หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

Crown Holdings, Inc. ซึ่งรวมทุกบริษัทในเครือทั่วโลก (“Crown”) มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริ
ยธรรมและรับผิดชอบในทุกด้านของการดำ�เนินงานของเรา หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของ Crown (“กฎระเบียบของ Crown”) ที่ใช้กับกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Crown
และมีอยูบนเว็บไซต์ของบริษัท* ซึ่ง ควบคุมหลักจรรยาบรรณของตนเอง ในเอกสารนั้น Crown มุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติตามข้อความทางกฎหมาย รวมถึงจิตวิญญาณ ในประเทศที่ซึ่งบริษัท ดำ�เนินงาน และกำ�หนดให้
พนักงานทุกคนของบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ แล
ะความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์นี้ (“กฎระเบียบของซัพพลายเออร์”) ซึ่งได้มาจากฎระเบียบของ
Crown และหลักการสาธารณะที่สำ�คัญอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านจริยธรรมและความประพ
ฤติของซัพพลายเออร์ของ Crown ทั้งหมด โลกที่มีมาตรฐานที่ Crown ใช้กับบุคลากรของตนเอง Crown
คาดหวังให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายปฏิบัติตามหลักการที่อธิบายไว้ด้านล่าง หรือข้อกำ�หนดที่เทียบเคียงได้
กับหลักจรรยาบรรณของตนเองในการติดต่อทำ�งานกับ Crown ทั้งหมด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นคุณค่าพื้นฐานที่ Crown กุญแจสำ�คัญอย่างหนึ่งของกฎระเบียบของซัพพลายเ
ออร์นี้คือ เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราเข้าใจ และสอดคล้องกับระดับความยั่งยืนของเรา เราสนับ
สนุนให้ซัพพลายเออร์ของเราทำ�งานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำ�หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ เช่นเดียวกับใน
กฎระเบียบของซัพพลายเออร์ในการดำ�เนินงาน และในห่วงโซ่อุปทานของตนเอง

กฎระเบียบของซัพพลายเออร์นี้ใช้กับผู้ใด
ซัพพลายเออร์ของ Crown เป็นบุคคลที่สามที่ Crown มีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างแข็งขันสำ�หรับการจัดหาสินค้าหรือบริ
การ ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์วัตถุดิบและเครื่องจักร ซัพพลายเออร์ของสินค้าและบริการอื่น ๆ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา โบรกเกอร์
และตัวแทน
Crown ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือแก้ไขกฎระเบียบของซัพพลายเออร์นี้เป็นครั้งคราว ซัพพลายเออร์ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตา
มกฎระเบียบของซัพพลายเออร์ฉบับล่าสุดที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของ Crown ที่ www.crowncork.com/supplier-code-conduct
หรือที่ส่งให้กับพวกเขาโดยตรง

หลักการของกฎระเบียบของซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามข้อความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และคำ�สั่งของหน่วยงานรัฐบาลทั้งห
มดในการดำ�เนินธุรกิจของพวกเขา

สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติงาน/สุขภาพและความปลอดภัย
*(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics)

Crown คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำ�ให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่สมคบ
คิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน Crown คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามแนวทางการจ้างงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สภาพแวดล้อม
ที่ Crown ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำ�คัญของปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจของเรา Crown ตระหนักดีว่าการปกป้อง
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีเหมาะสมซึ่งจะอนุรักษ์ทรัพยากรและปกป้องพนักงาน ลูกค้า
สาธารณะชนโดยทั่วไป และสภาพแวดล้อม
องค์กรที่รับผิดชอบควรพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจรายวัน พร้อมกับโอกาส
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดแหล่งก่อมลพิษ การรีไซเคิลวัสดุ และการควบคุมมลพิษ เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศและ
น้ำ�สะอาดมากขึ้น Crown ต้องการให้ซัพพลายเออร์ดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด และขอ
แนะนำ�อย่างยิ่งว่าซัพพลายเออร์ของบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในการดำ�เนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
เพื่อสนับสนุนค่านิยมทางจริยธรรม ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุภาพในการทำ�งานของ Crown Crown กำ�หนดสิ่ง
ต่อไปนี้ให้ซัพพลายเออร์:
การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขัน - ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการ
แข่งขันของประเทศที่พวกเขาทำ�ธุรกิจอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์จะไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาที่ไม่เหมาะสม
การกำ�หนดราคา การเลือกปฏิบัติด้านราคาหรือการปฏิบัติทางการค้าอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผู
กขาดและการแข่งขัน

