
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวา่ดว้ยสื,อสงัคมออนไลน ์

 
 

Brambles Limited 

 

 

 

 

แกไ้ข:  1 มกราคม 2563 

เวอรช์ั7น 2.0 
 

  



 
 
นโยบายวา่ดว้ยสื,อสงัคมออนไลน ์

 

หนา้ 2 จาก 6 

นโยบายว่าด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

ภาพรวมของนโยบาย 

Brambles 
ทราบดีว่าส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นกับครอบค
รัว เพ่ือน และชุมชนต่างๆ ท่ัวโลก และเป็นส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ิม 
มากย่ิงข้ึนสำหรับการร่วมมือในองค์กรและธุรกิจ อย่างไรก็ดี 
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ันยังมีความเส่ียงและต้องใช้อย่างรับผิดชอบ 
เพ่ือให้แนวทางแก่พนักงานในการดำเนินการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบเก่ียวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ัน 
Brambles จึงได้สร้างนโยบายน้ีข้ึน โดยออกแบบมาเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท พนักงานของบริษัท 
รวมท้ังลูกค้าและซัพพลายเออร์ เพ่ือรับรองว่าการอ้างใดๆ ถึงช่ือของ Brambles 
หรือบริษัทสาขาไม่เป็นการละเมิดต่อข้อกำหนดด้านการรักษาความลับ 
และรับรองว่ามีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Brambles 
และนโยบายว่าด้วยการการเปิดเผยแล ะการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง 

นโยบายว่าด้วยส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัท Brambles จะใช้กับพนักงานทุกคนท่ีทำงานให้กับ Brambles 
หรือบริษัทสาขาย่อยแห่งใดแห่งหน่ึง  

ส่ือสังคมออนไลน์คืออะไร? 

ส่ือสังคมออนไลน์หมายรวมถึงวิธีการส่ือสารท้ังหมดหรือการประกาศข้อมูลหรือเน้ือหาประเภทใดๆ 
บนอินเทอร์เน็ตและรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ทางสังคมใดๆ แพล็ตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์มีรูปแบบต่างๆ มากมาย 
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบล็อกหรือไมโครบล็อกของคุณหรือของบุคคลอ่ืน (เช่น Twitter, Tumblr), ชุมชนเน้ือหา 
(เช่น YouTube), เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมและอาชีพ (เช่น Facebook, LinkedIn), ฟอร่ัมและบอร์ดสนทนา 
(เช่น Whirlpool, Google Groups), สารานุกรมออลนไลน์ (เช่น Wikipedia) รวมท้ังเกมเสมือนและโลกทางสังคม 
(เช่น World of Warcraft, Second Life) 

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์กำลังเติบโตข้ึนและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
นโยบายน้ียังจะครอบคลุมถึงการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 

ทำไม Brambles จึงพัฒนานโยบายว่าด้วยส่ือสังคมออนไลน์น้ีข้ึน? 

ในฐานะท่ีเป็นบริษัทท่ีมีหุ้นซ้ือขายในตลาดหลักทรัพทย์ Brambles 
ซ่ึงหมายรวมถึงพนักงานของบริษัทเองต้องธำรงมาตรฐานเม่ือมีการติดต่อส่ือสารท้ังภายในและภายนอก 
หลักการและแนวทางเดียวกันท่ีพบอยู่ในนโยบายของ Brambles 
รวมท้ังหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและมาตรการปลอดอันตรายจะนำไปใช้กับกิจกรรมทางออนไลน์ 
รวมท้ังท่ีเก่ียวข้องกับส่ือสังคมออนไลน์ด้วย โดยท้ายสุดน้ัน 
พนักงานแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนโพสต์ออนไลน์แต่เพียงผู้เดียว ก่อนสร้างเน้ือหาออนไลน์ 
พนักงานจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเก่ียวข้องตามมา 
พึงระลึกว่าความประพฤติของคุณท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติงานของคุณ การปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลท่ีทำงานในนามของ Brambles หรือบริษัทสาขา 
อาจส่งผลให้คุณได้รับโทษทางวินัยและรวมถึงการยุติการว่าจ้าง 
เราจะไม่เพิกเฉยต่อการโพสต์ท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจรวมถึงข้อคิดเห็นท่ีแสดงถึงการเลือกปฏิบัติ 
การก่อกวนและการคุกคามท่ีรุนแรง หรือการกระทำคล้ายคลึงกันท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกทำนองคลองธรรม 
หรือท่ีเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของ Brambles ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท 
และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับงานของพนักงานของบริษัท 

จะเกิดอะไรข้ึนหากมีผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดในนโยบายน้ี? 
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การไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ีอาจส่งผลให้มีการ ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับพนักงานหน่ึงคนหรือหลายคน 
ไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้างนอกจากน้ี 
อาจส่งผลให้หน่วยงานภายนอกดำเนินคดีทางกฎหมายยต่อบริษัทหรือพนักงานคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนของบริษั
ท 

คุณสามารถถามหรือแสดงความคิดเห็นทางอีเมลท่ี socialmedia@brambles.com 
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หลักการแนะนำ 

เคารพ - เป็นธรรมและสุภาพต่อเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้คนต่างๆ ท่ีทำงานในนามของ Brambles 
หรือบริษัทสาขาย่อยขององค์กร หลีกเล่ียงการใช้ข้อความ รูปถ่าย วิดีโอ 
หรือบันทึกเสียงท่ีอาจส่ือให้เห็นว่าเป็นอันตราย อนาจาร เป็นการคุกคามหรือข่มขู่ซ่ึงทำให้เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า 
หรือซัพพลายเออร์เส่ือมเสีย หรือท่ีอาจเป็นการล่วงละเมิดหรือระราน 
ตัวอย่างของพฤติกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการโพสต์ท่ีต้ังใจจะทำลายช่ือเสียงของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือเป็นการโ
พสต์ท่ีอาจก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีไม่เป็นมิตรในเร่ืองของเช้ือชาติ เพศ สีผิว 
สัญชาติหรือชาติกำเนิด ชนช้ัน ศาสนา อายุ ความพิการ สถานภาพการสมรส 
รสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานะอ่ืนใดท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายท่ีบังคับใช้  

เม่ือใดถ้ามีการออนไลน์ ก็มีการเปิดเผยต่อสาธารณะได้เม่ือน้ัน - พึงระลึกว่าเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า 
และซัพพลายเออร์มักสามารถเข้าถึงเน้ือหาออนไลน์ท่ีคุณโพสต์ได้ วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดน้ัน Brambles 
แนะนำให้พนักงานต้ังค่าความเป็นส่วนตัวในหน้าส่ือสังคมออนไลน์ส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์ด้วยระดับความปลอดภัย
สูงสุด 

รักษาความลับ - เก็บรักษาความลับทางการค้าของ Brambles และบริษัทสาขาย่อย 
รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะของบริษัทและข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ด้วย 
ความลับทางการค้าและข้อมูลเฉพาะของบริษัทอาจประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์ บริการ ความรู้ในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี รวมถึงผลลัพธ์ทางการเงิน 
อย่าโพสต์ข้อมูลการกำหนดราคา การเงิน หรือการปฏิบัติงาน รายงานภายใน นโยบาย กระบวนการ 
หรือการติดต่อท่ีเป็นความลับซ่ึงเก่ียวข้องกับธุรกิจภายในอ่ืนๆ รวมไปถึงการเดินทางทางธุรกิจหรือการนัดหมาย 
ซ่ึงไม่ได้เป็นข้อมูลเปิดเผยแก่ส่วนรวม นอกจากน้ี อย่าโพสต์ข้อมูลท่ีเป็นความลับใดๆ 
ของลูกค้าหรือของซัพพลายเออร์ท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีบุคคลท่ัวไปควรรู้ 

เคารพกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน - ถือว่าผิดกฎหมายในการท่ีจะส่ือสารหรือการให้ 
"ข้อมูล" ท่ีเป็นข้อมูลภายในแก่ผู้อ่ืน 
รวมท้ังการให้ข้อมูลผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของพวกเข
า การประพฤติดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดนโยบายว่าด้วยการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ Brambles 
หรือนโยบายว่าด้วยการการเปิดเผยและการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองด้วย 

โปร่งใส – ระบุตัวคุณเองว่าเป็นพนักงานทุกคร้ังท่ีคุณสร้างลิงก์เช่ือมเว็บไซต์ของ Brambles (หรือบริษัทสาขาย่อย) 
จากบล็อก เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ของคุณ หาก Brambles 
(หรือบริษัทสาขาย่อยบริษัทใดก็ตาม) เป็นหัวข้อของเน้ือหาท่ีคุณกำลังสร้าง 
โปรดแสดงความชัดเจนและเปิดเผยความจริงว่าคุณเป็นพนักงาน 
และทำให้ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทัศนคติของคุณฝ่ายเดียว ไม่ใช่จาก Brambles หรือบริษัทสาขาย่อย 
หรือพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลท่ีทำงานในนามของบริษัท 
หากคุณต้องพิมพ์เผยแพร่บล็อกหรือโพสต์เน้ือหาออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีคุณหรือ Brambles 
(หรือบริษัทสาขาย่อย) ดำเนินการอยู่น้ัน ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือมีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ เช่น “ประกาศต่างๆ 
บนเว็บไซต์น้ีเป็นของตัวข้าพเจ้าเองและไม่ได้สะท้อนทัศนคติใดๆ ของ Brambles หรือบริษัทสาขาย่อย” 

เฉพาะโฆษกท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ันท่ีสามารถดำเนินการในนามของบริษัท - 
นโยบายว่าด้วยการเปิดเผยและการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองของ Brambles 
กำหนดให้บุคลากรท่ีได้รับอนุญาตเหล่าน้ีสามารถแถลงข้อมูลแก่ส่ือ นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้นในนามของ 
Brambles ได้ นโยบายรน้ีใช้กับการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบของบริษัท 
รวมท้ังการติดต่อโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้วย คุณไม่ควรแสดงตัวเป็นโฆษกให้กับบริษัท 
เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตตามนโยบายว่าด้วยการการเปิดเผยและการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพูดในนามของ 
Brambles  
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คุณกระทำการในฐานะเป็นปัจเจกบุคคล - 
คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้วยตัวเองสำหรับความเป็นส่วนตัวและความเส่ียงต่างๆ 
ด้านความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับโพสต์และการติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ ท้ังหมดของคุณท่ีมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  

ไม่มีหาร “ลบท้ิง” ได้จริงบนอินเทอร์เน็ต - 
แน่ใจว่าคุณซ่ือสัตย์และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเม่ือโพสต์ข้อมูลหรือข่าว และหากคุณทำผิดพลาด 
ให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ตรงไปตรงมาเก่ียวกับโพสต์ก่อนหน้าน้ีท่ีคุณได้เปล่ียนเเปลง 
จำไว้ว่าอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลเกือบทุกอย่างไว้ ดังน้ัน แม้ว่าโพสต์จะถูกลบออกไปแล้วแต่ก็อาจค้นหาพบ 
ไม่โพสต์ข้อมูลหรือข่าวลือท่ีคุณทราบดีว่าเป็นเท็จเก่ียวกับ Brambles หรือบริษัทสาขาย่อย หรือพนักงาน ลูกค้า 
ซัพพลายเออร์ หรือคู่แข่งของบริษัทเด็ดขาด 

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในท่ีทำงาน - งดใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในเวลาทำงานของคุณหรือบนอุปกรณ์ท่ีเราจัดหาให้ 
เว้นแต่เก่ียวข้องกับงานท่ีได้รับอนุญาตจากผู้จัดการของคุณหรือสอดคล้องกับนโยบายของ 
บริษัทไม่ใช้ท่ีอยู่อีเมลของบริษัทเพ่ือลงทะเบียนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ บล็อก หรือเคร่ืองมือออนลไน์อ่ืนๆ 
ท่ีใช้เพ่ือการใช้งานส่วนตัว  

