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นโยบายการแจง้เบาะแส 

1. นโยบายนี ้

วัตถุประสงคข์องนโยบายน้ีก็เพ่ือส่งเสรมิและยืนยันถงึความมุ่งมั่นของ Brambles ในกระบวนการการแจง้เบาะแสอย่างเปิดกวา้ง 
ซึง่ส่งเสรมิใหพ้นักงานและผูม้สีทิธอิืน่ ๆ แจง้ขอ้กังวลเกี่ยวกับการกระทําผดิที่พวกเขาอาจม ีในปัจจุบัน 
การแจง้เบาะแสยังคงเป็นแนวป้องกันแรกและดทีี่สุดของ Brambles ต่อการกระทําผดิ เมือ่มกีารตรวจพบและรายงานการกระทําผดิ Brambles 
สามารถดําเนินการแกไ้ขไดอ้ย่างรวดเร็ว เราตระหนักดวี่าการตรวจหาและรายงานการกระทําผิดแต่เน่ิน ๆ 
นัน้ขึน้อยู่กับการรักษาวัฒนธรรมของความไวว้างใจและความซือ่สัตยซ์ ึง่พนักงานทุกคนและผูม้ีสทิธิอ์ ืน่ ๆ จะ: 

 

(ก) ไดรั้บการสนับสนุนใหแ้จง้เบาะแสกระทําผดิทีอ่าจเกดิขึน้โดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้
โดยทราบดวี่าขอ้กังวลของตนจะไดรั้บการดําเนินการอย่างจรงิจังและเหมาะสม 

(ข) ทราบและใชช้อ่งทางทีม่ใีนการแจง้ขอ้กังวลของการกระทําผดิ และ 
(ค) ทราบถงึการคุม้ครองทีม่อียู่และขัน้ตอนทีเ่ราจะดําเนินการเพ่ือตรวจสอบการแจง้ และ 
(ง)   ไวว้างใจว่ากระบวนการการแจง้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการใหต้กเป็นเหยือ่ การตอบโต ้การแกแ้คน้ 

หรือการปฏบิัตใินทางทําใหเ้สยีหายใด ๆ  
 

นโยบายน้ีไดรั้บการออกแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตบิรษัิท พ.ศ. 2544 (Cth) และพระราชบัญญัตกิารบรหิารภาษีอากร พ.ศ. 2496 
(Cth) 
สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการคุม้ครองทีม่อบใหก้ับบุคคลบางคนทีท่ําการเปิดเผยขอ้มูลในออสเตรเลียหรือเกีย่วกับการดําเนินงานในออสเตรเ
ลยีของเรา โปรดดูที่ภาคผนวก 1 
 
2. นโยบายนีค้รอบคลุมกจิกรรมอะไรบา้ง 
 
ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิ่นหรือกฎหมายทีบ่ังคับใชใ้หส้ทิธหิรือการเยยีวยาเพิม่เตมิแก่บุคคล ซึง่ในกรณีน้ี 
กฎหมายทอ้งถิน่หรือกฎหมายทีบ่ังคับใชจ้ะมผีลเหนือกว่า 
นโยบายน้ีมผีลบังคับใชก้ับบุคคลที่ตอ้งการเปิดเผยการประพฤตมิชิอบหรือสถานการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมทีเ่กีย่วขอ้งกับ Brambles 
รวมถงึของบรษัิทในเครือ ("Brambles") ในนโยบายน้ี กจิกรรมเหล่าน้ีจะเรียกว่า "การกระทําผดิ" รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียง: 
 

(ก) การกระทําผดิทางอาญาภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้รวมถงึกฎหมายของออสเตรเลียและสหภาพยุโรป 
(ข) การฉอ้โกง 
(ค) การละเมดิหนา้ทีห่รือความไวว้างใจ 
(ง) พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึอันตรายต่อสาธารณะ รวมถึงอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

และความเสียหายต่อสิง่แวดลอ้มอันเป็นผลจากการปล่อยสารพษิหรือของเสียในสิง่แวดลอ้ม 
หรือการละเมิดกฎหมายหรือขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 

(จ) การบัญชทีีน่่าสงสัย การบัญชีภายใน หรือการจัดการทีผ่ดิพลาดของการตรวจสอบ รวมถึงทีเ่กดิขึน้จรงิหรือถูกคุกคาม: 
(1) การฉอ้โกงหรือขอ้ผิดพลาดโดยเจตนาในการจัดทํา ประเมนิ ทบทวน หรือตรวจสอบงบการเงนิของ Brambles 
(2) การฉอ้โกงหรือขอ้ผิดพลาดโดยเจตนาในการบันทกึและการเก็บรักษาบันทกึทางการเงินของ Brambles 
(3) ขอ้บกพร่องหรือการไม่ปฏบิัติตามการควบคุมการบัญชีภายในของ Brambles 
(4) การบดิเบอืนความจรงิหรือขอ้ความเท็จต่อหรือโดยเจา้หนา้ทีอ่าวุโสหรือนักบัญชเีกีย่วกับสิง่ทีม่อียู่ในบันทกึทางการเงนิ 

รายงานทางการเงนิ หรือรายงานการตรวจสอบของ Brambles  
(5) การรายงานทีไ่ม่ตรงกับเง่ือนไขการรายงานทางการเงินทีส่มบูรณ์และถูกตอ้งของ Brambles หรือ 
(6) กจิกรรมอืน่ ๆ ทีอ่าจเป็นอันตรายต่อระบบการเงิน 

(ฉ) การละเมดิหรือสงสัยว่ามกีารละเมิดกฎหมายภาษีทีบ่ังคับใช ้หรือการประพฤติมชิอบทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิการทางภาษีของ Brambles 

(ช) การตดิสนิบนและการทุจรติ 
(ซ) การละเมดิสทิธมินุษยชน 
(ฌ) การประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 
(ญ) การไม่ปฏบิัติตามขอ้กําหนดทางกฎหมายหรือขอ้บังคับทีไ่ม่ไดร้ะบุไวโ้ดยเฉพาะขา้งตน้ รวมถึงกฎหมายใด ๆ 

ทีค่วบคุมดูแลโดยคณะกรรมการดา้นความปลอดภัยและการลงทุนในในออสเตรเลยี (ASIC) 
(ฎ) การกระทําทีก่ระทบต่อความปลอดภัยและการปฏบิัตติามขอ้กําหนดของผลิตภัณฑ ์ความปลอดภัยในการขนส่ง 

ความปลอดภัยของอาหาร หรือการคุม้ครองสุขภาพหรือสวัสดภิาพของสัตว ์
(ฏ) การละเมดิทีส่่งผลต่อการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ 

หรือการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบขอ้มูลของ Brambles 
(ฐ) การเปิดเผยความลับทางการคา้หรือขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิห์รือเป็นความลับโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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(ฑ) การฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ Brambles หรือนโยบายหรือขัน้ตอนอืน่ ๆ 
(ฒ) การกระทําทีม่แีนวโนม้ว่าจะทําลายชือ่เสยีงของ Brambles 
(ณ) การตกเป็นเหยือ่ การตอบโต ้หรือการแกแ้คน้จากการแจง้ขอ้กังวลเกีย่วกับการกระทําผดิ 

หรือการใหข้อ้มูลแก่เจา้หนา้ทีด่า้นกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการขอคําแนะนํา 
หรือแกตั่วแทนทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสทีบ่ังคับใชห้รือหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือชว่ยในการปฏิ
บัตงิานหรือหนา้ทีต่ามกฎหมาย หรือ 

(ด) การจงใจปกปิดการกระทําทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
 

หากคุณมเีหตุอันควรสงสัยว่ามกีารกระทําผิดเกดิขึน้หรือมแีนวโนม้ว่าจะเกดิขึน้ คุณควรแจง้ขอ้สงสัยภายใตน้โยบายน้ี วธิกีารแจง้ขอ้กังวลต่าง ๆ 
จะอธบิายไวใ้นขอ้ที ่4 ดา้นล่าง หากคุณไม่แน่ใจว่ากจิกรรมทีจ่ะแจง้ครอบคลุมตามนโยบายน้ีหรือไม่ 
คุณควรพูดคุยกับประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัติตามกฎระเบียบ หรือสมาชกิคนอืน่ ๆ ของทมีกฎหมาย 
และจรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบระดับโลก 
 
