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สารจากิผู้้ �นำา 

ในฐานะท่�เป็นผู้้ �นำาระดับัโลกิในวงกิารอุตุสาหรรมขอุงเรา เรามค่วาม
รับผู้ดิัชอุบท่�จะต �อุงเป็นตวัอุยา่งท่�อุย้เ่หนอืุกิารตำาหนติเิตย่น ซึ่่�งเป็น
หวัใจสำาคญัขอุงสิ�งท่�เราเป็นตอุนน่�ในฐานะบรษัิัทและในฐานะบคุคล

วฒันธรรมขอุงเราท่� GXO นั�นเกิ่�ยวข �อุงกิบักิารบรรลผุู้ลลพัธผ์ู้า่น
ทางกิารทำางานเป็นทม่ เราชว่ยเหลอืุกินัและกินัเพื�อุให �ประสบความ
สำาเร็จ เราภูม้ใิจท่�ไดั �สนับสนุนลก้ิค �า ผู้้ �ขนสง่สนิค �า และพนักิงาน 
ขอุงเรา เรามค่วามเป็นธรรม มค่วามเคารพ ปฏิบิตัติามกิฎหมาย  
และซึ่ื�อุสตัย ์สิ�งเหลา่น่�คอืุเหตผุู้ลท่�วา่ทำาไมลก้ิค �าและผู้้ �ลงทนุจง่ 
เชื�อุในเรา

ประมวลจรยิธรรมทางธรุกิจิขอุงเราและนโยบายจรยิธรรมทางธรุกิจิท่�
เกิ่�ยวข �อุงมุง่เน �นท่�จะชว่ยให �คณุยด่ัมั�นตอุ่วฒันธรรมขอุงเราโดัยกิาร
ให �คำาแนะนำาเกิ่�ยวกิบัสถานกิารณต์า่ง ๆ ท่�หลากิหลาย

โปรดัใช �เวลาเพื�อุทำาความคุ �นเคยกิบัเอุกิสารท่�สำาคญัน่� หากิคณุม่
คำาถามหรอืุข �อุกิงัวลใดั ๆ คณุมห่น �าท่�ท่�จะต �อุงพด้ัอุอุกิมา และคณุ
สามารถทำาเชน่นั�นไดั �โดัยไมต่ �อุงกิลวักิารถก้ิตอุบโต � มห่ลายชอุ่ง
ทางให �ถามคำาถามหรอืุแจ �งข �อุกิงัวล รวมถง่หวัหน �างานขอุงคณุ ฝ่่าย
ทรัพยากิรบคุคล และทม่กิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎ
เกิณฑ์ข์อุง GXO

คณุคอืุหน �าตาขอุง GXO ขอุบคณุท่�ชว่ยสะท �อุนมาตรฐานระดับัสง้
ขอุงธรุกิจิขอุงเราผู้า่นทางคำาพด้ัและกิารกิระทำาขอุงคณุ

 

มลัคอุลม์ วลิสนั  
ประธานเจ �าหน �าท่�บรหิาร  

มลัคอ่ลม์ วลิสนั
ประธานเจ �าหน �าท่�บรหิาร
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ภูารกิจิขอุงเราคอืุกิารสง่มอุบผู้ลลพัธ ์ซึ่่�งเรา
จำาเป็นต �อุงปฏิบิตังิานให �ไดั �มาตรฐานสง้สดุั
ขอุงกิารดัำาเนนิธรุกิจิอุย้ต่ลอุดัเวลา เราจะไม่
ประนป่ระนอุมเรื�อุงคา่นยิมขอุงเราเพื�อุให �บรรลุ
วตัถปุระสงคเ์ชงิพาณชิย ์คา่นยิมขอุงเราเป็นสิ�ง
สำาคญัอุยา่งยิ�งตอุ่ความสำาเร็จขอุงเรา

ประมวลขอุงเราคอืุพมิพเ์ขย่วขอุงมาตรฐานทาง
ธรุกิจิขอุงบรษัิัท ลก้ิจ �าง พนักิงาน และผู้้ �อุำานวย
กิารทกุิคนขอุง GXO ต �อุงปฏิบิตัติามประมวล 
เชน่เดัย่วกิบัผู้้ �อุื�นท่�ทำาหน �าท่�ในนามขอุง GXO 
มาตรฐานเหลา่น่�บงัคบัใช �ตลอุดัเวลาท่�คณุเป็น
ตวัแทนขอุง GXO หรอืุมส่ว่นรว่มในกิจิกิรรมท่�
อุาจสง่ผู้ลกิระทบตอุ่ธรุกิจิหรอืุชื�อุเสย่งขอุง  
GXO ไดั �

นอุกิเหนอืุจากิประมวลแล �ว GXO ยงัมน่โยบาย
จรยิธรรมทางธรุกิจิอุก่ิจำานวนหน่�งท่�ใช �ควบคมุ
แนวทางกิารปฏิบิตัขิอุงเรา สถานท่�ดัำาเนนิงาน
บางแหง่และหน่วยงานทางธรุกิจิบางหน่วยงาน
ขอุง GXO มน่โยบายแยกิเพิ�มเตมิสำาหรับข �อุ
บงัคบัเหลา่น่� นอุกิเหนอืุจากิประมวลแล �ว คณุ
ต �อุงทำาความเข �าใจและปฏิบิตัติามนโยบายอุื�น  
ๆ เหลา่น่�ดั �วย

ความมุง่มั�นขอุงฝ่่ายบรหิาร 

ฝ่่ายบรหิารขอุง GXO มุง่มั�นท่�จะนำาทางโดัยใช �
ตวัอุยา่งดั �วยวธิท่่�สะท �อุนให �เห็นถง่คา่นยิมขอุง
บรษัิัทขอุงเรา ซึ่่�งรวมไปถง่กิารตอุบสนอุงอุยา่ง
ทนัทว่งทต่อุ่ปัญหาขอุงลก้ิจ �าง กิารจัดักิารกิบั
ความเส่�ยงดั �านกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ ์และ
กิารให �แหลง่ข �อุมล้ในกิารรายงาน เพื�อุให �แน่ใจ
ไดั �วา่พฤตกิิรรมท่�มแ่นวโน �มวา่จะเป็นกิารละเมดิั
นโยบายขอุงบรษัิัทหรอืุกิฎหมายนั�นจะไดั �รับกิาร
ระบแุละแกิ �ไข

ฝ่่ายบรหิารและทั�งบรษัิัทโดัยรวมจะไมอุ่ดักิลั�นตอุ่
กิารตอุบโต �บคุคลใดั ๆ ท่�รายงานปัญหาหรอืุให �
ความรว่มมอืุดั �านปัญหาท่�เกิ่�ยวข �อุงกิบัจรยิธรรม
หรอืุกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์โ์ดัยบรสิทุธิ�ใจ

ความมุง่มั�นขอุงเรา: 

ทำาธรุกิจิด�วยวธิที ี�ถูก้ิต้�อ่ง
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แหลง่ข �อุมล้ท่�มใ่ห �สำาหรับคณุ

ประมวลและนโยบายตา่ง ๆ ท่�เกิ่�ยวข �อุงขอุง GXO ถก้ิอุอุกิแบบมาเพื�อุชว่ยให �คณุสามารถจัดักิารกิบัปัญหาเชงิจรยิธรรม
และกิฎหมายไดั � หากิคณุยงัคงไมแ่น่ใจเกิ่�ยวกิบัปัญหาหลงัจากิอุ �างอุงิประมวลและนโยบายตา่ง ๆ แล �ว ให �ถามตนเอุงดั �วย
ส่�คำาถามตอุ่ไปน่�:  มนัร้ �สก่ิวา่เป็นสิ�งท่�ถก้ิต �อุงท่�ควรทำาหรอืุไม ่ มนัเป็นไปตามกิฎหมายและนโยบายขอุงบรษัิัทหรอืุไม ่ฉััน
จะร้ �สก่ิสบายใจหรอืุไมถ่ �าคนอุื�นร้ �เรื�อุงน่�  ฉัันต �อุงกิารอุา่นเรื�อุงน่�ทางอุอุนไลนห์รอืุเห็นเรื�อุงน่�อุอุกิขา่วหรอืุไม่

หากิคณุไมส่ามารถตอุบวา่ใชส่ำาหรับทกุิคำาถามเหลา่น่�ไดั � ให �หยดุัและขอุคำาแนะนำาจากิหวัหน �างานขอุงคณุ ฝ่่ายทรัพยากิร
บคุคล หรอืุฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ ์แหลง่ข �อุมล้เพิ�มเตมิท่�คณุสามารถเข �าถง่ไดั �ถก้ิระบไุว �ใน
หน �า 26-28

ผู้ลสบืเนื�อุงขอุงกิารละเมดิั

คณุยอุมรับท่�จะปฏิบิตัติามประมวล นโยบายขอุงบรษัิัทและกิฎหมายท่�บงัคบัใช � รวมถง่กิฎและข �อุกิำาหนดัตา่ง ๆ ทั�งหมดั 
กิารไมป่ฏิบิตัติามประมวล นโยบายตา่ง ๆ ขอุงบรษัิัท หรอืุกิฎหมาย กิฎ และข �อุกิำาหนดัท่�บงัคบัใช �จะนำาไปส้ผู่้ลสบืเนื�อุงท่�
ร �ายแรง รวมทั�งกิารยตุกิิารจ �างงานท่�สามารถเกิดิัข่�นไดั � หรอืุกิารลงโทษัทางวนัิยอุื�น ๆ กิารละเมดิับางอุยา่งอุาจทำาให �คณุ
และบรษัิัทถก้ิลงโทษัทางแพง่และทางอุาญาดั �วยเชน่กินั

ความรับผู้ดิัชอุบขอุงเรา

เราทกุิคนรว่มแบง่ปันความรับผู้ดิัชอุบในกิาร:

• ปฏิบิตัตินดั �วยความซึ่ื�อุตรงในกิารตกิลงทำาธรุกิจิทั�งหมดัขอุงเรา ไมว่า่จะขนาดัเล็กิหรอืุใหญ่

• ปฏิบิตัติอุ่กินัและกินัดั �วยความมศ่กัิดัิ�ศรแ่ละความเคารพ

• ปฏิบิตัติามนโยบาย กิฎหมาย และข �อุกิำาหนดัทั�งหมดัท่�บงัคบัใช �

• สนับสนุนความมุง่มั�นขอุงเราท่�มต่อุ่ประมวลจรยิธรรมทางธรุกิจิขอุง GXO Logistics (“ประมวล” ขอุงเรา)
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ความเคารพ โอ่กิาสที�เทา่เทยีม และ
ความปลอ่ดภัยัในสถูานที�ทำางาน
เรามุง่มั�นท่�จะสร �างสิ�งแวดัล �อุมในท่�ทำางานท่�เห็น
คณุคา่ขอุงความเคารพและความหลากิหลาย และให �
ความสำาคญัสง้สดุัในดั �านความปลอุดัภูยั นอุกิจากิน่� 
เรายงัปฏิบิตัติามมกิฎหมายทั�งหมดัท่�บงัคบัใช �กิบักิาร
จ �างงานท่�เป็นธรรมและวธิป่ฏิบิตัติอุ่แรงงาน

