หลักจรรยาบรรณ

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่า ด้วยค่านิยม
ร่วมของเรา ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
และเคารพในบุคลากร ห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทของเรา สิ่งแวดล้อม และชุมชน
ที่เราทำ�งานอยู่
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Brambles มีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารกับทุกคนด้วยสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตทุกวัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
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การปกป้องบุคลากรและสถานที่ทำ�งาน
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ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เราจึงจำ�เป็นที่จะต้องอธิบายถึงสาเหตุที่เราให้ความสำ�คัญกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งมิใช่เฉพาะ
กับธุรกิจของเราเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำ�คัญกับสังคมและโลกใบนี้อีกด้วย ในฐานะที่เป็นแกนหลักของห่วงโซ่
อุปทานทั่วโลก เราสามารถสร้างความแตกต่างที่ดีให้แก่ชุมชนและทุกชีวิตได้
หลักจรรยาบรรณของ Brambles จะเน้นถึงค่านิยมและมาตรฐานที่สำ�คัญในการทำ�ธุรกิจของเรา ซึ่งสะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นของเราในการทำ�สิ่งที่ถูกต้องในทุกๆวัน ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์และจรรยา
บรรณ การปฏิบัติงานด้วยค่านิยมเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อาหาร ตลอดจน
ชุมชนที่เราอาศัยและดำ�เนินการอย ู่อีกด้วย

ของเรา
ปกป้องห่วงโซ่อุปทาน

14

ปกป้องบริษัทและผู้ถือหุ้นของเรา
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ปกป้องชุมชนของเรา

24

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการร้องเรียนและวัฒนธรรมทางจริยธรรมใน Brambles เนื่องจากทุกอย่างที่เรา
ทำ�หรือตัดสินใจอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและผลความสำ�เร็จของเราได้ จากการยึดถือหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในหลัก
จรรยาบรรณ ทำ�ให้เราทุกคนมีความเป็นผ ู้นำ�และมุ่งมั่นต่อ Brambles ผมอยากให้คุณทำ�ความค ุ้นเคยกับหลัก
จรรยาบรรณและนโยบายการแจ้งเหตุ (Speak Up Policy) ด้วยตัวเอง และโปรดแจ้งเหตุ (Speak Up)! ถ้า
คุณเห็นหรือสงสัยในการกระทำ�หรือพฤติกรรมที่มีพิรุธ
บุคลากรที่ยอดเยี่ยมและผลกระทบเชิงบวกที่เรามีต่อโลกใบนี้ ถือเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่จะนำ�พา
ธุรกิจนี้ เราสามารถร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เกรแฮม ชิพเชส (Graham Chipchase)
ประธานกรรมการบริหาร
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ปกป้องบริษัทและผู้ถือ
หุ้นของเรา

ปกป้องชุมชนของเรา

บทนำ�
หลักจรรยาบรรณของเรา: พื้นฐานของจริยธรรม
หลักจรรยาบรรณนี้ใช้กับฉันหรือไม่?

หากมีผู้ละเมิดมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในหลักจรรยาบรรณ
จะเกิดอะไรขึ้น?

ฉันควรใช้หลักจรรยาบรรณอย่างไร?

หากฉันมีคำ�ถามหรือสงสัยการกระทำ�ผิด
ฉันจะสามารถพูดคุยกับใครได้บ้าง?

ฉันจะสามารถดูนโยบายต่างๆ ของบริษัท Brambles
ได้จากที่ใด?

หากฉันแจ้งเหตุจะเกิดอะไรขึ้น?
ไม่ทนต่อการแก้แค้น
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หลักจรรยาบรรณของเรากำ�หนดให้เราทุกคนทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องในแต่ละวันและทุกๆ วัน แต่สิ่ง

หลักจรรยาบรรณของเรา: พื้นฐานของจริยธรรม

อย่างยิ่งเมื่อเรากำ�ลังเผชิญกับแรงกดดันทางธุรกิจหรือความขัดแย้งต่างๆ หากคุณกำ�ลัง

เรามุ่งมั่นที่จะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องในแต่ละวันและทุกๆ วัน ซึ่งหมายความว่าเราจะดำ�เนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์และโปร่งใสตามค่านิยมร่วมของเรา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั้งหมดที่บังคับใช้ รวมถึงนโยบาย กระบวนการ และแนวทางของบริษัท ซึ่งหมายความว่า
เราจะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ที่สุด และขับเคลื่อนด้วยค่านิยมทางจริยธรรมที่เข้มแข็งอย่าง
สม่ำ�เสมอ
หลักจรรยาบรรณนี้ คือ วิธีการหนึ่งที่เรานำ�ค่านิยมร่วมมาใช้กับธุรกิจใน Brambles ของเรา
ซึ่งจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เรา
อาศัยและทำ�งานอยู่

ที่ถูกต้อง ยุติธรรม หรือสอดคล้องกับข้อกำ�หนดนั้นก็ไม่ได้มีความชัดเจนเสมอไป โดยเฉพาะ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก โปรดพิจารณาค่านิยมร่วมของเราดังต่อไปนี้:
• ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นจากลูกค้า เราจะปฏิบัติต่อลูกค้าเช่นเดียวกับที่เราต้องการและ
คาดหวังว่าจะได้รับกับตัวเอง เราจะรับฟังความต้องการของลูกค้า ทำ�ความเข้าใจกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของลูกค้า เราจะส่งมอบมูลค่าและคุณภาพที่ดี เราจะลดต้นทุนใน
ห่วงโซ่อุปทาน และเราจะลดขยะในสิ่งแวดล้อม
• เราปรารถนาความสำ�เร็จ เราปรารถนามุ่งสู่ความเป็นเลิศและความสำ�เร็จ
• เรามุ่งมั่นต่อความปลอดภัย ความหลากหลาย บุคลากร และทีมงาน เราทราบดีว่าการ
มีบุคลากรที่มีแนวคิด ความสนใจ ประวัติการทำ�งานที่หลากหลาย ย่อมช่วยให้ Brambles
ประสบความสำ�เร็จ และเราจะส่งเสริมให้มีการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์และแสดงความคิด
แบบต่างๆ
• เราเชื่อในวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ เราอยากให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกหน
แห่งตลอดเวลา อย่ากลัวหากจะต้องเสี่ยง (ตราบใดที่ยังมีจริยธรรม) สร้างสรรค์ และ
เรียนรู้จากผลลัพธ์
• เราจะปฏิบัติงานตามกฎหมาย มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ตลอดจนเคารพต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม เราคือผู้นำ�ด้านความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนี่ไม่ใช่สโลแกนหรือ
แคมเปญทางการตลาด แต่เป็นวิธีทำ�ธุรกิจของเรา—วิถีชีวิตของเรา แต่เราจะไม่สามารถ
ช่วยให้ Brambles อยู่ในฐานะผู้นำ�ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทั่วโลกได้เลยหาก
เราทุกคนไม่เตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นและทำ�ใหสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่านั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก
ก็ตาม คุณลองถามตัวเองดูว่า “สิ่งที่ฉันกำ�ลังทำ�อยู่นั้นถูกกฎหมายหรือไม่ ฉันประพฤติตัว
เองอย่างมีจริยธรรมหรือไม่ ฉันปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และให้การสนับสนุนที่จำ�เป็นต่อการ

ค่านิยมร่วมของเรา
เรามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารกับทุกคนด้วยสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตทุกวัน เราดำ�เนินการเช่นนี้ด้วย
การผลิตสินค้าส่งถึงผู้คนให้เพิ่มขึ้นหลายแห่งมากกว่าองค์กรอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยทรัพย์สิน 300
ล้านของเราในมากกว่า 55 ประเทศ แต่วิธีการที่เราทำ�นี้ก็มีความสำ�คัญเช่นเดียวกับสิ่งที่เราทำ�

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นหรือไม่?”
สำ�หรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เรานำ�ค่านิยมมาใช้ร่วมกับธุรกิจของเราใน
Brambles โปรดดู นโยบายความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท (Corporate Social
Responsibility Policy) ของ Brambles.
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หลักจรรยาบรรณนี้ใช้กับฉันหรือไม่?
ทุกคนที่ทำ�งานหรือเป็นตัวแทนของ Brambles จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ
Brambles ซึ่งรวมถึงผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคนของ Brambles ตลอดจน
บริษัทสาขาของ Brambles และบริษัทในเครือที่ถูกควบคุม รวมถึงผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่ร่วม
และพนักงานของบริษัทในเครือดังกล่าว
ฉันควรใช้หลักจรรยาบรรณอย่างไร?
หลักจรรยาบรรณนี้จะมีกรอบการทำ�งานเชิงพฤติกรรมโดยทั่วไปสำ�หรับพนักงาน Brambles
ทุกคน โดยไม่คำ�นึงถึงสถานที่ นายจ้างโดยตรง หรือตำ�แหน่งงาน ซึ่งกำ�หนดให้เราปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำ�หนดทั้งหมดที่บังคับใช้ ตลอดจนนโยบาย กระบวนการ และ
แนวทางของบริษัท และกำ�หนดให้เราปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีบูรณภาพ
คุณควรอ่านหลักจรรยาบรรณเพื่อใช้เวลาทำ�ความเข้าใจกับสิ่งที่ Brambles คาดหวัง และ
วิธีการนำ�ความคาดหวังเหล่านี้มาปรับใช้กับคุณและบทบาทของคุณ จากนั้นหากมีสถานการณ์
เกิดขึ้น คุณควรศึกษาหลักจรรยาบรรณดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยงด้าน
กฎหมายหรือด้านจริยธรรมต่อคุณและต่อ Brambles
ขณะที่หลักจรรยาบรรณมีความครอบคลุม แต่ก็ไม่สามารถรวมทุกเรื่องและไม่สามารถที่จะคาด
การณ์สถานการณ์ทุกอย่างที่คุณอาจเผชิญได้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มติม โปรดดูนโยบายที่ระบุไว้ใน
หลักจรรยาบรรณนี้ ตลอดจนนโยบาย กระบวนการ หรือแนวทางอย่างละเอียดตามข้อกำ�หนด
ในท้องถิ่น ซึ่งพัฒนาขึ้นจากธุรกิจของคุณหรือจากการปรึกษาเพื่อหาแนวทางร่วมกับผู้จัดการ
สมาชิกทีมกฎหมายหรือทีมทรัพยากรบุคคล (Legal or Human Resources Teams) หรือ
สายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline)

