
จรรยาบรรณของ NIKE, Inc ก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ท่ีเราคาดหวงัให้โรงงานหรือสถาน
ประกอบการแต่ละแห่งของโรงงานคู่สญัญาต้องยึดถอืปฏบัิต ิเราหวงัว่าโรงงานคู่สญัญา

ของเราท้ังหมดจะใช้ความมุง่มัน่ของเราร่วมกนัเพ่ือสวสัดภิาพของพนักงานและการ
ใช้ทรพัยากรอย่างมคีวามรบัผิดชอบและมปีระสทิธภิาพ เราแสวงหาบรษิทัคู่ค้าซึง่

แสดงออกถงึความเป็นผู้น�าในความรบัผิดชอบขององค์กรและพยายามท่ีจะก้าวไปให้
ไกลกว่ามาตรฐานข้ันต�า่ 

 ความมุง่มัน่ คอืทกุสิง่ทกุอยา่ง
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ให้ความเคารพ
การจ้างงานโดยสมคัรใจ 

พนักงาน 16 ปี  
หรอืมากกว่า 

ไม่การเลือกปฏบัิติ

เคารพสทิธเิสรภีาพ  
การสมาคม  

เจรจาต่อรอง 

ยั่งยืน 
ใช้น�า้อย่างรู้ค่า

ลดและจดัการ  
ขยะของเสยีอย่างเหมาะสม

ลดการใช้พลังงาน  
 และคาร์บอน

ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

มกีารจดัการ  
สารเคมอีย่างเหมาะสม

ปลอดภัย 
สถานท่ีท�างานปลอดภยั 

อาคารสถานท่ีนอกภาคการผลิต  
ถกูสขุลักษณะและปลอดภยั 

 อาคารและโครงสร้างท่ีปลอดภยั 

แผนปฏบัิตกิาร  
ส�าหรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและ

อัคคีภยั 

มกีารควบคุมอันตราย  
ต่อสขุภาพและสขุอนามยั

เป็นธรรม
ไม่มกีารข่มขู่  
หรือคุกคาม 

เวลาการท�างาน  
ไม่เกนิก�าหนด 

จ่ายค่าตอบแทนและ  
ผลประโยชน์ตรงเวลา 

มกีารจ้างงาน  
เป็นประจ�า 



มาตรฐานจรรยาบรรณ

ให้ความเคารพ 
การจ้างงานต้องเป็นไปตามความสมคัรใจ
โรงงานคู่สญัญาต้องไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนักโทษ 
แรงงานทาส แรงงานขดัหน้ี หรือแรงงานบังคับในรูปแบบอ่ืน ๆ โรงงานคู่
สญัญาต้องรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการจ้างงานของพนักงานท้ังหมด รวม
ถงึค่าธรรมเนียมการจดัหางานอกีด้วย

พนักงานต้องมอีายุ 16 ปีข้ึนไป
พนักงานของโรงงานคู่สญัญาต้องมอีายุอย่างน้อย 16 ปี หรอืมากกว่าอายุ
ท่ีส�าเรจ็การศึกษาภาคบังคับ หรอือายุท่ีสามารถท�างานได้ตามกฎหมายใน
ประเทศ โดยถอืตามอายุท่ีมากกว่าเป็นหลัก พนักงานท่ีมอีายุต�า่กว่า 18 ปี จะ
ต้องไม่ถกูจ้างให้ท�างานในสภาพแวดล้อมทีเ่สีย่งอนัตราย

โรงงานคู่สญัญาจะต้องไม่เลือกปฏบัิติ 
พนักงานชายและพนักงานหญงิท่ีโรงงานคู่สญัญาว่าจ้างให้ท�างานต้องไม่
อยู่ภายใต้การเลือกปฏบัิติในการจ้างงาน รวมท้ังการจ่ายเงนิค่าตอบแทน 
การจ่ายเงนิค่าชดเชย การเล่ือนข้ันต�าแหน่งหรือการลงโทษ บนพ้ืนฐาน
ทางเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ ความทพุพลภาพ รสนิยมทางเพศ การต้ัง
ครรภ์ สถานะการสมรส สญัชาต ิทัศนคตทิางการเมอืง การเป็นสมาชกิ
สหภาพแรงงาน พ้ืนฐานทางสงัคมหรือชาตพัินธุห์รอืสถานะอ่ืนใดท่ีได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานหญงิและพนักงานชายจะ
ต้องได้รบัค่าจ้างเท่ากนัส�าหรบังานท่ีมค่ีาเท่ากนั