ในกรณีส่วนใหญ่ นโยบายน้ีและชอ่งทางการแจง้เบาะแสทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ที ่4 ดา้นล่าง 
จะไม่ครอบคลุมการรอ้งเรียนทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ เช่น การไดรั้บการปฏบิัตใินทีท่ํางาน ในกรณีส่วนใหญ่ 
ควรรายงานการรอ้งเรียนเกีย่วกับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณไปยังผูจั้ดการสายงานหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ 
ซึง่จะเป็นผูดํ้าเนินการตามความเหมาะสม การรอ้งเรียนเร่ืองส่วนบุคคลของพนักงานทีส่มเหตุสมผลจะถูกเกบ็เป็นความลับและใหค้วามสําคัญ 
และจะไม่ยอมใหม้กีารตกเป็นเหยือ่ การตอบโต ้หรือการแกแ้คน้ใด ๆ  
 
3. ใครสามารถแจง้เบาะแสไดภ้ายใตน้โยบายนี ้
 
นโยบายและขัน้ตอนทีอ่ธบิายในนโยบายน้ีมใีหสํ้าหรับเจา้หนา้ที ่พนักงาน และผูร่้วมงานของ Brambles ทัง้ในอดีตและปัจจุบัน และบุคคลใด ๆ 
ที ่Brambles เคยมหีรือมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิดว้ย (เชน่ ลูกคา้ ซัพพลายเออร ์พนักงานของซัพพลายเออร์ ผูรั้บเหมา ตัวแทน ผูจั้ดจําหน่าย 
อาสาสมัคร ผูฝึ้กงาน และผูถ้อืหุน้ของ Brambles) 
นโยบายและขัน้ตอนทีอ่ธบิายในนโยบายน้ียังใชก้ับญาตแิละผูอ้ยู่ในอุปถัมภข์องบุคคลดังกล่าวขา้งตน้อกีดว้ย รวมถึงคู่สมรส บุตรของคู่สมรส 
บดิามารดา หรือบรรพบุรุษโดยกําเนิด บุตร หลานหรือพ่ีนอ้ง หรือบุคคลอืน่ ๆ ตามทีก่ฎหมายระบุไว ้
 
4. วธิกีารแจง้ขอ้กงัวล 
 
Brambles สนับสนุนใหแ้จง้การกระทําผดิทัง้หมดผ่านสายด่วนการแจง้เบาะแสของ Brambles ซึง่ใหช้อ่งทางต่าง ๆ ในการแจง้เบาะแส Navex 
Global ซึง่เป็นบุคคลทีส่ามอสิระจะไดรั้บรายงานทีส่่งไปยังสายด่วนการแจง้เบาะแสทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห ์
และการแจง้เบาะแสจะถูกส่งไปยังทมีจรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎระเบียบระดับโลก สําหรับการแจง้เบาะแสโดยใชส้ายด่วนการแจง้เบาะแส 
คุณอาจไปทีเ่ว็บไซต ์www.brambles.ethicspoint.com ซึง่ใหห้มายเลขโทรศัพทใ์นทอ้งถิน่ หรือหมายเลขโทรฟรีเฉพาะประเทศหรือภูมิภาค 
หรือลงิกไ์ปยังระบบการแจง้เบาะแสออนไลน์ทีม่อียู่ หรือดูโปสเตอรก์ารแจง้เบาะแสในสถานทีท่ํางานของ Brambles 
การใชส้ายด่วนการแจง้เบาะแสเป็นวธิทีี่ดทีีสุ่ดสําหรับ Brambles เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการแจง้การกระทําผดิจะไดรั้บการจัดการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 
และสอดคลอ้งกับนโยบายการแจง้เบาะแสน้ี ในขณะที่ Brambles สนับสนุนใหผู้แ้จง้ระบุตัวตน 
ผูแ้จง้อาจแจง้โดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยใชส้ายด่วนการแจง้เบาะแสได ้

นอกจากน้ี เราหวังว่าพนักงานทุกคนจะรูส้กึสบายใจที่จะแจง้ขอ้กังวลเกีย่วกับการกระทําผดิทีเ่กดิขึน้จรงิหรือทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างเปิดเผย 
และหากคุณรูส้กึสบายใจ อาจแจง้ไดด้ว้ยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงกับ: 

• ผูจั้ดการสายงานของคุณ 
• ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายและเลขานุการของกลุ่มบรษัิท 
• รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไปภูมิภาค EMEA 
• รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไปภูมิภาคอเมรกิาและเอเชยี 
• ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตติามกฎระเบียบ และ 
• สมาชกิทมีตรวจสอบภายในของ Brambles 
 
ทา้ยสุด อาจมบีางสถานการณ์ทีบุ่คคลเชือ่ว่าพวกเขาไม่สามารถแจง้ขอ้กังวลเกีย่วกับการกระทําผดิโดยใชช้อ่งทางใด ๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ได ้
ในสถานการณ์เช่นน้ี บุคคลนั้นอาจสือ่สารโดยตรงกับประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 
ซึง่พวกเขาอาจไดรั้บการตดิต่อจากหรือผ่านประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายและเลขานุการบรษัิทของกลุ่มบรษัิททีท่ีอ่ยู่ GPO Box 4173, Sydney 
NSW 2001 ออสเตรเลยี การสือ่สารใด ๆ กับประธานคณะกรรมการ 
หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่งควรมกีารทําเคร่ืองหมายอย่างชัดเจนว่า "สําหรับผูท้ี่สามารถรูค้วามลับเท่านัน้" 
ดว้ยการทําเคร่ืองหมายน้ี การสือ่สารจะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ง 
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และจดหมายจะไม่ถูกเปิดออกโดยประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย บุคคลอาจสือ่สารกับผูต้รวจสอบภายนอกของ Brambles ไดโ้ดยตดิต่อ 
ethics.helpline@au.pwc.com หรือสําหรับบุคคลทีอ่ยู่ในออสเตรเลยีที่หมายเลข 1800 487 878 
 
ไม่ว่าจะใชช้อ่งทางใด พนักงานตอ้งแจง้กระทําผดิที่น่าสงสัยโดยเร็วทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้การแจง้การกระทําผดิโดยเร็วทีสุ่ดจะทําให ้Brambles 
ดําเนินการสอบสวนและแกไ้ข หรือกําจัดการกระทําผิด และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการกระทําดังกล่าว 
 
คุณสามารถแจง้การกระทําผิดทีน่่าสงสัยโดยไม่ระบุชือ่ได ้อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากเป็นการยากและบ่อยครั้งแทบจะเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะสอบสวนขอ้สงสัยทีไ่ดรั้บแจง้โดยไม่เปิดเผยตัวตน 
เราขอแนะนําใหคุ้ณระบุตัวตนของคุณซึง่ไม่ไดเ้ป็นการบังคับ ไม่ว่าการแจง้นั้นจะเป็นแบบระบุชือ่หรือไม่ก็ตาม 
ควรมรีายละเอยีดทีเ่พียงพอเพ่ือให ้Brambles สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเต็มที ่ตัวอย่างเชน่ 
การใหข้อ้มูลเกีย่วกับชือ่ของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วขอ้ง หรือพยานเหตุการณ์สําคัญ วันทีแ่ละเวลาของเหตุการณ์ 
(โดยประมาณหรือทีแ่น่นอน) สถานทีท่ีเ่หตุการณ์นัน้เกดิขึน้ และเหตุผลทีพ่นักงานเชือ่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวควรไดรั้บการแจง้ 
รายละเอยีดทีไ่ม่เพียงพออาจทําให ้Brambles ไม่สามารถจัดการกับเร่ืองน้ีไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
พนักงานคนใดทีเ่ชือ่ว่าตนมส่ีวนเกีย่วขอ้งกับการกระทําผดิเป็นการส่วนตัว จะตอ้งแจง้เหตุการณ์ดังกล่าว 
การแจง้สิง่ทีคุ่ณกระทําผดิเองจะไดรั้บการพจิารณาเมือ่ตัดสนิใจว่าจะมกีารลงโทษทางวนัิยหรือไม่ 
 
