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กรรมการ เจ้า้หน้า้ที่่� และพนั้กงาน้ที่่�สำำาคัญั
ของ GXO Logistics, Inc. และบรษัิัที่ย่อ่ย่ 
(รวมเรย่่กวา่ “บริษิัทั”) มแ่น้วโน้ม้วา่อาจ้
ตระหนั้กร้ถ้ึงึขอ้มล้สำำาคัญัเก่�ย่วกบับรษัิัที่ที่่�
ไมเ่ปิิดเผย่ตอ่สำาธารณะเป็ิน้คัรั �งคัราว เม่�อ
พจิ้ารณาจ้ากขอ้หา้มที่างกฎหมาย่เก่�ย่วกบั
การซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ใ์น้ขณะที่่�คัรอบคัรอง
ขอ้มล้สำำาคัญัที่่�ไมเ่ปิิดเผย่ตอ่สำาธารณะซื้ึ�งม่
คัวามเก่�ย่วขอ้งกบัผ้อ้อกหลกัที่รัพย่ ์และผล
ปิระโย่ชน้ท์ี่่�สำำาคัญัของบรษัิัที่ใน้การป้ิองกนั้
ไมใ่หม้แ่มแ้ตท่ี่า่ที่ข่องการที่ำาการคัา้อย่า่งไม่
เหมาะสำม บรษัิัที่จ้งึน้ำาน้โย่บาย่การใชข้อ้มล้
ภาย่ใน้น้่� (“นโยบาย” น้่�) มาใช ้

น้โย่บาย่น้่�บงัคับัใชก้บัผ้อ้ำาน้วย่การ พนั้กงาน้ 
และลก้จ้า้งบางคัน้ของบรษัิัที่ที่่�ไดรั้บมอบ
หมาย่หน้า้ที่่�จ้ากบรษัิัที่เป็ิน้ระย่ะ (เรย่่กรวม
วา่ “บคุคลท่�มีส่ิทิธิ์ิ�ซื้้�อขายหลกัทริพัย”์)

1. หา้มีซื้้�อขายหลกัทริพัยข์องบริษิัทั
เมี้�อทริาบขอ้มีลูสิำาคญัท่�ไมีใ่ช่ข่อ้มีลู
สิาธิ์าริณะ
หา้มมใิหบ้คุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่์
ที่ำาการซื้่�อหรอ่ขาย่หลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ 
(รวมที่ั �งที่่�เก่�ย่วขอ้งกบัการใชส้ำทิี่ธิ�ใน้การซื้่�อ
ขาย่หุน้้) เม่�อตน้เองรับที่ราบถึงึขอ้มล้สำำาคัญั
เก่�ย่วกบับรษัิัที่ที่่�ไมใ่ชข่อ้มล้สำาธารณะ 1 
ขอ้มล้ “สิำาคญั” หมาย่ถึงึขอ้มล้ที่่�เก่�ย่วขอ้ง
กบับรษัิัที่ การดำาเน้นิ้ธรุกจิ้ หรอ่หลกัที่รัพย่์
ของบรษัิัที่ที่่�ถึา้หากถึก้เปิิดเผย่สำ้ส่ำาธารณะ
แลว้มแ่น้วโน้ม้ที่่�จ้ะสำง่ผลกระที่บตอ่ราคัา
ตลาดของหลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ หรอ่มแ่น้ว
โน้ม้ที่่�ผ้ล้งที่นุ้ตามสำมคัวรจ้ะพจิ้ารณาวา่เป็ิน้
เร่�องสำำาคัญัใน้การกำาหน้ดวา่จ้ะซื้่�อ ขาย่ หรอ่
ถึอ่คัรองหลกัที่รัพย่นั์้�น้ ๆ หรอ่ไม ่ตวัอย่า่ง
ของขอ้มล้ที่่�โดย่ที่ั�วไปิถึอ่วา่เป็ิน้ขอ้มล้ 

“สำาระสำำาคัญั” รวมไปิถึงึแตไ่มจ่้ำากดัเพย่่ง:

•  ขอ้มล้ราย่ไดแ้ละผลลพัธท์ี่างการเงนิ้

• แผน้กลย่ทุี่ธข์องบรษัิัที่

•  การเปิล่�ย่น้แปิลงอย่า่งมนั่้ย่สำำาคัญัของ
วตัถึปุิระสำงคับ์รษัิัที่

•  การคัวบรวมกจิ้การ การซื้่�อกจิ้การ และ
การขาย่กจิ้การที่่�อาจ้เกดิขึ�น้ซื้ึ�งมนั่้ย่
สำำาคัญั

