นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ

การปฏิิบั ัติิตามกฎเกณฑ์์ด้า้
นการค้้าระดั ับสากล
การบั ังคั ับใช้ ้

ว่่า “การคว่ำำ�� บาตร” ที่่�ใช้ ้ในนโยบายนี้้ไ
� ม่่รวม
ถึึงมาตรการลงโทษหรืือการห้ ้ามค้ ้าขายที่่�
กระทำำ�โดยรััฐบาลสหรััฐฯ

นโยบายการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์ด้ ้านการ
ค้ ้าระดัับสากลนี้้� (“นโยบาย”) บัังคัับใช้ ้
กัับ GXO Logistics, Inc. รวมทั้้ง� บริิษััท
2.2. บริิษั ัท: คำำ�นี้ที่่
้� ใ� ช้ ้ในเอกสารฉบัับนี้้�
ในเครืือ แผนก และหน่่วยงานปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
หมายถึึง GXO Logistics ในทุุกรููปแบบการ
อื่่�น ๆ ทั้้ง� หมด (เรีียกรวมว่่า “GXO” หรืือ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ พนัักงานของ GXO และฝ่่ าย
“บริิษััท”) ผู้้ �อำำ�นวยการ เจ้ ้าหน้ ้าที่่� และ
อื่่�น ๆ ทั้้ง� หมดตามที่่�นิย
ิ ามไว้ ้ภายใต้ ้หััวข้ ้อ
พนัักงานทุุกคนของ GXO รวมถึึงบุุคคล
“การบัังคัับใช้ ้”
ที่่�สามที่่�กระทำำ�การในนามของเรามีีหน้ ้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�จะต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อ
2.3. การห้้ามค้้าขายและมาตรการ
กำำ�หนดในนโยบายนี้้� คำำ�ว่า่ “บริิษััท” ที่่�ใช้ ้ใน ลงโทษ: การห้ ้ามไม่่ให้ ้มีีการค้ ้าใด ๆ ใน
นโยบายนี้้ห
� มายรวมถึึงบุุคคลและหน่่วยงาน หรืือกัับประเทศบางประเทศ หรืือกัับบุุคคล
ทั้้ง� หมดที่่�ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้�
หรืือหน่่วยงานที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อต้ ้องห้ ้ามของ
รััฐบาลต่่าง ๆ หรืือสมาคมระหว่่างประเทศ
1. ภาพรวม
GXO มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
่ ออก: การขนย้ ้ายรายการ
2.4. การส่ง
ข้ ้อบัังคัับด้ ้านการค้ ้าที่่�บังั คัับใช้ ้ทั้้ง� หมด
สิ่่�งของข้ ้ามเขตแดนระหว่่างประเทศ หรืือ
ในทุุกที่่�ที่่เ� ราดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้ง� การห้ ้าม
ในกรณีีที่่�เป็็ นข้ ้อมููล ให้ ้แก่่บุคค
ุ ลที่่�ไม่่ใช่่
ค้ ้าขายและมาตรการลงโทษ และข้ ้อจำำ�กัด
ั
พลเมืืองหรืือผู้้ �พำำ�นัักอาศััยถาวรโดยถููก
ด้ ้านการค้ ้าที่่�นำำ�มาใช้ ้โดยสหรััฐฯ สหภาพ
กฎหมายในประเทศต้ ้นทางของข้ ้อมููลนั้้�น ไม่่
ยุุโรป และผู้้ �มีีอำำ�นาจควบคุุมและประเทศ
ว่่าจะเป็็ นที่่�ใดก็็ตาม
อื่่�น ๆ เนื่่�องจากกฎหมายของสหรััฐฯ อาจ
บัังคัับใช้ ้กัับหน่่วยงานปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารของ GXO 2.5. การนำำ�เข้้า: การรัับสิินค้ ้าเข้ ้ามาภายใน
