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บทนํา

จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปท่ีน าใชป้ฏิบติั 

โดยเฉพาะการเคารพและปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในดา้นสิทธิม

นุษยชน มาตรฐานแรงงาน สังคมและประเด็นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้ก าหนดเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN)

หลกัการช้ีน าขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

อนุสัญญาพ้ืนฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

และแนวปฏิบติัส าหรับวิสาหกิจขา้มชาติขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พฒันา (OECD)

นอกจากน้ีหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติดา้นอุตสาหกรรมแฟชัน่ส าหรับการด าเนินกา

รดา้นสภาพอากาศตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอา

กาศ (UNFCC) ก็ไดน้ ามาบงัคบัใชเ้ช่นเดียวกนั 

ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีเป็นการก าหนดสิทธ์ิและภาระผกูพนัขั้นพ้ืนฐานส าหรับซพัพลายเออร์ของ 

HUGO BOSS และพนกังานทุกคน 

ซพัพลายเออร์มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหพ้นกังานทราบถึงสิทธิและภาระผกูพนัดงักล่าวภายใตข้อ้

ก าหนดท่ีก าหนดโดย HUGO BOSS ตลอดจนภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใชต้ามความเหมาะสม 

 
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS 

เป็นรากฐานส าหรับมาตรฐานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ซ่ึงซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS 

ไดรั้บการคาดหวงัใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าท่ีก าหนดโดย HUGO BOSS 

ส าหรับ HUGO BOSS แลว้ ประเทศท่ีมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องเรา 

จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ถูกน ามาใชใ้นกรณีท่ีกฎหมายภายในประเทศไม่ครอบคลุมเ

พียงพอ 

หากบทบัญญัติทางกฎหมายภายในประเทศบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันกับมาตรฐ

านที่กําหนดโดย HUGO BOSS 

ให้นําข้อบังคับท่ีให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของพนักงานและส่ิงแวดล้อมที่ดีกว่

ามาบังคับใช้  HUGO BOSS 

ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอและปรับเปล่ียนตาม

ความจ าเป็น HUGO BOSS 

มีสิทธ์ิในการก าหนดวิธีการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดแลว้แต่กรณี HUGO BOSS 

คาดหวงัให ้
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ซพัพลายเออร์ทุกรายแจง้ซพัพลายเออร์รายยอ่ยของตนเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของจรรยาบรร

ณของซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS 

และด าเนินการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

การปฏิบติัเก่ียวกบัการละเมิดมาตรฐานท่ีก าหนดไวท่ี้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานจะตอ้งรายงา

นไปยงั HUGO BOSS โดยเร็วท่ีสุด หากซพัพลายเออร์ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

HUGO BOSS ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธิ 

โดยพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งหมดและความรุนแรงของการละเมิดในแต่ละกรณี 

ขอ้ก าหนดทั้งหมดตอ้งพจิารณาถึงองคป์ระกอบสัญญาขั้นพ้ืนฐานในความสัมพนัธ์ทางธุรกิ

จ ในกรณีท่ีมีการละเมิดซ ้า  HUGO BOSS ขอสงวนสิทธ์ิในการยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
 

1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

HUGO BOSS 

คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ทั้งหมดปฏิบติัตามกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากลท่ีบั

งคบัใช ้ห้ามมิให้มีการฉ้อฉล การทุจริต และการให้ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 

การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัธุรกิจจะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานวตัถุประสงคข์องธุรกิจและจะตอ้งไม่ถูกบด

บงัดว้ยผลประโยชน์ส่วนตวั นอกจากน้ี HUGO BOSS คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ทั้งหมด 

ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารทั้งหลายปฏิบติัตามกฎระเบียบการต่อตา้นการผกูขาด การฟอกเงิน 

การลงโทษและภาษท่ีีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการบงัคบัต่อซพัพลายเออร์รายยอ่ยให้ปฏิบติัตาม 

นอกจากน้ี HUGO BOSS คาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ควรรู้เก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานของตน 

หากมีการบ่งช้ีว่ามีการละเมิด ซพัพลายเออร์ควรบ่งช้ีถึงการละเมิดนั้นไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

นอกจากน้ีซพัพลายเออร์มีหนา้ท่ีในการปกป้องขอ้มูลและความลบัทางการคา้ท่ีไดม้าในทุก

กรณี รวมถึงส่งคืนหรือลบขอ้มูลเหล่านั้นทนัทีหลงัจากส้ินสุดความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

2. สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับ HUGO BOSS 

โดยคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์ทั้งหมดปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนท่ียอมรับในระดบัสากลเ

ก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดภายใตข้อบเขตของตนเองและ HUGO BOSS 

ไม่ยอมรับต่อการละเมิดใดๆ ทัง้สิน้ 

ซพัพลายเออร์ตอ้งสร้างกลไกการร้องเรียนในทางลบัหรือท่ีไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนเพื่อให้พนกั

งานสามารถรายงานการละเมิดได ้

นอกจากน้ีพนกังานของซพัพลายเออร์และพนกังานตลอดห่วงโซ่อปุทานมีสิทธ์ิในการเขา้ถึง

ระบบแจง้เบาะแสโดยตรงของ HUGO BOSS ซ่ึงเป็นอิสระและไม่เสียค่าใชจ้่าย (ดูเอกสารแนบ) 
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ซพัพลายเออร์ทั้งหมดจะตอ้งแจง้ให้พนกังานทราบถึงสิทธ์ิในการเขา้ถึงและการใชร้ะบบดงัก

ล่าว  นอกจากน้ี HUGO BOSS 

ขอให้ซพัพลายเออร์ปฏิบติัตามนโยบายสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นเวอร์ชนัปัจจุบนัท่ีอยูใ่นเวบ็ไซ

ตข์อง HUGO BOSS

2.1 กลุ่มเส่ียง 

การเคารพและรักษาไวซ้ึ่งหลกัสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานในกลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บการคุ้

มครองเป็นพิเศษหรือท่ีเรียกว่ากลุ่มเส่ียงถือเป็นความรับผดิชอบท่ีส าคญัของ HUGO BOSS 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสิทธิของเด็ก แรงงานเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี สตรี แรงงานต่างดา้ว 

ชนพ้ืนเมือง และผูรั้บงานไปท าท่ีบา้นจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงเป็นพเิศษโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่ิงทอ HUGO BOSS 

มีวิธีการเฉพาะในการปกป้องกลุ่มเหล่าน้ี และคาดหวงัให ้
ซพัพลายเออร์ช่วยกนัปกป้องสิทธิของพวกเขาเช่นกนั

2.2 แรงงานเด็ก

HUGO BOSS ปฏิเสธการใชแ้รงงานเด็กทุกรูปแบบ 

การใชแ้รงงานเด็กโดยซพัพลายเออร์เป็นส่ิงตอ้งห้ามเช่นเดียวกนั 

ค าจ ากดัความของแรงงานเด็กตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ILO 

ไดก้  ำหนดอายขุั้นต ่าในการจา้งงานคือ 15 ปี 

และไม่ควรมีการจา้งงานเด็กท่ียงัไม่จบการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย 

ขึ้นอยูก่บัว่าขอ้ก าหนดใดให้การคุม้ครองท่ีมากกว่าให้น าขอ้ก าหนดนั้นมาบงัคบัใช ้  

หากมีการจา้งงานก่อนอาย ุ18 

ปีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสากล และไดส้รุปไวใ้นนโยบายของ HUGO BOSS 

ท่ีเก่ียวกบัการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคบั

2.3 ชนพืน้เมือง

ชนพ้ืนเมืองมีความเช่ือมโยงพิเศษกบัภูมิภาคหรือดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีข

องพวกเขา HUGO BOSS 

ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเคารพและปกป้องสิทธิดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองและชุมช

นทอ้งถ่ินท่ีมีต่อท่ีดินและทรัพยากร 
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ธรรมชาติท่ีอาจไดรั้บผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั 

และคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์จะตระหนกัถึงความรับผดิชอบดงักล่าวดว้ยเช่นกนั HUGO BOSS 

ไดพ้ฒันากระบวนการและสร้างมาตรฐานเพ่ือปกป้องวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองและชุมช

นทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2.4 การทํางานที่บ้าน

ILO ไดนิ้ยามการท างานท่ีบา้นว่าเป็นงานใดๆ 

ท่ีบคุคลท าท่ีบา้นหรือท่ีอื่นท่ีพวกเขาเลือกยกเวน้ในสถานประกอบการของนายจา้ง 

โดยมีการจ่ายค่าจา้งและไดผ้ลิตภณัฑห์รือบริการตามท่ีนายจา้งก าหนด  

การท างานท่ีบา้นอาจเป็นประโยชน์ในบางกรณี 

เช่นหากบคุคลนั้นไม่สามารถท างานอื่นไดเ้น่ืองจากภาระหนา้ท่ีทางครอบครัวของเขา HUGO 

BOSS อนุญาตให้ 
ซพัพลายเออร์มีกำรท ำงานท่ีบา้นส าหรับงานบางส่วนของกระบวนการผลิต 

และพนกังานท่ีท างานท่ีบา้นจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองตามสิทธิของเขา 

หากซพัพลายเออร์รายยอ่ยมีการท างานท่ีบา้น ซพัพลายเออร์จะตอ้งแจง้ให้ HUGO BOSS 

ทราบถึงขอบเขตและระยะเวลาของงานดงักล่าว

2.5 แรงงานบังคบัและทาสสมัยใหม่

HUGO BOSS มีนโยบายเคร่งครัดไม่ยอมรับการใชแ้รงงานบงัคบั การคา้มนุษย ์

รวมถงึทาสสมยัใหม่ ซพัพลายเออร์ตอ้งไม่จา้งแรงงานบงัคบั ทาส 

นกัโทษหรือคนงานลกัษณะอืน่ท่ีไม่สมคัรใจในการท างานไม่ว่าในกรณีใด 

พนกังานทุกคนมีสิทธ์ิในการออกจากสถานท่ีและพ้ืนท่ีท างานของตน 

หากซพัพลายเออร์มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัให้ เช่นท่ีพกั 

พนกังานท่ีพกัอาศยัจะตอ้งมีอิสระในการเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

พนกังานทุกคนตอ้งมีอิสระในการเลือกงานท่ีพวกเขาจะท ำและลาออกจากงานไดต้ลอดเวลา

โดยมีการแจง้บอกกล่าวล่วงหนา้ตามกฎหมายอยา่งสมเหตุสมผล 

ห้ามไม่ให้มีขอ้จ ากดัเร่ืองเสรีภาพในการ 
 
เคล่ือนไหวของพนกังาน 

รวมถึงไม่อนุญาตให้นายจา้งเก็บเงินมดัจ าหรือเอกสารประจ าตวัหรือเอกสารท่ีคลา้ยคลึงกนั

ของลูกจา้ง 
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2.6 การสรรหาว่าจ้างโดยบุคคลภายนอก 

หากบุคคลภายนอกไดรั้บมอบหมายในการสรรหาว่าจา้งพนกังาน 

ซพัพลายเออร์มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบติัเป็นไปตามจรรยาบรรณของ

ซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS 

ค่าด าเนินการของบคุคลภายนอกในการสรรหาว่าจา้งตอ้งไมมี่การเรียกเก็บจากพนกังาน 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการจา้งแรงงานต่างดา้วโดยบคุคลภายนอกตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและมีก

ารตรวจสอบมากขึ้นโดยซพัพลายเออร์ 

ตอ้งแน่ใจว่าเง่ือนไขการจา้งงานมีการส่ือสารอยา่งโปร่งใสและเขา้ใจได ้

และแรงงานต่างดา้วตระหนกัถึงสิทธิของพวกเขา 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลภายนอกเม่ือมีการร้องขอโดย HUGO BOSS 

2.7 การเลือกปฏิบตัิและการล่วงละเมิด

พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บโอกาสและการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัตลอดการจา้งงาน 

การจ่ายค่าตอบแทน โอกาสในการกา้วหนา้ทางการงาน การลงโทษทางวินยั การเลิกจา้ง 

การเกษียณ รวมถึงความสัมพนัธ์ของการจา้งงานในลกัษณะอืน่ทั้งหมด 

ห้ามมีการเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของอาย ุ

เพศหรือการแสดงออกทางเพศ สีผิว รสนิยมทางเพศ 

ความพิการทางสติปัญญาหรือทางกาย ถ่ินก าเนิด สัญชาติ เช้ือชาติหรือชาติพนัธ์ุ 

กลุ่มสังคม ศาสนาหรือโลกทศัน ์ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ 

หรือลกัษณะส่วนบคุคลอื่นๆ 

ซพัพลายเออร์ตอ้งท างานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อป้องกนัและก าจดัการเลือกปฏิบติั 

การล่วงละเมิดทางเพศหรือทางวาจา หรือการข่มขู่พนกังานเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้

ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ ทางวาจา รวมถึงการลงโทษ 

การท าร้ายร่างกาย หรือการข่มขู่  

ซ่ึงอยากจะเนน้ย  ้าถึงปัญหาความรุนแรงตามเพศโดยเฉพาะอยา่งย่ิงต่อผูห้ญิงและคนกลุ่มนอ้

ยทางเพศ (กระเทย ทอม เกย ์เป็นตน้) ซ่ึง HUGO BOSS 

ไม่ยอมรับการกระท าดงักล่าวและคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์จะมีมาตรการป้องกนัเพื่อปกป้อง

กลุ่มคนเหล่าน้ี 

นอกจากน้ีควรสร้างกระบวนการและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมส าหรับพนกังานและผูบ้ริหาร 

รวมถึงมีระบบการร้องเรียนท่ีพนกังานสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
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2.8 การทํางานอย่างมมีนุษยธรรม

คุณค่า ความเป็นส่วนตวัและสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานจะตอ้งไดรั้บการเคารพ 

ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศหรือวาจา การลงโทษ 

การท าร้ายร่างกายหรือการข่มขู่ 

การลงโทษทางวนิยักระท าไดเ้ฉพาะภายใตก้รอบของกฎหมายหรือบทบญัญติัท่ีก าหนดโดย 

HUGO BOSS และจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในแต่ละกรณี

2.9 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

พนกังานมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมจากการท างานในสัปดาห์การท างานปกติ 

ซ่ึงครอบคลุมพียงพอต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของตนเองและครอบครัว ส าหรับ HUGO 

BOSS 

วิธีการท่ีมีอยู่จะตอ้งเพียงพอเพ่ือให้แน่ใจว่าความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานเพียงพอส าหรับสมาชิ

กทุกคนในครอบครัวทั้งดา้นอาหาร น ้า ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา การดูแลสุขภาพ 

การเดินทางและเส้ือผา้ 

นอกจากน้ีพนกังานควรมีเงินส ารองส าหรับกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้น 

พนกังานตอ้งไดรั้บสัญญาจา้งและสลิปหรือเอกสารการจ่ายค่าจา้ง 

ซัพพลายเออร์มีหน้าท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งขั้นต่าํตามกฎหมายเป็นอย่างน้อยหรือค่าจา้งท่ีสอด

คลอ้งกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมหากสูงกว่า 

แต่หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถจ่ายค่าจา้งท่ีสูงกว่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ซัพพลายเออร์จะตอ้งรีบแจง้ HUGO BOSS ในทนัทีรวมถึงช้ีแจงเหตุผลใหท้ราบ 

โดยคาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS 

มีความตระหนักเสมอถึงอตัราของค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อให้แน่ใจว่าพนกังานทุกคนไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมโดยไม่ค  านึงถึ

งเพศหรือความหลากหลายอื่น  นอกจากน้ี HUGO BOSS 

คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ทั้งหมดปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายภายในประเทศในเร่ืองการ

ประกนัสุขภาพและสังคม 

นอกจากน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายทั้งหมดและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์พเิศษบางอยา่ง (เช่นขอ้ตกลงต่อรองร่วมกนั) 

การท างานล่วงเวลาตอ้งไดรั้บการจ่ายค่าท างานล่วงเวลา  

พนกังานท่ีตั้งครรภจ์ะตอ้งไดส้วสัดิการตามกฎหมายทั้งหมดรวมถึงการคุม้ครองท่ีจ าเป็น 

ห้ามมิให้ซพัพลายเออร์หกัเงินเดือนเพื่อการลงโทษทางวินยั ในกรณีท่ีมีการลงโทษทางวินยั 

มาตรการต่างๆ สามารถน ามาใชโ้ดยพิจารณาถึงขอ้เทจ็จริง 
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วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในแต่ละกรณี 

ซพัพลายเออร์มีหนา้ท่ีในการจดัท าขั้นตอนกระบวนการดงักล่าวเป็นเอกสาร 

 

2.10 ช่ัวโมงการทํางาน

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบักฎหมำยชัว่โมงการท างานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงเวลาพกั 

วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี และวนัหยดุตามประเพณีที่บงัคบัใช ้

