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การบังัคับััใช้้

เรามุ่่�งมุ่่�นที่่�จะจ่ดหาสภาพแวดล้อ้มุ่การ
ที่ำางานที่่�ปราศจากการเล้อืกปฏิบิัต่ิ ิการ
คุก่คุามุ่ แล้ะการติอบัโติ ้การกระที่ำาใด ๆ  
ที่่�เป็นการเล้อืกปฏิบิัต่ิแิล้ะการคุก่คุามุ่ที่่�ไมุ่�
ชอบัดว้ยกฎหมุ่ายติ�อผู้้ส้มุ่คุ่รงาน พน่กงาน 
ผู้้ฝึ้ึกงาน โดยพน่กงานรายอื�น ผู้้จ้ำาหน�าย 
ล้ก้คุา้ หรอืบัคุ่คุล้ที่่�สามุ่ใด ๆ ถือืเป็นสิ�งติอ้ง
หา้มุ่ แล้ะจะส�งผู้ล้ใหมุ้่ก่ารเล้กิจา้ง GXO ยง่
หา้มุ่ไมุ่�ใหมุ้่ก่ารติอบัโติต้ิามุ่ที่่�ระบัไ่วด้า้นล้�าง 

GXO มุ่่�งมุ่่�นที่่�จะร่กษาไวซ้ึ่ ึ�งสถืานที่่�ที่ำางาน
ที่่�ที่ก่คุนใหคุ้วามุ่เคุารพแล้ะสภ่าพติ�อกน่ 
นโยบัายของ GXO ระบัใ่หจ่้ดหาสถืานที่่�
ที่ำางานที่่�ปราศจากการเล้อืกปฏิบิัต่ิ ิการ
คุก่คุามุ่ แล้ะการติอบัโติ ้เนื�องจากเราที่ราบัด่
ว�าสิ�งน่�ช�วยใหท้ี่ก่คุนสามุ่ารถืที่ำางานไดอ้ย�าง
เต็ิมุ่คุวามุ่สามุ่ารถื เรามุ่่�งมุ่่�นที่่�จะจา้งผู้้ใ้หญ่�
ที่่�มุ่คุ่วามุ่เป็นผู้้ใ้หญ่�แล้ะร่บัผู้ดิชอบัซึ่ึ�งเราไว ้
วางใจได ้แล้ะเราคุาดหวง่ใหพ้วกเขาปฏิบิัต่ิ ิ
ติ�อผู้้อ้ื�นดว้ยคุวามุ่เป็นมุ่อือาชพ่เช�นเดย่วกน่

เพื�อส�งเสรมิุ่สภาพแวดล้อ้มุ่น่� GXO มุ่่�งมุ่่�น
ที่่�จะร่กษาไวซ้ึ่ ึ�งสภาพแวดล้อ้มุ่การที่ำางาน
ในเชงิบัวกในที่ก่สถืานที่่�แล้ะที่ก่ระดบ่ัของ
การจา้งงาน เพื�อใหพ้น่กงานสามุ่ารถืที่่�มุ่เที่
คุวามุ่สนใจแล้ะคุวามุ่พยายามุ่อย�างเต็ิมุ่ที่่�
กบ่ังานของติน การเล้อืกปฏิบิัต่ิ ิการคุก่คุามุ่ 
แล้ะการติอบัโติจ้ะติอ้งไมุ่�เกดิขึ�นที่่� GXO 
ดง่น่�น GXO จงึไมุ่�ที่นติ�อการเล้อืกปฏิบิัต่ิ ิ
การคุก่คุามุ่ หรอืการติอบัโติใ้นที่ก่รป้แบับั
โดยบัคุ่คุล้ใดก็ติามุ่ โดยอา้งองิจากประเภที่
ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรอง

“ประเภที่ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรอง” รวมุ่ถืงึ 
(แติ�ไมุ่�จำากด่เพย่ง) เชื�อชาติ ิสผู่้วิ ล้ท่ี่ธิ ิ
ศาสนา ชาติกิำาเนดิ บัรรพบัร่ษ่ สถืานะการ
เป็นพล้เมุ่อืง อาย ่เพศ หรอืเพศสภาพ 
(รวมุ่ถืงึการติ่ �งคุรรภ ์การคุล้อดบัต่ิร แล้ะ
โรคุประจำาติว่ที่่�เก่�ยวขอ้ง) อต่ิล้ก่ษณ์ห์รอื

การแสดงออกที่างเพศ (รวมุ่ถืงึ สถืานะ
คุนขา้มุ่เพศ) รสนยิมุ่ที่างเพศ สถืานภาพ
สมุ่รส สถืานะการร่บัราชการที่หารแล้ะ
ที่หารผู้�านศกึ คุวามุ่ที่พ่พล้ภาพที่างร�างกาย
หรอืจติิใ, โรคุประจำาติว่ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่
คุ่มุ้่คุรองติามุ่ที่่�กำาหนดโดยกฎหมุ่ายของร่ฐ
หรอืที่อ้งถืิ�นที่่�บัง่คุบ่ัใช ้ขอ้มุ่ล้้ที่างพ่นธิก่รรมุ่ 
หรอืล้ก่ษณ์ะอื�นใดที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรองโดย
กฎหมุ่ายของร่ฐบัาล้กล้าง ร่ฐ หรอืที่อ้งถืิ�นที่่�
เก่�ยวขอ้ง แล้ะศาสนพธิิ ่(เรย่กว�า “ล้ก่ษณ์ะ
เฉพาะที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรอง”) ซึ่ึ�งยง่รวมุ่
ไปถืงึการร่บัร้ว้�าบัคุ่คุล้ใดก็ติามุ่มุ่ล่้ก่ษณ์ะ
เฉพาะใด ๆ เหล้�าน่�น หรอืมุ่คุ่วามุ่เก่�ยวขอ้ง
กบ่ับัคุ่คุล้ที่่�มุ่ห่รอืเป็นที่่�ร่บัร้ว้�ามุ่ล่้ก่ษณ์ะใด ๆ 
เหล้�าน่�น

ตัวัอย่า่งการปฏิบิัตััทิี่ ่�ละเมิดินโย่บัาย่น่� 
รวมิถึงึแตัไ่มิจ่ำำากดัเพีย่่ง:

•  การปฏิบิัต่ิทิี่างวาจา เช�น การติ่ �งฉายา 
การล้อ้เล้ย่น การพด้ใส�รา้ยป้ายส ่หรอื
การแสดงคุวามุ่คุดิเห็นที่่�ที่ำาใหเ้สื�อมุ่เสย่ 
โดยอา้งองิจากประเภที่ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่
คุ่มุ้่คุรอง หรอืการเก่�ยวพาราส ่การเชญิ่
ชวน หรอืการแสดงคุวามุ่เห็นที่่�ไมุ่�เป็นที่่�
ติอ้งการ

•  การแสดงใหเ้ห็น เช�น โปสเติอร ์รป้ภาพ 
การต์ิน้ ภาพวาด หรอืที่�าที่างล้อ้เล้ย่น
แล้ะ/หรอืส�อไปในที่างเพศ

•  การปฏิบิัต่ิทิี่างกาย รวมุ่ที่่ �งการที่ำารา้ย
ร�างกาย การสมุ่่ผู่้สที่่�ไมุ่�เป็นที่่�ติอ้งการ 
การขด่ขวางการเคุล้ื�อนไหวติามุ่ปกติิ
โดยเจตินา หรอืการแที่รกแซึ่งดา้นการ
ที่ำางานอน่เนื�องมุ่าจากเพศ เชื�อชาติ ิ
หรอื “ประเภที่ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรอง” 
อื�นใด 

•  การข�มุ่ข้�แล้ะการเรย่กรอ้งใหต้ิอบัสนอง
ติ�อคุำารอ้งขอที่างเพศเพื�อเป็นเงื�อนไข

