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นโยบายทั่วไป 

 Crown Holdings, Inc. และบริษทัย่อยมีนโยบายให้กรรมการ เจา้หน้าท่ีและพนักงาน ทุกคนจะตอ้งเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัทั้งตามลายลกัษณ์อักษรและ เจตนารมณ์โดยตลอดเวลาและในทุกทาง อีกทั้งพนกังานทุก
คนจะตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตาม มาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ศีลธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนเอง  
 

Crown มี ค ว า ม ค า ด ห วั ง ว่ า บุ ค ค ล ท่ี ส า ม ทุ ก ท่ า น ท่ี  C r o w n  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง ก า ร ค้ า 
สําหรับการจดัหาสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมถึงซัพพลายเออร์ของวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรซัพพลายเออร์ของสินคา้และบริการอ่ืน ๆ 
ผูร้ับเหมา ท่ีปรึกษานายหน้า และตวัแทนท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการในจรรยาบรรณน้ีในลักษณะท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของ   
ซัพพลายเออร์ของ บริษทั 

 

นโยบายเฉพาะ 

 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามนโยบายทั่วไป Crown ได้ปรับใช้นโยบาย เฉพาะหลายฉบับตามท่ี
กาํหนดไวด้้านล่าง ถึงแม้นโยบายเฉพาะจะไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ท่ี อาจเป็นไปได้ซ่ึงพนักงานอาจพบ แต่นโยบาย
เหล่านั้นจะกล่าวถึงปัญหาบางอย่างท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ หากพนกังานคนใดมีคาํถามว่าการปฏิบติับางอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายหรือ
เป็นไปตามมาตรฐาน ของ Crown หรือไม่ พนกังานคนดงักล่าวควรสอบถามหัวหน้างาน ผูจ้ดัการโรงงาน หรือฝ่าย กฎหมายใน
แผนกของตนโดยทันที เวน้แต่ว่าจะได้กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น นโยบายเฉพาะและ การอ้างอิงอิงถึง Crown หรือ "พนักงาน" 
ของบริษทัจะมีผลใช้บังคบักับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี และ กรรมการบริษทัแต่ละคนของ Crown Holdings, Inc. และบริษทัย่อย 
Crown จะใชน้โยบายเฉพาะ ในลกัษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฏเกณฑ์และข้อบงัคบัท่ีใชบ้งัคบัในเขตอาํนาจศาลท่ี Crown 
Holdings, Inc. และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจ  
 

นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและโอกาสของบริษัท 

 Crown มีนโยบายไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เวน้แต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษทั "ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน" จะเกิดข้ึนเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลแทรกแซงผลประโยชน์ ของ Crown สถานการณ์ความขดัแยง้อาจเกิดข้ึน
เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการบริษทั ดาํเนินการหรือมีผลประโยชน์ท่ีอาจทาํให้ยากต่อการท่ีบุคคลนั้นจะปฏิบัติงาน
ให้กับ Crown ได้ อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าบุคคลนั้นมีบทบาทในองค์กรท่ีทาํธุรกิจร่วมกับหรือ แข่งขนักบั 
Crown นอกจากน้ี ผลประโยชน์ทับซ้อนยงัเกิดข้ึนเมื่อพนกังาน เจา้หน้าท่ี หรือ กรรมการบริษทัหรือสมาชิกในครอบครัวของ
บุคคลนั้นไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีไม่เหมาะสมอนั เป็นผลมาจากตาํแหน่งของบุคคลนั้นในบริษทั พนกังาน เจา้หน้าท่ี หรือ
กรรมการบริษทัท่ีมีขอ้สงสัย เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนควรปรึกษากบัฝ่ายกฎหมายในแผนกของคุณ 
 

 

 

 โอกาสของบริษัท 

 พนกังานของ Crown มีหน้าที่ในการส่งเสริมผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายของ Crown เมื่อมีโอกาสท่ีจะทาํเช่นนั้น
ไดแ้ละตอ้งไม่กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
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• ไดร้ับโอกาสเป็นการส่วนตวัให้กบัตนเองซ่ึงไดไ้ดม้าจากการใชท้รัพยสิ์น ขอ้มูล หรือตาํแหน่งในบริษทั  
• ใชท้รัพยสิ์น ขอ้มูล หรือตาํแหน่งในบริษทัเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั และ  
• แข่งขนักบั Crown 

 

 การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

  พนกังานของ Crown ควรพยายามปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัและมั่นใจว่าไดใ้ช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
การขโมย ความประมาท และการทาํให้เสียหายมีผลโดยตรงต่อความสามารถ ในการทาํกาํไรของบริษทั ทรัพยสิ์นของ Crown 
รวมถึงคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบและไฟล์การส่ือสารจะถูกนาํมาใช้เฉพาะเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจที่
เหมาะสมและสําหรับการ ใชง้านการเขา้ถึงและกิจกรรมท่ีไดร้ับการอนุมติัจากหัวหน้างานของพนกังาน 
 

นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 การซ้ือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ ของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ "การช้ีแนะ" ผูอ่ื้นโดยอาศัยข้อมูล
สําคญัท่ีมิใช่ข้อมูลสาธารณะจะไม่สามารถกระทาํได้ ทั้งน้ีตามกฎหมายของ สหรัฐและโดยทั่วไปไม่สามารถกระทาํได้ใน
ประเทศอื่นๆ และควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยง แม้แต่การดูเหมือนว่าพนักงานของ Crown ท่ีซ้ือหรือขายหุ้นหรือ
หลักทรัพย์อื่นๆ (เช่น หลักทรัพย์ ของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของ Crown) ทาํเช่นนั้นในลักษณะท่ีทาํกาํไรจากข้อมูลภายใน 
ดังกล่าว พนักงานของ Crown ไม่ได้รับอนุญาตให้ใชห้รือแชร์ข้อมูลสําคญัท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะ เพื่อวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
ขายหุ้น กฎหมายของสหรัฐอเมริกาท่ีใช้บังคบัการซ้ือขายหลักทรัพย์มี ผลใช้กับหุ้นของ Crown ท่ีพนักงานของ Crown และ
ครอบครัวโดยตรงของพนกังานท่ีเป็นเจา้ของ โดยตรง และรวมถึงหุ้นของ Crown ท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ของพนกังานหรือบัญชี
การเกษียณที่ พนกังานมีสิทธิหรือสามารถจดัการการลงทุนของตน 
  

 ขอ้มูลภายในอาจยากต่อการกาํหนดความหมาย แต่โดยทัว่ไปแลว้จะหมายถึงขอ้มูลท่ีมิใช่ ขอ้มูลสาธารณะท่ีนกัลงทุน
ท่ีมีวิจารณญาณจะใชพ้ิจารณาเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ือ การถือ หรือ การขายหุ้นในบริษทัท่ีซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 
เน่ืองจากมาตรฐานน้ีอาจมีความคลุมเครือ ดงันั้นควรระมดัระวงัไม่ให้มีความผิดพลาดในการซ้ือขายเพื่อทาํให้แน่ใจว่าจะไม่มี
แมก้ระทัง่การ  ดูเหมือนว่ามีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 
 

 Crown สนบัสนุนให้พนกังานลงทุนในหุ้นของ Crown ในระยะยาว การท่ีพนกังานของ Crown ซ้ือขายหุ้นโดยเก็ง
กาํไรระยะสั้นอาจทาํให้ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปไดข้องการซ้ือขาย หุ้นโดยใชข้อ้มูลภายใน ดงันั้น Crown จงึมีนโยบายท่ีไม่
สนบัสนุนเป็นอย่างย่ิงให้มีการซ้ือขายหุ้น ของ Crown ในระยะสั้น 
 

 เพื่อคงรักษาไวซ่ึ้งการปฏิบติัตามนโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของ Crown ดงันั้น Crown จงึกาํหนดให้พนกังานท่ี
โดยทัว่ไปแลว้มีการเขา้ถึงขอ้มูลสําคญัท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะให้กระทาํการ ดงัต่อไปน้ี แมว้่าบุคคลนั้นจะไม่มีการเขา้ถึงขอ้มูล
ดงักล่าวในเวลาท่ีมีการซ้ือหรือขายท่ีไดรั้บการ พิจารณา ไดรั้บอนุญาตให้ซ้ือขายจากฝ่ายกฎหมายเป็นการล่วงหน้าก่อนการซ้ือ
ขายจริง พนกังาน ของ Crown ท่ีมีคาํถามเก่ียวกบัความเหมาะสมของความประพฤติของตนภายใตน้โยบายน้ีควรขอ คาํแนะนาํ
จากฝ่ายกฎหมายของ Crown 
 

 เน่ืองจาก Crown เป็นผูอ้อกหุ้นภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการควบคุมหลกัทรัพยข์องสหรัฐ อเมริกา ข้อห้ามเก่ียวกบัการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นของ Crown จะมีผลใชก้บัพนกังาน ตวัแทน ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ีและ
กรรมการบริษทัทัว่โลกของ Crown 
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นโยบายเกี่ยวกับข้อตกลงต่างประเทศ 
 การบังคับตามกฎระหว่างประเทศ 
 Crown ต้องปฏิบัติตามโปรแกรมและกฎหมายการคว ํ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าท่ีบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น 
สํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบังคบัใช้ข้อจาํกัดของสหรัฐอเมริกาในการดาํเนินธุรกิจกับบาง
ประเทศ นิติบุคคล และบุคคล 
 

