
Crown Holdings, Inc. ซึ่งรวมทุกบริษัทในเครือทั่วโลก (“Crown”) มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริ
ยธรรมและรับผิดชอบในทุกด้�นของก�รดำ�เนินง�นของเร�  หลักจรรย�บรรณและจริยธรรมท�งธุรกิจ
ของ Crown (“กฎระเบียบของ Crown”) ที่ใช้กับกรรมก�รบริษัท เจ้�หน้�ที่ และพนักง�นของ Crown 
และมีอยูบนเว็บไซต์ของบริษัท* ซึ่ง ควบคุมหลักจรรย�บรรณของตนเอง  ในเอกส�รนั้น Crown มุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติต�มข้อคว�มท�งกฎหม�ย รวมถึงจิตวิญญ�ณ ในประเทศที่ซึ่งบริษัท ดำ�เนินง�น และกำ�หนดให้
พนักง�นทุกคนของบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นสูงสุดด้�นจริยธรรม คุณธรรม คว�มซื่อสัตย์ แล
ะคว�มเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่

หลักจรรย�บรรณของซัพพล�ยเออร์นี้ (“กฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์”) ซึ่งได้ม�จ�กฎระเบียบของ 
Crown และหลักก�รส�ธ�รณะที่สำ�คัญอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations 
Global Compact) ที่ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้�นจริยธรรมและคว�มประพ
ฤติของซัพพล�ยเออร์ของ Crown ทั้งหมด โลกที่มีม�ตรฐ�นที่ Crown ใช้กับบุคล�กรของตนเอง  Crown 
ค�ดหวังให้ซัพพล�ยเออร์แต่ละร�ยปฏิบัติต�มหลักก�รที่อธิบ�ยไว้ด้�นล่�ง หรือข้อกำ�หนดที่เทียบเคียงได้
กับหลักจรรย�บรรณของตนเองในก�รติดต่อทำ�ง�นกับ Crown ทั้งหมด

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนเป็นคุณค่�พื้นฐ�นที่ Crown  กุญแจสำ�คัญอย่�งหนึ่งของกฎระเบียบของซัพพล�ยเ
ออร์นี้คือ เพื่อให้แน่ใจว่�ซัพพล�ยเออร์ของเร�เข้�ใจ และสอดคล้องกับระดับคว�มยั่งยืนของเร�  เร�สนับ
สนุนให้ซัพพล�ยเออร์ของเร�ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องเพื่อนำ�หลักก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนม�ใช้ เช่นเดียวกับใน
กฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์ในก�รดำ�เนินง�น และในห่วงโซ่อุปท�นของตนเอง

ซัพพล�ยเออร์ของ Crown เป็นบุคคลที่ส�มที่ Crown มีคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�อย่�งแข็งขันสำ�หรับก�รจัดห�สินค้�หรือบริ
ก�ร ซึ่งรวมถึงซัพพล�ยเออร์วัตถุดิบและเครื่องจักร ซัพพล�ยเออร์ของสินค้�และบริก�รอื่น ๆ ผู้รับเหม� ที่ปรึกษ� โบรกเกอร์ 
และตัวแทน

Crown ขอสงวนสิทธิ์ในก�รเพิ่มหรือแก้ไขกฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์นี้เป็นครั้งคร�ว  ซัพพล�ยเออร์ถูกค�ดหวังให้ปฏิบัติต�
มกฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์ฉบับล่�สุดที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของ Crown ที่ www.crowncork.com/supplier-code-conduct 
หรือที่ส่งให้กับพวกเข�โดยตรง

กฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์นี้ใช้กับผู้ใด

หลักจรรย�บรรณของซัพพล�ยเออร์

หลักก�รของกฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์

ซัพพล�ยเออร์ทั้งหมดต้องปฏิบัติต�มหลักก�รดังต่อไปนี้:

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ซัพพล�ยเออร์จะต้องปฏิบัติต�มข้อคว�มและเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย กฎระเบียบข้อบังคับ และคำ�สั่งของหน่วยง�นรัฐบ�ลทั้งห
มดในก�รดำ�เนินธุรกิจของพวกเข� 

สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติงาน/สุขภาพและความปลอดภัย

Crown ค�ดหวังให้ซัพพล�ยเออร์ให้ก�รสนับสนุนและเค�รพก�รปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำ�ให้มั่นใจว่�พวกเข�จะไม่สมคบ
คิดในก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน  Crown ค�ดหวังให้ซัพพล�ยเออร์ปฏิบัติต�มแนวท�งก�รจ้�งง�นที่เป็นที่ยอมรับในระดับส�กล *(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics)

http://www.crowncork.com/supplier-code-conduct
http://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics


สภาพแวดล้อม

ที่ Crown คว�มมุ่งมั่นด้�นสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำ�คัญของปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจของเร�  Crown ตระหนักดีว่�ก�รปกป้อง
สุขภ�พของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติท�งธุรกิจที่มีเหม�ะสมซึ่งจะอนุรักษ์ทรัพย�กรและปกป้องพนักง�น ลูกค้� 
ส�ธ�รณะชนโดยทั่วไป และสภ�พแวดล้อม  

องค์กรที่รับผิดชอบควรพิจ�รณ�ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อ�จเกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รตัดสินใจท�งธุรกิจร�ยวัน พร้อมกับโอก�ส
ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รลดแหล่งก่อมลพิษ ก�รรีไซเคิลวัสดุ และก�รควบคุมมลพิษ เพื่อให้แน่ใจว่�อ�ก�ศและ
น้ำ�สะอ�ดม�กขึ้น  Crown ต้องก�รให้ซัพพล�ยเออร์ดำ�เนินธุรกิจต�มกฎหม�ยด้�นสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด และขอ
แนะนำ�อย่�งยิ่งว่�ซัพพล�ยเออร์ของบริษัทได้นำ�แนวท�งปฏิบัติที่ยั่งยืนม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�นเพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ 
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต

เพื่อสนับสนุนค่�นิยมท�งจริยธรรม คว�มมีคุณธรรม คว�มซื่อสัตย์ และคว�มสุภ�พในก�รทำ�ง�นของ Crown Crown กำ�หนดสิ่ง
ต่อไปนี้ให้ซัพพล�ยเออร์:

การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขัน - ซัพพล�ยเออร์จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รผูกข�ดและก�ร
แข่งขันของประเทศที่พวกเข�ทำ�ธุรกิจอย่�งเต็มที่  ตัวอย่�งเช่น ซัพพล�ยเออร์จะไม่เกี่ยวข้องกับก�รเสนอร�ค�ที่ไม่เหม�ะสม 
ก�รกำ�หนดร�ค� ก�รเลือกปฏิบัติด้�นร�ค�หรือก�รปฏิบัติท�งก�รค้�อื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นก�รละเมิดกฎหม�ยต่อต้�นก�รผู
กข�ดและก�รแข่งขัน

การต่อต้านการติดสินบน/ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ห้�มพนักง�นของ Crown หรือบุคคลที่ส�มที่เป็นบุคคลอิส
ระซึ่งดำ�เนินก�รในน�มของ Crown จ่�ย เสนอ หรือสัญญ�ว่�จะจ่�ย หรืออนุญ�ตให้มีก�รจ่�ยเงินให้กับคู่สัญญ�ใด ๆ ไม่ว่�ภ�
ครัฐหรือเอกชนในประเทศใดๆ เพื่อเป็นก�รรับรองผลประโยชน์ที่ไม่เหม�ะสมสำ�หรับ Crown  นอกจ�กนี้ บุคคลเหล่�นั้นต้อ
งไม่ยอมรับหรือเรียกร้องก�รจ่�ยเงินดังกล่�ว  ซัพพล�ยเออร์จะต้องไม่เข้�ร่วมในก�รจ่�ยเงิน เสนอ หรือชักชวนที่ไม่เหม�ะสม
ต่อบุคล�กรของ Crown  ยอมรับของขวัญที่เหม�ะสม ไม่ใช่เงินสด ซึ่งมีมูลค่�เป็นของที่ระลึกหรือเล็กน้อย (พอประม�ณ) รว
มทั้งอ�ห�รและคว�มบันเทิงที่สมเหตุสมผลสำ�หรับวัตถุประสงค์ท�งธุรกิจ ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยห�กพวกเข�ไม่ได้จงใจ แล
ะไม่ส�ม�รถตีคว�มได้ว่�เป็นสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือก�รชดเชยรูปแบบอื่น ๆ  ห้�มให้ของขวัญเงินสดใด ๆ แก่พนักง�นของ 
Crown ใด ๆ (รวมถึงร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เช่น บัตรของขวัญ หุ้น หรือพันธบัตร) หรือสินเชื่อส่วนบุคคลใด ๆ โดยเด็ดข�ด 
โดยไม่คำ�นึงถึงมูลค่�

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ค�ดหวังว่�บุคล�กรของ Crown จะปฏิบัติหน้�ที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Crown และเพื่อ
หลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งส่วนตัว ธุรกิจหรือท�งผลประโยชน์อื่น ๆ  Crown ค�ดหวังให้ซัพพล�ยเออร์ให้ก�รสนับสนุนข้อกำ�หนดนี้โ
ดยทันที เพื่อร�ยง�นถึงคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นจริง หรือที่อ�จเกิดขึ้นในคว�มสัมพันธ์ของเร�

และให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พและคว�มปลอดภัย  Crown กำ�หนดสิ่งต่อไปนี้:

ซัพพล�ยเออร์จะต้องไม่จ้�งบุคคลใดก็ต�มที่มีอ�ยุต่ำ�กว่�อ�ยุที่ทำ�ง�นได้ต�มกฎหม�ย

ซัพพล�ยเออร์จะต้องไม่อนุญ�ตให้ใช้แรงง�นที่ถูกบังคับ หรือถูกบังคับค้�ท�ส หรือค้�มนุษย์ในโรงง�นของตนเอง 
หรือในห่วงโซ่อุปท�นของพวกเข�

ซัพพล�ยเออร์จะต้องจัดสถ�นที่ทำ�ง�นให้ปลอดจ�กก�รคุกค�ม ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมท�งเพศ ว�จ� ร่�งก�ย หรือก�รส�ธิตที่สร้�งส
ภ�พแวดล้อมที่น่�รังเกียจ เป็นปรปักษ์ หรือคุกค�ม

ซัพพล�ยเออร์จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักง�นปัจจุบันหรือที่จะเข้�ในอน�คต โดยพิจ�รณ�จ�กเชื้อส�ย เชื้อช�ติ สีผิว 
ถิ่นกำ�เนิด ช�ติพันธุ์ สัญช�ติ คว�มเป็นพลเมือง ศ�สน� อ�ยุ เพศ (รวมถึงอัตลักษณ์ท�งเพศและก�รแสดงออก) รสนิยมท�งเพศ 
คว�มบกพร่อง คว�มผิดปกติท�งพันธุกรรม ก�รทำ�ง�นในเครื่องแบบ มีสถ�นะเป็นทห�รผ่�นศึก หรือได้รับก�รคุ้มครองโดยกฎห
ม�ยข้อบังคับ กฎหม�ย หรือพระร�ชกฤษฎีก�

ซัพพล�ยเออร์จะต้องพย�ย�มจัดสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือในกร
ณีที่ไม่มีกฎหม�ยที่บังคับใช้ ก็เป็นแนวท�งปฏิบัติในอุตส�หกรรมที่ดีที่สุด  ซัพพล�ยเออร์จะต้องดำ�เนินก�รเพื่อลดอุบัติเหตุ 
ก�รบ�ดเจ็บ และก�รเจ็บป่วยระหว่�งก�รปฏิบัติง�น

ซัพพล�ยเออร์จะต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภ�พในก�รสม�คมและก�รเจรจ�ต่อรองโดยรวมภ�ยใต้กฎหม�ย

ซัพพล�ยเออร์จะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�นที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับค่�แรง ค่�ล่วงเวล� 
วันหยุดพักผ่อน ก�รข�ดง�น คว�มบกพร่อง ชั่วโมงก�รทำ�ง�นสูงสุด และสิทธิ์ต�มกฎหม�ยในก�รทำ�ง�น 



การรักษาความลับ – ซัพพล�ยเออร์ที่ได้รับข้อมูลจ�กหรือในน�มของ Crown ที่เป็นคว�มลับ จะต้องรักษ�คว�มลับนั้นและจะใช้
ข้อมูลเฉพ�ะในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มข้อผูกพันของพวกเข�ต่อ Crown เท่�นั้น

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – ซัพพล�ยเออร์จะต้องเค�รพสิทธิ์ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ Crown และผู้อื่น และปฏิบัติ
ต�มข้อผูกพันท�งกฎหม�ยและสัญญ�ของพวกเข�ต่อ Crown เกี่ยวกับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ทั้งหมดที่มีให้แก่พวกเข
�โดย หรือในน�มของ Crown  

การค้าระหว่างประเทศ – ซัพพล�ยเออร์จะต้องช่วยเหลือ Crown โดยปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รค้�ทั้งหมดที่บังคับใช้กับ Crown 
ในก�รปฏิบัติต�มภ�ระหน้�ที่ของตน  กฎหม�ยก�รค้�เหล่�นั้นรวมถึงกฎหม�ยต่อต้�นก�รคว่ำ�บ�ตรของสหรัฐอเมริก� รวมถึงกฎห
ม�ยก�รลงโทษท�งก�รค้�ของสหรัฐอเมริก�และสหภ�พยุโรป กฎหม�ยควบคุมก�รส่งออก กฎหม�ยควบคุมก�รนำ�เข้� และกฎหม
�ยเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของห่วงโซ่อุปท�น

การป้องกันข้อมูล – ซัพพล�ยเออร์จะต้องเค�รพสิทธิคว�มเป็นส่วนตัว และปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกั
บก�รปกป้องข้อมูลและคว�มปลอดภัยของข้อมูล