ในการจา้งงานติ�อไป หรอืเพื�อหล้ก่เล้่�ยง
การสญ้่เสย่อื�น ๆ แล้ะเสนอประโยชนใ์น
การจา้งงานเป็นคุ�าติอบัแที่นในการที่ำาให ้
พงึพอใจที่างเพศ

•  การติอบัโติผู้้้ท้ี่่�รายงานหรอืข้�ว�าจะ
รายงานการล้ะเมุ่ดินโยบัายน่� แล้ะการ
สื�อสารผู้�านสื�ออเิล็้กที่รอนกิสป์ระเภที่
ใดก็ติามุ่ ซึ่ึ�งรวมุ่ถืงึการปฏิบิัต่ิใิดก็ติามุ่
ซึ่ึ�งเป็นขอ้หา้มุ่ติามุ่กฎหมุ่ายของร่ฐ
แล้ะ/หรอืร่ฐบัาล้กล้าง หรอืนโยบัาย
ของ GXO หา้มุ่ใชร้ะบับั GXO เพื�อส�ง
ขอ้คุวามุ่ที่่�ล้ะเมุ่ดินโยบัายน่�

 
พฤติกิรรมุ่เหล้�าน่�ไมุ่�เป็นที่่�ยอมุ่ร่บัในที่่�
ที่ำางานแล้ะในสภาพแวดล้อ้มุ่ที่่�เก่�ยวขอ้ง
กบ่ังาน เช�น การเดนิที่างเพื�อธิร่กจิแล้ะงาน
เล้่�ยงสง่สรรคุท์ี่่�สน่บัสน่นโดย GXO ไมุ่�ว�าผู้้ ้
กระที่ำาจะเป็นหว่หนา้งาน เพื�อนร�วมุ่งาน ผู้้ว้�า
จา้ง ล้ก้คุา้ ผู้้จ้ำาหน�าย หรอืบัคุ่คุล้ที่่�สามุ่อื�น ๆ 

คัวามิหมิาย่ของการเลอืกปฏิบิัตัั ิการ
เล้อืกปฏิบิัต่ิภิายใติน้โยบัายน่�หมุ่ายถืงึการ
ปฏิบิัต่ิติิ�อบัคุ่คุล้อย�างแติกติ�าง หรอืปฏิเิสธิ
หรอืใหผู้้ล้ประโยชนแ์ก�บัคุ่คุล้เนื�องจาก
ล้ก่ษณ์ะเฉพาะที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรองของ
แติ�ล้ะบัคุ่คุล้ 

คัวามิหมิาย่ของการคักุคัามิ โดยที่่�วไป 
การคุก่คุามุ่ติามุ่คุวามุ่หมุ่ายที่่�ระบัใ่นนโยบัาย
น่�คุอืการปฏิบิัต่ิทิี่่�ไมุ่�พงึประสงคุท์ี่างวาจา 
ที่างสายติา หรอืที่างกาย ซึ่ึ�งที่ำาใหเ้สื�อมุ่
เสย่หรอืแสดงคุวามุ่เป็นปรป่กษ์หรอืคุวามุ่
เกล้ย่ดชง่ติ�อบัคุ่คุล้เนื�องจากล้ก่ษณ์ะเฉพาะ
ใดก็ติามุ่ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรอง เมุ่ื�อ: 

•  การที่่�บัคุ่คุล้ยอมุ่ร่บัติ�อการปฏิบิัต่ิน่ิ�นเป็น
ขอ้กำาหนดหรอืเงื�อนไขโดยชด่แจง้หรอื
โดยปรยิายของการจา้งงานบัคุ่คุล้ หรอื 

การไมิอ่ดกล ั�นตัอ่การเลอืกปฏิบิัตัั ิ
การคักุคัามิ หรอืการตัอบัโตั้

นโย่บัาย่จำรยิ่ธรรมิที่างธรุกจิำ



©2021 GXO สงวนล้ขิสทิี่ธิิ�ที่่ �งหมุ่ด

•  การที่่�บัคุ่คุล้ยอมุ่ร่บัหรอืปฏิเิสธิติ�อการ
ปฏิบิัต่ิ ิจะถืก้ใชเ้ป็นพื�นฐานสำาหร่บัการ
ติด่สนิใจจา้งงานที่่�มุ่ผู่้ล้กระที่บัติ�อบัคุ่คุล้ 
หรอื 

