จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ HUGO BOSS / HUGO BOSS มาตรฐานทางสังคมเบือ้ งต้น
คานา
จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของ HUGO BOSS เป็ นการแสดงออกถึงมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามจริยธรรมทางธุรกิจ,สิทธิมนุษยชน,มาตรฐาน
แรงงานและสังคม ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อกาหนดนีเ้ ป็ นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN), แนวปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน, อนุสญ
ั ญาหลักของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และแนวปฏิบตั ิขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ การพัฒนา (OECD) สาหรับวิสาหกิจข้ามชาติ นอกจากนี ้ ยัง
พิจารณาหลักการของกฎบัตรอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อการดาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)
ข้อมูลจาเพาะควรถือเป็ นสิทธิและหน้าที่ขนั้ พืน้ ฐานสาหรับซัพพลายเออร์ทงั้ หมดของ HUGO BOSS และพนักงานของเขา ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้พนักงานทราบ
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิและหน้าทีข่ องตนที่เกิดจากข้อกาหนดที่กาหนดโดย HUGO BOSS ตลอดจนกฎหมายในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของ HUGO BOSS เป็ นพืน้ ฐานของมาตรฐานการปฏิบตั ิตามที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และจะต้องปฏิบตั ิโดยซัพพลายเออร์ HUGO BOSS ข้อกาหนด
ที่กาหนดโดย HUGO BOSS เป็ นมาตรฐานขัน้ ต่าซึ่งควรใช้ทดแทน ในสถานการณ์ทางกฎหมายที่ไม่เพียงพอจากมุมมองของ HUGO BOSS ในประเทศที่จดั ซือ้ จัดจ้างหาก
มีความจาเป็ น
หากข้อกาหนดทางกฎหมายในประเทศหนึ่งๆนัน้ มีวตั ถุประสงค์เดียวกันกับมาตรฐาน HUGO BOSS ให้ใช้ขอ้ กาหนดที่ปกป้องผลประโยชน์ของคนงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ที่สดุ HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในช่วงเวลาปกติ HUGO BOSS จะเลือกวิธีการดาเนินการตรวจสอบในแต่ละ
กรณี
หากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิใ์ นการลงโทษโดยคานึงถึงสถานการณ์ทงั้ หมดของแต่ละกรณีและความรุนแรงของการละเมิด
ข้อกาหนดทัง้ หมดนัน้ จะถือเป็ นองค์ประกอบทางสัญญาพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการละเมิดซา้ ๆ HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
HUGO BOSS คาดหวังให้ซพั พลายเออร์ทงั้ หมดปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศและมาตรฐานที่ตกลงร่วมกันในระดับสากล ห้ามมิให้มีการฉ้อโกง การทุจริต
คอร์รปั ชั่นและการให้ประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรมในรูปแบบใดๆ นอกจากนี ้ HUGO BOSS ยังคาดหวังให้ซพั พลายเออร์ทงั้ หมดปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีบ่ งั คับใช้
เกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ การฟอกเงิน การลงโทษและการเก็บภาษี และยังต้องรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์ของตนเองด้วย การตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องทา
อย่างเป็ นกลางและจะต้องไม่ถกู บดบังด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนีซ้ พั พลายเออร์มีหน้าที่ตอ้ งปกป้องรายละเอียด ฐานข้อมูลและความลับทางการค้า
ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาในทุกสถานการณ์และส่งคืนหรือลบข้อมูลเหล่านีท้ นั ทีเมื่อความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์สนิ ้ สุดลง
2. สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน
การปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานถือเป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรกของ HUGO BOSS ซัพพลายเออร์ทงั้ หมดต้อปฏิบตั ิตามสิทธิมนุษยชนที่ได้รบั การ
ยอมรับในระดับสากล ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมดที่อยู่ในขอบข่ายของตนเอง HUGO BOSS ไม่ยินยอมให้มีการละเมิดใดๆ ซัพพลายเออร์ตอ้ ง

รับผิดชอบในการตัง้ กระบวนการการร้องเรียนที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตนซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถรายงานการละเมิดได้ นอกจากนีพ้ นักงานของซัพพลายเออร์ยงั
สามารถใช้ระบบแจ้งเบาะแสโดยตรงที่ HUGO BOSS ซึ่งเป็ นอิสระและไม่เสียค่าใช้จ่าย
การใช้แรงงานเด็ก
