
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการเปิดเผยและการสื2อสารอยา่งตอ่เนื2อง 
 

 
Brambles Limited 

 

 

 

 

จัดทําขึ)น : 1 มกราคม 2563 

เวอรช์ั;น 2.0 
 

  



 
 
นโยบายการเปิดเผยและการสื2อสารอยา่งตอ่เนื2อง 

 

หนา้ 2 จาก 9 

นโยบายการเปิดเผยและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 
1. บทนำและภูมิหลัง 

 
บริษัท Brambles 
มีพันธกิจในการส่งเสริมความม่ันใจของนักลงทุนโดยการปฏิบัติตามข้ันตอนภายในขอบเขตอำนาจ 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการซ้ือขายเปล่ียนหุ้นขององค์กรได้กระทำในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลเหมาะสม  
 
Brambles รับทราบถึงความสำคัญของการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพว่า 
เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นกุญแจแห่งการเจริญเติบโตอย่างรุ่งเรือง ท้ังน้ี 
(เหนือส่ิงอ่ืนใด) บริษัทจะต้องได้รับความเช่ือม่ันจากผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน 
โดยการเปิดกว้างด้านการส่ือสาร และปฏิบัติตามพันธกิจอย่างต่อเน่ือง  

 

2. ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับน้ีได้แก่:  
(ก)  เน้นย้ำพันธกิจของ Brambles 

ในข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือเป็นการให้รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติจนแน่
ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่าน้ัน 

(ข)  วางเค้าโครงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ Brambles และกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 
และทำให้ม่ันใจว่าข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสมของ Brambles 
น้ันได้ถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ  

(ค)  วางโครงร่างภารกิจของ Brambles 
ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3. การเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง  

 
Brambles เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย (ASX) 
และมีพันธะในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ืองตามระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนใน ASX 
(ระเบียบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และกฎหมายประกอบกิจการ ปี 2544 (Corporations Act 2001) 
Brambles ได้พัฒนาข้ันตอนและกระบวนการ ซ่ึงได้รับการระบุไว้ในนโยบายฉบับน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติ 
ตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ืองท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง  
 
นอกจากน้ี Brambles ยังให้ความสำคัญต่อการส่ือสารอย่าง มีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุ้น 
นโยบายฉบับน้ีประกอบด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นแบบเดียวกันท่ีประยุกต์ใช้โดย Brambles 
เพ่ือใช้ในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  
 
3.1 ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง  

 
Brambles จะแจ้งแก่ตลาดทันที หากมีข้อมูลการพัฒนาสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของ 
Brambles 
เม่ือบุคคลใดสามารถหาเหตุผลได้ว่าข้อมูลน้ันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหรือมูลค่าของหุ้นท่ี
สำคัญ  
 
ตัวอย่างของประเภทข้อมูลท่ีอาจจำเป็นต้องเปิดเผยต่อตลาด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปน้ี: 
(ก) การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีส่งผลต่อสภาวะทางการเงินท่ีคาดการณ์ไว้หรือท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษัท Brambles 
(ข) การครอบครอง หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ท่ีสำคัญใด ๆ 
(ค) การทำข้อตกลงสัญญาใหม่ใด ๆ ท่ีส่งผลต่อกลุ่มบริษัทของ Brambles 
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(ง) เหตุการณ์สำคัญใด ๆ ท่ีกระทบ หรือ สัมพันธ์กับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Brambles 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงการดำเนินงาน กลุ่มผู้บริหารอาวุโส หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(จ) การเร่ิมหรือระงับการฟ้องร้องคดีสำคัญ ๆ 
(ฉ) เหตุการณ์หรือธุรกรรมท่ีอาจส่งผลเท่ากับหรือมากกว่า 10% ของมูลค่าหุ้นของ Brambles และ 
(ช) หาก Brambles ประกาศแนวทางสำหรับรายได้ คาดว่าจะมีการเบ่ียงเบนในรายได้ของ Brambles 

จากแนวทางสำหรับรายได้เท่ากับหรือมากกว่า 10%  
 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับย่อหน้า (ฉ) และ (ช) ข้างต้น หากเหตุการณ์หรือธุรกรรมหรือการเบ่ียงเบน (ท่ีเก่ียวข้อง) 
ท่ีคาดว่ามีเท่ากับหรือน้อยกว่า 5% โดยท่ัวไป จะถือว่าข้อมูลน้ีไม่เป็นข้อมูลสำคัญ นอกจากน้ี 
หากเหตุการณ์หรือธุรกรรมหรือการเบ่ียงเบน (ท่ีเก่ียวข้อง) ท่ีคาดว่ามีอยู่ระหว่าง 5% ถึง 10% Brambles 
จะมีการตัดสินว่าเร่ืองน้ีเป็นข้อมูลและจำเป็นต้องเปิดเผยหรือไม่ 
 
ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เหล่าน้ีจำเป็นต้องเปิดเผยต่อตลาดโดยประกาศแจ้งผ่าน ASX  
 
ในบางสถานการณ์ กฎระเบียบรายช่ือจะอนุญาตให้ Brambles ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญๆ ได้  
 
คณะกรรมการบริหารได้ต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงจะรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญ 
และกำหนดว่าข้อมูลใดควรจะได้รับการเปิดเผยเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า Brambles 
ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยแล้ว  
 
3.2 คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล 

 
คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นผู้จัดการให้การปฏิบัติของ Brambles ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับน้ี 
คณะกรรมการชุดน้ีจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินข้ันตอนการรายงานและควบคุมและกำหนดแนวนโยบายในก
ารเปิดเผยข้อมูล  
 
สมาชิกของคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่บุคลากรต่อไปน้ีของ Brambles:  
(ก)  ประธานกรรมการบริหาร  
(ข)  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  
(ค) เลขานุการบริษัทของกลุ่ม 
และ 
(ง)  ประธานกรรมการ 

หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบทำหน้าท่ีแทน 
หรือถ้าประธานฝ่ายฯ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้ผู้อำนวยการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงอ่ืนๆ 
คนใดคนหน่ึงทำหน้าท่ีแทน 

 
3.3  ความรับผิดชอบในการระบุข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้  

 
Brambles ดำเนินธุรกิจท่ัวโลก เพ่ือท่ีจะได้รับข้อมูลซ่ึงอาจเปิดเผยได้ 
คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลมีหน้าความรับผิดชอบในการแต่งต้ังเจ้าหน้าเปิดเผยข้อมูลสำหรับ:  
(ก)  ในแต่ละหน่วยธุรกิจ  
(ข)  ฝ่ายการเงินและการคลัง  
(ค)  ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเลขานุการ  
(ง)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ  
(จ)  ฝ่ายความเส่ียงของบริษัท  
 
วัตถุประสงค์ของนโยบายน้ี หน่วยธุรกิจได้แก่ แท่นวางสินค้า BxB Digital และ Kegstar และหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ ของ 
Brambles เช่น ทีมผู้นำระดับสูงของ Brambles ในบางคร้ัง 
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เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลมีความรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลสำคัญเก่ียวกับกิจกรรมของหน่วยธุรกิจ 
หรือกิจกรรมในขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายใดๆ 
แก่คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในทันทีท่ีมีการตระหนักถึงข้อมูลน้ันๆ  
 
3.4 การส่ือสารกับ ASX  

 
เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่ือสารกับ ASX  
 

4.  กุญแจสำคัญของมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีว่าด้วยการส่ือสาร 

 
4.1  บทท่ัวไป  

 
Brambles ได้กำหนดกรอบโครงสร้างว่าด้วยการกำกั บดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า:  
(ก)  ข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสมเก่ียวกับ Brambles จะได้รับการส่ือสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

และผู้มีส่วนร่วมในตลาด รวมถึงสถานภาพการเงิน ผลประกอบการ กรรมสิทธ์ิ กลยุทธ์ กิจกรรม 
และหลักการบริหาร  

(ข)  ข้ันตอนในการเผยแพร่ข้อมูลจะต้องยุติธรรม เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่าย  
(ค)  จะดำเนินตามมาตรการในก ารพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ และ  
(ง)  จะไม่แจ้งข้อมูลราคา มูลค่า หรือข้อมูลลับใดๆ 

ต่อบุคคลภายนอกก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นทุกคนและผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดโดยสอดคล้องกับข้อกำ
หนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง 
ข้อยกเว้นบางประการอาจประยุกต์ใช้กับข้อกำหนดน้ีภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้ันตอนเฉพาะของ Brambles ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน การกำกับดูแลกิจการท่ีดีจะถูกระบุไว้ด้านล่าง  
 
4.2 การส่ือสารข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยได้ผ่านเว็บไซต์  

