
 

 

นโยบายการสอบทานบุคคลทีส่าม (3PDD) 
 

 
 
 

นโยบายการสอบทานบุคคลทีส่าม (3PDD) คอือะไร 
 
นโยบาย 3PDD นีก้ าหนดขอ้บงัคบัและกระบวนการทีต่อ้งปฏบิตัติามเพือ่ให ้GXO 
ท างานรว่มกบัพนัธมติรทางธรุกจิทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามได ้
นโยบายนีก้ าหนดพนัธะสญัญาของเราในการสรา้งพนัธมติรระยะยาวทีต่ ัง้อยู่บนรากฐานทีม่ ั่นคงและปกป้องธรุกจิจากความเ
สีย่งทีไ่ม่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นของการตดิสนิบนและการทุจรติ การคว ่าบาตรและขอ้จ ากดัทางการคา้ 
การฟอกเงนิ และสทิธมินุษยชน   
 

เหตุใดเราจงึตอ้งการนโยบาย 3PDD น้ี 
 
GXO มุ่งม ัน่ทีจ่ะใชค่้านิยมของเราและปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมด 
และเราต ัง้ใจทีจ่ะท างานกบับุคคลทีส่ามทีม่คีวามมุ่งม ัน่รว่มกนัเท่านัน้   นอกจากนี ้
เรายงัตอ้งจดัใหม้โีครงการสอบทานบุคคลทีส่ามทีเ่ขม้งวดภายใตก้ฎหมายของเขตอ านาจศาลหลายแห่งทีเ่ราด าเนินการ 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงกฎหมายว่าดว้ยการทุจรติในต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา (FCPA) 
และแนวทางการพจิารณาคดขีองสหรฐัฯ กฎหมายการตดิสนิบนของสหราชอาณาจกัร, กฎหมายฝร ัง่เศส Sapin ii 
และกฎหมายการเฝ้าระวงั   
 

นโยบายน้ีมผีลกระทบใครบา้ง 
 
GXO: พนักงาน GXO 
ทุกคนตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บุคคลทีส่ามทีเ่ราท างานดว้ยปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิของเราและนโยบายการส
อบทานบุคคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้งนี ้ อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานทางธรุกจิทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบเฉพาะในการเตรยีมความพรอ้มซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้ 
และ/หรอืสานความสมัพนัธท์ีต่อ่เน่ืองกบับุคคลทีส่าม 
จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนการสอบทานสถานะตามทีก่ าหนดในนโยบายนีแ้ลว้  
 
 
พนัธมติรทางธุรกจิ:  นโยบายนีใ้ชแ้นวทางทีพ่จิารณาจากความเสีย่งส าหรบัพนัธมติรทางธรุกจิ  
บุคคลทีส่ามทัง้หมดตอ้งผ่านการสอบทานะระดบัมาตรฐาน ซึง่รวมถงึการคดักรองการจ ากดัของคูส่ญัญา (RPS) 
ในขณะทีบุ่คคลทีส่ามทีด่ าเนินธรุกจิในเขตอ านาจศาลหรอือตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งสูง (เรยีกว่า “บุคคลทีค่รอบคลมุ”) 
จะตอ้งผ่านการสอบทานขัน้สงู  
 
 

คุณตอ้งท าอะไรบา้ง 
 
สาระส าคญัของ 3PDD คอื “รูจ้กัพนัธมติรของคุณ”  
ซึง่หมายถงึการท าตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่จดัท าเอกสารขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัพนัธมติรทางธรุกจิทีม่อียู่หรอืทีค่าดหวงัขอ



 

ง GXO และด าเนินการตามขัน้ตอนการคดักรองบางอย่าง  
กระบวนการน้ีตอ้งแลว้เสรจ็ส าหรบับุคคลทีส่ามใหม่ท ัง้หมดก่อนจงึจะสามารถท างานรว่มกบั GXO ได ้ 
กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ้งท าซ า้ทุกๆ สามปีส าหรบับุคคลทีค่รอบคลุม และทุกๆ หา้ปีส าหรบับุคคลทีส่ามอืน่ ๆ ทัง้หมด 
 
บุคคลทีส่ามทัง้หมดตอ้งมผีลการประเมนิการสอบทาน อย่างต ่าในระดบั "มาตรฐาน" 
ซึง่สอบทานโดยหน่วยธุรกจิ  ในกรณีทีบุ่คคลภายนอกถูกระบุว่าเป็น “บุคคลทีค่รอบคลุม” 
จะตอ้งด าเนินการประเมนิการสอบทานขัน้สูงดว้ย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การปฏบิตัติามนโยบายน้ี 
 
ทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและการตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบายนี ้ 
การไม่ปฏบิตัติามนโยบายนีอ้าจส่งผลทางกฎหมาย ชือ่เสยีง การเงนิ และการด าเนินงานอย่างรา้ยแรงส าหรบัธรุกจิ 
ตลอดจนอาจมกีารลงโทษทางวนัิยส าหรบัพนักงาน จนถงึและรวมถงึการเลกิจา้ง   
 
GXO สนับสนุนวฒันธรรมการเปิดกวา้งและความโปรง่ใส 
ทีพ่นักงานทุกคนสามารถตัง้ค าถามหรอืขอ้กงัวลโดยไมต่อ้งกลวัว่าจะถกูตอบโต ้ 
พนักงานทีม่คี าถามหรอืขอ้กงัวลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามนโยบายนีค้วรตดิต่อทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยี
บที ่ethics@gxo.com หรอืผ่านตวัเลอืกการรายงานภายในของเราที ่https://ethics.gxo.com  
 
 
  

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

 
การสอบทานธุรกจิขัน้สูงและ “บุคคลทีค่รอบคลุม” 

 
บุคคลทีค่รอบคลุม 
 
โบรกเกอรศุ์ลกากร 
 

 
บรษิทัหรอืบุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจาก GXO 
เพือ่ใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ศุลกากรแทน GXO หรอืลูกคา้ของ GXO 
 

ตวัแทนจดัส่งสนิคา้ 
 

บรษิทัหรอืบุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจาก GXO 
เพือ่ใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ศุลกากรแทน GXO หรอืลูกคา้ของ GXO 
 

ตวัแทนขาย 
 

บรษิทัหรอืบุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจาก GXO 
ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งอสิระเพือ่ด าเนินการชว่ยเหลอืดา้นการขายและการตลาดแก ่
GXO 
 

ผูร้บัเหมาย่อยการขนส่ง 
 

บรษิทั/บุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจาก GXO เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการขนส่ง  
 

หน่วยงานดา้นแรงงานชัว่คราว  
 

บรษิทั/บุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจาก GXO 
ใหจ้ดัหาทรพัยากรแรงงานช ัว่คราว  
 

เจา้ของทีด่นิ/ 
นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

เจา้ของทีด่นิ/นักพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่อบหมายโดยลูกคา้ 
 

ทีป่รกึษาของรฐับาล  
 

ใหบ้รกิารระเบยีบขอ้บงัคบั การวิง่เตน้ หรอืทนาย 
และทีจ่ะสือ่สารกบัเจา้หนา้ทีร่ฐับาลเพือ่รบัใบอนุญาต ผลประโยชนต์ามขอ้บงัคบั 
หรอืการอนุมตัหิรอืขอ้ไดเ้ปรยีบอืน่ ๆ จากรฐับาลส าหรบั GXO หรอืลูกคา้ของ 
GXO 
 

หุน้ส่วนกจิการคา้รว่ม 
 

บรษิทัหรอืบุคคลใด ๆ ที ่GXO เขา้รว่มในกจิการคา้รว่ม 
หรอืการจดัการทางกฎหมายทีค่ลา้ยคลงึกนัเพือ่ด าเนินกจิการคา้รว่ม 
 

ลูกคา้/ซพัพลายเออร ์ ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีม่คีะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (CPI) อยู่ที ่50 
หรอืนอ้ยกว่า ดูรายละเอยีดส่วนนีไ้ดจ้ากทีน่ี่ CPI chart.xlsx 
(sharepoint.com) 
 

เขตการคา้เสรหีรอืหุน้สว่นคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น ลูกคา้ทีเ่ราจะใหบ้รกิารหรอืด าเนินการเขตการคา้เสรหีรอืคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 
 

บรษิทัจดัเลีย้ง ท าความสะอาด หรอืก่อสรา้ง บรษิทัหรอืบุคคลใด ๆ ทีใ่หบ้รกิารแก ่GXO ในอุตสาหกรรมเหล่านี ้
 

 
เมือ่ระบุบุคคลทีค่รอบคลมุแลว้ จะตอ้งเร ิม่การประเมนิการสอบทานขัน้สูง การสอบทานขัน้สูงนีจ้ะด าเนินการบนระบบ 319 
ซึง่สามารถเขา้ถงึไดจ้ากทีน่ี่  ระบบ 319 จะจดัท าแบบสอบถามทีก่ าหนดใหบุ้คคลทีส่ามตอ้งท าใหเ้สรจ็ 
จากน้ันบุคคลทีส่ามจะไดร้บัการอนุมตั ิปฏเิสธ หรอืจะตอ้งแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิ 
ดูค าอธบิายขัน้ตอนส าหรบัการสอบทานมาตรฐานและขัน้สูงไดจ้ากภาคผนวก 3 
 