พนัักงาน สิินทรััพย์์ สิินค้ ้า เทคโนโลยีี หรืือ ประเทศ และโดยทั่่�วไปต้ ้องเป็็ นไปตาม
บริิการที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในประเทศอื่่�น ๆ นอกเหนืือ
กฎหมายศุุลกากร
ไปจากกฎหมายท้ ้องถิ่่�นของประเทศที่่�บังั คัับ
ใช้ ้ บริิษััทจะต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายของ
2.6. รายการสิ่่ง� ของ: นิิยามอย่่างกว้ ้าง
สหรััฐฯ ที่่�บังั คัับใช้ ้ทั้้ง� หมดไม่่ว่า่ จะดำำ�เนิิน
ๆ ว่่าเป็็ นสิินค้ ้า เทคโนโลยีี (รวมทั้้ง� ข้ ้อมููล
ธุุรกิิจอยู่่�ที่่�ใดก็็ตาม หากกฎหมายหรืือข้ ้อ
ฉบัับพิิมพ์์หรืือที่่�จััดเก็็บไว้ ้ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
บัังคัับใดขััดแย้ ้งกัับกฎหมายของสหรััฐฯ
ิ ทางปัั ญญา) และบริิการต่่าง ๆ
หรืือทรััพย์์สิน
หรืือกฎหมายของประเทศอื่่�น การทำำ�ธุุรกรรม
ใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับกฎหมายที่่�มีีข้ ้อขััดแย้ ้ง
่ สินค้
ิ า้ กลั ับออกนอกประเทศ:
2.7. การส่ง
จะต้ ้องชะลอไว้ ้จนกว่่าจะได้ ้รัับคำำ�แนะนำำ �
การขนย้ ้ายรายการสิ่่�งของจากประเทศหนึ่่�ง
เป็็ นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรจากทีีมกำำ�กับ
ั ดููแลการ ไปยัังอีีกประเทศหนึ่่�งหลัังจากที่่�รายการ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายด้ ้านการค้ ้าระดัับสากล
สิ่่�งของนั้้�นถููกส่่งออกไปจากประเทศต้ ้น
ทางแล้ ้ว
2. นิิยาม
2.1. การร่่วมกั ันคว่ำำ�บ
� าตรทางการค้้า:
3. มาตรฐานของแนวทางการปฏิิบั ัติิ
การห้ ้าม ขััดขวาง หรืือปฏิิเสธการทำำ�ธุุรกิิจ
3.1. เราไม่่ทำ�
ำ ธุุรกิิจที่่ไ� ม่่ได้้รั ับอนุุญาต
กัับบุุคคล องค์์กร หรืือประเทศหนึ่่�ง ๆ คำำ�
กั ับประเทศหรืือผู้้ �ที่ถู
่� ก
ู มาตรการลงโทษ:
©2021 GXO สงวนลิิขสิิทธิ์์ทั้
� ง้ � หมด

บริิษััทจะไม่่ประกอบธุุรกิิจโดยไม่่ได้ ้รัับ
อนุุญาต: (i) ใน กัับ หรืือเพื่่�อประเทศที่่�ถููกสั่่�ง
ห้ ้ามค้ ้าขายหรืืออยู่่�ภายใต้ ้มาตรการลงโทษ
หรืือ (ii) กัับ หรืือเพื่่�อบุุคคลหรืือหน่่วยงาน
ใด ๆ ที่่�ปรากฏอยู่่�ในรายชื่่�อผู้้ �ที่่�ถููกสั่่�งห้ ้าม
ค้ ้าขายหรืืออยู่่�ภายใต้ ้มาตรการลงโทษของ
สหภาพยุุโรป สหประชาชาติิ สหรััฐอเมริิกา
หรืือรายชื่่�ออื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง การห้ ้ามนี้้ร� วม
ถึึงแต่่ไม่่จำำ�กัด
ั เพีียงการทำำ�ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการ
ขนส่่งสิินค้ ้า การคลัังสิินค้ ้า หรืือการให้ ้หรืือ
การรัับบริิการต่่าง ๆ หากมีีหลัักการที่่�ชอบ
