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นโยบายความยง่ ั ยืนด้านสงิ่ แวดล้
อม
้ นา
Crown Holding เป็ นผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพือ
่ การขนส่งและบรรจุภัณฑ์โลหะชัน
ซึง่ ดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 125 ปี ตลอดประวัตศ
ิ าสตร์ของบริษัท
เราได ้แสดงให ้เห็นถึงการดูแลสิง่ แวดล ้อมทางธรรมชาติ พนักงาน และชุมชนทีเ่ ราได ้ดาเนินการอยู่
เรามุ่งมั่นทีจ
่ ะดาเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อม สนับสนุนสุขภาพของโลกในระยะยาว
และความสาเร็จของลูกค ้าและบุคลากรของเรา
กลยุทธ์ความยั่งยืนด ้านสิง่ แวดล ้อมของเรามีจุดมุ่งหมายเพือ
่ ขับเคลือ
่ นการรับมือการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ า
กาศตลอดไปจนถึงห่วงโซ่คุณค่าของเรา ใช ้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก จัดหาอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
และปฏิบัตต
ิ ามการดูแลสินค ้าอย่างเคร่งครัด
เป้ าหมายของเราคือการผลิตสินค ้าทีใ่ ห ้ผลกระทบในเชิงบวกแก่โลก
ดังนัน
้ เราจึงรวมการดูแลเชิงรุกต่อสิง่ แวดล ้อมเข ้ากับกระบวนการ ขัน
้ ตอน และแนวปฏิบัตข
ิ องเรา
เพือ
่ ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและใช ้นโยบายความยั่งยืนด ้านสิง่ แวดล ้อม เราจึงขอให ้คามั่นว่า:
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จะทางานเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าสินค ้าและการดาเนินการของเราปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค ้า
และสิง่ แวดล ้อม
ใช ้ระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ุ่งลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมจากสินค ้าของพวกเราผ่านการออ
กแบบ การผลิต การกระจายสินค ้า การใช ้งาน และการกาจัด
Crown ได ้กาหนดเป้ าหมายสภาพอากาศตามหลักวิทยาศาสตร์
และจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพือ
่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินธุ รกิจทัง้ ทางตรงแ
ละทางอ ้อมและห่วงโซ่คุณค่าของเรา
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานโดยการใช ้วัตถุดบ
ิ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
ลดของเสีย และเพิม
่ การรีไซเคิล
เรายังร่วมมือกับผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นช่วยทาให ้การบรรลุเป้ าหมายทางสิง่ แวดล ้อมของเราก ้าวหน ้า
ปฏิบัตต
ิ ามหรือทาให ้ดีกว่ากฎหมายและข ้อบังคับด ้านสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ก
ี ารบังคับใช ้
เราใช ้แนวปฏิบัตท
ิ เี่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม ปฏิบัตต
ิ ามแนวทาง มาตรฐานและข ้อกาหนดภายใน
แม ้ในกรณีทไี่ ม่มม
ี าตรฐานของทางภาครัฐก็ตาม
ติดตามและประเมินการดาเนินการ เทคโนโลยี โครงการของเราอย่างต่อเนื่อง
และติดตามความคืบหน ้าต่อเป้ าหมายด ้านสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ป้ องกันและลดผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อม
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ต่อวงจรชีวต
ิ ของสินค ้าและบริการของเรา
รักษานโยบายในการดาเนินงาน
โครงการและทรัพยากรเพือ
่ ดาเนินการตามนโยบายความยั่งยืนด ้านสิง่ แวดล ้อมของเรา
พัฒนาและใช ้วิทยาศาสตร์ทท
ี่ ันสมัย มุมมองระยะยาวและวงจรชีวต
ิ
่ ารจัดการการตัดสินใจ นโยบาย
และรวมการตัดสินใจด ้านสิง่ แวดล ้อมเข ้าสูก
กระบวนการและแนวปฏิบัตท
ิ ั่วทัง้ ธุรกิจของเรา
มุ่งเน ้นเพือ
่ สถานทีท
่ างานทีป
่ ราศจากการบาดเจ็บผ่านโปรแกรมสุขภาพและความปลอดภัยทีแ
่ ข็งแร
งทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนจากการมีสว่ นร่วมของพนักงานระดับสูง
เราจะอบรมพนักงานของเราเพือ
่ ให ้ดาเนินกิจกรรมในลักษณะทีป
่ ลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้
อม
ทางานเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข ้าใจและมีสว่ นรับผิดชอบในการให ้ความร่วมมือด ้านสิง่ แว
ดล ้อมในกิจกรรมทางธุรกิจประจาวันของพวกเขา เราจะสนับสนุน
ยอมรับและให ้รางวัลแก่ความพยายามในการเป็ นผู ้นาของบุคคลและทีมเพือ
่ พัฒนาความยั่งยืนด ้า
นสิง่ แวดล ้อม
กาหนดให ้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายสิง่ แวดล ้อมทีบ
่ ังคับใช ้ของประเทศ ภูมภ
ิ าค
และเมืองทีพ
่ วกเขาดาเนินการอยู่
เราจะสนับสนุนซัพพลายเออร์ของเราให ้ก ้าวข ้ามข ้อกาหนดพืน
้ ฐานหากเป็ นไปได ้
เพือ
่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและสังคมจากการดาเนินการของพวกเขา
ให ้ข ้อมูลข ้อเท็จจริงทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความเหมาะสมแต่ผู ้บริโภค พนักงาน ชุมชน
และกลุ่มผลประโยชน์ด ้านสาธารณะกุศลเกีย
่ วกับประสิทธิภาพทางด ้านสิง่ แวดล ้อมของสินค ้าและกา
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รดาเนินการของเรา โดยรายงานผลการปฏิบัตข
ิ องเราอย่างสม่าเสมอ
ทางานร่วมกับลูกค ้าและซัพพลายเออร์ของเราพร ้อมทัง้ ให ้การสนับสนุนพวกเขาเพือ
่ ลดผลกระ
ทบต่อสิง่ แวดล ้อมจากสินค ้าและการดาเนินการของพวกเรา
เพือ
่ ช่วยให ้พวกเขาบรรลุเป้ าหมายด ้านความยั่งยืน
ทางานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม ลูกค ้า ซัพพลายเออร์และคู่ค ้าอืน
่ ๆ
พร ้อมทัง้ ให ้การสนับสนุนพวกเขาเพือ
่ สร ้างจิตสานึกด ้านสิง่ แวดล ้อมให ้แก่ผู ้บริโภค
่ งด ้านสิง่ แวดล ้อมและมีความไม่แน่นอนอย่างเป็
บริหารจัดการพืน
้ ทีท
่ งั ้ หมดทีม
่ ค
ี วามเสีย
นระบบ สนับสนุนแนวทางป้ องกันไว ้ก่อน
ตอบสนองต่อผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในหัวข ้อสิง่ แวดล ้อมและปรึกษาผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียของเราเกีย
่ วกับ
ปั ญหาด ้านสิง่ แวดล ้อมทีอ
่ าจเกิดขึน
้

แผนกต่าง ๆ ของ Crown Holding
มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบอย่างเต็มทีใ่ นการดาเนินการและบังคับใช ้นโยบายนี้ในธุรกิจของตน
พนักงานทุกคนจาเป็ นต ้องปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี้
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