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การบังัคับััใช้้

นโยบายผลประโยชนท์ับัซ้อ้น (“นโยบาย”) 
น้�ใชก้ับั GXO Logistics, Inc. รวมถึงึบรษัิัทั
ในเครอื แผนกั และหน่วยงานปฏิบิตัิกิัาร
อื�น ๆ ทัั �งหมด (รวมเรย้กัวา่ “GXO” หรอื 
“บรษัิัทั”) ผ้อ้ำานวยกัาร เจ้า้หนา้ทั้� และ
พนักังานทักุัคนของ GXO รวมถึงึบคุคล
ทั้�สามทั้�กัระทัำากัารในนามของเรามห้นา้ทั้�
และความรับผดิชอบทั้�จ้ะติอ้งปฏิบิตัิติิามขอ้
กัำาหนดในนโยบายน้� คำาวา่ “บรษัิัทั” ทั้�ใชใ้น
นโยบายน้�หมายรวมถึงึบคุคลและหน่วยงาน
ทัั �งหมดทั้�ติอ้งปฏิบิตัิติิามนโยบายน้�

1. ภาพรวม
GXO มุง่มั�นทั้�จ้ะใหพ้นักังาน ผ้อ้ำานวยกัาร 
และเจ้า้หนา้ทั้� (รวมเรย้กัวา่ “พนักังาน”) 
ปราศจ้ากัซ้ึ�งผลประโยชน ์อทิัธิพิล หรอื
ความสมัพันธิใ์ด ๆ ทั้�อาจ้ขดัแยง้ หรอื
ดเ้หมอืนจ้ะขดัแยง้กับัผลประโยชนส์ง้สดุ
ของบรษัิัทั พนักังานควรปฏิบิตัิงิานของติน
ดว้ยความภักััดต้ิอ่บรษัิัทัโดยไมม่ก้ัารแบง่
แยกั นโยบายน้�ควบคมุและเป็นแนวทัาง
แกัพ่นักังานในกัรณ้ีทั้�มผ้ลประโยชนท์ับั
ซ้อ้น หรอืแมแ้ติใ่นกัรณ้ีทั้�ดเ้หมอืนเป็นผล
ประโยชนท์ับัซ้อ้น โดยมจ้้ดุประสงคเ์พื�อ
ป้องกันักัารใชท้ัรัพยส์นิหรอือทิัธิพิลของ
บรษัิัทัในทัางทั้�ผดิ หรอืทัำาใหช้ื�อหรอืชื�อ
เสย้งของบรษัิัทัเสื�อมเสย้ สิ�งสำาคญัทั้�สดุคอื
ขอ้กัำาหนดทั้�จ้ะติอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์ับั
ซ้อ้นทั้�เกัดิขึ�นจ้รงิหรอืทั้�รับร้ไ้ด ้

2. นิยิาม
2.1. บัรษิัทั: GXO Logistics ในทักุัรป้แบบ 
กัารดำาเนนิธิรุกัจิ้ พนักังานของ GXO และ
ฝ่่ายอื�น ๆ ทัั �งหมดติามทั้�นยิามไวภ้ัายใติ ้
หวัขอ้ “กัารบงัคบัใช”้

2.2. ผลประโยช้นิท์างการเงนิิท่�มน่ิยั
สำำาคัญั: ผลประโยชนท์ัางกัารเงนิทั้�มนั้ย
สำาคญั หมายถึงึ ผลประโยชนโ์ดยรวม

ทัางติรงหรอืทัางออ้มทั้�มากักัวา่รอ้ยละสบิ 
(10%) (i) ของหลกััทัรัพยค์งเหลอืประเภัทั
ใดกั็ติามของบรษัิัทัหรอืองคก์ัร; (ii) ผล
ประโยชนใ์นหา้งหุน้สว่นหรอืสมาคม; หรอื 
(iii) ของสนิทัรัพยท์ัั �งหมดหรอืรายไดร้วม
ทั้�เกัดิจ้ากับรษัิัทัหรอืองคก์ัรทั้�ไมใ่ช ่GXO 
ของพนักังานดงักัลา่ว

