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การบังัคับััใช้้

นโยบายการต่อ่ต่า้นการทุจุรติ่ (“นโยบาย”) 
น้�ใช้ก้บั GXO Logistics, Inc. รวมถึงึบรษัิัทุ
ในเครอื แผนก และหน่วยงานปฏิบิตั่กิาร
อื�น ๆ ทุั �งหมด (รวมเรย้กวา่ “GXO” หรอื 
“บรษัิัทุ”) ผ้อ้ำานวยการ เจา้หนา้ทุ้� และ
พนักงานทุกุคนของ GXO รวมถึงึบคุคล
ทุ้�สามทุ้�กระทุำาการในนามของเรามห้นา้ทุ้�
และความรับผดิช้อบทุ้�จะต่อ้งปฏิบิตั่ติ่ามขอ้
กำาหนดในนโยบายน้� คำาวา่ “บรษัิัทุ” ทุ้�ใช้ใ้น
นโยบายน้�หมายรวมถึงึบคุคลและหน่วยงาน
ทุั �งหมดทุ้�ต่อ้งปฏิบิตั่ติ่ามนโยบายน้�

1. ภาพรวม
GXO ใหค้วามสำาคญัแกช่้ื�อเสย้งดา้นความ
ซื่ื�อต่รง และเราดำาเนนิธุรุกจิไดโ้ดยอย้บ่นพื�น
ฐานของความดง้ามของเรา เราไมอ่นุญาต่
หรอืมส้ว่นรว่มในการต่ดิสนิบนหรอืการทุจุรติ่
ทุกุประเภทุ ซื่ึ�งหมายความวา่ เราไมม่ก้าร
ช้ำาระเงนิหรอืเสนอสิ�งทุ้�มค้า่ใด ๆ เพื�อสรา้ง
ผลกระทุบทุ้�ไมเ่หมาะสมต่อ่งานทุางธุรุกจิ
หรอืการต่ดัสนิใจอยา่งเป็นทุางการใด ๆ

เรามก้ารดำาเนนิการควบคมุเพื�อต่รวจสอบ
และป้องกนัการต่ดิสนิบนและการทุจุรติ่ และ
เราปฏิบิตั่ติ่ามกฎหมายต่อ่ต่า้นการทุจุรติ่ทุ้�
บงัคบัใช้ทุ้ั �งหมด รวมถึงึกฎหมายวา่ดว้ย
การกระทุำาอนัเป็นการทุจุรติ่ขา้มช้าต่ขิอง
สหรัฐอเมรกิา (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act), พระราช้บญัญัต่กิารต่ดิ
สนิบนของสหราช้อาณาจักร (UK Bribery 
Act) กฎหมายของฝรั�งเศส “Sapin II” 
หมายเลข 2016-1691 และกฎหมายทุอ้ง
ถึิ�นอื�น ๆ ทุ้�บงัคบัใช้ ้

2. นิยิาม
2.1. บัรษิัทั: GXO Logistics ในทุกุรป้
แบบการดำาเนนิธุรุกจิ พนักงานของ GXO 
และฝ่ายอื�น ๆ ทุั �งหมดต่ามทุ้�นยิามไวภ้ายใต่ ้
หวัขอ้ “การบงัคบัใช้”้

2.2. สิ่ ิ�งใดก็ตามท่�มม่ลูคัา่ เงนิสดใด ๆ 

(หรอืสิ�งทุ้�มม้ล้คา่เทุา่กบัเงนิสด เช้น่ บตั่ร
ของขวญั), ของกำานัล, การเดนิทุาง, การ
เล้�ยงรับรอง, การบรจิาคเพื�อการกศุล, การ
จา้งงาน, การก้ย้มื หรอืผลประโยช้นอ์ื�นใด 
คำาวา่ “สิ�งทุ้�มค้า่ใด ๆ” ควรถึก้ต่ค้วามอยา่ง
กวา้ง ๆ นั�นคอืไมม่จ้ำานวนขั �นต่ำ�าหรอืขอ้
ยกเวน้ใด ๆ  สำาหรับการช้ำาระเงนิ “ขนาดเล็ก”