 กฎหมายควบคุมการส่งออก 

 Crown ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกทั้งหมดท่ีใช้บังคับในประเทศและข้าม ประเทศ ตัวอย่างเช่น 
กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาการมีผลใช้บังคบักบัการส่งออก และการส่งของกลบัซ่ึงสินค้าและเทคโนโลยี
ของสหรัฐอเมริกา ภายใตส้ถานการณ์บางอย่าง กฎหมายเหล่าน้ีห้ามบริษทัของสหรัฐอเมริกาและบริษทัย่อยของบริษทัเหล่านั้น 
รวมถึงบริษทัท่ีตั้งอยู่ นอกสหรัฐอเมริกา ไม่ให้ดาํเนินการทาํธุรกรรมบางอย่างทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับบางประเทศ 
พนักงานคนใดของ Crown ท่ีมีคาํถามเก่ียวกับการใช้กฎหมายคว ํ่าบาตร ต่อต้านการคว ํ่าบาตรส่งออกควรปรึกษา กับฝ่าย
กฎหมายในแผนกของเขาหรือเธอ  
 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 ห้ามพนักงาน เจ้าหน้าท่ี กรรมการบริษทัของ Crown หรือบุคคลท่ีสามท่ีเป็นบุคคลอิสระซ่ึง ดาํเนินการในนามของ
บริษทัจ่าย เสนอ หรือสัญญาว่าจะจ่าย หรืออนุญาตให้มีการจ่ายเงินให้กบั คู่สัญญาใดๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนในประเทศใดๆ 
เพื่อเป็นการรับรองผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม สําหรับบริษทั นอกจากน้ี บุคคลเหล่านั้นต้องไม่ยอมรับหรือเรียกร้องการ
จ่ายเงินดงักล่าว “การ จ่ายเงิน” รวมถึงการให้สินบนหรือเงินใตโ้ต๊ะ ตลอดจนการให้ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไม่ว่าจะจบัตอ้งหรือจับ ตอ้ง
ไม่ได้ (เช่น ของขวญั การเล้ียงต้อนรับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การบริจาคเพื่อการกุศล การ สนับสนุนทางการเมือง การจ้าง
บุคคลหรือญาติ)  
 

ดูใบรับรองการต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการฟอกเงินของ Crown 
 ของขวัญ การบริจาค การเลีย้งต้อนรับและการเอ้ือประโยชน์ 
 Crown ตระหนกัว่าการแลกเปล่ียนมารยาททางธุรกิจเป็นคร้ังคราว เช่น ของขวญั มื้อ อาหาร และการเล้ียงตอ้นรับท่ีมี
ราคาพอสมควร (รวมถึงการเชิญไปร่วมกิจกรรมกีฬาหรืองานเล้ียง ในวนัหยุด) เป็นแนวปฏิบติัทัว่ไปท่ีทาํข้ึนเพื่อสร้างความเป็น
มิตรและความเช่ือมั่นในความสัมพนัธ์ ดังนั้น นโยบายน้ีไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อขัดขวางการให้หรือยอมรับตามมารยาท
ดงักล่าว โดยมี เงื่อนไขว่ามูลค่าของขวญัตอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ท่ีมีการเสนอให้และยอมรับหรือสอดคลอง้กบั แนวปฏิบัติ
ทางธุรกิจท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปในประเทศและอุตสาหกรรมนั้น ตลอดจนไม่ไดมุ้่ง หมายท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ทางธุรกิจของบุคคลท่ีเก่ียวข้องพนักงานควรหลีกเลี่ยงการ กระทาํใดๆ ท่ีอาจสร้างความเข้าใจถึงความไม่เหมาะสมพนักงานท่ี
ไดรั้บการเสนอหรือรับได ้ของขวญัท่ีมีลกัษณะซ่ึงอาจขดัต่อนโยบายน้ีควรปฏิเสธอย่างสุภาพหรือคืนของขวญันั้น 
 

