
หลกัจรรณยาบรรณทางธรุกจิและจรยิธรรม

นโยบายท ั�วไป
Crown Holdings, Inc. และบรษัิทยอ่ยมนีโยบายใหก้รรมการ เจา้หนา้ที�และ

พนักงาน ทกุคนจะตอ้งเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัทั �ง
ตามลายลกัษณอ์กัษรและ เจตนารมณโ์ดยตลอดเวลาและในทกุทาง อกีทั �งพนักงาน
ทกุคนจะตอ้งมุง่มั�นที�จะปฏบิตัติาม มาตรฐานสงูสดุของจรยิธรรม ศลีธรรม ความ
ซื�อสตัยแ์ละความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ที�ของตนเอง

Crown มคีวามคาดหวงัวา่บคุคลที�สามทกุทา่นที� Crown มคีวามสมัพันธ์
ทางการคา้
สําหรับการจัดหาสนิคา้หรอืบรกิารซึ�งรวมถงึซพัพลายเออรข์องวตัถดุบิและเครื�องจักร
ซพัพลายเออรข์องสนิคา้และบรกิารอื�น ๆ ผูรั้บเหมา ที�ปรกึษานายหนา้ และตวัแทนที�
จะปฏบิตัติามหลกัการในจรรยาบรรณนี�ในลกัษณะที�กําหนดไวใ้นจรรยาบรรณของ
ซพัพลายเออรข์อง บรษัิท

นโยบายเฉพาะ
เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่พนักงานทกุคนจะปฏบิตัติามนโยบายทั�วไป Crown ไดป้รับ

ใชน้โยบาย เฉพาะหลายฉบบัตามที�กําหนดไวด้า้นลา่ง ถงึแมน้โยบายเฉพาะจะไม่
ครอบคลมุทกุสถานการณท์ี� อาจเป็นไปไดซ้ึ�งพนักงานอาจพบ แตน่โยบายเหลา่นั�น
จะกลา่วถงึปัญหาบางอยา่งที�อาจเกดิขึ�นได ้ หากพนักงานคนใด
มคํีาถามวา่การปฏบิตับิางอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืเป็นไปตามมาตรฐาน ของ
Crown หรอืไม่ พนักงานคนดงักลา่วควรสอบถามหวัหนา้งาน ผูจั้ดการโรงงาน หรอื
ฝ่าย กฎหมายในแผนกของตนโดยทนัที เวน้แตว่า่จะไดกํ้าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น
นโยบายเฉพาะและ การอา้งองิองิถงึ Crown หรอื "พนักงาน" ของบรษัิทจะมผีลใช ้
บงัคบักบัพนักงาน เจา้หนา้ที� และ กรรมการบรษัิทแตล่ะคนของ Crown Holdings, Inc.
และบรษัิทยอ่ย Crown จะใชน้โยบายเฉพาะ ในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฏ
เกณฑแ์ละขอ้บงัคบัที�ใชบ้งัคบัในเขตอํานาจศาลที� Crown Holdings, Inc. และบรษัิท
ยอ่ยดําเนนิธรุกจิ

นโยบายเกี�ยวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นและโอกาสของบรษิทั
Crown มนีโยบายไมใ่หม้ผีลประโยชนท์บัซอ้น เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุมตัจิากคณะ

กรรมการ บรษัิท "ผลประโยชนท์บัซอ้น" จะเกดิขึ�นเมื�อผลประโยชนส์ว่นตวัของ
บคุคลแทรกแซงผลประโยชน์ ของ Crown สถานการณค์วามขดัแยง้อาจเกดิขึ�นเมื�อ
พนักงาน เจา้หนา้ที�หรอืกรรมการบรษัิท
ดําเนนิการหรอืมผีลประโยชนท์ี�อาจทําใหย้ากตอ่การที�บคุคลนั�นจะปฏบิตังิานใหก้บั
Crown ได ้ อยา่งเป็นกลางและมปีระสทิธภิาพ เชน่ ถา้บคุคลนั�นมบีทบาทในองคก์รที�
ทําธรุกจิรว่มกบัหรอื แขง่ขนักบั Crown นอกจากนี� ผลประโยชนท์บัซอ้นยงัเกดิขึ�นเมื�อ
พนักงาน เจา้หนา้ที� หรอื กรรมการบรษัิทหรอืสมาชกิในครอบครัวของบคุคลนั�นไดรั้บ
ผลประโยชนส์ว่นตวัที�ไมเ่หมาะสมอนั เป็นผลมาจากตําแหน่งของบคุคลนั�นในบรษัิท
พนักงาน เจา้หนา้ที� หรอืกรรมการบรษัิทที�มขีอ้สงสยั เกี�ยวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นที�
อาจเกดิขึ�นควรปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายในแผนกของคณุ



โอกาสของบรษิทั
พนักงานของ Crown มหีนา้ที�ในการสง่เสรมิผลประโยชนท์ี�ชอบดว้ยกฎหมาย

ของ Crown เมื�อมโีอกาสที�จะทําเชน่นั�นไดแ้ละตอ้งไมก่ระทําการดงัตอ่ไปนี�
● ไดรั้บโอกาสเป็นการสว่นตวัใหก้บัตนเองซึ�งไดไ้ดม้าจากการใชท้รัพยส์นิ