โอุกิาสในกิารจ �างงานอุยา่งเทา่เทย่ม

GXO มอุบโอุกิาสในกิารจ �างงานอุยา่งเทา่เทย่ม
แกิล่ก้ิจ �างและผู้้ �สมคัรงานทกุิคน เราตดััสนิใจจ �าง
งานโดัยไมค่ำานง่ถง่เชื�อุชาต ิสผู่้วิ อุาย ุเพศสภูาพ 
ศาสนา ชาตกิิำาเนดิั ความทพุพลภูาพทางกิายหรอืุ
จติใจ สภูาพทางกิารแพทย ์สถานภูาพกิารลาป่วย
หรอืุลาครอุบครัว สถานภูาพสมรส รสนยิมทางเพศ 
อุตัลกัิษัณท์างเพศ หรอืุหลกัิพื�นฐานอุื�น ๆ ท่�ไดั �รับ
กิารคุ �มครอุงตามกิฎหมาย ซึ่่�งรวมไปถง่กิารตดััสนิใจ
ท่�เกิ่�ยวข �อุงกิบักิารจ �างงาน กิารแทนท่�ตำาแหน่ง กิาร
เลื�อุนขั�น กิารยตุกิิารจ �างงาน กิารลงโทษั กิารลาหยดุั 
กิารจา่ยคา่ชดัเชย ผู้ลประโยชน ์และกิารฝ่่กิอุบรม

กิารไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารเลอืุกิปฏิบิตั ิกิารคกุิคาม หรอืุ
กิารตอุบโต �

GXO ไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารคกุิคามหรอืุกิารเลอืุกิปฏิบิตั ิ
ตอุ่ชนชั�นหรอืุประเภูทท่�ไดั �รับความคุ �มครอุง คณุต �อุง
ไมม่ส่ว่นเกิ่�ยวข �อุงกิบักิารปฏิบิตัทิ่�เป็นอุนัตราย คกุิคาม 
หรอืุรนุแรง ไมว่า่จะเป็นทางวาจา ทางกิายภูาพ หรอืุ
ทางสิ�งท่�เห็น หากิคณุประสบกิบัหรอืุรับร้ �เกิ่�ยวกิบักิาร
ปฏิบิตัใิดั ๆ ท่�ทำาให �คณุร้ �สก่ิไมส่บายใจ คณุควรตดิัตอุ่
หวัหน �างานขอุงคณุ ตวัแทนฝ่่ายทรัพยากิรบคุคลขอุง
คณุ หรอืุฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติาม
กิฎเกิณฑ์์

GXO ยงัห �ามมใิห �มก่ิารตอุบโต �พนักิงานท่�แจ �งข �อุ
กิงัวล รายงานกิารละเมดิักิฎหมายหรอืุนโยบายท่�อุาจ
เกิดิัข่�น หรอืุเข �ารว่มกิารสอุบสวนทางกิฎหมายหรอืุ
กิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์อ์ุยา่งเครง่ครัดั

หากิคณุมค่ำาถามเกิ่�ยวกิบันโยบายตา่ง ๆ ขอุงบรษัิัท
ขอุงเราท่�ห �ามไมใ่ห �มก่ิารคกุิคาม และกิารเลอืุกิ
ปฏิบิตั ิให �อุา่นนโยบาย "กิารไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารเลอืุกิ
ปฏิบิตั ิกิารคกุิคาม และกิารตอุบโต � "ขอุง GXO

ความปลอุดัภูยัในสถานท่�ทำางาน

GXO มุง่มั�นในกิารรักิษัาสภูาพแวดัล �อุมกิารทำางาน
ท่�ปลอุดัภูยัเอุาไว �เสมอุ งานทกุิอุยา่งต �อุงดัำาเนนิ
ไปโดัยสอุดัคล �อุงกิบัข �อุกิำาหนดัดั �านสขุภูาพและ
ความปลอุดัภูยัและนโยบายตา่ง ๆ ขอุงบรษัิัท แจ �ง
ให �หวัหน �างานขอุงคณุทราบทนัทถ่ง่สภูาวะท่�เป็น
อุนัตรายในสถานท่�ทำางาน อุบุตัเิหตทุางยานพาหนะ 
กิารบาดัเจ็บหรอืุกิารเจ็บป่วยท่�เกิ่�ยวข �อุงกิบังาน กิาร
ละเมดิันโยบายขอุงบรษัิัท และปัญหาอุื�น ๆ ทั�งหมดั
ท่�เกิ่�ยวข �อุงกิบัความปลอุดัภูยั

ยาเสพตดิัและแอุลกิอุฮอุล์

GXO รักิษัาสิ�งแวดัล �อุมในท่�ทำางานให �ปราศจากิ
ยาเสพตดิัและแอุลกิอุฮอุล ์คณุไมส่ามารถดัื�มหรอืุ
ครอุบครอุงแอุลกิอุฮอุลไ์ว �ภูายในบรเิวณสถานท่�
ทำางานขอุงบรษัิัทไดั � เว �นแตว่า่เป็นงานกิจิกิรรมขอุง
บรษัิัทท่�ไดั �รับกิารสนับสนุน โดัยต �อุงมก่ิารอุนุมตัิ
จากิผู้้ �บรหิารระดับัสง้ลว่งหน �าอุยา่งเหมาะสม คณุ
ไมส่ามารถใช � ครอุบครอุง หรอืุแจกิจา่ยยาเสพตดิัท่�
ผู้ดิักิฎหมาย หรอืุใช �ยาตามแพทยส์ั�งไปในทางท่�ผู้ดิั
ในขณะท่�อุย้ใ่นเวลางานขอุงบรษัิัทหรอืุสถานท่�ขอุง
บรษัิัท

ความรนุแรงในสถานท่�ทำางาน

GXO ไมอุ่ดักิลั�นตอุ่ความรนุแรงทกุิรป้แบบ หากิ
คณุพบเห็นหรอืุประสบกิบัพฤตกิิรรมรนุแรงหรอืุ
ขม่ข้ ่ให �รายงานไปยงัหวัหน �างานขอุงคณุ ตวัแทน
ฝ่่ายทรัพยากิรบคุคลขอุงคณุ หรอืุฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ล
จรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ ์หากิมบ่าง
คนกิำาลงัตกิอุย้ใ่นอุนัตราย ณ เวลานั�น ให �ตดิัตอุ่เจ �า
หน �าท่�ผู้้ �บงัคบัใช �กิฎหมาย
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ความเคารพ โอ่กิาสที�เทา่เทยีม และ
ความปลอ่ดภัยัในสถูานที�ทำางาน

ความซื่่�อ่ต้รงโดยสม 
บัร้ณ์ใ์นกิารต้กิลงทำา
ธรุกิจิ
เรามุง่มั�นท่�จะรักิษัาไว �ซึ่่�งความเชื�อุใจจากิลก้ิค �าและผู้้ �อุื�นในตลาดัขอุง
เราโดัยกิารปฏิบิตัตินอุยา่งซึ่ื�อุตรง แขง่ขนัอุยา่งเป็นธรรม และปกิป�อุง
ข �อุมล้ท่�เป็นความลบั

ข �อุมล้ท่�ตรงไปตรงมาและถก้ิต �อุง

GXO สื�อุให �เห็นถง่ความสามารถในกิารดัำาเนนิธรุกิจิอุยา่งถก้ิต �อุง คณุ
ไมส่ามารถให �ข �อุมล้ท่�เป็นเท็จหรอืุบดิัเบอืุนเกิ่�ยวกิบับรกิิารขอุง GXO 
หรอืุขอุงบรษัิัทค้แ่ขง่ขอุงเราไดั � คณุไมค่วรจงใจนำาเสนอุข �อุเท็จจรงิท่�
ผู้ดิัพลาดัเพื�อุให �ไดั �ข �อุไดั �เปรย่บในกิารแขง่ขนัหรอืุเพื�อุจดุัประสงคอ์ุื�น ๆ

ข �อุมล้ขอุงบคุคลท่�สาม

GXO ไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารเกิบ็รวบรวมหรอืุกิารใช �งานข �อุมล้ท่�เป็นความ
ลบัหรอืุมก่ิรรมสทิธิ�อุยา่งไมเ่หมาะสม ซึ่่�งเกิ่�ยวข �อุงกิบัตลาดั ลก้ิค �า ค้่
แขง่ขอุงเรา หรอืุบคุคลท่�สามอุื�นใดั ข �อุมล้ดังักิลา่วต �อุงถก้ิเกิบ็รวบรวม
ดั �วยวธิก่ิารท่�ชอุบดั �วยกิฎหมาย และต �อุงไดั �รับกิารปกิป�อุงอุยา่งเหมาะ
สมจากิกิารเปิดัเผู้ยหรอืุกิารใช �งานโดัยไมไ่ดั �รับอุนุญาต

หากิคณุรับร้ �เกิ่�ยวกิบัข �อุมล้ท่�เป็นความลบัหรอืุมก่ิรรมสทิธิ�เกิ่�ยวกิบัค้่
แขง่หรอืุบคุคลท่�สามอุื�น ๆ ผู้า่นทางนายจ �างรายกิอุ่นหน �าหรอืุแหลง่
ข �อุมล้ท่�ไมใ่ชข่ �อุมล้สาธารณะอุื�น ๆ คณุไมไ่ดั �รับอุนุญาตให �ใช �งาน
ข �อุมล้นั�นรว่มกิบัธรุกิจิขอุง GXO หรอืุเปิดัเผู้ยข �อุมล้นั�นให �ตวัแทนใดั 
ๆ ขอุงบรษัิัททราบ คณุไมส่ามารถนำาข �อุมล้นั�น ๆ มาส้ภู่ายในพื�นท่�ขอุง 
GXO ไดั � รวมทั�งระบบอุเิล็กิทรอุนกิิสท์่�ใช �งานโดัย GXO หรอืุใช �งาน
ข �อุมล้นั�นดั �วยวธิใ่ดักิต็ามในกิารปฏิบิตัติามหน �าท่�ขอุงตนเอุงหรอืุธรุกิจิ
อุื�นขอุงบรษัิัท

ห �ามใช �ชื�อุ เครื�อุงหมายกิารค �า หรอืุสญัลกัิษัณข์อุงบรษัิัทอุื�นโดัยไม่
ไดั �รับอุนุญาตเป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัรจากิตวัแทนท่�ไดั �รับอุนุญาตจากิ
บรษัิัท ห �ามทำาซึ่ำ�า แจกิจา่ย หรอืุแกิ �ไขข �อุมล้ท่�สงวนลขิสทิธิ�ท่�ผู้้ �อุื�นเป็น
เจ �าขอุง
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กิฎหมายกิารแขง่ขนัอุยา่งเป็นธรรมและกิารป�อุงกินักิารผู้ก้ิขาดั

GXO ปฏิบิตัติามกิฎหมายกิารแขง่ขนัอุยา่งเป็นธรรมและกิาร
ป�อุงกินักิารผู้ก้ิขาดัทั�งหมดั และไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิจิกิรรมท่�จำากิดัักิาร
แขง่ขนั คณุไมส่ามารถมส่ว่นรว่มในข �อุตกิลงหรอืุกิารจัดักิารใดั ๆ 
ท่�จำากิดัักิารแขง่ขนัหรอืุเพื�อุให �ไดั �ข �อุไดั �เปรย่บอุยา่งไมเ่หมาะสม