2.3. สำมาช้กิในิคัรอบัคัรวั: สมาชกิัใน
ครอบครัว หมายถึงึ สมาชกิัในครอบครัว
ทั้�ใกัลช้ดิของพนักังาน เชน่ ค้ส่มรส บตุิร 
มารดา บดิา พ้� นอ้ง และพอ่/แม/่ลก้ัเล้�ยง 
หรอืพอ่ติา/แมย่าย/เขย/สะใภั ้ติลอดจ้นผ้ท้ั้�
อย้ก่ันิกันัฉัันสามภ้ัรยิา

3. ผลประโยช้นิท์บััซ้อ้นิ:
หวัขอ้ติอ่ไปน้�จ้ะอธิบิายเกั้�ยวกับัประเภัทั
ติา่ง ๆ ของผลประโยชนท์ับัซ้อ้นทั้�พบทัั�วไป 
และยกัติวัอยา่งของกัารบงัคบัใชน้โยบาย
น้�กับับางสถึานกัารณีท์ั้�ผลประโยชนท์ับั
ซ้อ้นมกััเกัดิขึ�น อยา่งไรกั็ติาม สิ�งเหลา่น้�
ไมไ่ดค้รอบคลมุทักุัอยา่ง และไมค่รอบคลมุ
สถึานกัารณีท์ั้�เป็นไปไดท้ัั �งหมดทั้�อาจ้เกัดิ
ประโยชนท์ับัซ้อ้นขึ�น

3.1. ผลประโยช้นิภ์ายนิอกของพนิกังานิ
ในิกจิการท่�ดำำาเนินิิธุรุกจิหรอืแขง่ขนัิกบัั
บัรษิัทั

3.1.1. หากัพนักังานทั้�ไดรั้บกัารวา่จ้า้ง 
หรอืดำารงติำาแหน่งใด ๆ หรอืมผ้ลประโยชน์
ทัางกัารเงนิทั้�มนั้ยสำาคญัในธิรุกัจิ้หรอื
กัจิ้กัารใด ๆ ทั้�ดำาเนนิธิรุกัจิ้หรอือาจ้ดำาเนนิ
ธิรุกัจิ้หรอืแขง่ขนักับับรษัิัทั ควรเปิดเผย
รายละเอย้ดทัั �งหมดเกั้�ยวกับักัารจ้า้งงาน 
ติำาแหน่งงาน หรอืผลประโยชนท์ัางกัารเงนิ
ทั้�มนั้ยสำาคญัดงักัลา่ว

3.1.2. หากัพนักังานอย้ใ่นฐานะทั้�จ้ะสง่ผล 
กัระทับติอ่ความสมัพันธิท์ัางธิรุกัจิ้ของบรษัิัทั 
และทัราบวา่มส้มาชกิัในครอบครัวทั้�ไดรั้บ
กัารวา่จ้า้ง ดำารงติำาแหน่งใด ๆ หรอืมผ้ล

ประโยชนท์ัางกัารเงนิทั้�มนั้ยสำาคญัในธิรุกัจิ้
หรอืกัจิ้กัารใด ๆ ทั้�ดำาเนนิธิรุกัจิ้หรอือาจ้
ดำาเนนิธิรุกัจิ้หรอืแขง่ขนักับับรษัิัทั พนักังาน
ติอ้งเปิดเผยรายละเอย้ดทัั �งหมดเกั้�ยวกับักัาร
จ้า้งงาน ติำาแหน่งงาน หรอืความเป็นเจ้า้ของ
ดงักัลา่ว

3.1.3. ในบางครั �ง ผ้บ้รหิารของบรษัิัทัอาจ้
ทัำาหนา้ทั้�เป็นสมาชกิัในคณีะกัรรมกัารบรหิาร
ของบรษัิัทัอื�น เพื�อหลก้ัเล้�ยงผลประโยชน์
ทับัซ้อ้นในสถึานกัารณีเ์หลา่นั�น เราไดใ้ช ้
นโยบายและกัลไกักัารเปิดเผยขอ้มล้ เพื�อ
จั้ดกัารกับัธิรุกัรรมทัางกัารคา้ทั้�บคุคลดงั
กัลา่วอาจ้ถึอืวา่มผ้ลประโยชนใ์นเชงิพาณีชิย ์
อนัเป็นผลมาจ้ากักัารดำารงติำาแหน่งกัรรมกัาร
ในบรษัิัทัอื�น โปรดอา่นนโยบายกัารอนุมตัิิ
กัารทัำาธิรุกัรรมกับับคุคลทั้�เกั้�ยวขอ้งเพื�อรับ
ขอ้มล้เพิ�มเติมิ