บุคคลทีส่ามทีล่งทะเบยีนไวใ้นระบบ 319 จะไดร้บัการตรวจสอบอย่างตอ่เน่ือง 
ซึง่จะตรวจพบการเปลีย่นแปลงในทางลบทีเ่กดิขึน้กบับนัทกึของตน และแจง้ใหท้มีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
ในท านองเดยีวกนั หาก GXO ไดร้บัขอ้มลูเชงิลบทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่าม GXO 
จะตอ้งส่งต่อขอ้มลูนีไ้ปยงัทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
ทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะด าเนินการตรวจสอบทีจ่ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่า GXO 
ตอ้งการสานตอ่ความสมัพนัธท์างธรุกจิ  ในทัง้สองกรณี 
การด าเนินการนีอ้าจตอ้งมกีารพจิารณาระดบัความเสีย่งเดมิของบุคคลทีส่ามเพือ่ทบทวนและด าเนินการตามขัน้ตอนการสอ
บทานเพิม่เตมิหากจ าเป็น 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=%20default&mobileredirect=true
https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=%20default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

ภาคผนวก 1:  ขอ้ก าหนดในการสอบทานธรุกจิ 
 
  

 ความเสีย่ง 
 บุคคลทีส่ามทัง้หมด   บุคคลทีค่รอบคลุมระดบั 1   บุคคลทีค่รอบคลุมระดบั 2 
           

     ตวัแทนขาย   ตวัแทนขาย 
     ผูร้บัจา้งชว่งดา้นการขนส่ง   ผูร้บัจา้งชว่งดา้นการขนส่ง 

     
หน่วยงานดา้นแรงงานชัว่คร
าว   

หน่วยงานดา้นแรงงานชัว่คร
าว 

 บุคคลทีส่ามทัง้หมด   โบรกเกอรศ์ุลกากร   โบรกเกอรศ์ุลกากร 
     หน่วยงานรฐับาล   หน่วยงานรฐับาล 
     ทีป่รกึษาของรฐับาล   ทีป่รกึษาของรฐับาล 
     เจา้ของทีด่นิ   เจา้ของทีด่นิ 

     
เขตการคา้เสรแีละหุน้ส่วนคลั
งสนิคา้ทณัฑบ์น   

เขตการคา้เสรแีละหุน้ส่วนคลั
งสนิคา้ทณัฑบ์น 

     
บรษิทัจดัเลีย้ง 
ท าความสะอาด ก่อสรา้ง   

บรษิทัจดัเลีย้ง 
ท าความสะอาด ก่อสรา้ง 

     หุน้ส่วนกจิการคา้รว่ม   หุน้ส่วนกจิการคา้รว่ม 
     ตวัแทนจดัส่งสนิคา้   ตวัแทนจดัส่งสนิคา้ 

ขัน้ตอนการสอบทาน
มาตรฐาน 

ใช ่   ใช ่   ใช ่

ตอ้งมกีารสอบทานขั้
นสูง (DD) หรอืไม่ ไม่   ใช ่   

ใช ่
พรอ้มท าการวเิคราะหเ์ชงิสบื
สวนเพิม่เตมิ 

ใครสามารถอนุมตัไิด ้
บา้ง 

หน่วยธุรกจิของ GXO   หน่วยธุรกจิและทมีการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของ GXO 

  

ระดบัผูบ้รหิาร - 
หน่วยธุรกจิและทมีการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของ GXO, 
กรรมการบรหิารของ GXO 
(ตามความเหมาะสม) 

ความถีใ่นการทบทว
นการสอบทาน 

5 ปี   3 ปี   3 ปี 

การเก็บรกัษาบนัทกึ 
5 
ปีหลงัจากยุตคิวามสมั
พนัธท์างธุรกจิ   

5 
ปีหลงัจากยุตคิวามสมัพนัธท์
างธุรกจิ   

5 
ปีหลงัจากยุตคิวามสมัพนัธท์
างธุรกจิ 

  หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยัใด ๆ โปรดตดิต่อ: ethics@gxo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก II 
 

กระบวนการ 3PDD 
 
 

 
 
  



 

 
ภาคผนวก III – ค าแนะน าส าหรบัการสอบทานมาตรฐานและขัน้สูงของ 319 
 
 
หากตอ้งการเร ิม่ตน้กระบวนการ ใหค้ลกิทีน่ี่ 
 
 
เลอืกภาษาของคุณ 
 

 
 
