
ຄ່າແຮງງານ

ເຈ ົ້ າຕົ້ອງໄດົ້ ຮັບຄ່າແຮງງານຂ ັ້ ນຕ່່ໍ າສຸດຢ່າງນັ້ ອຍຕາມ

ກ ດໝາຍນອກຈາກນ ົ້ ເຈ ົ້ າມ ສິດໄດົ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດທາງ

ດົ້ານກ ດຫມາຍອ ື່ ນໆ ເຊັື່ ນດຽວກັນ ເຊັື່ ນຄື່າແຮງງານໃນ

ການລາພັກເພ ື່ ອກິດທຸລະສື່ວນຕ ວ ການອອກລູກແລະ

ອ ື່ ນໆ

ຊ ່ ວໂມງເຮ ດວຽກ

ເຮັດວຽກບ ື່ ເກ ນ 4 8  ຊ ່ ວໂມງຕ່ໍ່ ໜ ່ ງອາທິດ ຖົ້າເຈ ົ້ າເຮັດ

ວຽກເກີນເວລາບ ື່ ເກ ນ 6 0  ຊ ່ ວໂມງຕ ື່ ໜ ື່ ງອາທິດ ເຮັດ

ວຽກເພ ື່ ມໂມງເປັນໄປຕາມຄວາມສະໝ ກໃຈແລະໄດັ້ ຄ່າ
ເຮ ດວຽກເພ່ີມໂມງ ມ ສິດໄດົ້ ຮັບການພັກຜື່ ອນຢື່າງໜ

ົ້້ ອຍໜ ື່ ງວັນຕ ື່ ໜ ື່ ງອາທິດຫ ັ ງຈາກເຮັດວຽກບ ື່ ເກ ນ 6 ວັນ
ຕິດຕ ື່ ກັນ

ຈ ນຍາບ ນທຸລະກິດ

HUGO BOSS ຄາດວ່າຜູົ້ ຜະລິດທັງໝ ດປະຕິບ ດຕາມກ ດ
ໝາຍ ແລະມາດຕະຖານສາກ ນທ ື່ ໃຊົ້ໄດົ້ ຫົ້າມມ 

ການສ ົ້ ໂກງ ການສ ົ້ ລາດບັງຫ ວງ ແລະການໃຫົ້ຜ ນ

ປະໂຫຍດທ ື່ ບ ື່ ເຫມາະສ ມໃນຮູບແບບໃດກ ື່ ຕາມ

ມະນຸດສະທ່ໍ າໃນບ່ອນເຮ ດວຽກ

ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ເຈ ົ້ າມ ສິດໄດົ້ ຮັບການປະຕິບ ດ

ດັ້ວຍຄວາມເຄ າລ ບໃນການເຮ ດວຽກ ກຽດສັກສ 

ຄວາມເປັນສື່ວນຕ ວ ແລະເອກະລັກຂອງເຈ ົ້ າຕົ້ອງບ ື່ ຖ ກ

ລະເມ ດ

ຄວາມປອດໄພໃນການເຮ ດວຽກ

ນາຍຈັ້ າງມີຄວາມຮ ບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວື່າ

ບ່ອນເຮ ດວຽກຂອງເຈ ັ້ າປອດໄພແລະບ່ໍ່ ເປ ນ
ອ ນຕະລາຍຕ່ໍ່ ສຸຂະພາບຂອງເຈ ົ້ າ ເຊັື່ ນແສງສະຫວື່າງທ ື່ ບ ື່

