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การบังัคับััใช้้

นโยบายการปฏิบิตัิติิามกฎเกณฑ์ด์้า้นการ
ค้า้ระด้บัสากลน้� (“นโยบาย”) บงัค้บัใช้ ้
กบั GXO Logistics, Inc. รวมทั้ั �งบรษัิัทั้
ในเค้รอื แผนก และหน่วยงานปฏิบิตัิกิาร
อื�น ๆ ทั้ั �งหมด้ (เรย้กรวมวา่ “GXO” หรอื 
“บรษัิัทั้”) ผ้อ้ำานวยการ เจ้า้หนา้ทั้้� และ
พนักงานทั้กุค้นของ GXO รวมถึงึบคุ้ค้ล
ทั้้�สามทั้้�กระทั้ำาการในนามของเรามห้นา้ทั้้�
และค้วามรับผดิ้ช้อบทั้้�จ้ะติอ้งปฏิบิตัิติิามขอ้
กำาหนด้ในนโยบายน้� ค้ำาวา่ “บรษัิัทั้” ทั้้�ใช้ใ้น
นโยบายน้�หมายรวมถึงึบคุ้ค้ลและหน่วยงาน
ทั้ั �งหมด้ทั้้�ติอ้งปฏิบิตัิติิามนโยบายน้�

1. ภาพรวม
GXO มุง่มั�นทั้้�จ้ะปฏิบิตัิติิามกฎหมายและ
ขอ้บงัค้บัด้า้นการค้า้ทั้้�บงัค้บัใช้ท้ั้ั �งหมด้
ในทั้กุทั้้�ทั้้�เราด้ำาเนนิธุรุกจิ้ รวมทั้ั �งการหา้ม
ค้า้ขายและมาติรการลงโทั้ษั และขอ้จ้ำากดั้
ด้า้นการค้า้ทั้้�นำามาใช้โ้ด้ยสหรัฐฯ สหภาพ
ยโุรป และผ้ม้อ้ำานาจ้ค้วบค้มุและประเทั้ศ
อื�น ๆ เนื�องจ้ากกฎหมายของสหรัฐฯ อาจ้
บงัค้บัใช้ก้บัหน่วยงานปฏิบิตัิกิารของ GXO 
พนักงาน สนิทั้รัพย ์สนิค้า้ เทั้ค้โนโลย ้หรอื
บรกิารทั้้�ติั �งอย้ใ่นประเทั้ศอื�น ๆ นอกเหนอื
ไปจ้ากกฎหมายทั้อ้งถึิ�นของประเทั้ศทั้้�บงัค้บั
ใช้ ้บรษัิัทั้จ้ะติอ้งปฏิบิตัิติิามกฎหมายของ
สหรัฐฯ ทั้้�บงัค้บัใช้ท้ั้ั �งหมด้ไมว่า่จ้ะด้ำาเนนิ
ธุรุกจิ้อย้ท่ั้้�ใด้ก็ติาม หากกฎหมายหรอืขอ้
บงัค้บัใด้ขดั้แยง้กบักฎหมายของสหรัฐฯ 
หรอืกฎหมายของประเทั้ศอื�น การทั้ำาธุรุกรรม
ใด้ ๆ ทั้้�เก้�ยวขอ้งกบักฎหมายทั้้�มข้อ้ขดั้แยง้
จ้ะติอ้งช้ะลอไวจ้้นกวา่จ้ะได้รั้บค้ำาแนะนำา
เป็นลายลกัษัณอ์กัษัรจ้ากทั้ม้กำากบัด้แ้ลการ
ปฏิบิตัิติิามกฎหมายด้า้นการค้า้ระด้บัสากล

2. นิยิาม
2.1. การรว่มกนัิคัวำ�าบัาตรทางการคัา้: 
การหา้ม ขดั้ขวาง หรอืปฏิเิสธุการทั้ำาธุรุกจิ้
กบับคุ้ค้ล องค้ก์ร หรอืประเทั้ศหนึ�ง ๆ ค้ำา

วา่ “การค้วำ�าบาติร” ทั้้�ใช้ใ้นนโยบายน้�ไมร่วม
ถึงึมาติรการลงโทั้ษัหรอืการหา้มค้า้ขายทั้้�
กระทั้ำาโด้ยรัฐบาลสหรัฐฯ