HUGO BOSS ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด การใช้แรงงานเด็กโดยซัพพลายเออร์จึงเป็ นสิ่งต้องห้า มอย่างยิ่ง คาจากัดความของแรงงาน
เด็กเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับทั่วโลกของ ILO อายุขนั้ ต่าสาหรับการจ้างงานคือ 15 ปี ตามหลักการแล้วการจ้างงานจะต้องไม่เกิดขึน้ ก่อนที่จะจบ
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย หากมีการจ้างงานก่อนอายุ 18 ปี จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดบางประการในการคุม้ ครองคนงานผูเ้ ยาว์ สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลและสรุปไว้ในนโยบายของ HUGO BOSS เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
การใช้แรงงานบังคับและการเป็ นทาสสมัยใหม่
พนักงานทุกคนที่ทางานให้กบั ซัพพลายเออร์ของ HUGO BOSS จะต้องมีอิสระในการเลือกวิธีการและวิธีการจ้างงานที่เขาติดตามและการยุติการจ้างงาน
ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายและระยะเวลาการบอกกล่าวที่เหมาะสม ซัพพลายเออร์ตอ้ งผลักดันไม่ให้มีจา้ งแรงงานบังคับ แรงงานทาส นัก โทษหรือ
ลูกจ้างที่ที่มีขอ้ ผูกมัดอื่นๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ดังนัน้ เพื่อต่อต้านการเป็ นทาสสมัยใหม่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ พนักงานจะต้องได้รบั สิทธิ์ในการออกจาก
สถานที่ทางานและยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานโดยมีระยะเวลา ในแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามกฎหมาย คนงานต้องได้รบั อนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ
ตลอดเวลา นายจ้างไม่ได้รบั อนุญาตให้เก็บเงินมัดจาหรือยึดหน่วงเอกสารประจาตัวหรือเอกสารอื่นที่คล้ายกัน หากบุคคลภายนอกมีความจาเป็ นที่จะนาไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาว่าจ้าง ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการดาเนินการนัน้ ๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่ HUGO BOSS กาหนดไว้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายใดๆ หรือค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จากการสรรหาว่าจ้างของบุคคลที่สามจะต้องไม่ถกู เรียกเก็บไปยัง
พนักงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ
การเลือกปฏิบัติ
พนักงานทุกคนต้องได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมกันในระหว่างกระบวนการสรรหาคัดเลือกและรวมถึงความสัมพันธ์ในการจ้าง
งานทัง้ หมด ต้องหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิในรูปแบบใดๆ บนพืน้ ฐานของ เชือ้ สาย, แหล่งกาเนิด, สัญชาติ, สีผวิ , เพศ, ศาสนา, อุดมการณ์, การเป็ นสมาชิกของ
สมาคมของพนักงาน, ความคิดเห็นทางการเมือง, รสนิยมทางเพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, การตัง้ ครรภ์, ความทุพพลภาพ, ความเจ็บป่ วยหรือลักษณะส่วน
บุคคลอื่นใด
สภาพการทางานที่มีมนุษยธรรม
ต้องเคารพศักดิ์ศรี, ความเป็ นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานเสมอ, ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิด ทางร่างกาย, ทางจิตใจ, ทางเพศหรือทางวาจาตลอดจน
การลงโทษ, การทาร้ายร่างกาย, การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ มาตรการทางวินยั จะได้รบั อนุญาตเฉพาะในบริบทของบทบัญญัตติ ามกฎหมายหรือข้อกาหนดที่
กาหนดโดย HUGO BOSS และจะต้องมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ในทุกกรณี
ค่าตอบแทน
พนักงานจะได้รบั ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมในรูปของเงินหรือการจ่ายเงินอื่นที่พวกเขาเลือกอย่างน้อยเป็ นรายประจาเดือน นอกจากนีพ้ นักงานจะได้รบั การ
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ตกลงกันในรูปแบบของสัญญาจ้างและใบจ่ายเงิน ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายผลงานในการปฏิบตั ิ งานในลักษณะที่
ครอบคลุมข้อกาหนดพืน้ ฐานของพนักงานและมีรายละเอียดที่ครบถ้วน พันธมิตรทางธุรกิจมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายอย่างน้อยตามค่าจ้างขัน้ ต่าตามกฎหมาย, หรือถ้าสูง
กว่านัน้ , จะต้องเป็ นค่าจ้างที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างที่สงู ขึน้ ตามปกติในอุตสาหกรรมได้ จะต้องแจ้งให้
HUGO BOSS ทราบทันทีและให้ชแี ้ จงเหตุผลนัน้ คาดว่าซัพพลายเออร์ยินดีที่จะดาเนินการปรับระดับค่าจ้างร่วมกับ HUGO BOSS นอกจากนี,้ คาดว่าซัพ
