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ที่ Nike เราเชือ่วา่แมจ้ะไมม่เีสน้ชยั แตก่ม็เีสน้เริม่ตน้ทีช่ดัเจน

จรรยาบรรณธรุกจิ (Code) และมาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูนํ้า

(Code Leadership Standards, CLS) ของ Nike กําหนดมาตรฐานขัน้

ตํา่ทีเ่ราคาดหวังวา่โรงงานของซพัพลายเออรแ์ตล่ะแหง่จะตอ้งปฏบิตัิ

ตาม เราคาดหวังวา่ซพัพลายเออรท์ัง้หมดจะมคีวามมุง่มั่นเดยีวกนักบั

เราตอ่สวัสดภิาพของพนักงานและการใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งมี

ความรับผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ มาตรฐานขัน้ตํา่เหลา่นีเ้ป็นสว่น

สําคญัในกลยทุธก์ารคดัเลอืกซพัพลายเออรข์อง Nike - วธิทีีเ่รา

ประเมนิประสทิธภิาพพืน้ฐานและกําหนดซพัพลายเออรท์ี่ Nike จะมี

สว่นรว่มและขยายธรุกจิของเราตอ่ไป เราทํางานรว่มกบัซพัพลายเออร์

ทีแ่สดงความมุง่มั่นในการจัดการธรุกจิของตนอยา่งมคีวามรับผดิชอบ

และยั่งยนื กบัซพัพลายเออรท์ีต่อ้งการกา้วขา้มมาตรฐานขัน้ตํา่

ความคาดหวงัของเรา วสิยัทศันข์องเราในการทํางานรว่มกนั 
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เราคาดหวังวา่ซพัพลายเออรท์ัง้หมดจะมคีวามมุง่มั่นเดยีวกบั Nike ใน

การเคารพสทิธขิองพนักงานและการพัฒนาสวสัดกิารของพวกเขา

พรอ้มกบัดแูลผูท้ีม่สีภาวะเปราะบางเป็นพเิศษ เชน่ ผูห้ญงิ แรงงาน

อพยพ และพนักงานชัว่คราว เรายังคาดหวังวา่ซพัพลายเออรจ์ะใช ้

ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งมคีวามรับผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ โดย

มุง่เนน้ไปทีด่า้นตา่งๆ เชน่ การลดคารบ์อนและของเสยี ในฐานะสว่น

หนึง่ของกลยทุธก์ารเตบิโตของ Nike เราแสวงหาซพัพลายเออรท์ี่

กําลงัสรา้งระบบการจัดการทีค่ลอ่งตวัและยดืหยุน่ ซึง่ชว่ยใหพ้วกเขา

ขบัเคลือ่นการเตบิโตทางธรุกจิอยา่งยั่งยนืผา่นการพัฒนาพนักงานใหม้ี

สว่นรว่มและมคีณุคา่ รวมทัง้สง่เสรมิวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัที่

เขม้แข็งและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ

Nike ตระหนักดวีา่การบรรลวุสิยัทัศนข์องเราในเรือ่งหว่งโซอ่ปุทานที่

น่าเชือ่ถอืและยั่งยนืมากขึน้จะตอ้งมกีารทํางานรว่มกนัและการ

ดําเนนิการรว่มกนัเพิม่มากขึน้ ไมเ่พยีงแตก่บัซพัพลายเออรข์องเรา

เทา่นัน้ แตร่วมถงึกบัแบรนดอ์ืน่ๆ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดในหว่ง

โซอ่ปุทานดว้ย เราเชือ่วา่ความสมัพันธบ์นพืน้ฐานของความโปรง่ใส

การทํางานรว่มกนั และการเคารพซึง่กนัและกนัเป็นสว่นสําคญัในการทํา

ใหส้ิง่นีเ้กดิขึน้ เราจะทํางานรว่มกบัซพัพลายเออรข์องเราในขณะทีเ่รา

ขยายการมสีว่นรว่มกบัประชาสงัคม สหภาพแรงงาน รัฐบาล และ

หน่วยงานอืน่ๆ เพือ่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงระบบแรงงาน สขุภาพ