2.2. บัรษิัทั: ค้ำาน้�ทั้้�ใช้ใ้นเอกสารฉบบัน้�
หมายถึงึ GXO Logistics ในทั้กุรป้แบบการ
ด้ำาเนนิธุรุกจิ้ พนักงานของ GXO และฝ่่าย
อื�น ๆ ทั้ั �งหมด้ติามทั้้�นยิามไวภ้ายใติห้วัขอ้ 
“การบงัค้บัใช้”้

2.3. การห้า้มคัา้ขายและมาตรการ
ลงโทษั: การหา้มไมใ่หม้ก้ารค้า้ใด้ ๆ ใน
หรอืกบัประเทั้ศบางประเทั้ศ หรอืกบับคุ้ค้ล
หรอืหน่วยงานทั้้�อย้ใ่นรายช้ื�อติอ้งหา้มของ
รัฐบาลติา่ง ๆ หรอืสมาค้มระหวา่งประเทั้ศ

2.4. การส่ง่ออก: การขนยา้ยรายการ
สิ�งของขา้มเขติแด้นระหวา่งประเทั้ศ หรอื
ในกรณ้ทั้้�เป็นขอ้มล้ ใหแ้กบ่คุ้ค้ลทั้้�ไมใ่ช้่
พลเมอืงหรอืผ้พ้ำานักอาศยัถึาวรโด้ยถึก้
กฎหมายในประเทั้ศติน้ทั้างของขอ้มล้นั�น ไม่
วา่จ้ะเป็นทั้้�ใด้ก็ติาม

2.5. การนิำาเขา้: การรับสนิค้า้เขา้มาภายใน
ประเทั้ศ และโด้ยทั้ั�วไปติอ้งเป็นไปติาม
กฎหมายศลุกากร

2.6. รายการส่ิ�งของ: นยิามอยา่งกวา้ง 
ๆ วา่เป็นสนิค้า้ เทั้ค้โนโลย ้(รวมทั้ั �งขอ้มล้
ฉบบัพมิพห์รอืทั้้�จั้ด้เกบ็ไวท้ั้างอเิล็กทั้รอนกิส ์
หรอืทั้รัพยส์นิทั้างปัญญา) และบรกิารติา่ง ๆ

2.7. การส่ง่ส่นิิคัา้กลบััออกนิอกประเทศ: 
การขนยา้ยรายการสิ�งของจ้ากประเทั้ศหนึ�ง
ไปยงัอก้ประเทั้ศหนึ�งหลงัจ้ากทั้้�รายการ
สิ�งของนั�นถึก้สง่ออกไปจ้ากประเทั้ศติน้ 
ทั้างแลว้

3.  มาตรฐานิของแนิวทางการปฏิบิัตั ิ
3.1. เราไมท่ำาธุรุกจิท่�ไมไ่ด้ร้บััอนิญุาต
กบััประเทศห้รอืผู้้ท้ ่�ถูก้มาตรการลงโทษั: 

บรษัิัทั้จ้ะไมป่ระกอบธุรุกจิ้โด้ยไมไ่ด้รั้บ
อนุญาติ: (i) ใน กบั หรอืเพื�อประเทั้ศทั้้�ถึก้สั�ง
หา้มค้า้ขายหรอือย้ภ่ายใติม้าติรการลงโทั้ษั 
หรอื (ii) กบั หรอืเพื�อบคุ้ค้ลหรอืหน่วยงาน
ใด้ ๆ ทั้้�ปรากฏิอย้ใ่นรายช้ื�อผ้ท้ั้้�ถึก้สั�งหา้ม
ค้า้ขายหรอือย้ภ่ายใติม้าติรการลงโทั้ษัของ
สหภาพยโุรป สหประช้าช้าติ ิสหรัฐอเมรกิา 
หรอืรายช้ื�ออื�น ๆ ทั้้�เก้�ยวขอ้ง การหา้มน้�รวม
ถึงึแติไ่มจ่้ำากดั้เพย้งการทั้ำาธุรุกจิ้เก้�ยวกบัการ
ขนสง่สนิค้า้ การค้ลงัสนิค้า้ หรอืการใหห้รอื
การรับบรกิารติา่ง ๆ หากมห้ลกัการทั้้�ช้อบ
ด้ว้ยกฎหมายในการด้ำาเนนิธุรุกจิ้ด้งักลา่ว 
รวมทั้ั �งการไมส่ามารถึใช้ป้ระโยช้นไ์ด้จ้้าก
การจ้ำากดั้ หรอืมก้ารบงัค้บัใช้ก้ฎหมายของ
ทั้างรัฐบาล จ้ะติอ้งได้รั้บค้ำาแนะนำาเป็นลาย
ลกัษัณอ์กัษัรจ้ากทั้ม้กำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิ ิ
ติามกฎหมายด้า้นการค้า้ระด้บัสากลกอ่นเริ�ม
ด้ำาเนนิธุรุกจิ้ด้งักลา่ว