เป้าหมายของนโยบายน้ีเพ่ือจัดหากลไกภายในสําหรับการแจง้เบาะแส การสอบสวน และการแกไ้ขการกระทําผิดใด ๆ 
บางครั้งบุคคลอาจมขีอ้กังวลทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระทําของบุคคลทีส่าม เชน่ ลูกคา้ ซัพพลายเออร ์หรือผูใ้หบ้รกิาร 
เราขอแนะนําใหคุ้ณแจง้ขอ้กังวลดังกล่าวเป็นการภายในก่อนทีจ่ะแจง้ใหก้ับบุคคลทีส่าม 
คุณควรใชช้อ่งทางใดชอ่งทางหน่ึงในการแจง้ทีก่ําหนดไวข้า้งตน้เพ่ือเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มสี ิง่ใดในนโยบายน้ีทีขั่ดขวางไม่ใหคุ้ณแจง้การกระทําผดิหรือการใหข้อ้มูล เป็นพยานหรือชว่ยเหลอื ASIC กรรมาธกิารภาษีของออสเตรเลยี 
หรือหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ในการปฏบิัติหนา้ทีเ่พ่ือใหส้อดคลอ้งกับหรือเกีย่วขอ้งกับกฎหมายทีบ่ังคับใช ้
 
5.  การใหค้วามสําคญักบัการรกัษาความลบั 
 
หากคุณแจง้การกระทําผิดโดยมเีหตุผลอันสมควร ขอ้มูลประจําตัวของคุณและขอ้มูลใด ๆ 
ทีอ่าจนําไปสู่การระบุตัวตนของคุณจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลับและจะถูกแบ่งปันเฉพาะบนพ้ืนฐาน "จําเป็นตอ้งรู"้ 
กับผูท้ีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบหรือแกไ้ขขอ้กังวล 
เราจะจัดเก็บขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกับการแจง้เบาะแสอย่างปลอดภัยและสอดคลอ้งกับนโยบายการจัดประเภทขอ้มูล 
และนโยบายการเก็บรักษาเอกสาร การทําลายขอ้มูลและกําหนดการของเรา 
นอกจากน้ีเรายังจะตรวจทานขอ้มูลประจําตัวของคุณจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 
สําหรับการแจง้การกระทําผิดทีค่รอบคลุมในภาคผนวก 1 
การคุม้ครองทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายการแจง้เบาะแสของออสเตรเลียตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 8 ของภาคผนวก 1 จะถูกนํามาใช ้
 
6. การไมต่กเป็นเหยือ่ 
 
เราเขา้ใจดวี่าบางครัง้บุคคลก็มคีวามกังวลเกีย่วกับผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการรอ้งเรียนการกระทําผิด 
โปรดทราบว่าเราสนับสนุนใหม้กีารเปิดเผยและจะสนับสนุนบุคคลใดก็ตามทีม่เีหตุอันสมควรในการตัง้ขอ้สงสัยในการกระทําผดิภายใตน้โยบายน้ี 
แมว้่าจะกลายเป็นการเขา้ใจผิดก็ตาม 
 
เราจะไม่ยอมใหม้กีารตกเป็นเหยือ่ทัง้โดยตรงหรือโดยออ้ม การตอบโต ้หรือการแกแ้คน้ใด ๆ กับบุคคลใดก็ตามทีแ่จง้ขอ้กังวลภายใตน้โยบายน้ี 
หรือดําเนินการ ชว่ยเหลอื หรือเขา้ร่วมในการสบืสวนการแจง้เบาะแสทีม่ีภายใตน้โยบายน้ี 
พนักงานคนใดทีพ่บว่ามพีฤตกิรรมดังกล่าวกับบุคคลเพราะเชือ่ว่าบุคคลนั้นไดท้ํา อาจทํา เสนอใหท้ํา หรืออาจแจง้ขอ้กังวลตามนโยบายน้ี 
หรือไดช้ว่ยเหลอื อาจชว่ยเหลอื เสนอใหช้ว่ยเหลอื หรืออาจชว่ยเหลอืในการสอบสวนจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนัิยอย่างเหมาะสม 
จนถึงและรวมถงึการเลกิจา้งงาน เราตคีวามการตกเป็นเหยือ่ การตอบโต ้หรือการแกแ้คน้อย่างกวา้ง ๆ 
ไดว้่าเป็นการกระทําหรือการละเลยทีเ่ป็นสาเหตุ หรือขู่ว่าจะก่อใหเ้กดิผลเสยีใด ๆ (รวมเรียกว่า การปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหาย) 
และการปฏบิัตใินทางทําใหเ้สยีหายดังกล่าว ไดแ้ก่ 
 

• มาตรการพักงาน เลกิจา้ง หรือเทยีบเท่า 
• ลดระดับหรือระงับการเลือ่นตําแหน่ง 
• ระงับการฝึกอบรม 
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• การทบทวนประสทิธิภาพเชงิลบ 
• การเปลีย่นแปลงตําแหน่ง สถานะ หรือสัญญาของพนักงาน (รวมถงึขอ้กําหนดและเง่ือนไขในการทํางาน) หรือตําแหน่ง สถานะ 

หรือสัญญาของบุคคลอืน่ใหเ้ป็นผลเสียต่อพนักงาน 
• การลงโทษทางวนัิยหรือรูปแบบอืน่ ๆ ของการบาดเจ็บต่อพนักงานในการจา้งงานของเขา 
• การเลอืกปฏบิัต ิการล่วงละเมิด การข่มขู่ การคุกคาม อคตใินปัจจุบันหรืออนาคต หรือการปฏบิัตทิีไ่ม่พงึประสงคอ์ืน่ ๆ 
• อันตรายหรือการบาดเจ็บของบุคคล รวมถงึความเสยีหายทางจติใจ หรือความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของบุคคล 
• ความเสยีหายต่อทรัพยส์นิ ธุรกจิ หรือฐานะการเงนิของบุคคล และ 
• การอา้งองิการจา้งงานทีเ่ป็นลบ การขึน้บัญชีดําหรือการควํ่าบาตรทางธุรกจิ 

 
หากคุณเชือ่ว่าคุณหรือผูอ้ืน่ประสบปัญหาจากการปฏบิัตใินทางทําใหเ้สยีหายดังกล่าว 
คุณควรแจง้ขอ้กังวลของคุณโดยใชก้ลไกการแจง้ที่ระบไุวใ้นขอ้ที ่4 ขา้งตน้ทันท ี
 
7. กระบวนการสบืสวน 
 
เมือ่คุณแจง้ขอ้กังวลแลว้ Brambles จะประเมินเพ่ือพจิารณาขัน้ตอนต่อไปทีเ่หมาะสม ทมีกฎหมาย 
และจรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบระดับโลกของ Brambles เป็นหน่วยงานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บและตรวจสอบ หรือดูแลการสอบสวน 
ไดรั้บการแจง้การกระทําผิด ในทันทแีละภายใน 7 วันหลังจากไดรั้บการแจง้ของคุณ สมาชกิของทมีกฎหมายและการปฏบิัติตามกฎระเบยีบของ 
Brambles จะรับทราบขอ้กังวลของคุณ 

ในบางกรณี Brambles อาจแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในหรือภายนอกหรือทมีสอบสวน 
รวมถงึเจา้หนา้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์ในการสอบสวนทีเ่กีย่วขอ้งหรือมคีวามรูพ้เิศษในเร่ืองดังกล่าว ตามคําขอของคุณ Brambles 
จะจัดใหม้กีารประชมุกับผูต้รวจสอบทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

