
                                  

 

                              จรรยาบรรณซัพพลายเออร ์HUGO BOSS / HUGO BOSS มาตรฐานทางสังคมเบือ้งตน้ 

ค าน า    

จรรยาบรรณซพัพลายเออรข์อง HUGO BOSS เป็นการแสดงออกถึงมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิและปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจ,สิทธิมนษุยชน,มาตรฐาน

แรงงานและสงัคม ตลอดจนมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ขอ้ก าหนดนีเ้ป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ (UN), แนวปฏิบตัขิองสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนษุยชน, อนสุญัญาหลกัของ

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และแนวปฏิบตัิขององคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและ การพฒันา (OECD) ส าหรบัวิสาหกิจขา้มชาติ นอกจากนี ้ยงั

พิจารณาหลกัการของกฎบตัรอตุสาหกรรมแฟชั่นเพ่ือการด าเนินการดา้นสภาพภมิูอากาศภายใตก้รอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(UNFCCC) 

ขอ้มลูจ าเพาะควรถือเป็นสิทธิและหนา้ที่ขัน้พืน้ฐานส าหรบัซพัพลายเออรท์ัง้หมดของ HUGO BOSS และพนกังานของเขา ซพัพลายเออรมี์หนา้ที่ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานทราบ

อย่างเหมาะสมเกี่ยวกบัสิทธิและหนา้ทีข่องตนที่เกิดจากขอ้ก าหนดที่ก าหนดโดย HUGO BOSS ตลอดจนกฎหมายในระดบัประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 

จรรยาบรรณซพัพลายเออรข์อง HUGO BOSS เป็นพืน้ฐานของมาตรฐานการปฏิบตัิตามที่คาดวา่จะเกิดขึน้และจะตอ้งปฏิบตัิโดยซพัพลายเออร ์HUGO BOSS ขอ้ก าหนด

ที่ก าหนดโดย HUGO BOSS เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าซึ่งควรใชท้ดแทน ในสถานการณท์างกฎหมายที่ไม่เพียงพอจากมุมมองของ HUGO BOSS ในประเทศที่จดัซือ้จดัจา้งหาก

มีความจ าเป็น 

หากขอ้ก าหนดทางกฎหมายในประเทศหนึ่งๆนัน้ มีวตัถปุระสงคเ์ดียวกนักบัมาตรฐาน HUGO BOSS ใหใ้ชข้อ้ก าหนดที่ปกป้องผลประโยชนข์องคนงานและสิ่งแวดลอ้มที่ดี

ที่สดุ  HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและปรบัเปลี่ยนการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดในช่วงเวลาปกติ HUGO BOSS จะเลือกวิธีการด าเนินการตรวจสอบในแต่ละ

กรณี 

หากไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ไดก้ าหนดไว ้ HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษโดยค านึงถึงสถานการณท์ัง้หมดของแต่ละกรณีและความรุนแรงของการละเมิด 

ขอ้ก าหนดทัง้หมดนัน้จะถือเป็นองคป์ระกอบทางสญัญาพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ ในกรณีที่มีการละเมิดซ า้ๆ HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการยตุิ

ความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  

HUGO BOSS คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรท์ัง้หมดปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศและมาตรฐานที่ตกลงรว่มกนัในระดบัสากล หา้มมิใหมี้การฉอ้โกง การทจุริต

คอรร์ปัชั่นและการใหป้ระโยชนท์ี่ไม่เป็นธรรมในรูปแบบใดๆ  นอกจากนี ้HUGO BOSS ยงัคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรท์ัง้หมดปฏิบตัิตามกฎระเบียบทีบ่งัคบัใช้

เกี่ยวกบัการแข่งขนัทางธุรกิจ การฟอกเงิน การลงโทษและการเกบ็ภาษี และยงัตอ้งรบัผิดชอบต่อซพัพลายเออรข์องตนเองดว้ย การตดัสินใจทางธุรกิจจะตอ้งท า

อย่างเป็นกลางและจะตอ้งไม่ถกูบดบงัดว้ยผลประโยชนส์่วนตวั นอกจากนีซ้พัพลายเออรมี์หนา้ที่ตอ้งปกป้องรายละเอียด ฐานขอ้มลูและความลับทางการคา้

ทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัพวกเขาในทกุสถานการณแ์ละส่งคืนหรือลบขอ้มลูเหลา่นีท้นัทีเม่ือความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออรส์ิน้สดุลง 
 

2. สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน 

การปกป้องสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานถือเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรกของ HUGO BOSS  ซพัพลายเออรท์ัง้หมดตอ้ปฏิบตัิตามสิทธิมนษุยชนที่ไดร้บัการ

ยอมรบัในระดบัสากล ที่เกี่ยวกบักิจกรรมทางธุรกิจทัง้หมดที่อยู่ในขอบข่ายของตนเอง  HUGO BOSS ไม่ยินยอมใหมี้การละเมิดใดๆ ซพัพลายเออรต์อ้ง



                                  
รบัผิดชอบในการตัง้กระบวนการการรอ้งเรียนที่ไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนซึ่งช่วยใหพ้นกังานสามารถรายงานการละเมิดได ้นอกจากนีพ้นกังานของซพัพลายเออรย์งั

สามารถใชร้ะบบแจง้เบาะแสโดยตรงที ่HUGO BOSS ซึ่งเป็นอิสระและไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
 
การใช้แรงงานเด็ก  

HUGO BOSS ปฏิเสธการใชแ้รงงานเด็กทกุรูปแบบอย่างเครง่ครดั การใชแ้รงงานเด็กโดยซพัพลายเออรจ์ึงเป็นสิ่งตอ้งหา้มอย่างยิ่ง ค าจ ากดัความของแรงงาน

เด็กเป็นไปตามมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัทั่วโลกของ ILO อายขุัน้ต ่าส  าหรบัการจา้งงานคือ 15 ปี ตามหลกัการแลว้การจา้งงานจะตอ้งไม่เกิดขึน้ก่อนที่จะจบ

การศกึษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย หากมีการจา้งงานก่อนอาย ุ18 ปี จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดบางประการในการคุม้ครองคนงานผูเ้ยาว ์สิ่งเหลา่นีเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและสรุปไวใ้นนโยบายของ HUGO BOSS เกี่ยวกบัการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคบั 

 
การใช้แรงงานบังคับและการเป็นทาสสมัยใหม่ 

พนกังานทกุคนที่ท  างานใหก้บัซพัพลายเออรข์อง HUGO BOSS จะตอ้งมีอิสระในการเลือกวิธีการและวิธีการจา้งงานที่เขาติดตามและการยตุิการจา้งงาน

ดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขตามกฎหมายและระยะเวลาการบอกกลา่วที่เหมาะสม ซพัพลายเออรต์อ้งผลกัดนัไม่ใหมี้จา้งแรงงานบงัคบั แรงงานทาส นกัโทษหรือ

ลกูจา้งที่ที่มีขอ้ผกูมดัอื่นๆ ไม่ว่าในสถานการณใ์ดๆ ดงันัน้เพ่ือต่อตา้นการเป็นทาสสมยัใหม่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ พนกังานจะตอ้งไดร้บัสิทธิ์ในการออกจาก

สถานที่ท  างานและยตุิความสมัพนัธใ์นการจา้งงานโดยมีระยะเวลา ในแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามกฎหมาย คนงานตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้คลื่อนยา้ยได้อย่างอิสระ

ตลอดเวลา นายจา้งไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ก็บเงินมดัจ าหรือยึดหน่วงเอกสารประจ าตวัหรือเอกสารอื่นที่คลา้ยกนั หากบคุคลภายนอกมีความจ าเป็นที่จะน าไปใช้

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการสรรหาว่าจา้ง ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบว่าการด าเนินการนัน้ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดที่ HUGO BOSS ก าหนดไวห้รือไม่ ค่าใชจ้่ายใดๆ หรือค่าตอบแทนที่เกิดขึน้จากการสรรหาว่าจา้งของบคุคลที่สามจะตอ้งไม่ถกูเรียกเก็บไปยงั

พนกังานไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

 
การเลือกปฏิบัติ 

พนกังานทกุคนตอ้งไดร้บัการปฏบิตัิอย่างเท่าเทียมกนัและไดร้บัโอกาสที่เท่าเทียมกนัในระหว่างกระบวนการสรรหาคัดเลือกและรวมถึงความสมัพนัธใ์นการจา้ง