• เราจะแข่งขันอย่างยุติธรรมในตลาดที่เราดำ�เนินการอยู่
• เราจะต้องทำ�งานอย่างปลอดภัยและนำ�เอาแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ความอยู่ดีกินดีของพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนที่เราดำ�เนินการอยู่มาใช้ใน
อุตสาหกรรม
• เราจะตั้งเป้าเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวต่อ Brambles มากกว่าข้อได้เปรียบเพียงระยะสั้น
ของแต่ละบุคคลด้วยค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ระยะยาวขององค์กร
• เราเชื่อว่าคนและทีมงานต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนร่วมงานในกลุ่มบริษัท เพื่อ
ให้บรรลุเป้ามายในบรษัทของเรา
• ทั้งคำ�พูดและการกระทำ�ของเราจะต้องแสดงถึงการเคารพให้เกียรติต่อผู้ที่เราทำ�งานด้วย
ซึ่งมีผู้คนและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของเขา
• การทุจริตถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะไม่มีการให้หรือรับสินบน เงินใต้ต้น หรือ
การชำ�ระเงินในแบบที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นกับฝ่ายใดทั้งสิ้น
• ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งหมดจะต้องมีการเก็บบันทึกไว้อย่างเหมาะสมและถูกต้องแม่นยำ�
• ตัวแทนขาย ที่ปรึกษา และผู้ให้คำ�ปรึกษาที่คล้ายคลึงกัน ควรได้รับการแต่งตั้งตามหลัก
เกณฑ์เหล่านี้ และได้รับเงินตามอัตราที่สอดคล้องกับมูลค่าของบริการของตนเอง
• สินทรัพย์และข้อมูลที่เป็นความลับควรได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ และพนักงานจะต้องไม่

หลักการทั่วไปเพื่อบูรณภาพทางธุรกิจมีอะไรบ้าง?
หลักจรรยาบรรณไม่ได้อธิบายถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั้งหมดหรือคำ�ตอบสำ�หรับ
ทุกๆ คำ�ถาม เมื่อใดที่คุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะทำ�นั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดจำ�
ไว้ว่าหลักการทั่วไปเกี่ยวกับบูรณภาพทางธุรกิจของเรา:

นำ�ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
• พนักงานจะต้องไม่มีส่วนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานและผลประโยชน์ของ Brambles
• Brambles ไม่มีการบริจาคให้แก่กลุ่มนักการเมือง

• ควรดำ�เนินทุกธุรกิจทั้งหมดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่
ธุรกิจนั้นๆ ตั้งอยู่
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ฉันจะสามารถดูนโยบายต่างๆ ของบริษัท Brambles ได้จากที่ใด?

หากฉันมีคำ�ถามหือสงสัยการกระทำ�ผิด ฉันจะสามารถพูดคุยกับใครได้บ้าง?

คุณสามารถดูนโยบายของ Brambles ได้บน Walter โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถ

ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำ�คัญต่อ Brambles การประพฤติผิดและการ

ดูนโยบายที่สนับสนุนหลักจรรยาบรรณได้โดยคลิกลิงก์ที่แสดงอยู่ในหลักจรรยาบรรณดั

ประพฤติมิชอบถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจ และเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของเรา

งกล่าว โดยไปที่ เว็บบอร์ดด้านกฎหมายและการกำ�กับดูแล (Legal and Compliance

วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องความไว้วางใจ คือ สิ่งที่พนักงานที่สงสัยว่ามีการกระทำ�ผิดอย่าง

Forum) บน Walter หรือสามารถดูสำ�เนาได้ที่หน่วยงานหรือศูนย์บริการของคุณ นโยบ

จริงใจจะต้องรับทราบว่า พนักงานเหล่านั้นมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการแจ้งเหตุโดยไม่

ายเหล่านี้จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางหัวข้อที่ครอบคลุมโดยหลักจรรยาบร

ต้องเกรงกลัวการแก้แค้นหรือเอาคืน ขณะที่การแจ้งเหตุอาจถือเป็นเรื่องยาก ค่านิยมร่วมของ

รณ และครอบคลุมหัวข้ออื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหลักจรรยาบรรณ พนักงาน Brambles

เรากำ�หนดให้เราทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะลำ�บากใจก็ตาม

ทุกคนมีหน้าที่รับทราบ ทำ�ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดของ Brambles
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ�ในกรณีที่คุณรายงานแจ้งการกระทำ�ผิด โปรดดู
หากมีผู้ละเมิดมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในหลักจรรยาบรรณจะเกิดอะไรขึ้น?

นโยบายการแจ้งเหตุ (Speak Up Policy)

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจ้างงาน หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณ อาจส่งผลให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมากไปจนถึงการไล่ออก

ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
การรายงานแจ้งการกระทำ�ผิดภายใต้ นโยบายการแจ้งเหตุ (Speak Up Policy) มีหลายวิธี
คุณสามารถติดต่อ:
• ผู้จัดการของคุณ
• ผู้จัดการลำ�ดับถัดไป
• สมาชิกในฝ่ายกฎหมาย กำ�กับดูแล หรือทีมตรวจสอบภายในหรือภายนอก
• ประธานคณะกรรมการ Brambles (Brambles Board of Directors) หรือ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ Brambles (Brambles Audit Committee)
นอกจากนี้ยังสามาถรายงานแจ้งผ่านสายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline) ได้ตลอด
24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอิสระบุคคลที่สาม หากต้องการรายงานแจ้งการ
กระทำ�ผิดผ่านสายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline) คุณสามารถไปที่
www.brambles.ethicspoint.com, ซึ่งจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศหรือภูมิภาค
หรือหมายเลขโทรฟรี หรือลิงก์ไปยังระบบแจ้งรายงานแบบออนไลน์ หรือสามารถโทรตามหมายเ
ลขที่แสดงบนโปสเตอร์การแจ้งเหตุ (Speak Up posters) ที่แสดงในหน่วยงานของคุณ
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หากฉันแจ้งเหตุจะเกิดอะไรขึ้น?
Brambles จะตอบกลับคำ�แนะนำ�หรือข้อมูลทั้งหมด และจดสืบสวนรายงานแจ้งการกระทำ�ผิด
ทั้งหมดตามความเหมาะสม รวมถึงการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ นโยบายของบริษัท และ
กฎหมาย หรือระเบียบที่บังคับใช้ รายงานแจ้งการกระทำ�ผิดทั้งหมดจะถูกดำ�เนินการอย่าง
จริงจังและสืบสวนอย่างเป็นความลับ

การรายงานแจ้งข้อกังวล
ถาม: ฉันได้พูดคุยกับผู้จัดการเกี่ยวกับสถานการที่ฉันคิดว่าเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ฉันไม่คิดว่าเธอได้ทำ�อะไรเลย และเธอบอกฉันว่าอย่ากังวลไปเลย ฉันรู้สึกกังวล ฉันควรทำ�
อย่างไรดี?
ตอบ: คุณควรพูดคุยกับผูจ
้ ด
ั การเป็นอันดับแรก เนือ
่ งจากเธออยากส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีม
่ ี
จริยธรรมและมีหน้าทีร
่ ก
ั ษาจรรยาบรรณ แต่หากคุณไม่สะดวกทีจ
่ ะพูดคุยกับผูจ
้ ด
ั การไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม หรือรูส
้ ก
ึ ว่าข้อกังวลของคุณจะไม่ได้รบ
ั การแก้ไข คุณควรติดต่อผูจ
้ ด
ั การลำ�ดับ
ถัดไป สมาชิกทีมกฎหมาย หรือสายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline)

การสืบสวนอย่างเป็นกลาง
ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากมีคนกล่าวหาว่าฉันกระทำ�ผิด แม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำ�อะไรผิดเลย?
ตอบ: Brambles จะไม่ถือว่ามีการกระทำ�ผิดเกิดขึ้นเพียงเพราะมีการทำ�รายงานแจ้งเข้ามา
แต่เราจะเริ่มทำ�การสืบสวนอย่างเป็นกลางโดยไม่มีการตั้งสมมติฐานหรือการสันนิษฐานใดๆ
เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ไม่ทนต่อการแก้แค้น

สมาชิกระดับผู้บริหารบางคนใน Brambles จะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธ

โปรดจำ�ไว้ว่า Brambles จะไม่ทนต่อการแก้แค้นหรือการเอาคืนใดๆ ซึ่งหมายความว่าไม่มี

เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของเรา ซึ่งคุณจะได้อ่านเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลแ

บุคคลใดในบริษัทที่จะสามารถลงโทษคุณไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ตราบใดที่คุณมีข้อสงสัยที่สมเหตุ

ละการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องของบริษัท (Continuous Disclosure and Corporate

สมผลในการแจ้งข้อกังวล

Communications Policy) ซึ่งถ้อยแถลงและการกระทำ�ของผู้จัดการเหล่านั้นในเรื่องนี้จะสร้า

รรมและถูกต้องต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และการติดต่อสื่อสารสาธารณะอื่นๆ

งบรรยากาศในการรับรู้เกี่ยวกับ Brambles ให้กับโลกภายนอก ดังนั้นผู้จัดการจำ�เป็นที่ต้องท
เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน

ำ�ให้ผู้จัดการใน Brambles ตระหนักถึงการละเมิดหรืออาจละเมิดหลักจรรยาบรรณที่อาจส่งผล
กระทบต่อการเปิดเผยของ Brambles สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้จัดการต้องราย

เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน ซึ่งหมายความว่าพนักงานทุกคนใน Brambles มีหน้าที่

งานแจ้ง และต้องแจ้งให้บุคคลใดทราบ โปรดดู แนวทางสำ�หรับกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการรายงา

และความรับผิดชอบที่ต้องรักษาวัฒนธรรมแห่งจริยธรรมและปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของเรา และ

นแจ้งเหตุร้ายแรง (Group Guidelines for Serious Incident Reporting)

ผู้ที่ทำ�หน้าที่บริหารบุคลากร รวมถึงผู้จัดการและผู้บริหารระดับอาวุโส มีหน้าที่พิเศษเพื่อทำ�ให้
เป็นตัวอย่าง เราหวังว่าผู้จัดการจะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่รับ
ผิดชอบของตนเอง และไม่ลำ�บากใจที่จะแจ้งข้อกังวลโดยไม่เกรงกลังต่อการแก้แค้นหรือเอาคืน
ผู้จัดการจะต้อง:
• ทำ�ตนให้เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการจะต้องทำ�ตนให้เป็น
ตัวอย่าง ไม่เพียงแต่คำ�พูดเท่านั้น แต่ต้องแสดงผ่านการกระทำ�ด้วย
• ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการจะต้อ
แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจว่าผลงานทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องที่สำ�คัญมากกว่าจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายอื่นๆ ของ Brambles
• รับทราบและให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่ถือเป็นตัวอย่างสำ�หรับหลักจรรยาบรรณและค่านิยม
ร่วมของเรา
• สร้างสภาพแวดล้อมแบบเปิดซึ่งพนักงานทุกคนรู้สึกสบายใจที่รายงานแจ้งข้อกังวล
• ให้ความช่วยเหลือเพื่อบังคับใช้หลักจรรยาบรรณ และ
• รายงานแจ้งการละเมิดหรืออาจละเมิดหลักจรรยาบรรณตามที่ระบุไว้ใน แนวทางสำ�หรับ
กลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการรายงานแจ้งเหตุร้ายแรง (Group Guidelines for Serious
Incident Reporting) ผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
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เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

สิทธิมนุษยชน

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

แรงงานเด็ก

เราจะหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิด
ขึ้นในสถานที่ทำ�งาน
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ยิ่งกว่านั้น Brambles ยังมุ่งมั่นที่จะทำ�งานเพื่อลดอันตรายเป็นศูนย์ (Zero Harm) ซึ่งหมาย

จิตวิญญาณในความกล้าของพนักงานถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Brambles

ลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเหล่านี้ Brambles

และเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม พนักงานควรรู้สึกว่า
เขาสามารถปรึกษาพูดคุยอย่างเป็นความลับได้ทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานใน
Brambles พนักงานควรสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว มั่นใจว่า Brambles จะตอบสนอง
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค เป็นความลับ และรวดเร็วที่สุด

ความว่าเรามุ่งมั่นที่จะให้มีการบาดเจ็บเป็นศูนย์ ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ และมีผ
จึงได้นำ�กฎบัตรว่าด้วยอันตรายเป็นศูนย์ (Zero Harm Charter) มาปรับใช้ กฎบัตรนี้กำ�หน
ดให้ค่านิยมและพฤติกรรมที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานอย่างปลอดภัย และแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�
หนดด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำ�ไปปรับใช้ในทุกอย่างที่เราทำ� ตั้งแต่การสร้างหรือซ่อมแซมอุ
ปกรณ์ ไปจนถึงรถบรรทุกหรือรถยก (forklifts) และการกำ�จัดของเสีย

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะปกป้องพนักงานให้มีความปลอดภัย
เราจะดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ
Brambles จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่
บังคับใช้ เราตั้งใจที่จะพัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการทำ�งานที่ปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น
สถานที่ทำ�งานที่มีความปลอดภัย และป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บ และคุณจะต้อง:
• เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งบังคับใช้กับ
คุณ หรือไซต์งานหรือการทำ�งานของคุณ
• ห้ามลดขั้นตอนความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน
• ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณเองอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนของเพื่อนร่วม
งาน
• ปฏิบัติตามแนวการทำ�งานที่ปลอดภัยและรายงานเกี่ยวกับอันตราย เหตุฉุกเฉิน และเหตุ
ร้ายที่เกือบจะเกิดขึ้นทั้งหมดในสถานที่ทำ�งาน
• ซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่มีความปลดภัยหรือไม่เหมาะสม และยืนยันให้ “หยุด
ทำ�งาน” หากจำ�เป็นเพื่อทำ�การแก้ไขปัญหา และ
• รายงานแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมให้ทีมผู้บริหารของ
Brambles รับทราบ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Brambles ที่มีต่อกฎหมายด้านสุขภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โปรดดูนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and
Safety Policy)

การทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
การขจัดหรือป้องกันอันตรายนั้นเริ่มจากการค้นหาและรายงานแจ้งให้ทราบ รายงานเหตุร้าย
ที่เกือบจะเกิดขึ้นและเหตุฉุกเฉินทั้งหมด และแจ้งเหตุให้ผู้จัดการหรือสมาชิกทีมสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรับทราบหากคุณรู้สึกว่ามีการมองข้ามหรือเพิกเฉยต่ออันตรายใดๆ
ตัวอย่างเช่น:
• ไม่สามารถรับหรือปฏิบัติได้ตามข้อบังคับ
• ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยได้ แม้ว่า
ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้กลายเป็นธรรมเนียมหรือกิจวัตรไปแล้วก็ตาม
• เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่บำ�รุงรักษามีไม่เพียงพอ
• ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติอย่างไม่ปลอดภัย และ
• ขาดคนดูแลเครื่องจักร หรือขาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือเกิดข้อบกพร่อง
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สิทธิมนุษยชน

Brambles ยินดีต้อนรับผู้มีประวัติการทำ�งานประสบการณ์ชีวิต และมุมมองที่หลากหลาย

การเคารพในสิทธิมนุษยชนถือ เป็นเรื่อ งพื้นฐานของ Brambles และชุมชนที่เราดำ�เนินงาน

เข้าใจว่าความแตกต่างของเราจะทำ�ให้เรามีความสามารถที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสร้าง

อยู่ ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ห้ามมิให้ใช้แ รงงานเด็ก แรงงานที่ถูกบังคับ

นวัตกรรมใหม่ และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของเรา เรามุ่งมั่นต่อโอกาสอันเท่าเทียมกันใระยะ

และแรงงานที่เ กณฑ์มา การค้ามนุษย์ และการเลือ กปฏิบัติในการจ้างงาน และการข่มขู่

ยาว และมุ่งมั่นที่จะรักษาที่ทำ�งานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการกลั่นแกล้งที่มีสาเหตุจาก

นอกจากนี้เ รายังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและชั่วโมงทำ�งานทั้งหมด ตลอดจนกฎหมาย

เชื้อชาติ เพศ สีผิว สัญชาติ หรือประเทศต้นกำ�เนิด ชนชั้น ศาสนา อายุ ความพิการ สถานภาพ

ทั้งหมดที่เ กี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว อิส รภาพในการรวมกลุ่ม การร่วมเจรจาต่อ รอง

สมรส ความโน้มเอียงทางเพศ การระบุเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับ

การย้า ยถิ่นฐาน และเวลาทำ�งาน โดเฉพาะอย่างยิ่ง:

ความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ เราให้คุณค่าต่อความ
ร่วมมือของบุคลากร และเราจะหาความเห็นร่วมกัน

แรงงานเด็ก

ในทุ ก ประเทศและทุกวัฒนธรรม เราต้ องการเป็ น นายจ้ างที ่ ทุกคนเลือก เรารับสมัคร จ้า ง

เราจะไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กเพื่อ ปฏิบัติงานของเราเองหรือ ของซัพพลายเออร์ เรา

จั ด วาง อบรม ตอบแทน และเลื ่ อนตำ � แหน่ ง คนที ่ ด ี ท ี ่ สุ ด สำ � หรับงานโดยพิจ ารณาจากคุณ งา

เชื่อว่า แรงงานทุกกรณีจ ะเป็นอันตราย ตักตวงเอาผลประโยชน์ หรือ สร้างความเสียหาย

มความดีและความสามารถที ่ เกี ่ ย วข้ องกั บงาน และเราจะไม่ ยอมให้มีพฤติกรรมที่ไม่มีความเค

ได้ถ้า เริ่มใช้แรงงานตั้งแต่อ ายุน้อ ยเกินไป ดังนั้นเราจึงไม่จ้างแรงงานเด็ก และเราจะไม่

ารพ หรือ ไม่เหมาะสม ตลอดจนการปฏิ บั ต ิ ท ี ่ ไ ม่ เ ป็ น กลางหรื อ การแก้แค้นใดๆ ทั้งสิ้นในสถา

ทำ�ธุร กิจ กับซัพพลายเออร์ที่จ้างแรงงานเด็กที่มีอ ายุต่ำ�กว่า 15 ปี หรือ อายุต่ำ�กว่าอายุจบ

นที ่ ทำ � งานและนอกสถานที ่ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ องกั บที ่ ท ำ � งาน เราได้ ก ำ � หนดความมุ่งมั่นต่อค่า นิยมเหล่า

การศึกษาภาคบังคับ หรืออายุขั้นต่ำ�ของการจ้างงานในประเทศ โดยเลือ กเอาอายุที่ส ูงสุด

นี ้ ไ ว้ ใ น นโยบายด้านความหลากหลายและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Diversity and Human Rights