จะไม่มใีครถูกตัดสนิว่ามีส่วนเกีย่วขอ้งในการกระทําผดิหรือการประพฤตมิชิอบจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิน้ หากม ี
และพวกเขามีโอกาสทีจ่ะตอบสนองต่อขอ้กล่าวหา ผูส้อบสวนทุกคนจะปฏบิัติต่อพยานอย่างมอือาชีพดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติ 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับผลของการสอบสวน นอกเหนือจากการดําเนินการทางวินัยทีอ่าจเกดิขึน้แลว้ 
ผูส้อบสวนอาจใหคํ้าแนะนําสําหรับการเปลีย่นแปลงเพ่ือให ้Brambles สามารถลดความเสีย่งของการกระทําผิดในอนาคตได ้

Brambles มุ่งมั่นทีจ่ะแจง้ใหบุ้คคลใดก็ตามทีแ่จง้ขอ้กังวลเกีย่วกับการกระทําผดิทราบถึงความคบืหนา้ของการสอบสวน 
และตารางเวลาทีม่แีนวโนม้ว่าจะเสร็จสิน้ นอกจากน้ี 
เราจะตัง้เป้าหมายทีจ่ะดําเนินการตรวจสอบทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสมไม่เกนิสามเดอืน 
หรือหกเดอืนตามขอ้เท็จจรงิและสถานการณ์โดยรอบ และใหค้วามคดิเห็นในเร่ืองเดยีวกัน อย่างไรก็ตาม 
บางครั้งความจําเป็นในการรักษาความลับและการพจิารณาทางกฎหมายอาจทําใหเ้ราไม่สามารถใหร้ายละเอียดเฉพาะของการสอบสวนหรือการดําเ
นินการทางวนัิยกับบุคคลทีแ่จง้ขอ้กังวลได ้

เป็นสิง่จําเป็นอย่างมากทีจ่ะตอ้งแจง้ขอ้กังวลทีคุ่ณรูว้่าเป็นเท็จ 
และหากเราพจิารณาว่ามกีารรอ้งเรียนทีเ่ป็นเท็จโดยไม่มเีหตุผลอันสมควรในการดําเนินการดังกล่าว 
เราอาจสรุปไดว้่าการกระทําดังกล่าวถอืเป็นการประพฤตมิชิอบอย่างรา้ยแรง ซึง่ตอ้งมกีารลงโทษทางวนัิย จนถงึและรวมถงึการเลกิจา้งงาน 

8. การใหค้วามรว่มมอื 
 
เราคาดหวังใหพ้นักงานทุกคนใหร่้วมมอือย่างเต็มทีก่ับการสอบสวนภายใตน้โยบายน้ี โดยใหข้อ้มูลทีส่มบูรณ์และเป็นความจริง 
พนักงานคนใดก็ตามทีไ่ม่ใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนหรือโกหก หรือทําให ้Brambles เขา้ใจผดิ จะถูกลงโทษทางวินัย 
จนถึงและรวมถงึการเลกิจา้งงาน 
 
พนักงานทีไ่ดรั้บแจง้หรือทราบถึงการสบืสวนทีก่ําลังดําเนินอยู่ซึง่พวกเขามบีันทกึทีอ่าจเกีย่วขอ้ง (เชน่ บันทกึ จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
ขอ้ความโตต้อบแบบทันท ีไฟล ์บันทกึย่อ ภาพถ่าย เป็นตน้) จะตอ้งเก็บรักษาบันทกึเหล่าน้ีและมอบใหก้ับ Brambles 
พนักงานคนใดก็ตามที่จงใจทําลายหรือเปลีย่นแปลงบันทกึหรือขอ้มูลทีอ่าจเกีย่วขอ้งจะถูกลงโทษทางวนัิย จนถงึและรวมถงึการเลกิจา้งงาน 
 
9.  การแจง้เบาะแส 
 
ภายใตก้ารคุม้ครองการรักษาความลับทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 5 ขา้งตน้และในภาคผนวก 1 หากม ี
รายงานการกระทําผิดอาจถูกใชเ้พ่ือวัตถุประสงคใ์นการแจง้ที่จํากัด รวมถงึคณะกรรมการของ Brambles 
และคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ง 
 



 
 
นโยบายการแจง้เบาะแส 
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10.  การสนบัสนุน  
 
เราตระหนักดวี่าการแจง้ขอ้กังวลเกีย่วกับการกระทําผิดอาจเป็นเร่ืองยากและไม่สบายใจ ในบางสถานการณ์ 
เพ่ือปกป้องคุณจากความเสีย่งของการปฏบิัตใินทางทําใหเ้สยีหาย Brambles อาจอนุญาตใหคุ้ณปฏบิัติหนา้ที่จากสถานทีอ่ืน่ 
หรือในบทบาทอืน่ในหนา้ทีเ่ดยีวกันเป็นกรณี ๆ ไป เรายังอาจมอบหมายหรือยา้ยพนักงาน Brambles คนอืน่ ๆ 
ทีถู่กกล่าวหาว่าเกีย่วขอ้งกับการกระทําผิดในขณะทีก่ารสอบสวนยังดําเนินอยู่ 
 
นอกจากน้ี พนักงานของ Brambles และครอบครัวสามารถตดิต่อขอรับความช่วยเหลอืจากโปรแกรมใหค้วามชว่ยเหลอืพนักงาน (EAP) ของ 
Brambles ได ้EAP ใหก้ารสนับสนุนระยะสัน้ ไม่เสยีค่าใชจ่้ายและเป็นความลับโดยผูเ้ชี่ยวชาญทีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสมแก่พนักงานของ 
Brambles และสมาชกิในครอบครัวโดยตรง ทัง้แบบต่อหนา้ ทางโทรศัพทห์รือทางอนิเทอรเ์น็ต ขอ้มูลเกีย่วกับวธิกีารตดิต่อ EAP มอียู่ใน 
Walter 
 
11. ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 
หากคุณตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายน้ี เราขอแนะนําใหคุ้ณตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายของ Brambles 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตติามกฎระเบียบของ Brambles หรือสมาชกิทมีกฎหมาย และจรยิธรรมและการปฏบิัติตามกฎระเบยีบระดับโลก 
 
12. การรกัษานโยบายนี ้
 
นโยบายน้ี รวมถึงภาคผนวก 1 
มไีวสํ้าหรับพนักงานภายในบรษัิททุกคนซึง่สามารถพบไดใ้นศูนยจ์รยิธรรมและการปฏบิัติตามกฎระเบยีบระดับโลกใน Walter 
และสําหรับบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของ Brambles ที ่https://www.brambles.com/corporate-governance-overview นอกจากน้ี 
สําเนาฉบับพมิพข์องนโยบายน้ี รวมถงึภาคผนวก 1 มใีนโรงงานหรือศูนยบ์รกิารทุกแห่งที ่Brambles เป็นเจา้ของหรือดําเนินการ 
ผูจั้ดการของสถานทีท่ํางานแต่ละแห่งเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบว่ามนีโยบายน้ี รวมถึงภาคผนวก 1 ฉบับพมิพเ์วอรช์ั่นล่าสุดในโรงอาหาร 
หอ้งพักหรือสถานทีอ่ืน่ใดทีส่ามารถเขา้ถึงนโยบาย ขัน้ตอน หรือคู่มอือืน่ ๆ ไดอ้ย่างอสิระ 
 
13. ความรบัผดิชอบตอ่ความสําเร็จของนโยบายนี ้ 
 
คณะกรรมการของ Brambles มคีวามรับผดิชอบโดยรวมต่อนโยบายน้ี 
และตรวจสอบประสทิธิภาพของการดําเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการแจง้ทีเ่กดิขึน้ภายใตน้โยบายน้ี 
คณะกรรมการความเสีย่งและตรวจสอบมหีนา้ทีดั่งต่อไปน้ี 
(a) ทําใหม้ั่นใจว่ามกีลไกทีเ่หมาะสมในการป้องกันการปฏบิัตใินทางทําใหเ้สยีหาย และ 
(b) ใหม้สีือ่สารและปฏบิัติตามนโยบายน้ีทั่วทัง้ Brambles 
 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตติามกฎระเบียบมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิัตงิานประจําวันสําหรับนโยบายน้ี 
และรับรองว่าผูจั้ดการและพนักงานทุกคนทีอ่าจจัดการกับขอ้กังวลหรือการสอบสวนภายใตน้โยบายน้ี 
รวมถงึผูรั้บทีม่สีทิธิต์ามทีก่ําหนดไวใ้นภาคผนวก 1 จะไดรั้บการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอและเหมาะสม 
 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายร่วมกับคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายน้ีจากมุมมองทางกฎหมายและการปฏบิัตงิานอย่างนอ้ยปีละครัง้ 
นโยบายน้ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจา้งงานของพนักงาน หรือสรา้งสทิธิห์รือภาระผูกพันตามสัญญา และอาจแกไ้ขไดเ้ป็นครัง้คราว 
 
