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นโยบายการเปิดเผยและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
1.

บทนำและภูมิหลัง

บริษัท Brambles
มีพันธกิจในการส่งเสริมความมั่นใจของนักลงทุนโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนภายในขอบเขตอำนาจ
เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายเปลี่ยนหุ้นขององค์กรได้กระทำในตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลเหมาะสม
Brambles รับทราบถึงความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพว่า
เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นกุญแจแห่งการเจริญเติบโตอย่างรุ่งเรือง ทั้งนี้
(เหนือสิ่งอื่นใด) บริษัทจะต้องได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน
โดยการเปิดกว้างด้านการสื่อสาร และปฏิบัติตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
2.

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ได้แก่:
(ก) เน้นย้ำพันธกิจของ Brambles
ในข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติจนแน่
ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น
(ข) วางเค้าโครงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Brambles และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมของ Brambles
นั้นได้ถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และ
(ค) วางโครงร่างภารกิจของ Brambles
ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.

การเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง

Brambles เป็นบริษท
ั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย (ASX)
และมีพันธะในการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องตามระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนใน ASX
(ระเบียบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และกฎหมายประกอบกิจการ ปี 2544 (Corporations Act 2001)
Brambles ได้พัฒนาขั้นตอนและกระบวนการ ซึ่งได้รับการระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ Brambles ยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสารอย่าง มีประสิทธิภาพกับผู้ถือหุน
้
นโยบายฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นแบบเดียวกันที่ประยุกต์ใช้โดย Brambles
เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
3.1

ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง

Brambles จะแจ้งแก่ตลาดทันที หากมีข้อมูลการพัฒนาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของ
Brambles
เมื่อบุคคลใดสามารถหาเหตุผลได้ว่าข้อมูลนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหรือมูลค่าของหุ้นที่
สำคัญ
ตัวอย่างของประเภทข้อมูลที่อาจจำเป็นต้องเปิดเผยต่อตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้:
(ก) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลต่อสภาวะทางการเงินที่คาดการณ์ไว้หรือที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท Brambles
(ข) การครอบครอง หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญใด ๆ
(ค) การทำข้อตกลงสัญญาใหม่ใด ๆ ที่ส่งผลต่อกลุ่มบริษัทของ Brambles
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เหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่กระทบ หรือ สัมพันธ์กับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Brambles
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน กลุ่มผู้บริหารอาวุโส หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(จ) การเริ่มหรือระงับการฟ้องร้องคดีสำคัญ ๆ
(ฉ) เหตุการณ์หรือธุรกรรมที่อาจส่งผลเท่ากับหรือมากกว่า 10% ของมูลค่าหุ้นของ Brambles และ
(ช) หาก Brambles ประกาศแนวทางสำหรับรายได้ คาดว่าจะมีการเบี่ยงเบนในรายได้ของ Brambles
จากแนวทางสำหรับรายได้เท่ากับหรือมากกว่า 10%
(ง)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับย่อหน้า (ฉ) และ (ช) ข้างต้น หากเหตุการณ์หรือธุรกรรมหรือการเบี่ยงเบน (ที่เกี่ยวข้อง)
ที่คาดว่ามีเท่ากับหรือน้อยกว่า 5% โดยทั่วไป จะถือว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้
หากเหตุการณ์หรือธุรกรรมหรือการเบี่ยงเบน (ที่เกี่ยวข้อง) ที่คาดว่ามีอยู่ระหว่าง 5% ถึง 10% Brambles
จะมีการตัดสินว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลและจำเป็นต้องเปิดเผยหรือไม่
ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องเปิดเผยต่อตลาดโดยประกาศแจ้งผ่าน ASX
ในบางสถานการณ์ กฎระเบียบรายชื่อจะอนุญาตให้ Brambles ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญๆ ได้
คณะกรรมการบริหารได้ตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลซึ่งจะรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญ
และกำหนดว่าข้อมูลใดควรจะได้รับการเปิดเผยเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Brambles
ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยแล้ว
3.2

คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นผู้จัดการให้การปฏิบัติของ Brambles ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้
คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนการรายงานและควบคุมและกำหนดแนวนโยบายในก
ารเปิดเผยข้อมูล
สมาชิกของคณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่บค
ุ ลากรต่อไปนี้ของ Brambles:
(ก) ประธานกรรมการบริหาร
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(ค) เลขานุการบริษัทของกลุ่ม
และ
(ง) ประธานกรรมการ
หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่แทน
หรือถ้าประธานฝ่ายฯ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้ผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ
คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน
3.3

ความรับผิดชอบในการระบุข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้

Brambles ดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อที่จะได้รับข้อมูลซึ่งอาจเปิดเผยได้
คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลมีหน้าความรับผิดชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าเปิดเผยข้อมูลสำหรับ:
(ก) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ
(ข) ฝ่ายการเงินและการคลัง
(ค) ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเลขานุการ
(ง) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
(จ) ฝ่ายความเสี่ยงของบริษัท
วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ หน่วยธุรกิจได้แก่ แท่นวางสินค้า BxB Digital และ Kegstar และหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของ
Brambles เช่น ทีมผู้นำระดับสูงของ Brambles ในบางครั้ง
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เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลมีความรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยธุรกิจ
หรือกิจกรรมในขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายใดๆ
แก่คณะกรรมการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในทันทีที่มีการตระหนักถึงข้อมูลนั้นๆ
3.4

การสื่อสารกับ ASX

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับ ASX
4.

กุญแจสำคัญของมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าด้วยการสื่อสาร

4.1

บททั่วไป

Brambles ได้กำหนดกรอบโครงสร้างว่าด้วยการกำกั บดูแลกิจการที่ดีซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า:
(ก) ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับ Brambles จะได้รับการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
และผู้มีส่วนร่วมในตลาด รวมถึงสถานภาพการเงิน ผลประกอบการ กรรมสิทธิ์ กลยุทธ์ กิจกรรม
และหลักการบริหาร
(ข) ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลจะต้องยุติธรรม เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่าย
(ค) จะดำเนินตามมาตรการในก ารพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ และ
(ง) จะไม่แจ้งข้อมูลราคา มูลค่า หรือข้อมูลลับใดๆ
ต่อบุคคลภายนอกก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นทุกคนและผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดโดยสอดคล้องกับข้อกำ
หนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง
ข้อยกเว้นบางประการอาจประยุกต์ใช้กับข้อกำหนดนี้ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนเฉพาะของ Brambles ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะถูกระบุไว้ด้านล่าง
4.2

การสื่อสารข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลที่มีความสำคัญใดๆ ที่มีการเปิดเผยให้แก่ ASX จะถูกใส่ไว้ในเว็บไซต์ของ Brambles
ในทันทีที่มีการยืนยันจาก ASX ว่าได้รับข้อมูลแล้ว
ที่อยู่เว็บไซต์ของ Brambles คือ: www.brambles.com
4.3

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผู้ถือหุ้น

Brambles จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
รวมทั้งให้ทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการติดต่อสื่อสารกับ Brambles หรือสำนักทะเบียนหุ้น นอกจากนี้ Brambles
จะมอบช่องทางอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนบนเว็บไซต์ของ Brambles เพื่อให้นักลงทุนสามารถรับการแจ้ง
เตือนเมื่อมีการประกาศ ASX หรือการเผยแพร่สื่ออื่น ๆ
Brambles จะใช้การประชุมสามัญประจำปีในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน
ผลประกอบการ กรรมสิทธิ์ กลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ
และในการประชุมสามัญทุกครั้งจะเปิดโอกาสให้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม Brambles
จะถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดทางเว็บและจะให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยตรงหรือให้สามารถแ
ต่งตั้งตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสำนักทะเบียนหุ้น
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นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อสงสัยจากผู้ถือหุ้นเอกชน
4.4

โฆษกผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดของพนักงาน Brambles
ที่ได้รับมอบอำนาจในการแถลงข่าวต่อสาธารณชนในนามหรือเป็นตัวแทนของ Brambles
หรือของหน่วยธุรกิจต่างๆ มีดังต่อไปนี้ ไม่มีบุคคลอื่นใดได้รับมอบอำนาจในการแถลงข่าวดังกล่าว
การแถลงข่าวต่อสาธารณชนนั้น ประกอบด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีหัวข้อหรือเรื่องราวสัมพันธ์กับ Brambles
การสื่อสารดังกล่าวนี้ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสนทนาแบบตัวต่อตัว และ
การแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระผ่านห้องสนทนา ข้อความผ่านบอร์ดหรือกระดานสนทนา บล็อก วิกิ (wikis) ระบบ
webcast และ podcast
(ก) สื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์:
(i) ในกิจการใดๆ ขององค์กร บุคคลผู้เดียวของ Brambles ที่มีอำนาจคือ:
• ประธาน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ
• รองประธาน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นอกจากนี้ยังมี:
• ที่ปรึกษาสื่อมวลชนสัมพันธ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบอำนาจโดยเฉพาะจากบุคคลต่างๆ ข้างต้น
และ
• บุคคลอื่นๆ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประธาน กรรมการบริหารของ Brambles หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(ii)

ประธานกลุ่มบริษัทและประธานระดับภูมิภาค
ของหน่วยธุรกิจจะมีอำนาจในการตอบข้อสงสัยของสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานในระดับท้อง
ถิ่นนั้นๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะไม่มีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งยวดต่อ Brambles (ไม่ว่าแง่ธุรกิจ การเงิน
การตลาด ชื่อเสียง หรือในแง่อื่นๆ) ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้ของ Brambles
หรือหน่วยธุรกิจ ที่จะนำมาอภิปรายเพื่อตอบข้อสงสัย
• ผลประกอบการหรือแนวโน้มด้านการเงิน
• กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือทางการเงิน รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการครอบครองหรือการเลิกกิจการ
• คู่แข่งขัน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
• การลงมือปฏิบัติขององค์กร
• การเรียกร้อง การดำเนินคดีตามกฎหมายหรือหนี้สินความรับผิด
• ประเด็นการรายงานด้านบัญชีหรือการเงิน
• การกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย หรือ
• นโยบายของรัฐ หรือการแก้ไขกฎหมาย
การอ้างอิงถึงหรือการปรึกษาหารือถึง Brambles
และข้อความใดๆที่อาจถือว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้นจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจา
กประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือรองประธานกลุ่มบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์และกิจการองค์กรเสียก่อน สิ่งตีพิมพ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การทำให้ข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถือว่าอยู่ในวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ว่าด้วยการสื่อสารกับสื่อมวลชน
และจะอยู่ภายใต้ข้อห้ามข้างต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของเนื้อหาและการขออนุมัติล่วงหน้า

(iii)

การมีส่วนร่วมผ่านทางการสัมภาษณ์ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์องค์กรของ
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Brambles หรือประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีนัยสำคัญกับ Brambles (ไม่ว่าแง่มุมทางธุรกิจ การเงิน การตลาด
ชื่อเสียง หรือในแง่อื่นๆ) รวมไปถึงประเด็นซึ่งได้ระบุไว้เป็นพิเศษในหัวข้อ (ii) ข้างต้น
จะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน
หรือรองประธานกลุ่มบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และกิจการองค์กรเสียก่อน
(ข)

นักลงทุนสัมพันธ์:
บุคคลของ Brambles ที่มีอำนาจได้แก่:
• ประธาน
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
• รองประธาน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ
• บุคคลอื่นๆ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

4.5

ข่าวลือและการเก็งกำไรในตลาด

ตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้หัวข้อที่ 3.1 โดยทั่วไปแล้ว Brambles
จะไม่แสดงความคิดเห็นต่อข่าวลือหรือการเก็งกำไรในตลาดแต่อย่างใด
4.6

การระงับการซื้อขาย

เพื่อที่จะทำให้เกิดตลาดซึ่งมีระเบียบ ยุติธรรมและมีข้อมูลเป็นอย่างดี
จำเป็นอย่างยิ่งที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษบางประการที่จำเป็นต้องขอให้มีการระงับการซื้อขายใน ASX
ด้วยการปรึกษากับประธานกรรมการบริหารของ Brambles
คณะกรรมการการว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลจะทำการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการระงับการซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้
นๆ เมื่อเป็นไปได้ จะต้องปรึกษากับประธานเกี่ยวกับการระงับการซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้นๆ เช่นกัน
4.7

ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย

ในปี ๆ หนึ่ง Brambles จะจัดให้บางช่วงเวลาเป็น “ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย”
โดยในช่วงเวลาดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหารหลัก พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กล่าวถึงข้างต้น
(“บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง” ตามที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์)
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ของ Brambles
จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะไม่ทำกระทำการทุจริต
และจะไม่ประพฤติตนให้เข้าข่ายน่าสงสัยว่าจะกระทำการทุจริต
โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลที่มีความสำคัญต่อราคา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยหรือคาดว่าจะมี
ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขาย มีดังนี้:
(ก) ช่วงเวลาปิดงวด
(ช่วงตัง้ แต่สิ้นสุดระยะเวลาการรายงานผลทางการเงินที่เกี่ยวข้องจนุกว่าจะถึงการประกาศขั้นต้นประจำครึ่งปี
หรือ การประกาศผลประกอบการประจำปี) หรือ
(ข) ช่วงเวลาที่กำหนดเพิ่มเติม คือ
ช่วงเวลาที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ของ Brambles
ซึ่งจะกำหนดโดย Brambles เป็นครั้ง ๆ ไป เหตุเนื่องมาจากมีข้อมูลราคา ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ สาธารณะต่าง
ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะไม่ทราบก็ตาม
ช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตคือช่วงเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนการซื้อขายตามแผนล่วงหน้าที่เตรียมไว้
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4.8

ช่วงเวลาปิดการซื้อขาย

ในระหว่างช่วงเวลาปิดงวด Brambles จะไม่แสดงความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ประมาณการรายรับจากนักวิเคราะห์
นอกเหนือจากการประมาณการขอบเขตและค่าเฉลี่ยในตลาด และจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ
ต่อผลประกอบการทางการเงินของ Brambles เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลนั้นๆ ได้เปิดเผยต่อตลาดแล้ว Bramble
จะยังคงตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลพื้นฐาน แต่จะไม่พบกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนรายใดในช่วงเวลาปิดงวดนี้
ในระหว่างช่วงเวลาปิดงวด Brambles จะยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง
และจะดำเนินการประกาศตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 3.1
4.9

ปฏิทินกิจกรรมการเงิน

Brambles ปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมในการเปิดเผยผลประกอบการ ทางการเงินและการปฏิบัติการแก่ตลาด
ปฏิทินซึ่งจะอยู่ใน
เว็บไซต์นี้จะรวมถึงวันที่ที่ประกาศแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการรอบครึ่งปีและประจำปี
ข้อมูลการเงินอื่นๆ การประชุมผู้ถือหุ้น การแถลงการณต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน และการมีส่วนร่วมของ
Brambles ในการประชุมด้านการลงทุน ที่สำคัญๆ โดยแถลงการณ์สรุปที่สำคัญต่าง หากเป็นไปได้ Brambles
จะถ่ายทอดแถลงการณ์ที่สำคัญเ
หล่านี้ทางเว็บและจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเข้าใช้งานล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์และการประกาศ ASX
นอกจากนี้ การถ่ายทอดทางเว็บจะลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ Brambles ในภายหลัง
ปฏิทินกิจกรรมทางการเงินของ Brambles และระบบwebcastสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์: www.brambles.com
ในการแถลงการณ์และการประชุมเหล่านี้:
(ก) จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 เว้นเสียแต่ว่าได้เปิดเผยต่อตลาดล่วงหน้าแล้ว และ
(ข) หากข้อมูลสำคัญตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 ถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา ข้อมูลนั้นๆจะต้องถูกเปิดเผยต่อ
ASXทันทีพร้อมกับใส่ไว้ในเว็บไซต์ของ Brambles ด้วย
4.10

