หล ักจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรม
นโยบายทว่ ั ไป
่ ละ
Crown Holdings, Inc. และบริษัทย่อยมีนโยบายให ้กรรมการ เจ ้าหน ้าทีแ
พนักงาน ทุกคนจะต ้องเคารพและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข ้อบังคับทัง้
ตามลายลักษณ์อก
ั ษรและ เจตนารมณ์โดยตลอดเวลาและในทุกทาง อีกทัง้ พนักงาน
ี ธรรม ความ
ทุกคนจะต ้องมุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ าม มาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ศล
ื่ สต
ั ย์และความเหมาะสมในการปฏิบต
ซอ
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องตนเอง
ั พันธ์
่ ามทุกท่านที่ Crown มีความสม
Crown มีความคาดหวังว่าบุคคลทีส
ทางการค ้า
ิ ค ้าหรือบริการซงึ่ รวมถึงซพ
ั พลายเออร์ของวัตถุดบ
สําหรับการจัดหาสน
ิ และเครือ
่ งจักร
ั พลายเออร์ของสน
ิ ค ้าและบริการอืน
ซพ
่ ๆ ผู ้รับเหมา ทีป
่ รึกษานายหน ้า และตัวแทนที่
จะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการในจรรยาบรรณนีใ้ นลักษณะทีก
่ ําหนดไว ้ในจรรยาบรรณของ
ั พลายเออร์ของ บริษัท
ซพ

นโยบายเฉพาะ
เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจได ้ว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายทัว่ ไป Crown ได ้ปรับ
้
ใชนโยบาย
เฉพาะหลายฉบับตามทีก
่ ําหนดไว ้ด ้านล่าง ถึงแม ้นโยบายเฉพาะจะไม่
ครอบคลุมทุกสถานการณ์ท ี่ อาจเป็ นไปได ้ซงึ่ พนักงานอาจพบ แต่นโยบายเหล่านัน
้
จะกล่าวถึงปั ญหาบางอย่างทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้
หากพนักงานคนใด
มีคําถามว่าการปฏิบต
ั บ
ิ างอย่างถูกต ้องตามกฎหมายหรือเป็ นไปตามมาตรฐาน ของ
Crown หรือไม่ พนักงานคนดังกล่าวควรสอบถามหัวหน ้างาน ผู ้จัดการโรงงาน หรือ
ฝ่ าย
กฎหมายในแผนกของตนโดยทันที
เว ้นแต่วา่ จะได ้กําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน
่
นโยบายเฉพาะและ การอ ้างอิงอิงถึง Crown หรือ "พนักงาน" ของบริษัทจะมีผลใช ้
บังคับกับพนักงาน เจ ้าหน ้าที่ และ กรรมการบริษัทแต่ละคนของ Crown Holdings, Inc.
้
และบริษัทย่อย Crown จะใชนโยบายเฉพาะ
ในลักษณะทีส
่ อดคล ้องกับกฎหมาย กฏ
เกณฑ์และข ้อบังคับทีใ่ ชบั้ งคับในเขตอํานาจศาลที่ Crown Holdings, Inc. และบริษัท
ย่อยดําเนินธุรกิจ

้ นและโอกาสของบริษ ัท
นโยบายเกีย
่ วก ับผลประโยชน์ท ับซอ

้
ั ซอน
เว ้นแต่จะได ้รับอนุมต
ั จิ ากคณะ
Crown มีนโยบายไม่ให ้มีผลประโยชน์ทบ
้
กรรมการ บริษัท "ผลประโยชน์ทบ
ั ซอน"
จะเกิดขึน
้ เมือ
่ ผลประโยชน์สว่ นตัวของ
บุคคลแทรกแซงผลประโยชน์ ของ Crown สถานการณ์ความขัดแย ้งอาจเกิดขึน
้ เมือ
่
พนักงาน
เจ ้าหน ้าทีห
่ รือกรรมการบริษัท
ดําเนินการหรือมีผลประโยชน์ทอ
ี่ าจทําให ้ยากต่อการทีบ
่ ค
ุ คลนัน
้ จะปฏิบต
ั งิ านให ้กับ
ิ ธิภาพ เชน
่ ถ ้าบุคคลนัน
้ มีบทบาทในองค์กรที่
Crown ได ้ อย่างเป็ นกลางและมีประสท
้
ทําธุรกิจร่วมกับหรือ แข่งขันกับ Crown นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทบ
ั ซอนยั
งเกิดขึน
้ เมือ
่
ิ ในครอบครัวของบุคคลนัน
พนักงาน เจ ้าหน ้าที่ หรือ กรรมการบริษัทหรือสมาชก
้ ได ้รับ
ผลประโยชน์สว่ นตัวทีไ่ ม่เหมาะสมอัน เป็ นผลมาจากตําแหน่งของบุคคลนัน
้ ในบริษัท
ั เกีย
้
พนักงาน เจ ้าหน ้าที่ หรือกรรมการบริษัททีม
่ ข
ี ้อสงสย
่ วกับผลประโยชน์ทบ
ั ซอนที
่
อาจเกิดขึน
้ ควรปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายในแผนกของคุณ

โอกาสของบริษ ัท
พนักงานของ Crown มีหน ้าทีใ่ นการสง่ เสริมผลประโยชน์ทช
ี่ อบด ้วยกฎหมาย
่ นัน
ของ Crown เมือ
่ มีโอกาสทีจ
่ ะทําเชน
้ ได ้และต ้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้
้ พย์สน
ิ
● ได ้รับโอกาสเป็ นการสว่ นตัวให ้กับตนเองซงึ่ ได ้ได ้มาจากการใชทรั
ข ้อมูล หรือตําแหน่งในบริษัท
้ พย์สน
ิ ข ้อมูล หรือตําแหน่งในบริษัทเพือ
่ ผลประโยชน์สว่ นตัว และ
● ใชทรั
● แข่งขันกับ Crown

การปกป้ องและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั
พนักงานของ Crown ควรพยายามปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั และมัน่ ใจว่าได้ใช้งาน อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การขโมย ความประมาท และการทําให้เสี ยหายมีผลโดยตรงต่อความสามารถ ในการทํากําไรของบริ ษทั
ทรัพย์สินของ Crown รวมถึงคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบและไฟล์การสื่ อสารจะถูก
นํามาใช้เฉพาะเพือ่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสมและสําหรับการ
ใช้งานการเข้าถึงและกิจกรรมที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
หัวหน้างานของพนักงาน

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
การซื้อขายหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริ ษทั ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรื อ "การชี้แนะ" ผูอ้ ื่นโดยอาศัยข้อมูล
สําคัญที่มิใช่ขอ้ มูลสาธารณะจะไม่สามารถกระทําได้
ทั้งนี้ตามกฎหมายของ
สหรัฐและโดยทัว่ ไปไม่สามารถกระ
ทําได้ในประเทศอื่นๆ และควรพยายามทุกวิถีทางเพือ่ หลีกเลี่ยง แม้แต่การดูเหมือนว่าพนักงานของ Crown ที่ซ้ือหรื อขายหุน้
Crown)
หรื อหลักทรัพย์อื่นๆ
(เช่น
หลักทรัพย์
ของลูกค้าหรื อซัพพลายเออร์ของ
ทําเช่นนั้นในลักษณะที่ทาํ กําไรจากข้อมูลภายใน ดังกล่าว พนักงานของ Crown ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรื อแชร์ขอ้ มูล
สําคัญที่มิใช่ขอ้ มูลสาธารณะ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหุน้ กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่ใช้บงั คับการซื้อขายหลักทรัพย์มี
ผลใช้กบั หุน้ ของ Crown ที่พนักงานของ Crown และครอบครัวโดยตรงของพนักงานที่เป็ นเจ้าของ โดยตรง และรวมถึง
หุน้ ของ Crown ที่เป็ นสิ ทธิประโยชน์ของพนักงานหรื อบัญชีการเกษียณที่ พนักงานมีสิทธิหรื อสามารถจัดการการลงทุนของ
ตน
ข้อมูลภายในอาจยากต่อการกําหนดความหมาย แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะหมายถึงข้อมูลที่มิใช่ ข้อมูลสาธารณะที่นกั ลงทุน
ที่มีวจิ ารณญาณจะใช้พจิ ารณาเพือ่ ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการซื้อ การถือ หรื อ การขายหุน้ ในบริ ษทั ที่ซ้ือขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจากมาตรฐานนี้อาจมีความคลุมเครื อ
ดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้มีความผิดพลาดในการซื้อขายเพือ่
ทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีแม้กระทัง่ การ ดูเหมือนว่ามีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
Crown สนับสนุนให้พนักงานลงทุนในหุน้ ของ Crown ในระยะยาว การที่พนักงานของ Crown ซื้อขายหุน้
โดยเก็งกําไรระยะสั้นอาจทําให้ดูเหมือนว่าจะมีความเป็ นไปได้ของการซื้อขาย หุน้ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนั้น Crown จึงมีน
โยบายที่ไม่สนับสนุนเป็ นอย่างยิง่ ให้มีการซื้อขายหุน้ ของ Crown ในระยะสั้น
เพือ่ คงรักษาไว้ซ่ ึงการปฏิบตั ิตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ Crown ดังนั้น Crown จึง
กําหนดให้พนักงานที่โดยทัว่ ไปแล้วมีการเข้าถึงข้อมูลสําคัญที่มิใช่ขอ้ มูลสาธารณะให้กระทําการ ดังต่อไปนี้ แม้วา่ บุคคลนั้นจะ
ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในเวลาที่มีการซื้อหรื อขายที่ได้รับการ พิจารณา ได้รับอนุญาตให้ซ้ือขายจากฝ่ ายกฎหมายเป็ นการ
Crown
ล่วงหน้าก่อนการซื้อขายจริ ง
พนักงาน
ของ
ที่
มีคาํ ถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของความประพฤติของตนภายใต้นโยบายนี้ควรขอ คําแนะนําจากฝ่ ายกฎหมายของ Crown
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เนื่องจาก Crown เป็ นผูอ้ อกหุน้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมหลักทรัพย์ของสหรัฐ อเมริ กา ข้อห้ามเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในที่เกี่ยวข้องกับหุน้ ของ Crown จะมีผลใช้กบั พนักงาน ตัวแทน ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่
และกรรมการบริ ษทั ทัว่ โลกของ Crown

