
©2021 GXO สงวนลิขิสทิธิ์ิ�ท้ �งหมด

การบังัคับััใช้้

นโยบายการแข่ง่ข่นัอยา่งเป็็นธรรมและ
การป้็องกนัการผูกูข่าด (“นโยบาย”) น้�
ใช้ก้บั GXO Logistics, Inc. รวมถึงึบรษัิัท
ในเครอื แผูนก และหน่วยงานป็ฏิบิตัิกิาร
อื�น ๆ ทั �งหมด (รวมเรย้กวา่ “GXO” หรอื 
“บรษัิัท”) ผููอ้ำานวยการ เจ้า้หนา้ท้� และ
พนักงานทกุคนข่อง GXO รวมถึงึบคุคล
ท้�สามท้�กระทำาการในนามข่องเรามห้นา้ท้�
และความรับผูดิช้อบท้�จ้ะติอ้งป็ฏิบิตัิติิามข่อ้
กำาหนดในนโยบายน้� คำาวา่ “บรษัิัท” ท้�ใช้ใ้น
นโยบายน้�หมายรวมถึงึบคุคลและหน่วยงาน
ทั �งหมดท้�ติอ้งป็ฏิบิตัิติิามนโยบายน้�

1. ภาพรวม
GXO ยดึมั�นในการซื้ื�อและการข่ายสนิคา้
และบรกิารติา่ง ๆ บนพื�นฐานข่องราคา 
คณุภาพ เงื�อนไข่ และการบรกิาร บรษัิัท
ป็ฏิบิตัิติิามกฎหมายการแข่ง่ข่นัอยา่งเป็็น
ธรรมและการป้็องกนัการผูกูข่าดทั �งหมด 
และไมเ่ข่า้ไป็เก้�ยวข่อ้งกบัการจั้ดการใด ๆ 
เพื�อใหไ้ดม้าซื้ึ�งป็ระโยช้นท์้�ไมเ่หมาะสม 
บรษัิัทไมอ่ดกลั �นติอ่การฉ้อ้ฉ้ลหรอืกจิ้กรรม
จ้ำากดัการแข่ง่ข่นัอยา่งเด็ดข่าด เหนอืสิ�งอื�น
ใด กจิ้กรรมติอ้งหา้มรวมไป็ถึงึการกำาหนด
ราคารว่มกนั การติกลงแบง่สว่นแบง่ทางการ
ติลาด การสรา้งอำานาจ้ผูกูข่าด การบงัคบั
ข่ายพว่งสนิคา้ การรว่มกนัควำ�าบาติรทางการ
คา้ และการติั �งเงื�อนไข่แบบติา่งติอบแทน

2. นิยิาม
2.1. บัรษิัทั: GXO Logistics ในทกุรปู็แบบ 
การดำาเนนิธรุกจิ้ พนักงานข่อง GXO และ
ฝ่่ายอื�น ๆ ทั �งหมดติามท้�นยิามไวภ้ายใติ ้
หวัข่อ้ “การบงัคบัใช้”้

3. การกระทำาท่�เป็็นิข้อ้ห้า้ม
3.1. เราจะไมเ่ข้า้รว่มในิการตกลงรว่มกนัิ 
กำาห้นิดราคัา: บรษัิัทติอ้งไมส่ื�อสารเรื�องท้�
เก้�ยวข่อ้งกบันโยบายการกำาหนดราคาหรอื 
นโยบายการใหส้นิเช้ื�อกบัคูแ่ข่ง่รายใด ๆ ใน 
บางกรณ้และโดยเด็ดข่าด เมื�อเก้�ยวข่อ้ง
กบัการใหบ้รกิารแกคู่แ่ข่ง่ในฐานะลกูคา้
หรอืไดรั้บบรกิารจ้ากคูแ่ข่ง่ในฐานะผููผู้ลติิ
และจั้ดจ้ำาหน่าย บรษัิัทอาจ้แจ้ง้ข่อ้มลูการ
กำาหนดราคาหรอืการใหส้นิเช้ื�อท้�ใช้ก้บัการ
ทำาธรุกรรมแบบเฉ้พาะเจ้าะจ้งและสอดคลอ้ง
กบัการเจ้รจ้าติอ่รองกบัคูแ่ข่ง่เสมอืนเป็็น
บคุคลภายนอกท้�ไมม่ค้วามเก้�ยวข่อ้งกนัเป็็น
พเิศษั

