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เริียน พนักิงานทุกิท่าน

“กิาริปฏิบัติตามืกิฎเกิณฑ์ที่ชัดเจน" เป็นส่วนปริะกิอบที่สำาคู่ัญของแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ของเริา และยังเป็นเป้าหมืายเพื่อให้เริาสริ้างคู่วามืริ่วมื
มืือริะหว่างกิัน ริวมืถึงกิับล่กิคู่้า คู่่่คู่้าและผ่้มืีส่วนได้เสียทั้งหมืด

HUGO BOSS ได้ใช้คู่่่มืือจริิยธริริมืและจริริยาบริริณธุริกิิจนี้เพื่อกิำาหนดแนวปฏิบัติที่มืีผลผ่กิพันเพื่อให้พนักิงานทุกิคู่นของ HUGO BOSS 
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันอย่างมืีคู่วามืริับผิดชอบทั้งในด้านจริิยธริริมืและในแง่กิฎหมืาย โดยยึดตามืคูุ่ณคู่่าของเริาได้แกิ่

“Entrepreneurial Spirit, Simplicity & Quality, Team Mentality, Youthful Spirit, Personal Ownership” ล้วนชี้ถึงโอกิาสและเพิ่มืกิาริ
ตริะหนักิริ่้ถึงคู่วามืเสี่ยง ทั้งแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ของเริาไมื่เพียงแต่มืีผลต่อคู่วามืสำาเริ็จของบริิษัทเท่านั้น เพริาะพฤติกิริริมืของเริากิ็มืีส่วนต่อ
คู่วามืสำาเริ็จนั้นด้วยเช่นกิัน

เริาเชื่อว่า คู่วามืสำาเริ็จในริะยะยาวจะเกิิดขึ้นได้กิ็ต่อเมืื่อเริาในฐานะบริิษัทได้แสดงคู่วามืริับผิดชอบต่อส่วนริวมืในทั่วโลกิ โดยกิาริให้กิาริ
สนับสนุนพนักิงานทุกิคู่นของ HUGO BOSS และส่งเสริิมืให้พนักิงานริ่วมืมืือกิับบริิษัทเพื่อสานต่อนโยบาย “กิาริปฏิบัติตามืกิฎเกิณฑ์ที่ชัดเจน” 
ได้ในอนาคู่ต

ขอแสดงคู่วามืริับถือ

สาริจากิคู่ณะกิริริมืกิาริบริ หิาริ
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1.
ข ้ อเริ ยีกิ

ริ ้ องของเริา
คู่ำาขวัญว่า “Entrepreneurial Spirit, 

Simplicity & Quality, Team Mentality, 
Youthful Spirit, Personal Ownership” นั้น
คู่ือคู่่านิยมืปริะจำาบริิษัทของเริา และเป็นหลักิ

กิาริที่เริาใช้ยึดถือในกิาริปฏิบัติตน
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HUGO BOSS ยืนหยัดนำาเสนอผลิตภัณฑ์คูุ่ณภาพชั้นเลิศที่
เป็นนวัตกิริริมืใหมื่ พริ้อมืทั้งมืุ่งหน้าส่่คู่วามืสำาเริ็จที่เปี่ยมืไปด้วย
คู่วามืสริ้างสริริคู่์และยั่งยืนในทางเศริษฐศาสตริ์ เริาตั้งเป้าหมืาย
มืาตริฐานของเริาไว้ส่งและมืีคู่วามืริับผิดชอบในฐานะบริิษัทผ่้นำา
ของวงกิาริแฟชั่นริะดับโลกิที่จะแอคู่ทีฟในสาขานี้ต่อไปในอนาคู่ต 
ในกิาริที่จะมืุ่งหน้าไปให้ถึงเป้าหมืายที่ตั้งไว้นั้น เริาจำาเป็นต้องได้
ริับคู่วามืริ่วมืมืือจากิพนักิงานทุกิคู่นทั่วโลกิ

ทั้งนี้ เริามืิได้สนใจแต่เป้าหมืายเพียงเท่านั้น แต่กิริะบวนกิาริ
ริะหว่างทางกิ็สำาคู่ัญไมื่แพ้กิัน คู่วามืซื่อสัตย์ในกิาริติดต่อกิับ
พนักิงาน คู่่่คู่้า ล่กิคู่้า ผ่้ถือหุ้น และสาธาริณชนเป็นปัจจัยสำาคู่ 
ัญส่่คู่วามืสำาเริ็จ เริาหวังให้ HUGO BOSS เป็นที่จดจำาในฐานะ
บริิษัทที่มืีคู่วามืริับผิดชอบ คู่่านิยมืองคู่์กิริของเริามืีส่วนสำาคู่ัญต่อ
บริริยากิาศกิาริทำางานที่เปิดกิว้าง เป็นกิันเอง และยุติธริริมื  
คู่ำาขวัญว่า “Entre preneurial Spirit, Simplicity & Quality, 
Team  Mentality,  Youthful  Spirit, Personal Ownership”  
นั้น เริาคู่าดหวังให้พนักิงานยึดเป็นแริงบันดาลใจ ให้ปฏิบัติ
ตามืในชีวิตกิาริทำางาน จนเป็นส่วนหนึ่งของคู่วามืสำาเริ็จของ 
HUGO BOSS ได้ริ่วมืกิัน

1.1 คูุ่ณคู่่าที่เริายึดถือ

เริาหวงัให ้ HUGO BOSS เป น็ท ี ่จดจำาใน
ฐานะบริ ษิทัท ี ่มื คีู่วามืริบัผ ดิชอบ
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คู่่่มืือจริิยธริริมื และจริริยาบริริณธุริกิิจของ HUGO BOSS ซึ่งกิ่อ
เกิิดจากิคู่วามืคู่าดหวังที่บริิษัทมืีต่อบริิษัทเอง และคูุ่ณคู่่าที่บริิษัท
ยึดถือนี้ ได้สริุปริวมืกิฎข้อบังคู่ับริวมืถึงแนวปฏิบัติที่สำาคู่ัญไว้ และ
มืีผลบังคู่ับใช้เท่าเทียมืกิันในหมื่่พนักิงาน ผ่้บริิหาริ คู่ณะกิริริมืกิาริ
บริิหาริ และคู่ณะกิริริมืกิาริกิำากิับด่แล เริาจะไมื่ยอมืให้เกิิดกิาริ
ปริะพฤติผิดโดยเจตนาและกิาริละเมืิดจริริยาบริริณโดยเด็ดขาด

คู่วามืตั้งใจของเริาคู่ือ พัฒนาคู่่่มืือและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้
พนักิงานสามืาริถริะบุปัญหาและข้อท้าทายเกิี่ยวกิับจริิยธริริมืและ
กิฎหมืายที่พบเจอในกิาริทำางานปกิติได้ และสามืาริถแกิ้ไขโดย
คู่ำานึงถึงปริะโยชน์ของบริิษัทได้ คู่ำาแนะนำาและเนื้อหาโดยละเอียด 
- หากิจำาเป็น - จะแสดงไว้ในแนวปฏิบัติภายในเฉพาะ และนำาเสนอ
ผ่านหลักิส่ตริกิาริฝึกิอบริมืและเซสชั่นข้อมื่ล

ในกิาริริ่วมืมืือกิันทางธุริกิิจนั้น HUGO BOSS คู่าดหวังให้คู่่่คู่้า
ปฏิบัติตามืคู่่่มืือจริิยธริริมืและจริริยาบริริณธุริกิิจของเริา ริวมืถึงคู่่า
นิยมืและเงื่อนไขอื่นที่เกิี่ยวข้องด้วย ซึ่งวิธีนี้ ทำาให้ล่กิคู่้าและนักิ
ลงทุนมืั่นใจในบริิษัทของเริาในริะยะยาว

ในกิริณีที่คู่่่มืือจริิยธริริมื และจริริยาบริริณธุริกิิจขัดแย้งกิับกิฎหมืาย
ท้องถิ่น อาจปริับแกิ้ไขเฉพาะข้อที่เกิิดคู่วามืขัดแย้งกิันได้ โดย
มืิให้ใจคู่วามืสำาคู่ัญและจุดปริะสงคู่์หลักิของคู่่่มืือเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อยกิเว้นดังกิล่าวหริือข้อยกิเว้นอื่นๆ จะต้องได้ริับอนุมืัติจากิ
แผนกิกิำากิับด่แลโดยมืีเหตุผลอันสมืคู่วริ คู่ณะกิริริมืกิาริบริิหาริของ 
HUGO BOSS AG เท่านั้นที่สามืาริถอนุมืัติได้และจะต้องอนุมืัติเป็น
ลายลักิษณ์อักิษริ

1.2 คู่่่มืือจริิยธริริมื และจริริยาบริริณธุริกิิจของเริา

จดุมื ุ ่งหมืายคู่ อืเพ ื ่อให ้ พนกัิงานทกุิคู่นสามืาริถริะบ ุ
ปญัหาและข ้ อท ้ าทายเกิ ี ่ยวกิบัจริ ยิธริริมืและกิฎหมืาย
ท ี ่พบเจอในกิาริทำางานปกิต ไิด ้ เน ื ่องจากิมื คีู่ ่ ่มื อืและ
แนวปฏ บิตั ทิ ี ่ใช ้ ได ้ จริ งิเป น็เคู่ริ ื ่องสนบัสนนุ