• ธรุกรรมที่างการเงนิ้ที่่�มนั่้ย่สำำาคัญั

•  การเปิล่�ย่น้แปิลงที่่�สำำาคัญัของฝ่่าย่
บรหิารอาวโุสำหรอ่การคัวบคัมุบรษัิัที่ 
และ

•  การฟ้้องรอ้งดำาเน้นิ้คัดใ่หญ ่ๆ ที่่�เกดิ
ขึ�น้จ้รงิหรอ่ถึก้ข้ว่า่จ้ะเกดิขึ�น้ หรอ่การ
สำอบสำวน้ของที่างรัฐบาล

ขอ้มล้กลาย่เป็ิน้ขอ้มล้ “สำาธารณะ” เม่�อ
ขอ้มล้นั้�น้ถึก้เผย่แพรแ่ละรับร้โ้ดย่
สำาธารณชน้ (โดย่ปิกตจิ้ะผา่น้ที่างขา่วสำาร
ของบรษัิัที่) การซื้่�อขาย่ใน้ระหวา่งที่่�คัรอบ
คัรองขอ้มล้เหลา่น้่�จ้ะเริ�มตน้้ขึ�น้ไดเ้ฉพาะใน้
วนั้ซื้่�อขาย่วนั้ที่่�สำามเที่า่นั้�น้หลงัจ้ากวนั้ซื้่�อ
ขาย่สำองวนั้เต็ม ซื้ึ�งเป็ิน้ชว่งเวลาหลงัจ้าก 
ที่่�ไดม้ก่ารเปิิดเผย่ขอ้มล้เหลา่น้่�ตอ่สำาธาร 
ณะแลว้

น้อกจ้ากน้่� บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่์
จ้ะไมส่ำามารถึซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่
อ่�น้ ๆ ที่่�พวกเขาไดรั้บขอ้มล้สำำาคัญัที่่�ไมใ่ช่

ขอ้มล้สำาธารณะเพราะเหตจุ้ากการจ้า้งงาน้
กบับรษัิัที่ได ้

 “หลกัทริพัย”์ หมาย่ถึงึ ตราสำารที่นุ้ที่่�ออก
โดย่บรษัิัที่ รวมที่ั �งบรษัิัที่ย่อ่ย่ใด ๆ ของ
บรษัิัที่ บรษัิัที่แมใ่ด ๆ ของบรษัิัที่ หรอ่
บรษัิัที่ย่อ่ย่ใด ๆ ของบรษัิัที่แมใ่ด ๆ ของ
บรษัิัที่ ซื้ึ�งมก่ารจ้ดที่ะเบย่่น้ภาย่ใตม้าตรา 
12 ของพระราชบญัญัตติลาดหลกัที่รัพย่ป่์ิ 
พ.ศ. 2477 ตามที่่�มก่ารแกไ้ข “Exchange 
Act” (กฎหมาย่วา่ดว้ย่ตลาดหลกัที่รัพย่)์

ขอ้จ้ำากดัน้่�ย่งัคังบงัคับัใชก้บัการที่ำาธรุกรรม
เก่�ย่วกบัหลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ แมห้ลงั
จ้ากบคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่จ์้ะ
สำิ�น้สำดุสำญัญาการใหบ้รกิารกบับรษัิัที่แลว้
กต็าม หากบคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่์
มข่อ้มล้สำำาคัญัที่่�ไมใ่ชข่อ้มล้สำาธารณะเม่�อ
ย่ตุกิารใหบ้รกิารกบับรษัิัที่ บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�
ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ไ์มส่ำามารถึซื้่�อขาย่หลกั
ที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ได ้จ้น้กวา่ขอ้มล้นั้�น้ ๆ จ้ะ
ถึก้เปิิดเผย่สำ้ส่ำาธารณะหรอ่กลาย่เป็ิน้ขอ้มล้
ที่่�ไมส่ำำาคัญัอก่ตอ่ไปิ

2. หา้มีมีใิหม้ีก่าริซื้้�อขายหลกัทริพัยข์อง
บริษิัทั ยกเว้น้ในช่ว่้งเว้ลาการิซื้้�อขาย
และหลงัจากได้ร้ิบัการิตริว้จสิอบกอ่น
การิปลอ่ยขาย
ใน้แงข่องผลปิระโย่ชน้อ์นั้สำำาคัญัของบรษัิัที่
ใน้การหลก่เล่�ย่งไมใ่หเ้กดิสำิ�งที่่�ไมถ่ึก้ตอ้ง
ใน้การซื้่�อขาย่ บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกั
ที่รัพย่ส์ำามารถึซื้่�อหรอ่ขาย่หลกัที่รัพย่ข์อง
บรษัิัที่ไดเ้ม่�อ (i) อย่้ร่ะหวา่งชว่งการซื้่�อขาย่
ราย่ไตรมาสำของบรษัิัที่เที่า่นั้�น้ และ (ii) หลงั
จ้ากไดรั้บการตรวจ้สำอบกอ่น้การปิลอ่ย่ขาย่
จ้ากปิระธาน้เจ้า้หน้า้ที่่�ฝ่่าย่ปิฏิบิตัติามกฎ

