
  

HUGO BOSS 

ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ 

 

  

  



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 1 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ຄ ານ າ 
ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດຂອງ HUGO BOSS ກ ານົດມາດຕະຖານທ່ົວໄປທ່ີໃຊູ້ ໂດຍສະເພາະການເຄົາລົບແລະ

ການເຮັດຕາມແນວທາງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດແບບທ່ີມີຄຸນນະທ າຕ ່ ສິດທິມະນຸດ ມາດຕະຖານແຮງງານ 
ສັງຄົມ ແລະການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລູ້ອມ 
ຂ ູ້ ກ ານົດນີູ້ ແມ່ນອີງໃສ່ຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN), 

ຫັຼກການຊີູ້ ນ າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບທຸລະກິດແລະສິດທິມະນຸດ ສົນທິສັນຍາພ ູ້ ນຖານຂອງ
ອົງການແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ (ILO) 

ແລະແນວທາງການປະຕິບັດສ າລັບລັດວິສາຫະກິດລະຫວ່າງປະເທດຂອງອົງການເພ ່ ອຄວາມຮ່ວມມ 

ກັນທາງດູ້ານເສດຖະກິດແລະດູ້ານການພັດທະນາ (OECD) ນອກຈາກນີູ້  

ຍັງມີຫັຼກການຂອງກົດໝາຍບັດສະຫະປະຊາຊາດທາງດູ້ານອຸສາຫະກ າແຟຊ່ັນສ າລັບການດ າເນີນການທາງດູ້

ານສະພາບອາກາດຕາມການຊີູ້ ນ າຂອງສົນທິສັນຍາພ ູ້ ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ

ຂອງສະພາບອາກາດ (UNFCC) ທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ນ າ 

ເງ ່ ອນໄຂເຫ່ົຼານີູ້ ເປັນການກ ານົດສິດທິແລະພັນທະສັນຍາພ ູ້ ນຖານສ າລັບຜ ູ້ ຜະລິດຂອງ HUGO BOSS 

ແລະພະນັກງານທຸກຄົນ 
ຜ ູ້ ຜະຜລິດມີໜູ້ າທ່ີຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ພະນັກງານຮ ູ້ກ່ຽວກັບສິດທິແລະພັນທະດ່ັງກ່າວພາຍໃຕູ້ຂ ູ້ ກ ານົດທ່ີສູ້າງໂດຍ 
HUGO BOSS ລວມເຖິງກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດທ່ີບັງຄັບໃຊູ້ທ່ີເຫມາະສົມ 
 

ຫັຼກຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ HUGO BOSS 

ແມ່ນພ ູ້ ນຖານສ າລັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມຂ ູ້ ກ ານົດທ່ີຜ ູ້ ຜະລິດຂອງ HUGO BOSS 

ໄດູ້ ຮັບການຄາດໝາຍໃຫູ້ເຮັດຕາມ ຂ ູ້ ກ ານົດທ່ີກ ານົດໄວູ້ ໂດຍ HUGO BOSS 

ຄວນຖ ເປັນມາດຕະຖານຂັູ້ ນພ ູ້ ນຖານ ແລະສ າລັບ HUGO BOSS 

ປະເທດທ່ີມີການຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ 

ຫັຼກຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ ່ ອຊົດເຊີຍໃນກ ລະນີທ່ີກົດຫມາຍພາຍໃນບ ່ ສາມາດຄອບຄຸມ

ໄດູ້ ຢ່າງພຽງພ  ຖູ້າບົດບັນຍັດທາງກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ 

ບັນລຸເປົູ້ າໝາຍດຽວກັນກັບມາດຕະຖານທ ີ່ ກ ານົດໂດຍ HUGO BOSS 

ກ ໃຫູ້ນ າເອົາກົດລະບຽບທ ີ່ ໃຫູ້ການປົກປູ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ 

ແລະສິີ່ ງແວດລູ້ອມທ ີ່ ດ ກວີ່າມາໃຊູ້  HUGO BOSS 

ຂ ສະຫງວນສິດທິໃນການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມຂ ູ້ ກ າໜົດຢ ່ສະເໝີແລະປັບປ່ຽນຕາມຄວາມຈ າເປັນ 

HUGO BOSS ມີສິດທິກ ານົດວິທີການກວດສອບປະຕິບັດຕາມຂ ູ້ ກ າໜົດແລູ້ວແຕ່ກ ລະນີ HUGO BOSS 

ຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດທຸກຄົນແຈູ້ງຜ ູ້ ຜະລິດລາຍຍ່ອຍຂອງຕົນເອງກ່ຽວກັບຂ ູ້ ກ າໜົດຂອງ 

ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິຂອງ HUGO BOSS 

ແລະດ າເນີນການກວດສອບຢ ່ສະເໝີເພ ່ ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທ່ີໄດູ້ກ ານົດໄວູ້   

ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການລະເມີດມາດຕະຖານທ່ີກ ານົດໄວູ້ ທ່ີເກີດ 

ຂ ູ້ ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສູ້ຜ ູ້ ຜະລິດຈະຕູ້ອງລາຍງານໃຫູ້  HUGO BOSS ໄວທ່ີສຸດ 

ຖູ້າຜ ູ້ ຜະລິດບ ່ ເຮັດຕາມມາດຕະຖານທ່ີໄດູ້ກ ານົດໄວູ້  HUGO BOSS 

ຂ ສະຫງວນສິດທ່ີຈະກ ານົດການລົງໂທດໂດຍພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການກະທ າທັງໝົດແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອ

ງການລະເມີດໃນແຕ່ລະກ ລະນີ ຂ ູ້ ກ ານົດ 
 

 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 2 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ທັງໝົດຕູ້ອງພິຈາລະນາໄປເຖິງອົງປະກອບສັນຍາຂັູ້ ນພ ູ້ ນຖານ ສ າລັບຄວາມສ າພັນທາງດູ້ານທຸລະກິດ 

ໃນກ ລະນີຂອງການລະເມີດຊູ້ າຊູ້ອນ HUGO BOSS ຂ ສະຫງວນສິດທ່ີຈະຢຸດການພົວພັນທາງ 

ທຸລະກິດ 
 

1. ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະການດ າເນ ນທຸລະກິດຢີ່າງມ ຈັນຍາບັນ 

HUGO BOSS 

ຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດທັງໝົດເຮັດຕາມກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດແລະມາດຕະຖານສາກົນທ່ີບັງຄັບໃຊູ້ 