2.
กิาริกิริะทำาและ

คู่วามืริบัผ ดิชอบ
คู่วามืเป็น HUGO BOSS

นั้นตัดสินได้จากิกิาริกิริะทำาของเริา
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HUGO BOSS และพนักิงานทุกิคู่นพึงทริาบด้วยตนเองว่าต้องปฏิบัติ
ตามืกิฎหมืาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิาริฝ่าฝืนกิฎหมืายที่มืีโทษอาญาหริือมืีผลกิริะทบ
ต่อชื่อเสียงของ HUGO BOSS จะต้องหลีกิเลี่ยงในทุกิกิริณี

พนักิงานทุกิคู่นต้องริ่้และเข้าใจกิฎหมืาย ข้อบังคู่ับ และแนวปฏิบัติ
ภายในที่เกิี่ยวข้องกิับหน้าที่ริับผิดชอบของตนเป็นอย่างดี คู่ณะ
กิริริมืกิาริกิำากิับด่แล แผนกิกิฎหมืาย แผนกิคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ล และแผนกิ
กิำากิับจริิยธริริมื พริ้อมืที่จะสนับสนุนและให้คู่ำาปริึกิษาอย่างเต็มืที่

2.1 กิาริปฏิบัติตามืกิฎหมืาย

พนกัิงานทกุิคู่นต ้ องริ ่ ้ และเข ้ าใจกิฎหมืาย ข ้ อ
บงัคู่บั และแนวปฏ บิตั ภิายในท ี ่เกิ ี ่ยวข ้ องกิบั
หน ้ าท ี ่ริ บัผ ดิชอบของตนเป น็อย ่างด ี
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ที่ HUGO BOSS เริาปฏิบัติต่อผ่้อื่นด้วยคู่วามืเคู่าริพและให้เกิียริติ

HUGO BOSS ให้พื้นที่แสดงออกิกิับคู่วามืหลากิหลาย พนักิงาน
หลายพันคู่นทั่วโลกิซึ่งมืีบุคู่ลิกิเฉพาะตัวและมืาจากิภ่มืิหลังที่แตกิ
ต่างกิัน ทำางานริ่วมืกิันเพื่อสริ้างให้วิสัยทัศน์และเป้าหมืายของ 
HUGO BOSS เป็นจริิงขึ้นได้ เริามืองว่านั่นเป็นคู่วามืริุ่มืริวยของ
บริิษัทและเป็นริากิฐานของคู่วามืสำาเริ็จอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ พนักิงานทุกิคู่นของ HUGO BOSS จึงจะได้ริับกิาริ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมืกิัน โดยไมื่เกิี่ยวข้องกิับเพศ อายุ ภ่มืิหลังหริือ
สัญชาติ คู่วามืเชื่อทางศาสนาหริือลัทธิ คู่วามืพิกิาริหริือคู่วามื
ต้องกิาริพิเศษทางริ่างกิายหริือทางจิต คู่วามืคู่ิดเห็นทางกิาริเมืือง 
กิาริเป็นสมืาชิกิของสหภาพแริงงาน (ริวมืถึงสหภาพกิาริคู่้า) เพศ
สภาวะหริือคูุ่ณลักิษณะเฉพาะตนอื่นๆ โดยกิาริบริริจุเข้าทำางาน กิาริ
จ่ายคู่่าตอบแทน ริวมืถึงกิาริเลื่อนตำาแหน่ง จะเป็นไปตามืทักิษะ
คู่วามืสามืาริถและผลกิาริปฏิบัติงานเท่านั้น เริาจะไมื่ยอมืให้เกิิดกิาริ
เลือกิปฏิบัติ กิาริปฏิบัติที่ไมื่เท่าเทียมืโดยไมื่มืีเหตุผลที่แท้จริิง กิาริ
เหยียดหริือด้อยคู่่า และกิาริไมื่นับริวมืเป็นพวกิ ขึ้นโดยเด็ดขาด

เริาจะไมื่ยอมืให้เกิิดกิาริล่วงละเมืิดทางเพศ กิาริล่อลวง กิาริข่มืข่่ 
กิาริทำาริ้ายริ่างกิายหริือแมื้แต่ทางวาจา เช่นเดียวกิันกิับพฤติกิริริมื
ปลุกิปั่น ละเลย หริือพฤติกิริริมืริุนแริง HUGO BOSS ขอสนับสนุน
ให้พนักิงานทุกิคู่นกิล้าที่จะลุกิขึ้นเริียกิริ้องต่อสิ่งที่ไมื่ถ่กิต้อง ทั้งเพื่อ
ตัวท่านและผ่้ใกิล้ชิด ริวมืถึงพนักิงานคู่นอื่นด้วยเช่นกิัน

ที่ HUGO BOSS นี้ เริาให้คูุ่ณคู่่าและเคู่าริพคู่วามืแตกิต่างหลากิ
หลายในทุกิริ่ปแบบ เริาหวังจะสริ้างสิ่งแวดล้อมืที่ไมื่ทิ้งใคู่ริไว้ข้าง
หลัง เต็มืไปด้วยคู่วามืไว้วางใจและคู่วามืมืีสำานึกิริ่วมืเป็นส่วนหนึ่ง ที่
พนักิงานทุกิคู่นจะริ่้สึกิสบายใจที่ได้แสดงออกิถึงตัวตนที่แท้จริิงของ
ตนเอง และได้ใช้คู่วามืสริ้างสริริคู่์นั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำาหริับ
ตนเองและสำาหริับบริิษัท

พนักิงานทุกิคู่นมืีหน้าที่ริับผิดชอบที่จะทำางานริ่วมืกิันให้ได้อย่าง
เป็นมืืออาชีพ และคู่ำานึงถึงปริะโยชน์ส่วนริวมื ทั้งในที่ทำางาน และ
ในที่อื่นด้วยเช่นกิัน ภาพลักิษณ์ของ HUGO BOSS นั้นเป็น
คู่วามืริับผิดชอบของเริาทุกิคู่นและจะกิ่อริ่างมืาจากิพฤติกิริริมืของ
พนักิงานแต่ละคู่น

2.2 คู่วามืริับผิดชอบ
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คู่วามืปลอดภัยและสุขภาพของพนักิงาน คู่ือสิ่งที่ HUGO BOSS ให้
คู่วามืสำาคู่ัญส่งสุด ด้วยเหตุนี้เอง เริาจึงให้คู่วามืสำาคู่ัญกิับมืาตริฐาน
อาชีวอนามืัยและคู่วามืปลอดภัยริะดับโลกิที่เป็นหนึ่งเดียวกิัน โดยยัง
พิจาริณาตามืกิฎข้อบังคู่ับและมืาตริฐานของแต่ละชาติด้วย ซึ่งริวมืถึง
กิาริวางแผนสถานที่ทำางานและกิริะบวนกิาริทำางาน กิริะบวนกิาริด้าน
คู่วามืปลอดภัย ตลอดจนกิาริใช้งานเคู่ริื่องมืือและวัตถุดิบต่างๆ

แมื้ว่ากิาริตีคู่วามืมืาตริฐานและปฏิบัติตามืมืาตริฐานจะเป็นหน้าที่
ริับผิดชอบของนายจ้าง พนักิงานทุกิคู่นกิ็ยังมืีหน้าที่ริับผิดชอบส่วน
ตัวที่จะปฏิบัติตามืมืาตริกิาริคู่วามืปลอดภัย เพื่อเป็นกิาริสนับสนุน 
HUGO BOSS ที่จะสริ้างเงื่อนไขกิาริทำางานที่ปลอดภัยให้เกิิดขึ้น
จริิงได้ เริาจะตริวจสอบสถานที่ทำางาน กิริะบวนกิาริทำางาน และ
อุปกิริณ์กิาริทำางาน ทั้งตริวจอย่างสมื่ำาเสมือตามืตาริางและตริวจแบบ
สุ่มื ข้อนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมืาตริกิาริป้องกิัน ที่จะตริวจหากิริณีที่
จำาเป็นต้องซ่อมืบำาริุง เพื่อมืิให้เกิิดอุบัติเหตุหริือกิาริเจ็บป่วยจากิกิาริ
ทำางานขึ้นได้

พนักิงานทุกิคู่นมืีหน้าที่ปฏิบัติตามืข้อปฏิบัติของตำาแหน่งของตน และ
กิำาจัดคู่วามืเสี่ยงหริือริายงานคู่วามืเสี่ยงด้านคู่วามืปลอดภัยที่อาจพบ
ได้ ทั้งหมืดนี้เป็นไปเพื่อปกิป้องพนักิงาน ล่กิคู่้า และคู่่่คู่้าของเริา

2.3 คู่วามืปลอดภัยและสุขภาพ
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HUGO BOSS ตริะหนักิดีถึงคู่วามืริับผิดชอบในฐานะบริิษัทริะดับ
โลกิ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำาไมืคู่วามืริ่วมืมืือกิับพันธมืิตริในลักิษณะที่
สริ้างสริริคู่์ ไว้วางใจ และให้เกิียริติจึงสำาคู่ัญต่อเริา โดยหลักิกิาริ
แล้ว เริาต้องกิาริให้คู่่่คู่้าของเริาปฏิบัติตามืหลักิจริิยธริริมืและจริริยา
บริริณธุริกิิจของ HUGO BOSS และคู่่่มืือจริิยธริริมืและจริริยา
บริริณธุริกิิจของคู่่่คู่้าของ HUGO BOSS HUGO BOSS คู่าดหวัง
ให้คู่่่คู่้าของเริาใช้มืาตริฐานเหล่านี้กิับผ่้ผลิตและคู่่่คู่้าของตนเอง
เช่นเดียวกิัน และพยายามือย่างถึงที่สุดที่จะยึดมืั่นมืาตริฐานให้ได้