งานทัง้หมด ตอ้งหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ บนพืน้ฐานของ เชือ้สาย, แหล่งก าเนิด, สญัชาติ, สีผวิ, เพศ, ศาสนา, อดุมการณ,์ การเป็นสมาชิกของ

สมาคมของพนกังาน, ความคิดเห็นทางการเมือง, รสนิยมทางเพศ, อาย,ุ สถานภาพการสมรส, การตัง้ครรภ,์ ความทพุพลภาพ, ความเจ็บป่วยหรือลกัษณะส่วน

บคุคลอ่ืนใด  

 
สภาพการท างานที่มีมนุษยธรรม 

ตอ้งเคารพศกัดิ์ศรี, ความเป็นสว่นตวัและสิทธิส่วนบคุคลของพนกังานเสมอ, หา้มมิใหมี้การล่วงละเมิด ทางรา่งกาย, ทางจิตใจ, ทางเพศหรือทางวาจาตลอดจน

การลงโทษ, การท ารา้ยรา่งกาย, การลว่งละเมิดหรือการข่มขู่ มาตรการทางวนิยัจะไดร้บัอนญุาตเฉพาะในบริบทของบทบญัญัตติามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดที่

ก าหนดโดย HUGO BOSS และจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัเหตกุารณใ์นทกุกรณี 
 
ค่าตอบแทน 

พนกังานจะไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมในรูปของเงินหรือการจ่ายเงินอ่ืนที่พวกเขาเลือกอย่างนอ้ยเป็นรายประจ าเดือน นอกจากนีพ้นกังานจะไดร้บัการ

แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเกี่ยวกบัเง่ือนไขที่ตกลงกนัในรูปแบบของสญัญาจา้งและใบจ่ายเงิน ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจ่ายผลงานในการปฏิบตัิงานในลกัษณะที่

ครอบคลมุขอ้ก าหนดพืน้ฐานของพนกังานและมีรายละเอียดที่ครบถว้น พนัธมิตรทางธุรกิจมีหนา้ที่ตอ้งจ่ายอย่างนอ้ยตามค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมาย, หรือถา้สงู

กว่านัน้, จะตอ้งเป็นค่าจา้งที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอตุสาหกรรม หากซพัพลายเออรไ์ม่สามารถจ่ายค่าจา้งที่สงูขึน้ตามปกติในอตุสาหกรรมได ้จะตอ้งแจง้ให ้

HUGO BOSS ทราบทนัทีและใหช้ีแ้จงเหตผุลนัน้ คาดวา่ซพัพลายเออรย์ินดีที่จะด าเนินการปรบัระดบัคา่จา้งรว่มกบั HUGO BOSS นอกจากนี,้ คาดว่าซพั

พลายเออรท์กุรายจะปฏิบตัิตามและปฏิบตัิตามกฎระเบียบแห่งชาติ ดา้นระบบสขุภาพและสวสัดิการสงัคม 



                                  
นอกจากนี,้ ขอ้ก าหนดตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด (เช่นขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองรว่มกนั) จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาในแง่ของ

ผลประโยชนพ์ิเศษ คา่ล่วงเวลาจะตอ้งจ่ายตามอตัราที่ก าหนด หรือตามเวลาที่กฎหมายอนญุาต หา้มมิใหซ้พัพลายเออรใ์ชก้ารหกัค่าจา้งเป็นมาตรการในการ

ลงโทษทางวินยั หากกฎหมายระดบัชาติมีบทบญัญัตทิี่อนญุาตใหท้ าได ้การลงโทษนัน้จะท าไดก้็ต่อเม่ือมีการก าหนดล่วงหนา้ไวก้บัพนกังาน, จึงจะสามารถชใัช้

มาตรการทางวินยัทางการเงินกบัพนกังานได,้ ใหใ้ชม้าตรการทัง้หมดโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงที่ไดเ้กิดขึน้เท่านัน้ ซพัพลายเออรมี์หนา้ที่ในการจดัท าขัน้ตอน

กระบวนการเป็นเอกสาร 
 
ช่ัวโมงการท างาน     

ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดระดบัชาติ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชั่วโมงการท างาน รวมถึงขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัช่วงเวลาพกั, วนัหยดุราชการและวนัหยดุพกัผ่อน หากไม่มี

ขอ้ก าหนดระดบัชาติหรือหากไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ILO,  ชั่วโมงการท างานปกตติ่อสปัดาหจ์ะตอ้งไม่เกิน 48 ชั่วโมง, รวมการท างานล่วงเวลาที่ไดร้บั