3.1.4. ติวัอยา่งผลประโยชนภ์ัายนอกัของ
พนักังานทั้�ติอ้งเปิดเผย:

คณุีมห้นา้ทั้�รับผดิชอบในกัารซ้ื�อสนิคา้จ้ากั
ซ้พัพลายเออร ์คณุีเป็นเจ้า้ของสว่นหนึ�งของ
บรษัิัทัซ้พัพลายเออรน์้�

คณุีมห้นา้ทั้�รับผดิชอบในกัารซ้ื�อสนิคา้จ้ากั
ซ้พัพลายเออร ์ลก้ัชายของคณุีเป็นเจ้า้ของ
บรษัิัทัซ้พัพลายเออรน์้�

3.2. คัวามสำมัพนัิธุร์ะหวา่งพนิกังานิกบัั
พนิกังานิอื�นิ ๆ

ความสมัพันธิส์ว่นติวักับัครอบครัวและเพื�อน
ฝ่ง้ทั้�เป็นพนักังานบรษัิัทัเดย้วกันั อาจ้กัอ่
ใหเ้กัดิผลประโยชนท์ับัซ้อ้นได ้เราควร
ระมดัระวงัเสมอวา่ความสมัพันธิด์งักัลา่ว
ติอ้งไมส่ง่ผลกัระทับอยา่งไมเ่หมาะสมติอ่
ความรับผดิชอบทัางธิรุกัจิ้ของเรา หรอืความ
สามารถึของเราในกัารติดัสนิใจ้ทัางธิรุกัจิ้
อยา่งไมล่ำาเอย้งและเป็นกัลาง

ผลประโยช้นิท์บััซ้อ้นิ

นิโยบัายจรยิธุรรมทางธุรุกจิ
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3.2.1. ติวัอยา่งความสมัพันธิข์องพนักังาน 
(เชน่ ครอบครัวหรอืค้รั่กั) กับัพนักังานอื�น ๆ 
ทั้�ติอ้งเปิดเผย:

คณุีเพิ�งไดรั้บกัารแติง่ติั �งใหเ้ป็นผ้จั้้ดกัาร
ฝ่่ายทัรัพยากัรบคุคลระดบัภัม้ภิัาค ลก้ัสาว
ของคณุีทัำางานในฝ่่ายทัรัพยากัรบคุคลใน
ภัม้ภิัาคนั�น

คณุีมค้วามสมัพันธิ ์(เชน่ ครอบครัวหรอื
ค้รั่กั) กับัพนักังานอื�นทั้�คณุีเป็นหวัหนา้
โดยติรงหรอืโดยออ้ม

3.3. การใช้โ้อกาสำทางธุรุกจิอยา่งไม่
เหมาะสำม

3.3.1. ในบางกัรณ้ี ในกัารทัำางานของคณุี
หรอืกัารติดิติอ่กับัลก้ัคา้ ซ้พัพลายเออร ์ผ้รั้บ
จ้า้ง หรอืทั้�ปรกึัษัา คณุีอาจ้ทัราบถึงึโอกัาส
ในกัารซ้ื�อหรอืกัารลงทันุทั้�บรษัิัทัอาจ้สนใจ้ 
คณุีติอ้งแจ้ง้ใหห้วัหนา้งานของคณุีทัราบถึงึ
โอกัาสดงักัลา่วทันัทั ้เพื�อใหบ้รษัิัทัประเมนิ
โอกัาสนั�น กัารฉัวยประโยชนส์ว่นตินจ้ากั
โอกัาสทั้�ทัราบเนื�องจ้ากักัารเป็นพนักังาน
ในบรษัิัทันั�นเป็นขอ้หา้ม แมว้า่บรษัิัทัจ้ะไม่
สนใจ้ทั้�จ้ะใชโ้อกัาสนั�น

3.3.2. ติวัอยา่งกัารใชโ้อกัาสทัางธิรุกัจิ้
อยา่งไมเ่หมาะสมทั้�ติอ้งเปิดเผย:

ในกัารทัำางานติามหนา้ทั้�ของคณุีทั้� GXO 
คณุีไดเ้รย้นร้เ้กั้�ยวกับัเทัคโนโลยใ้หมท่ั้�น่า
ติื�นเติน้ และใชเ้วลาชว่งกัลางคนืและวนัหยดุ
สดุสปัดาหใ์นกัารทัำางาน เพื�อนำาเทัคโนโลย้
น้�ไปใชใ้นเชงิพาณีชิยเ์พื�อประโยชนส์ว่นติน
ของคณุี