 ห้ามพนกังานของ Crown ให้หรือรับส่ิงใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าความสมควรแก่หรือจากลูกคา้ ในปัจจุบนัหรือในอนาคต     
ซัพพลายเออร์ ผูข้าย เจา้หน้าท่ีรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีของพรรคการเมืองหรือ บุคคลอ่ืนในตาํแหน่งท่ีคลา้ยกนั ห้ามการให้หรือการ
ยอมรับของขวญัท่ีเป็นเงินสด (รวมถึงส่ิง เทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นหรือพนัธบตัร) เงินกูส่้วนบุคคล ส่วนลด หรือของขวัญ             
หรือการเอ้ือประโยชน์อื่นใดท่ีอาจไดร้ับการพิจารณาว่าเป็นสินบนหรือเงินใตโ้ต๊ะ หรือการจ่ายเงินท่ีผิดกฎหมาย หรือผิด
ศีลธรรมโดยเด็ดขาด โดยไม่คาํนึงถึงมูลค่า นอกจากน้ี พนกังานของ Crown ยงัไม่สามารถ เรียกร้องของขวญั ส่ิงตอบแทน หรือ

https://www.crowncork.com/sites/default/files/Anti-Corruption-Anti-Money-Laundering-Certifications.pdf
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มื้ออาหาร หรือการเชิญไปงานเล้ียงตอ้นรับจากบุคคลท่ี Crown ทาํธุรกิจหรือกาํลงัเจรจาเพื่อทาํธุรกิจดว้ย ไม่ว่าภายใต้
สถานการณ์ใดๆ เงินทุนในบริษทัของ Crown จะไม่สามารถนาํไปใชอ้ย่างผิดกฎหมายเพื่อการสนบัสนุนทางการเมืองอย่างใดๆ 
 

 นโยบายน้ีมุ่งท่ีจะใชบ้งัคบักบัพนกังาน เจา้หน้าท่ี และกรรมการบริษทัทั้งหมดของ Crown และสมาชิกโดยตรงใน
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีเป็นบุคคลอิสระซ่ึงกระทาํในนามของบริษทั รวมถึงตวัแทนท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม ตวัแทนจดั
จาํหน่าย ท่ีปรึกษา ผูรั้บจา้ง และล็อบบ้ียิสต์และคู่คา้ กิจการร่วมของ Crown โปรดอ่านคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตของ 
Crown สําหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมและตวัอย่างของปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน หากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการใชบ้งัคบั
นโยบายน้ี บุคคลนั้นควรเปิดเผยสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและขอการอนุมติัจาก ประธานแผนกท่ีเก่ียวขอ้งหรือจากฝ่ายกฎหมาย
ของ Crown  
 

นโยบายเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน 
 Crown แข่งขนัอย่างมุ่งมัน่ เป็นธรรม และเป็นอิสระในการทาํธุรกิจในลกัษณะท่ีมีจริยธรรม ในทุกพื้นท่ีของตลาด
สําหรับผลิตภณัฑ์ของ Crown กฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขนั ของประเทศที่ Crown ทาํธุรกิจเป็นรากฐานของ
องคก์รอิสระท่ีแข่งขนัได้ 
 

 Crown กาํหนดให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขนั ของประเทศที่ Crown ทาํ
ธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อีกหลาย ประเทศซ่ึง Crown ทาํธุรกิจมีกฎหมายบญัญติัห้ามการทาํ
สัญญา ความเขา้ใจหรือการพูดคุยกบั คู่แข่งรายใดรายหน่ึงของเราเก่ียวกบัราคาหรือส่วนลด ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการขาย 
รวมถึง เงื่อนไขเครดิต กาํไร ส่วนต่างของกาํไรหรือตน้ทุน ส่วนแบ่งทางการตลาด แนวปฏิบติัหรือช่องทาง ในการจดัจาํหน่าย 
การประมูลหรือความตั้งใจในการประมูล การขยายความสามารถหรือการเขา้สู่ ตลาดใหม่ การเลือก การจดัประเภท การปฏิเสธ 
หรือการบอกเลิกของลุกคา้หรือชั้นของลูกคา้ พื้นท่ี ในการขายหรือตลาด การแลกเปล่ียนขอ้มูลการแข่งขนั หรือประเด็นอ่ืนใดท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบั เสรีภาพในการดาํเนินการและความไม่เป็นอิสระของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ 
 

 ประธานแผนกและรองประธานฝ่ายขายและฝ่ายกฎหมายยึดมัน่ตามความมุง่มัน่ของ Crown ร่วมกนัในการปฏิบติัตาม
กฎหมายต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขนั โปรดปรึกษาบุคคลเหล่านั้น ก่อนมีการออกส่วนลด การคืนเงิน ค่าใชจ้่ายท่ีแตกต่าง
ออกไปหรือการปรับราคาอื่นๆ หรือ ขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขในการขายท่ีต่างกนัให้กบัลูกคา้ที่ต่างกนัสําหรับผลิตภณัฑ์เดียวกนั 
หรือ หากคุณมีคาํถามหรือขอ้สงสัยใดๆ และตอ้งการความช่วยเหลือในการทาํความเขา้ใจและการ ปฏิบัติตามนโยบายน้ีไม่ว่าใน
เวลาใดๆ 
 
นโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
 Crown ตระหนักดีว่าการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมเป็นแนวปฏิบัติทาง ธุรกิจท่ีมีเหมาะสมซ่ึงจะ
อนุรักษ์ทรัพยากรและปกป้องพนักงาน ลูกค้า สาธารณะชนโดยทั่วไป และ สภาพแวดล้อม พนักงานแต่ละคนของ Crown มี
ความรับผิดชอบร่วมกนัในการรับรอง ความสําเร็จในระยะยาวของ Crown 
 

ในการปรับใชน้โยบายน้ี Crown และพนกังานของบริษทัจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
• มุ่งมัน่ในการเป็นผูน้าํโดยดาํเนินธุรกิจของ Crown ตามขอ้กาํหนดด้านกฎระเบียบ ตลอดจนมาตรฐานและนโยบาย

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของ Crown 
• ส่งเสริมวฒันธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภัยในเชิงรุกโดยการ เพิ่มความตระหนกัและความรู้ทุก

ระดบัพนกังานและมุ่งมัน่ในการปกป้องและ ความเป็นอยู่ท่ีดีของพนกังานแต่ละคน 
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• ส่งเสริมการป้องกนัมลพษิโดยเน้นการลดแหล่งท่ีมาและการอนุรักษท์รัพยากร รวมถึงขอ้ควรคาํนึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ และความปลอดภยัในเกณฑ์ท่ี โครงการ ผลิตภณัฑ์ กระบวนการ และการซ้ือได้รับการประเมิน 

• กาํหนดให้พนกังานแต่ละคนรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัของตนเอง 
เพื่อนร่วมงาน และบริษทั 

• ประเมินผลการปฏิบติังานและโปรแกรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความ ปลอดภยัและมุ่งมัน่ในการพฒันา
เป้าหมายอย่างต่อเน่ืองท่ีจะให้อุบัติเหตุเป็นศูนยแ์ละผลกระทบเป็นศูนย์ 
 

นโยบายเกี่ยวกับความลับทางการค้าและข้อมูลลับ 
 ข้อมูลทางธุรกิจ 

 ในทุกวนั พนกังานของ Crown ทาํงานกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัและธุรกิจของบริษทั ขอ้มูลน้ีรวมถึงแผนธุรกิจ 
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การตลาดและการกาํหนดราคา รายช่ือ ลูกคา้ และแผนสําหรับธุรกิจและกิจการใหม่ๆ ธุรกิจ
ของ Crown อาจไดร้ับความเสียหายหาก มีการเปิดเผยขอ้มูลน้ีต่อคู่แข่งหรือบุคคลอ่ืนภายนอกบริษทั 
 

 พนักงานแต่ละคนของ Crown ควรสันนิษฐานว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ (ยกเวน้ใน กรณีท่ี Crown ได้เปิดเผย
ข้อมูลในรายงานท่ีตีพิมพ์หรือพนักงานสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ) ในทํานองเดียวกัน 
พนกังานแต่ละคนของ Crown ควรสันนิษฐานว่า ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดรั้บการเปิดเผยต่อ Crown โดยลูกคา้และซัพพลายเออร์ของ
บริษัทเป็นความลับ (ยกเว้นในกรณีท่ีลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการเปิดเผยข้อมูล หรือ
พนกังานสามารถตรวจสอบไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลสาธารณะ) พนกังานแต่ละคนของ Crown มีหน้าท่ีทั้งในระหว่างและ
หลงัการจา้งงานของตนในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทั้งหมด ไวใ้นความเช่ือมัน่ และงดเวน้การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวแก่
บุคคลภายนอกบริษทัโดยไม่ได้รับ ความยินยอมล่วงหน้าจากบริษทั และงดเวน้การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ใดๆ 
นอกเหนือ จากการปฏิบติัหน้าท่ีของตนต่อบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายท่ี ใชบ้งัคบั ไม่มีส่วน
ใดในนโนบายน้ีหรือข้อตกลงอ่ืนใดกับ Crown ท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรักษา ความลับท่ีจะขดัขวางพนกังานของ Crown ไม่ให้
รายงานการละเมิดต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐบาล หรือดาํเนินการเปิดเผยท่ีไดร้ับความคุม้ครองภายใตบ้ทบัญญัติเก่ียวกบัผู ้รายงานของ
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดร้ับการเก็บรวบรวมและรักษาไวอ้ย่างเป็นความลบัเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลสามารถเขา้ถึงได
เฉพาะตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและเฉพาะกบับุคคลท่ีมีธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย เท่านั้นท่ีตอ้งทราบขอ้มูล  

 

นโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาคทางโอกาสในการว่าจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ และ การล่วงละเมิด 
 พนกังานทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพและให้เกียรติ และดว้ยเหตุนั้น พนกังานทุกคนจึงมีสิทธิท่ี
จะปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มซ่ึงปราศจากการเลือกปฏิบติัในการว่าจา้ง งานซ่ึงผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศ และการละเมิดสิทธิโดยพิจารณาจาก เช้ือชาติ สีผิว ถ่ินกาํเนิด ชาติพนัธ์ุ สัญชาติ ความเป็นพลเมือง ศาสนา อายุ เพศ 
(รสนิมยมทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ) ความผิดปกติทางพนัธุกรรม การทาํงานในเคร่ืองแบบ มี สถานะเป็น
ทหารผ่านศึก หรือไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎขอ้บงัคบั กฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกาใน ทอ้งถ่ิน แว่นแควน้ หรือรัฐบาลกลาง 
ดว้ยเหตุน้ี คราวน์จึงมีนโยบายห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผูค้า้ขาย หรือลูกคา้ เลือกปฏิบัติต่อพนกังาน
ซ่ึงเป็นการกระทาํที่ผิด กฎหมาย รวมถึงล่วงละเมิดในรูปแบบใดก็ตามดงัท่ีกล่าวมา เราจะไม่ยินยอมให้มีการประพฤติ ปฏิบติั
ดงักล่าวเกิดข้ึน และจะตอ้งมีการรายงานทนัทีหากมีผูป้ระพฤติปฏิบติัดงักล่าว ดงัท่ีกาํหนดไว ้ในนโยบายน้ี นอกจากน้ี นโยบาย
ของคราวน์ยงัห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติัต่อผูส้มคัรงานไม่ว่าจะ พิจารณาจากแง่มุมใดก็ตามดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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 สําหรับวตัถุประสงคข์องนโยบายน้ี คาํนิยามของการล่วงละเมิดหมายถึงการกระทาํทาง ร่างกายและวาจาซ่ึงหมิ่น
ประมาท หรือแสดงความเป็นปรปักษห์รือความเกลียดชงัต่อปัจเจกบุคคล ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงกล่าวมาขา้งตน้และ: 

• มีเป้าหมายหรือผลกระทบในการสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีน่าหวาดหวนั ไม่เป็นมิตร  
 หรือน่ารังเกียจ 
• มีเป้าหมายหรือผลกระทบในการขดัขวางประสิทธิภาพการทาํงานของปัจเจกบุคคล โดยไร้เหตุผล หรือ 
• ส่งผลกระทบในแง่ร้ายต่อโอกาสในการไดร้ับการว่าจา้งงานของปัจเจกบุคคล 

 

ตวัอย่างบางประการของการละเมิด ไดแ้ก่: การเรียกช่ือดว้ยฉายา การใส่ร้ายป้ายสี หรือเหมารวม จดัประเภทในแง่ลบ, การข่มขู่ 
คุกคาม หรือแสดงความประพฤติท่ีไม่เป็นมิตรซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ ของบุคคลท่ีตอ้งไดร้ับการคุม้ครอง , ตั้งใจลอ้เลียนหรือ
กลัน่แกลง้, แสดงวาจา หรือติดวสัดุซ่ึงมี ขอ้ความหรือรูปภาพหมิ่นประมาท หรือแสดงความไม่เป็นมิตร หรือความเกลียดชงัต่อ
บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลเน่ืองจากมีลกัษณะที่ตอ้งไดร้ับการคุม้ครองบนผนงั กระดานข่าว หรือท่ีอื่นใดก็ตามใน บริเวณของบริษทั 
(หรือทาํการแพร่กระจายผ่านส่ือใดก็ตามในสถานที่ทาํงาน) 
 

นโยบายเกี่ยวกับการตกลงอย่างเป็นธรรมและความจริงในรายงานและบันทึก 
 พนกังานของ Crown ควรพยายามท่ีจะตกลงอย่างเป็นธรรมกบัลูกคา้ ซัพพลายเออร์ และ พนกังานของบริษทั ห้าม
พนกังานของ Crown ไม่ให้ใชป้ระโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรมจากบุคคลใดๆ ดว้ย การจดัการ การปกปิด การใชใ้นทางท่ีผิดต่อขอ้มูลท่ี
ไดร้ับสิทธิพิเศษ การบิดเบือนขอ้เท็จจริง สําคญัหรือแนวปฏิบติัอื่นใดในการตกลงท่ีไม่เป็นธรรม  
 