หากไม่ไดร้ะบุไวใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ ILO  

กล่าวคือชัว่โมงการท างานปกติไม่ควรเกิน 48 ชัว่โมง 

และเม่ือรวมกบัชัว่โมงการท างานล่วงเวลาแลว้จะตอ้งไม่เกิน 60 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ส าหรับการท างานล่วงเวลาตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจของพนกังานเอง 

หรือถา้การท างานล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงร่วม 

พนกังานจะตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนตามจริง 

และหลงัจากท างานติดต่อกนัหกวนัพนกังานจะตอ้งไดห้ยดุพกัอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

พนกังานมีสิทธ์ิไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีตามกฎหมาย 

2.11 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นายจา้งจะตอ้งดูแลสุขภาพ ร่างกาย จิตใจและความปลอดภยัของพนกังานในการท างาน 

ตอ้งมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมจากการเกิดอุบติัเหตุและการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

โดยเฉพาะแสงสว่างในพ้ืนท่ีการท างานตอ้งเพียงพอ 

ระดบัเสียงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานไม่ดงัรบกวน 

นายจา้งตอ้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัใหเ้พียงพอ ถูกสุขอนามยั 

สะอาดและแยกตามเพศ  

พนกังานตอ้งสามารถเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัในช่วงเวลาท างานไดโ้ดย

ไม่มีขอ้จ ากดัท่ีไม่เหมาะสม  
นายจา้งจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประเมินความเส่ียงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากการท า

งานท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 

และจดัหามาตรการการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงหรือขจดัอนัตรายดงักล่าวนั้น  

การประเมินความเส่ียงและมาตรการป้องกนัน้ีให้ครอบคลุมไปถึงหอพกัพนกังานท่ีนายจา้งจั

ดให้พนกังานดว้ย 
พนกังานหญิงมีครรภค์วรไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

ตอ้งไมม่อบหมายให้ท างานท่ีหนกัและเป็นอนัตราย 

รวมทั้งจดัให้มีเวลาพกัระหว่างการท างานท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
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2.12 เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

พนกังานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

มีสิทธ์ิในการหาองคก์รท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเขา 

หรือมีสิทธิในเขา้ร่วมเป็นตวัแทนในองคก์รดงักล่าว 

พนกังานตอ้งมีเสรีภาพในการเจรจาต่องรองเก่ียวกบัสภาพการจา้งงานโดยเฉพาะค่าจา้ง 

นายจา้งจะตอ้งรับทราบและเคารพสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองและไม่เลื

อกปฏิบติั ก่อกวน ข่มขู่ เลิกจา้งพนกังานในการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ เหล่าน้ี

3. ด้านส่ิงแวดล้อม

HUGO BOSS คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์มีการด าเนินงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของงองคก์ร 

และจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต่าํเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและบทบญัญติัทอ้งถ่ินท่ีโ

รงงานตั้งอยู ่

ตอ้งมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

การปกป้องชุมชน คน สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั 

ดว้ยเหตุน้ีซพัพลายเออร์จะตอ้งมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเ

จนเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม

3.1 การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ซพัพลายเออร์จะตอ้งระบุและตรวจสอบแหล่งพลงังานท่ีใชท้ั้งหมดว่ามีกิจกรรมใดท่ีเป็นแหล่ง

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดยตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะจดัท าแผนในการลดการใชพ้ลงังานท่ีก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษนั้น  

HUGO BOSS คาดหวงัให ้
ซพัพลายเออร์มุ่งส่งเสริมการใชม้าตรการประหยดัพลงังานและการจดัหาพลงังานทดแทนอย่

างต่อเน่ือง

3.2 การใช้นํ้า 

ซพัพลายเออร์ตอ้งตรวจสอบการใชน้ ้าและเพ่ิมประสิทธิภาพโดยใชก้ลยทุธ์วิธีการท่ีเหมาะส

ม 

การน าน ้าจากแหล่งน ้าผิวดินหรือแหล่งน ้าใตดิ้นมาใชต้อ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายท้
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องถ่ินเป็นอยา่งนอ้ย 

และด าเนินการติดตามตรวจสอบการใชน้ ้าในกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง  

3.3 การจัดการสารเคมีและนํ้าเสีย

หากกระบวนการผลิตตอ้งใชส้ารเคมีหรือวตัถอุืน่ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อคน 

สัตวห์รือส่ิงแวดลอ้ม 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการควบคุมและจดัการตลอดจนการจดัเกบ็และ

ขนส่งเพื่อไปบ าบดัอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของประเทศ 