ຫູ້າມໃຫູ້ມີການສ ູ້ ໂກງ ການທຸຈະລິດ ແລະການໃຫູ້ປະໂຫຍດທ່ີບ ່ ເໝາະສົມ 

ການຕັດສິນໃຈທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງກັບທຸລະກິດຈະຕູ້ອງເຮັດຕາມພ ູ້ ນຖານຂອງເປົູ້ າໝາຍດູ້ານທຸລະກິດ 

ແລະຈະຕູ້ອງບ ່ ເຮັດໂດຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ນອກຈາກນີູ້  HUGO BOSS 

ຍັງຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດທັງໝົດ ຜ ູ້ ຖ ຫຸູ້ນ 

ແລະຜ ູ້ ບ ລິຫານທຸກກຄົນເຮັດຕາມກົດລະບຽບໃນການຕ ່ ຕູ້ ານການຜ ກຂາດ ການຟອກເງິນ 

ການລົງໂທດແລະພາສີທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງ ລວມໄປເຖິງການບັງຄັບຜ ູ້ ຜະລິດລາຍຍ່ອຍໃຫູ້ເຮັດຕາມ ນອກຈາກນີູ້  

HUGO BOSS ຄາດໝາຍວ່າຜ ູ້ ຜະລິດຄວນໄດູ້ຮ ູ້ກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສູ້ການສະໜອງຜ ູ້ ຜະລິດຂອງຕົວເອງ 

ຖູ້າມີຫັຼກຖານວ່າມີການລະເມີດ ຜ ູ້ ຜະລິດລາຍຍ່ອຍຄວນແຈູ້ງກ່ຽວກັບເລ ່ ອງນັູ້ ນໃຫູ້ ໄວທ່ີສຸດ 

ນອກຈາກນັູ້ ນຜ ູ້ ຜະລິດມີໜູ້ າທ່ີໃນການປົກປູ້ອງຂ ູ້ ມ ນແລະຄວາມລັບທາງການຄູ້າທ່ີໄດູ້ ຮັບມາໃນທຸກກ ລະນີ 

ລວມເຖິງການສ່ົງຄ ນຫຼ ລ ບຂ ູ້ ມ ນດ່ັງກ່າວທັນທີຫັຼງຈາກຈົບການພົວພັນທາງທຸລະກິດແລູ້ວ 
 

2. ສິດທິມະນຸດແລະມາດຕະຖານແຮງງານ 

ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດແລະເສລີພາບພ ູ້ ນຖານເປັນສ່ິງທ່ີສ າຄັນທ່ີສຸດສ າລັບ HUGO BOSS 

ໂດຍເຮົາຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດທັງໝົດປະຕິບັດຕາມຫັຼກສິດທິມະນຸດທ່ີຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບກິ

ດຈະກ າທາງດູ້ານທຸລະກິດທັງໝົດພາຍໃຕູ້ຂອບເຂດຂອງຕົວເອງແລະ HUGO BOSS 

ຈະບ ່ ຍອມຮັບການລະເມີດທຸກຢ່າງ 
ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງສູ້າງກົນໄກການຮູ້ອງຮຽນທ່ີເປັນຄວາມລັບຫຼ ແບບທ່ີບ ່ ເປີດເຜີຍຊ ່ ເພ ່ ອໃຫູ້ພະນັກງານສາມາດ

ລາຍງານກ່ຽວກັບການລະເມີດໄດູ້  ນອກຈາກນັູ້ ນ 
ພະນັກງານຂອງຜ ູ້ ຜະລິດແລະພະນັກງານທັງໝົດໃນລະບົບຕ່ອງໂສູ້ຂອງຜ ູ້ ຜະລິດມີສິດທິໃນການເຂົູ້ າເຖິງລະ

ບົບແຈູ້ງເບາະແສໂດຍກົງຂອງ HUGO BOSS ເຊ່ິງເປັນອິດສະລະແລະບ ່ ຕູ້ອງເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ 

(ເບ່ິງເອກະສານຄັດຕິດ) 

ຜ ູ້ ຜະລິດທັງໝົດຈະຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ພະນັກງານຮ ູ້ກ່ຽວກັບສິດທິໃນການເຂົູ້ າເຖິງແລະການໃຊູ້ລະບົບດ່ັງກ່າວ 
ນອກຈາກນີູ້  HUGO BOSS ຂ ໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດເຮັດຕາມນະໂຍບາຍສິດທິຂອງມະນຸດທ່ີຖ ກຕູ້ອງທ່ີຢ ່ ໃນເວັບໄຊຂອງ 
HUGO BOSS        
 

2.1 ກຸີ່ມຄວາມສີ່ຽງ 

ການເຄົາລົບແລະຍ ດໝັູ້ ນໃນຫັຼກຂອງສິດທິມະນຸດແລະມາດຕະຖານແຮງງານໃນກຸ່ມທ່ີຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການປົກ

ປູ້ອງເປັນພິເສດຫຼ ທ່ີເອີູ້ ນວ່າກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຖ ວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີສ າຄັນຂອງ HUGO BOSS 

ໂດຍສະເພາະສິດທິຂອງເດັກນູ້ ອຍ ຫຼ ແຮງງານທ່ີມີອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 18 ປີ ແຮງງານແມ່ຍິງ ແຮງງານເຄ ່ ອນຍູ້ າຍ 

ຄົນພ ູ້ ນເມ ອງ ແລະພະນັກງານທ່ີຮັບວຽກໄປເຮັດຢ ່ ເຮ ອນຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການປົກປູ້ອງ 
ເນ ່ ອງຈາກເປັນກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສ ງໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກ າສ່ິງທ  HUGO BOSS 

ມີວິທີການສະເພາະໃນການປົກປູ້ອງຄົນກຸ່ມນີູ້  
ແລະຄາດຫວັງໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດຊ່ວຍກັນປົກປູ້ອງສິດທິຂອງຄົນກຸ່ມນີູ້ ເຊ່ັນກັນ 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 3 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

 

2.2 ແຮງງານເດັກ 

HUGO BOSS ປະຕິເສດກ່ຽວກັບການໃຊູ້ແຮງງານເດັກໃນທຸກຮ ບແບບ ການໃຊູ້ແຮງງານເດັກໂດຍຜ ູ້

ຜະລິດເປັນສ່ິງຖ ກຫູ້າມເຊ່ັນກັນ 

ຄ າຈ າກັດຄວາມຂອງແຮງງານເດັກຕາມມາດຕະຖານທ່ີໄດູ້ ຮັບການຍອມຮັບທ່ົວໂລກ ILO 

ໄດູ້ກ ານົດອາຍຸຕ ່ າສຸດໃນການຈູ້າງງານແມ່ນ 15 ປີ 

ແລະບ ່ ຄວນມີການຈູ້າງງານເດັກທ່ີຍັງບ ່ ທັນໄດູ້ ຈົບການສ ກສາພາກບັງຄັບຕາມກົດໝາຍ 

ເຊ່ິງຂ ູ້ ນຢ ່ ກັບວ່າຂ ູ້ ກ ານົດຂ ູ້ ໃດທ່ີໃຫູ້ການຄຸູ້ມຄອງທ່ີຫຼາຍກວ່າໃຫູ້ນ າຂ ູ້ ກ ານົດນັູ້ ນມາມີຜົນບັງຄົບ ຖູ້າມີ

