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การบังัคับััใช้้

นโยบายการคุ้้ �มคุ้รองข้ �อมลู (“นโยบาย”) น้�
ใช้ �กบั GXO Logistics, Inc. รวมถึงึบรษัิัท
ในเคุ้รอื แผนก และหน่วยงานปฏิบิตัิกิาร
อื�น ๆ ทั �งหมด (รวมเรย้กวา่ “GXO” หรอื 
“บรษัิัท”) ผู �อำานวยการ เจ้ �าหน �าท้� และ
พนักงานทก้คุ้นข้อง GXO รวมถึงึบคุ้้คุ้ล
ท้�สามท้�กระทำาการในนามข้องเรามห้น �าท้�
และคุ้วามรับผดิช้อบท้�จ้ะติ �องปฏิบิตัิติิามข้ �อ
กำาหนดในนโยบายน้� คุ้ำาวา่ “บรษัิัท” ท้�ใช้ �ใน
นโยบายน้�หมายรวมถึงึบคุ้้คุ้ลและหน่วยงาน
ทั �งหมดท้�ติ �องปฏิบิตัิติิามนโยบายน้�

1. ภาพรวม
GXO รวบรวมและรักษัาข้ �อมลูท้�เป็นคุ้วาม
ลบั ทรัพยส์นิทางปัญญา และข้ �อมลูสว่น
บคุ้้คุ้ลในระหวา่งการดำาเนนิธุร้กจิ้ข้องบรษัิัท 
ข้ �อมลูน้�ถึกูรวบรวมจ้ากลกูจ้ �าง ลกูคุ้ �า ผู �ผลติิ
และจั้ดจ้ำาหน่าย และบคุ้้คุ้ลท้�สามอื�น ๆ การ
จั้ดการข้ �อมลูท้�เหมาะสมถึอืเป็นสิ�งสำาคุ้ญั
อยา่งยิ�งในการรักษัาไว �ซึ่ึ�งคุ้วามเช้ื�อใจ้จ้าก
ทก้ฝ่่ายท้�เราทำาธุร้กจิ้ด �วย บรษัิัทม้ง่มั�นท้�จ้ะ
ปฏิบิตัิติิามกฎหมายวา่ด �วยคุ้วามเป็นสว่นติวั
และการคุ้้ �มคุ้รองข้ �อมลูท้�เก้�ยวข้ �องทั �งหมด 
ไมว่า่จ้ะทำาธุร้กจิ้อยูท่้�ใด

หากกฎหมายท้�บงัคุ้บัใช้ �แติกติา่งจ้าก
นโยบายน้�หรอืมข้้ �อบงัคุ้บัท้�เข้ �มงวดกวา่
นโยบายน้� ให �ยดึถึอืกฎหมายเป็นหลกั 
นโยบายน้�ไมไ่ด �ม้ง่เน �นท้�จ้ะสร �างสทิธุหิรอืข้ �อ
ผกูมดัเพิ�มเติมิใด ๆ นอกเหนอืไปจ้ากภายใติ �
กฎหมายท้�บงัคุ้บัใช้ �ท้�มอ้ยู่

2. นิยิาม
2.1. บัรษิัทั: GXO Logistics ในทก้รปู
แบบการดำาเนนิธุร้กจิ้ พนักงานข้อง GXO 
และฝ่่ายอื�น ๆ ทั �งหมดติามท้�นยิามไว �ภายใติ �
หวัข้ �อ “การบงัคุ้บัใช้ �”

2.2. ข้อ้มลูท่�เป็็นิคัวามลบัั: ข้ �อมลูในรปู
แบบใด ๆ ท้�ถึกูติพ้มิพข์้ึ�นหรอืถึกูเผยแพร่

สูส่าธุารณะ ข้ �อมลูท้�เป็นคุ้วามลบัอาจ้รวม
ไปถึงึแผนธุร้กจิ้ รายช้ื�อลกูคุ้ �า ข้ �อมลูการ
กำาหนดราคุ้า ข้ �อมลูกระบวนการ หรอืทกัษัะ
คุ้วามรู �ข้องบรษัิัท

