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หลักจรรยาบรรณสำาหรับซัพพลายเออร์ของ Brooks (หลักจรรยาบรรณ) เป็นรากฐานของโปรแกรมการจัดหาอย่างมีความ

รับผิดชอบของ Brooks โดยกำาหนดมาตรฐานสำาหรับซัพพลายเออร์และโรงงานผลิตทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของ 

Brooks ร่วมกับกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ หลักจรรยาบรรณนี้มุ่งเน้นที่การปกป้องสิทธิของ

แรงงาน การสร้างสถานที่ทำางานที่ปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ซัพพลายเออร์ทุกรายจะต้องลงนามในหลักจรรยาบรรณในการผลิตผลิตภัณฑ์และ

วัสดุของ Brooks เพื่อให้แน่ใจว่ามีวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสร่วมกัน การอนุมัติการผลิตจะได้รับการอนุมัติ

หลังจากที่ Brooks พิจารณาแล้วว่าโรงงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

หลักจรรยาบรรณสำาหรับซัพพลายเออร์ที่ดำาเนินการอยู่ของ 
BROOKS
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ได้ถูกจัดทำาขึ้นตามหลักการดังต่อไปนี้: 

ความเป็นหุ้นส่วนและความ

ร่วมมือที่โปร่งใส

การผลิตที่ยั่งยืน

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อ

บังคับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

สภาพแวดล้อมในการทำางานที่

ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
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การนำาหลักจรรยาบรรณไปใช้

หลักจรรยาบรรณสรุปส่วนสำาคัญของมาตรฐานขั้นต่ำาที่ซัพพลายเออร์และสถานที่ผลิตแต่ละแห่งถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์และ

วัสดุของ Brooks หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ Brooks คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ค้นหาสาเหตุหลักของปัญหา ดำาเนินการแก้ไขเพื่อแก้ไข

ปัญหา และสร้างระบบการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังพยายาม

ที่จะร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติได้เหนือกว่ามาตรฐานเหล่านี้ และทำาหน้าที่เป็นผู้นำาที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซัพพลายเออร์ต้อง

ติดหลักจรรยาบรรณนี้ในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งแรงงานและผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (ในภาษาท้องถิ่นที่เหมาะสมและภาษาที่เห

มาะสมสำาหรับแรงงานต่างชาติที่มีสัดส่วนมากกว่า 10% ของจำานวนแรงงานทั้งหมด) ซัพพลายเออร์จะสื่อสารและฝึกอบรมแรงงานทุกคนเป็นประ

จำาทุกปีเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักจรรยาบรรณนี้ มาตรฐานเหล่านี้จะถูกบังคับใช้ในระหว่างการประเมินภายในและ/หรือการประเมินของบุคคล

ที่สามที่เป็นอิสระ 

ผู้รับจ้างช่วง

ซัพพลายเออร์จะต้องใช้ผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก Brooks และหลังจากที่ผู้รับจ้างช่วงตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้แล้ว

เท่านั้น  ซัพพลายเออร์ต้องติดตามผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับการอนุมัติอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำาเนินการตาม

ขั้นตอนที่จำาเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้  

ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือที่โปร่งใส

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ

ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องจัดทำาแผนที่และติดตามสถานประกอบการทั้งหมดในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานของตนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการ

ร้องขอ ซัพพลายเออร์จะต้องให้ข้อมูลที่โปร่งใสแก่ฟาร์ม โรงสี โรงหลอม และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของและ/หรือจัดจ้างจากภายนอก ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง ซัพพลายเออร์สารเคมี วัสดุตัดแต่ง และวัตถุดิบ ข้อมูลนี้จะมีให้สำาหรับ Brooks เมื่อ

มีการร้องขอ 

ความโปร่งใส

เราเชื่อว่าความไว้วางใจและความโปร่งใสเป็นรากฐานของความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนอย่างแท้จริง ดังนั้น Brooks จะทำางานร่วมกับซัพพลายเอ

อร์ที่เปิดเผยและซื่อสัตย์กับเราเท่านั้น สถานประกอบการจะต้องเก็บรักษาบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อที่การปฏิบัติตามมาตรฐานของเราจะได้รับ

การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการจะต้องไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนในแง่มุมใด ๆ ของการดำาเนินงานของพวกเขาต่อ Brooks หรือ

ตัวแทนบุคคลที่สามของเรา (เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้รับรอง)   
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การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในสถานที่ทำางาน

ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขของการจ้างงานที่เคารพแรงงาน และปกป้องสิทธิของพวกเขาภายใต้กฎหมายแรงงานในท้องถิ่น รัฐ 