ການຈູ້າງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ກ ຈະຕູ້ອງເຮັດຕາມຂ ູ້ ກ າໜົດແລະກົດໝາຍກ່ຽວ

ກັບການປົກປູ້ອງຄຸູ້ມຄອງແຮງງານໄວໜຸ່ມທ່ີມີອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 18 ປີ ເຊ່ິງ 

ເປັນໄປຕາມຂ ູ້ ກ ານົດສາກົນແລະໄດູ້ສະຫຸຼບໄວູ້ ໃນນະໂຍບາຍຂອງ HUGO BOSS ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ແຮງງານເດັກ

ແລະແຮງງານບັງຄັບ 
 

2.3 ຄົນພືູ້ ນເມືອງ 

ຄົນພ ູ້ ນເມ ອງມີຄວາມສ າພັນພິເສດກັບພາກພ ູ້ ນ ຫຼ ທູ້ອງຖ່ິນຂອງເຂົາເຈົູ້ າ 

ແລະຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຂອງພ ູ້ ນທ່ີໃນເຂົາເຈົູ້ າ HUGO BOSS 

ໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄົາລົບແລະປົກປູ້ອງສິດທິພ ູ້ ນຖານທ່ີຄົນພ ູ້ ນເມ ອງແລະຊຸ

ມຊົນທູ້ອງຖ່ິນທ່ີມີຕ ່ ທ່ີດິນແລະຊັບພະຍາກອນ  

ທ າມະຊາດທ່ີໄດູ້ ຮັບຜົນກະທົບຫຼ ອາດໄດູ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກ າທາງທຸລະກິດຂອງບ ລິສັດ 

ແລະຄາດໝາຍວ່າຜ ູ້ ຜະລິດຈະໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເລ ່ ອງນີູ້ ເຊ່ັນກັນ HUGO BOSS 

ມີການພັດທະນາຂັູ້ ນຕອນແລະມາດຕະຖານເພ ່ ອປົກປູ້ອງຮ ບແບບຊີວິດດັູ້ ງເດີມຂອງຄົນພ ູ້ ນເມ ອງແລະຊຸມ

ຊົນທູ້ອງຖ່ິນແລະເພ ່ ອສ່ົງເສີມໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້ າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ  
 

2.4 ການເຮັດວຽກຢ ີ່ ເຮືອນ 

ILO 

ໄດູ້ກ ານົດຄວາມໝາຍຂອງການເຮັດວຽກຢ ່ ເຮ ອນວ່າເປັນວຽກໃດກ ຕາມທ່ີບຸກຄົນຜ ູ້ ນັູ້ ນເຮັດຢ ່ ເຮ ອນຫຼ ບ່ອນ

ອ ່ ນທ່ີເຂົາເຈົູ້ າເລ ອກທ່ີບ ່ ແມ່ນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂອງນາຍຈູ້າງ ໂດຍມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານແລະໄດູ້ຜະລິດ

ຕະພັນຫຼ ບ ລິການຕາມທ່ີນາຍຈູ້າງກ ານົດ ການເຮັດວຽກຢ ່ ເຮ ອນອາດເປັນປະໂຫຍດໃນບາງກ ລະນີ ເຊ່ັນ 

ຖູ້າບຸກຄົນນັູ້ ນບ ່ ສາມາດເຮັດວຽກໃນບ່ອນອ ່ ນໄດູ້ເນ ່ ອງຈາກບາງຂັູ້ ນຕອນໃນການຜະລິດຈ າເປັນຕູ້ອງເຮັດຢ ່ ເ

ຮ ອນ ແລະສິດທິຂອງພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກຢ ່ ເຮ ອນຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການປົກປູ້ອງຄຸູ້ມຄອງ 

ຖູ້າວ່າຜ ູ້ ຜະລິດລາຍຍ່ອຍມີການເຮັດວຽກຢ ່ ເຮ ອນ ຜ ູ້ ຜະລິດຈະຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້  HUGO BOSS 

ຮ ູ້ເຖິງຂອບເຂດແລະໄລຍະເວລາຂອງວຽກດ່ັງກ່າວ 
 

2.5 ການນ າໃຊູ້ແຮງງານດູ້ວຍການບັງຄັບແລະການເປັນຂູ້າທາດສະໄໝໃໝີ່  

HUGO BOSS ມີນະໂຍບາຍທ່ີເຄ່ັງຄັດທ່ີບ ່ ຍອມຮັບການນ າໃຊູ້ແຮງງານດູ້ວຍການບັງຄັບ ການຄູ້າມະນຸດ 

ແລະການເປັນຂູ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງບ ່ ຈູ້າງແຮງງານດູ້ວຍການບັງຄັບ ທາດ ນັກໂທດ 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 4 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ຫຼ ຄົນງານໃນລັກສະນະຕ່າງໆ ທ່ີບ ່ ໄດູ້ ເຕັມໃຈທ່ີຈະເຮັດວຽກບ ່ ວ່າໃນກ ລະນີໃດກ ່ ຕາມ 

ພະນັກງານທຸກຄົນມີສິດທ່ີຈະອອກຈາກສະຖານທ່ີແລະພ ູ້ ນທ່ີເຮັດວຽກຂອງບ ລິສັດ ຖູ້າຜ ູ້ ຜະລິດມີສ່ິງ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ເຊ່ັນທ່ີພັກພະນັກງານໃນບ່ອນພັກອາໄສຈະຕູ້ອງມີອິດສະລະໃນການເຄ ່ ອນຍູ້ າຍຕະຫຼອດເວລາ 

ພະນັກງານທຸກຄົນຕູ້ອງມີອິດສະລະໃນການເລ ອກວຽກທ່ີເຂົາເຈົູ້ າຈະເຮັດແລະສາມາດລາອອກຈາກວຽກໄດູ້ຕ

ະຫຼອດເວລາ ໂດຍມີການແຈູ້ງລ່ວງໜູ້ າຕາມທ່ີກົດໝາຍລະບຸໄວູ້ ຢ່າງເໝາະສົມ 

ຫູ້າມບ ່ ໃຫູ້ ມີການຈ າກັດອິດສະລະພາບໃນການເຄ ່ ອນຍູ້ າຍຂອງພະນັກງານ 

ແລະບ ່ ອະນຸຍາດໃຫູ້ນາຍຈູ້າງເອົາເງິນມັດຈ າຫຼ ເອກະສານປະຈ າຕັວຫຼ ເອກະສານທ່ີຄູ້າຍຄ ກັນຂອງພະນັກງານ   
 