หากมีวตัถทุางเลือกท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายนอ้ยกว่าต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษยแ์ล

ะสัตวแ์ลว้ ซพัพลายเออร์ควรเลือกใชส่ิ้งเหล่าน้ี 

หากซพัพลายเออร์ใชส้ารเคมีและวตัถท่ีุอนัตรายต่างๆ 

จะตอ้งมีหนา้ท่ีตรวจสอบน ้าเสียและระบุการปนเป้ือน 

และควบคุมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
 

3.4 การจัดการของเสีย 

HUGO BOSS 

คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์มีมาตรการลดของเสียจากกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองและจดัก

ารของเสียใดๆ ดงักล่าวให้สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบักฎหมายทอ้งถ่ิน 

มีการจดัท ากลยทุธ์เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดของเสีย ลดของเสียและการน ากลบัมาใชใ้หม่  

3.5 ด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดขา้งตน้อาจมีขอ้ก าหนดของกฎระเ

บียบขอ้บงัคบัภายในประเทศหรือทอ้งถ่ินอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการปล่อยมลพิษทางอากาศ 

การใชท่ี้ดิน การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เสียงรบกวน กล่ินและผลกระทบอื่นๆ 

ท่ีก าหนดในพ้ืนท่ีตั้งของโรงงานของซพัพลายเออร์ท่ีตอ้งมีการควบคุณเฉพาะท่ีตอ้งปฏิบติัต

ามดว้ย 

4. ความร่วมมือกบัองค์กรพฒันาเอกชน  

เพื่อปรับปรุงสภาพสังคมและสภาพแวดลอ้ม HUGO BOSS 

ไดมี้ขอ้ตกลงความร่วมมือกบัองคก์รพฒันาเอกชนหลายแห่งโดยความร่วมมือกบัซพัพลายเ

ออร์ และภายใตก้รอบของความร่วมมือดงักล่าว HUGO BOSS 
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ขอสงวนสิทธ์ิในการโอนสิทธ์ิการตรวจสอบต่างๆ (เช่นการตรวจประเมิน) 

ให้แก่องคก์รพนัธมิตรเหล่าน้ี

5. บทบัญญัติสุดท้าย

HUGO BOSS 

คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวเ้ช่นเดียวกั

บหลกัปฏิบติัของ HUGO BOSS 

ท่ีไดก้ าหนดให้พนัธมิตรไดย้ึดปฏิบติัในการด าเนินการให้มากท่ีสุด 

โดยผา่นมาตรการท่ีเหมาะสมเช่นระบบการจดัการ 

แนวทางการฝึกอบรมและขอ้ก าหนดกระบวนการต่างๆ 

พนกังานของซพัพลายเออร์ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมในหวัขอ้ท่ีกล่าว

ถึงน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ีซพัพลายเออร์มีหนา้ท่ีตอ้งส่งต่อขอ้ก าหนดเหล่าน้ีไปยงัซพัพลายเออร์และคู่คา้ข

องซพัพลายเออร์ในล าดบัขึ้นไปของตนดว้ย 

และจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบอยา่งเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคูค่า้ของตนปฏิบติัเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด  HUGO BOSS 

ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตามจรรยาบรรณของซพัพลาย

เออร์เป็นประจ า (อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง) เพื่อน าไปปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมของ 

ซพัพลายเออร์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และจะส่ือสารการเปล่ียนแปลงใดๆ 

ให้ซพัพลายเออร์รับทราบในล าดบัต่อไป 

กุมภาพนัธ ์2022

เวอร์ชนั 2.0
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เอกสารแนบท้าย

การใช้ระบบแจ้งเบาะแสของ HUGO BOSS 

 

ในกรณีท่ีมีค าถามหรือขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัจรรณยาบรรณทางธุรกิจ สภาพการท างาน 

หรือการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน พนกังานของ HUGO BOSS 

หุ้นส่วนและซพัพลายเออร์รวมถึงลูกคา้ของบริษทัและบคุคลภายนอกอื่นๆ สามารถติดต่อ 

HUGO BOSS หรือผูต้รวจการของ HUGO BOSS ไดโ้ดยตรง  

 

HUGO BOSS 

มีช่องทางการร้องเรียนซ่ึงสามารถส่งขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นความลบัโดยไม่ตอ้งระบุช่ือ 