2.3. เจ้า้ข้องข้อ้มลู: บคุ้้คุ้ลท้�ให �ข้ �อมลูสว่น
บคุ้้คุ้ลหรอืข้ �อมลูอื�น ๆ ในการเกบ็รวบรวม

2.4. ทรพัยส์ินิิทางป็ญัญา: ทรัพยส์นิท้�
ไมม่ร้ปูรา่งอนัเป็นผลผลติิมาจ้ากคุ้วามรู �ข้อง
มน้ษัย ์ทรัพยส์นิทางปัญญาอาจ้เป็นรปูธุรรม 
(เช้น่ งานท้�มก้ารคุ้้ �มคุ้รองทางลขิ้สทิธุิ� 
เคุ้รื�องหมายการคุ้ �าท้�ได �รับการคุ้้ �มคุ้รอง หรอื
สิ�งประดษิัฐ์ท์้�มก้ารจ้ดสทิธุบิตัิร) หรอืเป็น
นามธุรรม (เช้น่ คุ้วามลบัทางการคุ้ �าหรอื
แนวคุ้ดิติา่ง ๆ)

2.5. ข้อ้มลูสิว่นิบัคุัคัล: ข้ �อมลูในรปูแบบใด 
ๆ ท้�สามารถึนำามาใช้ �หรอืใช้ �รว่มกบัข้ �อมลูอื�น 
ๆ เพื�อระบถ้ึงึอตัิลกัษัณข์้องบคุ้้คุ้ลได � ข้ �อมลู
สว่นบคุ้้คุ้ลอาจ้หมายรวมถึงึข้ �อมลูติอ่ไปน้�
โดยข้ึ�นอยูก่บัข้อบเข้ติอำานาจ้ติามกฎหมาย 
ได �แก ่ช้ื�อ หมายเลข้ประกนัสงัคุ้ม หรอื
หมายเลข้ประจ้ำาติวัท้�ออกให �โดยรัฐ์บาล ใบ
อน้ญาติข้บัข้้�หรอืหมายเลข้หนังสอืเดนิทาง 
ท้�อยู ่หมายเลข้โทรศัพัท ์ท้�อยูอ่เ้มล 
หมายเลข้บญัช้ท้างการเงนิ รหสัผา่นหรอื 
PIN ข้ �อมลูช้ว้มติิหิรอืข้ �อมลูทางด �านสข้้ภาพ
ท้�เป็นเอกลกัษัณ ์หรอืคุ้ำาติอบท้�มต้ิอ่คุ้ำาถึาม
ด �านคุ้วามปลอดภยัท้�จ้ะช้ว่ยให �สามารถึเข้ �า
ถึงึบญัช้ท้างการเงนิข้องบคุ้้คุ้ลหนึ�ง ๆ ได �

3. มาตรฐานิข้องแนิวทางการป็ฏิบิัตั:ิ 
ข้อ้มลูสิว่นิบัคุัคัล
3.1. การรวบรวมข้อ้มูล: การเกบ็รวบรวม
ข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ลติ �องจ้ำากดัอยูท่้�ข้ �อมลูท้�
จ้ำาเป็นติอ่การใช้ �ในการดำาเนนิงานข้อง
บรษัิัทเทา่นั�น และติ �องถึกูเกบ็รวบรวมด �วยวธิุ้
การท้�ถึกูติ �องและช้อบด �วยกฎหมาย บรษัิัท
จ้ะแจ้ �งให �เจ้ �าข้องข้ �อมลูทราบอยา่งเหมาะ
สมถึงึวตัิถึป้ระสงคุ้ท์้�จ้ะเกบ็รวบรวมข้ �อมลู
สว่นบคุ้้คุ้ลนั�น ๆ