นโยบายเกี่ยวกับข้อตกลงต่างประเทศ
การบังคับตามกฎระหว่างประเทศ
Crown ต้องปฏิบตั ิตามโปรแกรมและกฎหมายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าที่บงั คับใช้ ตัวอย่างเช่น
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาบังคับใช้ขอ้ จำกัดของสหรัฐอเมริ กาในการดำเนินธุรกิจกับบาง
ประเทศ นิติบุคคล และบุคคล

กฎหมายควบคุมการส่ งออก
Crown ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมการส่ งออกทั้งหมดที่ใช้บงั คับในประเทศและข้าม ประเทศ ตัวอย่างเช่น
กฎหมายควบคุมการส่ งออกของสหรัฐอเมริ กาการมีผลใช้บงั คับกับการส่ งออก และการส่ งของกลับซึ่งสิ นค้าและเทคโนโลยี
ของสหรัฐอเมริ กา ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง กฎหมายเหล่านี้หา้ มบริ ษทั ของสหรัฐอเมริ กาและบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหล่านั้น
รวมถึงบริ ษทั ที่ต้ งั อยู่ นอกสหรัฐอเมริ กา ไม่ให้ดาํ เนินการทําธุรกรรมบางอย่างทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับบางประเทศ
พนักงานคนใดของ Crown ที่มีคาํ ถามเกี่ยวกับการใช้กฎหมายคว่ำบาตร ต่อต้านการคว่ำบาตรส่ งออกควรปรึ กษา กับฝ่ าย
กฎหมายในแผนกของเขาหรื อเธอ

นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
Crown
ห้ามพนักงาน
เจ้าหน้าที่
กรรมการบริ ษทั ของ
หรื อบุคคลที่สามที่เป็ นบุคคลอิสระซึ่ง
ดําเนินการในนามของบริ ษทั จ่าย เสนอ หรื อสัญญาว่าจะจ่าย หรื ออนุญาตให้มีการจ่ายเงินให้กบั คู่สญ
ั ญาใดๆ ไม่วา่ ภาครัฐหรื อ
เอกชนในประเทศใดๆ เพือ่ เป็ นการรับรองผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม สําหรับบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคลเหล่านั้นต้องไม่ยอมรับ
หรื อเรี ยกร้องการจ่ายเงินดังกล่าว “การ จ่ายเงิน” รวมถึงการให้สินบนหรื อเงินใต้โต๊ะ ตลอดจนการให้สิ่งที่มีมลู ค่า ไม่วา่ จะจับ
ต้องหรื อจับ ต้องไม่ได้ (เช่น ของขวัญ การเลี้ยงต้อนรับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การบริ จาคเพือ่ การกุศล การ สนับสนุนทางการ
เมือง การจ้างบุคคลหรื อญาติ)
ดูใบรับรองการต่อต้านการทุจริ ตและการป้ องกันการฟอกเงินของ Crown
ของขวัญ การบริ จาค การเลี้ยงต้อนรับและการเอื้อประโยชน์
Crown ตระหนักว่าการแลกเปลี่ยนมารยาททางธุรกิจเป็ นครั้งคราว เช่น ของขวัญ มื้อ อาหาร และการเลี้ยงต้อนรับ
ที่มีราคาพอสมควร
(รวมถึงการเชิญไปร่ วมกิจกรรมกีฬาหรื องานเลี้ยง
ในวันหยุด)
เป็ นแนวปฏิบตั ิทวั่ ไปที่
ทําขึ้นเพือ่ สร้างความเป็ นมิตรและความเชื่อมัน่ ในความสัมพันธ์ ดังนั้น นโยบายนี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขัดขวางการให้หรื อ
ยอมรับตามมารยาทดังกล่าว โดยมี เงื่อนไขว่ามูลค่าของขวัญต้องสัมพันธ์กบั สถานการณ์ที่มีการเสนอให้และยอมรับหรื อสอด
คลอ้งกับ แนวปฏิบตั ิทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ ไปในประเทศและอุตสาหกรรมนั้น ตลอดจนไม่ได้มุ่ง หมายที่จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจของบุคคลที่เกี่ยวข้องพนักงานควรหลีกเลี่ยงการ กระทําใดๆ ที่อาจสร้างความเข้าใจถึงความ
ไม่เหมาะสมพนักงานที่ได้รับการเสนอหรื อรับได้ ของขวัญที่มีลกั ษณะซึ่งอาจขัดต่อนโยบายนี้ควรปฏิเสธอย่างสุ ภาพหรื อคืน
ของขวัญนั้น
ห้ามพนักงานของ Crown ให้หรื อรับสิ่ งใดที่มีมลู ค่าเกินกว่าความสมควรแก่หรื อจากลูกค้า ในปัจจุบนั หรื อใน
อนาคต ซัพพลายเออร์ ผูข้ าย เจ้าหน้าที่รัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรื อ บุคคลอื่นในตําแหน่งที่คล้ายกัน ห้ามการให้
หรื อการยอมรับของขวัญที่เป็ นเงินสด (รวมถึงสิ่ ง เทียบเท่าเงินสด เช่น หุน้ หรื อพันธบัตร) เงินกูส้ ่ วนบุคคล ส่ วนลด หรื อของขัว
ญ
หรื อการเอื้อประโยชน์อื่นใดที่อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็ นสิ นบนหรื อเงินใต้โต๊ะ หรื อการจ่ายเงินที่ผดิ กฎหมาย หรื อ
ผิดศีลธรรมโดยเด็ดขาด โดยไม่คาํ นึงถึงมูลค่า นอกจากนี้ พนักงานของ Crown ยังไม่สามารถ เรี ยกร้องของขวัญ สิ่ ง
ตอบแทน หรื อมื้ออาหาร หรื อการเชิญไปงานเลี้ยงต้อนรับจากบุคคลที่ Crown ทําธุรกิจหรื อกําลังเจรจาเพือ่ ทําธุรกิจด้วย ไม่
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ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ
เงินทุนในบริ ษทั ของ
นําไปใช้อย่างผิดกฎหมายเพือ่ การสนับสนุนทางการเมืองอย่างใดๆ