ต้องเคารพสทิธเิสรภีาพการสมาคม เจรจาต่อรอง
โรงงานคู่สญัญาต้องยอมรบัและเคารพสทิธเิสรภีาพการสมาคมเจรจาต่อ
รองของพนักงาน ในกรณท่ีีสทิธเิสรีภาพการสมาคมเจรจาต่อรองถกูจ�ากดั
ภายใต้กฎหมาย โรงงานคู่สญัญาต้องอนุญาตให้มกีารพัฒนาวธิกีารแบบคู่
ขนานเพ่ือการสมาคมเจรจาต่อรองท่ีเสรีและเป็นอิสระ

เป็นธรรม
ไม่อนุญาตให้มกีารข่มขูแ่ละการคุกคาม 
พนักงานของโรงงานคู่สญัญาต้องได้รบัการปฏบิติัด้วยความเคารพและ
อย่างมศัีกดิศ์รี พนักงานต้องไม่ถกูคุกคามหรอืข่มขู่ทางกาย ทางเพศ ทาง
วาจา หรือทางจติใจ 

เวลาการท�างานต้องไม่เกนิท่ีก�าหนดไว้
โรงงานคู่สญัญาจะต้องไม่ให้พนักงานท�างานเกนิกว่าเวลาท�างานปกตแิละ
เวลาท�างานล่วงเวลาท่ีอนุญาตโดยกฎหมายของประเทศท่ีพนักงานถกูว่า
จ้าง สปัดาห์การท�างานปกตจิะต้องไม่เกนิ 48 ชัว่โมง โรงงานคู่สญัญาจะต้อง
อนุญาตให้พนักงานพักผ่อนอย่างน้อย 24 ชัว่โมงตดิต่อกนัในทุก ๆ 7 วนั 
การท�างานล่วงเวลาท้ังหมดจะต้องได้รับความยินยอม โรงงานคู่สญัญาจะ
ต้องไม่ร้องขอการท�างานล่วงเวลาเป็นประจ�าและจะต้องจ่ายค่าตอบแทนการ
ท�างานล่วงเวลาในอัตราพิเศษ ยกเว้นในกรณพิีเศษ จ�านวนชัว่โมงท�างาน
ปกตแิละชัว่โมงท�างานล่วงเวลาในแต่ละสปัดาห์จะต้องไม่เกนิ 60 ชัว่โมง

ค่าตอบแทนจะต้องจ่ายตรงต่อเวลา
โรงงานคู่สญัญาต้องยอมรบัว่าพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชาย
หรอืพนักงานหญงิ มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนส�าหรบัสปัดาห์การท�างานปกตท่ีิ
เพียงพอต่อความต้องการข้ันพ้ืนฐานของพนักงานและมรีายได้ตามสมควร 
พนักงานของโรงงานคู่สญัญาจะต้องได้รบัการจ่ายค่าตอบแทนตรงต่อเวลา 
อย่างน้อยค่าแรงขัน้ต�า่ตามทีก่ฎหมายในประเทศก�าหนดไว้ หรือค่าจ้าง
โดยท่ัวไปโดยยึดจ�านวนทีส่งูกว่าเป็นหลัก และได้รบัสทิธปิระโยชน์ตาม
กฎหมาย รวมถงึวนัหยุดและวนัลาต่าง ๆ และค่าชดเชยตามกฎหมายเมือ่สิน้
สดุการจ้างงาน ต้องไม่มกีารหักเงนิเพ่ือเป็นการลงโทษ หากค่าตอบแทนไม่
เป็นไปตามความต้องการข้ันพ้ืนฐานของพนักงานและพนักงานไม่ได้มรีาย
ได้ตามสมควร โรงงานคู่สญัญาจะต้องพัฒนา สือ่สาร และปรบัใช้กลยุทธ์
ต่าง ๆ เพ่ือให้ค่าตอบแทนเป็นทีย่อมรบัแบบค่อยเป็นค่อยไป

มาตรฐานขัน้ต�า่ของเรา
ที ่Nike เราเชือ่ว่าแม้จะไม่มเีส้นชยั แต่เราต้องมจีดุเร่ิมต้นท่ีชดัเจน

หลักจรรยาบรรณน้ีก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ท่ีเราคาดหวงัให้โรงงาน  
หรอืสถานประกอบการแต่ละแห่งต้องยึดถอืปฏบัิติ