3.2.  เราไมม่ส่่ว่นิรว่มในิการตกลงแบัง่
ส่ว่นิแบัง่ทางการตลาดห้รอืลกูคัา้: 
บรษัิัทติอ้งไมต่ิกลงหรอืป็ระสานงานกบั
คูแ่ข่ง่เพื�อแบง่ติลาดหรอืลกูคา้ติามพื�นท้�
คา้ข่ายหรอืสว่นแบง่ติลาด รวมทั �งข่อ้ติกลง
ท้�จ้ะไมแ่ข่ง่ข่นัเพื�อลกูคา้รายท้�กำาหนด
เฉ้พาะเจ้าะจ้งหรอืเพื�อโอกาสในการกำาหนด
ราคาป็ระมลู

3.3. เราจะไมเ่ข้า้รว่มในิการส่รา้ง
อำานิาจผูกูข้าด: บรษัิัทติอ้งไมม่ส้ว่นรว่ม
ในกจิ้กรรมใด ๆ ท้�ข่ดัข่วางการแข่ง่ข่นัอยา่ง
ไมส่มเหติสุมผูลโดยใหอ้ำานาจ้ผูกูข่าดแก่
บรษัิัท เช้น่ กจิ้กรรมใด ๆ ท้�จ้ำากดัความ
สามารถึข่องบรษัิัทอื�น ๆ ในการแข่ง่ข่นั เวน้
แติว่า่กจิ้กรรมนั�นจ้ะป็ระกอบไป็ดว้ยการ
แข่ง่ข่นัในดา้นข่องราคาท้�ติำ�ากวา่ สนิคา้ท้�
ดก้วา่ หรอืบรกิารท้�ดก้วา่ บรษัิัทติอ้งหลก้
เล้�ยงแนวทางการป็ฏิบิตัิทิั �งหมดท้�อาจ้เข่า้
ข่า่ย “การข่จั้ดคูแ่ข่ง่” เช้น่ การติั �งราคาคา่
บรกิารท้�ติำ�ากวา่มาก (ติำ�ากวา่ราคาติน้ทนุ

เพิ�มติอ่หน่วย) เพื�อวตัิถึปุ็ระสงคใ์นการข่จั้ด
คูแ่ข่ง่

3.4.  เราจะไมเ่ข้า้ไป็มส่่ว่นิรว่มในิการ
บังัคับััข้ายพว่งส่นิิคัา้: บรษัิัทติอ้งไมเ่สนอ 
พจิ้ารณา หรอืเห็นดว้ยกบัการดำาเนนิการ
ใด ๆ เพื�อสรา้งเงื�อนไข่ในการข่ายสนิคา้
หรอืบรกิารหนึ�ง ๆ ติามท้�ลกูคา้ติกลงเพื�อให ้
ลกูคา้ซื้ื�อสนิคา้หรอืบรกิารอื�น ๆ จ้ากผููข้่าย 
(“การบงัคบัข่ายพว่งสนิคา้”) บรษัิัทติอ้ง
ไมแ่สดงใหล้กูคา้เห็นวา่การซื้ื�อสนิคา้หรอื
บรกิารใด ๆ ข่องบรษัิัทนั�นอยูบ่นเงื�อนไข่วา่
ติอ้งซื้ื�อสนิคา้หรอืบรกิารอื�นใดข่องบรษัิัท
ดว้ย หรอือยูบ่นเงื�อนไข่ข่องการจ้ำากดัท้�หา้ม
ไมใ่หล้กูคา้ติกลงซื้ื�อข่ายกบัคูแ่ข่ง่รายใด ๆ 
ข่องบรษัิัท