และให้ความสำ�คัญกับสุขภาพและความปลอดภัย Crown กำ�หนดสิ่งต่อไปนี้:
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่จ้างบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำ�กว่าอายุที่ทำ�งานได้ตามกฎหมาย
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานที่ถูกบังคับ หรือถูกบังคับค้าทาส หรือค้ามนุษย์ในโรงงานของตนเอง
หรือในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดสถานที่ทำ�งานให้ปลอดจากการคุกคาม ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมทางเพศ วาจา ร่างกาย หรือการสาธิตที่สร้างส
ภาพแวดล้อมที่น่ารังเกียจ เป็นปรปักษ์ หรือคุกคาม
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันหรือที่จะเข้าในอนาคต โดยพิจารณาจากเชื้อสาย เชื้อชาติ สีผิว
ถิ่นกำ�เนิด ชาติพันธุ์ สัญชาติ ความเป็นพลเมือง ศาสนา อายุ เพศ (รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก) รสนิยมทางเพศ
ความบกพร่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม การทำ�งานในเครื่องแบบ มีสถานะเป็นทหารผ่านศึก หรือได้รับการคุ้มครองโดยกฎห
มายข้อบังคับ กฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกา
ซัพพลายเออร์จะต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือในกร
ณีที่ไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ ก็เป็นแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนินการเพื่อลดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยระหว่างการปฏิบัติงาน
ซัพพลายเออร์จะต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองโดยรวมภายใต้กฎหมาย
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง ค่าล่วงเวลา
วันหยุดพักผ่อน การขาดงาน ความบกพร่อง ชั่วโมงการทำ�งานสูงสุด และสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำ�งาน

การต่อต้านการติดสินบน/ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ห้ามพนักงานของ Crown หรือบุคคลที่สามที่เป็นบุคคลอิส
ระซึ่งดำ�เนินการในนามของ Crown จ่าย เสนอ หรือสัญญาว่าจะจ่าย หรืออนุญาตให้มีการจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาใด ๆ ไม่ว่าภา
ครัฐหรือเอกชนในประเทศใดๆ เพื่อเป็นการรับรองผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมสำ�หรับ Crown นอกจากนี้ บุคคลเหล่านั้นต้อ
งไม่ยอมรับหรือเรียกร้องการจ่ายเงินดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะต้องไม่เข้าร่วมในการจ่ายเงิน เสนอ หรือชักชวนที่ไม่เหมาะสม
ต่อบุคลากรของ Crown ยอมรับของขวัญที่เหมาะสม ไม่ใช่เงินสด ซึ่งมีมูลค่าเป็นของที่ระลึกหรือเล็กน้อย (พอประมาณ) รว
มทั้งอาหารและความบันเทิงที่สมเหตุสมผลสำ�หรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ที่ถูกต้องตามกฎหมายหากพวกเขาไม่ได้จงใจ แล
ะไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการชดเชยรูปแบบอื่น ๆ ห้ามให้ของขวัญเงินสดใด ๆ แก่พนักงานของ
Crown ใด ๆ (รวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หุ้น หรือพันธบัตร) หรือสินเชื่อส่วนบุคคลใด ๆ โดยเด็ดขาด
โดยไม่คำ�นึงถึงมูลค่า
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – คาดหวังว่าบุคลากรของ Crown จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Crown และเพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งส่วนตัว ธุรกิจหรือทางผลประโยชน์อื่น ๆ Crown คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ให้การสนับสนุนข้อกำ�หนดนี้โ
ดยทันที เพื่อรายงานถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจริง หรือที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเรา

การรักษาความลับ – ซัพพลายเออร์ที่ได้รับข้อมูลจากหรือในนามของ Crown ที่เป็นความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นและจะใช้
ข้อมูลเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันของพวกเขาต่อ Crown เท่านั้น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Crown และผู้อื่น และปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางกฎหมายและสัญญาของพวกเขาต่อ Crown เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีให้แก่พวกเข
าโดย หรือในนามของ Crown
การค้าระหว่างประเทศ – ซัพพลายเออร์จะต้องช่วยเหลือ Crown โดยปฏิบัติตามกฎหมายการค้าทั้งหมดที่บังคับใช้กับ Crown
ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน กฎหมายการค้าเหล่านั้นรวมถึงกฎหมายต่อต้านการคว่ำ�บาตรของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎห
มายการลงโทษทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป กฎหมายควบคุมการส่งออก กฎหมายควบคุมการนำ�เข้า และกฎหม
ายเกี่ยวกับความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
การป้องกันข้อมูล – ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกั
บการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล
การเปิดเผยแหล่งกำ�เนิด – ซัพพลายเออร์จะต้องสามารถเปิดเผยแหล่งที่มาของแหล่งกำ�เนิดหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภั
ณฑ์หรือบริการที่ให้แก่ Crown ซัพพลายเออร์จะส่งแผนซัพพลายเชนกลับไปที่แหล่งกำ�เนิดหาก Crown ร้องขอ ข้อผู
กพันนี้มีผลบังคับใช้กับตัวอย่าง เช่น แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ Crown
คาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะแนะนำ� Crown หากผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายข
องสหรัฐอเมริกา
การควบคุมทางการเงิน – ซัพพลายเออร์จะต้องมีการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม และเก็บบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้
องต่อการดำ�เนินธุรกิจ และธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Crown ตามนโยบายและกฎหมายการเก็บรักษาที่บังคับใช้
ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้าย หรือกิจกรรมทางอาญาในทางใดทางหนึ่ง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของ Crown Crown สนับสนุนและแน
ะนำ�ซัพพลายเออร์ให้:
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุน และลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม
รักษาสถิติห่วงโซ่อุปทานที่ถูกต้อง
ระบุ กำ�หนดเป้าหมาย และดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ที่มีน้ำ� น้ำ�เสีย พลังงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเสีย การใช้การฝังกลบ และบรรจุภัณฑ์
มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประเด็นเรื่องความยั่งยืน และสนับสนุนการบรรลุเป้า
หมายของโครงการความยั่งยืนของ Crown
เสาะหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการผลิตของ Crown

ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตาม
Crown แนะนำ�ให้ซัพพลายเออร์ใช้นโยบาย ระบบการจัดการ ขั้นตอน และการจัดบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงตามความคาด
หวังของกฎระเบียบของซัพพลายเออร์นี้ Crown คาดหวังให้ซัพพลายเออร์สื่อสารกับบุคลากรของตนอย่างมีประสิทธิภาพตามมา
ตรฐานที่ซัพพลายเออร์มี ความมุ่งมั่นรวมถึงกฎหมายข้อบังคับและการปกป้องที่เกี่ยวข้อง
Crown ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีหลักฐานการปฏิบัติตาม Crown ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีหลักฐานการปฏิบัติตามรหัสผู้จำ�ห
น่ายนี้ (หรือข้อกำ�หนดที่เทียบเท่ากับหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์) ซึ่ง Crown อาจต้องการในรูปแบบของการรับรอ
งการปฏิบัติตาม การตรวจสอบเอกสาร และบันทึกสนับสนุนของซัพพลายเออร์ หรือรูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่เหมาะสม
หากซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตาม Crown ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกับซัพพลายเออร์ และกำ�หนดให้ซัพพล
ายเออร์ใช้มาตรการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ไม่มีสิ่งใดในกฎระเบียบของซัพพลายเออร์นี้แทนที่บทบัญญัติเฉพาะเพิ่มเติมใด ๆ ในสัญญาเฉพาะ และในกรณีที่มีความไม่สอด
คล้องกันระหว่างกฎระเบียบของซัพพลายเออร์นี้กับข้อกำ�หนดอื่นใดของสัญญาหนึ่ง ๆ ข้อกำ�หนดในสัญญาจะควบคุม
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