ພຽງພ ຫ  ສຽງບ ື່ ດັງ ຫັ້ອງນ່ໍັ້ າຕົ້ອງສະອາດ ແລະແຍກສ າ

ລັບຜ ັ້ ຊາຍແລະຜ ັ້ ຍິງ ເຈ ົ້ າສາມາດນ າໃຊັ້ຫັ້ ອງນ່ໍັ້ າໄດັ້ ທຸກ

ເວລາ ນາຍຈົ້າງຕົ້ອງບ ື່ ຫົ້າມຫ  ຄວບຄຸມການໃຊົ້ສິດ

ດັື່ ງກື່າວ ເຈ ົ້ າມ ສິດທ ື່ ຈະໄດົ້ ຮັບອຸປະກອນປົ້ອງກັນສື່ວນ

ບຸກຄ ນເພ ື່ ອເຮັດວຽກຕາມສະພາບການເຮັດວຽກຂອງເຈ ົ້ າ
ຫັ້ າມໃຊັ້ແຮງງານເດ ກ

ຫົ້າມໃຊົ້ແຮງງານເດັກ ໃນຖານະເປ ນພະນ ກງານ ເຈ ົ້ າ

ຕົ້ອງມີອາຍຸຢ່າງໜັ້ ອຍ 1 5  ປີ ແລະຈ ບການສ ກສາພາກ

ບັງຄັບ

ຫັ້ າມການນ່ໍ າໃຊັ້ແຮງງານດັ້ວຍການບ ງຄ ບ

ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ເຈ ົ້ າສາມາດເລືອກເຮ ດວຽກຢ ່

ບ່ອນນີັ້ ໄດັ້ ແລະເຈ ົ້ າບ ື່ ຈ າເປັນຕົ້ອງຈື່າຍຄື່າທ ານຽມໃດໆ

ສ າລັບການເຮັດວຽກ ບ ື່ ມ ໃຜສາມາດບັງຄັບໃຫົ້ເຈ ົ້ າເຮັດ

ວຽກຢູື່ທ ື່ ນ ົ້ ຫ  ບື່ ອນອ ື່ ນທ ື່ ບ ື່ ຕອບສະຫນອງຄວາມປາດຖະຫ
ນາຂອງເຈ ົ້ າ ເຈ ົ້ າມີອິດສະຫຼະທ່ີຈະລາອອກຈາກວຽກ

ຂອງເຈ ົ້ າໄດົ້ ທຸກເວລາ ແລະເຈ ົ້ າເປັນຜູົ້ ຮັກສາເອກະສານ

ສື່ວນຕ ວຂອງເຈ ົ້ າເອງ

ເສລີພາບໃນການຮ່ວມສ່ໍ າພ ນແລະການເຈລະຈາ

ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ເຈ ັ້ າສາມາດເຂ ັ້ າຮ່ວມອ ງ

ການຈ ດຕ ັ້ ງ ລວມທັງການສັ້າງຕ ັ້ ງອ ງການທ່ີ

ກ່ຽວຂັ້ອງກ ບພະນ ກງານຕາມກ ດຫມາຍ ເຈ ົ້ າມ ສິດ

ເຈລະຈາເງ ື່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະຄື່າຈົ້າງ ແລະ

ບ ື່ ມ ໃຜສາມາດລ ງໂທດເຈ ົ້ າສ າລັບການເຮັດເຊັື່ ນນັົ້ ນ

ປ ກປ ກຮ ກສາສ່ິງແວດລັ້ອມ

ນາຍຈົ້າງຂອງເຈ ົ້ າຕົ້ອງຫຸຼດຜ ນກະທ ບຕ່ໍ່ ສ່ິງແວດລັ້ອມ
ທ່ີເກີດຈາກກິດຈະກ່ໍ າທາງທຸລະກິດ ຢື່າງໜົ້ ອຍຕົ້ອງ

ປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ ແລະລະບຽບການດົ້ານ

ສິື່ ງແວດລົ້ອມທ ື່ ກື່ ຽວຂົ້ອງ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຕົ້ອງ

ນ າໃຊົ້ຢື່ າງຍ ນຍ ງແລະມ ປະສິດທິພາບ ການປ ກປັ້ອງຄ ນ

ສ ດແລະສ່ິງແວດລັ້ອມເປ ນສ່ິງສ່ໍ າຄ ນທ່ີສຸດ

ຄວາມເຄ າລ ບແລະກຽດສ ກສີ

ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ ເຈ ົ້ າມີສິດໄດົ້ ຮັບການປະຕິບ ດ