การบงัคบัข่ายพว่งสนิคา้ท้�เป็็นข่อ้หา้มไม่
รวมถึงึข่อ้ติกลงในการกำาหนดราคาข่ายเป็็น
ช้ดุ ซื้ึ�งบรษัิัทข่ายสนิคา้หรอืบรกิารเป็็นกลุม่
ในราคาสว่นลด บรษัิัทติอ้งไมใ่ช้ข้่อ้ติกลง
ในการกำาหนดราคาข่ายเป็็นช้ดุในทางท้�จ้ะ
จ้ำากดัความสามารถึข่องผููอ้ื�นในการแข่ง่ข่นั
ในติลาด เช้น่ การกำาหนดราคากลุม่บรกิารให ้
ติำ�ากวา่ราคารวมข่องบรกิารติา่ง ๆ

3.5. เราจะไมม่ส่่ว่นิรว่มในิการคัวำ�าบัาตร
ทางการคัา้: บรษัิัทติอ้งไมม่ส้ว่นรว่มใน
ข่อ้ติกลงใด ๆ ท้�จ้ำากดัการทำาธรุกจิ้กบัฝ่่าย
ใดฝ่่ายหนึ�ง บรษัิัทติอ้งไมป่็ระสานงานกบัคู่
แข่ง่เมื�อติอ้งติดัสนิใจ้วา่บรษัิัทจ้ะทำาหรอืไม่
ทำาธรุกจิ้กบัใคร

3.6.  เราจะไมเ่ห็้นิดว้ยกบััการต ั�งเง ื�อนิไข้
แบับัตา่งตอบัแทนิ: บรษัิัทติอ้งไมใ่ช้ ้
อำานาจ้ทางการติลาดข่องตินเองเพื�อบบ้

การแข้ง่ข้นัิอยา่งเป็็นิธรรม
และการป้็องกนัิการผูกูข้าด

นิโยบัายจรยิธรรมทางธรุกจิ
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บงัคบัหรอืทำาใหผูู้ผู้ลติิและจั้ดจ้ำาหน่ายหรอื
บคุคลท้�สามอื�น ๆ จ้ำาเป็็นติอ้งซื้ื�อสนิคา้หรอื
บรกิารจ้าก GXO โดยองิจ้ากข่อ้เท็จ้จ้รงิ
เพย้งหนึ�งเดย้วท้�วา่ GXO เป็็นลกูคา้ข่อง
บคุคลนั�น ๆ

4. ข้อ้ตกลงและการพดูคัยุท่�เป็็นิข้อ้ห้า้ม
บรษัิัทติอ้งไมพ่ดูคยุหรอืรว่มมอืกบัคูแ่ข่ง่ใด 
ๆ เก้�ยวกบัข่อ้มลูท้�ไมเ่ปิ็ดเผูยติอ่สาธารณะ 
ซื้ึ�งเก้�ยวข่อ้งกบัเรื�องติา่ง ๆ ดงัติอ่ไป็น้� แมว้า่
จ้ะเป็็นการกระทำาอยา่งไมเ่ป็็นทางการกต็ิาม:

•  ราคา อตัิรากำาไร การผูลติิ การคาด
การณย์อดข่าย หรอืป็รมิาณการข่าย

•  การกำาหนดราคาหรอืกลยทุธก์ารติลาด 
รวมทั �งราคาท้�แติล่ะบรษัิัทวางแผูนจ้ะ
เรย้กเกบ็จ้ากลกูคา้ข่องติน