ขอ้มลู หรอืตําแหน่งในบรษัิท
● ใชท้รัพยส์นิ ขอ้มลู หรอืตําแหน่งในบรษัิทเพื�อผลประโยชนส์ว่นตวั และ
● แขง่ขนักบั Crown

การปกป้องและการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั

พนกังานของ Crown ควรพยายามปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและมั�นใจวา่ไดใ้ชง้าน อยา่งมี

ประสิทธิภาพ การขโมย ความประมาท และการทาํใหเ้สียหายมีผลโดยตรงต่อความสามารถ ในการทาํกาํไรของบริษทั

ทรัพยสิ์นของ Crown รวมถึงคอมพิวเตอร์ ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ และ ระบบและไฟลก์ารสื�อสารจะถกู

นาํมาใชเ้ฉพาะเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกิจที�เหมาะสมและสาํหรับการ ใชง้านการเขา้ถึงและกิจกรรมที�ไดรั้บการอนุมติัจาก

หวัหนา้งานของพนกังาน

นโยบายการซื�อขายหลกัทรัพย์

การซื�อขายหุน้หรือหลกัทรัพยอื์�นๆ ของบริษทัที�ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือ "การชี�แนะ" ผูอื้�นโดยอาศยัขอ้มลู

สาํคญัที�มิใช่ขอ้มลูสาธารณะจะไม่สามารถกระทาํได้ ทั�งนี�ตามกฎหมายของ สหรัฐและโดยทั�วไปไม่สามารถกระ

ทาํไดใ้นประเทศอื�นๆ และควรพยายามทุกวถีิทางเพื�อหลีกเลี�ยง แมแ้ต่การดูเหมือนวา่พนกังานของ Crown ที�ซื�อหรือขายหุน้

หรือหลกัทรัพยอื์�นๆ (เช่น หลกัทรัพย์ ของลกูคา้หรือซพัพลายเออร์ของ Crown)
ทาํเช่นนั�นในลกัษณะที�ทาํกาํไรจากขอ้มลูภายใน ดงักล่าว พนกังานของ Crown ไม่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้รือแชร์ขอ้มลู

สาํคญัที�มิใช่ขอ้มลูสาธารณะ เพื�อวตัถุประสงคใ์นการซื�อขายหุน้ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที�ใชบ้งัคบัการซื�อขายหลกัทรัพยมี์

ผลใชก้บัหุน้ของ Crown ที�พนกังานของ Crown และครอบครัวโดยตรงของพนกังานที�เป็นเจา้ของ โดยตรง และรวมถึง

หุน้ของ Crown ที�เป็นสิทธิประโยชนข์องพนกังานหรือบญัชีการเกษียณที� พนกังานมีสิทธิหรือสามารถจดัการการลงทุนของ

ตน

ขอ้มลูภายในอาจยากต่อการกาํหนดความหมาย แต่โดยทั�วไปแลว้จะหมายถึงขอ้มลูที�มิใช่ ขอ้มลูสาธารณะที�นกัลงทุน

ที�มีวจิารณญาณจะใชพิ้จารณาเพื�อตดัสินใจเกี�ยวกบัการซื�อ การถือ หรือ การขายหุน้ในบริษทัที�ซื�อขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์

เนื�องจากมาตรฐานนี�อาจมีความคลุมเครือ ดงันั�นควรระมดัระวงัไม่ใหมี้ความผดิพลาดในการซื�อขายเพื�อ

ทาํใหแ้น่ใจวา่จะไม่มีแมก้ระทั�งการ ดูเหมือนวา่มีการปฏิบติัที�ไม่เหมาะสม

Crown สนบัสนุนใหพ้นกังานลงทุนในหุน้ของ Crown ในระยะยาว การที�พนกังานของ Crown ซื�อขายหุน้

โดยเกง็กาํไรระยะสั�นอาจทาํใหดู้เหมือนวา่จะมีความเป็นไปไดข้องการซื�อขาย หุน้โดยใชข้อ้มลูภายใน ดงันั�น Crown จึงมีน

โยบายที�ไม่สนบัสนุนเป็นอยา่งยิ�งใหมี้การซื�อขายหุน้ ของ Crown ในระยะสั�น

เพื�อคงรักษาไวซึ้�งการปฏิบติัตามนโยบายการซื�อขายหลกัทรัพยข์อง Crown ดงันั�น Crown จึง

กาํหนดใหพ้นกังานที�โดยทั�วไปแลว้มีการเขา้ถึงขอ้มลูสาํคญัที�มิใช่ขอ้มลูสาธารณะใหก้ระทาํการ ดงัต่อไปนี� แมว้า่บุคคลนั�นจะ

ไม่มีการเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวในเวลาที�มีการซื�อหรือขายที�ไดรั้บการ พิจารณา ไดรั้บอนุญาตใหซื้�อขายจากฝ่ายกฎหมายเป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนการซื�อขายจริง พนกังาน ของ Crown ที�

มีคาํถามเกี�ยวกบัความเหมาะสมของความประพฤติของตนภายใตน้โยบายนี�ควรขอ คาํแนะนาํจากฝ่ายกฎหมายของ Crown
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เนื�องจาก Crown เป็นผูอ้อกหุน้ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมหลกัทรัพยข์องสหรัฐ อเมริกา ขอ้หา้มเกี�ยวกบั