HUGO BOSS ยังใช้คู่่่มืือจริิยธริริมืและจริริยาบริริณธุริกิิจของคู่่่
คู่้าเพื่อกิำาหนดมืาตริฐานที่สำาคู่ัญในห่วงโซ่อุปทาน 1 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมืาตริฐานที่สำาคู่ัญที่สุดในเริื่องสิทธิมืนุษยชน จริิยธริริมื
ทางธุริกิิจ มืาตริฐานแริงงานและมืาตริฐานทางสังคู่มื และกิาริ
อนุริักิษ์สิ่งแวดล้อมืที่นำามืาใช้ภายในคู่่่มืือจริิยธริริมืและจริริยา
บริริณธุริกิิจของคู่่่คู่้า ซึ่งริวมืถึง ตัวอย่างเช่น กิาริปฏิบัติตามืข้อ
กิฎหมืาย กิาริไมื่ใช้งานแริงงานเด็กิและแริงงานบังคู่ับ กิาริจ่าย
คู่่าแริงขั้นต่ำา กิาริกิำาหนดจำานวนชั่วโมืงทำางานส่งสุด กิาริให้
โอกิาสที่เท่าเทียมื และเงื่อนไขกิาริทำางานที่ปลอดภัยและสมืศักิดิ์ศริี
คู่วามืเป็นมืนุษย์ พนักิงานในห่วงโซ่อุปทานยังสามืาริถริายงาน
กิาริละเมืิดได้ผ่านหมืายเลขโทริศัพท์ฟริี 00800-6628376266 
(00800-OMBUDSMANN) หริือผ่านช่องทางริ้องเริียนของ 
HUGO BOSS ได้

2.4 คู่วามืริ่วมืมืือทางธุริกิิจ (คู่่่มืือจริิยธริริมืและจริริยาบริริณธุริกิิจของคู่่่คู่้าของ HUGO BOSS)

1  มืาตริฐานเหล ่าน ี ้ อ ้ างอ งิจากิมืาตริฐานท ี ่ได ้ ริ บักิาริยอมืริ บัริะด บันานาชาต ิ เช ่น 
อนสุ ญัญาหลกัิขององคู่ ์ กิาริแริงงานริะหว ่างปริะเทศ (ILO) และปฏ ญิญาสากิลว ่าด ้ วย
ส ทิธ มิืนษุยชนของสหปริะชาชาต ิ

HUGO BOSS ยงักิำาหนดมืาตริฐานท ี ่ส ำาคู่ญัในห ่วง
โซ ่อปุทาน โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่งในส ่วนของส ทิธ ิ
มืนษุยชน จริ ยิธริริมืทางธรุิกิ จิ มืาตริฐานแริงงานและ
มืาตริฐานทางส งัคู่มื และกิาริอนรุิกัิษ ์ ส ิ ่งแวดล ้ อมื

https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/577b6c88-bb02-4889-aee9-5c411c04bee3/6c349435-1c0a-4622-a1d2-8303dc7fb519
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ผ่้บริิหาริต้องแตกิต่างเป็นพิเศษได้ด้วยกิาริแสดงพฤติกิริริมืส่วน
บุคู่คู่ลที่ใช้เป็นแบบอย่างได้ ผ่้บริิหาริต้องยึดมืั่นหลักิกิาริสำาคู่ัญใน
กิาริทำางานริ่วมืกิัน เช่น คู่วามืเป็นธริริมื คู่วามือดทน คู่วามืเคู่าริพ
และคู่วามืไว้วางใจ และด่แลให้เกิิดบริริยากิาศเช่นว่านี้ในกิาริทำางาน
โดยปกิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่้บริิหาริต้องตริวจสอบให้แน่ใจว่าใน
เริื่องเกิี่ยวกิับกิาริจ้างงานและกิาริปริะเมืินผลกิาริปฏิบัติงานนั้น ปัจจัย
ชี้ขาดคู่ือคู่วามืสามืาริถ ทักิษะ และปริะสบกิาริณ์ที่เกิี่ยวข้องกิับงาน
เท่านั้น และกิาริตัดสินใจเป็นไปในมืาตริฐานเดียวกิัน

ผ่้บริิหาริต้องได้ริับทริาบข้อมื่ล สั่งกิาริและกิำากิับด่แลพนักิงานทุกิคู่น
ที่ตนเองริับผิดชอบได้อย่างเหมืาะสมื เพื่อป้องกิันไมื่ให้เกิิดกิาริละเมืิด
กิฎหมืายและกิฎริะเบียบ กิาริแทริกิแซงเมืื่อเกิิดกิาริปริะพฤติมืิชอบ 
ถือเป็นข้อบังคู่ับ

2.5 คู่วามืเป็นผ่้นำา และคู่วามืริับผิดชอบ
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HUGO BOSS ถือว่าบริิษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคู่มืและตริะหนักิดี
ถึงคู่วามืริับผิดชอบในฐานะนั้น เริามืีส่วนริ่วมืในกิิจกิริริมืทางสังคู่มื 
ทั้งในด้านกิาริศึกิษา กิาริสริ้างโอกิาสที่เท่าเทียมื และกิาริบริริเทา
คู่วามืเดือดริ้อนในยามืวิกิฤตินั้น ด้วยคู่วามืหวังว่ากิิจกิริริมืเหล่า
นี้จะเจริิญต่อไปในอนาคู่ต เช่นเดียวกิับกิิจกิริริมืกิาริบริิจาคู่ของ
เริาเองด้วย กิาริบริิจาคู่เป็นเงินและเป็นสิ่งของ จะกิริะทำาในนามื 
HUGO BOSS หลังจากิได้ริับอนุมืัติจากิคู่ณะกิริริมืกิาริบริิหาริแล้ว

จุดปริะสงคู่์กิาริบริิจาคู่และชื่อผ่้ริับต้องโปริ่งใสและสามืาริถตริวจ
สอบได้เสมือ กิาริบริิจาคู่เพื่อผ่้ใดผ่้หนึ่งโดยเฉพาะ และกิาริจ่ายเงิน
เข้าบัญชีส่วนตัว จะกิริะทำามืิได้ เว้นเสียแต่ว่าเป็นกิาริทำาเพื่อกิาริ
ช่วยเหลือทางมืนุษยธริริมื

HUGO BOSS ไมื่ได้ทำากิาริบริิจาคู่ไมื่ว่าจะเป็นทางตริงหริือทาง
อ้อมืให้แกิ่นักิกิาริเมืือง พริริคู่กิาริเมืือง แผนกิาริริณริงคู่์หาเสียง 
หริือตัวแทน หริือให้กิับองคู่์กิริที่อาจสริ้างคู่วามืขัดแย้งเริื่องผล
ปริะโยชน์ (เช่น สหภาพกิาริคู่้า องคู่์กิริคูุ่้มืคู่ริองผ่้บริิโภคู่) กิาริมืี
อิทธิพลโดยตริงต่อนักิกิาริเมืืองและกิาริตัดสินใจของนักิกิาริเมืือง 
(ที่เริียกิว่ากิาริวิ่งเต้น) นั้น กิ็ห้ามืโดยเด็ดขาดเช่นกิัน ในฐานะส่วน
หนึ่งของสังคู่มืที่แข็งขัน เริามืีส่วนริ่วมืในด้านกิาริเมืืองและสังคู่มื
เช่นเดียวกิัน

2.6 กิาริมืีส่วนริ่วมืทางสังคู่มื
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ทริัพย์สินของบริิษัทที่ได้ริับมือบหมืาย
ทริัพย์สินและทริัพยากิริของบริิษัทที่มือบให้แกิ่พนักิงานนั้นถือ
เป็นทริัพย์สินของ HUGO BOSS และต้องได้ริับกิาริปกิป้องมืิให้
ส่ญหาย เสียหาย ถ่กิขโมืย หริือใช้งานอย่างไมื่เหมืาะสมื โดย
หลักิกิาริแล้วจะไมื่ริวมืกิาริแจ้งเบาะแสให้กิับบุคู่คู่ลที่สามืที่ไมื่ได้
ริับอนุญาต ทริัพย์สินที่ได้ริับมือบ (เช่น คู่อมืพิวเตอริ์แลปท็อป) 
สามืาริถใช้เพื่อวัตถุปริะสงคู่์ส่วนตัวได้ หากิได้ริับอนุญาตอย่างชัด
แจ้งเท่านั้น

อินเตอริ์เน็ตและโทริศัพท์
พนักิงานทุกิคู่นสามืาริถใช้อินเตอริ์เน็ตและโทริศัพท์เพื่อปริะโยชน์
ส่วนตัวได้ในเวลาพักิ หริือเวลาที่ว่างจากิงาน ตริาบใดที่กิาริใช้
อินเตอริ์เน็ตนั้นเป็นไปตามืแนวปฏิบัติภายในและตริงกิับคูุ่ณคู่่า
ที่ HUGO BOSS ยึดถือ ห้ามืมืิให้เข้าชมืเว็บไซต์ที่มืีเนื้อหาลามืกิ
อนาจาริ ส่อไปในทางเพศ มืีเนื้อหาเกิี่ยวข้องกิับกิาริเหยียดเชื้อชาติ 
มืีเนื้อหาส่งเสริิมืคู่วามืริุนแริงและคู่วามืเกิลียดชัง ห้ามืมืิให้ใช้บัญชี
อีเมืลของบริิษัทในทางส่วนตัวโดยเด็ดขาด นอกิเสียจากิว่ากิฎหมืาย
ท้องถิ่นจะบัญญัติไว้เป็นอื่น