 
ข้อมูลท่ีมีความสำคัญใดๆ ท่ีมีการเปิดเผยให้แก่ ASX จะถูกใส่ไว้ในเว็บไซต์ของ Brambles 
ในทันทีท่ีมีการยืนยันจาก ASX ว่าได้รับข้อมูลแล้ว  
 
ท่ีอยู่เว็บไซต์ของ Brambles คือ: www.brambles.com 
 
4.3  การติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผู้ถือหุ้น  

 
Brambles จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เม่ือต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
รวมท้ังให้ทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อส่ือสารกับ Brambles หรือสำนักทะเบียนหุ้น นอกจากน้ี Brambles 
จะมอบช่องทางอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนบนเว็บไซต์ของ Brambles เพ่ือให้นักลงทุนสามารถรับการแจ้ง 
เตือนเม่ือมีการประกาศ ASX หรือการเผยแพร่ส่ืออ่ืน ๆ 
 
Brambles จะใช้การประชุมสามัญประจำปีในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นในเร่ืองเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเงิน 
ผลประกอบการ กรรมสิทธ์ิ กลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ 
และในการประชุมสามัญทุกคร้ังจะเปิดโอกาสให้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม Brambles 
จะถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมดทางเว็บและจะให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยตรงหรือให้สามารถแ
ต่งต้ังตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสำนักทะเบียนหุ้น 
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นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อสงสัยจากผู้ถือหุ้นเอกชน  
 
4.4  โฆษกผู้รับมอบอำนาจ 

 
รายละเอียดของพนักงาน Brambles 
ท่ีได้รับมอบอำนาจในการแถลงข่าวต่อสาธารณชนในนามหรือเป็นตัวแทนของ Brambles 
หรือของหน่วยธุรกิจต่างๆ มีดังต่อไปน้ี ไม่มีบุคคลอ่ืนใดได้รับมอบอำนาจในการแถลงข่าวดังกล่าว 
การแถลงข่าวต่อสาธารณชนน้ัน ประกอบด้วยการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์ 
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีหัวข้อหรือเร่ืองราวสัมพันธ์กับ Brambles 
การส่ือสารดังกล่าวน้ียังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสนทนาแบบตัวต่อตัว และ 
การแลกเปล่ียนเน้ือหาสาระผ่านห้องสนทนา ข้อความผ่านบอร์ดหรือกระดานสนทนา บล็อก วิกิ (wikis) ระบบ 
webcast และ podcast 
 
(ก) ส่ือมวลชนและส่ือส่ิงพิมพ์:  
 

(i)  ในกิจการใดๆ ขององค์กร บุคคลผู้เดียวของ Brambles ท่ีมีอำนาจคือ:  
• ประธาน  
• ประธานกรรมการบริหาร  
• ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน และ 
• รองประธาน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 

 
นอกจากน้ียังมี: 
• ท่ีปรึกษาส่ือมวลชนสัมพันธ์ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังและมอบอำนาจโดยเฉพาะจากบุคคลต่างๆ ข้างต้น 

และ 
• บุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากประธาน กรรมการบริหารของ Brambles หรือ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน  
 

(ii)  ประธานกลุ่มบริษัทและประธานระดับภูมิภาค 
ของหน่วยธุรกิจจะมีอำนาจในการตอบข้อสงสัยของส่ือมวลชนเก่ียวกับประเด็นการดำเนินงานในระดับท้อง
ถ่ินน้ันๆ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวจะไม่มีความเก่ียวพันอย่างย่ิงยวดต่อ Brambles (ไม่ว่าแง่ธุรกิจ การเงิน 
การตลาด ช่ือเสียง หรือในแง่อ่ืนๆ) ท้ังน้ี ไม่มีข้อมูลใดๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับประเด็นต่อไปน้ีของ Brambles 
หรือหน่วยธุรกิจ ท่ีจะนำมาอภิปรายเพ่ือตอบข้อสงสัย 
• ผลประกอบการหรือแนวโน้มด้านการเงิน 
• กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือทางการเงิน รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการครอบครองหรือการเลิกกิจการ 
• คู่แข่งขัน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
• การลงมือปฏิบัติขององค์กร 
• การเรียกร้อง การดำเนินคดีตามกฎหมายหรือหน้ีสินความรับผิด 
• ประเด็นการรายงานด้านบัญชีหรือการเงิน 
• การกำกับดูแลกิจการท่ีดีหรือประเด็นเก่ียวกับนโยบาย หรือ 
• นโยบายของรัฐ หรือการแก้ไขกฎหมาย 
 