นอกจากนี้ เราจะไม่จ ้า งงานบุคคลใดที่มีอ ายุต่ำ�กว่า 18 ปีถ้าบุคคลดังกล่าวอาจจะต้อ ง

Policy) และ นโยบายศั ก ดิ ์ ศรี ใ นสถานที ่ ท ำ � งานทั ่ ว โลก (Global Dignity at Work

ทำ�งานที่อาจจัดได้ว่า เป็นอันตรายและเราจะไม่ยอมให้ซัพพลายเออร์ที่ทำ�เช่นนี้

Policy) ของเรา
แรงงานที่ถูกบังคับ
ในฐานะพนักงาน Brambles เราหวังว่าคุณจะ:
ในการดำ�เนินงานของเราและของซัพพลายเออร์ เราจะห้ามมิให้บังคับใช้แ รงงานทุกรูปแบบ
• สนับสนุน Brambles ให้เราสามารถพัฒนาและส่งเสริมแรงงานที่มีความหลากหลาย

รวมทั้งแรงงานที่ถูกคุมขัง แรงงานถูกบังคับจากสัญญา แรงงานทาสหนี้ส ิน แรงงาน
ทหาร แรงงานทาส และรูป แบบอื่นใดของการค้ามนุษย์

• โปรดระมัดระวังวิธีการปฏิ สั ม พั น ธ์ ก ั บเพื ่ อนร่ ว มงานของคุณ ในสถานที่ทำ�งาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที ่ อยู ่ ใ นตำ � แหน่ งที ่ ม ี อำ � นาจน้ อยกว่ า ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่า งเป็นธรรม
ด้ ว ยความเคารพและให้ เ กี ย รติ และอย่ าแบ่ งแยกเชื ้ อชาติ ข่มขู่ หรือรังแก
• ปฏิ บัติอ ย่างมือ อาชีพ ทุ ก ครั ้ ง รวมถึ ง การสนทนา การประชุม การติดต่อสื่อสารผ่า น
อี เ มล และการแลกเปลี ่ ย นข้ อมู ล ออนไลน์ ใ นรู ปแบบอื ่ น ๆ ตลอดจนสร้า งสภาพแวดล้อม
ที ่ ด ี ซ ึ่งเห็น คุณค่าในความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื ่ น โปรดระมั ด ระวังการเลือกปฏิบัติ การข่มขู่
หรื อการรังแก และ
• โปรดแจ้งเหตุ (Speak Up) ให้ ผ ู ้ จั ด การ สมาชิ ก ที ม กฎหมาย หรือทีมทรัพยากรบุคคล
รั บ ทราบ (Legal Human or Resources Teams) หรือใช้กลไกใดกลไกหนึ่งดังที่
ระบุไว้ในนโยบายการแจ้ งเหตุ (Speak Up Policy) ซึ ่ งรวมถึงสายด่วนรับแจ้งเหตุ

แสดงความเป็นมิตร
หากคุณสงสัยว่ามีคนถูกข่มขู่หรือรังแก โปรดแจ้งเหตุ การส่งเสริม ปกป้อง ยืนหยัด และ
ตระหนักในสิทธิและความเท่าเทียมกันของเพื่อนร่วมงานใน Brambles ถือเป็นสิ่งสำ�คัญ สรุป
คือ หากคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำ�ให้รู้สึกว่าคุณถูกข่มขู่หรือรังแก คุณอาจอยากให้เพื่อน
ร่วมงานเป็นผู้แจ้งเหตุใหกับคุณ

(Speak Up hotline) ในกรณี ท ี ่ ค ุ ณเห็ น หรื อพบพฤติ กรรมการเลือกปฏิบัติ การข่มขู่
การรังแก หรือ การแก้ แ ค้ น
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5. ตื่นตัวอยู่เสมอ คุณถือเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับอีเมลจากคนที่คุณไม่รู้จัก อย่าเปิดอ่านและอย่าตอบอีเมลดัง

เราเคารพสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแต่ละบุคคล เราเชื่อมโยงกับพนักงานโดยผ่านทาง

กล่าว ตรวจสอบความเหมาะสมของอีเมลนั้นโดยโทรติดต่อผู้ส่งหรือรายงานอีเมลต้อง

ข้อตกลงร่วมและแบบรายบุคคล สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ประเพณี และระเบียบปฏิบัติ

สงสัย

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Brambles ในเรื่องสิทธิมนุษยชน โปรดดู
นโยบายด้านความหลากหลาย (Diversity Policy), นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human

Brambles เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละคน และจะใช้ รักษา

Rights Policy), นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก (Global Privacy Policy), นโยบายค

และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก (Global Privacy

วามเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงานทั่วโลก (Global Employee Data Privacy Policy),

Policy), นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงานทั่วโลก (Global Employee Data

และ เอกสารเพิ่มเติมสำ�หรับสหภาพยุโรป (Addendum for the European Union) ของ

Privacy Policy) และ เอกสารเพิ่มเติมสำ�หรับสหภาพยุโรป (Addendum for the

Brambles

European Union) ของ Brambles และเราจะ:
• วางระบบคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันความปลอดภั
ยและความลับของขอมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
• อนุญาตเฉพาะบุคคลที่ผ่านการอบรมและได้รับการอนุมัติให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลเท่านั้น และ

เราจะหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิดขึ้นในสถานที่ทำ�งาน
เราจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทั้งหมดที่ทำ�ให้เกิดหรือดูเหมือนทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของเราและผลประโยชน์ของ Brambles การตัดสินใจต่างๆ ทาง
ธุรกิจของเราจะต้องเป็นการพิจารณาที่ดี เป็นกลาง และซื่อสัตย์ต่อ Brambles และผู้ถือหุ้น
ของเรา ไม่ใช่ทำ�เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลของเรา

• ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด
ในฐานะพนักงาน Brambles คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเข้าถึงให้ปลอดภัย
และเป็นความลับ เพื่อดำ�เนินการดังกล่าว โปรดพิจารณาห้าขั้นตอนดังต่อไปนี้:
1. วิเคราะห์ คุณมีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง และข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่คุณสามารถเข้า
ถึงได้? อย่าคิดว่ามีเพียงแต่อีเมลเท่านั้น ให้พิจารณาถึงข้อมูลในกระดาษและการเข้าถึง
ระบบ โฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกัน และห้องเก็บแฟ้มข้อมูลด้วย
2. ลดสัดส่วนลง หากคุณไม่จำ�เป็นต้องเข้าถึงสิ่งใด อย่าเก็บสิ่งนั้นไว้ โปรดติดต่อผู้ดูแล
ระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอลดสิทธิการเข้าถึงหรือลบออก การลดสัดส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่
คุณมีอยู่ จะช่วยปกป้องข้อมูลที่คุณจำ�เป็นต้องใช้ได้ดียิ่งขึ้น
3. รักษาความปลอดภัย หากคุณมีข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลนั้นให้
ปลอดภัย
4. ทำ�ลาย หากคุณไม่จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่าเก็บไว้ โปรดลบข้อมูลอิเล็กท
รอนิกส์และทำ�ลายสำ�เนากระดาษตาม นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลทั่วโลก (Global

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ถาม: คุณจะช่วยแสดงตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนได้หรือไม่?
ตอบ: ตัวอย่างเช่น:
• การจ้างบริษัทรถบรรทุกที่คุณหรือครอบครุวของคุณเป็นเจ้าของ เพื่อให้บริการโล
จิสติกส์แก่ Brambles
• การเริ่มตั้งบริษัทของคุณซึ่งผลิตสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับของ Brambles
• การให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทที่ต้องการงานจาก Brambles มาขึ้น
• การรับของกำ�นัลหรือการท่องเที่ยวจากซัพพลายเออร์ แล้วให้งานแก่ซัพพลายเอ
อร์รายดังกล่าว

Retention Policy) ของ Brambles นอกจากกฎหมายบังคับให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุ
คคลไว้
Brambles: หลักจรรยาบรรณ
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กิจกรรมภายนอก

ความสัมพันธ์ในสถานที่ทำ�งาน

ในฐานะพนักงาน Brambles เราจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกต่างๆ เช่น งานที่สอง การ

Brambles มุ่งมั่นที่ต้องแน่ใจว่าสถานที่ทำ�งานของเรามีความเป็นธรรมและไม่เสื่อมเสียจาก

เป็นผู้อำ�นวยการ หรือสมาชิกคณะกรรมการที่อาจทำ�ให้ความภักดีต่อบริษัทของเราลดน้อยลง

สัญญาณของการเลือกที่รักมักที่ชัง เราเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความ

หรือรบกวนหน้าที่ของเราที่มีต่อ Brambles

สัมพันธ์ในครอบครัวหรือแบบโรแมนติก) ย่อมพัฒนาขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำ�งาน ตามที่
กฎหมายอนุญาตให้สามารถทำ�ได้ คุณควรจะแจ้งให้ผู้จัดการรับทราบหากเกิดเรื่องดังกล่าว ซึ่ง

เราทราบดีว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกนั้น Brambles อาจมีการเติบโตและมีทักษะ

ถือเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งหากมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นในระดับการทำ�งานหรือในสายงานบริหาร

มากยิ่งขึ้น แต่โปรดทราบว่าคณอาจจำ�เป็นต้องป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนที่จะ

เนื่องจากอาจส่งผลต่อความสามารถในการร่วมตัดสินใจจ้างงานที่กระทบต่อผู้อื่น หากเกิดข้อ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก คุณจะต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่รบกวนความสามารถของคุณใน

กังวลและความเสี่ยงที่ร้ายแรง อาจต้องพิจารณาว่าปรับการจ้างงานฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายให้

การตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของ Brambles ซึ่งหมายความว่า:

ไปทำ�งานในส่วนอื่นของธุรกิจ โดยไม่ทำ�ให้สูญเสียสถานะหรือข้อกำ�หนดและเงื่อนไขใดๆ ภายใต้

• ทุกอย่างที่คุณทำ�จะต้องไม่รบกวนความสามารถและหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการตัดสิน
ใจอย่างเป็นกลางและไม่มีอคติ
• หากกิจกรรมส่วนบุคคลหรือกิจกรรมทางการเงินของคุณอาจรบกวนหรือมีโอกาสที่จะ
รบกวนความรับผิดชอบของคุณซึ่งมีต่อ Brambles คุณจะต้องเปิดเผยกิจกรรมเหล่า
นั้นให้ผู้จัดการหรือสมาชิกทีมกฎหมายหรือทีมทรัพยากรบุคคล (Legal or Human
Resources Teams) รับทราบ

กฎหมายในท้องถิ่น แม้เราหวังว่าจะปลอดความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เราต้องการให้มีความสมดุล
ในอำ�นาจที่อาจมีอยู่ในความสัมพันธ์ในสถานที่ทำ�งาน ตัวอย่างใดๆ ที่อาจละเมิดนโยบายว่าด้วย
การข่มขู่และการรังแกของเรา จะมีการระบุ สืบสวน และจัดการอย่างถึงที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงการ
ไล่ออก คุณควรศึกษาทำ�ความคุ้นเคยกับนโยบายในท้องถิ่นด้วยตัวเอง และหากคุณมีข้อกังวล
ใดๆ ควรแจ้งให้สมาชิกทีมกฎหมายและทีมทรัพยากรบุคคล (Legal or Human Resources
Teams) รับทราบโดยตรง หรือแจ้งผ่านกลไกตามที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเหตุ (Speak Up
Policy) รวมถึงสายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline)

• คุณจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินที่คุณอาจมีในบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งคุณอาจทำ�ให้
เกิดผลกระทบส่วนบุคคลต่อธุรกิจของ Brambles จากบริษัทดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของ Brambles ไม่ได้หา้ มมิให้คณ
ุ แสวงหาโอกาสดีๆ หรือโอกาสในการพัฒนาทาง
อาชีพ แต่เพือ
่ ให้แน่ใจว่าอย่าทับซ้อนกับผลประโยชน์ของบริษท
ั การเปิดเผยผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนหรือ
อาจเป็นผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องถูกห้ามมิให้กระทำ�การบางอย่างเสมอไป
แต่อาจต้องทำ�งานร่วมกับ Brambles เพือ
่ หาวิธแ
ี ก้ไขปัญหาทีส
่ ามารถยอมรับได้

โปรดจำ�ไว้ว่า ไม่ได้หมายความว่า “ไม่” เสมอไป แต่หมายถึงการ “รู้” เสมอ
ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่จำ�เป็นต้องหมายถึงการละเมิดหลักจรรยาบรรณของ Brambles แต่การ
ไม่สามารถเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่เหมาะสมจะถือเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณเสมอ
การเปิดเผยผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้ผู้จัดการของคุณและฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะ
สามารถลดความเสี่ยงที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณได้
Brambles: หลักจรรยาบรรณ
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ปกป้องห่วงโซ่อุปทาน
การแข่งขันอย่างยุติธรรม

การคว่ำ�บาตร

ต่อต้านการทุจริต

ภาษี

ต่อต้านการติดสินบน

เราหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของเรา

ต่อต้านการฟอกเงิน
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การปกป้องห่วงโซ่อุปทาน
ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นจากลูกค้า ซึ่งหมายความว่าเราจะทำ�งานเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด
ให้แก่ลูกค้าของเรา และยังคงเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณมาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุดของ
เรา
การเป็นบริษัทที่มีจริยธรรม หมายถึง การทำ�ธุรกิจอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ ตลอดจนมองหา
ข้อได้เปรียบที่สามารถแข่งขันได้ผ่านการทำ�ธุรกิจอย่างจริงจัง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
เราจะต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ตลอดจนระเบียบหรือนโยบาย
ของ Brambles รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือนโยบายของ Brambles ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขัน การหลอกลวง การติดสินบน การฟอกเงิน การคว่ำ�บาตรทางการค้า และการ
จำ�กัด หรือภาษี
การแข่งขันอย่างยุติธรรม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและปกป้องลูกค้า
จากการทำ�ธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเหล่านี้และนโยบายต่างๆ ของ Brambles ห้ามการ
ดำ�เนินการที่ทำ�ให้เชื่อได้ว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือต่อต้านการแข่งขันทางการค้า เช่น การตรึง
ราคา การสมรู้กันในการประมูล การแบ่งลูกค้าหรือตลาด การจำ�กัดความพร้อมของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ หรือการปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลที่ไม่
อนุญาต Brambles รับทราบว่าการไม่มีการแข่งขันทางการค้านั้นไม่เป็นผลดีต่อลูกค้าของเรา
ทำ�ให้เรามองเห็นแต่ตัวเอง และไม่เป็นที่ยอมรับกันในชุมชนขนาดใหญ่ ความต้องการประสบ
ความสำ�เร็จของเรา หมายความว่า:

ปกป้องห่วงโซ่อุปทาน

ปกป้องบริษัทและผู้ถือ
หุ้นของเรา

ปกป้องชุมชนของเรา

ต่อต้านการทุจริต
การทุจริตถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย การทุจริตเกิดขึ้นเมื่อมีผู้โกหก โกง ใช้
เล่ห์เหลี่ยม หรือขโมย ไม่ว่าด้วยคำ�พูด การกระทำ� หรือซ่อนสิ่งที่ควรเปิดเผย เพื่อให้ได้เปรียบ
หรือทำ�ให้ผู้อื่นเสียเปรียบ ตัวอย่างการทุจริต เช่น:
• การส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ
• การนำ�สินทรัพย์ของ Brambles ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือทรัพย์สินของ Brambles
ไปใช้ในทางที่ผิด
• การจัดการหรือรายงานธุรกรรมต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเลื่อนค่าใช้จ่ายไปไว้ใน
รอบบัญชีอื่นอย่างไม่เหมาะสม หรือการรับรู้รายได้ที่เป็นของรอบบัญชีอื่นอย่างไม่เหมาะสม
• การปลอมหรือดัดแปลงเอกสาร รวมถึงการปลอมหรือดัดแปลงเอกสารใดๆ เพื่อนำ�ข้อมูล
ที่ใช้เจรจาต่อรองออกมา หรือการโอนเงิน (wire transfers) โอนเครดิต หรือโอนเงิน
ทางธนาคารอย่างไม่เหมาะสม และ
• การเปลี่ยนหรือจัดการระเบียนทางการเงินหรือรายการเดินบัญชีอย่างไม่เหมาะสม
เราทุกคนใน Brambles มีหน้าที่ป้องและรายงานการทุจริต กรณีที่เกิดหรืออาจเกิดการทุจริต
ขึ้นจริง คุณจะต้องรายงานให้ผู้จัดการหรือสมาชิกทีมกฎหมายรับทราบ หรือใช้กลไกตามที่ระบุ
ไว้ในนโยบายการแจ้งเหตุ (Speak Up Policy) ซึ่งรวมถึงสายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up
hotline)

• เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าในตลาดที่เราดำ�เนินการอยู่ และ
• เราจะไม่เกี่ยวข้องกับการตรึงราคาหรือสมรู้กันในการประมูล แบ่งลูกค้าหรือตลาด จำ�กัด
ความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่เฉพาะ
เจาะจงด้วยเหตุผลที่ไม่อนุญาต

ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่ได้ห้าม Brambles มิให้มีการแข่งขันอย่าง
จริงจัง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ความต้องการประสบความสำ�เร็จของ Brambles หมาย

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Brambles ต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม

ถึง เราจะแข็งขันเพื่อความสำ�เร็จตามที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งหมดที่บังคับใช้

โปรดดู คู่มือกำ�กับดูแลการแข่งขันทางการค้าทั่วโลก (Global Competition Compliance
Manual)
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การต่อต้านการติดสินบน
Brambles มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่บังคับใช้ และ
มาตรฐานต่างๆ ในประเทศที่เราดำ�เนินการอยู่ รวมถึงประมวลกฎหายอาญาของออสเตรเลีย
(Australia’s Criminal Code) พระราชบัญญัติว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร
(UK Bribery Act) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริตของชาวต่างชาติในหสหรัฐอเมริกา
(US Foreign Corrupt Practices Act) การทุจริตจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้
ซึ่งหมายความว่า:
• เราห้ามมิให้มีการติดสินบน เงินใต้โต๊ะ การสร้างอิทธิพลเล็กๆ น้อยๆ และการชำ�ระเงิน
เพื่อทุจริตอื่นๆ ในการทำ�ธุรกิจทั้งหมดในทุกประเทศทั่วโลก ทั้งกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
(รวมถึงพนักงานจากบริษัที่รัฐเป็นเจ้าของ) และภาคเอกชน
• เราจะไม่นำ�เสนอ สัญญา หรืออนุญาตให้มอบสิ่งมีค่าใดๆ แก่ผู้ใดเพื่อได้มาซึ่งความได้
เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม
• เราจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับของกำ�นัลและการต้อนรับของ Brambles
(Brambles’ Gift and Hospitality guidelines) ที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Policy). และเราจะจดจำ�ไว้ว่าการเสนอขอ
งกำ�นัล การต้อนรับ หรือของมีค่าอื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงพนักงานของรัฐหรือห
น่วยงานอื่นๆ ที่ควบคุมโดยภาครัฐ ถือเป็นข้อบังคับร้ายแรงและต้องห้าม เราจะไม่มีการน
ำ�เสนอของกำ�นัลหรือการต้อนรับ เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากทีมป้องกันการติดสินบน
(Bribery Prevention Group)
• เราจะไม่บริจาคเงินแก่นักการเมืองในนามของ Brambles และ
• เราจะปฏิบัติตามกระบวนการสอบทานธุรกิจของ Brambles และจะต้องเลือกตัวแทนบุค
คลที่สามของ Brambles อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการติดสินบน
(Anti-Bribery Policy) และหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน นโยบายเกี่ยวกับซัพพลายเออร์
(Supplier Policy) ของ Brambles
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอดทนเป็นศูนย์ของ Brambles เกี่ยวกับการติดสินบนและ
การทุจริต โปรดดู นโยบายต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Policy)

ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
เพื่อรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะพันธมิตรธุรกิจ เราจะเสนอและรับไมตรีจิตต่างๆ
ที่มีความเหมาะสมเท่านั้น เช่น ของกำ�นัลหรือการต้อนรับ
ของกำ�นัลหรือการต้อนรับจะต้องไม่ส่งผลให้คุณไม่สามารถตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเป็
นธรรมและไร้อคติ หรือทำ�ให้ดูเหมือนว่าคุณไม่สามารถตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเป็นธร
รมและไร้อคติ ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Policy)
ดังนั้นของกำ�นัลและการต้อนรับ (ที่ให้หรือได้รับ) ย่อมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในระหว่างที่มีการจัด
ซื้อหรือเจรจาทำ�สัญญา
ให้ในกรณีที่ไม่มีการจัดซื้อหรือขณะเจรจา (และให้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง):
• การต้อนรับสามารถกระทำ�ได้หากเรียบง่าย สมเหตุสมผล และเหมาะสม และหากมีวัตถุประ
สงค์เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สร้างหรือรั
กษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
• สามารถให้หรือรับของกำ�นัลได้ในกรณีที่ไม่บ่อยครั้งนัก เป็นไปเพื่อส่งเสริมห
รือเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีมูลค่าน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Policy) ของกำ�นัลที่มีมูลค่าเกิน
กว่าหลักเกณฑ์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการหรือทีมป้องกันการติดสินบน
(Bribery Prevention Group) ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายต่อต้านการติดสินบน (AntiBribery Policy)
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การฟอกเงิน

Brambles มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ต่อต้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อก่อการร้ายที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า Brambles จะ

ถาม:

คุณจะช่วยแสดงตัวอย่างการฟอกเงินได้หรือไม่?

ตอบ:

ตัวอย่างหรือธงแดงแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฟอกเงิน เช่น:

ดำ�เนินธุรกิจกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่มีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกกฎหมายด้วยเง้นที่
มาจากแหล่งถูกกฎหมายเท่านั้น ในฐานะพนักงาน Brambles คุณจะต้อง:
• รู้จักลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่คุณทำ�งานด้วย คุณควรเก็บรวบรวมและทำ�ความเข้าใจ
ข้อมูลหรือเอกสารให้มากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าเขาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูก

• ลูกค้าพยายามให้ข้อมูลเท็จเพื่อเปิดบัญชี

กฎหมาย และแน่ใจว่าเงินทุนของเขามาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย
• เสนอที่จะชำ�ระเป็นเงินสดแล้วขอเงินคืน
• ปฏิบัติตามระบบตรวจคัดกรองบัญชีจับตาลูกค้าทั้งหมดและกระบวนการสอบทาน
ธุรกิจของบุคคลที่สาม

• คำ�สั่งซื้อ การซื้อ หรือการชำ�ระเงินที่ผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับธุรกิจหรือการทำ�ธุรกิจใน
อดีตของลูกค้า และ

• ปฏิบัติตามแนวทางของ Brambles ทั้งหมดในรูปแบบการชำ�ระเงินที่สามารถยอมรับ
ได้ และ

• การโอนเงินแบบผิดปกติไปหรือมาจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ.

• จงตื่นตัวและรายงานแจ้งสัญญาณ หรือธงแดงแจ้งเตือนการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างหรือธงแดงที่มีความชัดเจนน้อยกว่าเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยเฉพาะการขายหรือซื้อ

ได้ หรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือทีมกฎหมายของคุณรับทราบ หรือ

จากประเทศที่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น คำ�ร้องขอที่ผิดปกติจาก

ใช้กลไกตามที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเหตุ (Speak Up Policy) ซึ่งรวมถึงสาย

พันธมิตรธุรกิจเพื่อต้อนรับความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น:

ด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline)
• การขอส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่หน่วยงานที่ไม่ใช่พันธมิตรธุรกิจของเราและไม่มีบทบาทที่ชัดเจน
ในธุรกรรม
• ชำ�ระเงินให้แก่พันธมิตรธุรกิจในประเทศอื่นที่นอกเหนือไปจากสถานที่ที่พันธมิตรธุรกิจ
ดำ�เนินการ (การชำ�ระเงินนอกประเทศ) หรือ
• การส่งคืนหรือคืนเงินให้แก่หน่วยงานที่นอกเหนือไปจากหน่วยงานี่ชำ�ระเงินให้แก่
Brambles ในครั้งแรก
บางครั้งธงแดงเหล่านี้อาจแสดงถึงการหลบเลี่ยงกฎหมายภาษีในท้องถิ่นหรือการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในท้องถิ่น ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การฟอกเงิน
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การคว่ำ�บาตร

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้มีการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งในทางปฏิบัติหมายความว่า เรา

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก Brambles มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามการคว่ำ�บาตรทางการค้าและ

ได้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมจากภาษี ตัวอย่างเช่น การสร้างคำ�อธิบายสินค้าหรือบริการที่เป็น

ข้อจำ�กัดทั้งหมด รวมถึงการห้ามค้าขาย การคว่ำ�บาตรทางเศรษฐกิจ การระบุแหล่งผลิตหรือ

เท็จ การออกใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ การชำ�ระ

แหล่งกำ�เนิดสินค้า ระเบียบและกฎหมายต่อต้านการคว่ำ�บาตรที่บังคับใช้กับประเทศที่เราดำ�เนิน

เงินสดสำ�หรับค่าบริการ หรือชำ�ระเงินเข้าบัญชีที่อยู่ในเขตอำ�นาจศาลลับต่างประเทศ การตกลง

ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญานี้ คุณจะต้อง:

เปลี่ยนคำ�อธิบายค่าใช้จ่าย หรือการชำ�ระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อจะช่วยลดหนี้ภาษีเงินได้

• ปฏิบัติตามกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้า
ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี

จำ�เป็นต้องซักถามคำ�ร้องขอที่ผิดปกติจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และผู้รับเหมาที่อาจ

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาของ Brambles เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและกระบว
นการในการชำ�ระภาษี โปรดดู นโยบายภาษี (Tax Policy) และหากคุณมีข้อกังวลหรือมีปัญห
าสงสัย โปรดติดต่อผู้จัดการหรือทีมกฎหมาย หรือใช้กลไกลดังระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเหตุ

• ปฏิบัติตามระบบตรวจคัดกรองบัญชีจับตาลูกค้าทั้งหมดและกระบวนการสอบทานธุรกิจ

(Speak Up Policy) ซึ่งรวมถึงสายด่วนรับแจ้งเหตุ (Speak Up hotline)

ของบุคคลที่สาม เพื่อให้แน่ใจว่า Brambles ไม่ได้ทำ�ธุรกิจในประเทศหรือร่วมกับบุคคล
หรือหน่วยงานที่อยู่ในบัญชีจับตาการคว่ำ�บาตร
• ใช้เฉพาะตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจาก Brambles เท่านั้น และ
• รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาในเอกสารนำ�เข้าและเอกสารสำ�แดง
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ Brambles จึงได้นำ� นโยบายการคว่ำ�บาตร
(Sanctions Policy) มาปรับใช้ โปรดจำ�ไว้ว่านโยบายการคว่ำ�บาตร (Sanctions Policy) นี้
ซึ่งสั่งห้ามทั่วประเทศและการใช้กฎเกณฑ์การคว่ำ�บาตรของออสเตรเลียอย่างเป็นสากลในกลุ่มบ
ริษัททั้งหมดของ Brambles มักจะเข้มงวดมากกว่ากฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้
ภาษี
Brambles มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีและมุ่งมันที่จะสร้างความสัมพันธ์อันเปิด
เผยและสร้างสรรค์กับหน่วยงานด้านภาษี โดยทั่วไปกฎหมายการเก็บภาษีจะมีความซับซ้อน
และ Brambles ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยชำ�ระภาษีตามจำ�นวนที่ถูกต้องใน
เขตอำ�นาจศาลนั้นๆ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการเรียกร้องการเยียวยาหรือสิ่งจูงใจ
หากมี เราสนับสนุนกระบวนการและการชำ�ระภาษีของบริษัทต่างๆ ของเราให้มีความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน
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เราหวั ง ว่ า ซั พ พลายเออร์ ข องเราจะปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ำ � หนดไว้ ใ นหลั ก จรรยา

รากฐานของซัพพลายเออร์ที่เข้มแข็งและไม่หยุดนิ่งถือเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อความสำ�เร็จในระยะยาว

บรรณของเรา

ของเรา เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและทักษะของซัพพลายเออร์ว่าจะเป็นไปตามความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และเราจะทำ�งานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบและมีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน ยังคงสร้างธุรกิจที่

ทั้งหมดที่บังคับใช้เท่านั้น รวมถึงกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน

ให้บริการลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าจ้างและชั่วโมงทำ�งาน ตลอดจนกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดที่บังคับใช้
หากซัพพลายเออร์ไม่รักษามาตรฐานเหล่านี้ Brambles จะดำ�เนินการตามความเหมาะสม เช่น
การยุติความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
คุณสามรถดูพันธสัญญาของ Brambles ที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายกับซัพพลายเออร์ได้ที่
นโยบายเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ (Supplier Policy)

การทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
เราจะรับผิดชอบต่อการทำ�งานของซัพพลายเออร์ขณะที่ดำ�เนินงานในนามของเราในแง่ของชื่อ
เสียงและเป็นไปตามกฎหมาย ฉะนั้นคุณจึงต้องแน่ใจว่า:
• เราทำ�งานกับซัพพลายเออร์ที่รักษาค่านิยมและมาตรฐานความซื่อสัตย์ที่สูงของเราใน
การทำ�ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเขาเองเท่านั้น ซัพพลายเออร์จะต้องตกลงปฏิบัติต
ามหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนโยบายต่างๆ ของ Brambles รวมถึง
นโยบายที่เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ (Supplier Policy)
• คุณหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อคุณเลือกซัพพลายเออร์ และห้ามยอมรับของกำ�นัล
หรือสิ่งมีมูลค่าอื่นๆ
• หากคุณมองเห็นสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัยหรือสงสัยว่าอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ห่วงโว่อุปทานของเรา คุณจะต้องแจ้งเหตุ รายงานแจ้งประเด็นดังกล่าวให้ผู้จัดการของ
คุณหรือทีมกฎหมายหรือทีมทรัพยากรบุคคลรับทราบ หรือโทรสายด่วนรับแจ้งเหตุ
• คุณดำ�เนินการเยียวยาหรือแก้ไขอย่างเหมาะสม ซึ่งในบางกรณีอาจรวมถึงการยุติสัญญา
หลังจากที่ศึกษาพบว่าบุคคลที่สามไม่สามารถปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องหรือน
โยบายต่างๆ ของ Brambles รวมถึง นโยบายเกี่ยวกับซัพพลายเออร์
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ปกป้องบริษัทและผู้ถือหุ้นของเรา
เราปกป้องสินทรัพย์และทรัพยากรของ Brambles

การซื้อขายหุ้น

ข้อมูลที่เป็นความลับ

ความจริงและการรายงานอย่างถูกต้อง

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราสื่อสารอย่างรับผิดชอบ: การเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง

การจัดการระเบียนข้อมูลและเก็บข้อมูลเพื่อดำ�เนินการทาง
กฎหมาย (Legal Hold)
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การปกป้องบริษัทและผู้ถือหุ้นของเรา
Brambles ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเรา และเราปกป้องสินทรัพย์ของเรามิให้ถูกขโมย
สูญหาย และนำ�ไปใช้ในทางที่ผิด เราเก็บระเบียนข้อมูลอย่างถูก้องและเชื่อถือได้ และเรายังหลีก
เลี่ยงมิให้เกิดภาพลักษณ์ของการหลอกลวงหรือไม่เหมาะสม
เราปกป้องสินทรัพย์และทรัพยากรของ Brambles
เราจะต้องปกป้องสินทรัพย์ของ Brambles รวมถึงอาคารหรือโรงงานที่เราทำ�งาน พาเลต
ลัง คอนเทนเนอร์ ถัง หรือเศษเล็กเศษน้อยของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้ในการทำ�งาน และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระหว่างเราเข้าด้วยกัน มิให้ถูกขโมย สูญหาย และ
นำ�ไปใช้ในทางที่ผิด เราจะไม่ใช้สินทรัพย์ของ Brambles เพื่อ:
• ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ
• สิ่งผิดกฎหมายหรือไร้จริยธรรม
การนำ�สินทรัพย์บางอย่างไปใช้ส่วนบุคคลด้วยเหตุผลและเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายและ
กระบวนการในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สามารถกระทำ�ได้ แต่คุณต้องใช้อย่างเหมาะสม ไม่บ่อย
นัก และเป็นไปตามกฎหมาย และห้ามรบกวนการทำ�งานของคุณหรือของเพื่อนร่วมงานใน
Brambles โปรดจำ�ไว้ว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณสร้าง แชร์ หรือดาวน์โหลดสู่ระบบของ Brambles
ย่อมถือว่าเป็น Brambles และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดตามตรวจสอบกาใช้ระบบได้ตลอดเวลา
ตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำ�ได้
ข้อมูลที่เป็นความลับ
สิง
่ สำ�คัญทีท
่ �ำ ให้ธร
ุ กิจของ Brambles ประสบความสำ�เร็จก็คอ
ื ระบบปกป้องข้อมูลที่

ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่าของ
Brambles คุณจะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และโปรดจำ�ไว้ว่า Brambles เป็น
เจ้าของชิ้นงานทั้งหมด (เช่น แนวคิด กระบวนการ และสิ่งประดิษฐ์) ที่คุณพัฒนาหรือออกแบบ
ขึ้นในขณะที่ทำ�งานกับเราตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำ�ได้ ความเป็นเจ้าของนี้จะต่อ
เนื่องไปแม้ว่าคุณจะออกจาก Brambles แล้วก็ตาม หากคุณตระหนักหรือสงสัยว่าอาจมีการนำ�
ทรัพย์สินทางปัญญาของ Brambles ไปใช้ในทางที่ผิด โปรดแจ้งเหตุ

เป็นความลับ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้เพือ
่ ระบุตว
ั ตนของแต่ละคน เช่น ชือ
่ ทีอ
่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ และทีอ
่ ยูอ
่ เี มล เราทุกคนจะต้องเคารพบและปกป้องความเป็นส่วนตัวแล
ะความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็นคว
ามลับได้เฉพาะเมือ
่ ได้รบ
ั อนุญาตจากนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเราเท่
านัน
้ รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวทัว
่ โลก (Global Privacy Policy), นโยบายความเ
ป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงานทัว
่ โลก (Global Employee Data Privacy Policy) และ
เอกสารเพิม
่ เติมสำ�หรับสหภาพยุโรป และกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลทีบ
่ ง
ั คับใช้

ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
ลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราให้ความไว้วางใจเราในการดูแลข้อมูลที่เป็นความลับ กาาร
ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำ�คัญ เราจึงต้องแน่ใจว่าได้ดำ�เนินการ
ทุกขั้นตอนขณะมีการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ
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การซื้อขายหุ้น
ผู้อำ�นวยการและพนักงานจะไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นของ Brambles ได้หากเขาเป็นเจ้าของ
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับราคาซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีอยู่ในตลาด ซึ่งหมายความว่าคุณจะ
ต้อง:
• ห้ามซื้อหรือขายหุ้นของ Brambles ไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านทางสมาชิกครอบครัว หรือ
บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ก็ตาม และคุณต้องตระหนักถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยว
กับราคาซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีอยู่ในตลาดด้วยว่าอาจทำ�ให้ราคาหุ้นเหล่านั้นขึ้นหรือลงได้ และ
• ห้ามเสนอแนะหรือแนะนำ�ให้บุคคลใดซื้อหรือขายหุ้นของ Brambles ขณะที่คุณมีข้อมูลที่
อ่อนไหวเกี่ยวกับราคาซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีอยู่ในตลาดด้วยว่าอาจทำ�ให้ราคาหุ้นเหล่านั้นขึ้น
หรือลงได้
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดดู นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities
Trading Policy) ของ Brambles
ความจริงและการรายงานอย่างถูกต้อง
การลงระเบียนข้อมูลและการเก็บรักาาระเบียนข้อมูลอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเรา
ในตลาดที่เราดำ�เนินธุรกิจอยู่ นอกจากบทบาทแล้ว เราทุกคนยังมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ระเบียนทางธุรกิจและระเบียนทางการเงินของ Brambles เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นกลาง

การจัดการระเบียนข้อมูลและเก็บข้อมูลเพื่อดำ�เนินการทางกฎหมาย (Legal Hold)
เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นบูรณภาพของระเบียนข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดู
แลของเรา คุณควรทราบและปฏิบัติตาม นโยบายการเก็บรักษาระเบียนข้อมูลทั่วโลก (Global
Record Retention Policy) และ กำ�หนดเวลา (Schedule) ที่เกี่ยวข้องกับการบำ�รุงรักษา
การจัดเก็บ และการกำ�จัดระเบียนข้อมูล ห้ามทำ�ลายหรือกำ�จัดข้อมูลที่อาจจำ�เป็นต้องใช้สำ�หรับ
การสืบสวน ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดีทางกฎหมาย หากคุณได้รับแจ้งให้เก็บข้อมูลเพื่อดำ�เนิน
การทางกฎหมาย โปรดปฏิบัติตามคำ�สั่งดังกล่าว และหากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องทำ�อย่างไรบ้าง
โปรดอ่าน นโยบายการเก็บรักษาระเบียนข้อมูลทั่วโลก (Global Record Retention Policy)

การเก็บข้อมูลเพื่อดำ�เนินการทางกฎหมาย (Legal Hold) หมายถึงอะไร?
หากเราคาดว่าอาจมีการดำ�เนินคดีทางกฎหมาย คุณอาจได้รับคำ�สั่งจากทีมกฎหมายว่าจะต้อง
เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือการสืบสวน หลังจากได้เรียนรู้
เรื่องนี้แล้ว คุณจะต้องดำ�เนินการทุกขั้นตอนที่จำ�เป็นทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าได้เก็บรักษาข้อมูล
เหล่านี้และห้ามทำ�ลายทิ้ง

หรือติดต่อสมาชิกทีมกฎหมาย
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หากปัญหานัน
้ หมดไปตามลำ�ดับจะถือว่าดีมาก แต่ผจ
ู้ ด
ั การไม่ควรอยูเ่ ฉยและรอดูสง
่ิ ทีเ่ กิดขึน
้ บาง
ครัง
้ ผูจ
้ ด
ั การทุกคนอาจเผชิญกับปัญหาทีร
่ า้ ยแรงและไม่คาดคิด อุบต
ั เิ หตุยอ
่ มเกิดขึน
้ ได้แม้วา่ จะ