พนักงานทุกคนมีหนา้ทีรั่บผิดชอบต่อความสําเร็จของนโยบายน้ี 
และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพวกเขาใชน้โยบายน้ีเพ่ือเปิดเผยการกระทําผิดที่น่าสงสัย 
พนักงานไดรั้บเชญิใหแ้สดงความคดิเห็นเกีย่วกับนโยบายน้ีและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย ควรส่งขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
และคําขอแก่ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย 
 

https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/employee/Pages/default.aspx?mainSection=MyHRInformation&subSection=Benefits%20%26%20Pay&articleTitle=Employee%20Assistance%20Programme%20(EAP)&articleId=602
https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/employee/Pages/default.aspx?mainSection=MyHRInformation&subSection=Benefits%20%26%20Pay&articleTitle=Employee%20Assistance%20Programme%20(EAP)&articleId=602
https://www.brambles.com/corporate-governance-overview
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นโยบายการแจง้เบาะแสของ Brambles ภาคผนวก 1  
การคุม้ครองทางกฎหมายสําหรบัผูแ้จง้เบาะแสในออสเตรเลยี 

 

1. วตัถุประสงค ์
 

1.1. นโยบายการแจง้เบาะแสของ Brambles โดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคผนวก 1 นี ้
ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทั พ.ศ. 2544 (Cth) 
และพระราชบญัญตักิารบรหิารภาษีอากร พ.ศ. 2496 (Cth) (เรยีกรวมกนัว่า “พระราชบญัญตั”ิ) 
ซึง่ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะกบับุคคลทีท่ํา “การเปิดเผยขอ้มลู” 
 

1.2. การแจง้เบาะแสอาจเป็นการเปิดเผยขอ้มูลหากกระทําโดย "ผูแ้จง้ทีม่สีทิธิ"์ เกีย่วกบั "เร ือ่งทีเ่ปิดเผยได"้ แก่ "ผูร้บัทีม่ีสทิธิ"์ 
ขอ้มูลในภาคผนวก 1 นีไ้ดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใหคุ้ณมีรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวคดิเหล่านี ้
รวมถงึการคุม้ครองทางกฎหมายเฉพาะทีม่ีอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิและเพือ่อธบิายกระบวนการทีค่วรปฏบิตัติาม 
 

1.3. หากคุณมีคําถามใด ๆ เกีย่วกบัภาคผนวก 1 นีห้รอืการคุม้ครองทางกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
เราแนะนําใหคุ้ณตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ Brambles หรอืสมาชกิในทมีกฎหมาย 
หรอืจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบระดบัโลก  
 

1.4. เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั ทัง้นโยบายการแจง้เบาะแสและภาคผนวก 1 นีม้ีผลบงัคบัใชใ้นออสเตรเลยี 
ในกรณีทีน่โยบายการแจง้เบาะแสไม่สอดคลอ้งกบัภาคผนวก 1 นี ้ภาคผนวก 1 นีจ้ะมีผลเหนือกว่า 
 

2. หลกัการสําคญั  
 

2.1. ตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส Brambles สนบัสนุนใหคุ้ณแจง้สิง่ทีคุ่ณเชือ่ว่าอาจเป็นการกระทําผิด 
แมว่้าคุณจะไม่แน่ใจว่าเป็นการเปิดเผยขอ้มูลหรอืไม่ก็ตาม 
เราตอ้งการใหคุ้ณรูส้กึปลอดภยัทีจ่ะดําเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะถูกตอบโตห้รอืถูกแกแ้คน้ 
เพราะการแจง้เบาะแสชว่ยใหเ้ราระบุและแกไ้ขปัญหา และปรบัปรุงวธิกีารดําเนินธุรกจิของเราได ้
 

2.2. ตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส เราไม่อนุญาตใหม้ีการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหายต่อบุคคลใด ๆ 
เน่ืองจากพวกเขาสามารถแจง้ แจง้ เสนอทีจ่ะแจง้ หรอือาจแจง้การกระทําผิดดว้ยเหตุผลอนัสมควร 
แมว่้าการแจง้จะไม่ถอืว่าเป็นการเปิดเผยขอ้มูลก็ตาม 
เราถอืว่าการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหายทุกรูปแบบเป็นการประพฤตผิิดและเป็นมลูเหตุสําหรบัการลงโทษทางวนิัย 
จนถงึและรวมถงึการเลกิจา้งงาน นอกจากนีย้งัมีการคุม้ครองเฉพาะและบทลงโทษทีรุ่นแรง 
และโอกาสในการดําเนินคดอีาญาสําหรบัผูท้ีม่สี่วนรว่มในการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

 
2.3. เมือ่บุคคลแจง้เบาะแสภายใตน้โยบายการแจง้เบาะแสและภาคผนวก 1 นี ้

ขอ้มูลทีพ่วกเขาใหจ้ะไดร้บัการจดัการอย่างเป็นความลบั 
การเปิดเผยขอ้มลูยงัไดร้บัการคุม้ครองทีถู่กเก็บเป็นความลบับางประเภทภายใตพ้ระราชบญัญตั ิBrambles 
จะจดัการการเปิดเผยขอ้มูลภายใตภ้าคผนวก 1 นีต้ามขอ้กําหนดทางกฎหมายทีม่ีผลบงัคบัใชท้ัง้หมด 

 
2.4. ไมม่ีสิง่ใดในนโยบายการแจง้เบาะแสของ Brambles หรอืภาคผนวก 1 นีท้ีข่ดัขวางคุณ 

หรอืขอคุณตอ้งขออนุมตัเิพือ่ทําการแจง้สิง่ทีคุ่ณเชือ่อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการละเมิดกฎหมายต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่
หมาะสม หรอืจากการขอคําแนะนําทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองทีม่ีใหก้บัคุณ  
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3. คํานิยาม  

ในภาคผนวก 1 นี ้คําจํากดัความต่อไปนีม้คีวามหมายดงัต่อไปนี:้ 

 
3.1. “Brambles” หมายถงึบรษิทั Brambles Limited และบรษิทัในเครอื 

 
3.2. “การปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหาย” มีความหมายทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส 

 
3.3. “เร ือ่งทีเ่ปิดเผยได”้ หมายถงึขอ้มูลที:่ 

 
3.3.1. เกีย่วขอ้งกบัการประพฤตมิิชอบ หรอืสถานการณท์ีไ่ม่เหมาะสมทีเ่กีย่วขอ้งกบั Brambles 

หรอืบรษิทัในเครอื รวมถงึในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งภาษีของ Brambles หรอืหุน้ส่วนของ Brambles 
 

3.3.2. บ่งชีว่้า Brambles หรอืบรษิทัในเครอื 
หรอืเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของบรษิทัไดม้ีส่วนรว่มในการกระทําทีล่ะเมิดพระราชบญัญตับิรษิทั พ.ศ. 2544 
(Cth) หรอืกฎหมายอืน่ ๆ ของออสเตรเลยี 
 

3.3.3. ถอืเป็นความผิดภายใตก้ฎหมายแห่งเครอืรฐัทีม่ีโทษจําคุกอย่างนอ้ย 12 เดอืน หรอื  
 

3.3.4. แสดงถงึอนัตรายต่อสาธารณะหรอืระบบการเงิน 

ตวัอย่างของเร ือ่งทีเ่ปิดเผยได ้ไดแ้ก่ การใชข้อ้มูลภายในในการซือ้ขายหุน้ การซือ้ขายหุน้ทีม่หีนีส้นิลน้พน้ตวั 
การละเมิดกฎการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง ความลม้เหลวในการจดัเก็บบนัทกึทางการเงินทีถู่กตอ้ง 
การปลอมแปลงบนัทกึหรอืบญัช ีการตดิสนิบน การฉอ้โกง การเป็นทาสสมยัใหมห่รอืการละเมิดสทิธมินุษยชน 
หรอืการไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีท่ีก่ฎหมายกําหนดหรอืการทําผิดหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

