นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ

การต่่อต้้านการทุุจริต
ิ
การบั ังคั ับใช้ ้
นโยบายการต่่อต้ ้านการทุุจริิต (“นโยบาย”)
นี้้ใ� ช้ ้กัับ GXO Logistics, Inc. รวมถึึงบริิษััท
ในเครืือ แผนก และหน่่วยงานปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
อื่่�น ๆ ทั้้�งหมด (รวมเรีียกว่่า “GXO” หรืือ
“บริิษััท”) ผู้้ �อำำ�นวยการ เจ้ ้าหน้ ้าที่่� และ
พนัักงานทุุกคนของ GXO รวมถึึงบุุคคล
ที่่�สามที่่�กระทำำ�การในนามของเรามีีหน้ ้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�จะต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อ
กำำ�หนดในนโยบายนี้้� คำำ�ว่า่ “บริิษััท” ที่่�ใช้ ้ใน
นโยบายนี้้ห
� มายรวมถึึงบุุคคลและหน่่วยงาน
ทั้้�งหมดที่่�ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้�

(หรืือสิ่่�งที่่�มีีมููลค่่าเท่่ากัับเงิินสด เช่่น บััตร
ของขวััญ), ของกำำ�นััล, การเดิินทาง, การ
เลี้้ย
� งรัับรอง, การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล, การ
จ้ ้างงาน, การกู้้ �ยืืม หรืือผลประโยชน์์อื่่น
� ใด
คำำ�ว่า่ “สิ่่�งที่่�มีีค่า่ ใด ๆ” ควรถููกตีีความอย่่าง
กว้ ้าง ๆ นั่่�นคืือไม่่มีีจำำ�นวนขั้้�นต่ำำ�� หรืือข้ ้อ
ยกเว้ ้นใด ๆ สำำ�หรัับการชำำ�ระเงิิน “ขนาดเล็็ก”

2.3. โดยตรงหรืือโดยอ้้อม: การกระทำำ�
โดยตรงมีีจุุดมุ่่�งหมายอยู่่�ที่่�บุค
ุ คลหรืือหน่่วย
งานแบบเฉพาะเจาะจง และการกระทำำ�โดย
อ้ ้อมมีีจุุดมุ่่�งหมายอยู่่�ที่่�ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ
บุุคคลหรืือหน่่วยงานแบบเฉพาะเจาะจง
หากบริิษััทห้ ้ามไม่่ให้ ้กระทำำ�การใด ๆ
1. ภาพรวม
โดยตรง นั่่�นหมายความว่่าบริิษััทห้ ้ามไม่่ให้ ้
� เสีียงด้ ้านความ
GXO ให้ ้ความสำำ�คัญ
ั แก่่ชื่่อ
กระทำำ�สิ่่ง� นั้้�น ๆ โดยอ้ ้อมเช่่นกััน ตััวอย่่าง
� ตรง และเราดำำ�เนิินธุุรกิิจได้ ้โดยอยู่่�บนพื้้�น เช่่น หากมีีการห้ ้ามไม่่ให้ ้กระทำำ�การชำำ�ระ
ซื่่อ
ฐานของความดีีงามของเรา เราไม่่อนุุญาต
เงิินอย่่างไม่่เหมาะสมต่่อบุุคคลหนึ่่�ง (ผู้้ �รัับ
หรืือมีีส่่วนร่่วมในการติิดสิินบนหรืือการทุุจริิต ประโยชน์์โดยตรง) บริิษััทก็ไ
็ ม่่อาจกระทำำ�
ทุุกประเภท ซึ่่�งหมายความว่่า เราไม่่มีีการ
การชำำ�ระเงิินแบบเดีียวกัันให้ ้แก่่บุค
ุ คลอื่่�น
ชำำ�ระเงิินหรืือเสนอสิ่่�งที่่�มีีค่า่ ใด ๆ เพื่่�อสร้ ้าง
โดยมีีเจตนาเพื่่�อก่่อผลประโยชน์์แก่่หรืือได้ ้
ผลกระทบที่่�ไม่่เหมาะสมต่่องานทางธุุรกิิจ
รัับความชื่่�นชอบจากบุุคคลต้ ้องห้ ้ามนั้้�น ๆ
หรืือการตััดสิินใจอย่่างเป็็ นทางการใด ๆ
(ผู้้ �รัับประโยชน์์โดยอ้ ้อม)
เรามีีการดำำ�เนิินการควบคุุมเพื่่�อตรวจสอบ
และป้้ องกัันการติิดสิินบนและการทุุจริิต และ
เราปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายต่่อต้ ้านการทุุจริิตที่่�
บัังคัับใช้ ้ทั้้�งหมด รวมถึึงกฎหมายว่่าด้ ้วย
การกระทำำ�อัน
ั เป็็ นการทุุจริิตข้ ้ามชาติิของ
สหรััฐอเมริิกา (U.S. Foreign Corrupt
Practices Act), พระราชบััญญััติก
ิ ารติิด
สิินบนของสหราชอาณาจัักร (UK Bribery
Act) กฎหมายของฝรั่่�งเศส “Sapin II”
หมายเลข 2016-1691 และกฎหมายท้ ้อง
ถิ่่�นอื่่�น ๆ ที่่�บังั คัับใช้ ้

อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งเช่่น หากบริิษััทห้ ้ามไม่่ให้ ้
มีีการมอบของกำำ�นััลแก่่ลููกจ้ ้างของธุุรกิิจที่่�
รััฐบาลเป็็ นเจ้ ้าของ (ผู้้ �รัับประโยชน์์โดยตรง)
บริิษััทก็ไ
็ ม่่สามารถมอบของกำำ�นััลให้ ้แก่่
สมาชิิกครอบครััวของบุุคคลนั้้�นหรืือองค์์กร
การกุุศลของบุุคคลต้ ้องห้ ้ามนั้้�น ๆ ได้ ้ (ผู้้ �รัับ
ประโยชน์์โดยอ้ ้อม)

2.4. เจ้้าหน้้าที่่รั� ัฐบาล: บุุคคลใดก็็ตามที่่�
ทำำ�งานในตำำ�แหน่่งใดก็็ตามให้ ้รััฐบาล หรืือ
หน่่วยงานหรืือธุุรกิิจที่่�รััฐบาลเป็็ นผู้้ �ควบคุุม
รวมถึึงหน่่วยงานต่่าง ๆ เช่่น บริิษััทขนส่่ง
2. นิิยาม
ทางอากาศของรััฐ บริิษััทขนส่่งสิินค้ ้าทาง
2.1. บริิษั ัท: GXO Logistics ในทุุกรููป
เรืือ หรืือผู้้ �ให้ ้บริิการสาธารณููปโภค และยััง
แบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พนัักงานของ GXO
รวมไปถึึงบุุคคลหรืือหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้ ้าที่่�ใน
และฝ่่ ายอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดตามที่่�นิย
ิ ามไว้ ้ภายใต้ ้ นามของรััฐบาลหรืือหน่่วยงานที่่�รััฐบาลเป็็ น
หััวข้ ้อ “การบัังคัับใช้ ้”
ผู้้ �ควบคุุม องค์์กรระหว่่างประเทศของรััฐบาล
พรรคการเมืือง หรืือผู้้ �ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
2.2. สิ่ง่� ใดก็็ตามที่่มีีมู
� ล
ู ค่่า เงิินสดใด ๆ
เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืือง เจ้ ้าหน้ ้าที่่�
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รััฐบาลไม่่จำำ�กัด
ั อยู่่�เพีียงแต่่บุค
ุ ลากรระดัับสููง
แต่่ยังั รวมไปถึึงลููกจ้ ้างระดัับล่่างที่่�มีีหน้ ้าที่่�
ความรัับผิิดชอบเพีียงเล็็กน้ ้อยด้ ้วย
2.5. ฝ่่ายเอกชน: บุุคคลหรืือหน่่วยงานใด
ๆ ที่่�ไม่่ใช่่เจ้ ้าหน้ ้าที่่�รััฐบาล เช่่น ลููกค้ ้าเชิิง
พาณิิชย์ ์ ผู้้ �ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย หรืือคู่่�แข่่ง