2.6 ການຈັດຫາງານໂດຍບຸກຄົນພາຍນອກ 

ຖູ້າບຸກຄົນພາຍນອກໄດູ້ ຮັບຄວາມໄວູ້ວາງໃຈໃຫູ້ຈັດຫາຈູ້າງງານ 

ຜ ູ້ ຜະລິດມີໜູ້ າທີຕູ້ອງກວດສອບເພ ່ ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນຂອງຜ ຸູ້ ຜະລິິດຂອງ HUGO 

BOSS 

ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດ າເນີນງານຂອງບຸກຄົນພາຍນອກໃນການຈັດຫາພະນັກງານຕູ້ອງບ ່ ມີການເອີູ້ ນເອົາເງິນ

ຈາກພະນັກງານ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈູ້າງແຮງງານເຄ ່ ອນຍູ້ າຍໂດຍບຸກຄົນພາຍນອກໃຫູ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງແລະກົວດສ

ອບຫຼາຍກວ່າເກ່ົາໂດຍຜ ູ້ ຜະລິດ 

ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າເງ ່ ອນໄຂການຈູ້າງງານມີການສ ່ ສານຢ່າງໂປ່ງໃສແລະເຂົູ້ າໃຈໄດູ້  

ແລະໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນກັບສິດທິດຂອງແຮງງານເຄ ່ ອນຍູ້ າຍ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຈະຕູ້ອງໃຫູ້ຂ ູ້ ມ ນກ່ຽວກັບບຸກຄົນພາຍນອກຕາມຄ າຮູ້ອງຂ ຂອງ HUGO BOSS 

   

2.7 ການເລືອກປະຕິບັດແລະການລີ່ວງລະເມ ດ 

ໃນໄລຍະການຈູ້າງງານ ພະນັກງານທຸກຄົນຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບໂອກາດແລະການປະຕິບັດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ 

ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ໂອກາດໃນການກູ້າວໜູ້ າ ການລົງໂທດທາງວິໄນ ການເລິກຈູ້າງ ການກະສຽນ 

ລວມເຖິງຄວາມສ າພັນໃນລັກສະນະອ ່ ນໆ ທັງໝົດ ຫູ້າມບ ່ ໃຫູ້ ມີການເລ ອກປະຕິບັດໃນທຸກຮ ບແບບ 

ທ່ີຢ ່ ເທິງພ ູ້ ນຖານຂອງອາຍຸ ເພດແລະການສະແດງອອກທາງເພດ ສີຜິວ ລົດສະນິຍົມທາງເພດ 

ຄວາມພິການທາງສະຕິປັນຍາຫຼ ຮ່າງກາຍ ຖ່ິນກ າເນີດ ສັນຊາດ ເຊ ູ້ ອຊາດ ກຸ່ມສັງຄົມ 

ສາສະໜາຫຼ ທັດສະນະຄະຕິ ຄວາມຄິດທາງດູ້ານການເມ ອງ ການເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບ 

ຫຼ ລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນອ ່ ນໆ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງເພ ່ ອປົກປູ້ອງແລະກ າຈັດການເລ ອກປະຕິບັດ 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຫຼ ທາງຄ າເວົູ້ າຫຼ ການຂົມຂ ່ພະນັກງານເປັນສ່ິງທ່ີບ ່ ສາມາດຍອມຮັບໄດູ້  

ຫູ້າມບ ່ ໃຫູ້ ມີການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ທາງເພດຫຼ ທາງຄ າເວົູ້ າ ການລົງໂທດ 

ການທ າຮູ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼ ການຂ່ົມຂ  

ເຊ່ິງຢາກຈະເນັູ້ ນເຖິງປັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍສະເພາະກັບຜ ູ້ ຍິງແລະເພດກຸ່ມນູ້ ອຍ (ກະເທີຍ 

ທອມ ເກ ແລະອ ່ ນໆ) ເຊ່ິງ HUGO BOSS 

ບ ່ ຍ່ອມຮັບການກະທ າດ່ັງກ່າວແລະຄາດໝາຍວ່າຜ ູ້ ຜະລິດຈະມີມາດຕະການປູ້ອງກັນເພ ່ ອປົກປູ້ອງຄົນເຫ່ົຼານີູ້  

ນອກຈາກນັູ້ ນ 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 5 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຄວນສູ້າງແນວທາງຂະບວນການແລະການຝ ກອົບຮົມທ່ີເໝາະສົມສ າລັບພະນັກງານແລະຜ ູ້ ບ ລິຫາ

ນ ຮວມເຖິງມີລະບົບການຮູ້ອງທຸກທ່ີພະນັກງານສາມາດເຂົູ້ າເຖິງໄດູ້ ຢ່າງເຕັມທ່ີ 
 

2.8 ການເຮັດວຽກທ ີ່ ມ ມະນຸດສະທ າ 

ຄຸນຄ່າ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະສິດທິສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການເຄົາລົບຢ ່ສະເໝີ 

ຫູ້າມມີການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ທາງເພດຫຼ ທາງຄ າເວົູ້ າ ແລະການລົງໂທດ 

ການທ າຮູ້າຍຮ່າງກາຍຫຼ ການຂ່ົມຂ ່  

ການລົງໂທດທາງວິໄນເຮັດໄດູ້ສະເພາະພາຍໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍຫຼ ຂ ູ້ ກ ານົດທ່ີສູ້າງຕັູ້ ງຂ ູ້ ນໂດຍ HUGO 

BOSS  ແລະຕູ້ອງເໝາະສົມກັບສະພາບການໃນແຕ່ລະກ ລະນີ 

 

2.9 ຄີ່າແຮງງານທ ີ່ ຍຸດຕິທ າ   

ພະນັກງານມີສິດໄດູ້ ຮັບຄ່າແຮງງານຢ່າງຍຸດຕິທ າສ າລັບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົູ້ າໃນອາທິດທ່ີເຮັດວຽກຕາ

ມປົກກະຕິ ເຊ່ິງຄອບຄຸມຕ ່ ຄວາມຕູ້ອງການຂັູ້ ນພ ູ້ ນຖານຂອງຕົນເອງແລະຄອບຄົວ ສ າລັບ HUGO BOSS 

