นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ

การแข่งข ันอย่างเป็นธรรม
และการป้องก ันการผูกขาด
การบั ังคั ับใช้ ้
นโยบายการแข่่งขัันอย่่างเป็็ นธรรมและ
การป้้ องกัันการผููกขาด (“นโยบาย”) นี้้�
ใช้ ้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�
1. ภาพรวม
� และการขายสิินค้ ้า
GXO ยึึดมั่่�นในการซื้้อ
และบริิการต่่าง ๆ บนพื้้�นฐานของราคา
คุุณภาพ เงื่่�อนไข และการบริิการ บริิษััท
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายการแข่่งขัันอย่่างเป็็ น
ธรรมและการป้้ องกัันการผููกขาดทั้้�งหมด
และไม่่เข้ ้าไปเกี่่�ยวข้ ้องกัับการจััดการใด ๆ
เพื่่�อให้ ้ได้ ้มาซึ่่�งประโยชน์์ที่่ไ� ม่่เหมาะสม
บริิษััทไม่่อดกลั้้�นต่่อการฉ้ ้อฉลหรืือกิิจกรรม
จำำ�กัด
ั การแข่่งขัันอย่่างเด็็ดขาด เหนืือสิ่่�งอื่่�น
ใด กิิจกรรมต้ ้องห้ ้ามรวมไปถึึงการกำำ�หนด
ราคาร่่วมกััน การตกลงแบ่่งส่่วนแบ่่งทางการ
ตลาด การสร้ ้างอำำ�นาจผููกขาด การบัังคัับ
ขายพ่่วงสิินค้ ้า การร่่วมกัันคว่ำำ�� บาตรทางการ
ค้ ้า และการตั้้�งเงื่่�อนไขแบบต่่างตอบแทน

3. การกระทำำ�ที่เ่� ป็็นข้้อห้้าม
3.1. เราจะไม่่เข้้าร่่วมในการตกลงร่่วมกั ัน
� สารเรื่่�องที่่�
กำำ�หนดราคา: บริิษััทต้ ้องไม่่สื่่อ
เกี่่�ยวข้ ้องกัับนโยบายการกำำ�หนดราคาหรืือ
นโยบายการให้ ้สิินเชื่่�อกัับคู่่�แข่่งรายใด ๆ ใน
บางกรณีีและโดยเด็็ดขาด เมื่่�อเกี่่�ยวข้ ้อง
กัับการให้ ้บริิการแก่่คู่่�แข่่งในฐานะลููกค้ ้า
หรืือได้ ้รัับบริิการจากคู่่�แข่่งในฐานะผู้้�ผลิิต
และจััดจำำ�หน่่าย บริิษััทอาจแจ้ ้งข้ ้อมููลการ
กำำ�หนดราคาหรืือการให้ ้สิินเชื่่�อที่่�ใช้ ้กัับการ
ทำำ�ธุรุ กรรมแบบเฉพาะเจาะจงและสอดคล้ ้อง
กัับการเจรจาต่่อรองกัับคู่่�แข่่งเสมืือนเป็็ น
บุุคคลภายนอกที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้ ้องกัันเป็็ น
พิิเศษ
3.2. เราไม่่มีีส่ว่ นร่่วมในการตกลงแบ่่ง
ส่ว่ นแบ่่งทางการตลาดหรืือลููกค้้า:
บริิษััทต้ ้องไม่่ตกลงหรืือประสานงานกัับ
คู่่�แข่่งเพื่่�อแบ่่งตลาดหรืือลููกค้ ้าตามพื้้�นที่่�
ค้ ้าขายหรืือส่่วนแบ่่งตลาด รวมทั้้�งข้ ้อตกลง
ที่่�จะไม่่แข่่งขัันเพื่่�อลููกค้ ้ารายที่่�กำำ�หนด
เฉพาะเจาะจงหรืือเพื่่�อโอกาสในการกำำ�หนด
ราคาประมููล