3.4. “ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิ”์ หมายถงึ: 
 

3.4.1. พนักงานในอดตีหรอืปัจจุบนัของ Brambles  
 

3.4.2. เจา้หนา้ทีห่รอืหุน้ส่วนในอดตีหรอืปัจจุบนัของ Brambles (รวมถงึกรรมการและเลขานุการของ 
Brambles และของบรษิทัในเครอื)  
 

3.4.3. ซพัพลายเออรใ์นอดตีหรอืปัจจุบนัของ Brambles ไม่ว่าจะมีการชาํระเงินแลว้หรอืไม่ก็ตาม 
รวมถงึพนักงานช ัว่คราว และพนักงานหรอืผูป้ฏบิตังิานของซพัพลายเออร ์(เชน่ ผูร้บัเหมา ทีป่รกึษา 
ผูใ้หบ้รกิาร และหุน้ส่วนทางธุรกจิในอดตีหรอืปัจจุบนั) และ 
 

3.4.4. ญาต ิผูอ้ยู่ในอุปการะ หรอืคู่สมรส (หรอืบุตรของคู่สมรส) ของบุคคลทีร่ะบุในขอ้ 3.4 
 

3.5. “ผูร้บัทีม่ีสทิธิ”์ หมายถงึบคุคลและหน่วยงานดงัต่อไปนี:้   
 
 

3.5.1 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทัในเครอื 

3.5.2 รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไประดบัภูมิภาค EMEA 

3.5.3 รองประธานและทีป่รกึษาทั่วไประดบัภูมิภาคอเมรกิาและเอเชยี 
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3.5.4 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

3.5.5 ผูต้รวจสอบภายในหรอืภายนอกของ Brambles หรอืบรษิทัในเครอื  

3.5.6 หากขอ้กงัวลเกีย่วขอ้งกบัเร ือ่งภาษีของ Brambles กบั  

 
3.5.6.1 พนักงานหรอืเจา้หนา้ทีข่อง Brambles 
ทีม่ีบทบาทหรอืหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งภาษีของ Brambles 

3.5.6.2 สํานักงานบญัชตีวัแทนทีจ่ดทะเบยีนหรอืตวัแทน BAS 
(ตามความหมายของพระราชบญัญตับิรกิารสํานักงานบญัชตีวัแทน พ.ศ. 2552 (Cth)) ที ่
Brambles ว่าจา้ง หรอื 

3.5.6.3 กรรมาธกิารภาษีอากร 

3.5.7 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละการลงทุนของออสเตรเลยี (ASIC) หรอื 
 
3.5.8 ออสเตรเลยีพรูเด็นเชยีระเบยีบอํานาจ (APRA) 
 

3.6. "บรษิทัในเครอื" หมายถงึ ตามวตัถุประสงคข์องภาคผนวก 1 นี ้องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งของ Brambles 
ตามคําจํากดัความทีกํ่าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทั พ.ศ. 2544 Cth) 
 

3.7. “เร ือ่งภาษี” หมายถงึ เร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีทีเ่รยีกเก็บโดยหรอืภายใต ้หรอืไดร้บัการประเมิน 
หรอืถูกรวบรวมภายใตก้ฎหมายทีบ่รหิารงานโดยกรรมาธกิารภาษีอากร 
 

3.8. “การกระทําผิด” มีความหมายตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส  
 

4. การเปิดเผยขอ้มูล 
 

4.1. การแจง้จะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูซึง่มีสทิธิไ์ดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
หากตรงตามเกณฑแ์ต่ละขอ้ต่อไปนี:้  
 
4.1.1. คุณเป็นผูแ้จง้ทีม่สีทิธิต์ามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 3.4 
 
4.1.2. คุณแจง้เร ือ่งทีเ่ปิดเผยไดต้ามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 3.3 และคุณมีเหตุผลอนัสมควรทีจ่ะแจง้เร ือ่งนี ้ 
 
4.1.3. การแจง้ของคุณเกีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานหรอืการจดัการของ Brambles 

หรอืบรษิทัในเครอืในออสเตรเลยี และ 
 
4.1.4. คุณแจง้เร ือ่งทีเ่ปิดเผยไดข้องคุณโดยตรงไปยงัสายด่วนการแจง้เบาะแสของ Brambles 

หรอืไปยงัผูร้บัทีม่ีสทิธิท์ีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.5 
 

4.2. การเปิดเผยขอ้มลูยงัรวมถงึการแจง้ทีคุ่ณทําต่อเจา้หนา้ทีด่า้นกฎหมายเพือ่จุดประสงคใ์นการขอรบัคําแนะนําทางกฎหมา
ย หรอืตวัแทนทางกฎหมายเกีย่วกบัการดําเนินการทางกฎหมายภายใตก้ฎหมายการแจง้เบาะแสในออสเตรเลยี 
(ไม่ว่าการแจง้จะเกีย่วขอ้งกบัการกระทําผิดหรอืไม่ก็ตาม) 
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4.3. หากตรงตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู 
คุณก็สามารถไดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญตัแิมว่้าการแจง้ของคุณจะไม่เปิดเผยตวัตน 
หรอืหากการแจง้ของคุณไม่ถูกตอ้งหรอืไมม่ีมลู  
 

5. วธิกีารแจง้การเปิดเผยขอ้มูล 

ขอ้ที ่4 ของนโยบายการแจง้เบาะแสกําหนดวธิกีารแจง้ซึง่มีผลกบัการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ภายใตภ้าคผนวก 1 นี ้

Brambles สนบัสนุนใหแ้จง้เร ือ่งทีเ่ปิดเผยไดท้ัง้หมดโดยใชส้ายด่วนการแจง้เบาะแสของ Brambles Navex Global 
ซึง่เป็นบุคคลทีส่ามอสิระจะไดร้บัการแจง้ทีส่่งไปยงัสายด่วนการแจง้เบาะแส 
และจะถูกส่งไปยงัทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบระดบัโลก การใชส้ายด่วนการแจง้เบาะแสเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดสําหรบั 
Brambles เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการแจง้ของคุณจะไดร้บัการจดัการอย่างรวดเรว็ ปลอดภยั 
และสอดคลอ้งกบันโยบายการแจง้เบาะแสและภาคผนวก 1 นี ้ในขณะที ่Brambles สนับสนุนใหผู้แ้จง้ 
รวมถงึผูแ้จง้ทีม่สีทิธิร์ะบุตวัตน ผูแ้จง้อาจแจง้เบาะแสโดยไม่เปิดเผยตวัตนผ่านสายด่วนการแจง้เบาะแสได ้ 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณประโยชนแ์ละในกรณีฉุกเฉิน 

ในบางสถานการณ ์ผูแ้จง้ทีม่สีทิธิอ์าจไดร้บัการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบญัญตันีิ ้
หากพวกเขาแจง้เร ือ่งทีเ่ปิดเผยไดต่้อนักข่าวหรอืสมาชกิรฐัสภาว่ามีเหตุผลอนัควรทีจ่ะตอ้งพิจารณาว่าเป็นสาธารณประโยชน ์
("การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาธารณประโยชน"์) หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายรา้ยแรงและใกลจ้ะเกดิขึน้ต่อสุขภาพ ความปลอดภยั 
หรอืสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ("การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีฉุกเฉิน") 
ขอ้กําหนดทีต่อ้งปฏบิตัติามเพือ่ใหไ้ดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายสําหรบัการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาธารณประโยชนห์รอืการเปิดเผ
ยขอ้มูลในกรณีฉุกเฉินมีดงัต่อไปนี:้ 

 การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาธารณประโยชน ์ การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีฉุกเฉิน 