 พนกังานของ Crown จะตอ้งไม่จงใจสร้าง รักษา หรือส่งบนัทึก รายงาน หรือแถลงการณ์ ท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นเท็จ หรือทาํ
ให้เขา้ใจผิด พนกังานทุกคนของ Crown มีหน้าที่ในการรับรองว่า แถลงการณ์หรือการแสดงออกใดๆ ท่ีกระทาํในนามของ 
Crown เป็นความจริงและถูกตอ้ง แมว้่า นโยบายน้ีจะใชบ้งัคบักบัการส่ือสารทั้งหมดท่ีทาํข้ึนในช่ือของ Crown แต่นโยบายน้ีจะมี
ความ สําคญัเป็นอย่างย่ิงต่อแถลงการณ์ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ ท่ีตอ้งนาํส่งหรืออาจไดรั้บการอา้งอิง โดยเจา้หน้าท่ีของ
รัฐบาล 
 การปลอมขอ้มูลในบนัทึก การส่ง หรือแถลงการณ์ถือเป็นการกระทาํประเภทหน่ึงท่ีมี แนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดการ
ละเมิดกฎหมาย ตลอดจนดูเหมือนว่ามีความไม่เหมาะสมเกิดข้ึน บุคคลท่ี กรอกขอ้มูลหรือมีหน้าท่ีผิดชอบหรือผูท่ี้ทาํ
แถลงการณ์ต่อเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลหรือหน่วยงานกาํกบั ดูแลตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพื่อให้มัน่ใจว่าบนัทึกหรือแถลงการณ์
ดงักล่าวมีความถูกตอ้ง ในเร่ืองน้ี เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ควรท่ีจะซ่ือสัตยแ์ละยอมรับว่าไม่รู้ แทนท่ีจะคาดเดา ในทาํนองเดียวกนั 
พนกังานของ Crown ควรตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลเหล่าน้ีมีความถูกตอ้ง แทนท่ี จะให้ขอ้มูลหรือรายงานไปยงั
เจา้หน้าท่ีของรัฐบาลหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลโดยอาศยัการคาดเดา หรือสมมติฐาน  
 

นโยบายเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน ผูค้วบคุม และสมาชิกทุกคนใน ฝ่ายการเงินของ       Crown 
Holdings, Inc.ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรายงานทางการเงินจะตอ้ง ดาํเนินการดงัน้ี 

• มีส่วนร่วมและส่งเสริมการปฏิบติัท่ีซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม รวมถึงการจดัการท่ีมี จริยธรรม ต่อผลประโยชน์ทบั
ซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเห็นไดช้ดัระหว่างความสัมพนัธ์ส่วนตวัและ ทางอาชีพ 
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• ส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น เป็นธรรม ถูกตอ้ง ทนัเวลา และเขา้ใจได ้ ในรายงานและเอกสารท่ี 
Crown รวบรวมหรือส่งต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งสหรัฐอเมริกาและ
ในการส่ือสารสาธารณะอื่นๆ 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบั 
• รายงานการฝ่าฝืนหลกัจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมน้ีไปยงัท่ีปรึกษาทัว่ไป หรือผูติ้ดต่อใดๆ ท่ีระบุไว้

ในเอกสารน้ี และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 

หน้าที่ของพนักงาน 
 พนักงานทุกคนของ Crown ตั้งแต่ผูบ้ริหารไปจนถึงผูจ้ัดการโรงงานและพนกังานราย ชั่วโมงและนอกเวลาจะตอ้ง
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นหลักหลักจรรยาบรรณน้ี นอกจากน้ี พนักงานทุกคนของ Crown ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และข้อบังคบัท่ีใช้บังคบัทั้งมด โดยไม่คาํนึงถึงแนวปฏิบัติในท้องถ่ินหรืออุตสาหกรรมในพื้นท่ี การไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายเหล่าน้ีอาจ ส่งผลให้มีการดาํเนินการทางวินยัไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจา้ง 
 

 พนกังานคนใดของ Crown ท่ีมีคาํถามว่าการกระทาํบางอย่างท่ีตนกาํลงัพิจารณาหรือ สถานการณ์ท่ีตนเก่ียวขอ้งอาจไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั หรืออาจไม่เหมาะสมดว้ยเหตุผล อ่ืนใด พนกังานนั้นควรถามหัวหน้างาน ผูจ้ดัการโรงงาน 
หรือสํานกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม เพื่อให้ได้รับการแก้ไขก่อนท่ีจะดาํเนินการหรือปล่อยให้สถานการณ์ดาํเนินต่อไป การ
ปฏิบติัตามและขั้นตอนในการรายงาน 
 

