกูเผยแพรโ่ดยทั7วไป ควรมดีงัตอ่ไปนีD: 
• ประกอบดว้ยเนืDอหาที7สงัเกตไดอ้ยา่งงา่ยดาย หรอื 
• มกีารประกาศไปยัง ASX หรอืเป็นที7สนใจของนักลงทนุซึ7งลงทนุในหลักทรัพยโ์ดยทั7วไป หรอื 
• ประกอบดว้ยการอนุมาน สรปุหรอืขอ้สรปุ ที7ไดจ้ากขอ้มลูที7อา้งถงึในสองขอ้ขา้งตน้  
 
5.2 บทลงโทษ 
 
การซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในถอืเป็นการกระทําผดิทางอาญา  
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บทลงโทษทางอาญาสําหรับการฝ่าฝืนขอ้หา้มในการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในมดีงันีD:  
(ก) สําหรับบคุคลธรรมดา – คา่ปรับสงูสดุไมเ่กนิ 765,000 เหรยีญสหรัฐและจําคกุสงูสดุไมเ่กนิ 5 ปี และ  
(ข) สําหรับบรษัิท – คา่ปรับสงูสดุไมเ่กนิ 7,650,000 เหรยีญสหรัฐ  
 
บทลงโทษเหลา่นีDนัDนเป็นปัจจบัุนตามวันที7ในนโยบายฉบับนีD แตอ่าจเปลี7ยนแปลงไดเ้มื7อเวลาผา่นไป 
ผูทํ้าการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในและบคุคลอื7นใดที7เกี7ยวขอ้งกบัการฝ่าฝืนดงักลา่วอาจตอ้งรับผดิชอบ
ในการจา่ยคา่ชดเชยใหแ้กบ่คุคลที7สามสําหรับความสญูเสยีใด ๆ ที7เกดิขึDน นอกจากนีD 
คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์องออสเตรเลยีอาจใหม้กีารลงโทษทางแพง่กบัผูท้ี7ใชข้อ้มลูภ
ายใน และหากเกี7ยวขอ้งอาจขอใหม้คํีาสั7งศาลในการตดัสทิธผิูท้ี7ใชข้อ้มลูภายในมใิหบ้รหิารจัดการบรษัิท 
 
5.3 ตวัอยา่งของขอ้มลูความออ่นไหวของราคา  
 
ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนีDคอืการแสดงการหา้มดงัที7กลา่วไวข้า้งตน้ ซึ7งหากขอ้มลูนีDถกูเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
อาจถอืวา่เป็นความออ่นไหวของราคา:  
(ก) บรษัิท Brambles กําลังพจิารณาการครอบครองหรอืการขายทรัพยส์นิที7สําคญั  
(ข) การขม่ขูเ่พื7อการดําเนนิคดสํีาคญัๆ ตอ่บรษัิท Brambles  
(ค) การเปลี7ยนแปลงสภาพทางการเงนิที7คาดการณ์ไวห้รอืที7เกดิขึDนจรงิของบรษัิท Brambles 

หรอืผลประกอบการของธรุกจิ  
(ง) การพัฒนาธรุกจิใหมท่ี7มคีวามสําคญั  
(จ) ความเป็นไปไดท้ี7จะไดรั้บหรอืสญูเสยีการทําสญัญาครัDงสําคญัๆ หรอืการอนุมัตจิากภาครัฐ  
(ฉ) เงนิปันผลที7เสนอหรอืการเปลี7ยนแปลงในนโยบายเงนิปันผล  
(ช) การเสนอขายหุน้ใหม ่ 
(ซ) การเปลี7ยนแปลงคณะกรรมการบรหิารหรอืผูบ้รหิารอาวโุสอื7น ๆ ที7สําคญั 
(ฌ) การสบืสวนดา้นระเบยีบขอ้บังคบัหรอืการตรวจสอบ หรอื 
(ญ) การละเมดิกฎหมายในสาระสําคญั  

 
5.4   การซื/อขายผา่นบคุคลทีGสาม 
 
บคุคลยังคงถอืวา่มคีวามผดิในขอ้หาการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในอนัเกี7ยวขอ้งกบัหลักทรัพยข์องบรษัิ
ท Brambles ถงึแมว้า่บคุคลนัDนไมใ่ชบ่คุคลที7ทําการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยตรงก็ตาม 
การหา้มดงักลา่วครอบคลมุถงึ:  
(ก) การซืDอขายผา่นตวัแทน เอเยน่ตห์รอืผูท้ี7เกี7ยวขอ้งอื7นๆ เชน่ สมาชกิในครอบครัว 