•  การปฏิบิัต่ิดิง่กล้�าวมุ่จ่ด่ประสงคุห์รอืมุ่่
ผู้ล้ที่่�เป็นการแที่รกแซึ่งการปฏิบิัต่ิงิาน
ของแติ�ล้ะบัคุ่คุล้อย�างไมุ่�สมุ่เหติส่มุ่ผู้ล้ 
หรอืสรา้งสภาพแวดล้อ้มุ่การที่ำางานที่่�
เป็นการข�มุ่ข้� เป็นปรป่กษ์ หรอืเป็นที่่�น�า
ร่งเกย่จ 

คัวามิหมิาย่ของการคักุคัามิที่างเพีศ 
การคุก่คุามุ่ที่างเพศอาจรวมุ่ถืงึการกระที่ำา
ที่่ �งหมุ่ดขา้งติน้ เช�นเดย่วกบ่ัการปฏิบิัต่ิทิี่่�
ไมุ่�พงึประสงคุอ์ื�น ๆ เช�น การเก่�ยวพารา
สท่ี่่�ไมุ่�พงึประสงคุห์รอืไมุ่�ไดเ้รย่กรอ้ง การ
รอ้งขอใหต้ิอบัสนองคุวามุ่ติอ้งการที่างเพศ 
การสนที่นาเก่�ยวกบ่ักจิกรรมุ่ที่างเพศ แล้ะ
การปฏิบิัต่ิทิี่างวาจา ที่างสายติา หรอืที่าง
ร�างกายอื�น ๆ ที่่�มุ่ล่้ก่ษณ์ะที่างเพศ เมุ่ื�อ: 

•  การที่่�บัคุ่คุล้ยอมุ่ร่บัติ�อการปฏิบิัต่ิน่ิ�น 
หรอืการเก่�ยวพาราสห่รอืการรอ้งขอ
เหล้�าน่�นเป็นขอ้กำาหนดหรอืเงื�อนไขโดย
ชด่แจง้หรอืโดยปรยิายของการจา้งงาน
บัคุ่คุล้ หรอื 

•  การที่่�บัคุ่คุล้ยอมุ่ร่บัหรอืปฏิเิสธิติ�อการ
ปฏิบิัต่ิหิรอืการเก่�ยวพาราสห่รอืการ
รอ้งขอ จะถืก้ใชเ้ป็นพื�นฐานสำาหร่บัการ
ติด่สนิใจจา้งงานที่่�มุ่ผู่้ล้กระที่บัติ�อบัคุ่คุล้ 
หรอื 

•  การปฏิบิัต่ิหิรอืการเก่�ยวพาราสห่รอืการ
รอ้งขอดง่กล้�าวมุ่จ่ด่ประสงคุห์รอืมุ่ผู่้ล้
ที่่�เป็นการแที่รกแซึ่งการปฏิบิัต่ิงิาน
ของแติ�ล้ะบัคุ่คุล้อย�างไมุ่�สมุ่เหติส่มุ่ผู้ล้ 
หรอืสรา้งสภาพแวดล้อ้มุ่การที่ำางานที่่�
เป็นการข�มุ่ข้� เป็นปรป่กษ์ หรอืเป็นที่่�น�า
ร่งเกย่จ 

คัวามิหมิาย่ของการตัอบัโตั ้การติอบัโติ ้
หมุ่ายถืงึการกระที่ำาที่่�เป็นปฏิป่ิกษ์เนื�องจาก
บัคุ่คุล้รายงานการล้ะเมุ่ดินโยบัายน่�โดยเกดิ
ขึ�นจรงิหรอืติามุ่ที่่�ร่บัร้ ้หรอืติ�อติา้นแนวปฎบิัต่ิ ิ
ที่่�เป็นขอ้หา้มุ่ของนโยบัายน่� หรอืเขา้ร�วมุ่