3. มาตรฐานของแนวทางการปฏิิบั ัติิ
3.1. เราไม่่ชำำ�ระเงิินให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
รั ัฐบาล: บริิษััทจะไม่่ชำ�ำ ระเงิิน เสนอเพื่่�อ
ชำำ�ระเงิิน หรืืออนุุญาตให้ ้มีีการชำำ�ระเงิิน
สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�มีีค่า่ ใด ๆ ให้ ้แก่่เจ้ ้าหน้ ้าที่่�
รััฐบาล ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้ ้อม การ
ห้ ้ามนี้้ร� วมไปถึึงการชำำ�ระค่่าสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็ นการชำำ�ระเงิินเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกหรืือ “อััดฉีีด” การ
ดำำ�เนิินการตามกิิจวััตรของรััฐบาล เช่่น การ
มอบใบอนุุญาต การให้ ้ความช่่วยเหลืือด้ ้าน
การทำำ�พิธีี
ิ การทางศุุลกากร หรืือการดำำ�เนิิน
การทางด้ ้านเอกสาร
3.2. เราจะไม่่จ่า่ ยเงิินให้้ฝ่่ายเอกชนเพื่่�อ
สร้้างการโน้้มน้้าวที่่ไ� ม่่เหมาะสมในเรื่่�อง
ธุุรกิิจ: บริิษััทจะไม่่ชำ�ำ ระเงิิน เสนอเพื่่�อชำำ�ระ
เงิิน หรืืออนุุญาตให้ ้มีีการชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับสิ่่�ง
ที่่�มีีค่า่ ใด ๆ ให้ ้แก่่ฝ่่ายเอกชนเพื่่�อสร้ ้างผล
กระทบที่่�ไม่่เหมาะสมต่่องานทางธุุรกิิจ ไม่่ว่า่
โดยตรงหรืือโดยอ้ ้อม ในบางกรณีี อาจเป็็ น
ที่่�ยอมรัับได้ ้สำำ�หรัับบริิษััทที่่จ
� ะมอบสิินค้ ้าส่่ง
เสริิมการขายหรืือการเลี้้ย
� งรัับรองแบบพื้้�น
ฐานให้ ้แก่่ฝ่่ายเอกชนได้ ้ ซึ่่�งรายการและการ
เลี้้ย
� งรัับรองเหล่่านั้้�นจะต้ ้องเป็็ นไปตามกฎ
การให้ ้ของกำำ�นััลและการเลี้้ย
� งรัับรองของ
บริิษััทตามที่่�ระบุุไว้ ้ในประมวลจริิยธรรมทาง
ธุุรกิิจของบริิษััท
ำ คั ัญกั ับความ
3.3. เราให้้ความสำ�
ปลอดภั ัยส่ว่ นบุุคคล: หากคุุณอยู่่�ใน
สถานการณ์์ที่่จำ
� ำ�เป็็ นต้ ้องชำำ�ระเงิินแลกกัับ
ความปลอดภััยส่่วนบุุคคลของคุุณ ตััวอย่่าง
เช่่น หากคุุณถููกกัักขัังหรืือข่่มขู่่�ว่่าคุุณจะ
ถููกทำำ�ร้ ้ายหากไม่่มีีการชำำ�ระเงิิน บริิษััท

นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การต่่อต้้านการทุุจริต
ิ
อนุุญาตให้ ้คุุณสามารถทำำ�การชำำ�ระเงิินและ
นำำ �ตัวั เองไปอยู่่�ในสถานที่่�ที่่ป
� ลอดภััย เมื่่�อ
คุุณมาถึึงสถานที่่�ที่่ป
� ลอดภััยแล้ ้ว คุุณต้ ้อง
แจ้ ้งให้ ้สำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก
จริิยธรรมและกฎเกณฑ์์ทราบถึึงสถานการณ์์
นั้้�นทัันทีี รวมทั้้�งแจ้ ้งจำำ�นวนเงิินที่่�จ่า่ ยและ
พฤติิการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
3.4. เราจะไม่่เรีียกร้้องหรืือยอมรั ับผล
ประโยชน์์ที่มุ่่�
่� งสร้้างอิิทธิิพลต่่อความ
เป็็นกลางของเรา: บริิษััทจะไม่่เรีียกรอง
หรืือยิิมรัับสิ่่�งที่่�มีีค่า่ ใด ๆ จากบุุคคลหรืือ
หน่่วยงานใด ๆ เพื่่�อวััตถุป
ุ ระสงค์์ในการสร้ ้าง
ประโยชน์์ทางธุุรกิิจที่่�ไม่่เหมาะสม ไม่่ว่า่
โดยตรงหรืือโดยอ้ ้อม ลููกจ้ ้างของบริิษััทอาจ
รัับการเลี้้ย
� งรัับรองและรายการส่่งเสริิมการ
ขายแบบพื้้�นฐานจากหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจได้ ้
แต่่จะต้ ้องกระทำำ�การดัังกล่่าวโดยให้ ้เป็็ นไป
ตามกฎการให้ ้ของกำำ�นััลและการเลี้้ย
� งรัับรอง
ของบริิษััทตามที่่�ระบุุไว้ ้ในประมวลจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจของบริิษััท
3.5. เราจะไม่่บริจ
ิ าคเพื่่�อการกุุศลหรืือ
การเมืืองเพื่่�อสร้้างอิิทธิิพลในเรื่่�อง
ธุุรกิิจหรืือเรื่่�องของรั ัฐบาล: บริิษััทจะไม่่
มอบเงิินหรืือสิินทรััพย์์ใด ๆ ของบริิษััทแก่่
พรรคการเมืือง ผู้้ �ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง หรืือ
องค์์กรการกุุศลใด ๆ ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดย
อ้ ้อม โดยไม่่ได้ ้รัับอนุุญาตเป็็ นลายลัักษณ์์
อัักษรจากสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
หลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์ นอกจากนี้้�
พนัักงานของบริิษััทที่่มีีส่
� ว่ นเกี่่�ยวข้ ้องกัับ
กิิจกรรมการจััดซื้้�อจััดจ้ ้างของรััฐบาล จะ
ไม่่สามารถให้ ้ความช่่วยเหลืือทางการเมืือง
แบบส่่วนตััว ซึ่่�งเกี่่�ยวข้ ้องกัับกิิจกรรมการจััด
ซื้้�อจััดจ้ ้างของรััฐบาล โดยไม่่ได้ ้รัับการอนุุมัติ
ั ิ
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จากสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก
จริิยธรรมและกฎเกณฑ์์เสีียก่่อน
3.6. เราเก็็บรั ักษาบั ัญชีีและบั ันทึึกที่่ถู
� ก
ู
ต้้อง: บริิษััทอาศััยในความจริิงและความ
ถููกต้ ้องของข้ ้อมููลที่่�บัน
ั ทึึกไว้ ้ในบัันทึึกต่่าง
ๆ ทางด้ ้านบััญชีีของบริิษััท จึึงเป็็ นเรื่่�อง
สำำ�คัญ
ั ที่่�สุด
ุ ที่่�จะต้ ้องเก็็บบัันทึึกต่่าง ๆ ของ
เราไว้ ้ในสภาพที่่�ครบถ้ ้วนสมบููรณ์์ ชััดเจน
� สััตย์ ์ และถููกต้ ้อง การทำำ�ธุุรกรรมทาง
ซื่่อ
ธุุรกิิจทั้้�งหมดจะต้ ้องแสดงข้ ้อมููลในรายการ
บััญชีีของเราอย่่างเหมาะสม โดยเป็็ นไปตาม
ขั้้�นตอนและมาตรฐานการตรวจสอบบััญชีีที่่�
กำำ�หนด รวมทั้้�งหลัักการด้ ้านการทำำ�บัญ
ั ชีีที่่�
เป็็ นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป

สอบเอกสารสนัับสนุุนอย่่างเหมาะสม ก่่อน
ที่่�จะชำำ�ระค่่าใช้ ้จ่่ายในนามของบุุคคลที่่�สาม
สอบถามถึึงค่่าใช้ ้จ่่ายที่่�ผิด
ิ ปกติิหรืือมากเกิิน
ควรที่่�เกิิดขึ้้�นโดยบุุคคลที่่�สาม และปฏิิเสธ
การชำำ�ระค่่าใช้ ้จ่่ายที่่�เห็็นว่่าไม่่เหมาะสมหรืือ
เป็็ นที่่�น่่าสงสััย
หากรัับรู้้ �หรืือสงสััยว่่ามีีการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่เหมาะ
สมโดยบุุคคลที่่�สาม รวมทั้้�งที่่�อาจเป็็ นการ
ติิดสิินบน จะต้ ้องรายงานให้ ้สำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแล
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์
ทราบทัันทีี กิิจกรรมที่่�น่่าสงสััยอาจรวมไปถึึง
การร้ ้องขอสำำ�หรัับ:
•	ค่่านายหน้ ้าจำำ�นวนมาก ค่่านายหน้ ้าล่่วง
หน้ ้า หรืือการชำำ�ระเงิินที่่�มากเกิินจำำ�เป็็ น