ความปลอดภยั และสภาวะสิง่แวดลอ้มในชมุชนทีซ่พัพลายเออรข์องเรา

ดําเนนิงาน

ความมุง่มัน่คอืสิง่สําคญั

จรรยาบรรณธุรกจิของ NIKE



ไมย่นิยอมใหม้กีารคกุคามและการขม่เหง

ชัว่โมงการทํางานทีเ่หมาะสม 

การจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์รงตามเวลา

มกีารจา้งงานแบบประจํา 

ปลอดภยั
สถานทีทํ่างานปลอดภัย

หอพัก โรงอาหาร และศนูยด์แูลเด็กถกูสขุอนามัยและ
ปลอดภัย

อาคารเหมาะกบัวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 

แผนปฏบิัตกิารระงับอคัคภีัยและกรณีฉุกเฉนิพรอ้มใชง้าน 

มกีารควบคมุอนัตรายดา้นอาชวีอนามยัและสขุอนามยั

ความเสมอภาค

ความยั่งยนื
ลดการปลอ่ยมลพษิทางอากาศและผลกระทบตอ่สภาพ
อากาศ

มกีารลดขยะและจัดการขยะอยา่งเหมาะสม 

น้ํามคีา่

สารเคมไีดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสม 

เคารพ
การจา้งงานจะตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจ

อายกุารทํางานขัน้ตํา่คอื 16 ปี

ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

เคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

การดําเนนิการ
Code มผีลโดยสมบรูณ์ 
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การดําเนนิการ

ตามเงือ่นไขของการทําธรุกจิกบั Nike ซพัพลายเออรจ์ะดําเนนิการและผสานรวม Code พรอ้มกบั CLS และกฎหมายทอ้งถิน่เขา้กบัธรุกจิของตน 

รวมถงึการพัฒนาระบบการจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพและสง่ไปพสิจูนแ์ละตรวจสอบ ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาจรรยาบรรณธรุกจิภายในซึง่รวมถงึ

ขอ้บงัคบัทัง้หมดใน Nike Code เป็นอยา่งตํา่ ซพัพลายเออรจ์ะโพสตจ์รรยาบรรณธรุกจิเป็นภาษาทอ้งถิน่ของพนักงานทัง้หมดและรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัจรรยาบรรณธรุกจิในการฝึกอบรมและการปฐมนเิทศของพนักงาน

Code มผีลโดยสมบรูณ ์
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ความยั่งยนื

ซพัพลายเออรป์ฏบิตัติามขอ้บงัคบัทางกฎหมายทัง้หมดและมาตรฐานอตุสาหกรรมทีไ่ดร้ับ

การยอมรับจาก Nike สําหรับการจัดการการปลอ่ยมลพษิทางอากาศและระบบพลงังาน 

จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบและรายงานเป็นประจําสําหรับ: กา๊ซเรอืนกระจก สารประกอบ

อนิทรยีร์ะเหยงา่ย มลพษิทางอากาศ ฝุ่ น แอมโมเนยี สารเคมทํีาลายโอโซนและของเหลอื

ไดจ้ากการเผาไหมท้ีเ่ป็นอนัตราย ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรักษาบนัทกึการจัดซือ้และสนิคา้

คงคลงัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพตามปกตขิอง

กระบวนการและอปุกรณท์ีก่อ่ใหเ้กดิการปลอ่ยมลพษิทัง้หมด ซพัพลายเออรจ์ะพยายามลด

การปลอ่ยมลพษิใหน้อ้ยทีส่ดุดว้ยประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้และการใชแ้หลง่พลงังานหมนุเวยีน 

ซพัพลายเออรแ์สดงใหเ้ห็นถงึแนวทางทีส่อดคลอ้ง มปีระสทิธผิล และเป็นไปตาม

กฎหมายสําหรับการจัดการสารเคม ีโปรแกรมระบแุละลดความเสีย่งทางเคมตีอ่พนักงาน

สิง่แวดลอ้ม และผูบ้รโิภคอยา่งชดัเจนดว้ยการอํานวยความสะดวกในการจัดหา การจัดการ 

การจัดเก็บ การใช ้และการกําจัดสารเคมทีีเ่หมาะสม

ซพัพลายเออรล์ดการใชน้ํ้าจดืและการระบายน้ําเสยีใหน้อ้ยทีส่ดุตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัทอ้งถิน่และ CLS ซพัพลายเออรพ์ยายามทีจ่ะเขา้ใจและจัดการความเสีย่งดา้นน้ํา