ນີູ້ ໝາຍຄວາມວ່າວິທີການທ່ີມີຢ ່ຈະຕູ້ອງພຽງພ ເພ ່ ອເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຕູ້ອງການຂັູ້ ນພ ູ້ ນຖານແມ່ນພຽ

ງພ ສ າລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ບ ່ ວ່າຈະເປັນທາງດູ້ານອາຫານ ນ ູ້ າ ບ່ອນພັກອາໄສ 

ການສ ກສາ ການດ ແລສຸຂະພາບ ການເດີນທາງແລະເຄ ່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ ນອກຈາກນີູ້  

ພະນັກງານຄວນມີເງິນສ າຮອງສ າລັບເປັນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນກ ລະນີທ່ີມີເຫດການທ່ີບ ່ ຄາດຄິດເກີດຂ ູ້ ນ 

ພະນັກງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບສັນຍາຈູ້າງງານແລະໃບຈ່າຍເງິນຫຼ ເອກະສານການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ 

ຜ ູ້ ຜະລິດມີໜູ້ າທ່ີຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັູ້ ນຕ່ າສຸດຕາມກົດຫມາຍຫຼ ຄ່າແຮງ

ງານທ່ີສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ າໃນກ ລະນີູ້ ທ່ີຄ່າແຮງງານຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ າສ ງກວ່

າ ແຕ່ຖູ້າຜ ູ້ ຜະລິດບ ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າແຮງງານທ່ີສ ງກວ່າມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ າ ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້  

HUGO BOSS ຮ ູ້ແລະບອກເຖິງເຫດຜົນນັູ້ ນທັນທີ ໂດຍຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດຂອງ HUGO BOSS 

ໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນເຖິງອັດຕາຂອງຄ່າແຮງງານທ່ີ 

ຍຸດຕິທ າສະເໝີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ ່ ອເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຄົນໄດູ້ ຮັບຄ່າແຮງງານຢ່າງຍຸດຕິທ າ 

ໂດຍບ ່ ຄ ານ ງເຖິງເພດຫຼ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍອ ່ ນໆ ນອກຈາກນັູ້ ນ HUGO BOSS 

ຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດທັງໝົດປະຕິຕາມກົດຫມາຍພາຍໃນປະເທດໃນແລ ່ ອງການປະກັນສຸຂະພາບແລະກາ

ນປະກັນສັງຄົມ    

ນອກຈາກນີູ້  ຈະຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ູ້ ກ ານົດທາງກົດໝາຍທັງໝົດແລະຂ ູ້ ກ ານົດອ ່ ນໆ 

ທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງເພ ່ ອປະໂຫຍດພິເສດບາງຢ່າງ (ເຊ່ັນຂ ູ້ ຕົກລົງຕ ່ ລອງຮ່ວມກັນ) 

ການເຮັດວຽກເພ່ີມໂມງຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບຄ່າເຮັດວຽກເພ່ີມໂມງສ າລັບການເຮັດວຽກເພ່ີມໂມງ 

ພະນັກງານທ່ີຖ ພາຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ສະຫວັດດິການທັງໝົດຕາມກົດໝາຍ ລວມທັງການຄຸູ້ມຄອງທ່ີຈ າເປັນ 

ຫູ້າມຜ ູ້ ຜະລິດລົງໂທດທາງວິໄນໂດຍການຫັກເງິນເດ ອນ ໃນກ ລະນີທ່ີມີລົງໂທດທາງວິໄນ ມາດຕະການຕ່າງໆ 

ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ໂດຍພິຈາລະນາຕາມຂ ູ້ ເທັດຈິງ ຈຸດປະສົງທ່ີແທູ້ ຈິງຂອງແຕ່ລະກ ລະນີ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງເຮັດຂັູ້ ນຕອນຂະບວນການເປັນເອກະສານ 
 

2.10 ຊົີ່ ວໂມງເຮັດວຽກ 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 6 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ່ີກົດໝາຍບັງຄັບ ຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງລວມເຖິງເວລາພັກຜ່ອນ 

ພັກວຽກປະຈ າປີ ວັນພັກທາງລັດຖະບານແລະພັກບຸນປະເພນີທ່ີກົດໝາຍກ ານົດ 

ຖູ້າບ ່ ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ ໃຫູ້ເຮັດຕາມມາດຕະຖານຂອງ ILO ແມ່ນເວລາໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິບ ່ ຄວນເກີນ 48 

ຊ່ົວໂມງ ແລະເມ ່ ອຮວມກັບຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກເພ່ີມໂມງແລູ້ວຈະຕູ້ອງບ ່ ເກີນ 60 ຊ່ົວໂມງຕ ່ ອາທິດ 

ສ າລັບການເຮັດວຽກເພ່ີມໂມງຕູ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງພະນັກງານເອງ 

ຫຼ ຖູ້ າການເຮັດວຽກເພ່ີມໂມງຖ ກ ານົດໂດຍກົດໝາຍຫຼ ຂ ູ້ ຕົກລົງຮ່ວມແລະພະນັກງານກ ່ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບຄ່າຕອ

ບແທນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫັຼງຈາກເຮັດວຽກຕິດຕ ່ ກັນຫົກມ ູ້ ພະນັກງານຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຢຸດພັກບ ່ ຕ ່ າກວ່າ 24 

ຊ່ົວໂມງ ນອກຈາກນີູ້  ພະນັກງານມີສິດໄດູ້ ຮັບການພັກວຽກປະຈ າປີຕາມກົດໝາຍ   
 

2.11 ຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບແຮງງານ 

ນາຍຈູ້າງຕູ້ອງເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບທາງດູ້ານຮ່າງກາຍ 

ຈິດໃຈແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານໃນບ່ອນເຮັດວຽກ 

ແລະມາດຕະການປູ້ອງກັນທ່ີເໝາະສົມເພ ່ ອປູ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກອຸບັດເຫດແລະການເຈັບປ່ວຍຈາກກາ

ນເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແສງໄຟທ່ີພຽງພ ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ 

ລະດັບສຽງທ່ີຕູ້ອງເປັນໄປຕາມມາດຖານເຊ່ິງບ ່ ສຽງດັງລົບກວນ 

ນາຍຈູ້າງຕູ້ອງຈັດກຽມສ່ິງທ່ີອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນດູ້ານສຸຂະອານໄມໃຫູ້ພຽງພ ແລະສະອາດ 

ແຍກຕາມເພດ 

ພະນັກງານຕູ້ອງສາມາດເຂົູ້ າເຖິງສ່ິງອ ານວນຄວາມສະດວກດູ້ານສຸຂະອານາໄມໃນຊ່ວງເວລາທ່ີເຮັດວຽກໂດຍ