ด้ ้วยกฎหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจดังั กล่่าว
รวมทั้้ง� การไม่่สามารถใช้ ้ประโยชน์์ได้ ้จาก
การจำำ�กัด
ั หรืือมีีการบัังคัับใช้ ้กฎหมายของ
ทางรััฐบาล จะต้ ้องได้ ้รัับคำำ�แนะนำำ �เป็็ นลาย
ลัักษณ์์อัก
ั ษรจากทีีมกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎหมายด้ ้านการค้ ้าระดัับสากลก่่อนเริ่่�ม
ดำำ�เนิินธุุรกิิจดังั กล่่าว
3.2. เราไม่่มีีส่ว่ นร่่วมในการคว่ำำ�บ
� าตร
ทางการค้้า: บริิษััทจะไม่่เข้ ้าร่่วมในการ
คว่ำำ�� บาตรทางการค้ ้าที่่�ไม่่ได้ ้เป็็ นมาตรการ
ลงโทษของรััฐบาลสหรััฐฯ รวมทั้้ง� ข้ ้อตกลง
ที่่�จะแบ่่งแยกหรืือปฏิิเสธการทำำ�ธุุรกิิจกับ
ั บาง
ประเทศ เช่่น อิิสราเอล คำำ�ขอร้ ้องใด ๆ เพื่่�อ
เข้ ้าร่่วมในการคว่ำำ�� บาตรจะต้ ้องถููกรายงานให้ ้
ทีีมกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายด้ ้าน
การค้ ้าระดัับสากลทราบ และต้ ้องถููกปฏิิเสธ
คำำ�ร้ ้องขอเพื่่�อการร่่วมกัันคว่ำำ�� บาตรทางการ
ค้ ้าทั้้ง� หมดจะต้ ้องถููกรายงานไปยัังรััฐบาล
สหรััฐฯ โดยประธานเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ฝ่่ายกำำ�กับ
ั
ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายหรืือผู้้ �ที่่�ได้ ้รัับ
มอบหมายตามที่่�กฎหมายสหรััฐฯ กำำ�หนด
่ สินค้
ิ า้
3.3. เราดููแลจั ัดการการขนส่ง
และการทำำ�ธุุรกรรมอื่่�น ๆ อย่่างเหมาะ
สม: ก่่อนดำำ�เนิินการขนส่่งสิินค้ ้าระหว่่าง
ประเทศหรืือภายในประเทศ หรืือธุุรกรรม
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานหรืือ
บริิการด้ ้านลอจิิสติิกส์์อื่่น
� ๆ (แต่่ละอย่่าง
เรีียกว่่า “ธุุรกรรม”) บริิษััทจะต้ ้องตรวจ

นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การปฏิิบั ัติิตามกฎเกณฑ์์ด้า้ นการค้้าระดั ับสากล
ิ า้
สอบว่่าธุุรกรรมนั้้�นสอดคล้ ้องกัับการควบคุุม 3.5. เราดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมการนำำ�เข้้าสินค้
ทางการค้ ้าที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง โดยที่่�: (i) การทำำ�
อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย: บริิษััทจะ
ธุุรกรรมเป็็ นไปตามกฎเกณฑ์์การห้ ้ามค้ ้าขาย ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อบัังคัับด้ ้านการนำำ �เข้ ้าและ
ิ ค้ ้าเข้ ้ามาใน
และมาตรการลงโทษที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง; (ii) ทุุก
ศุุลกากรทั้้ง� หมดเมื่่�อต้ ้องนำำ �สิน
ฝ่่ ายในธุุรกรรมผ่่านการคััดกรองจากราย
ประเทศ และจะให้ ้ข้ ้อมููลที่่�ครบถ้ ้วนและถููก
ชื่่�อผู้้ �ที่่�อยู่่�ภายใต้ ้มาตรการลงโทษ (iii)