การอ้างอิงถึงหรือการปรึกษาหารือถึง Brambles 
และข้อความใดๆท่ีอาจถือว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจา
กประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน หรือรองประธานกลุ่มบริษัท 
นักลงทุนสัมพันธ์และกิจการองค์กรเสียก่อน ส่ิงตีพิมพ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 
การทำให้ข้อมูลน้ันสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ถือว่าอยู่ในวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับน้ีว่าด้วยการส่ือสารกับส่ือมวลชน 
และจะอยู่ภายใต้ข้อห้ามข้างต้นเก่ียวกับข้อกำหนดของเน้ือหาและการขออนุมัติล่วงหน้า 

 
(iii) การมีส่วนร่วมผ่านทางการสัมภาษณ์ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับภาพลักษณ์องค์กรของ 
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Brambles หรือประเด็นอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะมีนัยสำคัญกับ Brambles (ไม่ว่าแง่มุมทางธุรกิจ การเงิน การตลาด 
ช่ือเสียง หรือในแง่อ่ืนๆ) รวมไปถึงประเด็นซ่ึงได้ระบุไว้เป็นพิเศษในหัวข้อ (ii) ข้างต้น 
จะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายการเงิน 
หรือรองประธานกลุ่มบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และกิจการองค์กรเสียก่อน 

 
(ข)  นักลงทุนสัมพันธ์:  
 

บุคคลของ Brambles ท่ีมีอำนาจได้แก่: 
• ประธาน  
• ประธานกรรมการบริหาร  
• ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน  
• รองประธาน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร และ 
• บุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ 

 
4.5 ข่าวลือและการเก็งกำไรในตลาด 

 
ตามท่ีได้ระบุไว้ภายใต้หัวข้อท่ี 3.1 โดยท่ัวไปแล้ว Brambles 
จะไม่แสดงความคิดเห็นต่อข่าวลือหรือการเก็งกำไรในตลาดแต่อย่างใด  
 
4.6  การระงับการซ้ือขาย 

 
เพ่ือท่ีจะทำให้เกิดตลาดซ่ึงมีระเบียบ ยุติธรรมและมีข้อมูลเป็นอย่างดี 
จำเป็นอย่างย่ิงท่ีในกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษบางประการท่ีจำเป็นต้องขอให้มีการระงับการซ้ือขายใน ASX 
ด้วยการปรึกษากับประธานกรรมการบริหารของ Brambles 
คณะกรรมการการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลจะทำการตัดสินใจท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการระงับการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนน้ั
นๆ เม่ือเป็นไปได้ จะต้องปรึกษากับประธานเก่ียวกับการระงับการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนน้ันๆ เช่นกัน 
 
4.7  ช่วงเวลาท่ีไม่อนุญาตให้ทำการซ้ือขาย 

 
ในปี ๆ หน่ึง Brambles จะจัดให้บางช่วงเวลาเป็น “ช่วงเวลาท่ีไม่อนุญาตให้ทำการซ้ือขาย” 
โดยในช่วงเวลาดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหารหลัก พนักงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
(“บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ัง” ตามท่ีระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการซ้ือขายหลักทรัพย์) 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดต่อซ้ือขายหลักทรัพย์ของ Brambles 
จุดมุ่งหมายของนโยบายน้ีก็เพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังจะไม่ทำกระทำการทุจริต 
และจะไม่ประพฤติตนให้เข้าข่ายน่าสงสัยว่าจะกระทำการทุจริต 
โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีความสำคัญต่อราคา ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยหรือคาดว่าจะมี 
 
ช่วงเวลาท่ีไม่อนุญาตให้ทำการซ้ือขาย มีดังน้ี: 
(ก) ช่วงเวลาปิดงวด 

(ช่วงต้ังแต่ส้ินสุดระยะเวลาการรายงานผลทางการเงินท่ีเก่ียวข้องจนุกว่าจะถึงการประกาศข้ันต้นประจำคร่ึงปี 
หรือ การประกาศผลประกอบการประจำปี) หรือ 

(ข) ช่วงเวลาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม คือ 
ช่วงเวลาท่ีบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดต่อซ้ือขายหลักทรัพย์ของ Brambles 
ซ่ึงจะกำหนดโดย Brambles เป็นคร้ัง ๆ ไป เหตุเน่ืองมาจากมีข้อมูลราคา ข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อ สาธารณะต่าง 
ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง แม้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังจะไม่ทราบก็ตาม 