ທ່ີຍຸດຕິທ່ໍ າແລະເທ ່ າທຽມກ ນ ໂດຍບ ື່ ຄ ານ ງເຖິງອາຍຸ

ເພດ ສ ຜິວ ປັນຍາ ຄວາມພິການທາງສະຕິປັນຍາຫ  

ຮື່າງກາຍ ຊາດກ າເນ ດ ສັນຊາດ ເຊ ົ້ ອຊາດ ຊ ນເຜ ື່ າ

ສາດສະຫນາ ທັດສະນະຂອງໂລກ ຄວາມຄິດເຫັນທາງດົ້ານ

ການເມ ອງ ສະມາຊິກສະຫະພັນຫ  ລັກສະນະສື່ວນ

ບຸກຄ ນອ ື່ ນໆ ບ່ໍ່ ມີໃຜມີສິດທ່ີຈະຂ ່ ມເຫ ງທາງເພດ ສ່ໍ າ

ພ ດຫ  ທາລຸນທ່ານທາງວາຈາຫືຼຈິດໃຈ

ຈັນຍາບັນຂອງຜູົ້ ຜະລິດ
HUGO BOSS ມີຄວາມມຸ່ງຫມ ັ້ ນທ່ີຈະເຄ າລ ບສິດທິມະນຸດແລະປ ກປັ້ອງສ່ິງແວດລັ້ອມ ຈ ນຍາບ ນຂອງຜ ັ້ ຜະລິດກ່ໍ ານ ດການຮ່ວມມືກ ບຜ ັ້ ຜະລິດ HUGO BOSS ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບ ດຕ່ໍ່
ພະນ ກງານເຊ ່ ນເຈ ັ້ າ ຂັ້າງລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນສິດແລະເສລີພາບທ່ີນາຍຈັ້າງຕັ້ອງຈ ດໃຫັ້ ເຈ ັ້ າ ເຈ ັ້ າມີສິດທ່ີຈະເຂ ັ້ າເຖິງຈ ນຍາບ ນຂອງຜ ັ້ ຜະລິດຢ່າງເຕ ມທ່ີ ຍ່ິງໄປກວ່ານ ັ້ ນນາຍຈັ້າງຂອງເຈ ັ້ າຕັ້ອງຝ ກ
ອ ບຮ ມເຈ ັ້ າໃນຫ ວຂ່ໍັ້ ເຫຼ ່ ານີັ້ ຖັ້ າຫາກວ່າເຈ ັ້ າມີຄ່ໍ າຮັ້ອງຟັ້ ອງ ຄວາມບ່ໍ່ ແນ່ນອນ ຫືຼຄ່ໍ າຖາມໃດໆ ເຈ ັ້ າສາມາດຕິດຕ່ໍ່ HUGO BOSS ໂດຍກ ງໄດັ້ ທຸກເວລາ ພວກເຮ າຍິນດີທ່ີຈະຊ່ວຍເຈ ັ້ າ

ເຈ ົ້ າມີຄ່ໍ າຮັ້ອງຟັ້ ອງຫ  ຄ່ໍ າຖາມກື່ຽວກັບສິດທິຂອງເຈ ົ້ າ
ສະພາບການເຮ ດວຽກ ຫືຼສິດທິມະນຸດຫ  ບ ື່

ເຈ ົ້ າສາມາດຕິດຕ ື່ ລະບ ບແຈັ້ງເບາະແສທ່ີເປ ນ

ອິດສະຫຼະແລະບ່ໍ່ ຕັ້ອງເສຍຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍຂອງ HUGO
BOSS ໄດົ້ ແລະເລ ື່ ອງຂອງເຈ ົ້ າຈະຖ ກເກັບໄວົ້ເປ ນຄວາມ

ລ ບ

ສະແກນ QR code ເພ ື່ ອໃຫົ້ ໄດົ້ ຮັບລາຍລະອຽດການຕິດຕ ື່
(ພາສາຕື່າງໆ)

ຫ  ຕິດຕ ື່ HUGO BOSS ໂດຍກ ງ

ຫ  ຜື່ ານການເຊ ື່ ອມຕ ື່ ດັື່ ງຕ ື່

ໄປນ ົ້

ກ ນໄກຮັ້ອງຮຽນ

mailto:Vendor_Sustainability@hugoboss.com
https://group.hugoboss.com/en/responsibility/partners/social-aspects