ตริาสินคู่้าและทริัพย์สินทางปัญญาของเริา
กิาริปกิป้องตริาสินคู่้าของเริาถือเป็นสิ่งสำาคู่ัญที่สุดสำาหริับ 
HUGO BOSS เช่นเดียวกิับผลิตภัณฑ์ใหมื่ กิาริออกิแบบ ริ่ปลักิษณ์ 
แคู่มืเปญต่างๆ ฯลฯ ที่ยังไมื่ได้เผยแพริ่ในขณะนี้ HUGO BOSS 
เป็นผ่้กิำาหนดสถานที่ เวลา และปริะเภทของกิาริเผยแพริ่นั้น กิาริ
เผยแพริ่แบบส่วนตัวกิ่อนเผยแพริ่ต่อสาธาริณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บนโซเชียลมืีเดีย จะสามืาริถทำาได้หลังจากิได้ริับอนุมืัติจากิผ่้บริิหาริ
ที่ริับผิดชอบแล้วเท่านั้น

พนักิงานทุกิคู่นต้องเคู่าริพทริัพย์สินทางปัญญาของบุคู่คู่ลที่สามื
และทริัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (เช่น ลิขสิทธิ์) ภาพถ่าย บทคู่วามื 
ภาพยนตริ์ โลโกิ้ ฯลฯ ต่างๆ สามืาริถใช้เพื่อวัตถุปริะสงคู่์ทางธุริกิิจ
ได้กิ็ต่อเมืื่อ HUGO BOSS ได้ริับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

2.7 ทริัพยากิริของบริิษัท



3.
ผล ติภณัฑ ์ และ

คู่วามืย ั ่งย นื
ผลิตภัณฑ์ของ HUGO BOSS นั้น 

ผสานคูุ่ณภาพยิ่งยวดและกิาริออกิแบบ
ที่ซับซ้อนเข้ากิับมืาตริฐานทาง

จริิยธริริมื และกิาริปฏิบัติตามืข้อกิำาหนด
ด้านสิ่งแวดล้อมืและสุขภาพ เริาจึงต้อง
ดำาเนินกิาริเพื่อคู่วามืปลอดภัยของเริา 
ตลอดจนล่กิคู่้าและคู่่่คู่้าของเริาด้วย
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ตั้งแต่เริิ่มืต้นขั้นตอนกิาริออกิแบบ HUGO BOSS ยืนยันว่าวัสดุ
ที่ใช้เป็นไปตามืกิฎหมืายริะดับปริะเทศที่เกิี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
ภายในของ HUGO BOSS เป็นอย่างน้อย ซึ่งมืักิจะกิำาหนด
มืาตริฐานที่เข้มืงวด ด้วยวิธีนี้จะช่วยริับปริะกิันว่าผลิตภัณฑ์ของเริา
จะไมื่เป็นอันตริายต่อสุขภาพ ไมื่ว่าจะเป็น

ในริะหว่างขั้นตอนกิาริผลิตหริือกิาริใช้งาน เนื่องจากิมืีกิาริตริวจ
สอบด่แลอย่างสมื่ำาเสมือริะหว่างกิาริผลิต เริามืั่นใจว่าจะจำาหน่าย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตริงตามืมืาตริฐานคู่วามืปลอดภัยและคูุ่ณภาพ
ริะดับส่งของ HUGO BOSS

3.1 คู่วามืปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคูุ่ณภาพของผลิตภัณฑ์



19

คู่ ่ ่มื อืจริ ยิธริริมืและ
จริริยาบริริณธรุิกิ จิ

กิาริทำางานต้องเป็นไปอย่างสมืศักิดิ์ศริีคู่วามืเป็นมืนุษย์ ปลอดภัย และ
ยุติธริริมื HUGO BOSS มืีหน้าที่ริับผิดชอบเงื่อนไขเหล่านี้สำาหริับ
ผลิตภัณฑ์ของบริิษัทเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหริับมืนุษย์ที่ได้สริริคู่์
สริ้างผลิตภัณฑ์ของ HUGO BOSS ขึ้นมืา หลักิจริริยาบริริณของ
ซัพพลายเออริ ์นโยบายสิทธิมืนุษยชน และคู่ำาแถลงว่าด้วยหลักิกิาริ
สำาหริับกิาริปฏิบัติตามืหลักิสิทธิมืนุษยชน เป็นสิ่งกิำาหนดมืาตริฐาน
ทางสังคู่มืขั้นต่ำาสำาหริับพนักิงาน HUGO BOSS จะไมื่ยอมืริับกิาริ
ทำางานริ่ปแบบใดๆ กิ็ตามืที่ไมื่ถือเป็นกิาริทำางานโดยเจตจำานง (เช่น 
กิาริใช้แริงงานเด็กิ หริือแริงงานบังคู่ับ กิาริใช้แริงงานทาสสมืัยใหมื่) 
หริือเงื่อนไขกิาริทำางานที่ไมื่สมืศักิดิ์ศริีคู่วามืเป็นมืนุษย์โดยสิ้นเชิง 
เพื่อให้เป้าหมืายอันสำาคู่ัญยิ่งนี้ลุล่วง HUGO BOSS จะมืุ่งมืั่นพัฒนา
เงื่อนไขกิาริทำางานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิริณีของคู่่่คู่้า ซึ่ง
จะริ่วมืมืือกิันกิับองคู่์กิริอื่นที่เกิี่ยวข้องอย่างใกิล้ชิด

HUGO BOSS คู่าดหวังให้คู่่่คู่้าที่ริ่วมืมืือทางธุริกิิจกิันริับริ่้ถึง
มืาตริฐานของ HUGO BOSS (โดยอ้างอิงจากินโยบายสิทธิมืนุษย
ชนของ HUGO BOSS) หริือสามืาริถปฏิบัติตามืมืาตริฐานริะดับ
เดียวกิันได้เป็นขั้นต่ำา เพื่อให้มืั่นใจว่าคู่่่คู่้าสามืาริถปฏิบัติตามืคู่่่มืือ
จริิยธริริมืและจริริยาบริริณธุริกิิจของคู่่่คู่้าได้ HUGO BOSS จะ
ตริวจสอบคู่่่คู่้าทุกิริายกิ่อนเริิ่มืต้นคู่วามืริ่วมืมืือ และจะตริวจสอบ
เป็นริะยะในริะหว่างที่ริ่วมืมืือกิันด้วยเช่นกิัน ในกิริณีที่คู่่่คู่้ามืิได้ทำา
ตามืมืาตริฐานดังกิล่าว จะริ่วมืมืือกิันวางแผนปฏิบัติงาน (หริือเริียกิ
ว่า แผนแกิ้ไขคู่วามืผิดพลาด) เพื่อบริริเทาคู่วามืเสียหายที่เกิิดขึ้น
ให้เหลือน้อยที่สุด หากิไมื่สามืาริถปริับปริุงให้ดีขึ้นได้หริือเกิิดกิาริ
ละเมืิดมืาตริฐานที่ริุนแริง เริาอาจพิจาริณายุติคู่วามืริ่วมืมืือทาง
ธุริกิิจ

3.2 มืาตริฐานทางสังคู่มื, ข้อห้ามืกิาริใช้แริงงานเด็กิและเงื่อนไขกิาริ
 ทำางานที่ไมื่สมืศักิดิ์ศริีคู่วามืเป็นมืนุษย์

กิาริทำางานต ้ องเป น็ไปอย ่างสมืศ กัิด ิ ์ ศริ คีู่วามืเป น็มืนษุย ์ ปลอดภยั และยตุ ธิริริมื 
HUGO BOSS มื หีน ้ าท ี ่ริ บัผ ดิชอบเง ื ่อนไขเหล ่าน ี ้ ส ำาหริบัผล ติภณัฑ ์ ของบริ ษิทัเอง โดย
เฉพาะอย ่างย ิ ่งส ำาหริบัมืนษุย ์ ท ี ่ได ้ สริริคู่ ์ สริ ้ างผล ติภณัฑ ์ ของ HUGO BOSS ข ึ ้ นมืา

https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_EN/HUGO_BOSS_Supplier_Code_of_Conduct_EN.pdf
https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_EN/HUGO_BOSS_Supplier_Code_of_Conduct_EN.pdf
https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_EN/Human_Rights_Policy_EN.pdf
https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_EN/Human_Rights_Commitment_EN.pdf
https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/pdf/sustainability/company_commitments_EN/Human_Rights_Commitment_EN.pdf
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HUGO BOSS มืุ่งมืั่นที่จะปกิป้องสัตว์และสายพันธุ์สิ่งมืีชีวิต
ต่างๆ และปฏิบัติตามืแนวทางที่เป็นที่ยอมืริับอย่างเคู่ริ่งคู่ริัด เช่น 
อนุสัญญาวอชิงตันว่าด้วยกิาริคูุ่้มืคู่ริองพันธุ์สัตว์ หริืออนุสัญญากิาริ
คู่้าริะหว่างปริะเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกิล้ส่ญพันธุ์ - 
CITES HUGO BOSS ปฏิเสธกิาริทดลองกิับสัตว์ เช่นเดียวกิับกิาริ
ผสมืพันธุ์สัตว์และกิาริเลี้ยงสัตว์ที่ไมื่เหมืาะสมื