การซื�อขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัหุน้ของ Crown จะมีผลใชก้บัพนกังาน ตวัแทน ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที�

และกรรมการบริษทัทั�วโลกของ Crown

นโยบายเกี�ยวกบัขอ้ตกลงต่างประเทศ

การบงัคบัตามกฎระหวา่งประเทศ

Crown ตอ้งปฏิบติัตามโปรแกรมและกฎหมายการคว ํ�าบาตรทางเศรษฐกิจและการคา้ที�บงัคบัใช้ ตวัอยา่งเช่น

สาํนกังานควบคุมทรัพยสิ์นต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบงัคบัใชข้อ้จาํกดัของสหรัฐอเมริกาในการดาํเนินธุรกิจกบับาง

ประเทศ นิติบุคคล และบุคคล

กฎหมายควบคุมการส่งออก

Crown ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมการส่งออกทั�งหมดที�ใชบ้งัคบัในประเทศและขา้ม ประเทศ ตวัอยา่งเช่น

กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาการมีผลใชบ้งัคบักบัการส่งออก และการส่งของกลบัซึ�งสินคา้และเทคโนโลยี

ของสหรัฐอเมริกา ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่ง กฎหมายเหล่านี�หา้มบริษทัของสหรัฐอเมริกาและบริษทัยอ่ยของบริษทัเหล่านั�น

รวมถึงบริษทัที�ตั�งอยู่ นอกสหรัฐอเมริกา ไม่ใหด้าํเนินการทาํธุรกรรมบางอยา่งทั�งโดยทางตรงและทางออ้มกบับางประเทศ

พนกังานคนใดของ Crown ที�มีคาํถามเกี�ยวกบัการใชก้ฎหมายคว ํ�าบาตร ต่อตา้นการคว ํ�าบาตรส่งออกควรปรึกษา กบัฝ่าย

กฎหมายในแผนกของเขาหรือเธอ

นโยบายต่อตา้นการทุจริต

หา้มพนกังาน เจา้หนา้ที� กรรมการบริษทัของ Crown หรือบุคคลที�สามที�เป็นบุคคลอิสระซึ�ง

ดาํเนินการในนามของบริษทัจ่าย เสนอ หรือสญัญาวา่จะจ่าย หรืออนุญาตใหมี้การจ่ายเงินใหก้บั คู่สญัญาใดๆ ไม่วา่ภาครัฐหรือ

เอกชนในประเทศใดๆ เพื�อเป็นการรับรองผลประโยชนที์�ไม่เหมาะสม สาํหรับบริษทั นอกจากนี� บุคคลเหล่านั�นตอ้งไม่ยอมรับ

หรือเรียกร้องการจ่ายเงินดงักล่าว “การ จ่ายเงิน” รวมถึงการใหสิ้นบนหรือเงินใตโ้ตะ๊ ตลอดจนการใหสิ้�งที�มีมลูค่า ไม่วา่จะจบั

ตอ้งหรือจบั ตอ้งไม่ได้ (เช่น ของขวญั การเลี�ยงตอ้นรับ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การบริจาคเพื�อการกศุล การ สนบัสนุนทางการ

เมือง การจา้งบุคคลหรือญาติ)

ดูใบรับรองการต่อตา้นการทุจริตและการป้องกนัการฟอกเงินของ Crown

ของขวญั การบริจาค การเลี�ยงตอ้นรับและการเอื�อประโยชน์

Crown ตระหนกัวา่การแลกเปลี�ยนมารยาททางธุรกิจเป็นครั� งคราว เช่น ของขวญั มื�อ อาหาร และการเลี�ยงตอ้นรับ

ที�มีราคาพอสมควร (รวมถึงการเชิญไปร่วมกิจกรรมกีฬาหรืองานเลี�ยง ในวนัหยดุ) เป็นแนวปฏิบติัทั�วไปที�

ทาํขึ�นเพื�อสร้างความเป็นมิตรและความเชื�อมั�นในความสมัพนัธ์ ดงันั�น นโยบายนี�ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อขดัขวางการใหห้รือ

ยอมรับตามมารยาทดงักล่าว โดยมี เงื�อนไขวา่มลูค่าของขวญัตอ้งสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ที�มีการเสนอใหแ้ละยอมรับหรือสอด

คลอง้กบั แนวปฏิบติัทางธุรกิจที�ไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไปในประเทศและอุตสาหกรรมนั�น ตลอดจนไม่ไดมุ่้ง หมายที�จะมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งพนกังานควรหลีกเลี�ยงการ กระทาํใดๆ ที�อาจสร้างความเขา้ใจถึงความ

ไม่เหมาะสมพนกังานที�ไดรั้บการเสนอหรือรับได้ ของขวญัที�มีลกัษณะซึ�งอาจขดัต่อนโยบายนี�ควรปฏิเสธอยา่งสุภาพหรือคืน

ของขวญันั�น

หา้มพนกังานของ Crown ใหห้รือรับสิ�งใดที�มีมลูค่าเกินกวา่ความสมควรแก่หรือจากลกูคา้ ในปัจจุบนัหรือใน