ທ່ີບ ່ ມີຂ ູ້ ຈ າກັດດູ້ານເວລາທ່ີບ ່ ສົມເຫດສົມຜົນ 

ນາຍຈູ້າງຈະຕູ້ອງກວດສອບໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍທ່ີອາດຈະເກີດຈາກການເຮັດ

ວຽກທ່ີອາດຈະມີຜົນກະທົບຕ ່ ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ ແລະຈັດກຽມ 

ມາດຕະການປູ້ອງກັນທ່ີເໝາະສົມເພ ່ ອຫຸຼດຄວາມສ່ຽງຫຼ ກ າຈັດອັນຕະລາຍດ່ັງກ່າວ 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະມາດຕະການປູ້ອງກັນນີູ້ ຍັງລວມໄປເຖິງບ່ອນພັກພະນັກງານທ່ີນາຍຈູ້າງຈັດກຽ

ມໃຫູ້ພະນັກງານນ າພະນັກງານທ່ີເປັນແມ່ຍິງຖ ພາຄວນໄດູ້ ຮັບການເບ່ິງແຍງເປັນພິເສດ 

ວຽກທ່ີໃຫູ້ເຮັດຕູ້ອງບ ່ ແມ່ນວຽກໜັກແລະສ່ຽງຕ ່ ອັນຕະລາຍ 

ແລະຄວນຈັດໃຫູ້ມີເວລາພັກຜ່ອນທ່ີພຽງພ ແລະເໝາະສົມ 
 

2.12 ເສລ ພາບໃນການສະມາຄົມແລະການຕ ີ່ ລອງ 

ພະນັກງານທັງໝົດມີສິດເສລີໃນການເຂົູ້ າຮ່ວມສະມາຄົມແລະການຕ ່ ລອງ 

ພະນັກງານມີສິດທ່ີຈະຊອກຫາອົງການຈັດຕັູ້ ງທ່ີມີຈຸດປະສົງເພ ່ ອປົກປູ້ອງສິດແລະເສລີພາບຂອງເຂົາເຈົູ້ າ 

ຫຼ ມີສິດທິໃນການເຂົູ້ າຮ່ວມເປັນຕົວແທນໃນອົງກອນດ່ັງກ່າວ 

ພະນັກງານຕູ້ອງມີເສລີພາບໃນການຕ ່ ລອງກ່ຽວກັບສະພາບການຈູ້າງງານໂດຍສະເພາະຄ່າແຮງງານ 

ນາຍຈູ້າງຈະຕູ້່ອງຮັບຮ ູ້ແລະເຄົາລົບໃນສິດທິເສລີພາບໃນການສະມາຄົມແລະການຕ ່ ລອງແລະບ ່ ເລ ອກປະຕິບັ

ດ ກ ່ ກວນ ຂ່ົມຂ ່  ເຊົາຈູ້າງ ພະນັກງານໃນການເຂົູ້ າເຖິງສິດທິຕ່າງໆ ນີູ້  
  

3. ດູ້ານສິີ່ ງແວດລູ້ອມ 

HUGO BOSS ຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດມີການດ າເນີນການທາງດູ້ານສ່ິງແວດລູ້ອມຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ 

ເພ ່ ອຫຸຼດຜົນກະທົບທາງດູ້ານສ່ິງແວດລູ້ອມທ່ີອາດເກີດຈາກການເຮັດວຽກທາງທຸລະກິດຂອງອົງກອນ 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 7 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ແລະຈະຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂັູ້ ນຕ ່ າກ່ຽວກັບກົດໝາຍສ່ິງແວດລູ້ອມແລະຂ ູ້ ກ ານົດຂອງທູ້ອງຖ່ິນ

ທ່ີໂຮງງານຕັູ້ ງຢ ່  ຕູ້ອງມີການໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະໝັູ້ ນຄົງທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີ 
ຈະເຮັດໄດູ້  ການປົກປູ້ອງຊຸມຊົນ ຄົນ ສັດ ມັນເປັນເລ ່ ອງທ່ີຕູ້ອງໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນ 
ດູ້ວຍເຫດຜນີູ້ ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງມີລະບົບການຄຸູ້ມຄອງສ່ິງແວດລູ້ອມທ່ີກ ານົດເປົູ້ າໝາຍທ່ີຊັດເຈນເພ ່ ອສະແດງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ່ ສ່ິງແວດລູ້ອມ 
 

3.1 ການໃຊູ້ພະລັງງານແລະການປີ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຈະຕູ້ອງກ ານົດແລະກວດສອບແຫ່ຼງພະລັງງານທ່ີໃຊູ້ທັງໝົດວ່າມີສ່ວນໃດທ່ີເປັນບ່ອນປ່ອຍອາຍພິດ

ເຮ ອນແກູ້ວ ແລະຕູ້ອງສູ້າງແຜນການທ່ີຈະຫຸຼດການໃຊູ້ພະລັງງານທ່ີເຮັດໃຫູ້ເກີດການປ່ອຍອາຍພິດນັູ້ ນ 
HUGO BOSS 

ຄາດໝາຍວ່າຜ ູ້ ຜະລິດສ່ົງເສີມມາດຕະການປະຢັດພະລັງງານແລະການຈັດກຽມພະລັງທົດແທນຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ 
 

3.2 ການບ ລິໂພກນູ້ າ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຕູ້ອງກວດສອບການໃຊູ້ນູ້ າແລະເພ່ີມປະສິດທິພາບໂດຍໃຊູ້ກົນລະຍຸດແລະວິທີການທ່ີເໝາະສົມ 

ການໃຊູ້ນູ້ າຈາກໜູ້ າດິນຫຼ ແຫ່ຼງນູ້ າໃຕູ້ ດິນມາໃຊູ້ຢ່າງໜູ້ອຍຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ ູ້ ກ ານົດກົດຫມາຍທູ້ອງຖ່ິນ 

ແລະມີການຕິດຕາມກວດສອບການໃຊູ້ນ ູ້ າໃນຂະບວນການຜະລິດຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ 
 

3.3 ສານເຄມ ແລະນ ູ້ າເສຍ 

ຖູ້າຂະບວນການຜະລິດຕູ້ອງໃຊູ້ສານເຄມີຫຼ ວັດຖຸອ ່ ນໆ ທ່ີອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ ່ ຄົນ ສັດ ຫຼ ສ່ິງແວດລູ້ອມ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຈະຕູ້ອງກວດສອບໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າມີການຄວບຄຸມແລະການຈັດການຮວມເຖິງການຈັດເກັບແລະຂົນ

ສ່ົງເພ ່ ອໄປບ າບັດຢ່າງເໝາະສົມເປັນໄປຕາມກົດໝາຍກົດລະບຽບຂອງປະເທດ ຖູ້າມີວັດຖຸອ ່ ນທ່ີເຮັດໃຫູ້ເກີດ