บริิษัทจะไมื่ใช้ขนสัตว์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นใหมื่หริือหนังสัตว์หายากิ และ
จะใช้หนังสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้จากิอุตสาหกิริริมือาหาริเท่านั้น 
นอกิจากินี้ HUGO BOSS ยังส่งเสริิมืกิาริพัฒนาหนังสัตว์ทางเลือกิ
จากิผลิตภัณฑ์พืช และริ่วมืมืือกิับองคู่์กิริสวัสดิภาพสัตว์ริะหว่าง
ปริะเทศอย่างใกิล้ชิด

3.3 กิาริอนุริักิษ์สัตว์และสายพันธุ์สิ่งมืีชีวิต

สำาหริับ HUGO BOSS กิาริใช้ชีวิตอย่างมืีคู่วามืริับผิดชอบต่อริะบบ
นิเวศนั้นหมืายถึงกิาริสนับสนุนกิาริต่อส่้กิับกิาริเปลี่ยนแปลงสภาพภ่มืิ
อากิาศในส่วนของตนเองด้วย: เริาต้องอนุริักิษ์ทริัพยากิริธริริมืชาติ
ด้วยแนวคู่ิดที่ชาญฉลาดและเทคู่โนโลยีที่เป็นมืิตริต่อสิ่งแวดล้อมื เพื่อ
ลดมืลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมืและอนุริักิษ์คู่วามืหลากิหลายทางชีวภาพ 
กิาริใช้วัตถุดิบ น้ำาและพลังงานอย่างยั่งยืนคู่ือสิ่งที่ 

HUGO BOSS ให้คู่วามืสนใจมืากิเป็นพิเศษ เริากิำาลังลดกิาริปล่อย
มืลพิษและของเสียลงอย่างต่อเนื่องและส่งเสริิมืกิาริวิจัยเพื่อคู่้นหา
ทริัพยากิริทางเลือกิที่ปริะหยัดและยั่งยืน

ปัจจัยเชิงนิเวศน์ถือเป็นส่วนสำาคู่ัญของกิาริตัดสินใจทางธุริกิิจ
ทั้งหมืด

3.4 กิาริอนุริักิษ์สิ่งแวดล้อมื



สิ่งที่มืีคู่วามืสำาคู่ัญนั้นนอกิจากิคู่วามื
สำาเริ็จทางธุริกิิจแล้ว วิธีดำาเนินกิาริเพื่อ
กิ้าวส่่คู่วามืสำาเริ็จกิ็เป็นเริื่องที่สำาคู่ัญ

4.
กิ จิกิริริมืทาง

ธรุิกิ จิ
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HUGO BOSS เห็นว่าเป็นเริื่องสำาคู่ัญมืากิที่จะมืิให้พนักิงานตกิอย่่
ในสถานกิาริณ์คู่วามืขัดแย้งเริื่องผลปริะโยชน์และคู่วามืภักิดีต่อ
องคู่์กิริ

ข้อห้ามืในกิาริแข่งขัน
ไมื่อนุญาตให้พนักิงานดำาเนินกิาริบริิษัทหริือธุริกิิจอื่นใดที่แข่งขันกิับ 
HUGO BOSS พนักิงานต้องแจ้งสัดส่วนกิาริถือหุ้นที่สำาคู่ัญในบริิษัท
ที่แข่งขันกิันต่อผ่้จัดกิาริสายงานและแผนกิทริัพยากิริบุคู่คู่ลหริือ
แผนกิกิำากิับด่แลเป็นลายลักิษณ์อักิษริ เช่นเดียวกิับในกิริณีที่บุคู่คู่ล
ใกิล้ชิดของพนักิงานดำาเนินธุริกิิจที่แข่งขันกิับ HUGO BOSS หริือมืี
อำานาจตัดสินใจสำาคู่ัญให้กิับพันธมืิตริทางธุริกิิจของ HUGO BOSS

คู่วามืเป็นริ่ปธริริมืของกิาริตัดสินใจและกิาริมืีส่วนริ่วมื
เงื่อนไขกิาริปริะเมืินที่เป็นริ่ปธริริมืเช่น คูุ่ณภาพ บริิกิาริ ริาคู่า และ
คู่วามืยั่งยืน เป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินในกิาริตัดสินใจจะริ่วมืมืือทางธุริกิิจ
กิับคู่่่คู่้า

คู่วามืสัมืพันธ์ส่วนบุคู่คู่ลกิับคู่่่คู่้าริายใดกิ็ตามื จะต้องไมื่ทำาให้เกิิดกิาริ
เลือกิปฏิบัติด้วยเหตุแห่งคู่วามืชอบพอเป็นอันขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกิริณีที่พนักิงานมืีส่วนในกิาริตัดสินใจเริื่องคู่วามืริ่วมืมืือนั้นต่อฝั่ง
คู่่่คู่้า ไมื่ว่าจะโดยตริงหริือโดยอ้อมื พนักิงานทุกิคู่นจะต้องริายงานผ่้
บังคู่ับบัญชาในเริื่องนี้อย่างตริงไปตริงมืากิ่อนจะได้ริับมือบหมืายงาน
ดังกิล่าวนี้ โดยผ่้บังคู่ับบัญชาโดยตริง มืีอำานาจตัดสินใจในกิริณีนี้

พนักิงานทุกิคู่นจะต้องริายงานต่อผ่้บังคู่ับบัญชาและแผนกิทริัพยากิริ
บุคู่คู่ล หริือแผนกิกิำากิับด่แลจริิยธริริมื หากิมืีกิริณีที่ตนเองหริือผ่้ใกิล้
ชิดทำางาน บริิหาริ หริือมืีหุ้นส่วนในบริิษัทอื่นที่ HUGO BOSS มืี
คู่วามืริ่วมืมืือทางธุริกิิจด้วย

พนักิงานไมื่ได้ริับอนุญาตให้ดำาเนินกิาริใดเป็นกิาริส่วนตัวตามืที่
บริิษัทมือบหมืาย หากิพนักิงานได้ริับผลปริะโยชน์ (ทางกิาริเงิน) อัน
เป็นผลมืาจากิคู่วามืสัมืพันธ์ทางธุริกิิจ

4.1 คู่วามืขัดแย้งเริื่องผลปริะโยชน์
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กิาริทำางานอื่นนอกิเหนือจากิงานหลักิ
เริาคู่าดหวังให้พนักิงานทุกิคู่นตั้งใจมืุ่งมืั่นกิับกิาริทำางานตามืสัญญา
งานอย่างเต็มืคู่วามืสามืาริถในเวลางาน พนักิงานต้องแจ้งแผนกิ
บุคู่คู่ลล่วงหน้าเป็นลายลักิษณ์อักิษริ หากิจะทำางานอื่นนอกิเหนือจากิ
งานหลักิ ในกิริณีที่กิฎหมืายอนุญาตให้ทำาได้ บริิษัทสามืาริถปฏิเสธ
มืิให้พนักิงานทำางานอื่นนอกิเหนือจากิงานหลักิได้หากิมืีเหตุผลทาง
กิฎหมืาย หริือหากิกิาริทำาเช่นนั้นทำาให้ผลกิาริปฏิบัติงานด้อยลง หริือ
ขัดขวางกิาริปฏิบัติหน้าที่ของบริิษัท หริืออาจทำาให้เกิิดกิาริขัดผล
ปริะโยชน์กิันได้

HUGO BOSS ยินดีที่จะให้พนักิงานมืีส่วนริ่วมืกิับกิิจกิริริมื
สาธาริณปริะโยชน์และดำาริงตำาแหน่งในองคู่์กิริกิาริกิุศล

คู่วามืสัมืพันธ์ทางธุริกิิจและในคู่ริอบคู่ริอบคู่ริัว 
สมืาชิกิในคู่ริอบคู่ริัว และผ่้อื่นที่มืีคู่วามืสัมืพันธ์ใกิล้ชิด ไมื่คู่วริทำา
หน้าที่ที่เกิี่ยวข้องกิันในกิาริงาน ผ่้ใดกิ็ตามืที่ได้ริับมือบหมืายหน้าที่
ให้ด่แลผ่้ใต้บังคู่ับบัญชาหริือกิำากิับด่แล จะต้องแจ้งแผนกิบุคู่คู่ลหากิ
มืีคู่วามืริ่วมืมืือทางธุริกิิจเกิิดขึ้นกิับสมืาชิกิในคู่ริอบคู่ริัวหริือผ่้อื่นที่
เกิี่ยวข้อง เพื่อเป็นกิาริปกิป้องทั้งสองฝ่าย

กิาริใช้อำานาจหน้าที่ในทางที่ผิด
พนักิงานจะต้องไมื่ใช้ตำาแหน่งหริือข้อมื่ลที่สามืาริถเข้าถึงได้จากิ
ตำาแหน่งมืาเพื่อปริะโยชน์ส่วนตนหริือส่วนบุคู่คู่ลอื่น ซึ่งริวมืถึงกิาริ
เลือกิปฏิบัติเพริาะคู่วามืชอบพอกิับบุคู่คู่ลเหล่านั้น เช่นกิาริให้ของ
กิำานัล หริือกิาริเลือกิริับเข้าทำางานกิับ HUGO BOSS หริือกิาริเลื่อน
ตำาแหน่ง ที่อาจไมื่สามืาริถเกิิดขึ้นได้หากิไมื่มืีคู่วามืสัมืพันธ์ส่วน
บุคู่คู่ลนี้