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลกิจการต่างๆ ของ Brambles ที่มีความครบถ้วน

วางแผนมาดีทส
่ี ด
ุ แล้วก็ตาม สำ�หรับปัญหาร้ายแรงและไม่คาดคิดซึง
่ ผูจ
้ ด
ั การได้รบ
ั ทราบมานัน
้ ผู้

เป็นกลาง และถูกต้อง พร้อมสำ�หรับผู้ถือหุ้นอย่างทันท่วงที และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะ

บริหารของ Brambles ไม่ควรได้รบ
ั ทราบมาจากนักวิเคราะห์ สือ
่ หรือจากแหล่งภายนอกอืน
่ ๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลาดหุ้นออสเตรเลียจะได้รับแจ้งให้ทราบอย่างเหมาะสมในทุกเรื่องที่อาจ
มีผลกระทบสำ�คัญต่อราคาหุ้นของ Brambles

หากคุณตระหนักว่ามีเหตุร้ายแรงหรือเหตุสำ�คัญและไม่คาดคิด โปรดแจ้งให้ผู้จัดการของคุณรับ
ทราบทันที ผู้จัดการของคุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการส่งข้อมูให้ผู้บริหาร

ดังระบุไว้ใน แนวทางสำ�หรับกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการรายงานแจ้งเหตุร้ายแรง (Group
Guidelines for Serious Incident Reporting), ผู้จัดการของเราจะต้องแจ้งประเด็นที่ร้า

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องออกสู่ภายนอก จะมีพนักงานของ Brambles บาง

ยแรงและไม่คาดคิดให้ระดับผู้บริหารของ Brambles รับทราบ เพื่อที่ผู้บริหารจะสามารถตัดสิ

คนที่มีสิทธิ์ในการนำ�ข้อความสาธารณะออกสู่สื่อ นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้ ห้ามทุกคนสื่อสา

นใจดำ�เนินการและพิจารณาว่าควรสื่อสารกับภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรต่อไป เช่น:

รกับหน่วยงานภายนอกเหล่านั้น ถ้อยแถลงสาธารณะหมายรวมถึงการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
หรือเทคโนโลยีบนโซชียลมีเดีย สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการสื่อสารภายในและ

• การเสียชีวิตของคนงาน ผู้รับเหมา หรือสาธารณชน

ภายนอกของ Brambles โปรดดูที่ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่
อง (Continuous Disclosure and Communications Policy) ของ Brambles

• เหตุที่ส่งผลให้ (หรืออาจส่งผลให้) เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เหตุร้ายแรงทั้งหมดที่จำ�เป็นจะต้องรายงานสู่ภายนอก แต่ผู้บริหารของ Brambles จะ
• การหลีกเลี่ยงหรือพลายหลีกเลี่ยงนโยบายการทำ�บัญชี การควบคุมหรือตรวจสอบการทำ�

ต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในประเด็นนี้ หน้าที่ของเราเราทุกคนใน Brambles ที่ต้องปฏิบัติ

บัญชีภายใน รวมถึงการหลอกลวงหรือเจตนาทำ�ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียม

ตามแนวทางการรายงานแบบภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารของ Brambles ได้รับข้อเท็จจริง

การประเมิน หรือการตรวจสอบระเบียนข้อมูลทางการเงินของ Brambles หรือการ

ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบ

บิดเบือน หรือรายการเดินบัญชีอันเป็นเท็จเกี่ยวกับประเด็นที่มีอยู่ในระเบียนข้อมูลทางการ
เงิน รายงานทางการเงิน หรือรายงานการตรวจสอบของ Brambles
• การกระทำ�ที่ผิดกฎหมายหรืออาจผิดกฎหมาย หรือการฉ้อโกงหรือผลประโยชน์ทับซ้อนร้าย
แรง
• การละเมิดหรืออาจละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริตของชาวต่างชาติในห
สหรัฐอเมริกา (US Foreign Corrupt Practices Act) พระราชบัญญัติว่าด้วยการติด
สินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) หรือกฎหมายต่อต้านการติดสินบนหรือ

การทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
โปรดใช้สามัญสำ�นึกเสมอเพื่อพิจารณาดูว่าผู้บริหารของ Brambles จำ�เป็นต้องรับทราบ
ปัญหาหรือไม่ หากไม่แน่ใจ โปรดรายงานแจ้งเรื่องดังกล่าว

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอื่นๆ และ
• เหตุที่ส่งผลให้ (หรืออาจส่งผลให้) เกิดสื่อในแง่ลบหรือสาธารณชนให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก การฟ้องร้องคดีอาญา การดำ�เนินคดีสำ�คัญ ระบบปฏิบัติการหยุดทำ�งานที่
สำ�คัญ ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือหนี้ทางการเงิน (ภายหลังการรับประกันภัย) มาก
เกินกว่า GBP 400,000 หรือ USD 500,000 หรือ AUD 1,000,000 หรือ Euro
600,000

การทำ�สิ่งที่ถูกต้อง . . เราต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทุกคน
ใช้โซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาด โปรดจำ�ไว้ว่าปุ่ม “ลบ (delete)” ไม่มีจริง
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายโซเชียลมีเดีย (Social Media Policy) ของ
Brambles ซึ่งระบุถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนถึงสิ่งที่ต้องทำ�และห้ามทำ�.
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สารบัญ

บทนำ�

การปกป้องบุคลากรและ
สถานที่ทำ�งานของเรา

ปกป้องห่วงโซ่อุปทาน

ปกป้องบริษัทและผู้ถือ
หุ้นของเรา

ปกป้องชุมชนของเรา

ปกป้องชุมชนของเรา
เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เราคืนความสุขกลับสู่ชุมชนของเรา
กิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล
การตรวจสอบหลักจรรยาบรรณ
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สถานที่ทำ�งานของเรา

ปกป้องห่วงโซ่อุปทาน

ปกป้องบริษัทและผู้ถือ
หุ้นของเรา

ปกป้องชุมชนของเรา

การปกป้องชุมชนของเรา
เราตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำ�เนินธุรกิจที่ปกป้องและปรับปรุงชุมชนที่เราอาศัยและ
ทำ�งานอยู่
เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
Brambles มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดจากพันธสัญญาที่เรา
ต้องการลดอันตรายเป็นศูนย์ (Zero Harm) ดังระบุไว้ข้างต้น นั่นคือเรามุ่งมั่นที่จะลดการ
บาดเจ็บเป็นศูนย์ ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ และลดผลกระทบที่เป็นอันตราย
ต่อสิทธิมนุษยชนให้เป็นศูนย์ และความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน สิ่งสำ�คัญในโครงการเพื่อ
ความยั่งยืนของเรา คือ “การแบ่งปันและนำ�กลับมาใช้ใหม่ (share and reuse)” ซึ่งเป็นรูป
แบบของการหมุนเวียน ลดการปล่อยพลังงาน ของเสีย ตลอดจนความต้องการและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในบริษัทของเราเองและในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่เราดำ�เนินการอยู่ เป้า
หมายของเราคือเพื่อนำ�เสนอโซลูชันทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และยั่งยืนด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถทำ�งานได้ตามพันธสัญญา
ดังกล่าว เราขอให้คุณ:
• ปฏิบัติตามกฎบัตรว่าด้วยอันตรายเป็นศูนย์ (Zero Harm Charter) และส่งเสริมความ
พยายามอย่างยั่งยืนในสถานที่ทำ�งาน
• ลดการใช้พลังงานและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อคุณไม่ใช้งาน
• ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ของสำ�นักงานโดยใช้เฉพาะสิ่งที่จำ�เป็นเท่านั้น

เราคืนความสุขกลับสู่ชุมชนของเรา
การมีส่วนร่วมในชุมชนถือเป็นภารกิจที่สำ�คัญของ Brambles และถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่การใช้
จ่ายของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา การชำ�ระเงินให้แก่องค์กรที่ยกเ
ว้นภาษีจะต้องมีการตรวจสอบและดำ�เนินการตามนโยบายในท้องถิ่นและ คู่มือกระบวนการให้ค
วามช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรในชุมชน (Financial Contributions to Community
Organisations Procedures Guide) ของ Brambles
กิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล
Brambles ไม่มีการบริจาคให้แก่กลุ่มนักการเมือง อย่างไรก็ตาม ในฐานะพนักงาน Brambles
เรามีอิสระที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล ตราบใดที่ไม่รบกวนการทำ�งานของ

• ลดการพิมพ์หรือใช้กระดาษแบบอื่นๆ

Brambles ให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีและเป็นที่พึงพอใจ เราแยกแยะการกระทำ�และมุมมอง

• ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยพลังงานและของเสีย และ

Brambles ไปใช้เพื่อกิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคลของเรา และไม่ว่ากรณีใด เราจะไม่บังคับ

• กำ�จัดของเสียทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย
่ งได้อย่างรับผิดชอบ และนำ�ไปรีไซเคิลเสมอหากเป็นไปได้
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อม โปรดดู
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) ของ Brambles ซึ่งดำ�เนินการในทั่วโลก
แม้แต่ในประเทศที่อาจยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

ของแต่ละบุคคลออกจากของ Brambles และเราจะไม่นำ�สินทรัพย์หรือทรัพยากรใดๆ ของ
หรือกดดันพนักงานอื่นๆ ของ Brambles ให้บริจาคหรือช่วยเหลือทางการเมือง
การตรวจสอบหลักจรรยาบรรณ
คณะกรรมการของ Brambles จะทำ�การตรวจสอบหลักจรรยาบรรณนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความทันสมัย และแน่ใจว่าเป็นไปตามที่คาดหวังของผู้ถือหุ้นของเราและชุมชนที่
เราดำ�เนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
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