และสง่เสรมิการลดน้ํากบัประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน

ลดการปลอ่ยมลพษิทางอากาศและผลกระทบตอ่สภาพ
อากาศ 

น า้มคีา่

สารเคมไีดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 

ซพัพลายเออรจ์ะคดัแยก จัดการ ขนสง่ และกําจัดขยะมลูฝอยกบัของเสยีอนัตราย

ทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่และ CLS ซพัพลายเออรไ์ดร้ับ

ใบอนุญาตทีจํ่าเป็นทัง้หมดและตรวจสอบวา่ผูรั้บเหมาชว่งขยะมลูฝอยและของเสยี

อนัตรายมคีณุสมบตัแิละใบรับรองอยา่งถกูตอ้ง ซพัพลายเออรกํ์าหนดมาตรการและ

พยายามอยา่งตอ่เนือ่งในการลดการสรา้งของเสยี

มกีารลดขยะและจดัการขยะอยา่งเหมาะสม 
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ปลอดภยั

ซพัพลายเออรจั์ดเตรยีมสถานทีทํ่างานทีป่ลอดภยัและดําเนนิการตามขัน้ตอนทีจํ่าเป็นเพือ่

ป้องกนัอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บทีเ่กดิจากเกีย่วขอ้ง หรอืเกดิขึน้ในระหวา่งการทํางาน 

หรอืผลจากการดําเนนิในสถานประกอบการของซพัพลายเออร ์ซพัพลายเออรม์รีะบบใน

การตรวจจับ หลกีเลีย่ง และตอบสนองตอ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ความปลอดภยัของ

พนักงานทกุคน

ซพัพลายเออรค์าดการณ ์รับรู ้ประเมนิ และควบคมุอนัตรายดา้นอาชวีอนามัยและ

สขุอนามัยในสถานทีทํ่างาน ซพัพลายเออรใ์ชว้ธิกีารตรวจสอบและวเิคราะหต์ามปกตเิพือ่

กําหนดผลกระทบตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้จากอนัตรายทีม่อียูใ่นสถานทีทํ่างาน พนักงาน

ตอ้งไมส่มัผัสกบัอนัตรายทางกายภาพ ทางเคม ีหรอืทางชวีภาพทีส่งูกวา่คา่ขดีจํากดั

สารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีทํ่างาน

สถานทีท่ัง้หมดทีดํ่าเนนิการโดยซพัพลายเออร ์รวมถงึทีอ่ยูอ่าศยั รา้นอาหาร และศนูยด์แูลเด็ก

ปลอดภยั ถกูสขุอนามัย และดตีอ่สขุภาพ สถานทีร่วมถงึศนูยด์แูลเด็กเป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่และ CLS ทีค่รอบคลมุการกอ่สรา้งอาคารและสขุภาพและความปลอดภัย 

ซพัพลายเออรม์รีะบบการจัดการดา้นความปลอดภยัทีแ่ข็งแกรง่เพือ่ลดหรอืกําจัดความเสีย่ง