ในกระบัวนการรายงานแล้ะสอบัสวนติามุ่ที่่�
อธิบิัายไวด้า้นล้�าง 

“การกระที่ำาที่่�เป็นปฏิป่ิกษ์” รวมุ่ถืงึแติ�ไมุ่�
จำากด่เพย่งการกระที่ำาใดก็ติามุ่ติ�อไปน่�: 
1) กด่กน่พน่กงานไมุ่�ใหร้ายงานการเล้อืก
ปฏิบิัต่ิ ิการคุก่คุามุ่ หรอืการติอบัโติท้ี่่�ติน
ร่บัร้ ้2) แสดงคุวามุ่ร่งเกย่จแล้ะหล้ก่เล้่�ยง
บัคุ่คุล้ที่่�รายงานการเล้อืกปฏิบิัต่ิ ิการคุก่คุามุ่ 
หรอืการติอบัโติท้ี่่�ตินร่บัร้ ้3) แสดงหรอืบัอก
เป็นน่ยถืงึการคุก่คุามุ่หรอืการข�มุ่ข้�ที่่�มุ่จ่ด่
ประสงคุเ์พื�อป้องกน่ไมุ่�ใหบ้ัคุ่คุล้รายงานการ
เล้อืกปฏิบิัต่ิ ิการคุก่คุามุ่ หรอืการติอบัโติท้ี่่�
ตินร่บัร้ ้แล้ะ 4) ปฏิเิสธิการใหผู้้ล้ประโยชน์
หรอืโอกาสในการจา้งงานเนื�องจากผู้้ส้มุ่คุ่ร
หรอืพน่กงานรายงานการเล้อืกปฏิบิัต่ิ ิการ
คุก่คุามุ่ หรอืการติอบัโติท้ี่่�ตินร่บัร้ ้หรอืเขา้
ร�วมุ่ในกระบัวนการรายงานแล้ะสอบัสวน 

นโยบัายของ GXO หา้มุ่มุ่ใิหมุ้่ก่ารติอบัโติ ้
พน่กงานที่ก่คุนที่่�รายงานการล้ะเมุ่ดินโยบัาย
ที่่�อาจเกดิขึ�น ยื�นเรื�องรอ้งเรย่นเก่�ยวกบ่ัการ
คุก่คุามุ่หรอืการเล้อืกปฏิบิัต่ิซิึ่ ึ�งเก่�ยวขอ้ง
กบ่ัประเภที่ที่่�ไดร่้บัคุวามุ่คุ่มุ้่คุรอง หรอืการ
ใหก้ารเป็นพยาน ช�วยเหล้อื หรอืมุ่ส่�วน
ร�วมุ่ในล้ก่ษณ์ะใดก็ติามุ่ในการสบืัสวน การ
ดำาเนนิการ หรอืการพจิารณ์าคุดท่ี่่�ดำาเนนิการ
โดย GXO หรอืหน�วยงานบัง่คุบ่ัใชก้ฎหมุ่าย
ของร่ฐบัาล้กล้างหรอืร่ฐ คุณ่์มุ่คุ่วามุ่ร่บัผู้ดิ
ชอบัที่่�จะติอ้งรายงานการติอบัโติท้ี่่�ที่ราบั
หรอืน�าสงสย่ติ�อฝึ� ายที่ร่พยากรบัคุ่คุล้หรอื 
EthicsPoint รายงานใดกต็ิามุ่เก่�ยวกบ่ัการ
ปฏิบิัต่ิทิี่่�เป็นการติอบัโติจ้ะไดร่้บัการติรวจ
สอบัโดยที่น่ที่ ่โดยจะร่กษาคุวามุ่ล้บ่ัใน
ขอบัเขติที่่�เป็นไปได ้หากรายงานการติอบัโติ ้
ผู้�านการพสิจ้นย์นืยน่ จะมุ่ก่ารดำาเนนิการ
ที่างวน่ิยที่่�เหมุ่าะสมุ่จนถืงึแล้ะรวมุ่ถืงึการ
เล้กิจา้ง