อนาคต ซพัพลายเออร์ ผูข้าย เจา้หนา้ที�รัฐ หรือเจา้หนา้ที�ของพรรคการเมืองหรือ บุคคลอื�นในตาํแหน่งที�คลา้ยกนั หา้มการให้

หรือการยอมรับของขวญัที�เป็นเงินสด (รวมถึงสิ�ง เทียบเท่าเงินสด เช่น หุน้หรือพนัธบตัร) เงินกูส่้วนบุคคล ส่วนลด หรือของขวั

ญ หรือการเอื�อประโยชนอื์�นใดที�อาจไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นสินบนหรือเงินใตโ้ตะ๊ หรือการจ่ายเงินที�ผดิกฎหมาย หรือ

ผดิศีลธรรมโดยเดด็ขาด โดยไม่คาํนึงถึงมลูค่า นอกจากนี� พนกังานของ Crown ยงัไม่สามารถ เรียกร้องของขวญั สิ�ง

ตอบแทน หรือมื�ออาหาร หรือการเชิญไปงานเลี�ยงตอ้นรับจากบุคคลที� Crown ทาํธุรกิจหรือกาํลงัเจรจาเพื�อทาํธุรกิจดว้ย ไม่
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วา่ภายใตส้ถานการณ์ใดๆ เงินทุนในบริษทัของ Crown จะไม่สามารถ

นาํไปใชอ้ยา่งผดิกฎหมายเพื�อการสนบัสนุนทางการเมืองอยา่งใดๆ

นโยบายนี� มุ่งที�จะใชบ้งัคบักบัพนกังาน เจา้หนา้ที� และกรรมการบริษทัทั�งหมดของ Crown และสมาชิกโดยตรงใน

ครอบครัว ตลอดจนบุคคลที�สามที�เป็นบุคคลอิสระซึ�งกระทาํในนามของบริษทั รวมถึงตวัแทนที�เป็นบุคคลที�สาม ตวัแทนจดั

จาํหน่าย ที�ปรึกษา ผูรั้บจา้ง และลอ็บบี�ยสิตแ์ละคู่คา้ กิจการร่วมของ Crown โปรดอ่านคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริต

ของ Crown สาํหรับ รายละเอียดเพิ�มเติมและตวัอยา่งของปัญหาที�อาจเกิดขึ�น หากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมีคาํถามใดๆ เกี�ยวกบัการ

ใชบ้งัคบันโยบายนี� บุคคลนั�นควรเปิดเผยสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งและขอการอนุมติัจาก ประธานแผนกที�เกี�ยวขอ้งหรือจากฝ่าย

กฎหมายของ Crown

นโยบายเกี�ยวกบักฎหมายต่อตา้นการผกูขาดและการแข่งขนั

Crown แข่งขนัอยา่งมุ่งมั�น เป็นธรรม และเป็นอิสระในการทาํธุรกิจในลกัษณะที�มีจริยธรรม ในทุกพื�นที�ของตลาด

สาํหรับผลิตภณัฑข์อง Crown กฎหมายต่อตา้นการผกูขาดและการแข่งขนั ของประเทศที� Crown
ทาํธุรกิจเป็นรากฐานขององคก์รอิสระที�แข่งขนัได้

Crown กาํหนดใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผกูขาดและการแข่งขนั ของประเทศที� Crown
ทาํธุรกิจอยูอ่ยา่งเคร่งครัด ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื�นๆ อีกหลาย ประเทศซึ�ง Crown
ทาํธุรกิจมีกฎหมายบญัญติัหา้มการทาํสญัญา ความเขา้ใจหรือการพดูคุยกบั คู่แข่งรายใดรายหนึ�งของเราเกี�ยวกบัราคาหรือ

ส่วนลด ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของการขาย รวมถึง เงื�อนไขเครดิต กาํไร ส่วนต่างของกาํไรหรือตน้ทุน ส่วนแบ่งทางการตลาด

แนวปฏิบติัหรือช่องทาง ในการจดัจาํหน่าย การประมลูหรือความตั�งใจในการประมลู การขยายความสามารถหรือการเขา้สู่

ตลาดใหม่ การเลือก การจดัประเภท การปฏิเสธ หรือการบอกเลิกของลุกคา้หรือชั�นของลกูคา้ พื�นที� ในการขายหรือตลาด การ

แลกเปลี�ยนขอ้มลูการแข่งขนั หรือประเดน็อื�นใดที�ไม่สอดคลอ้งกบั เสรีภาพในการ

ดาํเนินการและความไม่เป็นอิสระของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ

ประธานแผนกและรองประธานฝ่ายขายและฝ่ายกฎหมายยดึมั�นตามความมุ่งมั�นของ Crown ร่วมกนัในการปฏิบติั

ตามกฎหมายต่อตา้นการผกูขาดและการแข่งขนั โปรดปรึกษาบุคคลเหล่านั�น ก่อนมีการออกส่วนลด การคืนเงิน ค่าใชจ่้ายที�แตก

ต่างออกไปหรือการปรับราคาอื�นๆ หรือ ขอ้

กาํหนดหรือเงื�อนไขในการขายที�ต่างกนัใหก้บัลกูคา้ที�ต่างกนัสาํหรับผลิตภณัฑเ์ดียวกนั หรือ หากคุณมีคาํถามหรือขอ้สงสยัใดๆ