 
ช่วงเวลาท่ีไม่อนุญาตคือช่วงเวลาสองสัปดาห์ก่อนท่ีจะมีการปรับเปล่ียนการซ้ือขายตามแผนล่วงหน้าท่ีเตรียมไว้ 
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4.8 ช่วงเวลาปิดการซ้ือขาย 

 
ในระหว่างช่วงเวลาปิดงวด Brambles จะไม่แสดงความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ประมาณการรายรับจากนักวิเคราะห์ 
นอกเหนือจากการประมาณการขอบเขตและค่าเฉล่ียในตลาด และจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 
ต่อผลประกอบการทางการเงินของ Brambles เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลน้ันๆ ได้เปิดเผยต่อตลาดแล้ว Bramble 
จะยังคงตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลพ้ืนฐาน แต่จะไม่พบกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนรายใดในช่วงเวลาปิดงวดน้ี  
 
ในระหว่างช่วงเวลาปิดงวด Brambles จะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง 
และจะดำเนินการประกาศตามท่ีได้กำหนดไว้ในหัวข้อท่ี 3.1  
 
4.9  ปฏิทินกิจกรรมการเงิน 

 
Brambles ปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมในการเปิดเผยผลประกอบการ ทางการเงินและการปฏิบัติการแก่ตลาด 
ปฏิทินซ่ึงจะอยู่ใน 
เว็บไซต์น้ีจะรวมถึงวันท่ีท่ีประกาศแจ้งล่วงหน้าเก่ียวกับการเปิดเผยผลประกอบการรอบคร่ึงปีและประจำปี 
ข้อมูลการเงินอ่ืนๆ การประชุมผู้ถือหุ้น การแถลงการณต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน และการมีส่วนร่วมของ 
Brambles ในการประชุมด้านการลงทุน ท่ีสำคัญๆ โดยแถลงการณ์สรุปท่ีสำคัญต่าง หากเป็นไปได้ Brambles 
จะถ่ายทอดแถลงการณ์ท่ีสำคัญเ 
หล่าน้ีทางเว็บและจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเข้าใช้งานล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์และการประกาศ ASX 
นอกจากน้ี การถ่ายทอดทางเว็บจะลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ Brambles ในภายหลัง 
 
ปฏิทินกิจกรรมทางการเงินของ Brambles และระบบwebcastสามารถเข้าชมได้ท่ีเว็บไซต์: www.brambles.com 
 
ในการแถลงการณ์และการประชุมเหล่าน้ี:  
(ก)  จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 เว้นเสียแต่ว่าได้เปิดเผยต่อตลาดล่วงหน้าแล้ว และ  
(ข)  หากข้อมูลสำคัญตามท่ีได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 ถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา ข้อมูลน้ันๆจะต้องถูกเปิดเผยต่อ 

ASXทันทีพร้อมกับใส่ไว้ในเว็บไซต์ของ Brambles ด้วย  
 
4.10 การแถลงการณ์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน 

 
Brambles ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนและนักวิเคราะห์เป็นอย่างดี  
 
ในบางคราว Brambles จะจัดให้มีการแถลงการณ์ต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน ในกรณีเหล่าน้ี 
จะปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปน้ี:  
(ก)  จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆท่ีได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 เว้นเสียแต่ว่าได้เปิดเผยล่วงหน้าหรือเปิดเผยไปพร้อมๆ 

กับท่ีเปิดเผยต่อตลาด  
(ข)  หากข้อมูลสำคัญตามท่ีได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 ถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

ข้อมูลน้ันๆจะต้องถูกเปิดเผยต่อตลาดผ่าน ASXในทันทีพร้อมกับใส่ข้อมูลน้ันไว้ในเว็บไซต์ของ Brambles  
(ค)  ท้ังน้ีจะไม่มีการตอบคำถามใดๆ 

ในแถลงการณ์ซ่ึงเก่ียวข้องกับข้อมูลสำคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อท่ี 3.1  
(ง)  ตัวแทนของ Brambles อย่างน้อย 2 คนจะต้องเข้าร่วมในการแถลงการณ์ โดยท่ัวไปแล้ว 