2.3. โดยตรงหรอืโดยออ้ม: การกระทุำา
โดยต่รงมจ้ดุมุง่หมายอย้ทุ่้�บคุคลหรอืหน่วย
งานแบบเฉพาะเจาะจง และการกระทุำาโดย
ออ้มมจ้ดุมุง่หมายอย้ทุ่้�ฝ่ายทุ้�เก้�ยวขอ้งกบั
บคุคลหรอืหน่วยงานแบบเฉพาะเจาะจง 
หากบรษัิัทุหา้มไมใ่หก้ระทุำาการใด ๆ 
โดยต่รง นั�นหมายความวา่บรษัิัทุหา้มไมใ่ห ้
กระทุำาสิ�งนั�น ๆ โดยออ้มเช้น่กนั ต่วัอยา่ง
เช้น่ หากมก้ารหา้มไมใ่หก้ระทุำาการช้ำาระ
เงนิอยา่งไมเ่หมาะสมต่อ่บคุคลหนึ�ง (ผ้รั้บ
ประโยช้นโ์ดยต่รง) บรษัิัทุกไ็มอ่าจกระทุำา
การช้ำาระเงนิแบบเดย้วกนัใหแ้กบ่คุคลอื�น
โดยมเ้จต่นาเพื�อกอ่ผลประโยช้นแ์กห่รอืได ้
รับความช้ื�นช้อบจากบคุคลต่อ้งหา้มนั�น ๆ 
(ผ้รั้บประโยช้นโ์ดยออ้ม)

 อก้ต่วัอยา่งหนึ�งเช้น่ หากบรษัิัทุหา้มไมใ่ห ้
มก้ารมอบของกำานัลแกล่ก้จา้งของธุรุกจิทุ้�
รัฐบาลเป็นเจา้ของ (ผ้รั้บประโยช้นโ์ดยต่รง) 
บรษัิัทุกไ็มส่ามารถึมอบของกำานัลใหแ้ก่
สมาช้กิครอบครัวของบคุคลนั�นหรอืองคก์ร
การกศุลของบคุคลต่อ้งหา้มนั�น ๆ ได ้(ผ้รั้บ
ประโยช้นโ์ดยออ้ม)

2.4. เจ้า้หนิา้ท่�รฐับัาล: บคุคลใดก็ต่ามทุ้�
ทุำางานในต่ำาแหน่งใดก็ต่ามใหรั้ฐบาล หรอื
หน่วยงานหรอืธุรุกจิทุ้�รัฐบาลเป็นผ้ค้วบคมุ 
รวมถึงึหน่วยงานต่า่ง ๆ เช้น่ บรษัิัทุขนสง่
ทุางอากาศของรัฐ บรษัิัทุขนสง่สนิคา้ทุาง
เรอื หรอืผ้ใ้หบ้รกิารสาธุารณ้ปโภค และยงั
รวมไปถึงึบคุคลหรอืหน่วยงานทุ้�ทุำาหนา้ทุ้�ใน
นามของรัฐบาลหรอืหน่วยงานทุ้�รัฐบาลเป็น
ผ้ค้วบคมุ องคก์รระหวา่งประเทุศของรัฐบาล 
พรรคการเมอืง หรอืผ้ล้งสมคัรรับเลอืกต่ั �ง
เพื�อดำารงต่ำาแหน่งทุางการเมอืง เจา้หนา้ทุ้�

รัฐบาลไมจ่ำากดัอย้เ่พย้งแต่บ่คุลากรระดบัสง้ 
แต่ย่งัรวมไปถึงึลก้จา้งระดบัลา่งทุ้�มห้นา้ทุ้�
ความรับผดิช้อบเพย้งเล็กนอ้ยดว้ย

2.5. ฝ่่ายเอกช้นิ: บคุคลหรอืหน่วยงานใด 
ๆ ทุ้�ไมใ่ช้เ่จา้หนา้ทุ้�รัฐบาล เช้น่ ลก้คา้เช้งิ
พาณชิ้ย ์ผ้ผ้ลติ่และจัดจำาหน่าย หรอืค้แ่ขง่