การิป้องกนัการิใช่ข้อ้มีลู
ภายในโด้ยมีชิ่อบ

นโยบายจริยิธิ์ริริมีทางธิ์รุิกจิ

1 เพ่�อใหเ้ป็ิน้ไปิตามวตัถึปุิระสำงคัข์องน้โย่บาย่น้่� การซื้่�อและขาย่หลกัที่รัพย่โ์ดย่บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ร์วมถึงึแตไ่มจ่้ำากดัเพย่่งการซื้่�อหรอ่ขาย่ใด ๆ (i) โดย่ ใหแ้ก ่หรอ่ภาย่ใต ้
การช่�แน้ะของบคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่เ์หลา่น้่� (ii) ที่่�เขา้รว่มโดย่บคุัคัลหรอ่หน่้วย่งาน้ใด ๆ ซื้ึ�งอย่้ภ่าย่ใตก้ารคัวบคัมุโดย่ที่างตรงหรอ่ที่างออ้มโดย่บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกั
ที่รัพย่เ์หลา่น้่� เชน่้ สำมาชกิคัรอบคัรัวที่่�ไมไ่ดอ้าศยั่อย่้ก่บับคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่เ์หลา่น้่�แตม่ธ่รุกรรมเก่�ย่วกบัหลกัที่รัพย่ท์ี่่�ไดรั้บการช่�แน้ะโดย่บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่์
หรอ่อย่้ภ่าย่ใตอ้ทิี่ธพิลหรอ่การคัวบคัมุของบคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ ์และ (iii) โดย่ ใหแ้ก ่หรอ่ภาย่ใตก้ารช่�แน้ะของสำมาชกิคัรอบคัรัวของบคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่์
เหลา่น้่�ซื้ ึ�งอาศยั่อย่้ก่บับคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่เ์หลา่น้่� หรอ่บคุัคัลใดกต็ามที่่�อาศยั่อย่้ใ่น้คัรัวเรอ่น้เดย่่วกนั้กบับคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่เ์หลา่น้่�
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เกณฑ์ห์รอ่ผ้ไ้ดรั้บมอบหมาย่แลว้เที่า่นั้�น้ 
ขอ้หา้มใน้การซื้่�อขาย่เหลา่น้่�บงัคับัใชก้บั
การซื้่�อหรอ่การขาย่หลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่
ที่ั �งหมด รวมที่ั �งการซื้่�อและการขาย่หุน้้
สำามญัของบรษัิัที่ใน้ตลาดเปิิด เชน่้เดย่่วกบั
การที่ำาธรุกรรมที่่�เก่�ย่วขอ้งกบัตราสำารอนุ้พัน้ธ์
ของหลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ และการใชส้ำทิี่ธิ�
ใน้การซื้่�อขาย่หุน้้ อย่า่งไรกต็าม โปิรด
ที่ราบวา่เป็ิน้คัวามรับผดิชอบของบคุัคัลที่่�
มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ท์ี่่�จ้ะตอ้งปิฏิบิตั ิ
ตามกฎหมาย่หลกัที่รัพย่ท์ี่่�บงัคับัใชท้ี่ั �งหมด 
บรษัิัที่ไมรั่บผดิชอบใด ๆ ที่่�เก่�ย่วขอ้งกบัการ
ปิฏิบิตัติามกฎหมาย่หลกัที่รัพย่ข์องบคุัคัล
ที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่เ์น้่�องมาจ้ากการ
ตรวจ้สำอบกอ่น้การปิลอ่ย่ขาย่สำำาหรับการซื้่�อ
ขาย่แบบเฉพาะเจ้าะจ้งใด ๆ บรษัิัที่แน้ะน้ำา
ใหบ้คุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่แ์ตล่ะ
ราย่ขอคัำาปิรกึษัาจ้ากที่่�ปิรกึษัากฎหมาย่
ของตน้กอ่น้ดำาเน้นิ้การที่ำาธรุกรรมใด ๆ คัำา
แน้ะน้ำาใด ๆ ที่่�เก่�ย่วขอ้งกบัการตรวจ้สำอบ
กอ่น้การปิลอ่ย่ขาย่ของการที่ำาธรุกรรมที่่�
เสำน้อจ้ะเก่�ย่วขอ้งกบัขอ้จ้ำากดัตามกฎหมาย่
แตเ่พย่่งอย่า่งเดย่่ว และจ้ะไมม่ค่ัำาแน้ะน้ำา
เก่�ย่วกบัแงข่องการลงที่นุ้ใน้การซื้่�อขาย่ใด 
ๆ ดงักลา่ว การตรวจ้สำอบการที่ำาธรุกรรมที่่�
เสำน้อนั้�น้มร่ะย่ะเวลาหา้ (5) วนั้ที่ำาการ หาก
คัำาสำั�งซื้่�อของธรุกรรมดำาเน้นิ้การไมเ่สำร็จ้สำิ�น้
ภาย่ใน้ระย่ะเวลาดงักลา่ว จ้ำาเป็ิน้ตอ้งรอ้งขอ
การอนุ้มตัสิำำาหรับการที่ำาธรุกรรมใหม ่หาก
การตรวจ้สำอบถึก้ปิฏิเิสำธ ขอ้เท็ี่จ้จ้รงิที่่�ที่ำาให ้
ถึก้ปิฏิเิสำธนั้�น้จ้ะตอ้งถึก้เกบ็เป็ิน้คัวามลบัโดย่
บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ท์ี่่�สำง่คัำารอ้ง