และตอ้งการความช่วยเหลือในการทาํความเขา้ใจและการ ปฏิบติัตามนโยบายนี�ไม่วา่ในเวลาใดๆ

นโยบายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั

Crown ตระหนกัดีวา่การปกป้องสุขภาพของมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มเป็นแนวปฏิบติัทาง ธุรกิจที�มีเหมาะสมซึ�งจะ

อนุรักษท์รัพยากรและปกป้องพนกังาน ลกูคา้ สาธารณะชนโดยทั�วไป และ สภาพแวดลอ้ม พนกังานแต่ละคนของ Crown
มีความรับผดิชอบร่วมกนัในการรับรอง ความสาํเร็จในระยะยาวของ Crown

ในการปรับใชน้โยบายนี� Crown และพนกังานของบริษทัจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�

● มุ่งมั�นในการเป็นผูน้าํโดยดาํเนินธุรกิจของ Crown ตามขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบ ตลอดจนมาตรฐานและนโยบาย

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของ Crown
● ส่งเสริมวฒันธรรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัในเชิงรุกโดยการ เพิ�มความตระหนกัและความรู้ทุก

ระดบัพนกังานและมุ่งมั�นในการปกป้องและ ความเป็นอยูที่�ดีของพนกังานแต่ละคน

● ส่งเสริมการป้องกนัมลพิษโดยเนน้การลดแหล่งที�มาและการอนุรักษท์รัพยากร รวมถึงขอ้ควรคาํนึงดา้นสิ�งแวดลอ้ม

สุขภาพ และความปลอดภยัในเกณฑที์� โครงการ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และการซื�อไดรั้บการประเมิน
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● กาํหนดใหพ้นกังานแต่ละคนรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของตนเอง

เพื�อนร่วมงาน และบริษทั

● ประเมินผลการปฏิบติังานและโปรแกรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และความ ปลอดภยัและมุ่งมั�นในการพฒันา

เป้าหมายอยา่งต่อเนื�องที�จะใหอุ้บติัเหตุเป็นศนูยแ์ละผลกระทบเป็นศนูย์

นโยบายเกี�ยวกบัความลบัทางการคา้และขอ้มลูลบั

ขอ้มลูทางธุรกิจ

ในทุกวนั พนกังานของ Crown ทาํงานกบัขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัและธุรกิจของบริษทั ขอ้มลูนี�รวมถึงแผน

ธุรกิจ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การตลาดและการกาํหนดราคา รายชื�อ ลกูคา้ และแผนสาํหรับธุรกิจและกิจการใหม่ๆ

ธุรกิจของ Crown อาจไดรั้บความเสียหายหาก มีการเปิดเผยขอ้มลูนี� ต่อคู่แข่งหรือบุคคลอื�นภายนอกบริษทั

พนกังานแต่ละคนของ Crown ควรสนันิษฐานวา่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นความลบั (ยกเวน้ใน กรณีที� Crown ได้

เปิดเผยขอ้มลูในรายงานที�ตีพิมพห์รือพนกังานสามารถตรวจสอบไดว้า่ขอ้มลู ดงักล่าวเป็นขอ้มลูสาธารณะ) ในทาํนองเดียวกนั

พนกังานแต่ละคนของ Crown ควรสนันิษฐานวา่ ขอ้มลูทั�งหมดที�ไดรั้บการเปิดเผยต่อ Crown โดยลกูคา้และซพัพลาย

เออร์ของบริษทัเป็นความลบั (ยกเวน้ในกรณีที�ลกูคา้หรือซพัพลายเออร์ไดใ้หค้วามยนิยอมอยา่งชดัแจง้ต่อการเปิดเผยขอ้มลู

หรือพนกังานสามารถตรวจสอบไดว้า่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูสาธารณะ) พนกังานแต่ละคนของ Crown มีหนา้ที�ทั�งใน

ระหวา่งและหลงัการจา้งงานของตนในการเกบ็ขอ้มลูที�เป็นความลบัทั�งหมด ไวใ้นความเชื�อมั�น และงดเวน้การเปิดเผยขอ้มลู

ใดๆ ดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกบริษทัโดยไม่ไดรั้บ ความยนิยอมล่วงหนา้จากบริษทั และงดเวน้การใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื�อวตัถุ

ประสงคใ์ดๆ นอกเหนือ จากการปฏิบติัหนา้ที�ของตนต่อบริษทั ยกเวน้ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายที� ใช้

บงัคบั ไม่มีส่วนใดในนโนบายนี�หรือขอ้ตกลงอื�นใดกบั Crown ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกบ็รักษา ความลบัที�จะขดัขวางพนกังาน

ของ Crown ไม่ใหร้ายงานการละเมิดต่อเจา้หนา้ที�ของรัฐบาล หรือ

ดาํเนินการเปิดเผยที�ไดรั้บความคุม้ครองภายใตบ้ทบญัญติัเกี�ยวกบัผูร้ายงานของกฎหมายที�ใชบ้งัคบั