1 มีการแจง้เบาะแสก่อนหนา้นีใ้หก้บั ASIC หรอื APRA 

2 เวลาผ่านไปแลว้ 90 วนันับตัง้แต่วนัทีไ่ดแ้จง้ ไมม่ีระยะเวลารอ 

3 ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิไ์มม่ีเหตุอนัควรทีเ่ชือ่ไดว่้ากําลงัดําเนินการ
หรอืไดดํ้าเนินการเพือ่จดัการกบัเร ือ่งทีแ่จง้ 

ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิม์ีเหตุอนัควรทีเ่ชือ่ไดว่้าการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อไปจะเป็นสาธารณประโยชน ์

ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิม์ีเหตุอนัควรทีเ่ชือ่ไดว่้าขอ้มลูดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบั
อนัตรายทีร่า้ยแรงและใกลจ้ะเกดิขึน้ต่อสุขภาพหรอืความปลอด
ภยัของบุคคลตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป 
หรอืต่อสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

4 ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิไ์ดแ้จง้เบาะแสเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงั ASIC หรอื APRA 
(แลว้แต่ว่าหน่วยงานไหนจะไดร้บัการแจง้ก่อนหนา้นี)้ 

ว่าพวกเขาตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาธารณประโยชนห์รอืเปิดเผยขอ้มูลในกรณีฉุกเฉิน 
และพวกเขาใหข้อ้มลูเพียงพอเพือ่ระบุการเปิดเผยขอ้มลูก่อนหนา้นี ้

5 ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิเ์ปิดเผยขอ้มลูต่อสมาชกิรฐัสภาเครอืจกัรภพ รฐัสภาแห่งรฐัหรอืสภานิตบิญัญตั ิหรอืต่อนักข่าว 

6 ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดมากเกนิความจําเป็น
เพือ่แจง้ผูร้บัเร ือ่งทีเ่ปิดเผยได ้

ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดมากเกนิความจําเป็นเพือ่แจ ้
งใหผู้ร้บัทราบถงึอนัตรายทีร่า้ยแรงและใกลจ้ะเกดิขึน้ 

 

Brambles 
แนะนําใหคุ้ณขอคําแนะนําทางกฎหมายก่อนทําการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาธารณประโยชนห์รอืการเปิดเผยขอ้มลูในกรณีฉุกเฉิน 
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7. การตรวจสอบการเปิดเผยขอ้มูล 
 

7.1. เมือ่มีการเปิดเผยขอ้มลูหรอืหลงัจากนั้นไม่นาน Brambles 
จะขอความยนิยอมจากผูแ้จง้ทีม่สีทิธิใ์หเ้ปิดเผยตวัตนและขอ้มลูใด ๆ ทีม่ีแนวโนม้ว่าจะนําไปสู่การระบุตวัตน 
ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิส์ามารถเลอืกหน่ึงในสองตวัเลอืก: 

 
7.1.1. ใหค้วามยนิยอม 

ซึง่หมายความว่าผูแ้จง้ทีม่สีทิธิย์นิยอมใหเ้ปิดเผยตวัตนของพวกเขาเพือ่วตัถุประสงคท์ีจํ่ากดัในการตรวจสอ
บขอ้กงัวลและเพือ่รายงานต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง น่ีเป็นตวัเลอืกทีเ่ราตอ้งการ เน่ืองจาก 
Brambles จะทําการตรวจสอบเร ือ่งนั้นอย่างเต็มความสามารถ 
และใหก้ารคุม้ครองและการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองแก่ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิ ์
 

7.1.2. ยงัคงไม่ระบุตวัตน ซึง่หมายความว่าผูแ้จง้ทีม่สีทิธิจ์ะไมบ่อก Brambles ว่าพวกเขาเป็นใคร 
ซึง่อาจหมายความว่า Brambles 
มีความสามารถจํากดัในการขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูแ้จง้ทีม่สีทิธิแ์ละตรวจสอบเร ือ่งนั้น  
 

7.2. เมือ่มีการเปิดเผยขอ้มลู 
เร ือ่งทีแ่จง้จะไดร้บัการตรวจสอบตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักระบวนการทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส 
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐานสําหรบัการสอบสวนการรอ้งเรยีนการกระทําผิด 
แมว่้าคุณจะไม่ใหค้วามยนิยอมตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 7.1 ขา้งตน้ ก็เป็นสิง่ทีถู่กกฎหมายหาก Brambles 
เปิดเผยขอ้มลูนอกเหนือจากตวัตนของคณุ  
ทีคุ่ณแบ่งปันเซึง่อาจนําไปสู่การระบุตวัตนของคุณไดห้ากจําเป็นตามสมควรเพือ่ทําการตรวจสอบเบาะแสทีแ่จง้ 
หากจําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว Brambles จะดําเนินการตามสมควรทัง้หมดเพือ่ปกป้องตวัตนของคุณ  
 

7.3. เราพยายามป้องกนัการระบุตวัตนของผูแ้จง้ทีม่สีทิธิใ์หเ้ป็นความลบัโดย: 
 

7.3.1. จดัเก็บขอ้มูลเกีย่วกบัการแจง้อย่างปลอดภยัและสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัประเภทขอ้มลูและการจดัการ 
และนโยบายการเก็บรกัษาเอกสารและการทําลายขอ้มลูและกําหนดการของเรา  
 

7.3.2. แกไ้ขขอ้มูลทีร่ะบุตวัตนของผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิจ์ากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และ 
 

7.3.3. แบ่งปันขอ้มลูทีร่ะบุตวัตนของผูแ้จง้ทีม่สีทิธิเ์ฉพาะกบัผูท้ีจํ่าเป็นตอ้งรูโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 
โดยตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิ ์ 
 

7.4. หากคุณเชือ่ว่าตวัตนของคุณไม่ไดถู้กเก็บเป็นความลบั คุณควรตดิต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ 
Brambles ซึง่จะตรวจสอบขอ้กล่าวหา คุณยงัสามารถยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานกํากบัดูแล เชน่ ASIC 
หรอืกรมสรรพากรของออสเตรเลยีเพือ่ทาํการตรวจสอบ 

  



หนา้ 6 
 

การจดัประเภท: สาธารณะ 

8. การคุม้ครองสําหรบัการเปิดเผยขอ้มูล 
 
นอกเหนือจากการคุม้ครองทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสแลว้ 
ยงัมีการคุม้ครองทางกฎหมายต่อไปนีภ้ายใตพ้ระราชบญัญตัสิําหรบัผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิท์ีท่ําการเปิดเผยขอ้มูล: 

 การคุม้ครอง ผลทีต่ามมา 

1 การปกป้องความลบั การเปิดเผยขอ้มลูทีร่ะบุตวัตนของผูแ้จง้ทีม่สีทิธิห์รอืขอ้มูลใด ๆ 
ทีอ่าจนําไปสู่การระบุตวัตนถอืเป็นสิง่ผิดกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญตั ิยกเวน้เมือ่:  

• ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิใ์หค้วามยนิยอม 
• มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อ ASIC, APRA หรอืสมาชกิของสํานักงานตํารวจสหพนัธอ์อสเตรเลยี 
หรอืหากเร ือ่งนีเ้กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งภาษี กรรมาธกิารภาษี  

• มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อทนายความเพือ่รบัคําแนะนําทางกฎหมายหรอืตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ  
หรอื 

• ขอ้มูลทีน่่าจะนําไปสู่การระบุตวัตนของผูแ้จง้ทีม่สีทิธิ ์(แต่ไม ่ใช ต่วัตนท ีแ่ทจ้ร งิของผูแ้จง้ท ี  
ถูกเปิดเผยเพราะมีความจําเป็นตามสมควรเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบเร ือ่งนั้น 
และดําเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทัง้หมดเพือ่ลดความเสีย่งทีผู่แ้จง้ทีม่ีสทิธิจ์ะถูกระบุตวัตน 