หากิคณุมค่วามรับผู้ดิัชอุบดั �านกิารตลาดั กิารขาย กิารกิำาหนดั
ราคา หรอืุกิารจัดัซึ่ื�อุ หรอืุหากิคณุมก่ิารตดิัตอุ่กิบับรษัิัทค้แ่ขง่ ถอืุ
เป็นเรื�อุงสำาคญัอุยา่งยิ�งสำาหรับคณุท่�จะต �อุงทราบถง่กิารพจิารณา
ดั �านกิารแขง่ขนัอุยา่งเป็นธรรมและกิารป�อุงกินักิารผู้ก้ิขาดั

สำาหรับข �อุมล้เพิ�มเตมิเกิ่�ยวกิบัข �อุบงัคบัดั �านกิารแขง่ขนัอุยา่ง
เป็นธรรมและกิารป�อุงกินักิารผู้ก้ิขาดั ให �อุา่นนโยบายกิารแขง่ขนั
อุยา่งเป็นธรรมและกิารป�อุงกินักิารผู้ก้ิขาดัขอุง GXO

กิารทำาธรุกิจิกิบัรัฐบาล

GXO ปฏิบิตัติามกิฎหมายและข �อุกิำาหนดัทั�งหมดัท่�ควบคมุกิาร
ทำาข �อุตกิลงกิบัรัฐบาลกิลาง รัฐบาลระดับัรัฐ จังหวดัั เทศมณฑ์ล 
และท �อุงถิ�น รวมทั�งหน่วยงานตา่ง ๆ ท่�ทำางานในนามขอุงรัฐบาล 
หรอืุมรั่ฐบาลเป็นเจ �าขอุงหรอืุเป็นผู้้ �ควบคมุ

หากิคณุมส่ว่นเกิ่�ยวข �อุงในกิารทำางานตามสญัญาระหวา่งรัฐบาล
กิบั GXO เป็นเรื�อุงสำาคญัอุยา่งยิ�งท่�คณุต �อุงทำาความเข �าใจและ
จดัจำากิฎเกิณฑ์ท์่�บงัคบัใช �ทั�งหมดั หากิคณุมค่ำาถามหรอืุปัญหา
เกิ่�ยวกิบัข �อุผู้ก้ิมดััในกิารทำาสญัญากิบัรัฐบาล ให �ตดิัตอุ่ฝ่่ายกิำากิบั
ดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ห์รอืุท่�ปรก่ิษัาดั �าน
กิฎหมายภูายในบรษัิัทในสถานท่�ดัำาเนนิงานหรอืุหน่วยงานทาง
ธรุกิจิขอุงคณุ

เมื�อุต �อุงทำาข �อุตกิลงกิบัหน่วยงานหรอืุเจ �า 
หน �าท่�รัฐบาล คณุต �อุงไม่

• ขอุหรอืุรับข �อุมล้ท่�เป็นความลบัเกิ่�ยวกิบักิระบวนกิารคดััเลอืุกิขอุง
รัฐบาลหรอืุข �อุเสนอุขอุงบรษัิัทค้แ่ขง่

• มอุบสิ�งท่�มค่า่ใดั ๆ ให �เจ �าหน �าท่�ข �าราชกิาร

• พด้ัคยุกิบัเจ �าหน �าท่�ราชกิารเกิ่�ยวกิบัโอุกิาสในกิารจ �างงานท่�อุาจเกิดิั
ข่�นไดั �

• ให �ข �อุมล้ท่�เป็นเท็จหรอืุบดิัเบอืุนเกิ่�ยวกิบับรกิิารหรอืุความสามารถ
ขอุง GXO

• ทดัแทนสนิค �าหรอืุบรกิิาร หรอืุ

• ใช �ทรัพยส์นิขอุงรัฐบาลเพื�อุวตัถปุระสงคใ์ดั ๆ นอุกิเหนอืุไปจากิ
วตัถปุระสงคท์่�มุง่หมาย
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พลเมอ่่งที�ดแีกิชุุ่มชุนท ั�วโลกิ

เรามุง่มั�นท่�จะรักิษัามาตรฐานระดับัโลกิดั �านความซึ่ื�อุสตัย์
ในทกุิประเทศท่�เราดัำาเนนิงานอุย้ ่เราเชื�อุในวธิป่ฏิบิตัดิั �าน
กิารค �าอุยา่งเป็นธรรม สทิธมินุษัยชน วธิด่ัำาเนนิธรุกิจิอุยา่ง
ยั�งยนืซึ่่�งจะชว่ยบรรเทาความเสย่หายท่�อุาจเกิดิัข่�นกิบัสิ�ง
แวดัล �อุม และกิารทำาธรุกิจิโดัยปราศจากิกิารทจุรติ

กิารตอุ่ต �านกิารตดิัสนิบนและกิารตอุ่ต �านกิารทจุรติ

GXO ไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารตดิัสนิบนหรอืุกิารทจุรติทกุิรป้
แบบ ทั�งโดัยตรงหรอืุโดัยอุ �อุม ไมว่า่จะเป็นกิารทำาธรุกิจิ
กิบัหน่วยงานขอุงรัฐบาล วสิาหกิจิกิารพาณชิย ์หรอืุบคุคล
กิต็าม คณุไมส่ามารถอุนุญาต เสนอุให �หรอืุยอุมรับเงนิ
สนิบน เงนิใต �โตะ๊ หรอืุคา่ตอุบแทนพเิศษั ซึ่่�งรวมไปถง่กิาร
เสนอุและกิารชำาระเงนิให �แกิบ่คุคลท่�สามในสถานกิารณ์
ท่�มเ่หตผุู้ลให �เชื�อุวา่กิารชำาระเงนิเพย่งจำานวนเล็กิน �อุยให �
บคุคลหน่�งนั�นเป็นไปเพื�อุวตัถปุระสงคท์่�ไมเ่หมาะสม

หากิคณุมค่ำาถามเกิ่�ยวกิบันโยบายกิารตอุ่ต �านกิารตดิัสนิบน
ขอุงบรษัิัท ให �อุา่นนโยบายกิารตอุ่ต �านกิารทจุรติขอุง 
GXO

กิารปฏิบิตัติามกิฎหมายดั �านกิารค �าระหวา่งประเทศ

ในฐานะท่�เป็นบรษัิัทระดับัโลกิ GXO มุง่มั�นท่�จะปฏิบิตั ิ
ตามกิฎหมายและข �อุกิำาหนดัทั�งหมดัท่�ใช �ควบคมุกิารค �า
ระหวา่งประเทศ

GXO ไมอุ่นุญาตให �สง่อุอุกิหรอืุนำาเข �าสนิค �า บรกิิาร หรอืุ
ข �อุมล้ท่�ไมไ่ดั �รับกิารอุนุญาตอุยา่งเหมาะสม เมื�อุขนสง่
สนิค �าภูายใต �กิารอุนุญาตขอุงรัฐบาล คณุต �อุงปฏิบิตัติาม
ข �อุตกิลงและเงื�อุนไขทั�งหมดัท่�อุนุญาตให �ดัำาเนนิกิาร 
และคณุไมส่ามารถจัดัเส �นทางกิารขนสง่ไปยงัสถานท่�
หรอืุไปถง่บคุคลท่�ไมไ่ดั �ถก้ิรวมไว �ตามท่�ไดั �รับอุนุญาต 
เพื�อุให �แน่ใจไดั �วา่บรษัิัทปฏิบิตัติามข �อุบงัคบัในกิาร
รายงานตอุ่รัฐบาลท่�เกิ่�ยวข �อุงกิบักิารค �าระหวา่งประเทศ 
คณุต �อุงบนัทก่ิข �อุมล้กิารทำาธรุกิรรมสง่อุอุกิและนำาเข �า
ทั�งหมดัอุยา่งเหมาะสม

คณุต �อุงไมท่ำาธรุกิจิกิบัหรอืุเพื�อุประเทศใดั ๆ ท่�ถก้ิควำ�า
บาตรทางกิารค �าหรอืุถก้ิมาตรกิารลงโทษั หรอืุฝ่่ายใดั ๆ 
ท่�ถก้ิตดััสทิธิ�หรอืุถก้ิมาตรกิารลงโทษัอุย้ ่เว �นแตว่า่คณุไดั �
รับกิารอุนุญาตอุยา่งเหมาะสมจากิรัฐบาลแล �ว นอุกิจากิ
น่� คณุต �อุงไมม่ส่ว่นรว่มในกิารรว่มกินัควำ�าบาตรทางกิาร
ค �าท่�ไมไ่ดั �รับอุนุญาตตามกิฎหมายขอุงสหรัฐฯ เชน่ ข �อุ
กิำาหนดัขอุงสญัญาท่�จำากิดัั ซึ่่�งมุง่เน �นไปเพื�อุจำากิดัักิารค �า
กิบัอุสิราเอุล เป็นต �น หากิคณุรับร้ �ถง่กิารรว่มกินัควำ�าบาตร
ทางกิารค �าหรอืุข �อุกิำาหนดัในกิารจำากิดััอุื�น ๆ ให �ตดิัตอุ่
ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์์
หรอืุทม่กิำากิบัดัแ้ลกิารปฏิบิตัติามกิฎหมายดั �านกิารค �าท่� 
TradeCompliance@gxo.com ทนัท ่เป็นความรับผู้ดิั
ชอุบขอุงคณุท่�ต �อุงร้ �จักิลก้ิค �าขอุงคณุและปฏิบิตัติามข �อุ
กิำาหนดัตา่ง ๆ เหลา่น่�

หากิคณุมค่ำาถามหรอืุปัญหาเกิ่�ยวกิบักิารปฏิบิตัติาม
กิฎหมายดั �านกิารค �า ให �อุา่นนโยบายกิารปฏิบิตัติาม
กิฎหมายดั �านกิารค �าขอุง GXO

mailto:TradeCompliance%40gxo.com?subject=
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สทิธมินุษัยชน

GXO มุง่มั�นดัำาเนนิธรุกิจิอุยา่งเคารพตอุ่สทิธมินุษัยชนและ
ศกัิดัิ�ศรข่อุงทกุิคน เราไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารปฏิบิตัใิดั ๆ ท่�เป็น
สว่นหน่�งขอุง สง่เสรมิ หรอืุสนับสนุนกิารค �ามนุษัย ์กิารใช �
แรงงานเด็ักิ กิารใช �แรงงานบงัคบัหรอืุกิารเกิณฑ์แ์รงงาน 
หรอืุกิารละเมดิัสทิธมินุษัยชนอุื�นใดั

กิฎหมายสิ�งแวดัล �อุม

GXO ดัำาเนนิธรุกิจิโดัยให �เป็นไปตามกิฎหมายสิ�งแวดัล �อุม
ท่�บงัคบัใช �ทั�งหมดั ซึ่่�งรวมไปถง่กิารทำาให �แน่ใจวา่วสัดั ุ
ขอุงเสย่ หรอืุสารมลพษิัท่�เป็นอุนัตรายทั�งหมดัจะถก้ิตดิั
ฉัลากิ จัดัเกิบ็ จัดักิาร ขนย �าย ใช �งาน และกิำาจัดัอุยา่ง
เหมาะสม กิฎเกิณฑ์เ์กิ่�ยวกิบัสิ�งแวดัล �อุมมกัิจะซึ่บัซึ่ �อุนและ
แตกิตา่งกินัไปตามแตล่ะพื�นท่� – หากิคณุมค่ำาถามใดั ๆ 
เกิ่�ยวกิบัข �อุบงัคบัดั �านสิ�งแวดัล �อุม ตดิัตอุ่ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ล
จรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ห์รอืุท่�ปรก่ิษัาดั �าน
กิฎหมายภูายในบรษัิัทขอุงพื�นท่�ดัำาเนนิงานหรอืุหน่วยงาน
ทางธรุกิจิขอุงคณุ