ขอ้มลูส่วนบุคคล

ขอ้มลูส่วนบุคคลจะไดรั้บการเกบ็รวบรวมและรักษาไวอ้ยา่งเป็นความลบัเพื�อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสามารถเขา้ถึงได

เฉพาะตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบัและเฉพาะกบับุคคลที�มีธุรกิจที�ถกูกฎหมาย เท่านั�นที�ตอ้งทราบขอ้มลู

นโยบายเกี�ยวกบัความเสมอภาคทางโอกาสในการวา่จา้งงาน การเลือกปฏิบติั และ การล่วงละเมิด

พนกังานทุกคนมีสิทธิที�จะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติ และดว้ยเหตุนั�น พนกังานทุกคนจึงมีสิทธิที�

จะปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มซึ�งปราศจากการเลือกปฏิบติัในการวา่จา้ง งานซึ�งผดิกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงการล่วงละเมิด

ทางเพศ และการละเมิดสิทธิโดยพิจารณาจาก เชื�อชาติ สีผวิ ถิ�นกาํเนิด ชาติพนัธ์ุ สญัชาติ ความเป็นพลเมือง ศาสนา อายุ เพศ (ร

สนิมยมทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ) ความผดิปกติทางพนัธุกรรม การทาํงานในเครื�องแบบ มี สถานะเป็น

ทหารผา่นศึก หรือไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎขอ้บงัคบั กฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกาใน ทอ้งถิ�น แวน่แควน้ หรือรัฐบาลกลาง

ดว้ยเหตุนี� คราวนจึ์งมีนโยบายหา้มอยา่งเคร่งครัดไม่ให้ หวัหนา้งาน เพื�อนร่วมงาน ผูค้า้ขาย หรือลกูคา้ เลือกปฏิบติัต่อพนกังาน

ซึ�งเป็นการกระทาํที�ผดิ กฎหมาย รวมถึงล่วงละเมิดในรูปแบบใดกต็ามดงัที�กล่าวมา เราจะไม่ยนิยอมใหมี้การประพฤติ ปฏิบติั

ดงักล่าวเกิดขึ�น และจะตอ้งมีการรายงานทนัทีหากมีผูป้ระพฤติปฏิบติัดงักล่าว ดงัที�กาํหนดไว้ ในนโยบายนี� นอกจากนี� นโยบาย

ของคราวนย์งัหา้มมิใหมี้การเลือกปฏิบติัต่อผูส้มคัรงานไม่วา่จะ พิจารณาจากแง่มุมใดกต็ามดงัที�ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้

สาํหรับวตัถุประสงคข์องนโยบายนี� คาํนิยามของการล่วงละเมิดหมายถึงการกระทาํทาง ร่างกายและวาจาซึ�ง

หมิ�นประมาท หรือแสดงความเป็นปรปักษห์รือความเกลียดชงัต่อปัจเจกบุคคล ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซึ�งกล่าวมาขา้งตน้และ:

● มีเป้าหมายหรือผลกระทบในการสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�น่าหวาดหวนั ไม่เป็นมิตร

หรือน่ารังเกียจ

● มีเป้าหมายหรือผลกระทบในการขดัขวางประสิทธิภาพการทาํงานของปัจเจกบุคคล โดยไร้เหตุผล หรือ

● ส่งผลกระทบในแง่ร้ายต่อโอกาสในการไดรั้บการวา่จา้งงานของปัจเจกบุคคล
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ตวัอยา่งบางประการของการละเมิด ไดแ้ก่: การเรียกชื�อดว้ยฉายา การใส่ร้ายป้ายสี หรือเหมารวม จดัประเภทในแง่ลบ, การข่มขู่

คุกคาม หรือแสดงความประพฤติที�ไม่เป็นมิตรซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะ ของบุคคลที�ตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง, ตั�งใจลอ้เลียนหรือ

กลั�นแกลง้, แสดงวาจา หรือติดวสัดุซึ� งมี ขอ้ความหรือรูปภาพหมิ�นประมาท หรือแสดงความไม่เป็นมิตร หรือความเกลียดชงั

ต่อบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลเนื�องจากมีลกัษณะที�ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองบนผนงั กระดานข่าว หรือที�อื�นใดกต็ามใน บริเวณของ

บริษทั (หรือทาํการแพร่กระจายผา่นสื�อใดกต็ามในสถานที�ทาํงาน)

นโยบายเกี�ยวกบัการตกลงอยา่งเป็นธรรมและความจริงในรายงานและบนัทึก

พนกังานของ Crown ควรพยายามที�จะตกลงอยา่งเป็นธรรมกบัลกูคา้ ซพัพลายเออร์ และ พนกังานของบริษทั หา้ม

พนกังานของ Crown ไม่ใหใ้ชป้ระโยชนที์�ไม่เป็นธรรมจากบุคคลใดๆ ดว้ย การจดัการ การปกปิด การใชใ้นทางที�ผดิต่อ

ขอ้มลูที�ไดรั้บสิทธิพิเศษ การบิดเบือนขอ้เทจ็จริง สาํคญัหรือแนวปฏิบติัอื�นใดในการตกลงที�ไม่เป็นธรรม

พนกังานของ Crown จะตอ้งไม่จงใจสร้าง รักษา หรือส่งบนัทึก รายงาน หรือแถลงการณ์ ที�ไม่ถกูตอ้ง เป็นเทจ็