ไม่ตอบโต้ - Brambles 
ห้ามไม่ให้กระทำการเชิงลบต่อพนักงานคนใดท่ีรายงานการละเมิดต่อนโยบายน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีให้ความร่วมมือ
ในการสืบสวน 
พนักงานคนใดท่ีตอบโต้ต่อพนักงานอ่ืนท่ีรายงานการละเมิดต่อนโยบายน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีร่วมมือในการสืบสวนจ
ะต้องได้รับโทษทางวินัยรวมไปถึงการยุติการจ้างงาน  

ต่อไปน้ีเป็นรายการท่ี “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” ท่ีควรจะอ่านร่วมกับนโยบายข้างต้น รายการท่ี “ควรทำ” และ 
“ไม่ควรทำ” 
เหล่าน้ีและนโยบายข้างต้นจะนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบังคับใช้ท้ังหมด 

  



 
 
นโยบายวา่ดว้ยสื,อสงัคมออนไลน ์
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 ควรทำ  ไม่ควรทำ 

 
ปกป้องความลับทางการค้าของบริษัทแล
ะข้อมูล 
เฉพาะของบริษัทตามท่ีระบุข้างต้น 
รวมท้ังข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้าแล
ะซัพพลายเออร์ 
หากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 
ขอให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่าน้ีจะไม่ถูกนำไ
ปโพสต์ลงในเว็บไซต์ส่ือสังคมออนไลน์ใ
ดๆ 

 
โปร่งใสและเปิดเผยเสมอว่าคุณเป็นพนัก
งานหากคุณกำลังโพสต์เก่ียวกับงานท่ีคุ
ณทำหรือผลิตภัณฑ์และบริการท่ี 
Brambles (หรือบริษัทสาขาย่อย) 
จัดหาให้  

 จำไว้ว่าข้อมูลใดๆ 
ก็ตามท่ีโพสต์ในส่ือสังคมออนไลน์อาจแ
พร่ออกไปสู่ภายนอกได้ 
ไม่ว่าคุณจะต้ังค่าความเป็นส่วนตัวอย่าง
ไรก็ตาม 

 ยอมรับความผิดพลาด 
หากคุณรู้ว่าคุณได้ละเมิดนโยบายฉบับน้ี 
ขอให้บอกผู้จัดการของคุณให้ทราบโดย
เร็วท่ีสุด 

 
ยึดม่ันตามกฎหมายและยึดถือนโยบายข
อง Brambles 

 เราขอแนะนำให้รักษาระดับค 
วามปลอดภัยบนหน้าส่ือสังคมออนไลน์ส่
วนตัวของคุณอย่างเหมาะสม 

 ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือข่มเหงรังแก ก่อกวน 
หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใด รวมท้ังเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า 
ซัพพลายเออร์ หรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทรายอ่ืนๆ 

  
โพสต์เน้ือหาหม่ินประมาทเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 
Brambles หรือบริษัทสาขาย่อย 
หรือโพสต์เน้ือหาหม่ินประมาทเก่ียวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ 
หรือคู่แข่ง 

  โพสต์รูปโลโก้ เคร่ืองหมายการค้า หรือสินทรัพย์ของ 
Brambles ในโพสต์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก Brambles 

 
ตอบโพสต์เชิงลบหรือท่ีไม่พอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ของ Bramble ของบุคคลภายนอก รวมท้ังลูกค้า 
ซัพพลายเออร์ หรือคู่แข่ง 
พนักงานควรเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวท้ังหมดแก่ทีมผู้นำหรือ
ทีมฝ่ายติดต่อส่ือสารในท้องถ่ินท่ีจะรับผิดชอบตามนโยบายว่า
ด้วยการเปิดเผยและการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง 

 