•  ระยะเวลา วธิก้าร หรอืป็รมิาณการข่ึ�น
ราคา

•  ข่อ้ติกลงในการข่ายหรอืการสง่มอบ
สนิคา้ท้�แติล่ะบรษัิัทจ้ะนำาเสนอใหแ้ก่
ลกูคา้

•  แผูนหรอืกลยทุธก์ารป็ระมลูแข่ง่ข่นั 
รวมถึงึการป็ระมลูแกล่กูคา้แบบเฉ้พาะ
เจ้าะจ้ง

•  ป็ระเภทข่องลกูคา้ ติลาด หรอืพื�นท้�การ
ข่าย

•  แนวทางการจั้ดจ้ำาหน่ายหรอืการใช้ ้
กำาลงัการผูลติิ

5. การดำาเนินิิการท่�ตอ้งมก่ารตรวจส่อบั
เพิ�มเตมิ
5.1. การตดิตอ่กบััคัูแ่ข้ง่: บรษัิัทติอ้งละเวน้ 
จ้ากการเข่า้รว่มสมาคมการคา้ใด ๆ หรอืการ
เข่า้ป็ระช้มุข่องสมาคมการคา้ใด ๆ เวน้แติว่า่
มผู้ลป็ระโยช้นท์างธรุกจิ้ท้�เห็นไดช้้ดั และ
สมาคมการคา้มแ้ละใช้ท้นายความดา้นการ
ป้็องกนัการผูกูข่าดท้�มค้วามสามารถึ บรษัิัท
ติอ้งไมเ่ข่า้รว่มในการอภปิ็รายใด ๆ ท้�ไม่
เหมาะสม ท้�การป็ระช้มุข่องสมาคมการคา้ 
และหากกำาลงัอยูใ่นการอภปิ็รายท้�ไมเ่หมาะ
สมนั�น จ้ะติอ้งป็ฏิเิสธการเข่า้รว่มดงักลา่ว

5.2 . กจิการรว่มคัา้และการจดัการทาง
ธรุกจิอื�นิ ๆ: สำานักกำากบัดแูลการป็ฏิบิตัิ ิ
ติามหลกัจ้รยิธรรมและกฎเกณฑ์ต์ิอ้งอนุมตัิิ
การรว่มคา้ใด ๆ และการติลาด การจั้ดซื้ื�อ 
หรอืความรว่มมอืทางธรุกจิ้ท้�คลา้ยคลงึกนั
กบัคูแ่ข่ง่

5.3. เร ื�องท่�เก ่�ยวข้อ้งกบััการกำาห้นิด
ราคัากบััผููผู้ลติและจดัจำาห้นิา่ยและ
ลกูคัา้: บรษัิัทอาจ้จ้ำาเป็็นติอ้งเห็นดว้ยหรอื

ใหค้วามรว่มมอืกบัผููผู้ลติิและจั้ดจ้ำาหน่ายและ
ลกูคา้ เพื�อใหเ้ป็็นไป็ติามกฎหมายทอ้งถึิ�นท้�
เก้�ยวข่อ้งกบัการกำาหนดราคา เช้น่ กฎหมาย
ท้�หา้มเรื�องราคาข่ั �นติำ�าในการจ้ำาหน่ายติอ่หรอื
การเรย้กเกบ็เงนิจ้ากลกูคา้ดว้ยราคาท้�แติก
ติา่งกนัสำาหรับสนิคา้หรอืบรกิารแบบเดย้วกนั 
บรษัิัทอาจ้ทำาเช้น่นั�นไดก้ต็ิอ่เมื�อไดรั้บการ
อนุมตัิจิ้ากสำานักกำากบัดแูลการป็ฏิบิตัิติิาม
หลกัจ้รยิธรรมและกฎเกณฑ์แ์ลว้

5.4 . การรวบัรวมข้อ้มลูดา้นิการ
แข้ง่ข้นัิ: บรษัิัทจ้ะเกบ็รวบรวมข่อ้มลูทาง
ดา้นการแข่ง่ข่นัผูา่นวธิก้ารท้�ถึกูติอ้งและ
ช้อบดว้ยกฎหมายเทา่นั�น