กิารเคลื�อุนไหวและกิารมส่ว่นรว่มทางกิารเมอืุง

ลก้ิจ �างขอุง GXO มอุ่สิระท่�จะสนับสนุนกิระบวนกิาร
ทางกิารเมอืุงโดัยกิารมส่ว่นรว่มแบบสว่นบคุคล หรอืุโดัย
กิารใช �เวลาสว่นบคุคลในกิารเป็นอุาสาสมคัรสนับสนุนผู้้ �
ลงสมคัรเลอืุกิตั�งหรอืุอุงคก์ิรตา่ง ๆ ไดั � อุยา่งไรกิต็าม คณุ
จะต �อุงไมด่ัำาเนนิกิจิกิรรมทางกิารเมอืุงในระหวา่งชั�วโมง
กิารทำางานหรอืุผู้า่นทางกิารใช �ทรัพยากิรขอุงบรษัิัท หากิ
คณุเป็นลก้ิจ �างชาวสหรัฐฯ ท่�มส่ว่นรว่มในกิารจัดัซึ่ื�อุจัดั
จ �างขอุงรัฐบาล คณุต �อุงไดั �รับอุนุญาตจากิฝ่่ายกิำากิบั
ดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ก์ิอุ่นทำากิาร
สนับสนุนทางกิารเมอืุงแบบสว่นบคุคลซึ่่�งเกิ่�ยวข �อุงกิบั
กิจิกิรรมกิารจัดัซึ่ื�อุจัดัจ �างขอุงคณุ

คณุต �อุงไมส่นับสนุน หรอืุเสนอุให �มก่ิารสนับสนุนทางกิาร
เมอืุงใดั ๆ ในนามขอุงบรษัิัทโดัยปราศจากิกิารอุนุมตัเิป็น
ลายลกัิษัณอ์ุกัิษัรจากิฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิาร
ปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ ์ห �ามใช �เงนิหรอืุสนิทรัพยข์อุงบรษัิัท
ไปเพื�อุสนับสนุนพรรคกิารเมอืุงหรอืุผู้้ �ลงสมคัรเลอืุกิ
ตั�งโดัยปราศจากิกิารอุนุมตัเิป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัรจากิ
ประธานเจ �าหน �าท่�ฝ่่ายปฏิบิตัติามกิฎเณฑ์์
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กิารคุ �มครอ่งสนิทรพัย์
ขอ่งบัรษิัทั
เรามุง่มั�นท่�จะปกิป�อุงคุ �มครอุงความสมบร้ณข์อุงสนิทรัพยข์อุง GXO ซึ่่�งรวมถง่ข �อุมล้ท่��เราไดั �รับจากิหรอืุมอุบให �กิบั
ผู้้ �ถอืุหุ �น ผู้้ �มอุ่ำานาจควบคมุ หุ �นสว่นทางธรุกิจิ และบคุคลท่�สามอุื�น ๆ เราหลก่ิเล่�ยงผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนและเราทำา
ธรุกิจิดั �วยความดัข่อุงเรา

แหลง่ข�อ่มล้ขอ่งบัรษิัทั

เป็นความรับผู้ดิัชอุบขอุงคณุท่�ต �อุงแน่ใจวา่ทรัพยส์นิ สิ�งอุำานวยความสะดัวกิ อุปุกิรณ ์และข �อุมล้ขอุงบรษัิัทถก้ิใช �
งานอุยา่งเหมาะสม นอุกิจากิน่� ทรัพยากิรท่�ไมม่ต่วัตนขอุงบรษัิัท เชน่ ชื�อุ GXO Logistics หรอืุเวลาขอุงคณุใน
ฐานะท่�เป็นลก้ิจ �าง ไมส่ามารถนำาไปใช �รว่มกิบักิจิกิรรมท่�ไมใ่ชก่ิจิกิรรมขอุงบรษัิัทไดั �

หากิคณุสามารถเข �าถง่หมายเลขโทรศพัท ์คอุมพวิเตอุร ์อุปุกิรณเ์คลื�อุนท่� เครอืุขา่ย กิารเข �าถง่อุนิเทอุรเ์น็ต 
บรกิิารอุเ่มล หรอืุทรัพยากิรอุเิล็กิทรอุนกิิสอ์ุื�น ๆ ขอุงบรษัิัท คณุอุาจใช �ทรัพยากิรเหลา่น่�เพื�อุจดุัประสงคท์างธรุกิจิ
ท่�ชอุบดั �วยกิฎหมายเทา่นั�น อุนุญาตให �มก่ิารใช �งานสว่นบคุคลไดั �บ �างเล็กิน �อุย ตราบใดัท่�ไมข่ดััตอุ่กิารทำางานขอุง
คณุ ไมผู่้ดิักิฎหมาย ไมไ่ดั �ใช �ไปเพื�อุสร �างประโยชนส์ว่นตวั และไมข่ดัักิบัหรอืุละเมดิัผู้ลประโยชนข์อุงบรษัิัท

หากิคณุอุอุกิจากิงาน คณุต �อุงคนืทรัพยส์นิและข �อุมล้ทั�งหมดัขอุงบรษัิัท รวมทั�งเอุกิสาร ข �อุมล้ โทรศพัท ์
คอุมพวิเตอุร ์และอุปุกิรณใ์ช �งานทางธรุกิจิอุื�น ๆ คณุยอุมรับท่�จะไมเ่ข �าถง่หรอืุพยายามเข �าถง่อุปุกิรณ์
อุเิล็กิทรอุนกิิส ์ระบบ ฐานข �อุมล้ เซึ่ริฟ์เวอุร ์พอุรท์ลั หรอืุเครอืุขา่ยใดั ๆ ขอุง GXO หลงัจากิสิ�นสดุักิารจ �างงาน
แล �ว คณุยงัยอุมรับอุก่ิวา่จะไมเ่ปล่�ยนเพื�อุทำาลาย แกิ �ไข ลบ หรอืุทำาลายทรัพยส์นิ เอุกิสาร บนัทก่ิ หรอืุข �อุมล้ใดั  
ๆ ขอุงบรษัิัทท่�บรรจอุุย้ใ่นพื�นท่�ใดั ๆ กิต็าม รวมถง่แตไ่มจ่ำากิดััเพย่งข �อุมล้ใดั ๆ ท่�อุย้บ่นคอุมพวิเตอุรท์่�บรษัิัทจัดัหา
ให � หรอืุอุปุกิรณอ์ุเิล็กิทรอุนกิิส ์ระบบ ฐานข �อุมล้ เซึ่ริฟ์เวอุร ์พอุรท์ลั หรอืุเครอืุขา่ย รวมถง่แตไ่มจ่ำากิดััเพย่งกิารตั�ง
คา่อุปุกิรณอ์ุเิล็กิทรอุนกิิสใ์หมใ่ห �กิลบัคนืส้ค่า่ตั�งต �น
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ข �อุมล้ท่�เป็นความลบัและมก่ิรรมสทิธิ�

GXO คุ �มครอุงข �อุมล้ท่�เป็นความลบัและมก่ิรรมสทิธิ�อุยา่ง
เข �มงวดัจากิกิารใช �งานหรอืุกิารเปิดัเผู้ยท่�ไมไ่ดั �รับอุนุญาต 
ซึ่่�งรวมไปถง่ข �อุมล้เกิ่�ยวกิบักิลยทุธแ์ละกิารดัำาเนนิงาน 
แผู้นธรุกิจิ ลก้ิจ �าง ลก้ิค �า ผู้้ �ผู้ลติและจัดัจำาหน่าย สถานะ
ทางกิารเงนิ ความลบัทางกิารค �า หรอืุข �อุมล้อุื�นใดัขอุง
บรษัิัทท่�ไมไ่ดั �เปิดัเผู้ยส้ส่าธารณะ คณุต �อุงไมใ่ช �ข �อุมล้ท่�
เป็นความลบัหรอืุมก่ิรรมสทิธิ�เพื�อุจดุัประสงคใ์ดั ๆ นอุกิ
เหนอืุจากิจดุัประสงคท์่�ไดั �เกิบ็ข �อุมล้นั�นไว �กิบับรษัิัท

ข �อุผู้ก้ิมดััขอุงคณุในกิารคุ �มครอุงข �อุมล้ท่�เป็นความลบัและ
มก่ิรรมสทิธิ�ขอุงบรษัิัทยงัคงมผู่้ลบงัคบัใช �ตอุ่เนื�อุงแม �หลงั
จากิกิารจ �างงานคณุกิบับรษัิัทสิ�นสดุัลงแล �ว หากิคณุอุอุกิ
จากิ GXO คณุต �อุงไมใ่ช �หรอืุเปิดัเผู้ยข �อุมล้ท่�เป็นความลบั
หรอืุมก่ิรรมสทิธิ�ท่�คณุไดั �รับระหวา่งกิารจ �างงานหรอืุมส่ว่น
รว่มในกิจิกิรรมตา่ง ๆ ท่�อุาจสง่ผู้ลให �เกิดิักิารเปิดัเผู้ยข �อุมล้
ท่�เป็นความลบัหรอืุมก่ิรรมสทิธิ�ขอุง GXO อุยา่งหลก่ิเล่�ยง
ไมไ่ดั �

แม �จะมห่น �าท่�ในกิารคุ �มครอุงและไมเ่ปิดัเผู้ยข �อุมล้ท่�เป็น
ความลบัหรอืุมก่ิรรมสทิธิ�ขอุงบรษัิัทตามท่�ระบไุว �ในท่�น่�และ
ในนโยบายตา่ง ๆ ขอุง GXO แตบ่คุคลหน่�ง ๆ จะไมม่ภู่าระ
ต �อุงรับผู้ดิัชอุบทางอุาญาและทางแพง่ภูายใต �กิฎหมาย
ความลบัทางกิารค �าสำาหรับกิารเปิดัเผู้ยข �อุมล้ความลบั
ทางกิารค �าให �เจ �าหน �าท่��รัฐบาลหรอืุทนายความทราบ เมื�อุ
ข �อุมล้นั�น ๆ ถก้ิเปิดัเผู้ยเพื�อุวตัถปุระสงคใ์นกิารรายงาน
หรอืุกิารมส่ว่นรว่มในกิารสอุบสวนกิารละเมดิักิฎหมายท่�
น่าสงสยัเทา่นั�น นอุกิจากิน่� ลก้ิจ �างท่�ยื�นฟ�อุงร �อุงคดัต่อุ่
นายจ �างขอุงตนสำาหรับกิารตอุบโต �ลก้ิจ �างผู้้ �ท่�รายงาน
พฤตกิิรรมต �อุงสงสยัท่�อุาจเป็นกิารละเมดิัตอุ่กิฎหมาย
สามารถเปิดัเผู้ยความลบัทางกิารค �าให �แกิท่นายความขอุง
ตนและระหวา่งกิารตอุ่ส้ �คดัไ่ดั � ตราบใดัท่�ข �อุมล้ความลบั
ทางกิารค �านั�นถก้ิปิดัผู้นก่ิไว �ระหวา่งกิารยื�นฟ�อุง