Crown

จะไม่สามารถ

นโยบายนี้มุ่งที่จะใช้บงั คับกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดของ Crown และสมาชิกโดยตรงใน
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลที่สามที่เป็ นบุคคลอิสระซึ่งกระทําในนามของบริ ษทั รวมถึงตัวแทนที่เป็ นบุคคลที่สาม ตัวแทนจัด
จําหน่าย ที่ปรึ กษา ผูร้ ับจ้าง และล็อบบี้ยสิ ต์และคู่คา้ กิจการร่ วมของ Crown โปรดอ่านคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
ของ Crown สําหรับ รายละเอียดเพิม่ เติมและตัวอย่างของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากบุคคลที่เกี่ยวข้องมีคาํ ถามใดๆ เกี่ยวกับการ
ใช้บงั คับนโยบายนี้ บุคคลนั้นควรเปิ ดเผยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและขอการอนุมตั ิจาก ประธานแผนกที่เกี่ยวข้องหรื อจากฝ่ าย
กฎหมายของ Crown

นโยบายเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน
Crown แข่งขันอย่างมุ่งมัน่ เป็ นธรรม และเป็ นอิสระในการทําธุรกิจในลักษณะที่มีจริ ยธรรม ในทุกพื้นที่ของตลาด
Crown
Crown
สําหรับผลิตภัณฑ์ของ
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน
ของประเทศที่
ทําธุรกิจเป็ นรากฐานขององค์กรอิสระที่แข่งขันได้
Crown กําหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน ของประเทศที่ Crown
Crown
ทําธุรกิจอยูอ่ ย่างเคร่ งครัด
ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ
อีกหลาย
ประเทศซึ่ง
ทําธุรกิจมีกฎหมายบัญญัติหา้ มการทําสัญญา ความเข้าใจหรื อการพูดคุยกับ คู่แข่งรายใดรายหนึ่งของเราเกี่ยวกับราคาหรื อ
ส่ วนลด ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการขาย รวมถึง เงื่อนไขเครดิต กําไร ส่ วนต่างของกําไรหรื อต้นทุน ส่ วนแบ่งทางการตลาด
แนวปฏิบตั ิหรื อช่องทาง ในการจัดจําหน่าย การประมูลหรื อความตั้งใจในการประมูล การขยายความสามารถหรื อการเข้าสู่
ตลาดใหม่ การเลือก การจัดประเภท การปฏิเสธ หรื อการบอกเลิกของลุกค้าหรื อชั้นของลูกค้า พื้นที่ ในการขายหรื อตลาด การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการแข่งขัน
หรื อประเด็นอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับ
เสรี ภาพในการ
ดําเนินการและความไม่เป็ นอิสระของบริ ษทั ในการดําเนินธุรกิจ
ประธานแผนกและรองประธานฝ่ ายขายและฝ่ ายกฎหมายยึดมัน่ ตามความมุ่งมัน่ ของ Crown ร่ วมกันในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน โปรดปรึ กษาบุคคลเหล่านั้น ก่อนมีการออกส่ วนลด การคืนเงิน ค่าใช้จ่ายที่แตก
ต่างออกไปหรื อการปรับราคาอื่นๆ
หรื อ
ข้อ
กําหนดหรื อเงื่อนไขในการขายที่ต่างกันให้กบั ลูกค้าที่ต่างกันสําหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรื อ หากคุณมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยใดๆ
และต้องการความช่วยเหลือในการทําความเข้าใจและการ ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ไม่วา่ ในเวลาใดๆ

นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัย
Crown ตระหนักดีวา่ การปกป้ องสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมเป็ นแนวปฏิบตั ิทาง ธุรกิจที่มีเหมาะสมซึ่งจะ
อนุรักษ์ทรัพยากรและปกป้ องพนักงาน ลูกค้า สาธารณะชนโดยทัว่ ไป และ สภาพแวดล้อม พนักงานแต่ละคนของ Crown
มีความรับผิดชอบร่ วมกันในการรับรอง ความสําเร็ จในระยะยาวของ Crown
ในการปรับใช้นโยบายนี้ Crown และพนักงานของบริ ษทั จะดําเนินการดังต่อไปนี้
● มุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าํ โดยดําเนินธุรกิจของ Crown ตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ ตลอดจนมาตรฐานและนโยบาย
ด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัยของ Crown
● ส่ งเสริ มวัฒนธรรมด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัยในเชิงรุ กโดยการ เพิม่ ความตระหนักและความรู ้ทุก
ระดับพนักงานและมุ่งมัน่ ในการปกป้ องและ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานแต่ละคน
● ส่ งเสริ มการป้ องกันมลพิษโดยเน้นการลดแหล่งที่มาและการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงข้อควรคํานึงด้านสิ่ งแวดล้อม
สุ ขภาพ และความปลอดภัยในเกณฑ์ที่ โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการซื้อได้รับการประเมิน
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● กําหนดให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง
เพือ่ นร่ วมงาน และบริ ษทั
● ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและโปรแกรมด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความ ปลอดภัยและมุ่งมัน่ ในการพัฒนา
เป้ าหมายอย่างต่อเนื่องที่จะให้อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์และผลกระทบเป็ นศูนย์

นโยบายเกี่ยวกับความลับทางการค้าและข้อมูลลับ
ข้อมูลทางธุรกิจ
ในทุกวัน พนักงานของ Crown ทํางานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และธุรกิจของบริ ษทั ข้อมูลนี้รวมถึงแผน
ธุรกิจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การตลาดและการกําหนดราคา รายชื่อ ลูกค้า และแผนสําหรับธุรกิจและกิจการใหม่ๆ
ธุรกิจของ Crown อาจได้รับความเสี ยหายหาก มีการเปิ ดเผยข้อมูลนี้ต่อคู่แข่งหรื อบุคคลอื่นภายนอกบริ ษทั
พนักงานแต่ละคนของ Crown ควรสันนิษฐานว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ (ยกเว้นใน กรณี ที่ Crown ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานที่ตีพมิ พ์หรื อพนักงานสามารถตรวจสอบได้วา่ ข้อมูล ดังกล่าวเป็ นข้อมูลสาธารณะ) ในทํานองเดียวกัน
พนักงานแต่ละคนของ Crown ควรสันนิษฐานว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการเปิ ดเผยต่อ Crown โดยลูกค้าและซัพพลาย
เออร์ของบริ ษทั เป็ นความลับ (ยกเว้นในกรณี ที่ลกู ค้าหรื อซัพพลายเออร์ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการเปิ ดเผยข้อมูล
หรื อพนักงานสามารถตรวจสอบได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลสาธารณะ) พนักงานแต่ละคนของ Crown มีหน้าที่ท้ งั ใน
ระหว่างและหลังการจ้างงานของตนในการเก็บข้อมูลที่เป็ นความลับทั้งหมด ไว้ในความเชื่อมัน่ และงดเว้นการเปิ ดเผยข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกบริ ษทั โดยไม่ได้รับ ความยินยอมล่วงหน้าจากบริ ษทั และงดเว้นการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ วัตถุ
ประสงค์ใดๆ นอกเหนือ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนต่อบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายที่ ใช้
บังคับ ไม่มีส่วนใดในนโนบายนี้หรื อข้อตกลงอื่นใดกับ Crown ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา ความลับที่จะขัดขวางพนักงาน
Crown
ของ
ไม่ให้รายงานการละเมิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
หรื อ
ดําเนินการเปิ ดเผยที่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับผูร้ ายงานของกฎหมายที่ใช้บงั คับ

ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลจะได้รับการเก็บรวบรวมและรักษาไว้อย่างเป็ นความลับเพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงได
เฉพาะตามกฎหมายที่ใช้บงั คับและเฉพาะกับบุคคลที่มีธุรกิจที่ถกู กฎหมาย เท่านั้นที่ตอ้ งทราบข้อมูล

นโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาคทางโอกาสในการว่าจ้างงาน การเลือกปฏิบตั ิ และ การล่วงละเมิด
พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพและให้เกียรติ และด้วยเหตุน้ นั พนักงานทุกคนจึงมีสิทธิที่
จะปฏิบตั ิงานในสภาพแวดล้อมซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบตั ิในการว่าจ้าง งานซึ่งผิดกฎหมายทุกรู ปแบบ รวมถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศ และการละเมิดสิ ทธิโดยพิจารณาจาก เชื้อชาติ สี ผวิ ถิ่นกําเนิด ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ ความเป็ นพลเมือง ศาสนา อายุ เพศ (ร
สนิมยมทางเพศ ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิตใจ) ความผิดปกติทางพันธุกรรม การทํางานในเครื่ องแบบ มี สถานะเป็ น
ทหารผ่านศึก หรื อได้รับการคุม้ ครองโดยกฎข้อบังคับ กฎหมาย หรื อพระราชกฤษฎีกาใน ท้องถิ่น แว่นแคว้น หรื อรัฐบาลกลาง
ด้วยเหตุน้ ี คราวน์จึงมีนโยบายห้ามอย่างเคร่ งครัดไม่ให้ หัวหน้างาน เพือ่ นร่ วมงาน ผูค้ า้ ขาย หรื อลูกค้า เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ซึ่งเป็ นการกระทําที่ผดิ กฎหมาย รวมถึงล่วงละเมิดในรู ปแบบใดก็ตามดังที่กล่าวมา เราจะไม่ยนิ ยอมให้มีการประพฤติ ปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเกิดขึ้น และจะต้องมีการรายงานทันทีหากมีผปู ้ ระพฤติปฏิบตั ิดงั กล่าว ดังที่กาํ หนดไว้ ในนโยบายนี้ นอกจากนี้ นโยบาย
ของคราวน์ยงั ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตั ิต่อผูส้ มัครงานไม่วา่ จะ พิจารณาจากแง่มุมใดก็ตามดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้
คํานิยามของการล่วงละเมิดหมายถึงการกระทําทาง ร่ างกายและวาจาซึ่ง
หมิ่นประมาท หรื อแสดงความเป็ นปรปักษ์หรื อความเกลียดชังต่อปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งกล่าวมาข้างต้นและ:
●
มีเป้ าหมายหรื อผลกระทบในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่น่าหวาดหวัน ไม่เป็ นมิตร
หรื อน่ารังเกียจ
●
มีเป้ าหมายหรื อผลกระทบในการขัดขวางประสิ ทธิภาพการทํางานของปัจเจกบุคคล โดยไร้เหตุผล หรื อ
●
ส่ งผลกระทบในแง่ร้ายต่อโอกาสในการได้รับการว่าจ้างงานของปัจเจกบุคคล
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ตัวอย่างบางประการของการละเมิด ได้แก่: การเรี ยกชื่อด้วยฉายา การใส่ ร้ายป้ ายสี หรื อเหมารวม จัดประเภทในแง่ลบ, การข่มขู่
คุกคาม หรื อแสดงความประพฤติที่ไม่เป็ นมิตรซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะ ของบุคคลที่ตอ้ งได้รับการคุม้ ครอง, ตั้งใจล้อเลียนหรื อ
กลัน่ แกล้ง, แสดงวาจา หรื อติดวัสดุซ่ ึงมี ข้อความหรื อรู ปภาพหมิ่นประมาท หรื อแสดงความไม่เป็ นมิตร หรื อความเกลียดชัง
ต่อบุคคลหรื อ กลุ่มบุคคลเนื่องจากมีลกั ษณะที่ตอ้ งได้รับการคุม้ ครองบนผนัง กระดานข่าว หรื อที่อื่นใดก็ตามใน บริ เวณของ
บริ ษทั (หรื อทําการแพร่ กระจายผ่านสื่ อใดก็ตามในสถานที่ทาํ งาน)