ขอใหม้ก่ารตรวจ้สำอบนั้�น้ ๆ

ชว่งเวลาการซื้่�อขาย่ราย่ไตรมาสำสำำาหรับ
บรษัิัที่จ้ะเปิิดขึ�น้ใน้วนั้ซื้่�อขาย่วนั้ที่่�สำาม หลงั
จ้ากวนั้ที่่�มก่ารย่่�น้ราย่งาน้ราย่ไตรมาสำหรอ่
ราย่งาน้ปิระจ้ำาป่ิของบรษัิัที่กบัคัณะกรรมการ
กำากบัหลกัที่รัพย่แ์ละตลาดหลกัที่รัพย่ ์
(“SEC”) ใน้ชว่งไตรมาสำที่่�กำาหน้ด และชว่ง
เวลาการซื้่�อขาย่จ้ะปิิดลงสำองสำปัิดาหก์อ่น้
สำิ�น้สำดุไตรมาสำนั้�น้

โดย่ตอ้งไดรั้บการตรวจ้สำอบกอ่น้การซื้่�อ
ขาย่หรอ่ธรุกรรมที่ั �งหมดที่่�อธบิาย่ไวใ้น้สำว่น้
ที่่� 2, 3, 4 และ 5 โดย่ตดิตอ่ที่ม่กำากบัการ
ปิฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ก์ารคัา้ที่างอเ่มลที่่� 
tradingrequest@gxo.com

ไมม่ข่อ้ย่กเวน้้ใด ๆ ใน้น้โย่บาย่น้่�สำำาหรับการ
จ้ำากดัการซื้่�อขาย่ใน้ชว่งเวลาการซื้่�อขาย่ราย่
ไตรมาสำ น้โย่บาย่น้่�ไมย่่กเวน้้การที่ำาธรุกรรม
ที่่�อาจ้เป็ิน้สำิ�งจ้ำาเป็ิน้หรอ่สำมเหตสุำมผลได ้
ตามเหตโุดย่อสิำระ (เชน่้ คัวามจ้ำาเป็ิน้ใน้การ
เพิ�มเงนิ้เพ่�อการใชจ้้า่ย่ใน้กรณ่ฉุกเฉนิ้) หรอ่
การที่ำาธรุกรรมขน้าดเล็ก เป็ิน้ตน้้ กฎหมาย่
หลกัที่รัพย่ไ์มไ่ดแ้สำดงถึงึสำภาวการณท์ี่่�ชว่ย่
บรรเที่าคัวามรับผดิจ้ากการใชข้อ้มล้ภาย่ใน้
โดย่มชิอบ

3. หา้มีว้างมีดั้จำาหริอ้ถือ้หลกัทริพัยข์อง
บริษิัทัไว้ใ้นบญัช่ซ่ื้้�อขายหลกัทริพัยโ์ด้ย
ว้างหลกัปริะกนัโด้ยปริาศจากการิตริว้จ
สิอบกอ่นการิปลอ่ยขาย