และบริิษััทยังั มีีระบบควบคุุมการทำำ�บัญ
ั ชีี
ภายใน เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่ารายการทางธุุรกิิจ
•	การชำำ�ระเงิินไปยัังบััญชีีที่่�อยู่่�ต่่าง
ผ่่านการอนุุญาตและมีีการเก็็บบัันทึึกข้ ้อมููล
ประเทศ ซึ่่�งเป็็ นประเทศที่่�มีีสำำ�นัักงาน
อย่่างถููกต้ ้อง การควบคุุมเหล่่านี้้ถูู
� กออกแบบ
ใหญ่่ของบุุคคลที่่�สามอยู่่�
มาเพื่่�อให้ ้การรายงานเป็็ นไปอย่่างอย่่างถููก
� ผู้้ �ถืือบััญชีี
ต้ ้อง และเพื่่�อให้ ้เราสามารถป้้ องกัันและ
•	การชำำ�ระเงิินไปยัังบััญชีีที่่�ชื่่อ
ตรวจสอบการชำำ�ระเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมได้ ้
เป็็ นคนอื่่�น

4. การสอบทานบุุคคลที่่ส
� าม
•	การชำำ�ระเงิินที่่�มีีการออกใบแจ้ ้งหนี้้โ� ดย
บุุคคลที่่�สามกระทำำ�การในนามของบริิษััท
ไม่่มีีเอกสารสนัับสนุุนหรืือเหตุุผลอััน
รวมทั้้�งซััพพลายเออร์์ ผู้้ �ขาย ที่่�ปรึึกษา
สมควร
ตััวแทน นายหน้ ้า และผู้้ �ขนส่่งบางรายที่่�อาจ
มีีความเสี่่�ยงด้ ้านการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์
•	การชำำ�ระเงิินที่่�ไม่่สามารถระบุุถึงึ การให้ ้
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั เราดำำ�เนิินขั้้�นตอนต่่าง ๆ
บริิการต่่าง ๆ ที่่�สอดคล้ ้องกัันได้ ้อย่่าง
เพื่่�อให้ ้แน่่ใจได้ ้ว่่าบุุคคลที่่�สามที่่�ทำำ�หน้ ้าที่่�
ชััดเจน
ในนามของเรานั้้�นร่่วมแบ่่งปัั นพัันธสััญญาที่่�มีี
� ตรงและการทำำ�ธุุรกิิจที่่�ปราศจาก •	การชำำ�ระเงิินไปยัังบุุคคล หรืือการทำำ�
ต่่อความซื่่อ
การทุุจริิต
สััญญาในนามของบุุคคล
เมื่่�อทำำ�งานกัับบุุคคที่่�สาม บริิษััทต้ ้องตรวจ