พนกัิงานทกุิคู่นจะต ้ องมื ุ ่งมื ั ่นท ำางานในหน ้ าท ี ่
อย ่างเต ม็ืคู่วามืสามืาริถตลอดเวลาทำางาน
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HUGO BOSS ไมื่ยอมืริับกิาริติดสินบนโดยตริงหริือโดยอ้อมืไมื่
ว่าในริ่ปแบบใดๆ ตลอดจนกิาริทุจริิต หริือกิาริให้ผลปริะโยชน์โดย
มืิชอบแกิ่หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ของริัฐ และผ่้มืีอำานาจตัดสินใจ หริือ
บุคู่คู่ลที่สามือื่นๆ ด้วยเช่นกิัน เป้าหมืายและคู่วามืสำาเริ็จของเริาจะ
ต้องเกิิดขึ้นจากิกิาริทำางาน ผลิตภัณฑ์ และบริิกิาริของเริา ไมื่ใช่
ด้วยพฤติกิริริมืที่ไมื่เหมืาะสมื และ HUGO BOSS คู่าดหวังสิ่ง
เดียวกิันนี้จากิคู่่่คู่้าเช่นกิัน

ด้วยเหตุนี้ HUGO BOSS จึงมืีแนวทางที่ชัดเจนในกิาริริับมืือ
กิับของกิำานัลและคู่ำาเชิญ เพื่อปกิป้องพนักิงานจากิอิทธิพลที่ไมื่
เหมืาะสมื ห้ามืมืิให้พนักิงานริับหริือเริียกิริ้องผลปริะโยชน์ส่วนตน
ที่เกิี่ยวข้องกิับงานในหน้าที่ของตนเอง ยกิเว้นกิริณีของกิำานัลที่มืี
มื่ลคู่่าน้อยนิด ตริาบใดที่ไมื่ให้กิันบ่อยจนเกิินคู่วริ กิาริริับของกิำานัล
เป็นเงินสดนั้นห้ามืเด็ดขาด พนักิงานจะต้องปฏิเสธไมื่ริับของกิำานัล
ที่ไมื่ได้ริับอนุญาต หริือต้องส่งคู่ืน คู่ำาเชิญริับปริะทานอาหาริจากิ
ธุริกิิจอื่นอาจเป็นข้อยกิเว้นได้หากิอย่่ภายในขอบเขตที่สมืเหตุสมืผล

HUGO BOSS คู่วบคูุ่มืกิาริให้ของกิำานัลหริือผลปริะโยชน์ของ
พนักิงานอย่างเข้มืงวด กิาริให้ของกิำานัลและกิาริเชิญจะต้องเป็น
ไปตามืหลักิเกิณฑ์ภายในเท่านั้น ห้ามืใช้เพื่อโน้มืน้าวกิาริตัดสิน
ใจทางธุริกิิจหริือแมื้แต่สริ้างคู่วามืปริะทับใจโดยเด็ดขาด ตามืกิฎ
เกิณฑ์ทั่วไป ห้ามืเสนอหริือมือบผลปริะโยชน์ (ในริ่ปของกิำานัล 
ส่วนลด คู่ำาเชิญ ฯลฯ) ให้กิับข้าริาชกิาริและเจ้าหน้าที่ริัฐ หริือ
พนักิงานของหน่วยงานของภาคู่ริัฐ เว้นแต่เพียงอย่างเดียวคู่ือ กิาริ
แสดงกิิริิยาขอบคูุ่ณ

HUGO BOSS ยังได้ดำาเนินกิาริตามืกิริะบวนกิาริจัดซื้อสินคู่้าและ
บริิกิาริเพื่อป้องกิันกิาริทุจริิตคู่อริ์ริัปชั่น

4.2 กิาริต่อต้านคู่อริ์ริัปชั่น

HUGO BOSS ไมื ่ยอมืริบักิาริต ดิส นิบนโดยตริงหริ อื
โดยอ ้ อมืในริป่แบบใดๆ ตลอดจนกิาริทจุริ ติ หริ อืกิาริ
ให ้ ผลปริะโยชน ์ โดยมื ชิอบ
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HUGO BOSS เผชิญกิับกิาริแข่งขัน HUGO BOSS ต้องกิาริจะ
บริริลุคู่วามืได้เปริียบในกิาริแข่งขันผ่านผลิตภัณฑ์ของตน ผ่านผล
งานที่ทำา และพนักิงานทุกิคู่น มืิใช่ผ่านพฤติกิริริมืที่ไมื่เหมืาะสมืใน
ตลาด ในกิริณีนี้ สำาหริับพนักิงานและหุ้นส่วนทุกิคู่นหมืายคู่วามืว่า 
ต้องปฏิบัติตามืกิฎหมืายกิาริแข่งขันและกิาริต่อต้านกิาริผ่กิขาดและ
อาจพบกิับอุปสริริคู่ด้านข้อมื่ลภายใน ("กิำาแพงจีน") หากิจำาเป็น ซึ่ง
หมืายคู่วามืว่าสามืาริถหลีกิเลี่ยงคู่่าปริับได้จำานวนมืหาศาล (มืากิถึง 
10% ของยอดขายกิลุ่มืทั่วโลกิ)

ข้อตกิลงหริือกิาริแลกิเปลี่ยนข้อมื่ลทางธุริกิิจที่เป็นคู่วามืลับกิับคู่่่
แข่งโดยตริงนั้นถือว่าต้องห้ามื เมืื่อใดกิ็ตามืที่พฤติกิริริมืนี้สามืาริถ
จะป้องกิัน จำากิัด หริือบิดเบือนกิาริแข่งขันกิ็ถือว่าห้ามืเช่นกิัน ซึ่ง
ริวมืถึงข้อตกิลงหริือกิาริแลกิเปลี่ยนเกิี่ยวกิับริาคู่า ปัจจัยกิำาหนด
ริาคู่าหริือส่วนปริะกิอบริาคู่า กิาริแบ่งพื้นที่หริือกิลุ่มืล่กิคู่้า ข้อตกิลง
หริือข้อมื่ลเกิี่ยวกิับคู่วามืสัมืพันธ์ในกิาริจัดส่งและเงื่อนไข ตลอดจน
ลักิษณะของข้อเสนอและคู่วามืสามืาริถในกิาริจัดส่งด้วย ทั้งนี้ พึง
ริะมืัดริะวังเป็นพิเศษในงานสมืาคู่มื งานแสดงสินคู่้า หริือกิาริปริะชุ
มือื่นๆ ที่ต้องพบหน้ากิับคู่่่แข่ง

HUGO BOSS จะไมื่ทำาสิ่งใดที่เป็นกิาริส่งอิทธิพลต่อกิาริกิำาหนด
ริาคู่าโดยอิสริะของพันธมืิตริผ่้คู่้า ไมื่อนุญาตให้กิดดันหริือข่มืข่่
โดยยกิคู่วามืเสียเปริียบมืาเป็นปริะเด็น ในบริิบทของกิาริกิำาหนด
ริาคู่าโดยอิสริะ เช่นเดียวกิับกิาริกิำาหนดสิ่งจ่งใจหริือคู่ำาสัญญา
ว่าจะให้ผลปริะโยชน์เพื่อให้มืีผลต่อกิาริกิำาหนดริาคู่าโดยอิสริะ 
HUGO BOSS ขอสงวนสิทธิ์ในกิาริแนะนำาริาคู่าขายที่เหมืาะสมื

4.3 กิฎหมืายกิาริแข่งขันทางกิาริคู่้าและกิฎหมืายป้องกิันกิาริผ่กิขาด

HUGO BOSS ต ้ องกิาริจะบริริลคุู่วามืได ้ เปริ ยีบใน
กิาริแข ่งขนัผ ่านผล ติภณัฑ ์ ของตน ผ ่านผลงานท ี ่ท ำา 
และพนกัิงานทกุิคู่น
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HUGO BOSS ปฏิบัติตามืข้อกิำาหนดทางกิฎหมืายสำาหริับกิาริ
ป้องกิันกิาริฟอกิเงิน และใช้มืาตริกิาริตามืคู่วามืเสี่ยงที่เหมืาะสมื
เพื่อให้บริริลุเป้าหมืายนี้ มืาตริฐานสากิลนั้น ใช้เพื่อตริวจสอบคู่วามื
สัมืพันธ์ กิิจกิริริมื และธุริกิริริมืทางธุริกิิจที่น่าสงสัยอย่างเป็นริะบบ 
เพื่อคู่้นหาสิ่งผิดปกิติโดยเริ็วที่สุด คู่วามืผิดปกิติใดๆ จะถ่กิริายงานไป
ยังหน่วยงานที่ริับผิดชอบ

ในกิาริต่อส่้กิับกิาริจัดหาเงินทุนของผ่้กิ่อกิาริริ้ายนั้น 
HUGO BOSS ยังมืีส่วนริ่วมืในโคู่ริงกิาริริิเริิ่มืต่างๆ เช่น 
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 
หริือเป็นผ่้ดำาเนินกิาริทางเศริษฐกิิจที่ได้ริับอนุญาต (AEO) ใน
สหภาพยุโริป