การเปิดเผยแหล่งกำาเนิด – ซัพพล�ยเออร์จะต้องส�ม�รถเปิดเผยแหล่งที่ม�ของแหล่งกำ�เนิดหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภั
ณฑ์หรือบริก�รที่ให้แก่ Crown  ซัพพล�ยเออร์จะส่งแผนซัพพล�ยเชนกลับไปที่แหล่งกำ�เนิดห�ก Crown ร้องขอ  ข้อผู
กพันนี้มีผลบังคับใช้กับตัวอย่�ง เช่น แร่ธ�ตุแห่งคว�มขัดแย้ง ซึ่งอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยของสหรัฐอเมริก�ที่บังคับใช้ Crown 
ค�ดหวังว่�ซัพพล�ยเออร์จะแนะนำ� Crown ห�กผลิตภัณฑ์ของพวกเข�มีแร่ธ�ตุแห่งคว�มขัดแย้ง ต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยข
องสหรัฐอเมริก�

การควบคุมทางการเงิน – ซัพพล�ยเออร์จะต้องมีก�รควบคุมท�งก�รเงินที่รัดกุม และเก็บบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้
องต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ และธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Crown ต�มนโยบ�ยและกฎหม�ยก�รเก็บรักษ�ที่บังคับใช้  
ห้�มมิให้มีส่วนร่วมในก�รฟอกเงิน หรือก�รสนับสนุนท�งก�รเงินต่อผู้ก่อก�รร้�ย หรือกิจกรรมท�งอ�ญ�ในท�งใดท�งหนึ่ง

ก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง

ก�รมุ่งมั่นสู่คว�มเป็นเลิศและก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจของ Crown  Crown สนับสนุนและแน
ะนำ�ซัพพล�ยเออร์ให้:

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริก�รของตนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภ�พ ลดต้นทุน และลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม

รักษ�สถิติห่วงโซ่อุปท�นที่ถูกต้อง

ระบุ กำ�หนดเป้�หม�ย และดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รเพื่อลดผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ที่มีน้ำ� น้ำ�เสีย พลังง�น 
ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ของเสีย ก�รใช้ก�รฝังกลบ และบรรจุภัณฑ์

มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องในประเด็นเรื่องคว�มยั่งยืน และสนับสนุนก�รบรรลุเป้�
หม�ยของโครงก�รคว�มยั่งยืนของ Crown

เส�ะห�วัตถุดิบจ�กแหล่งที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของกระบวนก�รผลิตของ Crown
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Crown แนะนำ�ให้ซัพพล�ยเออร์ใช้นโยบ�ย ระบบก�รจัดก�ร ขั้นตอน และก�รจัดบุคล�กรที่เหม�ะสม เพื่อให้ตรงต�มคว�มค�ด
หวังของกฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์นี้  Crown ค�ดหวังให้ซัพพล�ยเออร์สื่อส�รกับบุคล�กรของตนอย่�งมีประสิทธิภ�พต�มม�
ตรฐ�นที่ซัพพล�ยเออร์มี คว�มมุ่งมั่นรวมถึงกฎหม�ยข้อบังคับและก�รปกป้องที่เกี่ยวข้อง

Crown ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีหลักฐ�นก�รปฏิบัติต�ม Crown ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีหลักฐ�นก�รปฏิบัติต�มรหัสผู้จำ�ห
น่�ยนี้ (หรือข้อกำ�หนดที่เทียบเท่�กับหลักจรรย�บรรณของซัพพล�ยเออร์) ซึ่ง Crown อ�จต้องก�รในรูปแบบของก�รรับรอ
งก�รปฏิบัติต�ม ก�รตรวจสอบเอกส�ร และบันทึกสนับสนุนของซัพพล�ยเออร์ หรือรูปแบบก�รประเมินอื่น ๆ ที่เหม�ะสม  
ห�กซัพพล�ยเออร์ไม่ปฏิบัติต�ม Crown ขอสงวนสิทธิ์ในก�รตรวจสอบก�รไม่ปฏิบัติต�มกับซัพพล�ยเออร์ และกำ�หนดให้ซัพพล
�ยเออร์ใช้ม�ตรก�รแก้ไขเพื่อให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด

ไม่มีสิ่งใดในกฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์นี้แทนที่บทบัญญัติเฉพ�ะเพิ่มเติมใด ๆ ในสัญญ�เฉพ�ะ และในกรณีที่มีคว�มไม่สอด
คล้องกันระหว่�งกฎระเบียบของซัพพล�ยเออร์นี้กับข้อกำ�หนดอื่นใดของสัญญ�หนึ่ง ๆ ข้อกำ�หนดในสัญญ�จะควบคุม