3.  มาตรฐานิของแนิวทางการปฏิบิัตั ิ
3.1. เราไมช่้ำาระเงนิิใหแ้กเ่จ้า้หนิา้ท่�
รฐับัาล: บรษัิัทุจะไมช่้ำาระเงนิ เสนอเพื�อ
ช้ำาระเงนิ หรอือนุญาต่ใหม้ก้ารช้ำาระเงนิ
สำาหรับสิ�งทุ้�มค้า่ใด ๆ ใหแ้กเ่จา้หนา้ทุ้�
รัฐบาล ไมว่า่โดยต่รงหรอืโดยออ้ม การ
หา้มน้�รวมไปถึงึการช้ำาระคา่สิ�งอำานวยความ
สะดวกต่า่ง ๆ ซื่ึ�งเป็นการช้ำาระเงนิเพื�อ
อำานวยความสะดวกหรอื “อดัฉ้ด” การ
ดำาเนนิการต่ามกจิวตั่รของรัฐบาล เช้น่ การ
มอบใบอนุญาต่ การใหค้วามช้ว่ยเหลอืดา้น
การทุำาพธิุก้ารทุางศลุกากร หรอืการดำาเนนิ
การทุางดา้นเอกสาร

3.2. เราจ้ะไมจ่้า่ยเงนิิใหฝ่้่ายเอกช้นิเพื�อ
สิ่รา้งการโนิม้นิา้วท่�ไมเ่หมาะสิ่มในิเรื�อง
ธุรุกจิ้: บรษัิัทุจะไมช่้ำาระเงนิ เสนอเพื�อช้ำาระ
เงนิ หรอือนุญาต่ใหม้ก้ารช้ำาระเงนิสำาหรับสิ�ง
ทุ้�มค้า่ใด ๆ ใหแ้กฝ่่ายเอกช้นเพื�อสรา้งผล 
กระทุบทุ้�ไมเ่หมาะสมต่อ่งานทุางธุรุกจิ ไมว่า่ 
โดยต่รงหรอืโดยออ้ม ในบางกรณ้ อาจเป็น
ทุ้�ยอมรับไดส้ำาหรับบรษัิัทุทุ้�จะมอบสนิคา้สง่
เสรมิการขายหรอืการเล้�ยงรับรองแบบพื�น
ฐานใหแ้กฝ่่ายเอกช้นได ้ซื่ึ�งรายการและการ
เล้�ยงรับรองเหลา่นั�นจะต่อ้งเป็นไปต่ามกฎ
การใหข้องกำานัลและการเล้�ยงรับรองของ
บรษัิัทุต่ามทุ้�ระบไุวใ้นประมวลจรยิธุรรมทุาง
ธุรุกจิของบรษัิัทุ

3.3. เราใหค้ัวามสิ่ำาคัญักบััคัวาม
ปลอดภยัสิ่ว่นิบัคุัคัล: หากคณุอย้ใ่น
สถึานการณท์ุ้�จำาเป็นต่อ้งช้ำาระเงนิแลกกบั
ความปลอดภยัสว่นบคุคลของคณุ ต่วัอยา่ง
เช้น่ หากคณุถึก้กกัขงัหรอืขม่ข้ว่า่คณุจะ
ถึก้ทุำารา้ยหากไมม่ก้ารช้ำาระเงนิ บรษัิัทุ

การตอ่ตา้นิการทจุ้รติ

นิโยบัายจ้รยิธุรรมทางธุรุกจิ้
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อนุญาต่ใหค้ณุสามารถึทุำาการช้ำาระเงนิและ
นำาต่วัเองไปอย้ใ่นสถึานทุ้�ทุ้�ปลอดภยั เมื�อ
คณุมาถึงึสถึานทุ้�ทุ้�ปลอดภยัแลว้ คณุต่อ้ง
แจง้ใหส้ำานักกำากบัดแ้ลการปฏิบิตั่ติ่ามหลกั
จรยิธุรรมและกฎเกณฑ์ท์ุราบถึงึสถึานการณ์
นั�นทุนัทุ ้รวมทุั �งแจง้จำานวนเงนิทุ้�จา่ยและ
พฤต่กิารณต์่า่ง ๆ ทุ้�เก้�ยวขอ้ง

3.4. เราจ้ะไมเ่รย่กรอ้งหรอืยอมรบััผล
ประโยช้นิท์่�มุง่สิ่รา้งอทิธุพิลตอ่คัวาม
เป็นิกลางของเรา: บรษัิัทุจะไมเ่รย้กรอง
หรอืยมิรับสิ�งทุ้�มค้า่ใด ๆ จากบคุคลหรอื
หน่วยงานใด ๆ เพื�อวตั่ถึปุระสงคใ์นการสรา้ง
ประโยช้นท์ุางธุรุกจิทุ้�ไมเ่หมาะสม ไมว่า่
โดยต่รงหรอืโดยออ้ม ลก้จา้งของบรษัิัทุอาจ
รับการเล้�ยงรับรองและรายการสง่เสรมิการ
ขายแบบพื�นฐานจากหุน้สว่นทุางธุรุกจิได ้
แต่จ่ะต่อ้งกระทุำาการดงักลา่วโดยใหเ้ป็นไป
ต่ามกฎการใหข้องกำานัลและการเล้�ยงรับรอง
ของบรษัิัทุต่ามทุ้�ระบไุวใ้นประมวลจรยิธุรรม
ทุางธุรุกจิของบรษัิัทุ