นโยบายเกี่ยวกับการตกลงอย่างเป็ นธรรมและความจริ งในรายงานและบันทึก
พนักงานของ Crown ควรพยายามที่จะตกลงอย่างเป็ นธรรมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ พนักงานของบริ ษทั ห้าม
พนักงานของ Crown ไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรมจากบุคคลใดๆ ด้วย การจัดการ การปกปิ ด การใช้ในทางที่ผดิ ต่อ
ข้อมูลที่ได้รับสิ ทธิพเิ ศษ การบิดเบือนข้อเท็จจริ ง สําคัญหรื อแนวปฏิบตั ิอื่นใดในการตกลงที่ไม่เป็ นธรรม
พนักงานของ Crown จะต้องไม่จงใจสร้าง รักษา หรื อส่ งบันทึก รายงาน หรื อแถลงการณ์ ที่ไม่ถกู ต้อง เป็ นเท็จ
หรื อทําให้เข้าใจผิด พนักงานทุกคนของ Crown มีหน้าที่ในการรับรองว่า แถลงการณ์หรื อการแสดงออกใดๆ ที่กระ
ทําในนามของ Crown เป็ นความจริ งและถูกต้อง แม้วา่ นโยบายนี้จะใช้บงั คับกับการสื่ อสารทั้งหมดที่ทาํ ขึ้นในชื่อของ
Crown
แต่นโยบายนี้จะมีความ
สําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อแถลงการณ์
จดหมาย
หรื อเอกสารใดๆ
ที่ตอ้ ง
นําส่ งหรื ออาจได้รับการอ้างอิง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
การปลอมข้อมูลในบันทึก การส่ ง หรื อแถลงการณ์ถือเป็ นการกระทําประเภทหนึ่งที่มี แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการ
ละเมิดกฎหมาย ตลอดจนดูเหมือนว่ามีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น บุคคลที่ กรอกข้อมูลหรื อมีหน้าที่ผดิ ชอบหรื อผูท้ ี่
ทําแถลงการณ์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรื อหน่วยงานกํากับ ดูแลต้องใช้ความระมัดระวังเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบันทึกหรื อแถลงการณ์
ดังกล่าวมีความถูกต้อง ในเรื่ องนี้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ควรที่จะซื่อสัตย์และยอมรับว่าไม่รู้ แทนที่จะคาดเดา ในทํานองเดียวกัน
พนักงานของ Crown ควรตรวจสอบข้อเท็จจริ งเพือ่ ให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้มีความถูกต้อง แทนที่ จะให้ขอ้ มูลหรื อรายงาน
ไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรื อหน่วยงานกํากับดูแลโดยอาศัยการคาดเดา หรื อสมมติฐาน

นโยบายเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผูค้ วบคุม และสมาชิกทุกคนใน ฝ่ ายการเงินของ
Crown Holdings, Inc.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานทางการเงินจะต้อง ดําเนินการดังนี้
● มีส่วนร่ วมและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิที่ซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม รวมถึงการจัดการที่มี จริ ยธรรม ต่อผลประโยชน์ทบั
ซ้อนที่เกิดขึ้นจริ งหรื อเห็นได้ชดั ระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวและ ทางอาชีพ
● ส่ งเสริ มการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เป็ นธรรม ถูกต้อง ทันเวลา และเข้าใจได้ ในรายงานและเอกสารที่
Crown รวบรวมหรื อส่ งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริ กา
และในการสื่ อสารสาธารณะอื่นๆ
● ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ
● รายงานการฝ่ าฝื นหลักจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริ ยธรรมนี้ไปยังที่ปรึ กษาทัว่ ไป หรื อผูต้ ิดต่อใดๆ ที่ระบุไว้
ในเอกสารนี้ และรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น

หน้าที่ของพนักงาน
พนักงานทุกคนของ Crown ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารไปจนถึงผูจ้ ดั การโรงงานและพนักงานราย ชัว่ โมงและนอกเวลาจะต้อง
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ในหลักหลักจรรยาบรรณนี้ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนของ Crown ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่ใช้บงั คับทั้งมด โดยไม่คาํ นึงถึงแนวปฏิบตั ิในท้องถิ่นหรื ออุตสาหกรรมในพื้นที่ การไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายเหล่านี้อาจ ส่ งผลให้มีการดําเนินการทางวินยั ไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง
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พนักงานคนใดของ Crown ที่มีคาํ ถามว่าการกระทําบางอย่างที่ตนกําลังพิจารณาหรื อ สถานการณ์ที่ตนเกี่ยวข้อง
อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั หรื ออาจไม่เหมาะสมด้วยเหตุผล อื่นใด พนักงานนั้นควรถามหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ
โรงงาน
หรื อสํานักงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
เพือ่ ให้ได้รับการแก้ไขก่อนที่จะ
ดําเนินการหรื อปล่อยให้สถานการณ์ดาํ เนินต่อไป การปฏิบตั ิตามและขั้นตอนในการรายงาน
ผูบ้ ริ หารบางรายจะต้องส่ งการยืนยันที่มีการลงลายมือชื่อเป็ นระยะๆ เพือ่ เป็ นการยืนยันว่า ตนคุน้ เคยกับนโยบายของ
หลักหลักจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริ ยธรรมของ Crown และปฏิบตั ิ ตามนโยบายเหล่านั้นและไม่รู้ถึงการละเมิด
นโยบาย พนักงานคนใดที่รู้ถึงการละเมิดหลัก จรรยาบรรณนี้ตอ้ งรายงานการละเมิดไปยังหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การโรงงาน หรื อ
สํานักงานกํากับดูแล การปฏิบตั ิตามโดยทันที
พนักงานที่รายงานการละเมิดจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนจะไม่ได้ รับรู ปแบบใดๆ ของการ
ดําเนินการทางวินยั หรื อการตอบโต้จากการรายงานที่ทาํ ด้วยเจตนาสุ จริ ต
พนักงานที่เชื่อว่าตน
กําลังได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมอันเป็ นผลมาจากการทํารายงาน
ดังกล่าวควรรายงานเรื่ องนี้ไปยัง
สํานักงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามของบริ ษทั หรื อของแผนก
หาก
บริ ษทั พบว่าบุคคลใด
ทําการตอบโต้หรื อในลักษณะที่เป็ นการลงโทษพนักงานเนื่องจากการรายงาน ด้วยเจตนาสุ จริ ตต่อการละเมิด บุคคลนั้นจะได้รับ
การดําเนินการทางวินยั ไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