ข �อุมล้สว่นบคุคล

GXO ใช �งานและคุ �มครอุงข �อุมล้สว่นบคุคลท่�บรษัิัท
ไดั �รวบรวมหรอืุรักิษัาไว � ข �อุมล้สว่นบคุคล หมายถง่ 
ข �อุมล้ในรป้แบบใดั ๆ ท่�สามารถนำามาใช �หรอืุใช �รว่ม
กิบัข �อุมล้อุื�น ๆ เพื�อุระบถุง่อุตัลกัิษัณข์อุงบคุคลไดั �

คณุต �อุงคุ �มครอุงข �อุมล้สว่นบคุคล กิารเปิดัเผู้ยข �อุมล้
สว่นบคุคล ไมว่า่จะโดัยตั�งใจหรอืุไมต่ั�งใจ อุาจต �อุง
ถก้ิรายงานไปยงัเจ �าหน �าท่�รัฐบาล ดั �วยเหตนุ่� คณุจง่
จำาเป็นต �อุงแจ �งให �ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิาร
ปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ท์ราบเมื�อุคณุสงสยัวา่มก่ิารเปิดั
เผู้ยข �อุมล้สว่นบคุคลใดั ๆ สำาหรับข �อุมล้เพิ�มเตมิ  
ให �อุา่นนโยบายกิารคุ �มครอุงข �อุมล้ขอุง GXO

14 | ประมวลจรยิธรรมทางธรุกิิ
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บนัทก่ิทางธรุกิจิ

ลก้ิจ �างแตล่ะคนขอุง GXO มห่น �าท่�รับผู้ดิัชอุบเพื�อุให �บนัทก่ิทาง
ธรุกิจิทกุิประเภูท รวมทั�งรายงานคา่ใช �จา่ย ใบแจ �งหน่� ตารางเวลา 
บนัทก่ิกิารรว่มงาน เอุกิสารสญัญา และบนัทก่ิอุื�น ๆ แสดังถง่กิาร
ดัำาเนนิงาน กิารตกิลงทางธรุกิจิ และผู้ลลพัธท์างกิารเงนิขอุง 
GXO ไดั �อุยา่งถก้ิต �อุง คณุต �อุงรักิษัาบนัทก่ิทางธรุกิจิทั�งหมดัให �
เป็นไปตามนโยบายขอุงบรษัิัทและข �อุบงัคบัดั �านกิฎหมายท่�บงัคบั
ใช � คณุต �อุงไมแ่กิ �ไข ทำาให �เป็นเท็จ หรอืุเปล่�ยนแปลงเพื�อุทำาลาย
บนัทก่ิทางธรุกิจิใดั ๆ

รายงานสาธารณะ

เจ �าหน �าท่�อุาวโุสฝ่่ายกิารเงนิขอุงบรษัิัทขอุงเราต �อุงดัำาเนนิกิารให �
แน่ใจวา่ข �อุมล้ทางกิารเงนิทั�งหมดัท่�เปิดัเผู้ยระหวา่งกิารสื�อุสาร
กิบัสาธารณะและในรายงานเป็นชว่ง ๆ ถง่ Securities and 
Exchange Commission (คณะกิรรมกิารกิำากิบัหลกัิทรัพยแ์ละ
ตลาดัหลกัิทรัพย)์ ขอุงสหรัฐฯ นั�นครบถ �วนสมบร้ณ ์ถก้ิต �อุง ตรง
ตามเวลา และสามารถเข �าใจไดั � บคุคลท่�เป็นผู้้ �รับผู้ดิัชอุบตอุ่
กิารเตรย่มเอุกิสารดังักิลา่วต �อุงตรวจสอุบให �แน่ใจวา่บนัทก่ิทาง
บญัชท่ั�งหมดัและรายงานท่�ผู้ลติข่�นจากิบนัทก่ิเหลา่นั�นนำาเสนอุ
ข �อุมล้กิารทำาธรุกิรรมท่�เกิ่�ยวข �อุงอุยา่งยตุธิรรมและถก้ิต �อุง บนัทก่ิ
และรายงานเหลา่น่�ต �อุงมร่ายละเอุย่ดัท่�สมเหตสุมผู้ล และไดั �รับ
กิารรอุงรับจากิเอุกิสารท่�เหมาะสม หากิคณุรับร้ �ถง่ปัญหาใดัใน
บนัทก่ิหรอืุรายงานดั �านบญัชข่อุงบรษัิัทท่�เป็นเท็จหรอืุบดิัเบอืุน 
ให �แจ �งประธานเจ �าหน �าท่�ฝ่่ายกิฎหมายขอุงบรษัิัททนัท่

ผู้้ �มอุ่ำานาจหน �าท่�ตามสญัญาและกิารมอุบหมายอุำานาจหน �าท่�

เฉัพาะลก้ิจ �างบางคนขอุง GXO เทา่นั�นท่�ไดั �รับมอุบหมายอุำานาจ
หน �าท่�ให �ลงชื�อุในเอุกิสารทางกิารขอุงบรษัิัทหรอืุดัำาเนนิกิารทำา
สญัญาหรอืุกิารทำาธรุกิรรมอุื�น ๆ ขอุงบรษัิัทไดั � หากิคณุไมม่่
อุำานาจหน �าท่�ดังักิลา่ว คณุต �อุงไมท่ำากิารตกิลงเชื�อุมโยงบรษัิัทกิบั
ข �อุผู้ก้ิมดััใดั ๆ

หากิคณุไดั �รับมอุบหมายอุำานาจหน �าท่�ให �ลงชื�อุในเอุกิสารทางกิาร
ขอุงบรษัิัทหรอืุตกิลงเชื�อุมโยงบรษัิัทกิบัข �อุผู้ก้ิมดัั คณุต �อุงดัำาเนนิ
กิารภูายในข �อุจำากิดััขอุงอุำานาจหน �าท่�ขอุงคณุ และบนัทก่ิสญัญา
ใดั ๆ ท่�คณุลงชื�อุในนาม GXO อุยา่งถก้ิต �อุง กิอุ่นทำากิารผู้ก้ิมดัั
ทางดั �านธรุกิจิหรอืุทางกิารเงนิใดั ๆ ในนามขอุง GXO คณุต �อุง
ยนืยนัวา่คณุมอุ่ำานาจหน �าท่�อุยา่งเหมาะสม โดัยอุ �างอุงินโยบาย
กิารมอุบหมายอุำานาจหน �าท่�ขอุงบรษัิัท บางสถานท่�ดัำาเนนิงาน
หรอืุบางหน่วยงานทางธรุกิจิอุาจมอุ่ำานาจหน �าท่�และข �อุบงัคบัใน
กิารอุนุมตัเิพิ�มเตมิท่�เข �มงวดัมากิข่�น หากิม ่จะต �อุงปฏิบิตัติามข �อุ
บงัคบัท่�เข �มงวดัมากิข่�นเหลา่น่�ดั �วย
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กิารซื่่�อ่ขายหลกัิทรพัยโ์ดยใชุ�
ข�อ่มล้ภัายใน
กิารปฏิบิตัติามกิฎหมายวา่ดั �วยกิารซึ่ื�อุขายหลกัิทรัพยโ์ดัย
ใช �ข �อุมล้ภูายใน

ในแงข่อุงหน �าท่�ขอุงคณุกิบับรษัิัทนั�น คณุอุาจรับร้ �ไดั �ถง่
ข �อุมล้สำาคญัท่�ไมใ่ชข่ �อุมล้สาธารณะเกิ่�ยวกิบั GXO หรอืุ
บรษัิัทอุื�นท่� GXO ดัำาเนนิธรุกิจิดั �วย ตวัอุยา่งเชน่ คณุอุาจ
ไดั �ยนิหรอืุพบเห็นผู้ลลพัธท์างกิารเงนิหรอืุข �อุมล้เกิ่�ยวกิบั
แผู้นกิลยทุธข์อุงบรษัิัทท่�ไมไ่ดั �ถก้ิเปิดัเผู้ย หากิคณุรับร้ �
ถง่ข �อุมล้สำาคญัท่�ไมใ่ชข่ �อุมล้สาธารณะ คณุไมส่ามารถ
เปิดัเผู้ยข �อุมล้น่�หรอืุใช �งานไปเพื�อุประโยชนส์ว่นตวัหรอืุ
เพื�อุประโยชนข์อุงผู้้ �อุื�น คณุไมส่ามารถซึ่ื�อุขายหลกัิทรัพย์
ขอุงบรษัิัทไดั �ในขณะท่�ครอุบครอุงข �อุมล้สำาคญัท่�ไมใ่ช่
ข �อุมล้สาธารณะเกิ่�ยวกิบั GXO อุย้ ่คณุต �อุงปฏิบิตัติาม
หลกัิกิารท่�เหมอืุนกินัเหลา่น่� ซึ่่�งเกิ่�ยวข �อุงกิบัข �อุมล้ท่�คณุ
ไดั �ทราบเกิ่�ยวกิบับรษัิัทอุื�น รวมทั�งบรษัิัทตา่ง ๆ ท่� GXO 
ดัำาเนนิธรุกิจิดั �วย และคณุยงัไมส่ามารถพด้ัคยุถง่ข �อุมล้

สำาคญัท่�ไมใ่ชข่ �อุมล้สาธารณะ รวมถง่แตไ่มจ่ำากิดัั
เพย่งผู้ลลพัธท์างกิารเงนิท่�ยงัไมไ่ดั �ตพ่มิพ ์ให �สื�อุรับ
ทราบโดัยปราศจากิกิารอุนุมตัจิากิประธานเจ �าหน �าท่�
ฝ่่ายกิฎหมายขอุงบรษัิัท กิารละเมดิักิฎหมายวา่ดั �วย
กิารซึ่ื�อุขายหลกัิทรัพยโ์ดัยใช �ข �อุมล้ภูายในอุาจนำาไป
ส้บ่ทลงโทษัร �ายแรงท่�สดุัไดั � รวมทั�งกิารปรับ กิารจำา
คกุิ กิารรบิทรัพย ์บทลงโทษัทางแพง่ และกิารสิ�นสดุั
กิารจ �างงาน

สำาหรับคำาแนะนำาเพิ�มเตมิ ให �อุา่นนโยบายเกิ่�ยวกิบั
กิารซึ่ื�อุขายหลกัิทรัพยโ์ดัยใช �ข �อุมล้ภูายในขอุง 
GXO หากิคณุมค่ำาถามเกิ่�ยวกิบันโยบาย โปรดัตดิัตอุ่
ประธานเจ �าหน �าท่�ฝ่่ายกิฎหมาย ประธานเจ �าหน �าท่�
ฝ่่ายปฏิบิตัติามกิฎเณฑ์ข์อุง GXO หรอืุสง่อุเ่มลมาท่� 
TradingRequest@gxo.com
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ผู้ลประโยชุน ์
ทบััซื่�อ่น
ผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนท่�อุาจเกิดิัข่�นไดั �

เราปฏิบิตัติามนโยบายขอุงบรษัิัทและกิฎหมายเพื�อุ
ป�อุงกินัไมใ่ห �เกิดิัผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนในกิารทำาข �อุตกิลง
ทางธรุกิจิขอุงเรา ผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนเกิดิัข่�นเมื�อุผู้ล
ประโยชนส์ว่นตวัขอุงคณุหรอืุผู้ลประโยชนข์อุงเพื�อุน
หรอืุสมาชกิิครอุบครัวขอุงคณุมแ่นวโน �มท่�จะแทรกิแซึ่ง
ความสามารถขอุงคณุในกิารตดััสนิใจทางธรุกิจิในนาม
ขอุงบรษัิัทดั �วยความเป็นกิลาง คณุต �อุงเปิดัเผู้ยผู้ล
ประโยชนท์บัซึ่ �อุนทั�งหมดัท่�อุาจเกิดิัข่�นไดั �แกิฝ่่่ายกิำากิบั
ดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ ์เพื�อุท่� GXO 
จะสามารถใช �มาตรกิารท่�เหมาะสมเพื�อุปกิป�อุงคณุและ
บรษัิัทไดั �

ผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนบางอุยา่งชดััเจนและเป็นท่�ต �อุงห �าม
อุย้เ่สมอุ เชน่ กิารใช �ตำาแหน่งขอุงคณุท่�บรษัิัทไปเพื�อุ
สร �างประโยชนส์ว่นตวัอุยา่งไมเ่หมาะสม สถานกิารณอ์ุื�น 
ๆ อุาจมค่วามชดััเจนน �อุยกิวา่ เชน่ กิารท่�บรษัิัทดัำาเนนิ
ธรุกิจิกิบัอุก่ิบรษัิัทหน่�งท่�เพื�อุนหรอืุครอุบครัวเป็นเจ �าขอุง 
หากิคณุไมแ่น่ใจเกิ่�ยวกิบัผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนท่�อุาจเกิดิั
ข่�นไดั � ให �ตดิัตอุ่ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตั ิ
ตามกิฎเกิณฑ์เ์พื�อุขอุรับคำาแนะนำา ดั �านลา่งน่�คอืุตวัอุยา่ง
ขอุงผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนท่�พบเห็นไดั �ทั�วไป

ผู้ลประโยชนท์างดั �านกิารเงนิในหม้บ่รษัิัทค้แ่ขง่ ลก้ิค �า 
และผู้้ �ผู้ลติและจัดัจำาหน่าย

ในฐานะท่�เป็นลก้ิจ �างขอุง GXO คณุไมไ่ดั �รับอุนุญาตให �
มผู่้ลประโยชนท์างดั �านกิารเงนิในบรษัิัทขอุงเอุกิชนท่�
แขง่ขนักิบั GXO คณุอุาจเป็นเจ �าขอุงหุ �นจำานวนเล็กิน �อุย 
(ไมเ่กินิ 1%) ในบรษัิัทท่�มก่ิารค �าขายในสาธารณะซึ่่�ง
เป็นบรษัิัทค้แ่ขง่ ผู้้ �ผู้ลติและจัดัจำาหน่าย หรอืุลก้ิค �าขอุง 
GXO โดัยอุาจมข่ �อุจำากิดััและข �อุห �ามเพิ�มเตมิท่�บงัคบัใช �
กิบัเจ �าหน �าท่�อุาวโุสขอุงบรษัิัทดั �วย
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กิจิกิรรมท่�นอุกิเหนอืุจากิกิารจ �างงานและกิจิ 
กิรรมอุื�น ๆ

คณุต �อุงปฏิบิตัตินเพื�อุประโยชนส์ง้สดุัขอุงบรษัิัท 
เป็นความรับผู้ดิัชอุบขอุงคณุท่�จะต �อุงแน่ใจวา่
กิจิกิรรมท่�นอุกิเหนอืุจากิกิารจ �างงานขอุง GXO 
หรอืุกิจิกิรรมอุื�น ๆ นั�นไมไ่ดั �ขดััตอุ่ความมุง่มั�นขอุง 
GXO หรอืุความสมัพันธก์ิบัค้แ่ขง่ ลก้ิค �า ผู้้ �ผู้ลติและ
จัดัจำาหน่าย หรอืุบคุคลท่�สามอุื�น ๆ

คณุต �อุงไมท่ำางานให �ค้แ่ขง่ไมว่า่ในตำาแหน่งใดั ๆ 
ขณะท่�ยงัเป็นลก้ิจ �างขอุง GXO อุย้ ่หรอืุมส่ว่นรว่ม
ในกิารจ �างงานภูายนอุกิอุื�น ๆ ท่�แทรกิแซึ่งภูาระ
หน �าท่�ท่�คณุไดั �รับมอุบหมายจากิบรษัิัท หรอืุแขง่ขนั
กิบัผู้ลประโยชนท์างธรุกิจิขอุงบรษัิัท คณุต �อุงไม่
ทำางานให �ลก้ิค �า ผู้้ �ผู้ลติและผู้้ �จัดัจำาหน่าย หรอืุหุ �น
สว่นทางธรุกิจิขอุงบรษัิัทอุื�น ๆ ไมว่า่ในตำาแหน่งใดั 
ๆ เว �นแตว่า่คณุไดั �รับกิารอุนุมตัเิป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัร
จากิผู้้ �จัดักิารขอุงคณุและฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรม
กิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์แ์ล �ว ในขอุบเขตท่�คณุมข่ �อุ
ตกิลงกิบั GXO ท่�มข่ �อุจำากิดััและข �อุบงัคบัเพิ�มเตมิ 
รวมทั�งข �อุผู้ก้ิมดััหลงักิารจ �างงาน คณุยงัมส่ญัญา
ผู้ก้ิมดัักิบัเงื�อุนไขตา่ง ๆ ขอุงข �อุตกิลงเหลา่นั�น

นอุกิจากิน่� คณุยงัไมไ่ดั �รับอุนุญาตให �มอุบข �อุมล้
หรอืุบรกิิารแกิ ่“บรษัิัทเครอืุขา่ยผู้้ �เช่�ยวชาญ” บรษัิัท
เหลา่น่�ค �นหาแหลง่ข �อุมล้ในวงกิารเพื�อุจัดัแจงกิาร
ให �คำาปรก่ิษัาแกิล่ก้ิค �าขอุงตนเอุง ซึ่่�งสามารถรวมไป
ถง่กิอุงทนุรวมตราสารทนุขอุงเอุกิชน กิอุงทนุบรหิาร
ความเส่�ยง และผู้้ �ลงทนุขอุงสถาบนัอุื�น ๆ ท่�กิำาลงั
พจิารณากิารลงทนุในอุตุสาหกิรรมขอุงเรา บรษัิัท
เครอืุขา่ยผู้้ �เช่�ยวชาญอุาจพยายามตดิัตอุ่คณุให �เป็น
ท่�ปรก่ิษัา เนื�อุงมาจากิความร้ �ขอุงคณุเกิ่�ยวกิบั GXO 
หรอืุความร้ �ขอุงคณุเกิ่�ยวกิบัวงกิารอุตุสาหกิรรมโดัย
รวม กิารท่�คณุให �บรกิิารท่�ปรก่ิษัาดังักิลา่วนั�นทำาให �
เกิดิัความเส่�ยงท่�คณุจะใช �หรอืุเปิดัเผู้ยข �อุมล้ท่�เป็น
ความลบัขอุง GXO หรอืุมส่ว่นรว่ม หรอืุชว่ยเหลอืุ
ฝ่่ายอุื�นให �มส่ว่นรว่มในกิจิกิรรมตา่ง ๆ ท่�เป็นภูยัตอุ่
หรอืุเป็นกิารแขง่ขนักิบั GXO
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ความสมัพันธท์างธรุกิจิกิบัครอุบครัวและเพื�อุน

GXO ดัำาเนนิกิารตดััสนิใจทั�งหมดัท่�เกิ่�ยวข �อุงกิบัผู้้ �
ผู้ลติและจัดัจำาหน่ายโดัยอุงิอุย้บ่นความสามารถขอุง
ผู้้ �ผู้ลติและจัดัจำาหน่ายแตเ่พย่งอุยา่งเดัย่ว วา่ตรง
ตามความต �อุงกิารทางดั �านธรุกิจิขอุง GXO หรอืุ
ไม ่ซึ่่�งรวมไปถง่กิารตดััสนิใจจัดัซึ่ื�อุ เป็นต �น ความ
สมัพันธห์รอืุมติรภูาพสว่นบคุคลไมส่ามารถใช �เป็น
ปัจจัยในกิารตดััสนิใจตา่ง ๆ เหลา่น่�ไดั � นอุกิจากิน่� 
คณุต �อุงเปิดัเผู้ยกิารทำาธรุกิรรมใดั ๆ ท่�เสนอุไป ซึ่่�ง
เกิ่�ยวข �อุงกิบับรษัิัทและตวัคณุเอุง หรอืุบรษัิัทและ
สมาชกิิครอุบครัวขอุงคณุ รวมทั�งธรุกิจิท่�ครอุบครัว
ขอุงคณุเป็นเจ �าขอุงดั �วย โดัยต �อุงไดั �รับกิารอุนุมตัิ
เป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัรจากิฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรม
และกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ก์ิอุ่นท่�จะดัำาเนนิธรุกิรรม
ใดั ๆ ดังักิลา่วไดั �

โอุกิาสขอุงอุงคก์ิรสำาหรับประโยชนส์ว่นบคุคลขอุง
คณุ

ในแงข่อุงกิารจ �างงานขอุงคณุกิบั GXO คณุอุาจ
ไดั �ทราบเกิ่�ยวกิบัโอุกิาสทางธรุกิจิในอุตุสาหกิรรม
ขอุง GXO หรอืุเกิ่�ยวกิบัธรุกิจิขอุงเราท่�คณุสนใจ
จะตดิัตามเป็นกิารสว่นตวั คณุไมส่ามารถนำาข �อุไดั �
เปรย่บสว่นบคุคลขอุงโอุกิาสตา่ง ๆ เหลา่น่�ไปใช �
เพื�อุตวัคณุเอุง และคณุไมส่ามารถสื�อุสารสิ�งเหลา่น่�
ให �ผู้้ �อุื�นท่�อุย้ภู่ายนอุกิบรษัิัทไดั � เว �นแตว่า่คณุไดั �เปิดั
เผู้ยโอุกิาสเหลา่น่�ให �บรษัิัททราบและไดั �รับอุนุญาต
ให �ตดิัตามโอุกิาสเหลา่นั�น

ความสมัพันธฉั์ันทช์้ �สาวหรอืุความสมัพันธส์ว่น
บคุคลอุยา่งใกิล �ชดิัแบบอุื�น

ผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุนอุาจรวมไปถง่ความสมัพันธ์
ฉัันทช์้ �สาวหรอืุความสมัพันธส์ว่นบคุคลอุยา่งใกิล �
ชดิัแบบอุื�นระหวา่งผู้้ �จัดักิารและสมาชกิิในทม่ขอุง
ตนเอุง ซึ่่�งอุาจสง่ผู้ลให �ผู้้ �จัดักิารมอุ่คตสิว่นบคุคล
หรอืุมแ่นวโน �มวา่มอุ่คตเิมื�อุต �อุงทำากิารตดััสนิใจเรื�อุง
กิารจ �างงานลก้ิจ �าง
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ขอ่งกิำานลัและกิารเลี�ยงรบััรอ่ง
ขอุงกิำานัลและกิารเล่�ยงรับรอุงท่�ไมเ่หมาะสม