ดา้นสขุภาพและความปลอดภยัของการดําเนนิงานทีไ่มใ่ชโ่รงงานผลติ/กระจายสนิคา้ 

สถานทีท่ างานปลอดภยั 

หอพกั โรงอาหาร และศนูยด์แูลเด็กถกูสขุอนามยัและ
ปลอดภยั 

มกีารควบคมุอนัตรายดา้นอาชวีอนามยัและ
สขุอนามยั 

โครงสรา้งอาคารและโครงสรา้งรับน้ําหนักของซพัพลายเออรส์รา้งขึน้ตามกฎหมาย

ทอ้งถิน่ ไดร้ับการรับรองการอนุมัตกิารกอ่สรา้งทางวศิวกรรมโยธาหรอืโครงสรา้ง หรอื

ตามมาตรฐานสากล ไมอ่นุญาตใหใ้ชง้านแบบอเนกประสงค ์

อาคารเหมาะกบัวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 

ซพัพลายเออรม์แีผนป้องกนัอคัคภียัและแผนปฏบิตักิารกรณีฉุกเฉนิเพือ่ปกป้อง

พนักงานในระหวา่งการปฏบิตังิานตามปกตแิละในสถานการณฉุ์กเฉนิ ซพัพลายเออร์

จัดเตรยีมระบบตรวจจับอคัคภียัเพือ่แจง้ใหพ้นักงานทราบถงึเหตฉุุกเฉนิ เสน้ทาง

ทางออกทีป่ลอดภยัเมือ่พนักงานจําเป็นตอ้งออกจากอาคาร และสถานทีพั่กพงิที่

ปลอดภยัเมือ่พนักงานจําเป็นตอ้งอยูใ่นอาคารในกรณีฉุกเฉนิ 

แผนปฏบิตักิารระงบัอคัคภียัและกรณีฉุกเฉนิพรอ้ม
ใชง้าน 



เคารพ

ซพัพลายเออรไ์มไ่ดม้สีว่นรว่มในแรงงานบงัคบั การคา้มนุษย ์หรอืการเป็นทาสยคุใหม่

ใดๆ รวมถงึเรอืนจํา การทําสญัญา การผกูมัด หรอือืน่ๆ ซพัพลายเออรเ์ป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการชาํระคา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดรั้บการจา้งงานทัง้หมดของพนักงานทกุคน 

รวมถงึคา่ธรรมเนยีมการจัดหางาน ซพัพลายเออรป์ฏบิตัติามขอ้บงัคบัทัง้หมดใน CLS 

เพือ่จัดการกบัความเสีย่งทีสํ่าคญัของแรงงานบงัคบั เชน่ การกําหนดใหค้นงานมเีสรภีาพ

ในการเคลือ่นไหว หา้มมใิหม้ขีอ้บงัคบัวา่ตอ้งจา่ยเงนิขอประกนัตวัหรอืฝากเงนิเพือ่เป็น

เงือ่นไขการจา้งงาน และจัดใหม้ขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการแรงงานทีม่สีภาวะ

เปราะบางเป็นพเิศษ

ซพัพลายเออรต์ระหนักถงึและเคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

ซพัพลายเออรเ์คารพขอ้หา้มเกีย่วกบัการแทรกแซงพนักงานทีต่อ้งการจัดตัง้หรอื

ดําเนนิกจิกรรมของสหภาพแรงงานตลอดจนขอ้หา้มเกีย่วกบักจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นการ

พยายามขม่ขู ่คกุคาม หรอืตอบโตค้นงานทีเ่ขา้รว่มในสหภาพหรอืองคก์รตวัแทนอืน่ๆ 

ในกรณีทีส่ทิธิข์องเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่มถกูจํากดัภายใต ้

กฎหมายทอ้งถิน่ ซพัพลายเออรอ์นุญาตใหม้กีารพัฒนาวธิกีารแบบคูข่นานสําหรับการ

สมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่มทีเ่ป็นอสิระและไมม่ขีอ้จํากดั

พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมถ่กูเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานรวมถงึ การวา่จา้ง 

คา่ตอบแทน การเลือ่นตําแหน่ง หรอืระเบยีบวนัิยตามเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุ

ความทพุพลภาพ รสนยิมทางเพศ การตัง้ครรภ ์สถานภาพสมรส สญัชาต ิความ

คดิเห็นทางการเมอืง การเขา้รว่มสหภาพแรงงาน แหลง่กําเนดิทางสงัคมหรอืชาติ

พันธุ ์หรอืสถานะอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายทอ้งถิน่ พนักงานทกุคนไมว่า่

จะเป็นเพศใดจะไดรั้บคา่จา้งเทา่กนัสําหรับการทํางานทีม่มีลูคา่เทา่กนั 

การจา้งงานจะตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจ

ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

เคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม

Nike หา้มการใชแ้รงงานเด็กในสถานประกอบการทีทํ่าสญัญาเพือ่ผลติหรอืเคลือ่นยา้ย

ผลติภณัฑข์อง Nike พนักงานของซพัพลายเออรต์อ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 16 ปี หรอือายุ