มาตรฐานขัน้ต�า่เหล่าน้ีเป็นส่วนส�าคัญในกลยุทธ์การคัดสรรของ NIKE, Inc  
วธิกีารประเมนิผลการปฏบัิติงานของโรงงานท่ีเป็นบรรทัดฐานและก�าหนด
โรงงานคู่สญัญา ซึง่ Nike จะยังคงมส่ีวนร่วมและพัฒนาธรุกจิของเราต่อไป 

ความคาดหวงัของเรา
เราหวงัว่าโรงงานคู่สญัญาของเราท้ังหมดจะใช้ความมุง่มัน่ของ Nike ร่วม
กนั เพ่ือเป้าหมายในการให้ความเคารพสทิธขิองพนักงานด้วยการเอา
ใส่ใจเป็นพิเศษต่อภาวะเสีย่งและความต้องการเฉพาะของกลุ่มพนักงาน
เช่น พนักงานหญงิ พนักงานต่างถิน่ และพนักงานชัว่คราว และเพ่ือส่ง
เสริมสวสัดกิารของพนักงานและชมุชน ลดขยะของเสยี ใช้ทรพัยากร
อย่างรับผิดชอบและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการท�างานเพ่ือลดคาร์บอน
ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายด้านสภาพภมูอิากาศระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์การคัดสรรของเราจดัล�าดบัความส�าคัญและสนับสนุนโรงงานคู่
สญัญาท่ีแสดงออกถงึความเป็นผู้น�าอย่างชดัเจนในความรับผิดชอบและ
ความย่ังยืนขององค์กร และโรงงานคู่สญัญาท่ีพยายามจะก้าวไปให้ไกล
กว่ามาตรฐานข้ันต�า่ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเรา เราแสวงหาบรษิทัคู่ค้าท่ีมกีารพัฒนาระบบการจดัการท่ีคล่องตวั
และยืดหยุ่น ซึง่จะช่วยขบัเคล่ือนการเตบิโตทางธุรกจิอย่างย่ังยืน โดย
การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การสร้างวฒันธรรมท่ีมัน่คงในด้านความ
ปลอดภยั และการพัฒนา แรงงานท่ีมคุีณค่าและมส่ีวนร่วม 

วสิยัทัศน์ของเราส�าหรบัการเป็นพันธมติร
Nike ตระหนักดว่ีาการบรรลุวสิยัทัศน์ของเราเกีย่วกบัห่วงโซ่ธรุกจิในการ
สร้างการท�างานแบบลีน การท�างานท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และการสร้าง
ความเสมอภาคต้องใช้ความร่วมมอืและการด�าเนินการร่วมกนัอย่างแพร่
หลาย ไม่เพียงแต่กบัโรงงานคู่สญัญาของเราแต่กบัผู้มส่ีวนได้เสยีท้ังหมด
ในห่วงโซ่ธรุกจิ เราเชือ่ว่าการเป็นพันธมติรภายใต้ความโปร่งใส การ
ท�างานร่วมกนั และการเคารพซึง่กนัและกนัเป็นส่วนส�าคัญในการท�าให้เกดิ
เหตกุารณ์เช่นน้ีขึน้ เราจะท�างานร่วมกนักบัโรงงานคู่สญัญาของเราขณะ
เดยีวกนัเรากจ็ะยังคงขยายการมส่ีวนร่วมกบัภาคประชาสงัคม สหภาพ และ
ภาครฐับาล ตลอดจนการมส่ีวนร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมของ
เราและอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เพ่ือท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงเชงิระบบทางด้าน
แรงงาน สขุภาพและความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมในประเทศท่ีเราด�าเนิน
ธรุกจิ 
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 ความมุง่มัน่ คอืทกุสิง่ทกุอยา่ง
ย่ังยืน
ใช้น�า้อย่างรูค่้า
โรงงานคู่สญัญาต้องลดการใช้น�า้จดืและลดปล่อยน�า้เสยีตามกฎหมาย
ท้องถิน่ กฎระเบียบ และมาตรฐาน Nike ท่ีเกีย่วข้อง โรงงานคูส่ญัญาต้อง
พยายามท่ีจะเป็นผู้พิทักษ์ดแูลน�า้ท่ีดโีดยการท�าความเข้าใจและการจดัการ
ความเสีย่งด้านน�า้ ตลอดจนการส่งเสรมิการลดใช้น�า้อย่างต่อเน่ือง และการ
ใช้น�า้อย่างมปีระสทิธภิาพในการด�าเนินงานของโรงงานคูส่ญัญา 