3.2. เราไมม่ส่่ว่นิรว่มในิการคัวำ�าบัาตร
ทางการคัา้: บรษัิัทั้จ้ะไมเ่ขา้รว่มในการ
ค้วำ�าบาติรทั้างการค้า้ทั้้�ไมไ่ด้เ้ป็นมาติรการ
ลงโทั้ษัของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้ั �งขอ้ติกลง
ทั้้�จ้ะแบง่แยกหรอืปฏิเิสธุการทั้ำาธุรุกจิ้กบับาง
ประเทั้ศ เช้น่ อสิราเอล ค้ำาขอรอ้งใด้ ๆ เพื�อ
เขา้รว่มในการค้วำ�าบาติรจ้ะติอ้งถึก้รายงานให ้
ทั้ม้กำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมายด้า้น
การค้า้ระด้บัสากลทั้ราบ และติอ้งถึก้ปฏิเิสธุ 
ค้ำารอ้งขอเพื�อการรว่มกนัค้วำ�าบาติรทั้างการ
ค้า้ทั้ั �งหมด้จ้ะติอ้งถึก้รายงานไปยงัรัฐบาล
สหรัฐฯ โด้ยประธุานเจ้า้หนา้ทั้้�ฝ่่ายกำากบั
ด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมายหรอืผ้ท้ั้้�ได้รั้บ
มอบหมายติามทั้้�กฎหมายสหรัฐฯ กำาหนด้

3.3. เราด้แ้ลจดั้การการขนิส่ง่ส่นิิคัา้
และการทำาธุรุกรรมอื�นิ ๆ อยา่งเห้มาะ
ส่ม: กอ่นด้ำาเนนิการขนสง่สนิค้า้ระหวา่ง
ประเทั้ศหรอืภายในประเทั้ศ หรอืธุรุกรรม
อื�น ๆ ทั้้�เก้�ยวขอ้งกบัหว่งโซ่อ่ปุทั้านหรอื
บรกิารด้า้นลอจ้สิติกิสอ์ื�น ๆ (แติล่ะอยา่ง
เรย้กวา่ “ธุรุกรรม”) บรษัิัทั้จ้ะติอ้งติรวจ้

การปฏิบิัตัติามกฎเกณฑ์ด์้า้
นิการคัา้ระด้บััส่ากล

นิโยบัายจรยิธุรรมทางธุรุกจิ
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สอบวา่ธุรุกรรมนั�นสอด้ค้ลอ้งกบัการค้วบค้มุ
ทั้างการค้า้ทั้้�เก้�ยวขอ้ง โด้ยทั้้�: (i) การทั้ำา
ธุรุกรรมเป็นไปติามกฎเกณฑ์ก์ารหา้มค้า้ขาย
และมาติรการลงโทั้ษัทั้้�เก้�ยวขอ้ง; (ii) ทั้กุ
ฝ่่ายในธุรุกรรมผา่นการค้ดั้กรองจ้ากราย
ช้ื�อผ้ท้ั้้�อย้ภ่ายใติม้าติรการลงโทั้ษั (iii) 
กำาหนด้ประเภทั้การสง่ออก ถึา้ม;้ (iv) ระบุ
การอนุญาติทั้้�เหมาะสมจ้ากรัฐบาล; และ 
(v) มเ้อกสารการสง่ออก/นำาเขา้ทั้้�จ้ำาเป็น
ทั้ั �งหมด้ค้รบถึว้น กรณุาอา่นขั �นติอนการ
กำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมายด้า้นการ
ค้า้ของ GXO ซ่ึ�งสามารถึพบได้ใ้นเว็บไซ่ติ ์
SharePoint ทั้้�มห้วัขอ้วา่ "แหลง่ขอ้มล้
เรื�องการกำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมาย
ด้า้นการค้า้และการสอบทั้านบคุ้ค้ลทั้้�สาม" 
สำาหรับค้ำาแนะนำาเพิ�มเติมิ หรอืติดิ้ติอ่ทั้ม้
กำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมายด้า้น 
การค้า้ระด้บัสากลได้ท้ั้้� 
Tradecompliance@gxo.com