ในกัารทัำางานติามหนา้ทั้�ของคณุีทั้� GXO 
คณุีไดเ้รย้นร้เ้กั้�ยวกับัเทัคโนโลยใ้หมท่ั้�น่า
ติื�นเติน้ และแจ้ง้ใหห้วัหนา้งานของคณุี
ทัราบ บรษัิัทัประเมนิเทัคโนโลยนั้�นและ
ติดัสนิใจ้ทั้�จ้ะไมด่ำาเนนิกัารใด ๆ หลงัจ้ากั
นั�นคณุีใชเ้วลาชว่งกัลางคนืและวนัหยดุสดุ
สปัดาหใ์นกัารทัำางาน เพื�อนำาเทัคโนโลย้
ทั้�ถึก้ัปฏิเิสธิน้�ไปใชใ้นเชงิพาณีชิยเ์พื�อ
ประโยชนส์ว่นตินของคณุี

3.4. การป้องกนัิการใช้ข้อ้มลูภายในิ
โดำยมชิ้อบั

3.4.1. กัฎหมายของรัฐบาลกัลางและรัฐใน
สหรัฐอเมรกิัาหา้มไมใ่หม้ก้ัารซ้ื�อขายหลกัั
ทัรัพย ์(รวมถึงึหุน้ในบรษัิัทั) หรอืกัารโอน
อื�น ๆ โดยผ้ท้ั้�มข้อ้มล้สำาคญัซ้ึ�งโดยทัั�วไป
ไมเ่ป็นทั้�ร้จั้้กัหรอืเปิดเผยติอ่สาธิารณีะ 
กัฎหมายเหลา่น้�ยงัหา้มผ้ท้ั้�มข้อ้มล้สำาคญั
ทั้�ไมเ่ปิดเผยติอ่สาธิารณีะไมใ่หเ้ปิดเผย
ขอ้มล้น้�แกัผ่้อ้ ื�นทั้�อาจ้ทัำากัารซ้ื�อขาย ขอ้
หา้มดงักัลา่วมผ้ลบงัคบัใชก้ับับคุคลทั้�อย้่
นอกัสหรัฐอเมรกิัา หากัหลกััทัรัพยท์ั้�ซ้ื�อ
ขายนั�นจ้ดทัะเบย้นในติลาดหลกััทัรัพยข์อง
สหรัฐอเมรกิัา (เชน่ หุน้สามญัของบรษัิัทัทั้�
ซ้ื�อขายในติลาดหลกััทัรัพยน์วิยอรก์ั) โปรด
อา่นนโยบายกัารซ้ื�อขายหลกััทัรัพยโ์ดยใช ้
ขอ้มล้ภัายในเพื�อรับขอ้มล้เพิ�มเติมิ

3.4.2. ติวัอยา่งกัารซ้ื�อขายหลกััทัรัพยโ์ดยใช ้
ขอ้มล้ภัายในทั้�ติอ้งเปิดเผย:

ในกัารทัำางานของคณุี คณุีไดท้ัราบถึงึขอ้มล้
สำาคญัทั้�ไมเ่ปิดเผยติอ่สาธิารณีะ ซ้ึ�งจ้ะสง่
ผลใหเ้กัดิกัารสญ้เสย้ทัางกัารเงนิของบรษัิัทั
อยา่งมนั้ยสำาคญั จ้ากัขอ้มล้สำาคญัทั้�ไมเ่ปิด

เผยติอ่สาธิารณีะน้� คณุีจ้งึขายหุน้ของบรษัิัทั

ในกัารทัำางานของคณุี คณุีไดท้ัราบถึงึขอ้มล้
สำาคญัทั้�ไมเ่ปิดเผยติอ่สาธิารณีะ ซ้ึ�งจ้ะสง่
ผลใหบ้รษัิัทัไดรั้บผลประโยชนท์ัางกัารเงนิ 
อยา่งมนั้ยสำาคญั คณุีบอกัพอ่ติาของคณุี 
เกั้�ยวกับัเรื�องน้� และเขาซ้ื�อหุน้ของบรษัิัทั 
จ้ากัขอ้มล้สำาคญัทั้�ไมเ่ปิดเผยติอ่ 
สาธิารณีะน้�

3.5. การรบััของกำานิลั การเล่�ยงรบััรอง 
และการเดำนิิทาง

3.5.1. กัารรับเงนิ ของกัำานัล บตัิรของขวญั 
บตัิรกัำานัล ความชว่ยเหลอื หรอืบรกิัาร โดย
ผ้รั้บคอืพนักังาน หรอืสมาชกิัในครอบครัว
ของพนักังาน จ้ากับคุคลหรอืองคก์ัรใดๆ ทั้�
พนักังานมเ้หติผุลใหเ้ชื�อวา่อาจ้ดำาเนนิธิรุกัจิ้ 
หรอือาจ้สนใจ้ทั้�จ้ะดำาเนนิธิรุกัจิ้กับับรษัิัทั 
จ้ะถึอืเป็นกัารละเมดินโยบายน้� เวน้แติข่อง
กัำานัลหรอืความชว่ยเหลอืดงักัลา่วจ้ะเป็น
เพย้งปัจ้จั้ยขั �นพื�นฐานทัั�วไป ติามทั้�กัำาหนด
ไวใ้นนโยบายของบรษัิัทัทั้�บงัคบัใชเ้กั้�ยว
กับัของกัำานัล กัารเล้�ยงรับรอง และกัารเดนิ
ทัาง ไมค่วรรับของกัำานัล กัารเล้�ยงรับรอง 
หรอืกัารเดนิทัางเป็นอนัขาด ไมว่า่จ้ะมม้ล้คา่
เทัา่ใดกั็ติาม หากัสิ�งเหลา่น้�ละเมดิกัฎหมาย
หรอืขดัแยง้กับันโยบายอื�น ๆ ทั้�เกั้�ยวขอ้ง

ติวัอยา่งของกัำานัล กัารเล้�ยงรับรอง และกัาร
เดนิทัางทั้�ติอ้งเปิดเผย:

คณุีมส้ว่นรว่มในกัารเลอืกัซ้พัพลายเออร์
ภัายนอกัสำาหรับโครงกัารสำาคญัของบรษัิัทั 
ซ้พัพลายเออรท์ั้�เสนอราคารายหนึ�งสง่
โทัรทัศัน ์3 มติิคิวามละเอย้ดสง้เครื�องใหม่
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เอ้�ยมมาทั้�บา้นของคณุี และหลงัจ้ากันั�นไม่
นานกัไ็ดท้ัำาสญัญาจ้า้งงานกับับรษัิัทั

คณุีมส้ว่นรว่มในกัารเลอืกัซ้พัพลายเออร์
ภัายนอกัสำาหรับโครงกัารสำาคญัของบรษัิัทั 
ซ้พัพลายเออรท์ั้�เสนอราคารายหนึ�งมอบ
โทัรทัศัน ์3 มติิเิครื�องใหมเ่อ้�ยมใหแ้มข่อง
คณุี โดยสง่โทัรทัศันไ์ปทั้�บา้นของแม่

คณุีไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มงานเล้�ยงอาหาร
กัลางวนัของซ้พัพลายเออร ์ซ้ึ�งซ้พัพลาย 
เออรห์ลายรายกัำาลงัโปรโมติสนิคา้และบรกิัาร 
ของตินใหก้ับัพนักังานจ้ากัหลายฝ่่าย รวม 
ถึงึคนอื�น ๆ ทั้�ทัำางานใหก้ับับรษัิัทัอื�น คณุี 
ไมม่อ้ำานาจ้ติดัสนิใจ้ขั �นสดุทัา้ยในกัารวา่จ้า้ง 
ซ้พัพลายเออรร์ายใดรายหนึ�งของบรษัิัทั ใน 
ระหวา่งงานเล้�ยงอาหารกัลางวนั มก้ัารจั้บ
ฉัลากั และคณุีเป็นผ้โ้ชคดไ้ดต้ิั�วเครื�องบนิ
ไปกัลบั

3.6. ขอ้มลูท่�เป็นิกรรมสำทิธุิ�ของบัรษิัทั
และขอ้มลูท่�เป็นิคัวามลบััอื�นิ ๆ

3.6.1. คณุีติอ้งไมใ่หข้อ้มล้กับัองคก์ัรหรอื
บคุคลภัายนอกัใด ๆ เกั้�ยวกับักัารเสนอราคา 
ขอ้กัำาหนด ขอ้มล้ทัางกัารเงนิหรอืธิรุกัรรม 
คณุีลกััษัณีะของผลติิภัณัีฑ์ ์รายละเอย้ด
กัระบวนกัาร หรอืเรื�องอื�น ๆ (รวมถึงึขอ้มล้ทั้�
สรา้งโดยคอมพวิเติอรใ์นลกััษัณีะใดกั็ติาม) 