3.2. ใช้:้ บรษัิัทจ้ะจ้ำากดัการใช้ �งานข้ �อมลู
สว่นบคุ้้คุ้ลเพย้งเพื�อวตัิถึป้ระสงคุ้ท์้�ติ �องเกบ็
รวบรวมข้ �อมลูนั�น ๆ เว �นแติว่า่ได �รับอน้ญาติ
ติามกฎหมายหรอืได �รับคุ้วามยนิยอมจ้าก
เจ้ �าข้องข้ �อมลู

3.3 . คัณุภาพและการเก็บัรกัษัา: บรษัิัท
จ้ะใช้ �มาติรการท้�สมเหติส้มผลในการเกบ็
รวบรวมและและรักษัาข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ล
ทั �งหมดท้�ได �มาให �ถึกูติ �องและเป็นปัจ้จ้บ้นั 
ข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ลจ้ะถึกูจั้ดเกบ็ ลบ หรอื
ทำาลายเมื�อไมม่คุ้้วามจ้ำาเป็นในการใช้ �งาน
เพื�อวตัิถึป้ระสงคุ้ท์้�ช้อบด �วยกฎหมายอก้
ติอ่ไป หรอืจ้ำาเป็นติ �องเกบ็รักษัาไว �ติาม
กฎหมาย

3.4. คัวามป็ลอดภยั: บรษัิัทจ้ะใช้ �การ
คุ้วบคุ้ม้เช้งิเทคุ้นคิุ้และข้ององคุ้ก์รท้�สม
เหติส้มผลในการป�องกนัข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ล
ทั �งหมดท้�อยูใ่นคุ้รอบคุ้รองจ้ากการถึกูเปิด
เผยอยา่งไมเ่หมาะสม การเข้ �าถึงึหรอืการใช้ �
งานโดยไมไ่ด �รับอน้ญาติ การทำาลาย หรอื
การสญูหาย

3.5. การเปิ็ดเผยข้อ้มลู: บรษัิัทจ้ะไมเ่ปิด
เผยหรอืแบง่ปันข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ลกบับคุ้้คุ้ล
หรอืหน่วยงานอื�นใด เว �นแติว่า่การเปิดเผย
ข้ �อมลูนั�นได �รับอน้ญาติติามกฎหมาย หรอืได �
รับคุ้วามยนิยอมจ้ากเจ้ �าข้องข้ �อมลู

3.6.  สิทิธิขิ้องเจ้า้ข้องข้อ้มลู: บรษัิัทติ �อง
ให �สทิธุอิยา่งเหมาะสมแกเ่จ้ �าข้องข้ �อมลูใน
การเข้ �าถึงึ แก �ไข้ และลบข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ลท้�
เก้�ยวกบัเจ้ �าข้องข้ �อมลูซึ่ึ�งบรษัิัทเป็นผู �คุ้รอบ
คุ้รองอยู่

3.7. การรายงานิการร ั�วไหลข้องข้อ้มลู: 
บรษัิัทติ �องรายงานการข้โมยข้ �อมลูใด ๆ  
ท้�เก้�ยวข้ �องกบัข้ �อมลูสว่นบคุ้้คุ้ลให �ฝ่่ายท้�
เก้�ยวข้ �องทราบภายในระยะเวลาท้�ระบต้ิามท้�
กฎหมายท้�บงัคุ้บัใช้ �กำาหนด

การคัุม้คัรองข้อ้มลู

นิโยบัายจ้รยิธิรรมทางธิรุกจิ้
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4. มาตรฐานิข้องแนิวทางการป็ฏิบิัตั:ิ 
ข้อ้มลูท่�เป็็นิคัวามลบััและทรพัยส์ินิิทาง
ป็ญัญา
4.1. การเปิ็ดเผยข้อ้มลู: บรษัิัทจ้ะเปิด
เผยข้ �อมลูท้�เป็นคุ้วามลบัหรอืทรัพยส์นิทาง
ปัญญาทั �งภายในและภายนอกได �เฉพาะเมื�อ
อยูบ่นพื�นฐ์านข้อง “การจ้ำาเป็นติ �องรู �” และ
คุ้วามจ้ำาเป็นติอ่การดำาเนนิธุร้กจิ้เทา่นั�น โดย
จ้ะสามารถึแบง่ปันข้ �อมลูนั�น ๆ แกภ่าย 
นอกได �ก็ติอ่เมื�อมก้ารใช้ �มาติรการป�องกนัท้�
เหมาะสม เช้น่ ข้ �อติกลงในการห �ามเปิดเผย
ข้ �อมลู