ອັນຕະລາຍຫນູ້ ອຍກວ່າຕ ່ ສ່ິງແວດລູ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງຄົນແລະສັດແລູ້ວ 

ຜ ູ້ ຜະລິດຄວນເລ ອກໃຊູ້ສ່ິງເຫ່ົຼານັູ້ ນ ຖູ້າຜ ູ້ ຜະລິດໃຊູ້ສານເຄມີແລະສານອັນຕະລາຍຕ່າງໆ 

ຈະຕູ້ອງມີການກວດສອບນ ູ້ າເສຍ 

ແລະກ ານົດສານປົນເປ ູ້ ອນແລະຄວບຄຸມໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຂ ູ້ ກ ານົດກົດໝາຍທ່ີໃຊູ້ 
 

3.4 ຂອງເສຍ 
HUGO BOSS 

ຄາດໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ ຜະລິດມີມາດຕະການຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງໃນການຫຸຼດຂອງເສຍຈາກຂະບວນການຜະລິດ 
ແລະຈັດການຂອງເສຍທ່ີເກີດຂ ູ້ ນໃຫູ້ສອດຄູ້ອງຕາມຂ ູ້ ກ ານົດຂອງກົດໝາຍທູ້ອງຖ່ິນ 
ຄວນມີການຈັດແຜນການເພ ່ ອຫີຼກລ່ຽງການຜະລິດສ່ິງເສດເຫຼ ອ ການຫຸຼດຂອງເສຍແລະການເອົາມາໃຊູ້ໃໝ່ 
 

3.5 ສິີ່ ງແວດລູ້ອມອືີ່ ນໆ 

ນອກເຫນ ອຈາກດູ້ານສ່ິງແວດລູ້ອມທ່ີກ ານົດໄວູ້ ໃນລາຍລະອຽດທ່ີກ່າວມາແລູ້ວ 

ອາດມີຂ ູ້ ກ ານົດຂອງກົດລະບຽບຂ ູ້ ບັງຄັບພາຍໃນປະເທດຫຼ ທູ້ອງຖ່ິນອ ່ ນໆ 

ທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ ການໃຊູ້ທ່ີດິນ ການປົກປູ້ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆ ພັນ 

ສຽງລົບກວນ ກ່ິນແລະຜົນກະທົບອ ່ ນໆ 

ທ່ີກ ານົດຢ ່ ໃນພ ູ້ ນທ່ີທ່ີຕັູ້ ງຂອງໂຮງງານຂອງຜ ູ້ ຜະລິດທ່ີຕູ້ອງມີການຄວບຄຸມສະເພາະທ່ີຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
 

4. ການຮີ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັູ້ ງທ ີ່ ບ ີ່ ຂ ູ້ ນກັບລັດຖະບານ 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 8 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ໃນການປັບປຸງສະພາບສັງຄົມແລະສະພາບແວດລູ້ອມ HUGO BOSS 

ໄດູ້ ມີຂ ູ້ ຕົກລົງແລະຮ່ວມມ ກັບອົງກອນພັດທະນາເອກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງແລະຄວາມຮ່ວມມ ກັບຜ ູ້ ຜະລິດ 

ແລະພາຍໃຕູ້ຂອບການຮ່ວມມ ດ່ັງກ່າວ HUGO BOSS ຂ ສະຫງວນສິດໃນການມອບສິດຂອງການກວດສອບ 

(ເຊ່ັນ ການກວດສອບ) ຕ ່ ກັບອົງການຈັດຕັູ້ ງເຫ່ົຼານີູ້  

 

5. ບົດບັນຍັດສຸດທູ້າຍ 

HUGO BOSS 

ຄາດໝາຍວ່າຜ ູ້ ຜະລິດຈະໃຫູ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທ່ີໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ ເຊ່ັນດຽວກັນກັ

ບຫັຼກປະຕິບັດຂອງ HUGO BOSS 

ທ່ີໄດູ້ກ ານົດໃຫູ້ພັນທະມິດໄດູ້ຍ ດປະຕິບັນໃນການດ າເນິນງານໃຫູ້ໄດູ້ ຫຼາຍທ່ີສຸດ 

ໂດຍຜ່ານມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມ ເຊ່ັນ ລະບົບການຈັດການ 

ແນວທາງການຝ ກອົບຮົມແລະຂ ູ້ ກ ານົດກະບວນການຕ່າງໆ 

ພນັກງານຂອງຜ ູ້ ຜະລິດທຸກຄົນຈະຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການຝ ກອົບຮົບຢ່າງເໝາະສົມໃນຫົວຂ ູ້ ທ່ີກ່າວເຖິງນີູ້ ຢ່າງຕ ່ ເນ ່

ອງ 

ນອກຈາກນີູ້ ຜ ູ້ ຜະລິດມີໜູ້ າທ່ີຕູ້ອງສ່ົງຕ ່ ຂ ູ້ ກ າໜົດເຫ່ົຼານີູ້ ໃຫູ້ ກັບຜ ູ້ ຜະລິດລາຍຍ່ອຍແລະຄ ່ຄູ້າຂອງຜ ູ້ ຜະລິດຕາ

ມລ າດັຍຂັູ້ ນຕອນຂອງຕົນເອງ ແລະຈະຕູ້ອງດ າເນີນການກວດສອບຢ່າງເໝາະສົມ 

ເພ ່ ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຄ ່ຄູ້າຂອງຕົນເອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຂ ູ້ ຮຽກຮູ້ອງທ່ີກ ານົດໄວູ້  HUGO BOSS 

ຂ ສະຫງວນສິດທິໃນການກວດສອບກຸ່ມຜ ູ້ ທ່ີມີສ່ວນໄດູ້ ສ່ວນເສຍທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງຕາມຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດເປັ

ນປະຈ າ (ຢ່າງໜູ້ອຍປີລະໜ ່ ງຄັູ້ ງ) 

ເພ ່ ອນ າມາປັບປຸງມາດຕະຖານດູ້ານຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດຕາມຄວາມຈເປັນແລະເໝາະສົມ 

ແລະຈະສ ່ ສານການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ໃຫູ້ກັບຜ ູ້ ຜະລິດຮັບຮ ູ້ຕ ່ ໄປ 
 

 

ກຸມພາ 2022 

ສະບັບທີ 2.0 

 

ເອກະສານແນບ 
 

ການໃຊູ້ລະບົບແຈູ້ງເບາະແສຂອງ HUGO BOSS 

 