ซ้ึ�งกัารเปิดเผยดงักัลา่วเกั้�ยวขอ้งกับัขอ้มล้ทั้�
เป็นความลบัหรอืเป็นกัรรมสทิัธิิ� หรอือาจ้ขดั
ติอ่ผลประโยชนส์ง้สดุของบรษัิัทั เวน้แติไ่ด ้
รับอนุญาติอยา่งถึก้ัติอ้ง

ติวัอยา่งกัารเปิดเผยขอ้มล้ทั้�เป็นกัรรมสทิัธิิ�
ของบรษัิัทัและขอ้มล้ทั้�เป็นความลบัอื�น ๆ  
ทั้�ติอ้งเปิดเผย:

คณุีทัำางานในฝ่่ายขาย ลก้ัสาวของคณุีเพิ�ง
เขา้ทัำางานในฝ่่ายขายใหก้ับับรษัิัทัขนสง่
อื�นทั้�ไมใ่ชค่้แ่ขง่โดยติรงของบรษัิัทั เพื�อ
ชว่ยเธิอในกัารเริ�มติน้ คณุีใหร้ายชื�อลก้ัคา้
ของบรษัิัทัแกัเ่ธิอ รวมทัั �งชื�อผ้ต้ิดิติอ่และ
หมายเลขโทัรศพัทั ์เพื�อใหเ้ธิอสามารถึเริ�ม
โทัรหาพวกัเขาได ้

ลก้ัคา้ออกัจ้ดหมายเชญิประกัวดราคาเพื�อ
กัารประมล้โครงกัารใหญ ่จ้ดหมายเชญิ
ประกัวดราคามค้วามไมช่ดัเจ้นเกั้�ยวกับัรป้
แบบทั้�แน่นอน และเนื�อหาทั้�ติอ้งกัารใน
เอกัสารประกัวดราคา คณุีพบอดต้ิเพื�อน
รว่มงานทั้�สนามบนิ ซ้ึ�งปัจ้จ้บุนัทัำางานใหก้ับั
บรษัิัทัค้แ่ขง่ และกัำาลงัประมล้โครงกัารน้�
ดว้ยเชน่กันั คณุีสองคนพด้คยุกันัถึงึวธิิท้ั้�ด้
ทั้�สดุในกัารยื�นเสนอราคา รวมถึงึรป้แบบและ
เนื�อหาในเอกัสารเสนอราคาของแติล่ะราย 
เพื�อใหท้ักุัคน "ไปในทัศิทัางเดย้วกันั"

3.7. การใช้ท้รพัยส์ำนิิและทรพัยากรของ
บัรษิัทั

3.7.1. พนักังานติอ้งไมท่ัำากัจิ้กัรรมอื�นใน
เวลาของบรษัิัทั หรอืใชห้รอืกัอ่ใหเ้กัดิกัาร
ใชส้ ิ�งอำานวยความสะดวกัของบรษัิัทั อปุกัรณี ์
(รวมถึงึทัรัพยากัรคอมพวิเติอรใ์ด ๆ) วสัดุ
หรอืเครื�องใชเ้พื�อความสะดวกัสว่นตินหรอื
ผลกัำาไรของติน เวน้แติจ่้ะไดรั้บอนุญาติ
อยา่งเฉัพาะเจ้าะจ้งติามนโยบายของบรษัิัทั

ติวัอยา่งกัารใชท้ัรัพยส์นิและทัรัพยากัรของ
บรษัิัทัทั้�ติอ้งเปิดเผย:

เนื�องจ้ากัลกััษัณีะงานของคณุี บรษัิัทัจ้งึ
จั้ดหารถึบรรทักุัของบรษัิัทัใหก้ับัคณุี ในชว่ง
กัลางคนืและวนัหยดุสดุสปัดาห ์คณุีใชร้ถึ
บรรทักุัของบรษัิัทัสำาหรับธิรุกัจิ้กัารจั้ดสวน 
ซ้ึ�งเป็นธิรุกัจิ้สว่นติวัของคณุี