เจ้าหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตาม
Crown ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามดังต่อไปนี้

แผนกของบริ ษทั และในอเมริ กา
Adam Dickstein
รองประธานบริ ษทั ระดับอาวุโสและที่ปรึ กษาทัว่ ไป
Michael Rowley
ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาทัว่ ไป
แผนกยุโรป
Jean-François Lelouch
ผูช้ ่วยที่ปรึ กษาทัว่ ไป
แผนกเอเชียแปซิฟิก
Ee Ping Han
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมาย
สํานักงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านของการปฏิบตั ิตาม ต่อการ สร้างและการแก้ไขนโยบายที่ระบุ
ไว้ในคู่มือนี้ และต่อการปรับใช้ข้นั ตอนที่กาํ หนดไว้เพือ่ ให้บรรลุ นโยบายเหล่านี้

วิธีการรายงานการละเมิด
พนักงานทุกคนของ Crown ต้องรายงานการละเมิดนโยบายและขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในคู่มือ นี้โดยทันที พนักงาน
ของ Crown ที่มีเจตนาสุ จริ ตในการรายงานการละเมิดนโยบายหรื อขั้นตอน เหล่านี้จะไม่ได้รับการลงโทษหรื อการแก้แค้น
ไม่วา่ ในรู ปแบบใด
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พนักงานทุกคนที่รู้ถึงการละเมิดนโยบายหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิตามมีวธิ ีในการรายงาน 3 วิธี (1) ต่อหัวหน้างานของ
ตน (2) ต่อผูจ้ ดั การโรงงานหรื อผูท้ ี่มีตาํ แหน่งเทียบเท่า หรื อ (3) สํานักงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
พนักงานทุกคนควรรายงานการละเมิดต่อหัวหน้างานของตนก่อน หากพนักงานรู ้สึกลังเลที่ จะรายงานถึงการละเมิด
ต่อหัวหน้างานของตน (เช่น หากหัวหน้างานเกี่ยวข้องกับการละเมิดเป็ น การส่ วนตัว) พนักงานอาจรายงานการละเมิดต่อ
ผูจ้ ดั การโรงงานหรื อต่อสํานักงานกํากับดูแลการ ปฏิบตั ิตาม ในทั้งสองกรณี พนักงานที่มีเจตนาสุ จริ ตในการรายงานจะไม่ได้รับ
การลงโทษหรื อตอบ โต้เนื่องจากการรายงาน
ในการรายงานกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการละเมิดต่อสํานักงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามของ Crown พนักงานอาจเขียน
หรื อโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามดังต่อไปนี้

Adam Dickstein
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 5576
adam.dickstein@crowncork.com
Michael Rowley
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 3756
mike.rowley@crowncork.com
Jean-François Lelouch
CROWN Europe
7 rue Emmy Noether
93400 Saint-Ouen, France
+33 1 49184215
jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com
Ee Ping Han
CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
HarbourFront Place #03-01
HarbourFront Tower One
Singapore 098633
+65 6423 9888
ee-ping.han@crowncork.com.sg
นอกจากนี้
การร้องเรี ยนใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องบัญชี การควบคุมภายในหรื อการตรวจสอบบัญชีควร
สํานักงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามของ Crown ตามที่อยูห่ รื อหมายเลขโทรศัพท์ที่ ระบุไว้ขา้ งต้น

ติดต่อไปยัง

การร้องเรี ยนดังกล่าวสามารถส่ งได้อย่างเป็ นความลับและไม่ตอ้ งระบุชื่อ
หากคุณอยูใ่ นทวีปอเมริ กา คุณยังสามารถรายงานการละเมิดใด ๆ ผ่านสายจริ ยธรรมทางธุรกิจของ Crown ("สาย CBE ซึ่ง
บริ หารงานโดย Lighthouse Services ผูใ้ ห้บริ การอิสระซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้ รายงานที่ทาํ ผ่านสาย
CBE จะยังคงไม่ระบุชื่อตามคําขอ เมื่อต้องการเข้าถึงสาย CBE ให้ดูที่ www.lighthouse-services.com/crowncork.
(คาดว่าสาย CBE จะใช้งานได้ ณ แผนกที่ต้ งั อยูใ่ นเอเชียแปซิฟิกและยุโรปของ Crown ในช่วงต้นปี 2022).
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