การแถลงการณ์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน

Brambles ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนและนักวิเคราะห์เป็นอย่างดี
ในบางคราว Brambles จะจัดให้มีการแถลงการณ์ต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน ในกรณีเหล่านี้
จะปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้:
(ก) จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 เว้นเสียแต่ว่าได้เปิดเผยล่วงหน้าหรือเปิดเผยไปพร้อมๆ
กับที่เปิดเผยต่อตลาด
(ข) หากข้อมูลสำคัญตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 ถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
ข้อมูลนั้นๆจะต้องถูกเปิดเผยต่อตลาดผ่าน ASXในทันทีพร้อมกับใส่ข้อมูลนั้นไว้ในเว็บไซต์ของ Brambles
(ค) ทั้งนี้จะไม่มีการตอบคำถามใดๆ
ในแถลงการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยตามทีร
่ ะบุไว้ในหัวข้อที่ 3.1
(ง) ตัวแทนของ Brambles อย่างน้อย 2 คนจะต้องเข้าร่วมในการแถลงการณ์ โดยทั่วไปแล้ว
หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และบันทึกการแถลงการณ์นั้นๆ
จะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อใช้เป็นการภายใน บันทึกแถลงการณ์นั้น ๆ จะรวมถึงการสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง
ๆ ที่ถูกอภิปราย บันทึกดังกล่าวจะมีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ (รายชื่อ
หรือจำนวนคนตามแต่จะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม) รวมทั้งช่วงเวลา และสถานที่ประชุม และ
(จ) Brambles จะลงสำเนาของแถลงการณ์ในทุก ๆ ประเด็นในเว็บไซต์ และ
(ฉ) จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงวั นที่จะมีแถลงการณ์ของนักลงทุนบนเว็บไซต์และการประกาศ ASX
หากเป็นไปได้ สามารถดูแถลงการณ์เหล่านั้นที่จะถ่ายทอดทางเว็บผ่านเว็บไซต์ของ Brambles
ได้จากรายละเอียดการเข้าใช้งาน นอกจากนี้ การถ่ายทอดทางเว็บจะลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ Brambles
ในภายหลัง
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4.11

รายงานและการประมาณการจากนักวิเคราะห์

Brambles สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาโดยชุมชนนักลงทุน
และจะมีการประยุกต์ใช้นโยบายเข้าถึงและการจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองและคำแนะนำใดๆ
ที่ถูกแสดงออกมา
Brambles อาจทบทวนรายงานการวิจัยของนักวิเคราะห์
แต่จะจำกัดความคิดเห็นจากรายงานนั้นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Brambles
หรือข้อมูลสำคัญใดๆที่ได้มีการเปิดเผยโดย Brambles ไปแล้วก่อนหน้านี้
ข้อมูลในประเภทที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า 3.1 จะไม่ได้รับการจัดเตรียมไว้ให้โดย Brambles
เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเปิดเผยต่อตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายใต้กรอบที่ระบุไว้ข้างต้น Brambles อาจแสดงความคิดเห็นต่อการประมาณการรายได้จากนักวิเคราะห์ต่างๆ
ได้ภายใต้ขอบเขตดังนี้:
(ก) รับทราบถึงช่วงของการประมาณการในปัจจุบัน
(ข) ตั้งคำถามหรือตอบโต้ต่อข้อสรุปของนักวิเคราะห์ หากการ
ประมาณการของนักวิเคราะห์นั้นต่างจากสภาพการประมาณการของตลาดในภาวะปัจจุบันเป็นอย่างมาก
(นั่นคือ ต่างจากขอบเขตประมาณการตลาดที่ Brambles
ตระหนักและต่างจากสถิติที่นักวิเคราะห์ภายนอกได้ประเมินไว้) และ
(ค) ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด เมื่อข้อมูลนั้นๆ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว
4.12

ที่ปรึกษามืออาชีพและที่ปรึกษา

Brambles จะต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพหรือที่ปรึกษาที่จะจัดการกับงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายในนามของ Brambles
หรือบริษัทสาขาเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
4.13

การละเมิดฝ่าฝืน

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎระเบียบว่าด้วยรายชื่อหรือกฎระเบีย
บอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
อาจถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษา
ความลับของพนักงานอีกด้วย
ซึ่งอาจส่งผลให้ Brambles
มีความผิดตามกฎหมายและนำไปสู่การลงโทษรายบุคคลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้การฝ่าฝืนนโย
บายฉบับนี้อาจนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยรวมไปถึงการไล่ออกในกรณีร้ายแรง
4.14

การทบทวนตรวจสอบ

คณะกรรมการจะทบทวนตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นรายปีเพื่อตัดสินใจว่านโยบายฉบับนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในก
ารเปิดเผยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องของ Brambles หรือไม่
4.15

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดจากนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องของ Brambles
กรุณาติดต่อบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้:
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•
•

หัวหน้าฝ่ายกฏหมายและเลขานุการของกลุ่มบริษัท
รองประธานกลุ่มฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจการองค์กร
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