3.4. เราด้ำาเนินิิกจิกรรมการส่ง่ออกส่นิิคัา้ 
อยา่งถูก้ตอ้งตามกฎห้มาย: บรษัิัทั้จ้ะ
ปฏิบิตัิติิามเงื�อนไขและขอ้กำาหนด้ของการ
ออกใบอนุญาติและเอกสารอนุญาติทั้ั �งหมด้
ทั้้�บงัค้บัใช้ ้รวมทั้ั �งการจั้ด้เสน้ทั้างการขนสง่
สนิค้า้ไปยงัและผา่นทั้างฝ่่ายและสถึาน
ทั้้�ติา่ง ๆ ติามทั้้�ระบไุวใ้นใบอนุญาติหรอื
เอกสารอนุญาติเทั้า่นั�น บรษัิัทั้จ้ะไมจั่้ด้เสน้
ทั้างหรอืเปล้�ยนเสน้ทั้างการขนสง่สนิค้า้ด้ว้ย
วธิุใ้ด้ ๆ กต็ิามทั้้�ไมส่อด้ค้ลอ้งกบัใบอนุญาติ
หรอืเอกสารอนุญาติ บรษัิัทั้จ้ะไมจั่้ด้เสน้ 
ทั้างการขนสง่สนิค้า้ของกองทั้พัทั้้�อย้ภ่าย
ใติก้ารค้วบค้มุผา่นทั้างประเทั้ศทั้้�ถึก้ปิด้ลอ้ม
ด้า้นการค้า้อาวธุุ เวน้แติว่า่จ้ะได้รั้บอนุญาติ
จ้ากทั้างรัฐบาลสหรัฐฯ

3.5. เราด้ำาเนินิิกจิกรรมการนิำาเขา้ส่นิิคัา้
อยา่งถูก้ตอ้งตามกฎห้มาย: บรษัิัทั้จ้ะ
ปฏิบิตัิติิามขอ้บงัค้บัด้า้นการนำาเขา้และ
ศลุกากรทั้ั �งหมด้เมื�อติอ้งนำาสนิค้า้เขา้มาใน
ประเทั้ศ และจ้ะใหข้อ้มล้ทั้้�ค้รบถึว้นและถึก้
ติอ้งแกห่น่วยงานของรัฐบาลทั้้�เป็นผ้ด้้แ้ล 
(เช้น่ ค้ำาอธุบิายสนิค้า้ มล้ค้า่สนิค้า้ และ
ติน้ทั้างทั้้�ผลติิสนิค้า้ รวมทั้ั �งขอ้มล้อื�น 
ๆ ทั้ั �งหมด้ติามทั้้�กฎหมายและขอ้บงัค้บั
กำาหนด้)

4. การตรวจส่อบั
บรษัิัทั้จ้ะด้ำาเนนิการติรวจ้สอบเป็นระยะ 
และ/หรอืทั้ำาการประเมนิตินเองติาม
โปรแกรมการปฏิบิตัิติิามกฎเกณฑ์ด์้า้นการ
ค้า้ระด้บัสากล ติรวจ้สอบการละเมดิ้การ
ค้วบค้มุด้า้นการค้า้ระหวา่งประเทั้ศทั้้�อาจ้
เกดิ้ขึ�น รวมทั้ั �งระบแุละใช้ม้าติรการแกไ้ข
ทั้้�จ้ำาเป็นเพื�อบรรเทั้าค้วามเสย้หายและลด้
ค้วามเส้�ยงของการละเมดิ้