•	คำำ�ขอจากลููกค้ ้าเพื่่�อให้ ้มีีบุุคคลที่่�สามอยู่่�

นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การต่่อต้้านการทุุจริต
ิ
ในข้ ้อตกลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากไม่่
ปรากฏชััดเจนว่่าบทบาทหน้ ้าที่่�เฉพาะ
เจาะจงที่่�บุค
ุ คลที่่�สามนั้้�นจะรัับผิิดชอบ
คืืออะไร
•	ส่่วนลดหรืือเงิินคืืนที่่�มากเกิินไป
•	การชำำ�ระเป็็ นเงิินสดทุุกประเภท หรืือ
•	การชำำ�ระเงิินหรืือผลประโยชน์์อื่่น
� ใดที่่�
ไม่่ได้ ้ระบุุไว้ ้ในหนัังสืือหรืือบัันทึึกของ
บริิษััทอย่่างครบถ้ ้วนหรืือถููกต้ ้อง
หากสงสััยว่่าบุุคคลที่่�สามกระทำำ�การใน
ลัักษณะที่่�ไม่่เหมาะสม กิิจกรรมทั้้�งหมดที่่�
กระทำำ�กับ
ั บุุคคลที่่�สามและการชำำ�ระเงิิน
ทั้้�งหมดให้ ้แก่่บุค
ุ คลที่่�สามจะต้ ้องถููกระงัับ
ทัันทีี จนกว่่าสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
หลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์จะให้ ้คำำ�แนะนำำ �
ว่่าควรดำำ�เนิินการอย่่างไรต่่อไป
5. โปรแกรมการปฏิิบั ัติิตามกฎเกณฑ์์
ด้้านการต่่อต้้านการทุุจริต
ิ
บริิษััทจะจััดให้ ้มีีโปรแกรมการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎ
เกณฑ์์และดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�ง
ที่่�จะป้้ องกััน ตรวจสอบ และจััดการกัับการ
ทุุจริิตและกิิจกรรมไม่่เหมาะสมที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
6. การรายงาน
ทุุกคนที่่�มีีหน้ ้าที่่�ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้จ
� ะ
ต้ ้องรายงานการกระทำำ�ผิด
ิ หรืือการกระทำำ�ที่่�
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มีีแนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิดนโยบายนี้้แ
� ละ/
หรืือกฎหมายต่่อต้ ้านการทุุจริิตที่่บั
� งั คัับใช้ ้
โดยทัันทีี GXO ไม่่อนุุญาตให้ ้มีีการตอบโต้ ้
บุุคคลที่่�รายงานโดยสุุจริิตใจเกี่่�ยวกัับข้ ้อ
กัังวล การกระทำำ�ผิด
ิ และ/หรืือการกระทำำ�
ที่่�มีีแนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิดนโยบายของ
บริิษััทหรืือกฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้
สามารถส่่งรายงานไปยัังสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแล
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์
โดยตรงได้ ้ที่่� ethics@gxo.com นอกจาก
นี้้� คุุณสามารถเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์จริิยธรรม
ของเราได้ ้ที่่� https://ethics.gxo.com ซึ่่�ง
คุุณสามารถค้ ้นหาตััวเลืือกการรายงานแบบ
อื่่�นได้ ้ คุุณสามารถรายงานข้ ้อกัังวลโดยไม่่
� ตนเองได้ ้ เว้ ้นแต่่ว่า่ กฎหมายท้ ้อง
ระบุุชื่่อ
ถิ่่�นที่่�บังั คัับใช้ ้ได้ ้ห้ ้ามไว้ ้ กรุุณาดููประมวล
จริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทสำำ�หรัับข้ ้อมููล
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับทางเลืือกในการรายงาน
คุุณสามารถขอรัับข้ ้อมููลและคำำ�แนะนำำ �เพิ่่�ม
เติิมเกี่่�ยวกัับนโยบายนี้้ไ
� ด้ ้จากสำำ�นัักกำำ�กับ
ั
ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎ
เกณฑ์์ที่่� ethics@gxo.com
7. กรณีียกเว้้นในนโยบาย
ข้ ้อยกเว้ ้นหรืือการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ จาก
นโยบายนี้้จ
� ะต้ ้องได้ ้รัับการอนุุมัติ
ั เิ ป็็ นลาย
ลัักษณ์์อัก
ั ษรจากประธานเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ฝ่่าย
กำำ�กับ
ั ดููแลของบริิษััท

8. การไม่่ปฏิิบั ัติิตามนโยบาย
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้อ
� าจส่่งผลสืืบ
เนื่่�องที่่�ร้ ้ายแรงต่่อบริิษััทและบุุคคลที่่�มีีส่ว่ น
เกี่่�ยวข้ ้อง รวมไปถึึงการดำำ�เนิินคดีีทางแพ่่ง
หรืือทางอาญา โทษปรัับ และโทษจำำ�คุก
ุ ที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นได้ ้ การฝ่่ าฝืื นนโยบายนี้้ยั
� งั อาจ
ส่่งผลให้ ้เกิิดการลงโทษทางวิินััยที่่�ร้ ้ายแรง
ซึ่่�งรวมถึึงการเลิิกจ้ ้าง