จังหวัด ประเทศ และระหว่างประเทศเป็นอย่างต่ำา หากมีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายใด ๆ และหลักจรรยาบรรณของ Brooks ให้ยึดถือมาตรฐานสูงสุด 

(ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อแรงงาน) เป็นหลัก  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า

ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายทางการค้าที่บังคับใช้ทั้งหมดในทุกประเทศที่ Brooks ดำาเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งรวม

ถึงการสำาแดงมูลค่า ประเทศต้นทาง และการจำาแนกหมวดหมู่ตามศุลกากรของผลิตภัณฑ์และวัสดุของ Brooks อย่างถูกต้องเสมอในเอกสารการนำาเข้า

และการส่งออก  ซัพพลายเออร์ต้องเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องและโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการนำาเข้าและส่งออกเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหรือตาม

ที่กฎหมายศุลกากรในท้องถิ่นกำาหนด  

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

การรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน

ซัพพลายเออร์ลำาดับที่หนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำาของศุลกากรสหรัฐฯ ที่กำาหนดไว้ในคู่มือสำาหรับซัพพลายเออร์

เกี่ยวกับโปรแกรม CTPAT ของ Brooks และต้องอยู่ภายใต้การประเมินของ Brooks และ/หรือบุคคลที่สามเป็นประจำาเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์และพนักงานของซัพพลายเออร์จะต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

และ/หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน เช่น การค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การลักลอบขนมนุษย์ การลัก

ขโมย และสิ่งผิดกฎหมาย ต่อฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าของ Brooks ที่ customs@brooksrunning.com

การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน

ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จำากัดเพียงกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ และกฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ซัพพลายเอ

อร์ทุกรายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว และรับรองว่าบันทึกข้อมูลถูกต้อง และไม่มีการ

จ่ายเงินหรือรับเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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สุขภาพและความปลอดภัย

ซัพพลายเออร์จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และถูกสุขลักษณะ พร้อมด้วยระบบ นโยบาย และโปรแกรมการฝึก

อบรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน ในกรณีที่มีการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับแรงงาน ซัพพลายเอ

อร์จะจัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  

แรงงานเด็ก

ห้ามบุคคลใดทำางานในห่วงโซ่อุปทานของ Brooks หากมีอายุต่ำากว่า 16 ปีหรือต่ำากว่าอายุที่สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับในประเทศที่ผลิต ขึ้นอยู่กับว่า

อายุใดจะสูงกว่า แรงงานเยาวชน (อายุ 16-17 ปี) จะต้องมีสิทธิทั้งหมดของแรงงานที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง ชั่วโมงการทำางานที่

จำากัด และข้อจำากัดจากการปฏิบัติงานที่เป็นอันตราย ซัพพลายเออร์ต้องเก็บรักษาเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันวันเดือนปีเกิดของแรงงานแต่ละ

คน 

แรงงานบังคับ

จะต้องไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานนักโทษ แรงงานตามสัญญา แรงงานทาส หรือแรงงานผูกมัด ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบการปฏิบัติภายใน

ของตนและบริษัทจัดหางานใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานไม่ถูกบังคับให้ทำางานผ่านการบังคับ การหลอกลวง การข่มขู่ หรือการลงโทษ ซัพพลายเอ

อร์ต้องแน่ใจว่าไม่มีแรงงานคนใดที่จ่ายเงินสำาหรับงานของตน แรงงานยังคงควบคุมเอกสารการเดินทางของตนและมีอิสระในการโยกย้ายอย่างเต็ม

ที่ และแรงงานทุกคนได้รับแจ้งถึงเงื่อนไขพื้นฐานของการจ้างงานของตนก่อนเดินทางออกจากประเทศ งานทั้งหมดจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ และ

แรงงานจะต้องมีอิสระในการยุติการจ้างงานของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการลงโทษ ซัพพลายเออร์จะต้องใช้นโยบายและระเบียบวิธีการเพื่อตรวจ

สอบให้แน่ใจว่าไม่มีการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของ Brooks  

สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

การคุกคาม การล่วงละเมิด และการลงโทษ

แรงงานต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ แรงงานจะต้องไม่ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางวาจา 

นโยบายและระเบียบวิธีการทางวินัยจะต้องได้รับการกำาหนดและสื่อสารอย่างชัดเจนแก่แรงงานทุกคนในภาษาที่พวกเขาเข้าใจ ซัพพลายเออร์ต้องไม่

ใช้การหักเงินจากค่าจ้างหรือค่าปรับที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ เพื่อเป็นการดำาเนินการทางวินัย (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้รับความยินยอม

เป็นลายลักษณ์อักษรจากแรงงาน) 