อนญุาต, ชั่วโมงการท างานทัง้หมดในหนึ่งสปัดาหต์อ้งไม่เกิน 60 ชั่วโมง, อนญุาตใหท้ างานล่วงเวลาไดก้ต็่อเม่ือเป็นไปโดยสมคัรใจ ,หรือในกรณีที่การท างาน

ล่วงเวลาถกูควบคมุโดยกฎหมายหรือขอ้ตกลงรว่มที่เกี่ยวขอ้ง (เช่นขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองรว่มกนั) และจะตอ้งไดร้บัค่าตอบแทนตามที่ไดมี้การก าหนดหรือ

ตกลงไวน้ัน้ หลงัจากหกวนัท างานต่อเนื่อง, พนกังานจะตอ้งไดร้บัช่วงพกั อย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง นอกจากนี,้ พนกังานแต่ละคนมีสิทธิในการรลาขัน้ต ่าตาม

กฎหมาย 
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ซพัพลายเออรต์อ้งรบัประกนัสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานในระหว่างกิจกรรมการท างานและใชม้าตรการป้องกนัที่เหมาะสมต่ออบุตัิเหตแุละการ

เจ็บป่วยจากการท างาน ซพัพลายเออรต์อ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการวางระบบในการบ่งชี,้ การประเมิน, หลีกเลี่ยงและต่อสู ้กบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ต่อ

สขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประเทศและรบัประกนัไดใ้นระยะยาว หาก HUGO BOSS พิจารณาว่าขอ้ก าหนด

เหล่านีไ้ม่เพียงพอส าหรบัการรบัประกนัสภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั,  HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการยนืยนัคณุสมบตัิของตวัเอง

ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากล ขอ้ก าหนดที่ระบไุวใ้นที่นีย้งัอา้งถึงสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมทัง้หมด เช่นที่พกัอาศยัที่ซพัพลายเออรจ์ดัหาใหก้บั

พนกังาน 
 
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

ซพัพลายเออรไ์ดร้บัการรอ้งขอเพ่ือใหส้ิทธิ์ต่อพนกังานทกุคนในการจดัตัง้องคก์รที่ตนเลือกเพ่ือวตัถปุระสงคข์องพนกังานหรือเขา้รว่มองคก์รของพนกังาน 

พนกังานมีอิสระที่จะพดูคยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกบัสภาพการท างานและค่าจา้ง, และสามารถเจรจาต่อรองไดอ้ย่างเสรี ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่เลือกปฏิบตัิ, 

คกุคาม, ข่มขู่, ยื่นเง่ือนไขเพ่ือใหพ้นกังานเสียเปรียบในสภาพการจา้ง ต่อพนกังานที่ใชส้ิทธินี ้
 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม  

HUGO BOSS ขอใหซ้พัพลายเออรท์ างานอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน อย่างนอ้ยตอ้งปฏิบตัิตาม

กฎหมายคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มและขอ้ก าหนดในประเทศที่ด  าเนินการผลิต ทรพัยากรธรรมชาติจะตอ้งไดร้บัการปกปอ้งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 

ในการด าเนินการดงักล่าว, การปกป้องผูค้นและสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง ซพัพลายเออรต์อ้งจดัระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่มีส่วนช่วยเพ่ิมความ

รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มโดยมีวตัถปุระสงคท์ี่เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบแุละตรวจสอบแหล่งพลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ซพัพลายเออรค์วรพยายามจดัตัง้โครงการเพ่ือลดการ

ใชพ้ลงังานและการปล่อยมลพิษ HUGO BOSS คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรม์ุ่งมั่นที่จะด าเนินการตามมาตรการประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานและพลงังาน



                                  
หมนุเวียนอย่างต่อเนื่อง ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบปริมาณการใชน้ า้ของตนและเพ่ิมประสิทธิภาพโดยน ากลยทุธท์ี่เหมาะสมสามารถน าไปปฏิบตัิได ้สถาพ

ของน า้จากพืน้ผิวหรือน า้ใตด้ินตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของประเทศหรือทอ้งถิ่นเป็นอย่างนอ้ย ซพัพลายเออรท์ี่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชน้ า้