หรือทาํใหเ้ขา้ใจผดิ พนกังานทุกคนของ Crown มีหนา้ที�ในการรับรองวา่ แถลงการณ์หรือการแสดงออกใดๆ ที�กระ

ทาํในนามของ Crown เป็นความจริงและถกูตอ้ง แมว้า่ นโยบายนี�จะใชบ้งัคบักบัการสื�อสารทั�งหมดที�ทาํขึ�นในชื�อของ

Crown แต่นโยบายนี�จะมีความ สาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อแถลงการณ์ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ ที�ตอ้ง

นาํส่งหรืออาจไดรั้บการอา้งอิง โดยเจา้หนา้ที�ของรัฐบาล

การปลอมขอ้มลูในบนัทึก การส่ง หรือแถลงการณ์ถือเป็นการกระทาํประเภทหนึ�งที�มี แนวโนม้ที�จะก่อใหเ้กิดการ

ละเมิดกฎหมาย ตลอดจนดูเหมือนวา่มีความไม่เหมาะสมเกิดขึ�น บุคคลที� กรอกขอ้มลูหรือมีหนา้ที�ผดิชอบหรือผูที้�

ทาํแถลงการณ์ต่อเจา้หนา้ที�ของรัฐบาลหรือหน่วยงานกาํกบั ดูแลตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพื�อใหม้ั�นใจวา่บนัทึกหรือแถลงการณ์

ดงักล่าวมีความถกูตอ้ง ในเรื�องนี� เมื�อมีปัญหาเกิดขึ�น ควรที�จะซื�อสตัยแ์ละยอมรับวา่ไม่รู้ แทนที�จะคาดเดา ในทาํนองเดียวกนั

พนกังานของ Crown ควรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเพื�อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูเหล่านี� มีความถกูตอ้ง แทนที� จะใหข้อ้มลูหรือรายงาน

ไปยงัเจา้หนา้ที�ของรัฐบาลหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลโดยอาศยัการคาดเดา หรือสมมติฐาน

นโยบายเกี�ยวกบัรายงานทางการเงิน

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหาร ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน ผูค้วบคุม และสมาชิกทุกคนใน ฝ่ายการเงินของ

Crown Holdings, Inc.ที�มีหนา้ที�รับผดิชอบในการรายงานทางการเงินจะตอ้ง ดาํเนินการดงันี�

● มีส่วนร่วมและส่งเสริมการปฏิบติัที�ซื�อสตัยแ์ละมีจริยธรรม รวมถึงการจดัการที�มี จริยธรรม ต่อผลประโยชนท์บั

ซอ้นที�เกิดขึ�นจริงหรือเห็นไดช้ดัระหวา่งความสมัพนัธ์ส่วนตวัและ ทางอาชีพ

● ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น เป็นธรรม ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเขา้ใจได้ ในรายงานและเอกสารที�

Crown รวบรวมหรือส่งต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา

และในการสื�อสารสาธารณะอื�นๆ

● ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบั

● รายงานการฝ่าฝืนหลกัจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมนี�ไปยงัที�ปรึกษาทั�วไป หรือผูติ้ดต่อใดๆ ที�ระบุไว้

ในเอกสารนี�  และรับผดิชอบต่อการปฏิบติัตามที�ระบุไวข้า้งตน้

หนา้ที�ของพนกังาน

พนกังานทุกคนของ Crown ตั�งแต่ผูบ้ริหารไปจนถึงผูจ้ดัการโรงงานและพนกังานราย ชั�วโมงและนอกเวลาจะตอ้ง

ปฏิบติัตามนโยบายที�กาํหนดไวใ้นหลกัหลกัจรรยาบรรณนี� นอกจากนี� พนกังานทุกคนของ Crown ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัที�ใชบ้งัคบัทั�งมด โดยไม่คาํนึงถึงแนวปฏิบติัในทอ้งถิ�นหรืออุตสาหกรรมในพื�นที� การไม่ปฏิบติัตาม

นโยบายเหล่านี�อาจ ส่งผลใหมี้การดาํเนินการทางวนิยัไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจา้ง

6



พนกังานคนใดของ Crown ที�มีคาํถามวา่การกระทาํบางอยา่งที�ตนกาํลงัพิจารณาหรือ สถานการณ์ที�ตนเกี�ยวขอ้ง

อาจไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั หรืออาจไม่เหมาะสมดว้ยเหตุผล อื�นใด พนกังานนั�นควรถามหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ

โรงงาน หรือสาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม เพื�อใหไ้ดรั้บการแกไ้ขก่อนที�จะ

ดาํเนินการหรือปล่อยใหส้ถานการณ์ดาํเนินต่อไป การปฏิบติัตามและขั�นตอนในการรายงาน

ผูบ้ริหารบางรายจะตอ้งส่งการยนืยนัที�มีการลงลายมือชื�อเป็นระยะๆ เพื�อเป็นการยนืยนัวา่ ตนคุน้เคยกบันโยบายของ

หลกัหลกัจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมของ Crown และปฏิบติั ตามนโยบายเหล่านั�นและไม่รู้ถึงการละเมิด