3.3. เราจะไม่่เข้้าร่่วมในการสร้้าง
อำำ�นาจผููกขาด: บริิษััทต้ ้องไม่่มีีส่ว่ นร่่วม
ในกิิจกรรมใด ๆ ที่่�ขัด
ั ขวางการแข่่งขัันอย่่าง
ไม่่สมเหตุุสมผลโดยให้ ้อำำ�นาจผููกขาดแก่่
บริิษััท เช่่น กิิจกรรมใด ๆ ที่่�จำำ�กัด
ั ความ
สามารถของบริิษััทอื่่�น ๆ ในการแข่่งขััน เว้ ้น
แต่่ว่า่ กิิจกรรมนั้้�นจะประกอบไปด้ ้วยการ
2. นิิยาม
แข่่งขัันในด้ ้านของราคาที่่�ต่ำำ�� กว่่า สิินค้ ้าที่่�
2.1. บริิษั ัท: GXO Logistics ในทุุกรููปแบบ ดีีกว่่า หรืือบริิการที่่�ดีีกว่่า บริิษััทต้ ้องหลีีก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ พนัักงานของ GXO และ
เลี่่�ยงแนวทางการปฏิิบัติ
ั ทั้้
ิ ง� หมดที่่�อาจเข้ ้า
ฝ่่ ายอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดตามที่่�นิย
ิ ามไว้ ้ภายใต้ ้
ข่่าย “การขจััดคู่่�แข่่ง” เช่่น การตั้้�งราคาค่่า
หััวข้ ้อ “การบัังคัับใช้ ้”
บริิการที่่�ต่ำำ�� กว่่ามาก (ต่ำำ�� กว่่าราคาต้ ้นทุุน
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เพิ่่�มต่่อหน่่วย) เพื่่�อวััตถุป
ุ ระสงค์์ในการขจััด
คู่่�แข่่ง
3.4. เราจะไม่่เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการ
ิ า้ : บริิษััทต้ ้องไม่่เสนอ
บั ังคั ับขายพ่่วงสินค้
พิิจารณา หรืือเห็็นด้ ้วยกัับการดำำ�เนิินการ
ใด ๆ เพื่่�อสร้ ้างเงื่่�อนไขในการขายสิินค้ ้า
หรืือบริิการหนึ่่�ง ๆ ตามที่่�ลูก
ู ค้ ้าตกลงเพื่่�อให้ ้
� สิินค้ ้าหรืือบริิการอื่่�น ๆ จากผู้้�ขาย
ลููกค้ ้าซื้้อ
(“การบัังคัับขายพ่่วงสิินค้ ้า”) บริิษััทต้ ้อง
� สิินค้ ้าหรืือ
ไม่่แสดงให้ ้ลููกค้ ้าเห็็นว่่าการซื้้อ
บริิการใด ๆ ของบริิษััทนั้้�นอยู่่�บนเงื่่�อนไขว่่า
� สิินค้ ้าหรืือบริิการอื่่�นใดของบริิษััท
ต้ ้องซื้้อ
ด้ ้วย หรืืออยู่่�บนเงื่่�อนไขของการจำำ�กัด
ั ที่่�ห้ ้าม
� ขายกัับคู่่�แข่่งรายใด ๆ
ไม่่ให้ ้ลููกค้ ้าตกลงซื้้อ
ของบริิษััท
การบัังคัับขายพ่่วงสิินค้ ้าที่่�เป็็ นข้ ้อห้ ้ามไม่่
รวมถึึงข้ ้อตกลงในการกำำ�หนดราคาขายเป็็ น
ชุุด ซึ่่�งบริิษััทขายสิินค้ ้าหรืือบริิการเป็็ นกลุ่่�ม
ในราคาส่่วนลด บริิษััทต้ ้องไม่่ใช้ ้ข้ ้อตกลง
ในการกำำ�หนดราคาขายเป็็ นชุุดในทางที่่�จะ
จำำ�กัด
ั ความสามารถของผู้้�อื่่�นในการแข่่งขััน
ในตลาด เช่่น การกำำ�หนดราคากลุ่่�มบริิการให้ ้
ต่ำำ�� กว่่าราคารวมของบริิการต่่าง ๆ
3.5. เราจะไม่่มีีส่ว่ นร่่วมในการคว่ำำ�บ
� าตร
ทางการค้้า: บริิษััทต้ ้องไม่่มีีส่ว่ นร่่วมใน
ข้ ้อตกลงใด ๆ ที่่�จำำ�กัด
ั การทำำ�ธุรุ กิิจกับ
ั ฝ่่ าย
ใดฝ่่ ายหนึ่่�ง บริิษััทต้ ้องไม่่ประสานงานกัับคู่่�
แข่่งเมื่่�อต้ ้องตััดสิินใจว่่าบริิษััทจะทำำ�หรืือไม่่
ทำำ�ธุรุ กิิจกับ
ั ใคร
3.6. เราจะไม่่เห็็นด้ว้ ยกั ับการตั้้�งเงื่่�อนไข
แบบต่่างตอบแทน: บริิษััทต้ ้องไม่่ใช้ ้
อำำ�นาจทางการตลาดของตนเองเพื่่�อบีีบ

นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การแข่่งขั ันอย่่างเป็็นธรรมและการป้้องกั ันการผููกขาด
บัังคัับหรืือทำำ�ให้ ้ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายหรืือ
� สิินค้ ้าหรืือ
บุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ จำำ�เป็็ นต้ ้องซื้้อ
บริิการจาก GXO โดยอิิงจากข้ ้อเท็็จจริงิ
เพีียงหนึ่่�งเดีียวที่่�ว่า่ GXO เป็็ นลููกค้ ้าของ
บุุคคลนั้้�น ๆ

•	ประเภทของลููกค้ ้า ตลาด หรืือพื้้�นที่่�การ
ขาย

4. ข้้อตกลงและการพููดคุุยที่่เ� ป็็นข้้อห้้าม
บริิษััทต้ ้องไม่่พูด
ู คุุยหรืือร่่วมมืือกัับคู่่�แข่่งใด
ๆ เกี่่�ยวกัับข้ ้อมููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้ ้องกัับเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้� แม้ ้ว่่า
จะเป็็ นการกระทำำ�อย่่างไม่่เป็็ นทางการก็็ตาม:

5. การดำำ�เนิินการที่่ต้
� อ
้ งมีีการตรวจสอบ
เพิ่่�มเติิม
5.1. การติิดต่่อกั ับคู่่�แข่่ง: บริิษััทต้ ้องละเว้ ้น
จากการเข้ ้าร่่วมสมาคมการค้ ้าใด ๆ หรืือการ
เข้ ้าประชุุมของสมาคมการค้ ้าใด ๆ เว้ ้นแต่่ว่า่
มีีผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจที่่เ� ห็็นได้ ้ชััด และ
สมาคมการค้ ้ามีีและใช้ ้ทนายความด้ ้านการ
ป้้ องกัันการผููกขาดที่่�มีีความสามารถ บริิษััท
ต้ ้องไม่่เข้ ้าร่่วมในการอภิิปรายใด ๆ ที่่�ไม่่
เหมาะสม ที่่�การประชุุมของสมาคมการค้ ้า
และหากกำำ�ลังั อยู่่�ในการอภิิปรายที่่�ไม่่เหมาะ
สมนั้้�น จะต้ ้องปฏิิเสธการเข้ ้าร่่วมดัังกล่่าว

•	ราคา อััตรากำำ�ไร การผลิิต การคาด
การณ์์ยอดขาย หรืือปริิมาณการขาย
•	การกำำ�หนดราคาหรืือกลยุุทธ์์การตลาด
รวมทั้้�งราคาที่่�แต่่ละบริิษััทวางแผนจะ
เรีียกเก็็บจากลููกค้ ้าของตน