ໃນກ ລະນີທ່ີມີຄ າຖາມຫຼ ຄ າຮູ້ອງທຸກອ ່ ນໆ ກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນທາງດູ້ານທຸລະກິດ ສະພາບການເຮັດວຽກ 

ຫຼ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ພະນັກງານຂອງ HUGO BOSS ຫຸູ້ນສ່ວນແລະຜ ູ້ ຜະລິດ ຮວມໄປເຖິງ 

ລ ກຄູ້າຂອງບ ລິສັດແລະບຸກຄົນພາຍນອກຕ່າງໆ ສາມາດຕິດຕ ່ ກັບ HUGO BOSS ຫຼ ຜ ູ້ ກວດກາຂອງ HUGO BOSS 

ໄດູ້ໂດຍກົງ 
 

HUGO BOSS ມີຊ່ອງທາງການຮູ້ອງທຸກ ເຊ່ິງສາມາດສ່ົງຄ າຮູ້ອງທຸກທ່ີເປັນຄວາມລັບໂດຍບ ່ ຕູ້ອງເປີດເຜີຍຊ ່  

ມີຊ່ອງທາງການຮູ້ອງທຸກທ່ີມີໃຫູ້ບ ລິການໃນຫຼາຍພາສາຕາມລິງຄ໌ຕ ່ ໄປນີູ້  
 



HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 9 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ຊີ່ອງທາງສ າລັບການແຈູ້ງເບາະແສຂອງການເຮັດຜິດ HUGO BOSS

 

ຜ ູ້ ກວດກາເປັນທາງເລ ອກອີກທາງໜ ່ ງໃນການຕິດຕ ່ ເຂົູ້ າຫາ HUGO BOSS 

ເພ ່ ອແຈູ້ງເບາະແສກ່ຽວກັບການດ າເນີນທຸລະກິດທ່ີຜິດກົດໝາຍ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ 

ຫຼ ການລະເມີດຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດຂອງ HUGO BOSS ໂດຍຕິດຕ ່ ກັບຜ ູ້ ກວດກາໄດູ້ ທ່ີ 

 

ດຣ ຄາສະເຕັນ ທຽນ ວານ ເຮີບ 

ທະນາຍຄວາມ 

ໂທລະສັບ: + 49 521 55 7 333 0 

Cell: + 49 151 58 23 03 21 

ອີເມວ: ombudsmann@thielvonherff.com 

ຫູ້ອງການທະນາຍຄວາມທຽນ ວານ ເຮີບ 
Loebellstrasse 

433602 ບີເລເຟວ 

ເຢຍລະມັນ 
 

ຄ າຮູ້ອງທຸກຫຼ ເບາະແສທັງໝົດຈະເປັນຄວາມລັບ 

ຂ ູ້ ມ ນລະບຸຕົວຕົນຂອງຜ ູ້ ແຈູ້ງເບາະແສແລະບຸກຄົນທັງໝົດທ່ີມີຊ ່ ຢ ່ພາຍໃນລະບົບຈະບ ່ ຖ ກເປີດເຜີຍ 

ຈະຮ ູ້ແຕ່ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ີມີໜູ້ າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຄ າແນະນ າ ຄ າຮູ້ອງທຸກຫຼ ດ າເນີນການຕິດຕາມ 

ເວັູ້ ນເສຍແຕ່ມີຂ ູ້ ຍົກເວັູ້ ນທາງກົດໝາຍ 

ທ່ານສາມາດຕິດຕ ່ ຜ ູ້ ກວດກາ HUGO BOSS 

ໄດູ້ຕາມເບີໂທລະຫວ່າງປະເທດຕ ່ ໄປນີູ້ ໄດູ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ 

ແລະສ ່ ສານຜ່ານຜ ູ້ ຊ່ຽວຊານແປພາສາແຕ່ລະພາສາ 
  

ອີຢິບ:   00800 00 09 571    

ເບວຢູ້ຽມ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ບຣາຊິລ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN     

ບັນແກເຣຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ບອດສະເນຍ ແລະ ເຮີເຊໂກວີນາ: 00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 

ເດນມາກ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      

ເຢຍລະມັນ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      

ຝຣັັ່ ງ:   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      

ກຣິສ:   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ອັງກິດ:   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

ອິນເດຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 

ອິນໂດເນເຊຍ: 001 803 49 32 86      

ປະເທດໄອແລນ: 00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN      

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


HUGO BOSS || ຈັນຍາບັນຂອງຜ ູ້ ຜະລິດ|| ຫນ້າ 10 ຂອງ 10 

ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ 

ອິຕາລີ:   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN       

ໂຄຣເອເຊຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ມາເລເຊຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ມາເຊໂດເນຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ເມັກຊິໂກ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 

ເນເທີແລນ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN   

ອອສເຕຣເລຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ໂປແລນ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ໂປຣຕຸເກດ: 00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ໂຣມາເນຍ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ເຊີເບຍ:   0800 19 10 46 

ສະເປນ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ເກົາຫ ີ ໃຕ້:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 

ສະວິດເຊີແລນ: 00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ໄຕ້ຫວັນ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN 

ໄທ:   00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ຕວກກີ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ຢ ເຄຣນ:  00800 50 47 10    

ຮັງກາຣີ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN    

ອາເມລິກາ:  00800 66 28 37 626 / 00800 OMBUDSMAN  

    

ໃນປະເທດຈີນ ຮົງກົງ ສີລັງກາ ບັງກະລາເທດ ສປປ.ລາວ ແລະຫວຽດນາມ HUGO BOSS 

ຍັງໄດູ້ຕັູ້ ງເບີໂທລະສັບແຍກຕ່າງຫາກສ າລັບບຸກຄົນທ່ີໄດູ້ ຮັບການຮັບຮອງແລູ້ວຂອງ HUGO BOSS   

(ບ ່ ແມ່ນຜ ູ້ ກວດກາຂອງ HUGO BOSS) 

ເຊ່ິງພູ້ ອມທ່ີຈະຮັບຄ າແນະນ າຫຼ ຄ າຮູ້ອງທ່ີກ່ຽວກັບການລະເມີດໄດູ້ຕະຫຼອດເວລາ 
 

ຈີນ:   0086 1350 0009 061        

ຮົງກົງ:   0086 1350 0009 061    

ສີລັງກາ:  0086 1350 0009 061  

ບັງກະລາເທດ:  0086 1350 0009 061   

ສປປ.ລາວ:  0086 1350 0009 061  

ຫວຽດນາມ:  0086 1350 0009 061   

 

ແລະພະນັກງານຂອງຜ ູ້ ຜະລິດຂອງ HUGO BOSS ສາມາດຕິດຕ ່  HUGO BOSS ໂດຍກົງໄດູ້ ທ່ີ 
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