โดย่ที่ั�วไปิแลว้ หลกัที่รัพย่ท์ี่่�อย่้ใ่น้บญัชม่าร์
จ้ิ�น้สำามารถึขาย่โดย่โบรกเกอรโ์ดย่ไมจ่้ำาเป็ิน้
ตอ้งไดรั้บคัวามย่นิ้ย่อมจ้ากลก้คัา้หากลก้คัา้
ไมส่ำามารถึตอบสำน้องตอ่มารจ์้ิ�น้คัอลได ้เชน่้
เดย่่วกนั้ หลกัที่รัพย่ท์ี่่�ถึก้วางมดัจ้ำาเป็ิน้หลกั
ที่รัพย่ป์ิระกนั้สำำาหรับเงนิ้ก้อ้าจ้ถึก้ขาย่เป็ิน้
ที่รัพย่ส์ำนิ้ที่่�จ้ำาน้องไว ้หากผ้ก้้ไ้มย่่นิ้ย่อม
ชำาระหน้่�เงนิ้ก้ ้เน้่�องจ้ากการขาย่หลกัปิระกนั้
หรอ่การขาย่ที่รัพย่ส์ำนิ้ที่่�จ้ำาน้องไวส้ำามารถึ
เกดิขึ�น้ใน้เม่�อบคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกั
ที่รัพย่ม์ข่อ้มล้สำำาคัญัที่่�ไมใ่ชข่อ้มล้สำาธารณะ
หรอ่ไมไ่ดรั้บอนุ้ญาตใหซ้ื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่์
ของบรษัิัที่ หา้มมใิหบ้คุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่
หลกัที่รัพย่ท์ี่ำาการจั้ดซื้่�อหลกัที่รัพย่ข์อง
บรษัิัที่ที่่�เป็ิน้หลกัปิระกนั้อย่้ ่ถึอ่หลกัที่รัพย่์
ของบรษัิัที่ใน้บญัชซ่ื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่โ์ดย่
วางหลกัปิระกนั้ หรอ่วางมดัจ้ำาหลกัที่รัพย่์
ของบรษัิัที่เป็ิน้หลกัที่รัพย่ป์ิระกนั้สำำาหรับเงนิ้
ก้ ้เวน้้แตว่า่ไดผ้า่น้การตรวจ้สำอบกอ่น้การ
ปิลอ่ย่ขาย่แลว้

4. หา้มีมีใิหป้้องกนัคว้ามีเสิ่�ยงหริอ้มีส่ิว่้น
ริว่้มีในการิทำาธิ์รุิกริริมีอ้�นบางปริะเภท
การป้ิองกนั้คัวามเสำ่�ย่งหรอ่การสำรา้งราย่
ไดจ้้ากการที่ำาธรุกรรมสำามารถึที่ำาไดผ้า่น้
ที่างกลไกที่่�เป็ิน้ไปิไดห้ลาย่วธิ ่รวมที่ั �ง
ผา่น้ที่างการใชเ้คัร่�องมอ่ที่างการเงนิ้ เชน่้ 
สำญัญาซื้่�อขาย่ลว่งหน้า้ผัน้แปิรที่่�มก่าร
ชำาระไวล้ว่งหน้า้ สำญัญาแลกเปิล่�ย่น้หลกั
ที่รัพย่ ์สำญัญาจ้ำากดัจ้ำาน้วน้ที่่�จ้ะชำาระ และ
การแลกเปิล่�ย่น้เงนิ้เงนิ้ที่นุ้ หา้มมใิหม้ก่าร
ที่ำาธรุกรรมป้ิองกนั้คัวามเสำ่�ย่ง รวมไปิถึงึสำิ�ง
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ที่่�กลา่วมาแลว้ หรอ่การที่ำาธรุกรรมอ่�น้ใดที่่�
ถึก้ออกมาเพ่�อสำรา้งหรอ่สำง่ผลกระที่บตอ่การ
ป้ิองกนั้คัวามเสำ่�ย่งหรอ่แลกเปิล่�ย่น้การลด
ลงใด ๆ ของมล้คัา่ตลาดของหลกัที่รัพย่ท์ี่่�
เป็ิน้กรรมสำทิี่ธิ�ของบรษัิัที่ เวน้้แตว่า่ไดรั้บการ
ตรวจ้สำอบกอ่น้การปิลอ่ย่ขาย่แลว้