เพื�อหารายไดพ้เิศษั คณุีเริ�มขายสนิคา้ติา่ง 
ๆ บนเว็บไซ้ติก์ัารติลาดทัางอนิเทัอรเ์น็ติ 
เมื�อใกัลถ้ึงึวนัหยดุ งานของบรษัิัทัซ้าลงเล็กั
นอ้ย แติย่อดขายทัางอนิเทัอรเ์น็ติของคณุี
กัำาลงัเฟืื่�องฟื่ ้เพื�อใหท้ันักับัความติอ้งกัาร 
คณุีเริ�มใชค้อมพวิเติอรข์องบรษัิัทัเป็นเวลา
หลายชั�วโมงในแติล่ะวนัเพื�อทัำากัารติลาด
ทัางอนิเทัอรเ์น็ติ
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4. จะเปิดำเผยเมื�อใดำและอยา่งไร:
จ้ะติอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์ับัซ้อ้นทั้�เกัดิ
ขึ�นจ้รงิหรอืสงสยัวา่เกัดิขึ�นทัั �งหมด หากัไม่
แน่ใจ้ เปิดเผยไวก้ัอ่น

4.1. ควรเปิดเผยขอ้มล้ติอ่สำานักักัำากับัดแ้ล
กัารปฏิบิตัิติิามหลกััจ้รยิธิรรมและกัฎเกัณีฑ์ ์
(ethics@gxo.com) โดยใชแ้บบฟื่อรม์ผล
ประโยชนท์ับัซ้อ้นบนเว็บไซ้ติจ์้รยิธิรรมของ
เรา: ethics.gxo.com

4.2. หากัคณุีทัราบขอ้มล้ทั้�แสดงวา่มผ้ล
ประโยชนท์ับัซ้อ้นหรอืกัารกัระทัำาทั้�ผดิ
กัฎหมายโดยพนักังาน สมาชกิัในครอบครัว 
ลก้ัคา้ ผ้รั้บจ้า้ง ทั้�ปรกึัษัา หรอืซ้พัพลายเออร ์
ซ้ึ�งมผ้ลกัระทับติอ่

บรษัิัทัและกัำาลงัเกัดิขึ�นหรอืเกัดิขึ�นแลว้ คณุี
ติอ้งเปิดเผยขอ้มล้ดงักัลา่ว

4.3. ผลประโยชนท์ับัซ้อ้นอย้ภ่ัายใติก้ัาร
ติรวจ้สอบอยา่งติอ่เนื�อง ดว้ยเหติผุลดงั
กัลา่ว คณุีควรอปัเดติกัารเปิดเผยขอ้มล้ของ
คณุีเป็นระยะ เพื�อใหแ้น่ใจ้วา่ผ้บ้รหิารใน
ปัจ้จ้บุนัรับทัราบขอ้มล้ดงักัลา่ว

4.4. กัจิ้กัรรมมากัมายทั้�เปิดเผยอาจ้ไม่
ทัำาใหเ้กัดิประเด็นเรื�องผลประโยชนท์ับั
ซ้อ้นทั้�มนั้ยสำาคญั อยา่งไรกั็ติาม ในบาง
กัรณ้ี อาจ้จ้ำาเป็นติอ้งทัำาติามขั �นติอนเพื�อ
แกัไ้ข ขอ้กัำาหนดในกัารเปิดเผยขอ้มล้เกั้�ยว
กับัสถึานกัารณีต์ิา่ง ๆ มไ้วเ้พื�อใหบ้รษัิัทั
ทัราบขอ้มล้ และในขณีะเดย้วกันักัป็กัป้อง
คณุีจ้ากัผลเสย้ของกัารทั้�ขอ้มล้ถึก้ัเปิดเผย
ในภัายหลงั ไมว่า่จ้ะเป็นกัจิ้กัรรม กัารคบหา 
หรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ทั้�อาจ้กัอ่ใหเ้กัดิผล
ประโยชนท์ับัซ้อ้นทั้�เป็นขอ้หา้ม บรษัิัทั
จ้ะเคารพสทิัธิติิามกัฎหมายของบคุคลทั้�
เกั้�ยวขอ้ง

4.5. กัารละเมดินโยบายน้�อาจ้สง่ผลใหม้ ้
กัารลงโทัษัทัางวนัิยจ้นถึงึและรวมถึงึกัาร
เลกิัจ้า้ง
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