กรุณาคลกิที ่“พนักงาน GXO”  
 

 
 
 
 
หากคุณใชง้านเป็นคร ัง้แรก คณุตอ้งลงทะเบยีนกอ่นดว้ยการคลกิทีล่งิก ์"ลงทะเบยีน" 

 
 
 

https://319gxo.com/


 

กรอกขอ้มูลในชอ่งขอ้มูลบนหนา้จอ  คลกิ “ส่ง” 

 
 
 
 
คุณจะไดร้บัอเีมลยนืยนัการเปิดใชง้านโปรไฟล ์319 ของคณุ  อเีมลดงักล่าวจะดูเหมอืนวา่มาจากทมีจรยิธรรมของ GXO 
และคุณจะตอ้งคลกิลงิกเ์พือ่เปิดใชง้านบญัชขีองคุณ 
 

 
 
หากคุณลงทะเบยีนกบั 319 แลว้ หรอืหลงัจากลงทะเบยีนเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่่ม “เขา้สู่ระบบแบบลงชือ่คร ัง้เดยีว (SSO)”  
 



 

 
 
 
กระบวนการสอบทานมาตรฐานโดยใช ้319 
 
หากบุคคลทีส่ามไม่ใชป่ระเภททีร่ะบุไวใ้นรายชือ่บุคคลทีค่รอบคลุม ใหค้ลกิที ่"คดักรองการจ ากดัของคูส่ญัญา (RPS)"  
โปรดทราบว่า 
การคดักรองการจ ากดัของคู่สญัญาเป็นเพยีงองคป์ระกอบหน่ึงของกระบวนการสอบทานมาตรฐาน  
การจดทะเบยีนบรษิทั การประกนัภยั และบนัทกึอืน่ ๆ ของบรษิทั 
ยงัจะตอ้งถูกรวบรวมและตรวจสอบเพือ่ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของขัน้ตอนการจดัต ัง้บรษิทัใหม่ 
 

 
 
 
เลอืกประเภทบุคคลทีส่ามโดยคลกิเลอืกอย่างเหมาะสม 
 



 

 
 
กรอกขอ้มูลในชอ่งขอ้มูลทัง้หมดดว้ยชือ่ตามกฎหมายของบุคคลทีส่ามทีคุ่ณก าลงัคดักรอง ประเทศทีบุ่คคลทีส่ามตัง้อยู่ 
และเลอืกประเภทบุคคลทีส่ามทีเ่หมาะสม  ควรกรอกขอ้มลูลงในชอ่งขอ้มลูเมอืง รฐั และรหสัไปรษณียใ์หค้รบถว้น 
หากคุณมขีอ้มูลดงักล่าว  คลกิ “ส่ง” 
 
ตวัอย่างเชน่ ในชอ่งขอ้มลูชือ่บรษิทั: 
 

• กรอกขอ้มูลว่า AMC Cold Transport SRL 
o หา้มกรอก AMC 
o หา้มกรอก AMC Transport 
o หา้มกรอก AMCCT 

 
 

 
 
 
หากชือ่บุคคลทีส่ามคลา้ยกบัชือ่ทีผ่่านการคดักรองแลว้ 
ระบบจะจดจ าและขอใหคุ้ณยนืยนัว่ารายการนีซ้ า้ซอ้นกนัหรอืเป็นบุคคลทีส่ามรายใหม่  หากซ า้กนั ไมต่อ้งด าเนินการคดักรอก 
แลว้คลกิ "ยกเลกิ"  หากเป็นบุคคลทีส่ามรายใหม่ ใหค้ลกิที ่"ด าเนินการคดักรอง"  
 



 

  
 
ระบบ 319 จะคดักรองโดยเทยีบกบัรายการคว ่าบาตรต่าง ๆ และส่งคนืผลลพัธร์ายการหน่ึงจากสองรายการ  
เครือ่งหมายถูกสเีขยีวจะระบุว่าคุณสามารถด าเนินการกบับุคคลทีส่ามต่อได ้ “X” 
สแีดงจะระบุว่าทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะเป็นผูด้ าเนินการต่อจากนี ้
 

 

 
 



 

กระบวนการสอบทานขัน้สูง: 

 
ส่วนนีเ้ป็นรายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการสอบทานขัน้สงู ควรด าเนินการกบับุคคลทีค่รอบคลุมทัง้หมด 
 
 
คลกิที ่“การสอบทานบุคคลทีส่าม (3PDD)” 
 

 
 
คลกิที ่“ประเมนิบุคคลทีส่ามรายใหม่” 
 

 
 