3.5 . เราจ้ะไมบ่ัรจิ้าคัเพื�อการกศุลหรอื
การเมอืงเพื�อสิ่รา้งอทิธุพิลในิเรื�อง
ธุรุกจิ้หรอืเร ื�องของรฐับัาล: บรษัิัทุจะไม่
มอบเงนิหรอืสนิทุรัพยใ์ด ๆ ของบรษัิัทุแก่
พรรคการเมอืง ผ้ล้งสมคัรรับเลอืกต่ั �ง หรอื
องคก์รการกศุลใด ๆ ไมว่า่โดยต่รงหรอืโดย
ออ้ม โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต่เป็นลายลกัษัณ์
อกัษัรจากสำานักกำากบัดแ้ลการปฏิบิตั่ติ่าม
หลกัจรยิธุรรมและกฎเกณฑ์ ์นอกจากน้� 
พนักงานของบรษัิัทุทุ้�มส้ว่นเก้�ยวขอ้งกบั
กจิกรรมการจัดซื่ื�อจัดจา้งของรัฐบาล จะ
ไมส่ามารถึใหค้วามช้ว่ยเหลอืทุางการเมอืง
แบบสว่นต่วั ซื่ึ�งเก้�ยวขอ้งกบักจิกรรมการจัด
ซื่ื�อจัดจา้งของรัฐบาล โดยไมไ่ดรั้บการอนุมตั่ิ

จากสำานักกำากบัดแ้ลการปฏิบิตั่ติ่ามหลกั
จรยิธุรรมและกฎเกณฑ์เ์สย้กอ่น

3.6 . เราเก็บัรกัษัาบัญัช้แ่ละบันัิทกึท่�ถูกู
ตอ้ง: บรษัิัทุอาศยัในความจรงิและความ
ถึก้ต่อ้งของขอ้มล้ทุ้�บนัทุกึไวใ้นบนัทุกึต่า่ง 
ๆ ทุางดา้นบญัช้ข้องบรษัิัทุ จงึเป็นเรื�อง
สำาคญัทุ้�สดุทุ้�จะต่อ้งเกบ็บนัทุกึต่า่ง ๆ ของ
เราไวใ้นสภาพทุ้�ครบถึว้นสมบร้ณ ์ช้ดัเจน 
ซื่ื�อสตั่ย ์และถึก้ต่อ้ง การทุำาธุรุกรรมทุาง
ธุรุกจิทุั �งหมดจะต่อ้งแสดงขอ้มล้ในรายการ
บญัช้ข้องเราอยา่งเหมาะสม โดยเป็นไปต่าม
ขั �นต่อนและมาต่รฐานการต่รวจสอบบญัช้ทุ้้�
กำาหนด รวมทุั �งหลกัการดา้นการทุำาบญัช้ทุ้้�
เป็นทุ้�ยอมรับโดยทุั�วไป

และบรษัิัทุยงัมร้ะบบควบคมุการทุำาบญัช้้
ภายใน เพื�อใหแ้น่ใจวา่รายการทุางธุรุกจิ
ผา่นการอนุญาต่และมก้ารเกบ็บนัทุกึขอ้มล้
อยา่งถึก้ต่อ้ง การควบคมุเหลา่น้�ถึก้ออกแบบ
มาเพื�อใหก้ารรายงานเป็นไปอยา่งอยา่งถึก้
ต่อ้ง และเพื�อใหเ้ราสามารถึป้องกนัและ
ต่รวจสอบการช้ำาระเงนิทุ้�ไมเ่หมาะสมได ้