2 การคุม้ครองจากความเสยีหายและการชดเชย การกระทําใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหายหรอืคุกคามการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สี   
โดยนัย มีเงือ่นไขหรอืไม่มีเงือ่นไข) ถอืเป็นการกระทําทีผิ่ดกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญตันีิ ้เน่ือ  
(หรอืบุคคลอืน่ใด ๆ) ไดแ้จง้ อาจแจง้ เสนอใหแ้จง้ หรอือาจแจง้การเปิดเผยขอ้มลู 
ซึง่รวมถงึสถานการณท์ีเ่ชือ่หรอืสงสยัว่าการเปิดเผยขอ้มูลไดถู้กแจง้ หรอือาจถูกแจง้เป็นเพียงส่ว  
หากผูแ้จง้ทีม่สีทิธิไ์ดร้บัการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหายหรอืถูกคุกคามจากการปฏบิตัใินทางทําให  
พวกเขาอาจมีสทิธไิดร้บัค่าชดเชยหรอืการเยยีวยาอืน่ ๆ ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ

3 ภูมิคุม้กนัจากการรบัผิดบางประเภท ผูแ้จง้ทีม่ีสทิธิอ์าจไดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายอืน่ ๆ ในบางสถานการณ ์ซึง่รวมถงึ: 

• การคุม้ครองจากการดําเนินคดทีางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองสําหรบัการเปิดเผยขอ้มูล  
• การคุม้ครองจากสญัญาหรอืการเยยีวยาอืน่ ๆ ทีบ่งัคบัใชห้รอืใชก้บัพวกเขาบนพืน้ฐานทีพ่วกเข   
• สําหรบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อ ASIC, APRA หรอืกรรมาธกิารภาษ ี
และสําหรบัการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณประโยชนแ์ละการเปิดเผยขอ้มลูในกรณีฉุกเฉิน 
ขอ้มูลทีใ่หไ้วอ้าจไม่เป็นทีย่อมรบัใหเ้ป็นหลกัฐานในการดําเนินการทางกฎหมาย (เวน้แต่จะใหข้  

 

8.1. ศาลจะไดร้บัขอบเขตกวา้ง ๆ 
ในการออกคําสั่งแกไ้ขการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหายหรอืการคุกคามของการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหาย 
ซึง่อาจรวมถงึคําสั่งหา้ม คําสั่งชดเชย การคนืสถานะ ค่าเสยีหายเพือ่เป็นเยีย่งอย่าง และการขอโทษ 
การลงโทษทางแพ่งและทางอาญาอาจนําไปใชก้บัการละเมิดพระราชบญัญตั ิ 
 

9. ความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานส่วนบุคคล 
 

9.1. โดยทั่วไป 
การแจง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานส่วนบุคคลจะไม่ไดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
การแจง้จะเกีย่วขอ้งกบัความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานส่วนบุคคลหาก: 
 
• การรอ้งเรยีนเกีย่วขอ้งกบัความคบัขอ้งใจเกีย่วกบัเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการจา้งงานของคุณ หรอืการจา้งงานในอดตี 

หรอืมหีรอืมีแนวโนม้ว่าจะมีผลกระทบต่อคุณเป็นการส่วนตวั และ 
• การรอ้งเรยีนไม่มนีัยสําคญัต่อ Brambles หรอืบรษิทัในเครอืทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัคุณ หรอืในสถานการณท์ีจํ่ากดัอืน่ ๆ 
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9.2. ตวัอย่างของความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
 
• ขอ้พิพาทระหว่างคุณและพนักงานอืน่ของ Brambles และ 
• การตดัสนิใจเกีย่วกบัขอ้กําหนดและเงือ่นไขการจา้งงานของคุณ 

ซึง่อาจรวมถงึการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการปฏบิตังิานของคุณ 
การตดัสนิใจเกีย่วกบัการโอนยา้ยหรอืการเลือ่นตําแหน่ง หรอืการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจา้งงานต่อไปของคุณ  

 
9.3. การเปิดเผยความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานส่วนบุคคลซึง่ไม่เขา้ข่ายทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายจะไดร้บัการจดัการภ

ายใตน้โยบายการแจง้เบาะแส และนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานดา้นทรพัยากรบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 
ตามความเหมาะสม  
 

9.4. แมจ้ะมีสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
ความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานส่วนบุคคลจะมสีทิธิไ์ดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายภายใตภ้าคผนวก 1 นี ้หาก: 

 
9.4.1. มีการแจง้ขอ้กล่าวหาของการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหาย 

(หรอืการคุกคามของการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหาย) ทีเ่กดิขึน้จากการเปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้ 
(หรอืความสามารถในการเปิดเผยขอ้มลู) ภายใตภ้าคผนวก 1 นี ้
 

9.4.2. เป็นการแจง้แบบผสมทีม่ีขอ้มูลเกีย่วกบัเร ือ่งทีเ่ปิดเผยไดแ้ละความคบัขอ้งใจเกีย่วกบังานส่วนบุคคล 
 

9.4.3. เป็นการบ่งชีว่้า Brambles หรอืบรษิทัในเครอื หรอืเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของบรษิทั 
มีส่วนรว่มในการกระทําทีล่ะเมิดพระราชบญัญตับิรษิทั พ.ศ. 2544 (Cth) หรอืกฎหมายอืน่ ๆ 
ของออสเตรเลยี 
 

9.4.4. เกีย่วขอ้งกบัการกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายเครอืจกัรภพซึง่มีโทษจําคุกเป็นเวลา 12 เดอืนขึน้ไป 
หรอืการกระทําทีเ่ป็นอนัตรายต่อสาธารณะหรอืระบบการเงิน หรอื 
 

9.4.5. เร ือ่งทีเ่ปิดเผยไดเ้กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีช่ ีใ้หเ้ห็นถงึการประพฤตมิิชอบทีม่ากกว่าสถานการณส์่วนบุคคลของบุ
คคลหน่ึงคน และเป็นไปตามองคป์ระกอบทีเ่หลอืของการเปิดเผยขอ้มลู  

 
10. การชว่ยเหลอืสําหรบัผูแ้จง้ทีม่สีทิธิ ์

 
10.1. เราตระหนักดว่ีาการแจง้การกระทําผิด รวมถงึเร ือ่งทีเ่ปิดเผยได ้อาจเป็นเร ือ่งยากและไม่สบายใจ ในบางสถานการณ ์

รวมถงึเพือ่ปกป้องคุณจากความเสีย่งจากการปฏบิตัใินทางทําใหเ้สยีหาย Brambles 
อาจอนุญาตใหคุ้ณปฏบิตัหินา้ทีจ่ากสถานทีอ่ืน่หรอืในบทบาทอืน่ในระดบัเดยีวกนัเป็นกรณี ๆ ไป 
เรายงัอาจมอบหมายหรอืยา้ยพนักงาน Brambles คนอืน่ ๆ 
ทีถู่กกล่าวหาว่าเกีย่วขอ้งกบัการกระทําผิดในขณะทีก่ารสอบสวนยงัดําเนินอยู่  
 

10.2. นอกจากนี ้พนกังานของ Brambles 
และครอบครวัของพวกเขาสามารถตดิต่อขอรบัความชว่ยเหลอืจากโปรแกรมชว่ยเหลอืพนักงาน (EAP) ของ 
Brambles ได ้EAP ใหบ้รกิารชว่ยเหลอืระยะสัน้ ไม่เสยีค่าใชจ่้าย 
และเป็นความลบัโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ีคุณสมบตัเิหมาะสมแก่พนักงานของ Brambles และสมาชกิในครอบครวัโดยตรง 
ทัง้แบบเห็นหนา้กนั ทางโทรศพัทห์รอืทางอนิเทอรเ์น็ต ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตดิต่อ EAP มีอยู่ใน Walter ของ 
Brambles ทีน่ี่ 

 

https://bramblesgroup.sharepoint.com/sites/employee/Pages/default.aspx?mainSection=MyHRInformation&subSection=Benefits%20%26%20Pay&articleTitle=Employee%20Assistance%20Programme%20(EAP)&articleId=602
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11. การแกไ้ขและการเก็บรกัษาภาคผนวก 1 น้ี 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายรว่มกบัคณะกรรมการจะทบทวนภาคผนวก 1 
นีจ้ากมุมมองดา้นกฎหมายและการปฏบิตังิานอย่างนอ้ยปีละคร ัง้  
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