การไม่เลือกปฏิบัติ

ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อแรงงานในส่วนใด ๆ ของการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการว่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่ง และการเลิกจ้างตามอายุ อัต

ลักษณ์ทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส ความทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ การตั้งครรภ์ การเป็นสมาชิกในองค์กรแรงงาน รวมถึง

สหภาพแรงงาน ความเกี่ยวข้องทางการเมือง สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ถิ่นกำาเนิดทางสังคมหรือชาติพันธุ์ สถานะผู้อพยพ หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ
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ชั่วโมงการทำางาน

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่กำาหนดให้แรงงานทำางานเกินกว่าชั่วโมงการทำางานปกติและการทำางานล่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศที่

ผลิต สัปดาห์การทำางานปกติจะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง และพนักงานต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกันในทุกช่วงเวลาเจ็ดวัน  การทำางาน

ล่วงเวลาทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ผลรวมของชั่วโมงการทำางานปกติและการทำางานล่วงเวลาในหนึ่งสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 60 ชั่วโมง  ชั่วโม

งการทำางานทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในสถานที่ในระหว่างเวลาทำาการปกติ   

ค่าจ้างและสวัสดิการ

ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานสำาหรับงานทั้งหมดที่ปฏิบัติ และจะต้องจ่ายค่าจ้างที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำา หรือเมื่อไม่มีค่าแรง

ขั้นต่ำาสำาหรับค่าแรงอุตสาหกรรมทั่วไป ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับค่าจ้างและให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ตามที่กฎหมายหรือสัญญากำาหนด นอกจากค่าตอบแทนสำาหรับชั่วโมงการทำางานปกติแล้ว แรงงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนสำาหรับการทำางานล่วง

เวลาในอัตราพิเศษดังกล่าวตามที่กฎหมายกำาหนดในประเทศที่ผลิต การจ่ายเงินค่าจ้างจะต้องทำาในช่วงเวลาปกติและจ่ายให้แก่แรงงานโดยตรงตาม

กฎหมายของประเทศ และจะต้องไม่ล่าช้า เลื่อนออกไป หรือระงับ  จะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใสแก่แรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรสำาหรับชั่วโม

งการทำางาน อัตราค่าจ้าง และการคำานวณการหักเงินตามกฎหมายในภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้สำาหรับทุกรอบการจ่ายเงิน   

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่กดดันหรือละเมิดสิทธิของแรงงานในการพบปะ สร้างกลุ่มแรงงาน และร่วมกันเจรจาต่อรอง ในกรณีที่สิทธิเสรีภาพในการ

สมาคมถูกจำากัดตามกฎหมาย แรงงานมีอิสระที่จะเข้าร่วมองค์กรที่ตนเลือกเองโดยไม่มีการลงโทษหรือการตอบโต้ ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องพัฒนา

และนำากลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทภายในอุตสาหกรรม ข้อร้องเรียนของแรงงาน และทำาให้

แน่ใจว่าการสื่อสารระหว่างแรงงาน ตัวแทน และฝ่ายบริหารของพวกเขามีประสิทธิภาพ น่าเคารพ และโปร่งใส   
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมด ดูแลรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการ

ใช้พลังงาน การใช้น้ำา น้ำาเสีย การปล่อยไอเสีย ของเสียอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดการน้ำาเสีย ของเสีย และสารเคมีอย่าง

เหมาะสม ซัพพลายเออร์จะต้องใช้ความพยายามเชิงรุกเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงขึ้นและ

ลดผลกระทบ

การจัดการสารเคมี

วัสดุทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ของ Brooks และผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปทั้งหมดต้องเป็นไปตามรายการสารเคมีควบคุม (Brooks Restricted Substance 

List หรือ RSL) ของ Brooks  ซัพพลายเออร์จะต้องจัดการการใช้สารเคมีจากมุมมองด้านการนำาเข้าวัตถุดิบ ผลผลิต และการบริหารจัดการ

โรงงานตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมสารเคมีที่มีความรับผิดชอบของ Brooks เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าและวัสดุของ Brooks ใช้เฉพาะ

สารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้คนและโลกเท่านั้น 

การผลิตที่ยั่งยืน
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หากซัพพลายเออร์ละเมิดมาตรฐานใด ๆ ในหลักจรรยาบรรณนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาเหล่านี้โดยส่งอีเมลหา Brooks ที่ responsible.

sourcing@brooksrunning.com คุณสามารถเขียนเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณได้ Brooks จะไม่ตอบโต้คุณสำาหรับการรายงานดังกล่าว 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรของ Brooks สามารถดูได้ที่: 

https://www.brooksrunning.com/en_us/meet-brooks/running-responsibly/

ปรับปรุงล่าสุด ธันวาคม 2021 

ติดต่อเรา
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