โดยมีช่องทางร้องเรียนท่ีใหบ้ริการในหลายภาษาท่ีลิงคต์่อไปน้ี  

ชอ่งทาง การแจง้เบาะแสการกระท าผดิ HUGO BOSS

ผูต้รวจการเป็นตวัเลือกอีกช่องทางหน่ึงในการติดต่อเขา้ถึง  HUGO BOSS 

เพื่อแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีผดิกฎหมายการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการละเ

มิดจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS โดยติดต่อผูต้รวจการไดท่ี้ 

ดร. คาสเต็น เธียล วาน เฮิร์ฟ

ทนายความ

โทรศพัท:์ + 49 521 55 7 333 0

เซลล:์ + 49 151 58 23 03 21

อีเมล:์ ombudsmann@thielvonherff.com

ส ำนกังำนทนำยควำมเธียล วาน เฮิร์ฟ

Loebellstraße

433602 บีเลเฟลด์

เยอรมนี

ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดจะถือเป็นความลบัอยา่งย่ิง 

ขอ้มูลระบตุวัตนของผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูภ่ายในระบบจะไม่ถูกเปิดเผย 

https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/577b6c88-bb02-4889-aee9-5c411c04bee3/6c349435-1c0a-4622-a1d2-8303dc7fb519/landing
https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/577b6c88-bb02-4889-aee9-5c411c04bee3/6c349435-1c0a-4622-a1d2-8303dc7fb519/landing
mailto:ombudsmann@thielvonherff.com
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จะรับทราบแต่เฉพาะกบับุคคลท่ีรับผิดชอบในการรับค าแนะน าร้องเรียนหรือด าเนินการติดต

าม เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

 
ท่านสามารถติดต่อผูต้รวจการของ HUGO BOSS 

ดว้ยหมายเลขระหว่างประเทศต่อไปน้ีไดต้ลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

และส่ือสารผา่นล่ามมืออาชีพของแต่ละภาษา 
 

อียิปต:์                                   00800 00 09 571   

เบลเยียม:                                   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

บราซิล:                                      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

บลัแกเรีย:                                  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา:   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN

เดนมาร์ก:                               00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN     

เยอรมนี:                                    00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN     

ฝร่ังเศส:                                      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN     

กรีซ:                                            00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

บริเตนใหญ่:                             00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN  

อินเดีย:                             00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN

อินโดนีเซีย:                              001 803 49 32 86     

ไอร์แลนด:์           00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN     

อิตาลี:                00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN     

โครเอเชีย:            00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

มาเลเซีย:              00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

มาซิโดเนีย:        00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

เมก็ซิโก:           00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN

เนเธอร์แลนด:์   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN  

ออสเตรีย:            00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

โปแลนด:์            00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

โปรตุเกส:              00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

โรมาเนีย:              00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

เซอร์เบีย:         0800 19 10 46



HUGO BOSS || จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์|| หนา้ 13 จาก 13 

เอกสารเผยแพรส่าธารณะ

สเปน:                     00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

เกาหลีใต:้            00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN

สวิตเซอร์แลนด:์   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

ไตห้วนั:          00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN

ไทย:                   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

ตุรกี:                    00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

ยเูครน:                 00800 50 47 10   

ฮงัการี:                 00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

สหรัฐอเมริกา:      00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

 
 

ในประเทศจีน ฮ่องกง ศรีลงักา บงัคลาเทศ ลาว และเวียดนาม HUGO BOSS 
ไดก้ าหนดหมายเลขโทรศพัทแ์ยกต่างหากส าหรับบคุคลท่ีไดรั้บการรับรองของ HUGO BOSS 

แลว้ (ไม่ใช่ผูต้รวจการแผน่ดินของ HUGO BOSS) 
ซ่ึงพร้อมรับค าแนะน าหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดไดต้ลอดเวลา 

 
จีน:             0086 1350 0009 061       

ฮ่องกง:       0086 1350 0009 061   

ศรีลงักา:       0086 1350 0009 061 

บงัคลาเทศ:    086 1350 0009 061  

ลาว:        086 1350 0009 061 

เวียดนาม:      0086 1350 0009 061  

และพนกังานของซพัพลายเออร์ของ HUGO BOSS สามารถติดต่อ HUGO BOSS ไดโ้ดยตรงท่ี

Vendor_Sustainability@hugoboss.com

กุมภาพนัธ ์2022

mailto:Vendor_Sustainability@hugoboss.com