พลายเออร์ทกุ รายจะปฏิบตั ิตามและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบแห่งชาติ ด้านระบบสุขภาพและสวัสดิการสังคม

นอกจากนี,้ ข้อกาหนดตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ทีบ่ งั คับใช้ทงั้ หมด (เช่นข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน) จะต้องได้รบั การพิจารณาในแง่ของ
ผลประโยชน์พิเศษ ค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายตามอัตราที่กาหนด หรือตามเวลาที่กฎหมายอนุญาต ห้ามมิให้ซพั พลายเออร์ใช้การหักค่าจ้างเป็ นมาตรการในการ
ลงโทษทางวินยั หากกฎหมายระดับชาติมีบทบัญญัตทิ ี่อนุญาตให้ทาได้ การลงโทษนัน้ จะทาได้ก็ต่อเมื่อมีการกาหนดล่วงหน้าไว้กบั พนักงาน, จึงจะสามารถชัใช้
มาตรการทางวินยั ทางการเงินกับพนักงานได้, ให้ใช้มาตรการทัง้ หมดโดยคานึงถึงข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึน้ เท่านัน้ ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ในการจัดทาขัน้ ตอน
กระบวนการเป็ นเอกสาร
ชั่วโมงการทางาน
ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดระดับชาติ ทีเ่ กี่ยวข้องกับชั่วโมงการทางาน รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับช่วงเวลาพัก , วันหยุดราชการและวันหยุดพักผ่อน หากไม่มี
ข้อกาหนดระดับชาติหรือหากไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ ILO, ชั่วโมงการทางานปกติต่อสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง, รวมการทางานล่วงเวลาที่ได้รบั
อนุญาต, ชั่วโมงการทางานทัง้ หมดในหนึ่งสัปดาห์ตอ้ งไม่เกิน 60 ชั่วโมง, อนุญาตให้ทางานล่วงเวลาได้กต็ ่อเมื่อเป็ นไปโดยสมัครใจ ,หรือในกรณีที่การทางาน
ล่วงเวลาถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมที่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน) และจะต้องได้รบั ค่าตอบแทนตามที่ได้มีการกาหนดหรือ
ตกลงไว้นนั้ หลังจากหกวันทางานต่อเนื่อง, พนักงานจะต้องได้รบั ช่วงพัก อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นอกจากนี,้ พนักงานแต่ละคนมีสิทธิในการรลาขัน้ ต่าตาม
กฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซัพพลายเออร์ตอ้ งรับประกันสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในระหว่างกิจกรรมการทางานและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่ออุบตั ิเหตุและการ
เจ็บป่ วยจากการทางาน ซัพพลายเออร์ตอ้ งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวางระบบในการบ่งชี,้ การประเมิน, หลีกเลี่ยงและต่อสู้ กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของประเทศและรับประกันได้ในระยะยาว หาก HUGO BOSS พิจารณาว่าข้อกาหนด
เหล่านีไ้ ม่เพียงพอสาหรับการรับประกันสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย , HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันคุณสมบัติของตัวเอง
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในที่นยี ้ งั อ้างถึงสิง่ อานวยความสะดวกเพิ่มเติมทัง้ หมด เช่นที่พกั อาศัยที่ซพั พลายเออร์จดั หาให้กบั
พนักงาน
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง
ซัพพลายเออร์ได้รบั การร้องขอเพื่อให้สิทธิ์ต่อพนักงานทุกคนในการจัดตัง้ องค์กรที่ตนเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ของพนักงานหรือเข้าร่วมองค์กรของพนักงาน
พนักงานมีอิสระที่จะพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสภาพการทางานและค่าจ้าง, และสามารถเจรจาต่อรองได้อย่างเสรี ซัพพลายเออร์จะต้องไม่เลือกปฏิบตั ิ,
คุกคาม, ข่มขู่, ยื่นเงื่อนไขเพื่อให้พนักงานเสียเปรียบในสภาพการจ้าง ต่อพนักงานที่ใช้สิทธินี ้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
HUGO BOSS ขอให้ซพั พลายเออร์ทางานอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน อย่างน้อยต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมและข้อกาหนดในประเทศที่ดาเนินการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องได้รบั การปกป้องอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ในการดาเนินการดังกล่าว, การปกป้องผูค้ นและสิ่งแวดล้อมเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง ซัพพลายเออร์ตอ้ งจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยเพิ่มความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีวตั ถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซัพพลายเออร์จะต้องระบุและตรวจสอบแหล่งพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ซัพพลายเออร์ควรพยายามจัดตัง้ โครงการเพื่อลดการ
ใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ HUGO BOSS คาดหวังให้ซพั พลายเออร์ม่งุ มั่นที่จะดาเนินการตามมาตรการประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงาน

หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบปริมาณการใช้นา้ ของตนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยนากลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ สถาพ
ของนา้ จากพืน้ ผิวหรือนา้ ใต้ดินต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดของประเทศหรือท้องถิ่นเป็ นอย่างน้อย ซัพพลายเออร์ที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ย วข้องกับการใช้นา้
จานวนมาก จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะขอให้มีการลดการใช้นา้ อย่างต่อเนื่อง
การจัดการสารเคมีและน้าเสียหากกระบวนการผลิต
หากมีความจาเป็ นต้องใช้สารเคมีหรือสารอื่น ๆ ที่เป็ นภัยคุกคามต่อคนหรือสิง่ แวดล้อม, ซัพพลายเออร์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการวัตถุอนั ตราย
จะควบคุมวิธีการใช้และจัดการ, การจัดเก็บและขนส่ง, ต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งชาติ หากมีสารทดแทนอื่นทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อย
กว่า, ซัพพลายเออร์ควรใช้สารทดแทนเหล่านี ้ ซัพพลายเออร์ตอ้ งมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบแหล่งนา้ เสียและระบุการปนเปื ้อนที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ส ารเคมีและสาร
อื่นๆ การตรวจสอบนีต้ อ้ งทาตามข้อกาหนดทางกฎหมาย การตรวจสอบจะต้องดาเนินการในช่วงเวลาปกติอย่างสม่าเสมอ
การจัดการของเสีย
HUGO BOSS เรียกร้องให้ซพั พลายเออร์ลดขยะอย่างต่อเนื่องและกาจัดขยะที่เกิดขึน้ ตามข้อกาหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น ซัพพลายเออร์ตอ้ งพิจารณาถึงกล
ยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงหรือลดของเสียและการรีไซเคิล
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สถานทีต่ งั้ ของซัพพลายเออร์และกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง, นอกเหนือจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ขา้ งต้น, ข้อกาหนด
ระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นอาจใช้กบั การปล่อยมลพิษทางอากาศ, การจัดการการใช้ที่ดิน, การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ, เสียง, การปล่อยกลิ่น
และด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
4. ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อปรับปรุงสภาพสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับพันธมิตร, HUGO BOSS ทางานร่วมกับหลากหลายองค์กรพัฒนาเอกชน ใน
ฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของความร่วมมือดังกล่าว, HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิใ์ นการโอนสิทธิ์ในการตรวจสอบที่เป็ นไปได้ (เช่นการตรวจสอบ) ซึ่งได้รบั การยืนยัน
ตัง้ แต่เริ่มแรกกับองค์กรพันธมิตรเหล่านี ้
5. ข้อกาหนดขั้นสุดท้าย
HUGO BOSS คาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในที่นีซ้ ่งึ HUGO BOSS ก็ได้ปฏิบตั ิตามในส่วนของตน, และขอให้พนั ธมิตรสนับสนุน
การดาเนินการโดยใช้วิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมเช่นระบบการบริหารจัดการ, แนวทางและข้อกาหนดของกระบวนการ, พนักงานของซัพพลายเออร์ทกุ คน
จะต้องได้รบั การฝึ กอบรมอย่างเพียงพอและสม่าเสมอเกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวถึงนี ้ นอกจากนี,้ ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ตอ้ งส่งผ่านข้อกาหนดเหล่า20
นีไ้ ปยังซัพ
พลายเออร์ขนั้ ต้นและคู่คา้ ของเขา และเพื่อตรวจสอบว่าเขาปฏิบตั ิตามในลักษณะที่เหมาะสม HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าจรรยาบรรณของ
ซัพพลายเออร์เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอในช่วงเวลาปกติ, แต่อย่างน้อยก็เป็ นประจาทุกปี , และแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงไป
ยังซัพพลายเออร์

นี่คือภาษาไทย ทีแ่ ปลมาจากต้นฉบับจริงทีเ่ ขียนเป็ นภาษาอังกฤษ
ในกรณีทมี่ ีข้อขัดแย้ง ระหว่างทัง้ สองเวอร์ช่นั , ให้เวอร์ช่นั ฉบับถาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า
เมษายน 2563