GXO ไดั �มาซึ่่�งธรุกิจิและตดััสนิใจรว่มธรุกิจิโดัยอุงิจากิความดัง่าม บรษัิัทไมใ่ห �หรอืุรับขอุงกิำานัลทางธรุกิจิท่�เป็น
สนิค �า บรกิิาร หรอืุกิารเล่�ยงรับรอุงเพื�อุสร �างผู้ลกิระทบตอุ่กิารตดััสนิใจทางธรุกิจิอุยา่งไมเ่หมาะสม ขอุงกิำานัลและ
กิารเล่�ยงรับรอุงใดั ๆ ท่�คณุให �หรอืุรับจะต �อุงกิระทำาข่�นโดัยเปิดัเผู้ยและเกิดิัข่�นไมบ่อุ่ย และต �อุงมม่ล้คา่ท่�สมเหตุ
สมผู้ล เหมาะสมภูายใต �สภูาวกิารณต์า่ง ๆ และเป็นสิ�งเล็กิน �อุยเพื�อุกิารทำาธรุกิรรมหรอืุสร �างความสมัพันธท์างธรุกิจิ
ท่�ชอุบดั �วยกิฎหมาย คณุต �อุงไมใ่ห �หรอืุรับขอุงกิำานัล รวมทั�งกิารเล่�ยงรับรอุง (เชน่ มื�อุอุาหารทางธรุกิจิ ตั�วรว่มงาน 
หรอืุกิารอุอุกิรอุบตก่ิอุลฟ์) ท่�สามารถสร �างหรอืุมแ่นวโน �มวา่สามารถสร �างผู้ลกิระทบท่�ไมเ่หมาะสมตอุ่ความสมัพันธ์
หรอืุกิารตดััสนิใจทางธรุกิจิไดั � คณุไมไ่ดั �รับอุนุญาตให �ร �อุงขอุขอุงกิำานัลหรอืุกิารเล่�ยงรับรอุงแตอุ่ยา่งใดั

คณุไมค่วรให �ขอุงกิำานัลแกิห่รอืุมส่ว่นรว่มในงานเล่�ยงรับรอุงกิบัเจ �าหน �าท่�รัฐบาล ซึ่่�งรวมไปถง่หน่วยงานขอุงภูาค
รัฐ เชน่ บรษัิัทขนสง่สนิค �าทางอุากิาศ บรษัิัทขนสง่สนิค �าทางเรอืุ หรอืุผู้้ �ให �บรกิิารสาธารณ้ปโภูคท่�รัฐเป็นเจ �าขอุง 
กิารให �ขอุงกิำานัลและกิารเล่�ยงรับรอุงกิบัเจ �าหน �าท่�และหน่วยงานขอุงรัฐบาลเป็นสิ�งท่�บรษัิัทไมอุ่นุญาตให �เกิดิัข่�น
โดัยเด็ัดัขาดั

ซึ่่�งอุาจไมเ่ป็นท่�ชดััเจนเสมอุไปวา่ขอุงกิำานัลนั�นเหมาะสมหรอืุไม ่ขอุงกิำานัลบางประเภูทไมไ่ดั �รับอุนุญาตให �ม ่เชน่ 
เงนิสดั หรอืุ “สิ�งท่�มม่ล้คา่เทา่กิบัเงนิสดั” (เชน่ บตัรขอุงขวญั) ขอุงกิำานัลท่�มล่กัิษัณะน่ารังเกิย่จหรอืุชดััแจ �ง หรอืุ
ขอุงกิำานัลท่�เป็นท่�ต �อุงห �ามตามกิฎหมายหรอืุสญัญา

ถามตนเอุงวา่:

• หากิขอุงกิำานัลไมไ่ดั �อุย้ใ่นประเภูทตา่ง ๆ เหลา่น่� และคณุไมแ่น่ใจวา่ขอุงกิำานัลนั�นเหมาะสมหรอืุไม ่ให �ถาม
ตนเอุงวา่ขอุงกิำานัลนั�น:

• สมเหตสุมผู้ล เป็นธรรมเนย่ม มค่า่พอุประมาณ และไมบ่อุ่ยนักิใชห่รอืุไม่

• มุง่เน �นเพื�อุพัฒนาความสมัพันธท์างธรุกิจิ และไมส่ง่ผู้ลกิระทบอุยา่งไมเ่หมาะสมตอุ่ทศันคตทิ่�เป็นกิลางขอุง
ผู้้ �รับใชห่รอืุไม่

• ไมไ่ดั �มก่ิารเรย่กิร �อุง ปราศจากิข �อุผู้ก้ิมดัั หรอืุกิารคาดัหวงัในสิ�งตอุบแทนใชห่รอืุไม่

• มร่สนยิมท่�ดั ่และไมม่แ่นวโน �มท่�จะทำาให �บรษัิัทหรอืุผู้้ �อุื�นไดั �รับความอุบัอุายหากิถก้ิเปิดัเผู้ยส้ส่าธารณะใชห่รอืุ
ไม่

• มก่ิารให �หรอืุรับจากิบคุคลในภูาคธรุกิจิ (ไมใ่ชเ่จ �าหน �าท่�รัฐบาล) ใชห่รอืุไม่

• ไดั �รับอุนุญาตภูายใต �นโยบายอุงคก์ิรขอุงทั�ง GXO และขอุงผู้้ �รับใชห่รอืุไม่

• เป็นท่�ยอุมรับในสาธารณะหรอืุไม ่หมายความวา่คณุจะร้ �สก่ิสบายใจหากิผู้้ �อุื�น รวมทั�งเพื�อุนหรอืุครอุบครัวขอุง
คณุรับทราบเกิ่�ยวกิบัขอุงกิำานัลนั�น ๆ หรอืุไม่

หากิคำาต้อ่บัขอ่งคำาถูามใด ๆ เหลา่นี�คอ่่ “ไมใ่ชุ”่ คณุ์ต้�อ่งต้ดิต้อ่่ฝ่่ายกิำากิบััดแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิัตั้ ิ
ต้ามกิฎเกิณ์ฑ์เ์พ่�อ่ขอ่รบัักิารอ่นมุตั้กิิอ่่นเร ิ�มดำาเนนิกิาร
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กิระบวนกิารอุนุมตัทิ่�จำาเป็นสำาหรับขอุงกิำานัลและกิารเล่�ยง
รับรอุง

ข �อุบงัคบัในกิารอุนุมตัสิำาหรับขอุงกิำานัล:  คณุต �อุงไดั �รับกิาร
อุนุมตัเิป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัรลว่งหน �าจากิฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลกิาร
ปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ก์ิอุ่นกิารให �หรอืุรับขอุงกิำานัลท่�มม่ล้คา่
มากิกิวา่ 100 ดัอุลลารส์หรัฐฯ เว �นแตว่า่ไดั �รับอุนุญาตโดัย
คณะกิรรมกิารบรหิารหรอืุคณะกิรรมกิารท่�ไดั �รับมอุบหมาย
จากิคณะกิรรมกิารบรหิารขอุง GXO Logistics, Inc. โปรดั
สง่คำาร �อุงขอุเพื�อุกิารอุนุมตัไิปท่� ethics@gxo.com คณุต �อุง
ปฏิบิตัติามข �อุบงัคบัในกิารอุนุมตักิิารใช �จา่ยอุื�น ๆ ทั�งหมดั
ดั �วยเชน่กินั ตวัอุยา่งเชน่ สถานท่�ดัำาเนนิงานหรอืุหน่วยงาน
ทางธรุกิจิขอุงคณุอุาจมข่ �อุบงัคบัในกิารอุนุมตัเิกิ่�ยวกิบัขอุง
กิำานัลเพิ�มเตมิท่�เข �มงวดัมากิข่�น หากิเป็นเชน่นั�น คณุต �อุง
ปฏิบิตัติามข �อุบงัคบัท่�เข �มงวดัมากิกิวา่

ข �อุบงัคบัในกิารอุนุมตัสิำาหรับกิารเล่�ยงรับรอุง:  กิารเล่�ยง
รับรอุง เชน่ มื�อุอุาหารทางธรุกิจิ กิจิกิรรมกิฬ่า หรอืุกิจิกิรรม
อุื�น ๆ ท่�คณุเข �ารว่มกิบัลก้ิค �า ผู้้ �จำาหน่าย หรอืุบคุคลท่�สามอุื�น 
ๆ จะต �อุงไมฟุ่่ มเฟือุยเกินิเหต ุและต �อุงไดั �รับกิารอุนุมตัอิุยา่ง
เหมาะสม คณุต �อุงไดั �รับกิารอุนุมตัเิป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัร
ลว่งหน �าจากิประธานขอุงหน่วยงานทางธรุกิจิขอุงคณุ (หรอืุ
ตวัแทนท่�ไดั �รับมอุบหมายท่�ประธานเป็นผู้้ �แตง่ตั�ง) สำาหรับ
กิารเล่�ยงรับรอุงท่�มม่ล้คา่เกินิกิวา่ 150 ดัอุลลารส์หรัฐฯ ตอุ่
คน คณุต �อุงปฏิบิตัติามข �อุบงัคบัในกิารอุนุมตักิิารใช �จา่ยอุื�น 
ๆ ทั�งหมดัดั �วยเชน่กินั ตวัอุยา่งเชน่ สถานท่�ดัำาเนนิงานหรอืุ
หน่วยงานทางธรุกิจิขอุงคณุอุาจมข่ �อุบงัคบัเพิ�มเตมิในกิาร
อุนุมตัเิกิ่�ยวกิบักิารเล่�ยงรับรอุงท่�เข �มงวดัมากิข่�น หากิเป็นเชน่
นั�น คณุต �อุงปฏิบิตัติามข �อุบงัคบัท่�เข �มงวดัมากิกิวา่

กิารใช �จา่ยและกิารอุนุมตัทิ่�เกิ่�ยวข �อุงกิบัขอุงกิำานัลและกิาร
เล่�ยงรับรอุงทั�งหมดัจะต �อุงถก้ิบนัทก่ิไว �ในบญัชแ่ละบนัทก่ิ
ขอุงบรษัิัทอุยา่งถก้ิต �อุง หากิคณุเป็นผู้้ �ให �ขอุงกิำานัลหรอืุกิาร
เล่�ยงรับรอุง คณุต �อุงบนัทก่ิไว �ในรายงานคา่ใช �จา่ยขอุงคณุ 
โดัยระบทุั�งมล้คา่ขอุงขอุงกิำานัลหรอืุกิารเล่�ยงรับรอุง ทกุิฝ่่าย
ท่�เกิ่�ยวข �อุง (ผู้้ �ให �และผู้้ �รับขอุงกิำานัล หรอืุผู้้ �เข �ารว่มกิารเล่�ยง
รับรอุง) และคำาอุธบิายถง่จดุัประสงคท์างธรุกิจิท่�ชอุบดั �วย
กิฎหมายสำาหรับขอุงกิำานัลหรอืุกิารเล่�ยงรับรอุง พร �อุมหลกัิ
ฐานขอุงกิารอุนุมตัเิป็นลายลกัิษัณอ์ุกัิษัรและใบเสร็จรับรอุง
ตา่ง ๆ
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คณุสามารถใช �ชอุ่งทางตอุ่ไปน่�ไดั �บอุ่ยเทา่ท่�จำาเป็นเพื�อุรักิษัามาตรฐานดั �านจรยิธรรมทางธรุกิจิขอุง GXO ไว �

วธิก่ิารรายงานปัญหา

เป็นความรับผู้ดิัชอุบขอุงคณุท่�จะต �อุงพด้ัอุอุกิมา ตั�งคำาถาม แจ �งข �อุกิงัวล และรายงานกิารกิระทำาท่�ทราบหรอืุสงสยัวา่
เป็นกิารละเมดิัหลกัิจรรยาบรรณน่� นโยบายขอุงบรษัิัท หรอืุกิฎหมาย พนักิงานท่�รายงานจะไดั �รับกิารคุ �มครอุงภูายใต �
กิฎหมายท่�บงัคบัใช � รวมถง่นโยบายกิารไมอุ่ดักิลั�นตอุ่กิารตอุบโต �ขอุง GXO คณุควรแจ �งข �อุกิงัวลตอุ่หวัหน �างานขอุง
คณุทนัท ่หรอืุแจ �งไปยงัตวัแทนฝ่่ายทรัพยากิรบคุคลในพื�นท่�ขอุงคณุ ทม่กิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎ
เกิณฑ์ ์หรอืุแจ �งตอุ่ประธานเจ �าหน �าท่�ฝ่่ายปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์โ์ดัยตรง คณุสามารถเข �าถง่ชอุ่งทางตอุ่ไปน่�ไดั �เชน่กินั:

แหลง่ข �อุมล้เพิ�มเตมิ:

วธิกีิารถูามคำาถูามและรายงาน
ปญัหา

สายดว่นจรยิธรรม
สหรัฐฯ / แคนาดัา (844) 694-0719
นอุกิสหรัฐฯ / แคนาดัา  อุ �างอุงิแหลง่ข �อุมล้
ในตา่งประเทศท่�แนบมาน่�

สายดัว่นจรยิธรรมเป็นบรกิิารโทรศพัทห์มายเลขโทรฟรท่่�ดัำาเนนิงานโดัยบรษัิัทอุสิระ หากิ
เป็นไปตามท่�กิฎหมายท �อุงถิ�นอุนุญาต สายดัว่นจรยิธรรมจะอุนุญาตให �คณุรายงานปัญหา
โดัยไมร่ะบชุื�อุ และพร �อุมให �บรกิิารตลอุดั 24 ชั�วโมง 7 วนัตอุ่สปัดัาห ์หากิมเ่หตใุดัท่�คณุไม่
สามารถตดิัตอุ่โดัยใช �หมายเลขสายดัว่นจรยิธรรมท่�ระบไุว �ท่�น่�ไดั � ให �ตดิัตอุ่ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ล
จรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ท์่� ethics@gxo.com เพื�อุขอุความชว่ยเหลอืุ

บัรกิิารทางอ่อ่นไลน ์EthicsPoint
www.gxo.ethicspoint.com

EthicsPoint คอืุเว็บไซึ่ตอ์ุอุนไลนท์่�ดัำาเนนิงานโดัยบรษัิัทอุสิระ EthicsPoint อุนุญาตให �
คณุรายงานปัญหาโดัยไมร่ะบชุื�อุไดั � หากิเป็นไปตามท่�กิฎหมายท �อุงถิ�นอุนุญาต

อ่เีมลจรยิธรรม
ethics@gxo.com

Ethics@gxo.com คอืุกิลอุ่งอุเ่มลเข �าขอุงบรษัิัทท่�อุย้ภู่ายใต �กิารตรวจสอุบขอุงทม่กิำากิบั
ดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์์
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คณุสามารถรายงานปัญหาโดัยไมร่ะบุ
ชื�อุหากิคณุเลอืุกิท่�จะดัำาเนนิกิารดังั
กิลา่ว (ตามท่�กิฎหมายท �อุงถิ�นอุนุญาต) 
อุยา่งไรกิต็าม กิารระบตุวัตนขอุงคณุจะ
ชว่ยให �บรษัิัทสามารถตรวจสอุบปัญหา
ขอุงคณุและให �กิารตดิัตามผู้ลท่�เหมาะ
สมแกิค่ณุไดั �ดัข่ ่�น รายงานทั�งหมดัจะไดั �
รับกิารจัดักิารอุยา่งเป็นความลบัท่�สดุั 

หลงัจากิสง่รายงานแล �ว

รายงานแตล่ะฉับบัจะถก้ิสง่ตอุ่ไปยงั
สมาชกิิท่�เหมาะสมขอุงฝ่่ายบรหิาร ฝ่่าย
ทรัพยากิรบคุคล หรอืุฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ล
จรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์์
เพื�อุกิารตรวจสอุบอุยา่งทนัทว่งท ่GXO 
ประเมนิรายงานแตล่ะฉับบัอุยา่งละเอุย่ดั
รอุบคอุบ เพื�อุกิำาหนดัวา่จำาเป็นต �อุงม่
กิารสอุบสวนหรอืุกิารดัำาเนนิกิารในขั�น
ตอุนตอุ่ไปหรอืุไม ่ลก้ิจ �างจำาเป็นต �อุงให �
ความรว่มมอืุในกิารสอุบสวนขอุงบรษัิัท
อุยา่งเต็มท่�

บรษัิัทอุาจพยายามทกุิวถิท่างเพื�อุ
ปกิป�อุงความลบัขอุงรายงานแตล่ะฉับบั 
ไมว่า่รายงานฉับบันั�นจะถก้ิสง่มาโดัย
ระบชุื�อุหรอืุไม ่อุยา่งไรกิต็าม บางครั�งกิ็
ไมส่ามารถกิระทำาไดั �เนื�อุงมาจากิความ
รับผู้ดิัชอุบทางดั �านกิฎหมายหรอืุสภูาพ
ขอุงเหตกุิารณ ์สภูาวกิารณต์า่ง ๆ อุาจ
ทำาให �บรษัิัทไมส่ามารถเปิดัเผู้ยไดั �วา่ม่
กิารดัำาเนนิกิารอุยา่งไรเพื�อุตอุบสนอุงตอุ่
รายงานนั�น ๆ

กิรณุาอุยา่พยายามดัำาเนนิกิารสอุบสวน
ดั �วยตนเอุง กิารดัำาเนนิกิารดั �วยตนเอุง
อุาจลดัทอุนความซึ่ื�อุตรงในกิาร
สอุบสวนอุยา่งเป็นทางกิาร และอุาจสง่
ผู้ลกิระทบในแงล่บตอุ่ทั�งคณุและบรษัิัท
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หนว่ยงานในต้า่งประเทศ
ขอุงกิำานัลและกิารเล่�ยงรับรอุงท่�ไมเ่หมาะสม

เรามห่น่วยงานสำาหรับกิารรายงานในสถานท่�ดัำาเนนิงานขอุงเราทกุิแหง่ทั�วโลกิ กิรณุาดัร้ายกิารดั �านลา่งน่�เพื�อุระบุ
ถง่หมายเลขสายดัว่นจรยิธรรมในสถานท่�ดัำาเนนิงานขอุงคณุ:

อุอุสเตรเลย่ 1-800-531606
เบลเยย่ม 0800-79368
แคนาดัา 1-844-694-0719
ชลิ ่ 800-914061
จน่ 400-120-0184
สาธารณรัฐเชก็ิ 800-144-529
ฟินแลนดั ์ 0800-415755
ฝ่รั�งเศส 0805-985607
เยอุรมน ่ 0800-1820274
ฮอุ่งกิง 800-930-167
อุนิเดัย่ 000-800-050-2404
ไอุรแ์ลนดั ์ 1-800851668
อุติาล ่ 800-761627
ญ่�ปุ่ น 0800-123-7083
มาเลเซึ่ย่ 1-800-81-4756  

เม็กิซึ่โิกิ 800-681-9210 
เนเธอุรแ์ลนดั ์ 0800-0221659
เปร ้ 0800-78537
โปแลนดั ์ 800-005016
โปรตเุกิส 800-181412
โรมาเนย่ 0800-890352
สงิคโปร ์ 800-4922514
สเปน 900-9-83443
สวติเซึ่อุรแ์ลนดั ์ 0800-225122
ไต �หวนั 00801-49-1654
ไทย 1800014719 
สหราชอุาณาจักิร 0800-090-3695
สหรัฐอุเมรกิิา 1-844-694-0719

หากิคณุไมเ่ห็นหมายเลขสายดัว่นจรยิธรรมขอุงประเทศคณุในรายกิาร หรอืุคณุไมส่ามารถตดิัตอุ่หมายเลขสายดัว่น
จรยิธรรมขอุงประเทศคณุท่�ระบไุว �ไดั � ให �ตดิัตอุ่ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ท์่� ethics@gxo.com 
เพื�อุขอุความชว่ยเหลอืุ หรอืุเย่�ยมชมบรกิิารอุอุนไลน ์EthicsPoint ไดั �ท่� www.gxo.ethicspoint.com
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ดชัุนนีโยบัายจรยิธรรม
ทางธรุกิจิ
ประมวลน่�มก่ิารรอุงรับดั �วยนโยบายจรยิธรรมทางธรุกิจิขอุง GXO Logistics ดังัตอุ่ไปน่�:

• กิารตอุ่ต �านกิารทจุรติ

• กิารแขง่ขนัอุยา่งเป็นธรรมและกิารป�อุงกินักิารผู้ก้ิขาดั

• กิารมอุบหมายอุำานาจหน �าท่�

• กิารคุ �มครอุงข �อุมล้

• ไมม่ก่ิารเลอืุกิปฏิบิตั ิกิารคกุิคาม หรอืุกิารตอุบโต �

• กิารปฏิบิตัติามกิฎหมายดั �านกิารค �า

• กิารตรวจสอุบบคุคลท่�สาม

• กิารซึ่ื�อุขายหลกัิทรัพยโ์ดัยใช �ข �อุมล้ภูายใน

• ผู้ลประโยชนท์บัซึ่ �อุน

หากิคณุต �อุงกิารสำาเนาขอุงนโยบายเหลา่น่� โปรดัเย่�ยมชม ethics.gxo.com หรอืุตดิัตอุ่ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรม
และกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ท์่� ethics@gxo.com 

ข �อุบงัคบัเพิ�มเตมิอุาจบงัคบัใช �ในบางพื�นท่�หรอืุบางหน่วยงานทางธรุกิจิ หากิคณุกิำาลงัทำางานอุย้ใ่นพื�นท่�ขอุงลก้ิค �า 
คณุต �อุงปฏิบิตัติามนโยบายขอุง GXO และนโยบายเพิ�มเตมิท่�จำากิดััมากิข่�นตามท่�ลก้ิค �ากิำาหนดั กิรณุาตดิัตอุ่
ฝ่่ายกิำากิบัดัแ้ลจรยิธรรมและกิารปฏิบิตัติามกิฎเกิณฑ์ ์ตวัแทนฝ่่ายทรัพยากิรบคุคลในพื�นท่�ขอุงคณุ หรอืุอุ �างอุงิ 
ethics.gxo.com สำาหรับข �อุมล้เพิ�มเตมิ
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