หน่ึงในน้ันจะต้องเป็นสมาชิกของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และบันทึกการแถลงการณ์น้ันๆ 
จะถูกเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้เป็นการภายใน บันทึกแถลงการณ์น้ัน ๆ จะรวมถึงการสรุปเก่ียวกับประเด็นปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีถูกอภิปราย บันทึกดังกล่าวจะมีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ (รายช่ือ 
หรือจำนวนคนตามแต่จะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม) รวมท้ังช่วงเวลา และสถานท่ีประชุม และ  

(จ)  Brambles จะลงสำเนาของแถลงการณ์ในทุก ๆ ประเด็นในเว็บไซต์ และ 
(ฉ) จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงวั นท่ีจะมีแถลงการณ์ของนักลงทุนบนเว็บไซต์และการประกาศ ASX 

หากเป็นไปได้ สามารถดูแถลงการณ์เหล่าน้ันท่ีจะถ่ายทอดทางเว็บผ่านเว็บไซต์ของ Brambles 
ได้จากรายละเอียดการเข้าใช้งาน นอกจากน้ี การถ่ายทอดทางเว็บจะลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ Brambles 
ในภายหลัง  
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4.11 รายงานและการประมาณการจากนักวิเคราะห์ 

 
Brambles สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาโดยชุมชนนักลงทุน 
และจะมีการประยุกต์ใช้นโยบายเข้าถึงและการจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองและคำแนะนำใดๆ 
ท่ีถูกแสดงออกมา  
 
Brambles อาจทบทวนรายงานการวิจัยของนักวิเคราะห์ 
แต่จะจำกัดความคิดเห็นจากรายงานน้ันเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับ Brambles 
หรือข้อมูลสำคัญใดๆท่ีได้มีการเปิดเผยโดย Brambles ไปแล้วก่อนหน้าน้ี  
 
ข้อมูลในประเภทท่ีได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 จะไม่ได้รับการจัดเตรียมไว้ให้โดย Brambles 
เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเปิดเผยต่อตลาดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 
ภายใต้กรอบท่ีระบุไว้ข้างต้น Brambles อาจแสดงความคิดเห็นต่อการประมาณการรายได้จากนักวิเคราะห์ต่างๆ 
ได้ภายใต้ขอบเขตดังน้ี:  
(ก) รับทราบถึงช่วงของการประมาณการในปัจจุบัน  
(ข) ต้ังคำถามหรือตอบโต้ต่อข้อสรุปของนักวิเคราะห์ หากการ 

ประมาณการของนักวิเคราะห์น้ันต่างจากสภาพการประมาณการของตลาดในภาวะปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
(น่ันคือ ต่างจากขอบเขตประมาณการตลาดท่ี Brambles 
ตระหนักและต่างจากสถิติท่ีนักวิเคราะห์ภายนอกได้ประเมินไว้) และ  

(ค) ช้ีให้เห็นข้อผิดพลาด เม่ือข้อมูลน้ันๆ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว  
 
4.12 ท่ีปรึกษามืออาชีพและท่ีปรึกษา 

 
Brambles จะต้องมีท่ีปรึกษามืออาชีพหรือท่ีปรึกษาท่ีจะจัดการกับงานใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายในนามของ Brambles 
หรือบริษัทสาขาเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี  
 
4.13 การละเมิดฝ่าฝืน 

 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ีอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือกฎระเบียบว่าด้วยรายช่ือหรือกฎระเบีย
บอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
อาจถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีในการรักษา 
ความลับของพนักงานอีกด้วย  
 
ซ่ึงอาจส่งผลให้ Brambles 
มีความผิดตามกฎหมายและนำไปสู่การลงโทษรายบุคคลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องได้การฝ่าฝืนนโย
บายฉบับน้ีอาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยรวมไปถึงการไล่ออกในกรณีร้ายแรง  

 

4.14 การทบทวนตรวจสอบ  
 
คณะกรรมการจะทบทวนตรวจสอบนโยบายฉบับน้ีเป็นรายปีเพ่ือตัดสินใจว่านโยบายฉบับน้ียังคงมีประสิทธิภาพในก
ารเปิดเผยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเน่ืองของ Brambles หรือไม่  
 
4.15 ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
หากคุณมีข้อสงสัยประการใดจากนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยและการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองของ Brambles 
กรุณาติดต่อบุคคลตามรายนามดังต่อไปน้ี:  
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• หัวหน้าฝ่ายกฏหมายและเลขานุการของกลุ่มบริษัท  
• รองประธานกลุ่มฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจการองค์กร 

 
 