นโยบาย พนกังานคนใดที�รู้ถึงการละเมิดหลกั จรรยาบรรณนี�ตอ้งรายงานการละเมิดไปยงัหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการโรงงาน หรือ

สาํนกังานกาํกบัดูแล การปฏิบติัตามโดยทนัที

พนกังานที�รายงานการละเมิดจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีเกียรติและศกัดิ� ศรี ตลอดจนจะไม่ได้ รับรูปแบบใดๆ ของการ

ดาํเนินการทางวนิยัหรือการตอบโตจ้ากการรายงานที�ทาํดว้ยเจตนาสุจริต พนกังานที�เชื�อวา่ตน

กาํลงัไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมอนัเป็นผลมาจากการทาํรายงาน ดงักล่าวควรรายงานเรื�องนี�ไปยงั

สาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามของบริษทัหรือของแผนก หาก บริษทัพบวา่บุคคลใด

ทาํการตอบโตห้รือในลกัษณะที�เป็นการลงโทษพนกังานเนื�องจากการรายงาน ดว้ยเจตนาสุจริตต่อการละเมิด บุคคลนั�นจะไดรั้บ

การดาํเนินการทางวนิยัไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจา้ง

เจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม

Crown ไดแ้ต่งตั�งเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามดงัต่อไปนี�

แผนกของบริษทัและในอเมริกา

Adam Dickstein
รองประธานบริษทัระดบัอาวโุสและที�ปรึกษาทั�วไป

Michael Rowley
ผูช่้วยที�ปรึกษาทั�วไป

แผนกยโุรป

Jean-François Lelouch
ผูช่้วยที�ปรึกษาทั�วไป

แผนกเอเชียแปซิฟิก

Ee Ping Han
ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย

สาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมีหนา้ที�รับผดิชอบในทุกดา้นของการปฏิบติัตาม ต่อการ สร้างและการแกไ้ขนโยบายที�ระบุ

ไวใ้นคู่มือนี�  และต่อการปรับใชข้ั�นตอนที�กาํหนดไวเ้พื�อใหบ้รรลุ นโยบายเหล่านี�

วธีิการรายงานการละเมิด

พนกังานทุกคนของ Crown ตอ้งรายงานการละเมิดนโยบายและขั�นตอนที�กาํหนดไวใ้นคู่มือ นี�โดยทนัที พนกังาน

ของ Crown ที�มีเจตนาสุจริตในการรายงานการละเมิดนโยบายหรือขั�นตอน เหล่านี�จะไม่ไดรั้บการลงโทษหรือการแกแ้คน้

ไม่วา่ในรูปแบบใด
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พนกังานทุกคนที�รู้ถึงการละเมิดนโยบายหรือขั�นตอนการปฏิบติัตามมีวธีิในการรายงาน 3 วธีิ (1) ต่อหวัหนา้งานของ

ตน (�) ต่อผูจ้ดัการโรงงานหรือผูที้�มีตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ (�) สาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม

พนกังานทุกคนควรรายงานการละเมิดต่อหวัหนา้งานของตนก่อน หากพนกังานรู้สึกลงัเลที� จะรายงานถึงการละเมิด

ต่อหวัหนา้งานของตน (เช่น หากหวัหนา้งานเกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดเป็น การส่วนตวั) พนกังานอาจรายงานการละเมิดต่อ

ผูจ้ดัการโรงงานหรือต่อสาํนกังานกาํกบัดูแลการ ปฏิบติัตาม ในทั�งสองกรณี พนกังานที�มีเจตนาสุจริตในการรายงานจะไม่ไดรั้บ

การลงโทษหรือตอบ โตเ้นื�องจากการรายงาน

ในการรายงานกรณีที�สงสยัวา่จะมีการละเมิดต่อสาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามของ Crown พนกังานอาจเขียน

หรือโทรศพัทไ์ปหาเจา้หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามดงัต่อไปนี�

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

นอกจากนี� การร้องเรียนใดๆ เกี�ยวกบัเรื�องบญัชี การควบคุมภายในหรือการตรวจสอบบญัชีควร ติดต่อไปยงั

สาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามของ Crown ตามที�อยูห่รือหมายเลขโทรศพัทที์� ระบุไวข้า้งตน้

การร้องเรียนดงักล่าวสามารถส่งไดอ้ยา่งเป็นความลบัและไม่ตอ้งระบุชื�อ

หากคุณอยูใ่นทวปีอเมริกา คุณยงัสามารถรายงานการละเมิดใด ๆ ผา่นสายจริยธรรมทางธุรกิจของ Crown ("สาย CBE ซึ�ง

บริหารงานโดย Lighthouse Services ผูใ้หบ้ริการอิสระซึ�งเป็นบุคคลภายนอก ภายใตก้ฎหมายที�บงัคบัใช้ รายงานที�ทาํผา่นสาย

CBE จะยงัคงไม่ระบุชื�อตามคาํขอ  เมื�อตอ้งการเขา้ถึงสาย CBE ใหดู้ที� www.lighthouse-services.com/crowncork.

(คาดวา่สาย CBE จะใชง้านได ้ณ แผนกที�ตั�งอยูใ่นเอเชียแปซิฟิกและยโุรปของ Crown ในช่วงตน้ปี ����).
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