•	แนวทางการจััดจำำ�หน่่ายหรืือการใช้ ้
กำำ�ลังั การผลิิต

ให้ ้ความร่่วมมืือกัับผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายและ
ลููกค้ ้า เพื่่�อให้ ้เป็็ นไปตามกฎหมายท้ ้องถิ่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้ ้องกัับการกำำ�หนดราคา เช่่น กฎหมาย
ที่่�ห้ ้ามเรื่่�องราคาขั้้�นต่ำำ�� ในการจำำ�หน่่ายต่่อหรืือ
การเรีียกเก็็บเงิินจากลููกค้ ้าด้ ้วยราคาที่่�แตก
ต่่างกัันสำำ�หรัับสิินค้ ้าหรืือบริิการแบบเดีียวกััน
บริิษััทอาจทำำ�เช่่นนั้้�นได้ ้ก็็ต่อ
่ เมื่่�อได้ ้รัับการ
อนุุมัติ
ั จิ ากสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
หลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์แล้ ้ว
5.4. การรวบรวมข้้อมููลด้้านการ
แข่่งขั ัน: บริิษััทจะเก็็บรวบรวมข้ ้อมููลทาง
ด้ ้านการแข่่งขัันผ่่านวิิธีีการที่่�ถูก
ู ต้ ้องและ
ชอบด้ ้วยกฎหมายเท่่านั้้�น

•	ข้ ้อตกลงในการขายหรืือการส่่งมอบ
สิินค้ ้าที่่�แต่่ละบริิษััทจะนำำ �เสนอให้ ้แก่่
ลููกค้ ้า

5.2. กิิจการร่่วมค้้าและการจั ัดการทาง
ธุุรกิิจอื่่�น ๆ: สำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามหลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์ต้ ้องอนุุมัติ
ั ิ
�
การร่่วมค้ ้าใด ๆ และการตลาด การจััดซื้้อ
หรืือความร่่วมมืือทางธุุรกิิจที่่ค
� ล้ ้ายคลึึงกััน
กัับคู่่�แข่่ง

6. การรายงาน
ทุุกคนที่่�มีีหน้ ้าที่่�ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้จ
� ะ
ต้ ้องรายงานการกระทำำ�ผิด
ิ หรืือการกระทำำ�ที่่�
มีีแนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิดนโยบายนี้้แ
� ละ/
หรืือกฎหมายป้้ องกัันการผููกขาดที่่�บังั คัับใช้ ้
โดยทัันทีี GXO ไม่่อนุุญาตให้ ้มีีการตอบโต้ ้
บุุคคลที่่�รายงานโดยสุุจริต
ิ ใจเกี่่�ยวกัับข้ ้อ
กัังวล การกระทำำ�ผิด
ิ และ/หรืือการกระทำำ�
ที่่�มีีแนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิดนโยบายของ
บริิษััทหรืือกฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้

•	แผนหรืือกลยุุทธ์์การประมููลแข่่งขััน
รวมถึึงการประมููลแก่่ลูก
ู ค้ ้าแบบเฉพาะ
เจาะจง

5.3. เรื่่�องที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกั ับการกำำ�หนด
ราคากั ับผู้้�ผลิิตและจั ัดจำำ�หน่า่ ยและ
ลููกค้้า: บริิษััทอาจจำำ�เป็็ นต้ ้องเห็็นด้ ้วยหรืือ

สามารถส่่งรายงานไปยัังสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแล
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์
โดยตรงได้ ้ที่่� ethics@gxo.com นอกจาก

•	ระยะเวลา วิิธีีการ หรืือปริิมาณการขึ้้�น
ราคา
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นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การแข่่งขั ันอย่่างเป็็นธรรมและการป้้องกั ันการผููกขาด
นี้้� คุุณสามารถเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์จริย
ิ ธรรม
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
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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