ข ั�นตัอนการสอบัสวน 
GXO ไมุ่�สามุ่ารถืแกไ้ขป่ญ่หาที่่�ไมุ่�มุ่ก่าร
แจง้ใหท้ี่ราบั บัคุ่คุล้ใดก็ติามุ่ที่่�มุ่เ่รื�องรอ้ง
เรย่นหรอืพบัเห็นการคุก่คุามุ่ในที่่�ที่ำางาน
โดยใคุรก็ติามุ่ รวมุ่ถืงึหว่หนา้งาน พน่กงาน 
หรอืแมุ่แ้ติ�ผู้้ท้ี่่�ไมุ่�ใช�พน่กงาน ซึ่พ่พล้ายเออร ์
ล้ก้คุา้ ผู้้มุ้่าเยอืนหรอืแขก มุ่ห่นา้ที่่�ติอ้งแจง้

เรื�องน่�ใหเ้ราที่ราบัที่น่ที่่

การราย่งานเหตักุารณ์ท์ี่่�มิก่ารเลอืก
ปฏิบิัตัั ิการคักุคัามิ หรอืการตัอบัโตั ้
หากบัคุ่คุล้ใดถืก้กระที่ำาหรอืพบัเห็นการ
ล้ะเมุ่ดินโยบัายน่� บัคุ่คุล้น่�นคุวรแจง้ให ้
หว่หนา้งานหรอืติว่แที่นฝึ� ายที่ร่พยากรบัคุ่คุล้
ที่ราบัที่น่ที่ ่หากพน่กงานร้ส้กึไมุ่�สบัายใจที่่�
จะแจง้ขอ้กง่วล้กบ่ับัคุ่คุล้เหล้�าน่� พน่กงาน
สามุ่ารถืยื�นเรื�องรอ้งเรย่นโดยไมุ่�ระบัช่ื�อได ้
ติล้อด 24 ช่�วโมุ่ง ผู้�าน EthicsPoint  
ที่่� https://gxo.ethicspoint.com มุ่บ่ัรกิาร
แปล้ภาษา บัคุ่คุล้น่�นจะไดร่้บัการขอใหร้ะบั่
รายล้ะเอย่ดของเหติก่ารณ์ ์ชื�อบัคุ่คุล้ที่่�
เก่�ยวขอ้ง แล้ะชื�อพยาน 

หว่หนา้งานติอ้งส�งเรื�องรอ้งเรย่นที่่ �งหมุ่ดที่่�
เก่�ยวขอ้งกบ่ัการคุก่คุามุ่หรอืการปฏิบิัต่ิทิี่่�
ติอ้งหา้มุ่อื�น ๆ ไปยง่ฝึ� ายที่ร่พยากรบัคุ่คุล้
ที่น่ที่ ่การไมุ่�ปฏิบิัต่ิติิามุ่จะส�งผู้ล้ใหมุ้่ก่าร
ล้งโที่ษที่างวน่ิยจนถืงึแล้ะรวมุ่ถืงึการเล้กิ
จา้ง GXO สน่บัสน่นใหพ้น่กงานที่ก่คุน
รายงานเหติก่ารณ์ท์ี่่�มุ่ก่ารคุก่คุามุ่หรอืการ
ปฏิบิัต่ิทิี่่�ติอ้งหา้มุ่อื�น ๆ ซึ่ึ�งขด่ติ�อนโยบัายน่�
ใหท้ี่ราบั เพื�อที่่�เรื�องรอ้งเรย่นน่�นจะไดร่้บัการ
แกไ้ขโดยเร็ว หว่หนา้งาน/ผู้้จ่้ดการไมุ่�คุวร
เริ�มุ่การสอบัสวน เวน้แติ�จะไดร่้บัคุำาแนะนำา
จากฝึ� ายที่ร่พยากรบัคุ่คุล้

นโย่บัาย่การไมิอ่ดกล ั�นตัอ่การเลอืกปฏิบิัตัั ิ
การคักุคัามิ หรอืการตัอบัโตั้