ต้ ้องแก่่หน่่วยงานของรััฐบาลที่่�เป็็ นผู้้ �ดููแล
กำำ�หนดประเภทการส่่งออก ถ้ ้ามีี; (iv) ระบุุ
(เช่่น คำำ�อธิิบายสิินค้ ้า มููลค่่าสิินค้ ้า และ
ิ ค้ ้า รวมทั้้ง� ข้ ้อมููลอื่่�น
การอนุุญาตที่่�เหมาะสมจากรััฐบาล; และ
ต้ ้นทางที่่�ผลิิตสิน
(v) มีีเอกสารการส่่งออก/นำำ �เข้ ้าที่่�จำำ�เป็็ น
ๆ ทั้้ง� หมดตามที่่�กฎหมายและข้ ้อบัังคัับ
ทั้้ง� หมดครบถ้ ้วน กรุุณาอ่่านขั้้�นตอนการ
กำำ�หนด)
กำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายด้ ้านการ
ค้ ้าของ GXO ซึ่่�งสามารถพบได้ ้ในเว็็บไซต์์ 4. การตรวจสอบ
SharePoint ที่่�มีีหัวั ข้ ้อว่่า "แหล่่งข้ ้อมููล
บริิษััทจะดำำ�เนิินการตรวจสอบเป็็ นระยะ
เรื่่�องการกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
และ/หรืือทำำ�การประเมิินตนเองตาม
ด้ ้านการค้ ้าและการสอบทานบุุคคลที่่�สาม"
โปรแกรมการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์์ด้ ้านการ
สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �เพิ่่�มเติิม หรืือติิดต่อ
่ ทีีม
ค้ ้าระดัับสากล ตรวจสอบการละเมิิดการ
กำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายด้ ้าน
ควบคุุมด้ ้านการค้ ้าระหว่่างประเทศที่่�อาจ
การค้ ้าระดัับสากลได้ ้ที่่�
เกิิดขึ้้น
� รวมทั้้ง� ระบุุและใช้ ้มาตรการแก้ ้ไข
Tradecompliance@gxo.com
ที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อบรรเทาความเสีียหายและลด
ความเสี่่�ยงของการละเมิิด
่ ออกสินค้
ิ า้
3.4. เราดำำ�เนิินกิจ
ิ กรรมการส่ง
อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย: บริิษััทจะ
5. การรายงาน
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามเงื่่�อนไขและข้ ้อกำำ�หนดของการ
ทุุกคนที่่�มีีหน้ ้าที่่�ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้จ
� ะ
ออกใบอนุุญาตและเอกสารอนุุญาตทั้้ง� หมด ต้ ้องรายงานการกระทำำ�ผิด
ิ หรืือการกระทำำ�ที่่�
ที่่�บังั คัับใช้ ้ รวมทั้้ง� การจััดเส้ ้นทางการขนส่่ง มีีแนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิดนโยบายนี้้แ
� ละ/
สิินค้ ้าไปยัังและผ่่านทางฝ่่ ายและสถาน
หรืือกฎหมายการค้ ้าระหว่่างประเทศที่่�บังั คัับ
ที่่�ต่า่ ง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้ ้ในใบอนุุญาตหรืือ
ใช้ ้โดยทัันทีี GXO ไม่่อนุุญาตให้ ้มีีการ
เอกสารอนุุญาตเท่่านั้้�น บริิษััทจะไม่่จััดเส้ ้น
ตอบโต้ ้บุุคคลที่่�รายงานโดยสุุจริต
ิ ใจเกี่่�ยว
ทางหรืือเปลี่่�ยนเส้ ้นทางการขนส่่งสิินค้ ้าด้ ้วย กัับข้ ้อกัังวล การกระทำำ�ผิด
ิ และ/หรืือ