HUGO BOSS เคู่าริพมืาตริกิาริคู่ว่ำาบาตริทั้งในปริะเทศและ
ริะหว่างปริะเทศ และตริวจสอบเปริียบเทียบพันธมืิตริคู่่่คู่้าว่ามืีริาย
ชื่อเกิี่ยวข้องกิับริายกิาริคู่ว่ำาบาตริที่บังคู่ับใช้

4.4 กิาริป้องกิันกิาริฟอกิเงิน
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HUGO BOSS เชื่อมืั่นว่ากิาริจ่ายภาษีมืีบทบาทสำาคู่ัญในคู่วามื
สัมืพันธ์ทางเศริษฐกิิจและสังคู่มืทั่วโลกิของเริา และเป็นกิาริ
แสดงออกิถึงคู่วามืริับผิดชอบ 

เริาได้เผยแพริ่กิลยุทธ์ด้านภาษีของเริา เพื่อแสดงเจตนาที่โปริ่งใส
ให้ได้ริับริ่้โดยทั่วกิัน เป้าหมืายของกิลยุทธ์ภาษี คู่ือกิาริปฏิบัติตามื
ภาริะผ่กิพันทางกิฎหมืายที่สอดคู่ล้องกิับกิิจกิริริมืทางเศริษฐกิิจ

4.6 ภาษี

หุ้นของ HUGO BOSS Aktiengesellschaft (AG) นั้น มืีกิาริซื้อ
ขายในตลาดหลักิทริัพย์หลายแห่ง พนักิงานทุกิคู่นมืีอิสริะที่จะซื้อ
และแลกิเปลี่ยนหุ้นใน HUGO BOSS เพื่อวัตถุปริะสงคู่์ส่วนตัว โดย
ถือว่าพนักิงานไมื่ทริาบข้อมื่ลภายใน และได้ปฏิบัติตามืแนวปฏิบัติ
ภายใน (เช่น ทำาในเวลาว่าง) แล้ว ทั้งหมืดนี้เป็นไปเพื่อขจัดข้อ
สงสัยเกิี่ยวกิับกิาริซื้อขายหลักิทริัพย์โดยใช้ข้อมื่ลภายใน และลด
คู่วามืเสียหายต่อพนักิงานและ HUGO BOSS

พนักิงานท่ีเข้าถึงข้อม่ืลภายในจะต้องคุู้่มืคู่ริองข้อม่ืลภายในเสมือ และ
ได้รัิบอนุญาตให้ส่งต่อไปยังผ้่มีือำานาจตามืข้อบังคัู่บภายในเท่าน้ัน

ข้อมื่ลภายใน หมืายริวมืข้อมื่ลทั้งหมืดที่ไมื่เปิดเผยต่อสาธาริณะ 
และหากิเผยแพริ่ออกิไป อาจมืีศักิยภาพที่จะมืีอิทธิพลอย่างมืากิ
ต่อริาคู่าหุ้นของ HUGO BOSS โดยไมื่ริวมืถึงข้อมื่ลที่เปิดเผยต่อ
สาธาริณะหริือข้อมื่ลที่มืีขอบเขตจำากิัดหริือเพียงเล็กิน้อย

ห้ามืใช้ข้อมื่ลภายในสำาหริับตัวคูุ่ณเองหริือบุคู่คู่ลที่สามื (สมืาชิกิใน
คู่ริอบคู่ริัว เพื่อน ฯลฯ) เพื่อให้ได้เปริียบในกิาริซื้อขายหุ้นโดยเด็ด
ขาด (กิาริซื้อขายโดยใช้ข้อมื่ลภายใน) แมื้เพียงคู่ำาแนะนำาในกิาริ
ซื้อหริือขาย โดยไมื่ส่งต่อข้อมื่ลใดๆ กิ็ห้ามืเด็ดขาด

4.5 หุ้นและกิาริซื้อขายด้วยข้อมื่ลภายใน



ปริะชาชนหลายพันคู่นสามืาริถ
เข้าถึงได้ในเวลาไมื่กิี่วินาที 

นั่นเท่ากิับว่าคู่วามืริับผิดชอบ
ของคูุ่ณมืีเพิ่มืขึ้น

5.
กิาริต ดิต ่อส ื ่อสาริ
และโซเช ยีลมื เีด ยี
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กิาริสื่อสาริกิับสื่อมืวลชนและนักิวิเคู่ริาะห์
กิาริสื่อสาริกิับสื่อมืวลชนและนักิวิเคู่ริาะห์จะดำาเนินกิาริโดยแผนกิ
กิาริสื่อสาริและนักิลงทุนสัมืพันธ์ที่ได้ริับคู่วามืไว้วางใจในงาน
นี้เท่านั้น เช่นเดียวกิับสมืาชิกิของคู่ณะกิริริมืกิาริบริิหาริและผ่้
มืีอำานาจตัดสินใจของ HUGO BOSS AG และบริิษัทในเคู่ริือ 
พนักิงานคู่นอื่นๆ ทั้งหมืดต้องไมื่สื่อสาริกิับสื่อมืวลชนและตัวแทน
นักิวิเคู่ริาะห์ในนามืของ HUGO BOSS โดยไมื่ได้ริับคู่วามืยินยอมื
จากิแผนกิหริือบุคู่คู่ลที่กิล่าวถึงข้างต้น ยกิเว้นกิริณีพิเศษ เช่น 
ตัวแทนพนักิงานที่ได้ริับมือบอำานาจ

กิาริสื่อสาริในกิาริทำางานโดยทั่วไป
ในบริิบทของกิาริสื่อสาริทางธุริกิิจ ต้องปฏิบัติตามืข้อกิำาหนดที่
กิำาหนดโดย HUGO BOSS โดยใช้วิธีกิาริสื่อสาริที่ให้ไว้และ
ต้องริักิษาเอกิลักิษณ์องคู่์กิริ ต้องริะมืัดริะวังที่จะปฏิบัติต่อบริิษัท 
พนักิงาน ล่กิคู่้า คู่่่คู่้า ฯลฯ ด้วยคู่วามืเคู่าริพเสมือ ต้องละเว้นไมื่
กิล่าวข้อคู่วามืที่เป็นอันตริายต่อบริิษัท และต้องคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลของ
บริิษัทที่เป็นคู่วามืลับ

กิาริใช้งานสื่อโซเชียลมืีเดีย
พนักิงานสามืาริถใช้สื่อโซเชียลมืีเดียต่างๆ (เช่น เฟซบุ๊คู่ บล็อกิ 
เว็บบอริ์ด) เป็นต้น ได้โดยอิสริะในนามืส่วนตัว หากิผ่้ใดใช้
สื่อในลักิษณะที่ริะบุตัวได้ หริืออาจริะบุตัวได้ว่าเป็นพนักิงาน
ของ HUGO BOSS ผ่้นั้นจะต้องปริะกิาศให้ชัดเจนว่า คู่วามืคู่ิด
เห็นที่แสดงออกิเป็นคู่วามืคู่ิดเห็นส่วนตัว มืิใช่คู่วามืคู่ิดเห็นของ 
HUGO BOSS



กิาริแปลงกิริะบวนกิาริทางธุริกิิจให้เป็น
ดิจิทัลและกิาริใช้นวัตกิริริมืเทคู่โนโลยี

สาริสนเทศนั้น สำาคู่ัญอย่างยิ่งต่อ 
HUGO BOSS และต้องพิจาริณาคู่วามื

เสี่ยงที่เกิี่ยวข้องด้วยทุกิคู่ริั้ง

6.
กิาริคู่ ุ ้ มืคู่ริอง

ข ้ อมื ล่และคู่วามื
ปลอดภยัของ

ข ้ อมื ล่
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สำาหริับ HUGO BOSS แล้ว กิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ล (เช่น ชื่อ 
ริายละเอียดติดต่อ ริายละเอียดธนาคู่าริ ภาพถ่าย) นั้นเป็นมืากิกิว่า
ภาริะผ่กิพันทางกิฎหมืาย สำาหริับ HUGO BOSS นั้น กิาริจัดกิาริ
ข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ลของล่กิคู่้า พนักิงาน คู่่่คู่้าทางธุริกิิจ และผ่้ถือหุ้น
อย่างริับผิดชอบและโปริ่งใสเป็นพื้นฐานของคู่วามืริ่วมืมืือที่ไว้วางใจ
ได้ HUGO BOSS ปฏิบัติต่อกิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลเสมืือนหนึ่งเป็นสิทธิ
ส่วนบุคู่คู่ล

สำาหริับกิริณีในสหภาพยุโริป - นอกิเหนือจากิข้อกิำาหนดริะดับ
ปริะเทศที่บังคู่ับใช้แล้ว - เริายังปฏิบัติตามืกิฎริะเบียบให้คู่วามื
คูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ลของผ่้บริิโภคู่ของสหภาพยุโริปด้วย บริิษัท 
HUGO BOSS อื่นๆ ใช้หลักิกิาริเหล่านี้เพื่อให้คูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลส่วน
บุคู่คู่ลได้ในริะดับส่งเสมือกิัน