ผูไ้ดรั้บความไวว้างใจของครอบครัว และบรษัิทของครอบครัว และ  
(ข) การจัดใหม้กีารซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles โดยบคุคลที7สาม 

ซึ7งรวมถงึการชกัจงูหรอืโนม้นา้วบคุคลที7สามดําเนนิการซืDอขายดงักลา่ว  
 
5.5 ขอ้มลูทีGไดร้บั 
 
ทั DงนีDจะไมคํ่านงึถงึวธิกีารวา่บคุคลนัDนๆ ไดรั้บขอ้มลูมาไดอ้ยา่งไรหรอืไดม้าจากที7ได ้
และไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นขอ้มลูไดท้ี7ไดจ้ากบรษัิท Brambles จงึจะถอืวา่เป็นขอ้มลูภายในแตอ่ยา่งใด  
 
5.6 โครงการหลกัทรพัยข์องพนกังาน 
 
การหา้มการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในจะไมม่ผีลบังคบัใชก้บั:  
(ก) ในการยื7นคําเสนอ และ  
(ข) ในการไดรั้บภายใตก้ารยื7นคําเสนอ  
 
หลักทรัพยข์องบรษัิท Brambles โดยพนักงานของบรษัิท Brambles หรอืบรษัิทที7มคีวามเกี7ยวขอ้งอื7นๆ 
ซึ7งจัดทําขึDนภายใตแ้ผนงานวา่ดว้ยหุน้และออปชั7นสําหรับพนักงาน  
 
การหา้มการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในจะไมม่ผีลกบัการครอบครองหลักทรัพยโ์ดยพนักงานในหลักทรั
พยข์อง Brambles ตามแผนงานวา่ดว้ยหุน้และออปชั7นสําหรับพนักงาน อยา่งไรก็ตาม 
การหา้มการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในจะมผีลบังคบัใชใ้นประเทศออสเตรเลยีตอ่การขายหุน้ของพนักง
านใน Brambles ซึ7งไดรั้บมาจากแผนงานวา่ดว้ยหุน้และออปชั7นสําหรับพนักงาน  
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แมว้า่จะมหีรอืไมม่กีารหา้มการซืDอขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ภายใตน้โยบายฉบับนีD 
การดําเนนิการใดๆโดยบคุคลที7ไดรั้บแตง่ตั Dงในเรื7องเกี7ยวกบัสว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพยข์อง Brambles 
จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตกิอ่นดใูนหัวขอ้ที7 3  
 
6. การซื/อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอืGน 
 
บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงตอ้งไมทํ่าการซืDอขายหลักทรัพยข์องบรษัิท หรอืนติบิคุคลใด ๆ 
ในกรณีที7ผูนั้ Dนมขีอ้มลูที7มคีวามสําคญัตอ่ราคาของนติบิคุคล ซึ7งไมไ่ดเ้ปิดเผยโดยทั7วไป 
ขอ้หา้มนีDรวมถงึขอ้มลูของบรษัิทหรอืนติบิคุคลอื7นใด ๆ 
ที7บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงครอบครองอนัเป็นผลจากตําแหน่งหนา้ที7ในบรษัิท Brambles (ตวัอยา่งเชน่ บรษัิท 
Brambles ตอ่รองสญัญาหรอืมกีารทําธรุกรรมกบับรษัิทหรอืนติบิคุคลอื7น ๆ) หรอืดว้ยวธิกีารอื7น ๆ (เชน่ 
ผา่นเครอืขา่ยสว่นบคุคล) 

 
7. การตคีวามหมาย  
 

ASX หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยข์องประเทศออสเตรเลยี 
 

สว่นแบง่สทิธใินหลกัทรพัย ์หมายถงึ ตราสารแสดงสทิธทิี7จะซืDอหรอืขายทรัพยส์นิ สว่นแบง่หุน้ และ 
สทิธใินหุน้ที7เป็นผลมาจากแผนงานวา่ดว้ยหุน้และตราสารแสดงสทิธทิี7จะซืDอหรอืขายทรัพยส์นิสําหรับพนักงานของ 
Brambles 
 
คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท Brambles  
 
Brambles หมายถงึ บรษัิท Brambles จํากดั  
 
ชว่งปิดงวด หมายถงึ 
ชว่งเวลาตั Dงแตวั่นที7เจ็ดกอ่นสิDนสดุชว่งสดุทา้ยของการรายงานทางการเงนิที7เกี7ยวขอ้งไปจนถงึวันแรกหลังจากที7มแี
ถลงการณ์เบืDองตน้ในเรื7องผลประกอบการประจําปีหรอืประจําครึ7งปี (เชน่ ตั Dงแตวั่นที7 24 
ธันวาคมจนถงึการแถลงผลประกอบการประจําครึ7งปีในชว่งกลางเดอืนกมุภาพันธ ์และตั Dงแตวั่นที7 23 
มถินุายนจนถงึแถลงการณ์ชว่งสดุทา้ยของปีในชว่งกลางเดอืนสงิหาคม)  
 
ซื/อขาย หรอืการซื/อขายที7เกี7ยวกบัหลักทรัพย ์หมายถงึ  
 
(ก) สมัคร ไดรั้บหรอืจําหน่ายหลักทรัพยท์ี7เกี7ยวขอ้ง (ไมว่า่จะเป็นคนดําเนนิการหรอืตวัแทน)  
(ข)  การจัดหาใหบ้คุคลอื7นสมัคร ไดรั้บหรอืจําหน่ายหลักทรัพยท์ี7เกี7ยวขอ้ง 

หรอืเขา้ทําสญัญาที7จะกระทําการดงักลา่ว หรอื  
 
(ค) ตดิตอ่สื7อสารโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืกอ่ใหเ้กดิการตดิตอ่สื7อสารเรื7องขอ้มลูที7สําคญัตอ่ราคากบับคุคลใด ๆ 

หากเป็นที7ทราบหรอืสมควรทราบวา่บคุคลนัDนจะหรอืมแีนวโนม้ที7จะใชข้อ้มลูในการทํากจิกรรมที7ระบไุวใ้นยอ่หน ้
า (ก) หรอื (ข)  
 

ตราสารอนุพนัธ ์หมายถงึ 
ผลติภัณฑท์างการเงนิซึ7งกอ่ใหเ้กดิผลกําไรตอบแทนโดยอาศยัการเคลื7อนไหวของราคาหลักทรัพย ์
รวมถงึการแลกเปลี7ยนออปชั7นที7ซืDอขายหรอืออปชั7นที7มอบใหบ้คุคลที7สาม และรวมถงึผลติภัณฑท์างการเงนิ 
(สญัญาสบัเปลี7ยนตราสารทนุ caps และ collars และขอ้ตกลงการรับประกนัความเสี7ยงอื7นๆ) 
ซึ7งมผีลกระทบตอ่การจํากดัความเสี7ยงที7เกี7ยวขอ้งกบัการเคลื7อนไหวของราคาดงักลา่ว  
 
บคุคลทีGไดร้บัการแตง่ต ั/งหมายถงึบคุคลตามที7ระบอุยูใ่นขอ้ 2.1  
 
กรรมการ หมายถงึสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร  
 
กรรมการบรหิาร หมายถงึกรรมการบรหิารที7ถกูปลดออกจากหนา้ที7การบรหิารหรอืจัดการของ Brambles 



 
 
นโยบายวา่ดว้ยการซื/อขายหลกัทรพัย ์

 

หนา้ 10 จาก 10 

 
กลุม่บรษิทั หมายถงึ Brambles หรอืบรษัิทลกูที7เกี7ยวขอ้ง  
 
ชว่งเวลาทีGไมอ่นุญาตใหทํ้าการซื/อขาย หมายถงึ: 
(ก) ชว่งปิดงวด หรอื 
(ข) ชว่งเวลาที7กําหนดเพิ7มเตมิ คอื 

ชว่งเวลาที7บคุคลที7ไดรั้บการแตง่ตั Dงไมไ่ดรั้บอนุญาตใหทํ้าการตดิตอ่ซืDอขายหลักทรัพยแ์ละจะกําหนดโดย 
Brambles เป็นครัDง ๆ ไป เมื7อพบวา่มขีอ้มลูสําคญัตอ่ราคาที7ไมเ่ปิดเผยโดยทั7วไป  

 
หลกัทรพัย ์หมายถงึ:  
(ก) หุน้  
(ข) หุน้กูห้รอืตราสารหนีD  
(ค) หน่วยของหุน้ดงักลา่ว  
(ง) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี7เกดิจากหุน้สามัญ 
(จ) สว่นแบง่สทิธใินหลักทรัพย ์และ 
(ฉ) ตราสารอนุพันธ ์ 
 
หลกัประกนัในหลกัทรพัย ์ หมายถงึ หลักประกนั สทิธใินการครอบครองทรัพยข์องผูอ้ื7น ใบแจง้หนีD การจํานอง 
หรอืภาระผกูพันอื7นๆ  
 
 