วิิธีีใด ๆ ก็็ตามที่่�ไม่่สอดคล้ ้องกัับใบอนุุญาต การกระทำำ�ที่่มีี
� แนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิด
หรืือเอกสารอนุุญาต บริิษััทจะไม่่จััดเส้ ้น
นโยบายของบริิษััทหรืือกฎหมายที่่�บังั คัั
ทางการขนส่่งสิินค้ ้าของกองทััพที่่�อยู่่�ภาย
บใช้ ้ สามารถส่่งรายงานไปยัังทีีมกำำ�กับ
ั
ใต้ ้การควบคุุมผ่่านทางประเทศที่่�ถููกปิิ ดล้ ้อม ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายด้ ้าน
ด้ ้านการค้ ้าอาวุุธ เว้ ้นแต่่ว่า่ จะได้ ้รัับอนุุญาต
การค้ ้าระดัับสากลโดยตรงได้ ้ที่่�
จากทางรััฐบาลสหรััฐฯ
Tradecompliance@gxo.com หรืือสำำ�นััก
กำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและ
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กฎเกณฑ์์ที่่� ethics@gxo.com นอกจากนี้้�
คุุณสามารถเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์จริย
ิ ธรรมของ
เราได้ ้ที่่� https://ethics.gxo.com ซึ่่�งคุุณ
สามารถค้ ้นหาตััวเลืือกการรายงานแบบอื่่�น
ได้ ้ คุุณสามารถรายงานข้ ้อกัังวลโดยไม่่ระบุุ
ชื่่�อตนเองได้ ้ เว้ ้นแต่่ว่า่ กฎหมายท้ ้องถิ่่�นที่่�
บัังคัับใช้ ้ได้ ้ห้ ้ามไว้ ้ คุุณสามารถขอรัับข้ ้อมููล
เพิ่่�มเติิมและแนวทางเกี่่�ยวกัับนโยบายนี้้� รวม
ทั้ง้ � ข้ ้อบัังคัับของสหรััฐฯ สหภาพยุุโรป และ
อื่่�น ๆ และมาตรการควบคุุมด้ ้านการส่่งออก
ของประเทศต่่าง ๆ ได้ ้จากทีีมกำำ�กับ
ั ดููแลการ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายด้ ้านการค้ ้าระดัับสากลที่่�
Tradecompliance@gxo.com หากคุุณ
เชื่่�อว่่ามีีเหตุุการณ์์ใดที่่�นโยบายนี้้ขั
� ด
ั แย้ ้งกัับ
ข้ ้อบัังคัับด้ ้านกฎหมายของท้ ้องถิ่่�น ให้ ้ติิด
ต่่อทีีมกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ด้ ้านการค้ ้าระดัับสากลที่่�
Tradecompliance@gxo.com
6. กรณีียกเว้้นในนโยบาย
ข้ ้อยกเว้ ้นหรืือการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ จาก
นโยบายนี้้จ
� ะต้ ้องได้ ้รัับการอนุุมัติ
ั เิ ป็็ นลาย
ลัักษณ์์อัก
ั ษรจากประธานเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ฝ่่าย
กำำ�กับ
ั ดููแลของบริิษััท
7. การไม่่ปฏิิบั ัติิตามนโยบาย
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้อ
� าจส่่งผลสืืบ
เนื่่�องที่่�ร้ ้ายแรงต่่อบริิษััทและบุุคคลที่่�มีีส่ว่ น
เกี่่�ยวข้ ้อง รวมไปถึึงการดำำ�เนิินคดีีทางแพ่่ง
หรืือทางอาญา โทษปรัับ และโทษจำำ�คุก
ุ ที่่�
อาจเกิิดขึ้้น
� ได้ ้ การละเมิิดนโยบายนี้้ยั
� งั อาจ
ส่่งผลให้ ้เกิิดการลงโทษทางวิินััยอย่่างร้ ้าย
แรง ซึ่่�งรวมถึึงการเลิิกจ้ ้าง