ลดและจดัการขยะของเสยีอย่างเหมาะสม 
โรงงานคู่สญัญาต้องแยก จดัการ ขนส่ง และก�าจดัขยะของเสยีท่ีเป็น
ของแข็ง/อนัตรายท้ังหมดตามกฎระเบียบข้อบังคบัท้องถิน่และมาตรฐานของ 
Nike ซึง่ต้องได้รบัใบอนุญาตท่ีจ�าเป็นท้ังหมด และรบัรองว่าบรษิทัก�าจดัขยะ
ของเสยีทีเ่ป็นของแข็ง/อันตรายมคุีณสมบัตเิหมาะสมและได้รบัใบอนุญาต 
โรงงานคู่สญัญาต้องประเมนิและปรบัปรงุประสทิธภิาพของวสัดแุละการ
รไีซเคลิมลูค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง 

ลดการใช้พลังงานและคาร์บอน 
มกีารจดัเกบ็ข้อมลูบันทึกการจดัซือ้กระแสไฟฟ้าและพลังงาน ตลอดจนน�า
แนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุมาใช้กบัระบบพลังงานท่ีส�าคัญ โรงงานคู่สญัญามุง่
มัน่ท่ีจะหาวธิท่ีีมปีระสทิธภิาพในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลังงาน 
ตดิตาม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทนได้ทุกท่ี

ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
มกีารระบุลักษณะ การตรวจสอบเป็นประจ�า การควบคุม และการปฏบัิตติาม
กฎหมายของประเทศท่ีท�าการผลิตก่อนการปล่อยสารเคมอิีนทรีย์ท่ีระเหย
ง่ายทางอากาศ ละอองลอย สารกดักร่อน อนุภาค สารท�าลายชัน้โอโซน 
และผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการเผาไหม้ โรงงานคู่สญัญาต้องด�าเนินการ
ตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นประจ�า

มกีารจดัการสารเคมอีย่างเหมาะสม 
โรงงานคู่สญัญาต้องแสดงให้เห็นถงึวธิกีารท่ีสอดคล้องและเพียงพอในการ
จดัการสารเคมทีีค่วบคมุ ซึง่ได้รบัการสนับสนุนโดยโปรแกรมการจดัการ
สารเคมท่ีีมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องตามกฎหมาย โปรแกรมน้ีระบไุว้
อย่างชดัเจนและลดความเสีย่งทางเคมแีก่พนักงาน สิง่แวดล้อม และผู้
บรโิภคด้วยการอ�านวยความสะดวกในการจดัการ การจดัเกบ็ การใช้ การ
จดัซือ้ และการก�าจดัสารเคมอีย่างปลอดภยั

มปีระสทิธภิาพ
หลักจรรยาบรรณน้ีได้ถกูน�าไปใช้อย่างสมบูรณ์แบบ
ภายใต้เงือ่นไขในการท�าธรุกจิกบั Nike โรงงานคู่สญัญาจะต้องปฏบิตัติาม
และผนวกรวมหลักจรรยาบรรณน้ีและมาตรฐานหลักเกณฑ์ความเป็นผู้น�า
เพ่ิมเตมิ ตลอดจนกฎหมายท่ีเกีย่วข้องในธรุกจิของตน รวมถงึการพัฒนา
ระบบการจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ และจดัส่งเพ่ือการรบัรองและการตรวจ
สอบ โรงงานคู่สญัญาจะต้องปิดประกาศหลักจรรยาบรรณน้ีในภาษาต่าง ๆ 
ของพนักงานในสถานท่ีท�างานท่ีส�าคญัท้ังหมด ฝึกอบรมพนักงานเกีย่ว
กบัสทิธแิละภาระหน้าท่ีของตนตามท่ีระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณน้ีและ
กฎหมายของประเทศท่ีใช้บังคบั และให้แน่ใจว่ามกีารปฏบัิตติามหลักจรรยา
บรรณน้ีของโรงงานคู่สญัญารายย่อยท่ีท�าการผลิตสนิค้าแบรนด์ Nike หรือ
สนิค้าของบรษิทัในเครอื

มกีารจ้างงานประจ�า
โรงงานคู่สญัญาจะต้องยอมรับและปฏบัิตติามกฎและเงือ่นไขของการ
จ้างงานท่ีเกีย่วข้องกบัพนักงานของตน และปกป้องสทิธขิองพนักงาน
ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประกนัสงัคม กฎหมายแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกฎหมายแรงงานของประเทศท่ีสงูกว่า หรอืข้อก�าหนด
ต่าง ๆ ในหลักจรรยาบรรณน้ี การท�างานจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก
ความสมัพันธ์ในการจ้างงานอันเป็นท่ียอมรบั ซงึก�าหนดตามกฎหมายและ
แนวทางปฏบัิติของประเทศน้ัน ๆ โรงงานคู่สญัญาจะต้องไม่มอบหมายให้
พนักงานท�างานท่ีบ้านเพ่ือท�าการผลิตสนิค้าแบรนด์ Nike หรือสนิค้าของ
บรษิทัในเครอื