5. การรายงานิ
ทั้กุค้นทั้้�มห้นา้ทั้้�ปฏิบิตัิติิามนโยบายน้�จ้ะ
ติอ้งรายงานการกระทั้ำาผดิ้หรอืการกระทั้ำาทั้้�
มแ้นวโนม้วา่เป็นการละเมดิ้นโยบายน้�และ/
หรอืกฎหมายการค้า้ระหวา่งประเทั้ศทั้้�บงัค้บั
ใช้โ้ด้ยทั้นัทั้ ้GXO ไมอ่นุญาติใหม้ก้าร
ติอบโติบ้คุ้ค้ลทั้้�รายงานโด้ยสจุ้รติิใจ้เก้�ยว 
กบัขอ้กงัวล การกระทั้ำาผดิ้ และ/หรอื 
การกระทั้ำาทั้้�มแ้นวโนม้วา่เป็นการละเมดิ้
นโยบายของบรษัิัทั้หรอืกฎหมายทั้้�บงัค้ ั
บใช้ ้สามารถึสง่รายงานไปยงัทั้ม้กำากบั 
ด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมายด้า้น
การค้า้ระด้บัสากลโด้ยติรงได้ท้ั้้� 
Tradecompliance@gxo.com หรอืสำานัก
กำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามหลกัจ้รยิธุรรมและ 

กฎเกณฑ์ท์ั้้� ethics@gxo.com นอกจ้ากน้� 
ค้ณุสามารถึเย้�ยมช้มเว็บไซ่ติจ์้รยิธุรรมของ
เราได้ท้ั้้� https://ethics.gxo.com ซ่ึ�งค้ณุ
สามารถึค้น้หาติวัเลอืกการรายงานแบบอื�น
ได้ ้ค้ณุสามารถึรายงานขอ้กงัวลโด้ยไมร่ะบุ
ช้ื�อตินเองได้ ้เวน้แติว่า่กฎหมายทั้อ้งถึิ�นทั้้�
บงัค้บัใช้ไ้ด้ห้า้มไว ้ค้ณุสามารถึขอรับขอ้มล้
เพิ�มเติมิและแนวทั้างเก้�ยวกบันโยบายน้� รวม
ทั้ั �งขอ้บงัค้บัของสหรัฐฯ สหภาพยโุรป และ
อื�น ๆ และมาติรการค้วบค้มุด้า้นการสง่ออก
ของประเทั้ศติา่ง ๆ ได้จ้้ากทั้ม้กำากบัด้แ้ลการ
ปฏิบิตัิติิามกฎหมายด้า้นการค้า้ระด้บัสากลทั้้� 
Tradecompliance@gxo.com หากค้ณุ 
เช้ื�อวา่มเ้หติกุารณใ์ด้ทั้้�นโยบายน้�ขดั้แยง้กบั
ขอ้บงัค้บัด้า้นกฎหมายของทั้อ้งถึิ�น ใหต้ิดิ้ 
ติอ่ทั้ม้กำากบัด้แ้ลการปฏิบิตัิติิามกฎหมาย 
ด้า้นการค้า้ระด้บัสากลทั้้� 
Tradecompliance@gxo.com

6. กรณ่ยกเวน้ิในินิโยบัาย
ขอ้ยกเวน้หรอืการเปล้�ยนแปลงใด้ ๆ จ้าก
นโยบายน้�จ้ะติอ้งได้รั้บการอนุมตัิเิป็นลาย
ลกัษัณอ์กัษัรจ้ากประธุานเจ้า้หนา้ทั้้�ฝ่่าย
กำากบัด้แ้ลของบรษัิัทั้

7. การไมป่ฏิบิัตัติามนิโยบัาย
การไมป่ฏิบิตัิติิามนโยบายน้�อาจ้สง่ผลสบื
เนื�องทั้้�รา้ยแรงติอ่บรษัิัทั้และบคุ้ค้ลทั้้�มส้ว่น
เก้�ยวขอ้ง รวมไปถึงึการด้ำาเนนิค้ด้ท้ั้างแพง่
หรอืทั้างอาญา โทั้ษัปรับ และโทั้ษัจ้ำาค้กุทั้้�
อาจ้เกดิ้ขึ�นได้ ้การละเมดิ้นโยบายน้�ยงัอาจ้
สง่ผลใหเ้กดิ้การลงโทั้ษัทั้างวนัิยอยา่งรา้ย
แรง ซ่ึ�งรวมถึงึการเลกิจ้า้ง

นิโยบัายจรยิธุรรมทางธุรุกจินิโยบัายจรยิธุรรมทางธุรุกจิ
การปฏิบิัตัติามกฎเกณฑ์ด์้า้นิการคัา้ระด้บััส่ากลการปฏิบิัตัติามกฎเกณฑ์ด์้า้นิการคัา้ระด้บััส่ากล
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