4. การสิ่อบัทานิบัคุัคัลท่�สิ่าม
บคุคลทุ้�สามกระทุำาการในนามของบรษัิัทุ 
รวมทุั �งซื่พัพลายเออร ์ผ้ข้าย ทุ้�ปรกึษัา 
ต่วัแทุน นายหนา้ และผ้ข้นสง่บางรายทุ้�อาจ
มค้วามเส้�ยงดา้นการปฏิบิตั่ติ่ามกฎเกณฑ์์
อยา่งมนั้ยสำาคญั เราดำาเนนิขั �นต่อนต่า่ง ๆ 
เพื�อใหแ้น่ใจไดว้า่บคุคลทุ้�สามทุ้�ทุำาหนา้ทุ้�
ในนามของเรานั�นรว่มแบง่ปันพันธุสญัญาทุ้�ม้
ต่อ่ความซื่ื�อต่รงและการทุำาธุรุกจิทุ้�ปราศจาก
การทุจุรติ่

เมื�อทุำางานกบับคุคทุ้�สาม บรษัิัทุต่อ้งต่รวจ

สอบเอกสารสนับสนุนอยา่งเหมาะสม กอ่น
ทุ้�จะช้ำาระคา่ใช้จ้า่ยในนามของบคุคลทุ้�สาม 
สอบถึามถึงึคา่ใช้จ้า่ยทุ้�ผดิปกต่หิรอืมากเกนิ
ควรทุ้�เกดิขึ�นโดยบคุคลทุ้�สาม และปฏิเิสธุ
การช้ำาระคา่ใช้จ้า่ยทุ้�เห็นวา่ไมเ่หมาะสมหรอื
เป็นทุ้�น่าสงสยั

หากรับร้ห้รอืสงสยัวา่มก้ารกระทุำาทุ้�ไมเ่หมาะ
สมโดยบคุคลทุ้�สาม รวมทุั �งทุ้�อาจเป็นการ
ต่ดิสนิบน จะต่อ้งรายงานใหส้ำานักกำากบัดแ้ล
การปฏิบิตั่ติ่ามหลกัจรยิธุรรมและกฎเกณฑ์์
ทุราบทุนัทุ ้กจิกรรมทุ้�น่าสงสยัอาจรวมไปถึงึ
การรอ้งขอสำาหรับ:

•  คา่นายหนา้จำานวนมาก คา่นายหนา้ลว่ง
หนา้ หรอืการช้ำาระเงนิทุ้�มากเกนิจำาเป็น

•  การช้ำาระเงนิไปยงับญัช้ทุ้้�อย้ต่่า่ง
ประเทุศ ซื่ึ�งเป็นประเทุศทุ้�มส้ำานักงาน
ใหญข่องบคุคลทุ้�สามอย้่

•  การช้ำาระเงนิไปยงับญัช้ทุ้้�ช้ื�อผ้ถ้ึอืบญัช้้
เป็นคนอื�น

•  การช้ำาระเงนิทุ้�มก้ารออกใบแจง้หน้�โดย
ไมม่เ้อกสารสนับสนุนหรอืเหต่ผุลอนั
สมควร

•  การช้ำาระเงนิทุ้�ไมส่ามารถึระบถุึงึการให ้
บรกิารต่า่ง ๆ ทุ้�สอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่ง
ช้ดัเจน

•  การช้ำาระเงนิไปยงับคุคล หรอืการทุำา
สญัญาในนามของบคุคล

•  คำาขอจากลก้คา้เพื�อใหม้บ้คุคลทุ้�สามอย้่
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ในขอ้ต่กลง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากไม่
ปรากฏิช้ดัเจนวา่บทุบาทุหนา้ทุ้�เฉพาะ
เจาะจงทุ้�บคุคลทุ้�สามนั�นจะรับผดิช้อบ
คอือะไร

•  สว่นลดหรอืเงนิคนืทุ้�มากเกนิไป

•  การช้ำาระเป็นเงนิสดทุกุประเภทุ หรอื

•  การช้ำาระเงนิหรอืผลประโยช้นอ์ื�นใดทุ้�
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นหนังสอืหรอืบนัทุกึของ
บรษัิัทุอยา่งครบถึว้นหรอืถึก้ต่อ้ง

หากสงสยัวา่บคุคลทุ้�สามกระทุำาการใน
ลกัษัณะทุ้�ไมเ่หมาะสม กจิกรรมทุั �งหมดทุ้�
กระทุำากบับคุคลทุ้�สามและการช้ำาระเงนิ
ทุั �งหมดใหแ้กบ่คุคลทุ้�สามจะต่อ้งถึก้ระงับ
ทุนัทุ ้จนกวา่สำานักกำากบัดแ้ลการปฏิบิตั่ติ่าม
หลกัจรยิธุรรมและกฎเกณฑ์จ์ะใหค้ำาแนะนำา
วา่ควรดำาเนนิการอยา่งไรต่อ่ไป