ปลอดภยั
สถานท่ีท�างานปลอดภยั
โรงงานคู่สญัญาต้องจดัหาสถานท่ีท�างานให้มคีวามปลอดภยัและด�าเนินการ
ตามขัน้ตอนท่ีจ�าเป็นในการป้องกนัการเกดิอุบัตเิหตแุละการบาดเจบ็ท่ีเกดิ
ขึน้จาก เกีย่วข้องกบั หรอืเกดิข้ึนในระหว่างการท�างาน หรอืเป็นผลมาการ
ท�างานในสถานท่ีของโรงงานคู่สญัญา โรงงานคู่สญัญาจะต้องมรีะบบใน
การตรวจสอบ หลีกเล่ียง และรบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิข้ึนเพ่ือความ
ปลอดภยัของพนักงานทุกคน

หอพัก โรงอาหาร และสถานรบัเล้ียงเดก็  
ถกูสขุลักษณะและปลอดภยั
อาคารสถานท่ีทุกแห่งท่ีด�าเนินการโดยโรงงานคู่สญัญา รวมถงึอาคาร
ท่ีพักอาศัย โรงงาน และสถานรบัเล้ียงเดก็ต้องมคีวามปลอดภยั สะอาด และ
ถกูสขุลักษณะ อาคารสถานท่ีต่าง ๆ รวมถงึสถานรบัเล้ียงเดก็ต้องปฏบิติั
ตามกฎหมายของประเทศท่ีใช้บังคับ หรือมาตรฐานของ Nike ท่ีเหมาะสม 
ซึง่ครอบคลุมการก่อสร้างอาคาร ความมสีขุลักษณะ และความปลอดภยั 
โรงงานคู่สญัญาต้องมรีะบบการจดัการด้านความปลอดภยัท่ีมปีระสทิธภิาพ
เพ่ือลดหรอืขจดัความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสขุภาพในการใช้งาน
อาคารสถานท่ีนอกภาคการผลิตเหล่าน้ี 

อาคารเหมาะสมส�าหรบัวตัถปุระสงค์การใช้งาน
อาคารและโครงสร้างการรับน�า้หนักของโรงงานคูส่ญัญาก่อสร้างข้ึนตาม
กฎหมายของประเทศท่ีท�าการผลิต ได้รบัการรบัรองการก่อสร้างตามหลัก
วศิวกรรมโยธาหรอืวศิวกรรมโครงสร้างหรอืมาตรฐานสากล ห้ามใช้พ้ืนท่ี
ส�าหรบัการใช้งานหลายรูปแบบ

เตรียมพร้อมแผนปฏบัิตกิารส�าหรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและ
อัคคีภยั 
โรงงานคู่สญัญาต้องมแีผนปฏบัิตกิารส�าหรบัสถานการณ์ฉุกเฉินและ
การป้องกนัอัคคีภยัเพ่ือปกป้องพนักงานในระหว่างการท�างานปกตแิละ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โรงงานคู่สญัญาต้องจดัให้มรีะบบสญัญาณเตอืนภยั
เพ่ือแจ้งพนักงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน เส้นทางอพยพท่ีปลอดภยัเมือ่
พนักงานต้องการออกจากอาคาร และสถานท่ีก�าบังท่ีปลอดภยัเมือ่พนักงาน
ยังคงตดิอยู่ในอาคารระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน

มกีารควบคุมอาชวีอนามยัและอันตรายต่อสขุภาพ
โรงงานคู่สญัญาต้องคาดการณ์ ตระหนักรู ้ประเมนิผล และควบคุมอาชวี
อนามยัและอนัตรายต่อสขุภาพในสถานท่ีท�างาน โรงงานคู่สญัญาต้องใช้
วธิกีารตรวจสอบและวเิคราะห์เป็นประจ�าเพ่ือหาผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพซึง่อาจเกดิขึน้ในสถานท่ีท�างาน พนักงานต้องไม่สมัผัสกบัอันตราย
ทางกายภาพ ทางเคม ีหรอืทางชวีภาพ นอกเหนือจากขดีจ�ากดัการสมัผัส
เพ่ือการท�างาน
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