พน้เกณฑก์ารสําเร็จการศกึษาภาคบงัคับหรอือายกุารทํางานตามกฎหมายของประเทศ 

โดยยดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ พนักงานอายตํุา่กวา่ 18 ปี ตอ้งไมทํ่างานในสภาพทีเ่ป็น

อนัตราย เชน่ การทํางานในตอนกลางคนื การทํางานกบัสารเคม ีหรอืการทํางานกบั

เครือ่งจักรทีห่นัก 

อายกุารท างานข ัน้ต า่คอื 16 ปี
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ความเสมอภาค

พนักงานของซพัพลายเออรไ์ดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและการใหเ้กยีรต ิซพัพลาย

เออรไ์มไ่ดม้สีว่นรว่มหรอืยอมใหม้กีารคกุคามหรอืการลว่งละเมดิทางรา่งกาย ทางเพศ ทาง

จติใจ หรอืทางวาจา 

งานจะดําเนนิการบนพืน้ฐานของความสมัพันธใ์นการจา้งงานทีเ่ป็นทีย่อมรับซึง่จัดตัง้

ขึน้โดยกฎหมายและแนวทางปฏบิตัทิอ้งถิน่ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชก้ารจัด

เตรยีมการทํางานทีบ่า้นในรปูแบบใดๆ สําหรับการผลติผลติภณัฑ ์Nike

ไมย่นิยอมใหม้กีารคกุคามและการขม่เหง 

มกีารจา้งงานแบบประจ า 

การจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์รงตามเวลา
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ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่หพ้นักงานทํางานเกนิเวลาปกตแิละชัว่โมงทํางานลว่งเวลาทีไ่ดรั้บอนุญาต

ตามกฎหมายของประเทศทีม่กีารจา้งพนักงาน สปัดาหก์ารทํางานปกตจิะไมเ่กนิ 48 ชัว่โมง ซพั

พลายเออรจ์ะอนุญาตใหพ้นักงานหยดุพักไดอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนัในระยะเวลาทกุ 

7 วนั การทํางานลว่งเวลาทัง้หมดจะตอ้งเป็นทีย่อมรับรว่มกนั ซพัพลายเออรจ์ะไมร่อ้งขอการ

ทํางานลว่งเวลาเป็นประจําและจะจา่ยคา่ตอบแทนการทํางานลว่งเวลาทัง้หมดในอตัราพรเีมยีม 

นอกเหนอืจากในสถานการณพ์เิศษ จํานวนรวมของชัว่โมงการทํางานปกตแิละการทํางาน

ลว่งเวลาในหนึง่สปัดาหจ์ะตอ้งไมเ่กนิ 60 ชัว่โมง 

ช ัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม 

จรรยาบรรณธุรกจิของ NIKE

ซพัพลายเออรย์อมรับวา่พนักงานทกุคนไมว่า่เพศใดก็ตาม มสีทิธิไ์ดรั้บคา่ตอบแทน

สําหรับสปัดาหก์ารทํางานปกตซิึง่เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของ

พนักงานและพอทีจ่ะเป็นรายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ยไดบ้า้ง อยา่งนอ้ยพนักงานจะไดร้ับ

คา่จา้งขัน้ตํา่ตามกําหนดเวลาตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่กําหนดหรอืตามคา่จา้งทีก่ําหนด 

โดยยดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ และใหส้ทิธปิระโยชนต์ามทีก่ฎหมายบงัคบ รวมถงึวนัหยดุพัก

และวนัลา และเงนิชดเชยทัง้หมดเมือ่ยตุกิารจา้งงาน ไมม่กีารหกัลดคา่จา้งเพือ่ลงโทษ 

เมือ่คา่ตอบแทนไมต่รงกบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพนักงานและไมเ่หลอืรายไดห้ลงั

หกัคา่ใชจ้า่ย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพัฒนา สือ่สาร และดําเนนิกลยทุธเ์พือ่ใหไ้ด ้

คา่ตอบแทนทีต่รงกบัความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง
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ความมุง่มัน่คอืสิง่
สําคญั

NIKE และ บรษัิทในเครือ NIKE เรียกว่า NIKE