5. หา้มีมีใิหซ้ื้้�อขายสิทิธิ์ิ�ในการิซื้้�อขาย
หลกัทริพัยข์องบริษิัทัท่�เปิด้ใหม้ีก่าริซื้้�อ
ขายในสิาธิ์าริณะ
เน้่�องดว้ย่สำทิี่ธิ�ใน้การซื้่�อขาย่ที่่�เปิิดใหม้ก่าร
ซื้่�อขาย่ใน้สำาธารณะนั้�น้มร่ะย่ะสำั �น้ การที่ำา
ธรุกรรมสำทิี่ธิ�ใน้การซื้่�อขาย่อาจ้ที่ำาใหบ้คุัคัล
ที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ใ์หค้ัวามสำำาคัญั
แกผ่ลการดำาเน้นิ้งาน้เฉพาะใน้ระย่ะสำั �น้ ใน้
ขณะที่่�ตอ้งแลกดว้ย่วตัถึปุิระสำงคัใ์น้ระย่ะย่าว
ของบรษัิัที่ ดว้ย่เหตนุ้่� จ้งึหา้มมใิหบ้คุัคัลที่่�ม่
สำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ท์ี่ำาการซื้่�อขาย่สำทิี่ธิ�
ใน้การขาย่ สำทิี่ธิ�ใน้การซื้่�อ หรอ่หลกัที่รัพย่์
ตราสำารอนุ้พัน้ธอ์่�น้ ๆ ที่่�เก่�ย่วขอ้งกบัหลกั
ที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ ที่ั �งใน้การแลกเปิล่�ย่น้หรอ่
ตลาดการเงนิ้ใน้ระบบอ่�น้ใด เวน้้แตว่า่ไดรั้บ
การตรวจ้สำอบกอ่น้การปิลอ่ย่ขาย่แลว้ ขอ้
จ้ำากดัน้่�ไมบ่งัคับัใชก้บัการมอบสำทิี่ธิ�หรอ่การ
ใชส้ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หุน้้ของลก้จ้า้งหรอ่ผ้อ้ำาน้วย่
การที่่�ออกใหโ้ดย่บรษัิัที่

6. หา้มีมีใิหม้ีก่าริขายช่อริต์สิำาหริบัหลกั
ทริพัยข์องบริษิัทั
การขาย่ชอรต์หลกัที่รัพย่ข์องบรษัิัที่ (ซื้ึ�ง
ก็คัอ่ การขาย่หลกัที่รัพย่ท์ี่่�ผ้ข้าย่มไิดเ้ป็ิน้
เจ้า้ของ) อาจ้เป็ิน้การแสำดงใหเ้ห็น้วา่ผ้ข้าย่
มค่ัวามคัาดหมาย่วา่หลกัที่รัพย่เ์หลา่นั้�น้จ้ะ
มม่ล้คัา่เสำ่�อมถึอย่ลง ดงันั้�น้ จ้งึมโ่อกาสำที่่�จ้ะ
เป็ิน้การสำง่สำญัญาณแกต่ลาดวา่ผ้ข้าย่ขาด
คัวามเช่�อมั�น้ใน้อน้าคัตของบรษัิัที่ การ
ขาย่ชอรต์ย่งัอาจ้ลดแรงจ้ง้ใจ้ของผ้ข้าย่
ใน้การหาหน้ที่างพัฒน้าปิระสำทิี่ธภิาพการ
ดำาเน้นิ้งาน้ของบรษัิัที่อก่ดว้ย่ มาตรา 16(c) 
ของ Exchange Act (กฎหมาย่วา่ดว้ย่
ตลาดหลกัที่รัพย่)์ หา้มไมใ่หพ้นั้กงาน้และ
ผ้อ้ำาน้วย่การมส่ำว่น้รว่มใน้การขาย่ชอรต์ ดว้ย่
เหตเุหลา่น้่� จ้งึหา้มไมใ่หบ้คุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�
ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ท์ี่ำาการขาย่ชอรต์หุน้้ของ
บรษัิัที่

7. หา้มีไมีใ่หเ้ปิด้เผยขอ้มีลูสิำาคญัท่�หา้มีไมีใ่หเ้ปิด้เผยขอ้มีลูสิำาคญัท่�
ไมีใ่ช่ข่อ้มีลูสิาธิ์าริณะแกบ่คุคลอ้�นนอกไมีใ่ช่ข่อ้มีลูสิาธิ์าริณะแกบ่คุคลอ้�นนอก
บริษิัทัเพ้�อจดุ้ปริะสิงคใ์นการิซื้้�อขายบริษิัทัเพ้�อจดุ้ปริะสิงคใ์นการิซื้้�อขาย
น้อกเหน้อ่จ้ากขอ้จ้ำากดัใน้การซื้่�อขาย่
ตามที่่�ระบไุวด้า้น้บน้แลว้ บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�
ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ไ์มส่ำามารถึเปิิดเผย่หรอ่ 
“ที่ปิิ” ขอ้มล้สำำาคัญัเก่�ย่วกบับรษัิัที่ใหบ้คุัคัล
ภาย่น้อกที่ราบได ้บคุัคัลภาย่น้อกรวมไปิถึงึ
เพ่�อน้ ผ้ต้ดิตอ่ธรุกจิ้ คั้ส่ำมรสำ หรอ่สำมาชกิ