4.2. คัวามป็ลอดภยั: บรษัิัทจ้ะใช้ �การ
มาติรการทางเทคุ้นคิุ้และข้ององคุ้ก์รท้�สม
เหติส้มผลในการป�องกนัข้ �อมลูท้�เป็นคุ้วาม
ลบัและทรัพยส์นิทางปัญญาทั �งหมดจ้ากการ
ถึกูเปิดเผยอยา่งไมเ่หมาะสม การเข้ �าถึงึหรอื
การใช้ �งานโดยไมไ่ด �รับอน้ญาติ การทำาลาย 
หรอืการสญูหาย

4.3. การเก็บัรกัษัา: บรษัิัทจ้ะจั้ดเกบ็ ลบ 
หรอืทำาลายข้ �อมลูท้�เป็นคุ้วามลบัเมื�อไมม่้
คุ้วามจ้ำาเป็นในการใช้ �งานเพื�อวตัิถึป้ระสงคุ้ท์้�
ช้อบด �วยกฎหมายอก้ติอ่ไป โดยให �เป็นไป
ติามกฎหมายการเกบ็รักษัาข้ �อมลูท้�บงัคุ้บัใช้ �

4.4 . ข้อ้ผกูมดัตอ่เนิ่�อง: ทก้คุ้นท้�มห้น �าท้�
ปฏิบิตัิติิามนโยบายน้�จ้ะมข้้ �อผกูมดัติอ่เนื�อง
ในการห �ามเปิดเผยข้ �อมลูท้�เป็นคุ้วามลบัและ
ทรัพยส์นิทางปัญญาข้องบรษัิัทหลงัจ้ากท้�
ออกจ้ากบรษัิัทไปแล �ว

5. การรายงานิ
ทก้คุ้นท้�มห้น �าท้�ปฏิบิตัิติิามนโยบายน้�จ้ะติ �อง
รายงานการรั�วไหลข้องข้ �อมลูท้�เกดิข้ึ�นจ้รงิ
หรอืสงสยัวา่เกดิข้ึ�น และ/หรอืการกระทำาผดิ
หรอืการกระทำาท้�มแ้นวโน �มวา่เป็นการละเมดิ
นโยบายน้�และ/หรอืกฎหมายคุ้วามเป็นสว่น
ติวัข้องข้ �อมลูท้�บงัคุ้บัใช้ �โดยทนัท ้GXO ไม่
อน้ญาติให �มก้ารติอบโติ �บคุ้้คุ้ลท้�รายงาน
โดยสจ้้รติิใจ้เก้�ยวกบัข้ �อกงัวล การกระทำาผดิ 
และ/หรอืการกระทำาท้�มแ้นวโน �มวา่เป็นการ
ละเมดินโยบายข้องบรษัิัทหรอืกฎหมายท้�
บงัคุ้บัใช้ �

สามารถึสง่รายงานไปยงัสำานักกำากบัดแูล
การปฏิบิตัิติิามหลกัจ้รยิธุรรมและกฎเกณฑ์์
โดยติรงได �ท้� ethics@gxo.com นอกจ้าก
น้� คุ้ณ้สามารถึเย้�ยมช้มเว็บไซึ่ติจ์้รยิธุรรม
ข้องเราได �ท้� https://ethics.gxo.com ซึ่ึ�ง
คุ้ณ้สามารถึคุ้ �นหาติวัเลอืกการรายงานแบบ
อื�นได � คุ้ณ้สามารถึรายงานข้ �อกงัวลโดยไม่
ระบช้้ื�อตินเองได � เว �นแติว่า่กฎหมายท �องถึิ�น
ท้�บงัคุ้บัใช้ �ได �ห �ามไว � 