ในกิาริปริะมืวลผลข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ล พนักิงานต้องปฏิบัติตามื
กิฎหมืายและข้อบังคู่ับภายในเริื่องกิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลเสมือ กิาริ
ริวบริวมื กิาริปริะมืวลผล และกิาริใช้ปริะโยชน์จากิข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ล
อาจเกิิดขึ้นได้ ตริาบเท่าที่ได้ริับอนุญาตตามืกิฎหมืายหริือบุคู่คู่ล
ที่เกิี่ยวข้องได้ให้คู่วามืยินยอมื กิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ลนี้ 
ริับริองโดยมืาตริกิาริทางเทคู่นิคู่และเชิงองคู่์กิริ และริับปริะกิันสิทธิ์
ของผ่้ที่ได้ริับผลกิริะทบ

พนักิงานทุกิคู่นมืีหน้าที่ริับผิดชอบในกิาริจัดกิาริข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ล
ที่มือบให้แกิ่พวกิเขาอย่างเหมืาะสมื พนักิงานสามืาริถติดต่อเริาได้
ตลอดเวลาหากิมืีข้อมื่ลหริือคู่ำาถามืเกิี่ยวกิับกิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ลที่  
datenschutz@hugoboss.com 

6.1 กิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ล

กิาริจดักิาริข ้ อมื ล่ส ่วนบคุู่คู่ลอย ่างมื คีู่วามืริบัผ ดิชอบและโปริ ่งใส
น ั ้ นเป น็พ ื ้ นฐานของกิาริทำางานริ ่วมืกินัท ี ่ไว ้ วางใจได ้

mailto:datenschutz%40hugoboss.com?subject=
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HUGO BOSS ริับปริะกิันกิาริคูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ล โดยไมื่เกิี่ยวว่าจะเป็น
ข้อมื่ลส่วนบุคู่คู่ลหริือไมื่ และถือเป็นงานหลักิของแผนกิริักิษาคู่วามื
ปลอดภัยข้อมื่ลส่วนกิลาง

พนักิงานทุกิคู่นช่วยริับริองคู่วามืปลอดภัยของข้อมื่ลที่ 
HUGO BOSS ได้ด้วยกิาริปฏิบัติตามืแนวปฏิบัติภายใน องคู่์
ปริะกิอบหลักิเกิี่ยวข้องกิับกิาริจัดกิาริข้อมื่ลที่เป็นคู่วามืลับของบริิษัท
และคู่วามืลับทางธุริกิิจ กิาริใช้อีเมืลอย่างปลอดภัย คู่ำาอธิบายเกิี่ยว
กิับไวริัสคู่อมืพิวเตอริ์และมืัลแวริ์ กิาริจัดกิาริริหัสผ่าน อุปกิริณ์มืือถือ 
และริะบบคู่ลาวด์ ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่เกิี่ยวข้องกิับข้อมื่ลและกิาริ
คูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ล จะต้องริายงานคู่วามืผิดปกิติที่บ่งบอกิว่าถ่กิโจมืตีทาง
ไซเบอริ์ไปยัง IT ServiceDesk ทันที มืาตริกิาริฉุกิเฉินใดๆ ที่มืีนั้น
ตั้งอย่่บนพื้นฐานของคู่วามืปลอดภัยของข้อมื่ล

จุดมืุ่งหมืายคู่ือกิาริปกิป้องข้อมื่ลและข้อมื่ลจากิกิาริส่ญเสีย กิาริ
ปลอมืแปลง คู่วามืเสียหาย หริือแมื้แต่กิาริลบ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า
ริะบบไอที (คู่วามืสามืาริถริองริับ) นั้นพริ้อมืใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมื่ลที่เกิ็บไว้นั้นถ่กิต้องและสามืาริถตริวจสอบย้อนกิลับ (คู่วามื
สมืบ่ริณ์) และมืีกิาริป้องกิันโดยทั่วไปมืิให้เข้าถึงข้อมื่ลสำาคู่ัญโดยไมื่
ได้ริับอนุญาต (กิาริริักิษาคู่วามืลับ)

6.2 ข้อมื่ลและคู่วามืปลอดภัยของข้อมื่ล



HUGO BOSS มืีช่องทางกิาริติดต่อมืากิมืาย
ริองริับเริื่องริ้องเริียนและคู่ำาแนะนำาทุกิริ่ปแบบ

7.
ผ ่ ้ ต ดิต ่อและ
ริะบบริายงาน
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แผนกิกิาริปฏิบัติตามืกิฎริะเบียบ เจ้าหน้าที่กิำากิับด่แลกิลุ่มื และเจ้า
หน้าที่กิำากิับด่แลกิาริปฏิบัติตามืกิฎริะเบียบของบริิษัทย่อย เป็นผ่้
ติดต่อที่น่าเชื่อถือสำาหริับพนักิงานทุกิคู่นทั่วโลกิ ข้อมื่ลติดต่อสามืาริถ
หาได้ในอินทริาเน็ต

เริาสนับสนุนให้พนักิงานตั้งคู่ำาถามืเกิี่ยวกิับกิาริปฏิบัติตามืกิฎริะเบียบ
และกิาริละเมืิดแนวทางปฏิบัติและจริริยาบริริณได้อย่างเปิดเผย หริือ
แจ้งโดยตริงที่ compliance@hugoboss.com  HUGO BOSS ริับ
ปริะกิันว่าจะไมื่มืีผ่้ให้ข้อมื่ลคู่นใดเสียปริะโยชน์อันเป็นผลมืาจากิ
ข้อมื่ลเหล่านั้น ห้ามืมืิให้กิดดัน ข่มืข่่ หริือกิริะทำาอย่างอื่นในทำานอง
เดียวกิันกิับผ่้แจ้งเบาะแส และสามืาริถลงโทษทางวินัยกิับผ่้กิริะทำา
เช่นนั้นได้ เริาไมื่ยอมืริับกิาริจงใจใช้ช่องทางริายงานในทางที่ผิด

7.1 กิาริกิำากิับด่แลในฐานะพันธมืิตริทางธุริกิิจ

mailto:compliance%40hugoboss.com?subject=
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คู่ ่ ่มื อืจริ ยิธริริมืและ
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นอกิจากิแผนกิกิำากิับด่แลแล้ว ผ่้บังคู่ับบัญชาของบริิษัทเอง ฝ่าย
บริิหาริที่เกิี่ยวข้อง สภาแริงงานที่ได้ริับมือบอำานาจ (ถ้ามืี) และเจ้า
หน้าที่คูุ่้มืคู่ริองข้อมื่ล กิ็พริ้อมืให้บริิกิาริในฐานะผ่้ติดต่อทั่วไป ริาจะ
ปฏิบัติกิับข้อมื่ลทั้งหมืดอย่างเอาใจใส่และเป็นคู่วามืลับ

พนักิงาน ล่กิคู่้า คู่่่คู่้า และพนักิงานของคู่่่คู่้า ริวมืถึงบุคู่คู่ลที่สามื 
มืีตัวเลือกิในกิาริติดต่อ HUGO BOSS ในลักิษณะที่ไว้วางใจ
ได้ และสามืาริถติดต่อแบบไมื่เปิดเผยตัวตนกิ็ได้หากิต้องกิาริ 
HUGO BOSS มืีช่องทางกิาริแจ้งเบาะแสออนไลน์มืากิมืาย ซึ่ง
สามืาริถเข้าถึงได้ผ่านลิงกิ์นี้ นอกิจากินั้น บริิษัทยังมืีทนายคู่วามื

จากิภายนอกิ (ทนายคู่วามืผ่้เชี่ยวชาญ) ดริ. คู่าริ์สเทน ธีล ฟอน 
เฮอริ์ฟ คู่อยให้คู่วามืช่วยเหลือ โดยสามืาริถเลือกิแจ้งเริื่องได้ใน
ภาษาที่ต้องกิาริ และเริื่องจะถ่กิเกิ็บเป็นคู่วามืลับ ผ่้แจ้งเบาะแส
จะเป็นผ่้ตัดสินใจเกิี่ยวกิับกิาริดำาเนินเริื่องต่อและดำาเนินคู่ดีกิับ 
HUGO BOSS HUGO BOSS ได้เผยแพริ่ริายละเอียดติดต่อของผ่้
ตริวจกิาริบนอินทริาเน็ต ในริ้านคู่้า สำานักิงาน ศ่นย์กิาริผลิตและโล
จิสติกิส์ และบนเว็บไซต์ของตนเองแล้ว สามืาริถแจ้งกิาริละเมืิดได้
โดยตริงที่ www.report-tvh.de 

หรืิอท่ีหมืายเลขโทริศัพท์ 00800-6628376266 (00800- 
OMBUDSMANN) ซ่ึงโทริได้โดยไม่ืเสียคู่่าใช้จ่ายได้จากิเกืิอบท่ัวโลกิ

7.2 ผ่้ติดต่อและริะบบริายงาน

หากิมืีคู่ำาถามืและข้อเสนอแนะที่เกิี่ยวข้องกิับคู่่่มืือจริิยธริริมื
และจริริยาบริริณธุริกิิจและโปริแกิริมืกิาริปฏิบัติตามืกิฎริะเบียบ 
พนักิงานทุกิคู่น

สามืาริถติดต่อผ่้บังคู่ับบัญชาหริือแผนกิกิำากิับด่แลที่  
compliance@hugoboss.com 

7.3 คู่ำาถามืและข้อสงสัย

https://privacyportal-de.onetrust.com/whistleblower/577b6c88-bb02-4889-aee9-5c411c04bee3/6c349435-1c0a-4622-a1d2-8303dc7fb519
http://www.report-tvh.de
mailto:compliance%40hugoboss.com?subject=
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