คัรอบคัรัว ที่ั �งผ้ใ้หท้ี่ปิิและผ้รั้บที่ปิิตอ้งเป็ิน้
ผ้รั้บผดิตามกฎหมาย่หลกัที่รัพย่ข์องรัฐบาล
กลางสำำาหรับการละเมดิเชน่้น้่�

8. บทลงโทษัสิำาหริบัการิละเมีดิ้
กฎหมีายหลกัทริพัยห์ริอ้นโยบายน่�
SEC และกระที่รวงย่ตุธิรรมมก่ารบงัคับั
ใชก้ฎหมาย่การใชข้อ้มล้ภาย่ใน้ดว้ย่คัวาม
มุง่มั�น้ รวมถึงึมก่ารรกุดำาเน้นิ้การตรวจ้สำอบ
กจิ้กรรมการซื้่�อขาย่ กฎหมาย่ของรัฐบาล
กลางมบ่ที่ลงโที่ษัขั �น้รนุ้แรงสำำาหรับบคุัคัล
ที่่�ไมว่า่จ้ะซื้่�อหรอ่ขาย่หลกัที่รัพย่ใ์น้ขณะที่่�
มข่อ้มล้สำำาคัญัที่่�ไมใ่ชข่อ้มล้สำาธารณะอย่้่
หรอ่สำง่ผา่น้ขอ้มล้นั้�น้ ๆ ไปิย่งัผ้อ้่�น้เพ่�อใช ้
ขอ้มล้นั้�น้ใน้การซื้่�อหรอ่ขาย่หลกัที่รัพย่ ์บที่
ลงโที่ษัสำำาหรับการใชข้อ้มล้ภาย่ใน้โดย่
มชิอบนั้�น้บงัคับัใชเ้ที่า่กนั้ ไมว่า่การคัา้หรอ่
การสำง่ผา่น้ขอ้มล้นั้�น้จ้ะกระที่ำาไปิเพ่�อเพิ�ม
กำาไรหรอ่เพ่�อลดการขาดที่นุ้กต็าม บที่
ลงโที่ษัที่่�อาจ้เกดิขึ�น้ ไดแ้ก:่

•  บที่ลงโที่ษัที่างแพง่เป็ิน้จ้ำาน้วน้หน้ึ�งถึงึ
สำามเที่า่ของจ้ำาน้วน้กำาไรที่่�ได ้หรอ่การ
ขาดที่นุ้ที่่�หลก่เล่�ย่งซื้ึ�งเป็ิน้ผลมาจ้าก
การดำาเน้นิ้การที่่�ไมช่อบดว้ย่กฎหมาย่

•  การปิรับที่างอาญาสำง้สำดุ 5 ลา้น้ดอลลาร ์
(ไมว่า่จ้ะไดก้ำาไรน้อ้ย่เพย่่งใดกต็าม)
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•  การจ้ำาคักุสำง้สำดุ 20 ป่ิ และใน้บางกรณ่ก็
สำง้สำดุถึงึ 25 ป่ิ

•  การฟ้้องรอ้งดำาเน้นิ้คัดส่ำว่น้บคุัคัลสำำาหรับ
คัวามเสำย่่หาย่ที่่�เที่า่กบักำาไรที่่�ไดม้าหรอ่
การขาดที่นุ้ที่่�หลก่เล่�ย่ง และ

•  การผลปิระโย่ชน้ข์องกำาไรที่่�ไดม้าโดย่
ไมถ่ึก้กฎหมาย่

น้อกจ้ากน้่� บรษัิัที่และหวัหน้า้งาน้ใด ๆ ของ
ผ้ร้ว่มงาน้ของบรษัิัที่ที่่�ที่ำาการซื้่�อขาย่หรอ่
ที่ปิิขอ้มล้สำำาคัญัที่่�ไมใ่ชข่อ้มล้สำาธารณะอาจ้
ตอ้งรับผดิใน้ฐาน้ะ “บคุัคัลผ้ค้ัวบคัมุ” ใน้รป้ิ
แบบของการลงโที่ษัที่างแพง่สำง้สำดุถึงึ 1 
ลา้น้ดอลลาร ์หรอ่สำามเที่า่ของกำาไรที่่�ไดม้า 
หรอ่การขาดที่นุ้ที่่�หลก่เล่�ย่งซื้ึ�งเป็ิน้ผลมา
จ้ากการดำาเน้นิ้การที่่�ไมช่อบดว้ย่กฎหมาย่ 
และบที่ลงโที่ษัที่างอาญาสำง้สำดุ 25 ลา้น้
ดอลลารส์ำำาหรับบรษัิัที่ และ 5 ลา้น้ดอลลาร์
สำำาหรับหวัหน้า้งาน้ของบคุัคัลนั้�น้ ๆ 