5. โปรแกรมการปฏิบิัตัติามกฎเกณฑ์์
ดา้นิการตอ่ตา้นิการทจุ้รติ
บรษัิัทุจะจัดใหม้โ้ปรแกรมการปฏิบิตั่ติ่ามกฎ
เกณฑ์แ์ละดำาเนนิการอยา่งต่อ่เนื�อง โดยมุง่
ทุ้�จะป้องกนั ต่รวจสอบ และจัดการกบัการ
ทุจุรติ่และกจิกรรมไมเ่หมาะสมทุ้�เก้�ยวขอ้ง

6. การรายงานิ
ทุกุคนทุ้�มห้นา้ทุ้�ปฏิบิตั่ติ่ามนโยบายน้�จะ
ต่อ้งรายงานการกระทุำาผดิหรอืการกระทุำาทุ้�

มแ้นวโนม้วา่เป็นการละเมดินโยบายน้�และ/
หรอืกฎหมายต่อ่ต่า้นการทุจุรติ่ทุ้�บงัคบัใช้ ้
โดยทุนัทุ ้GXO ไมอ่นุญาต่ใหม้ก้ารต่อบโต่ ้
บคุคลทุ้�รายงานโดยสจุรติ่ใจเก้�ยวกบัขอ้
กงัวล การกระทุำาผดิ และ/หรอืการกระทุำา
ทุ้�มแ้นวโนม้วา่เป็นการละเมดินโยบายของ
บรษัิัทุหรอืกฎหมายทุ้�บงัคบัใช้ ้

สามารถึสง่รายงานไปยงัสำานักกำากบัดแ้ล
การปฏิบิตั่ติ่ามหลกัจรยิธุรรมและกฎเกณฑ์์
โดยต่รงไดทุ้้� ethics@gxo.com นอกจาก
น้� คณุสามารถึเย้�ยมช้มเว็บไซื่ต่จ์รยิธุรรม
ของเราไดทุ้้� https://ethics.gxo.com ซื่ึ�ง
คณุสามารถึคน้หาต่วัเลอืกการรายงานแบบ
อื�นได ้คณุสามารถึรายงานขอ้กงัวลโดยไม่
ระบชุ้ื�อต่นเองได ้เวน้แต่ว่า่กฎหมายทุอ้ง
ถึิ�นทุ้�บงัคบัใช้ไ้ดห้า้มไว ้กรณุาดป้ระมวล
จรยิธุรรมทุางธุรุกจิของบรษัิัทุสำาหรับขอ้มล้
เพิ�มเต่มิเก้�ยวกบัทุางเลอืกในการรายงาน

คณุสามารถึขอรับขอ้มล้และคำาแนะนำาเพิ�ม
เต่มิเก้�ยวกบันโยบายน้�ไดจ้ากสำานักกำากบั
ดแ้ลการปฏิบิตั่ติ่ามหลกัจรยิธุรรมและกฎ
เกณฑ์ท์ุ้� ethics@gxo.com

7. กรณ่ยกเวน้ิในินิโยบัาย
ขอ้ยกเวน้หรอืการเปล้�ยนแปลงใด ๆ จาก
นโยบายน้�จะต่อ้งไดรั้บการอนุมตั่เิป็นลาย
ลกัษัณอ์กัษัรจากประธุานเจา้หนา้ทุ้�ฝ่าย
กำากบัดแ้ลของบรษัิัทุ

8. การไมป่ฏิบิัตัติามนิโยบัาย
การไมป่ฏิบิตั่ติ่ามนโยบายน้�อาจสง่ผลสบื
เนื�องทุ้�รา้ยแรงต่อ่บรษัิัทุและบคุคลทุ้�มส้ว่น
เก้�ยวขอ้ง รวมไปถึงึการดำาเนนิคดทุ้างแพง่
หรอืทุางอาญา โทุษัปรับ และโทุษัจำาคกุทุ้�
อาจเกดิขึ�นได ้การฝ่าฝืนนโยบายน้�ยงัอาจ
สง่ผลใหเ้กดิการลงโทุษัทุางวนัิยทุ้�รา้ยแรง 
ซื่ึ�งรวมถึงึการเลกิจา้ง
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