6. การรายงานิ
ทกุคนท้�มห้นา้ท้�ป็ฏิบิตัิติิามนโยบายน้�จ้ะ
ติอ้งรายงานการกระทำาผูดิหรอืการกระทำาท้�
มแ้นวโนม้วา่เป็็นการละเมดินโยบายน้�และ/
หรอืกฎหมายป้็องกนัการผูกูข่าดท้�บงัคบัใช้ ้
โดยทนัท ้GXO ไมอ่นุญาติใหม้ก้ารติอบโติ ้
บคุคลท้�รายงานโดยสจุ้รติิใจ้เก้�ยวกบัข่อ้
กงัวล การกระทำาผูดิ และ/หรอืการกระทำา
ท้�มแ้นวโนม้วา่เป็็นการละเมดินโยบายข่อง
บรษัิัทหรอืกฎหมายท้�บงัคบัใช้ ้

สามารถึสง่รายงานไป็ยงัสำานักกำากบัดแูล
การป็ฏิบิตัิติิามหลกัจ้รยิธรรมและกฎเกณฑ์์
โดยติรงไดท้้� ethics@gxo.com นอกจ้าก

นิโยบัายจรยิธรรมทางธรุกจิ
การแข้ง่ข้นัิอยา่งเป็็นิธรรมและการป้็องกนัิการผูกูข้าด
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น้� คณุสามารถึเย้�ยมช้มเว็บไซื้ติจ์้รยิธรรม
ข่องเราไดท้้� https://ethics.gxo.com ซื้ึ�ง
คณุสามารถึคน้หาติวัเลอืกการรายงานแบบ
อื�นได ้คณุสามารถึรายงานข่อ้กงัวลโดยไม่
ระบชุ้ื�อตินเองได ้เวน้แติว่า่กฎหมายทอ้ง
ถึิ�นท้�บงัคบัใช้ไ้ดห้า้มไว ้กรณุาดปู็ระมวล
จ้รยิธรรมทางธรุกจิ้ข่องบรษัิัทสำาหรับข่อ้มลู
เพิ�มเติมิเก้�ยวกบัทางเลอืกในการรายงาน

คณุสามารถึข่อรับข่อ้มลูและคำาแนะนำาเพิ�ม
เติมิเก้�ยวกบันโยบายน้�ไดจ้้ากสำานักกำากบั
ดแูลการป็ฏิบิตัิติิามหลกัจ้รยิธรรมและกฎ
เกณฑ์ท์้� ethics@gxo.com 

7. กรณ่ียกเวน้ิในินิโยบัาย
ข่อ้ยกเวน้หรอืการเป็ล้�ยนแป็ลงใด ๆ จ้าก
นโยบายน้�จ้ะติอ้งไดรั้บการอนุมตัิเิป็็นลาย

ลกัษัณอ์กัษัรจ้ากป็ระธานเจ้า้หนา้ท้�ฝ่่าย
กำากบัดแูลข่องบรษัิัท

8. การไมป่็ฏิบิัตัติามนิโยบัาย
การไมป่็ฏิบิตัิติิามนโยบายน้�อาจ้สง่ผูลสบื
เนื�องท้�รา้ยแรงติอ่บรษัิัทและบคุคลท้�มส้ว่น
เก้�ยวข่อ้ง รวมไป็ถึงึการดำาเนนิคดท้างแพง่
หรอืทางอาญา โทษัป็รับ และโทษัจ้ำาคกุท้�
อาจ้เกดิข่ึ�นได ้การฝ่่าฝื่นนโยบายน้�ยงัอาจ้
สง่ผูลใหเ้กดิการลงโทษัทางวนัิยท้�รา้ยแรง 
ซื้ึ�งรวมถึงึการเลกิจ้า้ง

นิโยบัายจรยิธรรมทางธรุกจิ
การแข้ง่ข้นัิอยา่งเป็็นิธรรมและการป้็องกนัิการผูกูข้าด
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