การละเมดิน้โย่บาย่น้่�โดย่บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�
ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่อ์าจ้ที่ำาใหบ้คุัคัลตอ้งถึก้
ดำาเน้นิ้การที่างวนัิ้ย่โดย่บรษัิัที่ จ้น้ถึงึและ

รวมถึงึขั �น้การเลกิจ้า้งโดย่มเ่หตอุนั้คัวร

9. ไมีต่อบคำาถืามีบคุคลภายนอกเก่�ยว้
กบัธิ์รุิกจิของบริษิัทั
บคุัคัลที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่อ์าจ้ถึก้
ถึามคัำาถึามเป็ิน้ระย่ะถึงึกจิ้กรรมตา่ง ๆ ของ
บรษัิัที่น้อกเหน้อ่ขอบเขตของบที่บาที่
หน้า้ที่่�ตามปิกตขิองลก้จ้า้ง คัำารอ้งขอดงั
กลา่วอาจ้มาจ้ากสำ่�อ ตลาดหลกัที่รัพย่ ์นั้ก
วเิคัราะห ์หรอ่ผ้อ้่�น้ที่่�เก่�ย่วขอ้งกบัธรุกจิ้ของ
บรษัิัที่ ขา่วลอ่ กจิ้กรรมการซื้่�อขาย่ แผน้
และโอกาสำการเตบิโตใน้ปัิจ้จ้บุนั้และอน้าคัต 
กจิ้กรรมารเขา้ซื้่�อกจิ้การหรอ่การขาย่กจิ้การ 
และขอ้มล้สำำาคัญัอ่�น้ ๆ ที่่�คัลา้ย่คัลงึกนั้

เป็ิน้สำิ�งสำำาคัญัมากที่่�การสำ่�อสำารดงักลา่ว
ที่ั �งหมดใน้น้ามของบรษัิัที่ตอ้งกระที่ำาผา่น้
เจ้า้หน้า้ที่่�ที่่�ไดรั้บมอบหมาย่อย่า่งเหมาะสำม 
การไมป่ิฏิบิตัติามกฎอาจ้สำง่ผลใหเ้ป็ิน้การ
ละเมดิกฎหมาย่หลกัที่รัพย่ข์องรัฐบาล
กลางได ้รวมที่ั �งขอ้กำาหน้ดดา้น้การเปิิดเผย่
ขอ้มล้ ซื้ึ�งบงัคับัใชโ้ดย่ SEC เพ่�อหา้มไม่
ใหบ้รษัิัที่ตา่ง ๆ เปิิดเผย่ขอ้มล้สำำาคัญัใหแ้ก่
นั้กวเิคัราะหแ์ละผ้ถ้ึอ่หุน้้ที่ราบกอ่น้ปิลอ่ย่
ขอ้มล้นั้�น้ออกสำ้ต่ลาด โปิรดตดิตอ่ที่ม่สำ่�อสำาร

องคัก์ร GXO ที่่� press@gxo.com และ
ที่างที่ม่จ้ะสำง่คัำาขอที่่�ไดรั้บไปิย่งัสำมาชกิใน้
ที่ม่ที่่�เหมาะสำม

กฎหมาย่หลกัที่รัพย่ข์องรัฐบาลกลางและรัฐ
มค่ัวามเฉพาะที่างและอาจ้เป็ิน้การย่ากที่่�จ้ะ
หาขอ้มล้พบ ดว้ย่เหตนุ้่� จ้งึแน้ะน้ำาใหบ้คุัคัล
ที่่�มส่ำทิี่ธิ�ซื้่�อขาย่หลกัที่รัพย่ป์ิรกึษัาที่่�ปิรกึษัา
ดา้น้กฎหมาย่ของตน้เอง หรอ่ตดิตอ่ที่ม่
กำากบัการปิฏิบิตัติามกฎเกณฑ์ก์ารคัา้ที่าง
อเ่มลที่่� tradingrequest@gxo.com เม่�อม่
คัำาถึามเก่�ย่วกบักฎหมาย่หรอ่น้โย่บาย่น้่� หรอ่
การบงัคับัใชใ้น้สำถึาน้การณท์ี่่�เฉพาะเจ้าะจ้ง

นโยบายจริยิธิ์ริริมีทางธิ์รุิกจิ
การิป้องกนัการิใช่ข้อ้มีลูภายในโด้ยมีชิ่อบ

©2021 GXO สำงวน้ลขิสำทิี่ธิ�ที่ั �งหมด

mailto:press%40gxo.com?subject=
mailto:tradingrequest%40gxo.com?subject=