จ านวนมาก จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะขอใหมี้การลดการใชน้ า้อย่างต่อเนื่อง 

 
การจัดการสารเคมีและน ้าเสียหากกระบวนการผลิต  

หากมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีหรือสารอื่น ๆ ที่เป็นภยัคกุคามต่อคนหรือสิง่แวดลอ้ม, ซพัพลายเออรค์วรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบการจดัการวตัถอุนัตราย

จะควบคมุวิธีการใชแ้ละจดัการ, การจดัเก็บและขนส่ง, ตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่งชาติ หากมสีารทดแทนอื่นทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพนอ้ย

กว่า, ซพัพลายเออรค์วรใชส้ารทดแทนเหล่านี ้ซพัพลายเออรต์อ้งมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบแหล่งน า้เสียและระบกุารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึน้จากการใชส้ารเคมีและสาร

อ่ืนๆ การตรวจสอบนีต้อ้งท าตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย การตรวจสอบจะตอ้งด าเนินการในช่วงเวลาปกติอย่างสม ่าเสมอ 

 
การจัดการของเสีย  

HUGO BOSS เรียกรอ้งใหซ้พัพลายเออรล์ดขยะอย่างต่อเนื่องและก าจดัขยะที่เกิดขึน้ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายในทอ้งถิ่น ซพัพลายเออรต์อ้งพิจารณาถึงกล

ยทุธใ์นการหลีกเลี่ยงหรือลดของเสียและการรีไซเคิล 

 
ด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานทีต่ัง้ของซพัพลายเออรแ์ละกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง, นอกเหนือจากประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ระบไุวข้า้งตน้, ขอ้ก าหนด

ระดบัประเทศหรือระดบัทอ้งถิ่นอาจใชก้บัการปล่อยมลพิษทางอากาศ, การจดัการการใชท้ี่ดิน, การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ, เสียง, การปล่อยกลิ่น

และดา้นสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ 
 

4. ความร่วมมือกับองคก์รพัฒนาเอกชน  

เพื่อปรบัปรุงสภาพสงัคมและปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกบัความรว่มมือกับพนัธมิตร, HUGO BOSS ท างานรว่มกบัหลากหลายองคก์รพฒันาเอกชน ใน

ฐานะที่เป็นสว่นหนึ่งของความรว่มมือดงักล่าว, HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิใ์นการโอนสิทธิ์ในการตรวจสอบที่เป็นไปได ้(เช่นการตรวจสอบ) ซึ่งไดร้บัการยืนยนั

ตัง้แต่เร่ิมแรกกบัองคก์รพนัธมิตรเหล่านี ้  

 

5. ข้อก าหนดข้ันสุดท้าย  
HUGO BOSS คาดหวงัว่าซพัพลายเออรจ์ะปฏิบตัิตามมาตรฐานที่ระบไุวใ้นที่นีซ้ึ่ง HUGO BOSS ก็ไดป้ฏิบตัิตามในส่วนของตน, และขอใหพ้นัธมิตรสนบัสนนุ

การด าเนินการโดยใชว้ิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมเช่นระบบการบริหารจดัการ, แนวทางและขอ้ก าหนดของกระบวนการ, พนกังานของซพัพลายเออรท์กุคน

จะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและสม ่าเสมอเกี่ยวกบัประเดน็ที่กล่าวถึงนี ้นอกจากนี,้ ซพัพลายเออรมี์หนา้ที่ตอ้งส่งผ่านขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ปยงัซพั

พลายเออรข์ัน้ตน้และคู่คา้ของเขา และเพ่ือตรวจสอบว่าเขาปฏบิตัิตามในลกัษณะที่เหมาะสม HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าจรรยาบรรณของ

ซพัพลายเออรเ์ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอในช่วงเวลาปกติ, แต่อย่างนอ้ยก็เป็นประจ าทกุปี, และแกไ้ขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและมีการแจง้การเปลี่ยนแปลงไป

ยงัซพัพลายเออร ์

 

น่ีคือภาษาไทย ทีแ่ปลมาจากต้นฉบับจริงทีเ่ขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ในกรณทีีมี่ข้อขัดแย้ง ระหวา่งทัง้สองเวอรช์ั่น, ใหเ้วอรช์ั่นฉบับถาษาอังกฤษมีผลเหนือกวา่ 
 
                                                                                                                                                                                   เมษายน   2563 
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