 
โปรดทราบ:  ตอ้งกรอกขอ้มลูในชอ่งขอ้มลูทัง้หมดและตอบค าถามทุกขอ้ใน BJS ใหค้รบถว้นทีส่ดุ  
ตอ้งกรอกขอ้มลูในชอ่งขอ้มลูและตอบค าถามทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั (*) ใหค้รบถว้น กอ่นทีร่ะบบจะยอมรบัการส่ง  
ค าถามทีคุ่ณตอบใน BJS จะเป็นตวัก าหนดระดบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่าม 
 
ป้อนชือ่บุคคลทีส่าม สถานทีต่ ัง้ ช ือ่และนามสกลุของผูต้ดิต่อ และทีอ่ยู่อเีมลทีจ่ะสง่แบบสอบถามไปใหท้างดจิทิลั  
ชือ่บรษิทับุคคลทีส่ามตอ้งเป็นชือ่ตามกฎหมาย    สถานทีต่ ัง้ควรเป็นประเทศทีบุ่คคลทีส่ามจะจดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บั 
GXO  คลกิ “ส่ง” 
ตวัอย่างเชน่: 
 

• กรอกขอ้มูลว่า AMC Cold Transport SRL 
o หา้มกรอก AMC 
o หา้มกรอก AMC Transport 
o หา้มกรอก AMCCT 

 

 
 



 

 
กรอกทีอ่ยู่ เมอืง รหสัไปรษณีย ์รฐั หมายเลขโทรศพัท ์และขอ้มูลเว็บไซตข์องบรษิทั  
ป้อนรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มูลตดิตอ่ของบุคคลทีส่าม 
ทีจ่ะเป็นคนกรอกขอ้มูลลงในแบบสอบถามเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการปฏบิตัติามระเบยีบ 
 

 
 
 
โปรดเลอืกอย่างเหมาะสมในสว่นนี ้ หากคุณไม่ทราบว่าบุคคลทีส่ามเป็นบรษิทัมหาชนหรอืบรษิทัในเครอื 
โปรดสอบถามผูต้ดิต่อของคณุทีบ่รษิทั  เลอืกประเทศทัง้หมดทีบุ่คคลทีส่ามจะจดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บั GXO  
คุณเลอืกทีจ่ะอปัโหลดเอกสารใด ๆ ทีคุ่ณอาจน าเสนอ เชน่ จรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร ์เอกสารการจดทะเบยีนบรษิทั 
หรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 



 

 
 
ส่วนขอ้มลูผูส้นับสนุนธรุกจิจะถูกเตมิไวแ้ลว้ลว่งหนา้  กรุณากรอกขอ้มูลผูจ้ดัการของคุณ  

 
 
เมือ่ตอบค าถามและกรอกขอ้มลูในชอ่งขอ้มลูต่าง ๆ แลว้ ใหค้ลกิที ่"สง่"   

 
 
เมือ่ยืน่ค าชีแ้จงเหตุผลทางธรุกจิแลว้ ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะรบัหนา้ทีต่รวจสอบขอ้มลู  



 

หากไม่มคี าถามหรอืขอ้กงัวลใด ๆ แบบสอบถามการสอบทาน (DDQ) 
จะถูกสง่แบบดจิทิลัไปยงับุคคลทีส่ามเพือ่ใหด้ าเนินการต่อใหแ้ลว้เสรจ็   
 
ฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบอาจก าหนดใหบุ้คคลทีส่ามอยู่ภายใตก้ารสอบทานขัน้สงูระดบั 2 
โดยจะพจิารณาจากผลของแบบสอบถามเป็นหลกั 
 
เมือ่ทราบผลการสอบทานขัน้สงูแลว้ บุคคลทีส่ามจะไดร้บัการอนุมตัหิรอืปฏเิสธ 
ขึน้อยู่กบัการตรวจสอบเพิม่เตมิซึง่น าโดยทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
ผลของการสอบทานขัน้สงูระดบัทีส่องจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยธรุกจิของ GXO, 
ทมีจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และหวัหนา้ฝ่ายบรหิารระดบัสูงทีเ่หมาะสม (เชน่ ประธานระดบัภูมภิาค)  
คณะกรรมการบรหิาร GXO อาจตอ้งรบัหนา้ทีอ่นุมตัคิวามสมัพนัธข์องบุคคลทีส่าม 
แต่ทัง้นีต้อ้งพจิารณาจากระดบัคาวมเสีย่งทีร่ะบุประกอบ 
 
หากคุณมคี าถามใด ๆ เกีย่วกบักระบวนการสอบทานบุคคลทีส่าม โปรดตดิต่อแผนกจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบที ่
ethics@GXO.com   
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