 คุ้ณ้สามารถึข้อรับข้ �อมลูและคุ้ำาแนะนำาเพิ�ม
เติมิเก้�ยวกบันโยบายน้�ได �จ้ากสำานักกำากบั
ดแูลการปฏิบิตัิติิามหลกัจ้รยิธุรรมและกฎ
เกณฑ์ท์้� ethics@gxo.com แม �จ้ะมห้น �าท้�
ในการคุ้้ �มคุ้รองและไมเ่ปิดเผยข้ �อมลูท้�เป็น
คุ้วามลบัหรอืเป็นกรรมสทิธุิ�ข้องบรษัิัทติาม
ท้�ระบไ้ว �ในท้�น้�และในนโยบายอื�น ๆ ข้อง 
GXO แติบ่คุ้้คุ้ลหนึ�งจ้ะไมต่ิ �องรับผดิทาง
อาญาหรอืทางแพง่ภายใติ �กฎหมายคุ้วามลบั
ทางการคุ้ �า สำาหรับการเปิดเผยข้ �อมลูคุ้วาม
ลบัทางการคุ้ �าให �แกเ่จ้ �าหน �าท้��รัฐ์บาลหรอื

ทนายคุ้วาม เมื�อข้ �อมลูนั�นถึกูเปิดเผยเพื�อ
วตัิถึป้ระสงคุ้ใ์นการรายงานหรอืการมส้ว่น
รว่มในการสอบสวนการละเมดิกฎหมายท้�น่า
สงสยัเทา่นั�น นอกจ้ากน้� ลกูจ้ �างท้�ยื�นฟ้�อง
ร �องคุ้ดต้ิอ่นายจ้ �างข้องตินสำาหรับการติอบโติ �
ลกูจ้ �างผู �ท้�รายงานพฤติกิรรมติ �องสงสยัท้�
อาจ้เป็นการละเมดิติอ่กฎหมายสามารถึเปิด
เผยคุ้วามลบัทางการคุ้ �าให �แกท่นายคุ้วาม
ข้องตินและระหวา่งการติอ่สู �คุ้ดไ้ด � ติราบ
ใดท้�ข้ �อมลูคุ้วามลบัทางการคุ้ �านั�นถึกูปิด
ผนกึไว �ระหวา่งการยื�นฟ้�อง

6. กรณ่ยกเวน้ิในินิโยบัาย
ข้ �อยกเว �นหรอืการเปล้�ยนแปลงใด ๆ จ้าก
นโยบายน้�จ้ะติ �องได �รับการอน้มตัิเิป็นลาย
ลกัษัณอ์กัษัรจ้ากประธุานเจ้ �าหน �าท้�ฝ่่าย
กำากบัดแูลข้องบรษัิัท

7. การไมป่็ฏิบิัตัติามนิโยบัาย
การไมป่ฏิบิตัิติิามนโยบายน้�อาจ้สง่ผลสบื
เนื�องท้�ร �ายแรงติอ่บรษัิัทและบคุ้้คุ้ลท้�มส้ว่น
เก้�ยวข้ �อง รวมไปถึงึการดำาเนนิคุ้ดท้างแพง่
หรอืทางอาญา โทษัปรับ และโทษัจ้ำาคุ้ก้ท้�
อาจ้เกดิข้ึ�นได � การฝ่่าฝื่นนโยบายน้�ยงัอาจ้
สง่ผลให �เกดิการลงโทษัทางวนัิยท้�ร �ายแรง 
ซึ่ึ�งรวมถึงึการเลกิจ้ �าง

นิโยบัายจ้รยิธิรรมทางธิรุกจิ้
การคัุม้คัรองข้อ้มลู
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