 ผูบ้ริหารบางรายจะตอ้งส่งการยืนยนัท่ีมีการลงลายมือช่ือเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการยืนยนัว่า ตนคุน้เคยกบันโยบายของ
หลกัหลกัจรรณยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมของ Crown และปฏิบติั ตามนโยบายเหล่านั้นและไม่รู้ถึงการละเมิดนโยบาย 
พนกังานคนใดท่ีรู้ถึงการละเมิดหลกั จรรยาบรรณน้ีตอ้งรายงานการละเมิดไปยงัหัวหน้างาน ผูจ้ดัการโรงงาน หรือสํานกังาน
กาํกบัดูแล การปฏิบติัตามโดยทนัที 
 

 พนกังานท่ีรายงานการละเมิดจะไดร้ับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรี ตลอดจนจะไม่ได ้ รับรูปแบบใดๆ ของการ
ดาํเนินการทางวินยัหรือการตอบโตจ้ากการรายงานท่ีทาํดว้ยเจตนาสุจริต พนกังานท่ีเช่ือว่าตนกาํลงัไดร้ับการปฏิบติัอย่างไม่เป็น
ธรรมอนัเป็นผลมาจากการทาํรายงาน ดงักล่าวควรรายงานเร่ืองน้ีไปยงัสํานกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามของบริษทัหรือของ
แผนก หาก บริษทัพบว่าบุคคลใดทาํการตอบโตห้รือในลกัษณะที่เป็นการลงโทษพนกังานเน่ืองจากการรายงาน ดว้ยเจตนา
สุจริตต่อการละเมิด บุคคลนั้นจะไดรั้บการดาํเนินการทางวินยัไปจนถึงและรวมถึงการเลิกจา้ง 
 

 เจ้าหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตาม  
 Crown ไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามดงัต่อไปน้ี  
 

 แผนกของบริษทัและในอเมริกา 
  Adam Dickstein  
  รองประธานบริษทัระดบัอาวุโสและที่ปรึกษาทัว่ไป 
  Michael Rowley 
  ผูช้่วยที่ปรึกษาทัว่ไป  
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 แผนกยุโรป 
  Jean-François Lelouch 
  ผูช้่วยที่ปรึกษาทัว่ไป  
 

 แผนกเอเชียแปซิฟิก 
  Ee Ping Han  
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 
 

สํานกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกดา้นของการปฏิบติัตาม ต่อการ สร้างและการแกไ้ขนโยบายท่ีระบุ
ไวใ้นคู่มือน้ี และต่อการปรับใชข้ั้นตอนท่ีกาํหนดไวเ้พื่อให้บรรลุ นโยบายเหล่าน้ี 
 

วิธีการรายงานการละเมิด 
 พนกังานทุกคนของ Crown ตอ้งรายงานการละเมิดนโยบายและขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือ น้ีโดยทนัที พนกังานของ 
Crown ท่ีมีเจตนาสุจริตในการรายงานการละเมิดนโยบายหรือขั้นตอน เหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บการลงโทษหรือการแกแ้คน้ไม่ว่าใน
รูปแบบใด 
 
 พนกังานทุกคนท่ีรู้ถึงการละเมิดนโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติตามมีวิธีในการรายงาน 3 วิธี (1) ต่อหัวหน้างานของ
ตน (2) ต่อผูจ้ดัการโรงงานหรือผูท่ี้มีตาํแหน่งเทียบเท่า หรือ (3) สํานกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม  
 

 พนกังานทุกคนควรรายงานการละเมิดต่อหัวหน้างานของตนก่อน หากพนกังานรู้สึกลงัเลท่ี จะรายงานถึงการละเมิด
ต่อหัวหน้างานของตน (เช่น หากหัวหน้างานเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดเป็น การส่วนตวั) พนกังานอาจรายงานการละเมิดต่อ
ผูจ้ดัการโรงงานหรือต่อสํานกังานกาํกบัดูแลการ ปฏิบัติตาม ในทั้งสองกรณี พนกังานท่ีมีเจตนาสุจริตในการรายงานจะไม่ไดรั้บ
การลงโทษหรือตอบ โตเ้น่ืองจากการรายงาน 
 

 ในการรายงานกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการละเมิดต่อสํานกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามของ Crown พนกังานอาจเขียน
หรือโทรศพัท์ไปหาเจา้หน้าท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามดงัต่อไปน้ี 
 
   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  

mailto:adam.dickstein@crowncork.com
mailto:mike.rowley@crowncork.com
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   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 
 
นอกจากน้ี การร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองบญัชี การควบคุมภายในหรือการตรวจสอบบญัชีควร ติดต่อไปยงัสํานกังานกาํกบัดูแล
การปฏิบติัตามของ Crown ตามท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศพัท์ท่ี ระบุไวข้า้งตน้ 
 
การร้องเรียนดงักล่าวสามารถส่งไดอ้ย่างเป็นความลบัและไม่ตอ้งระบุช่ือ 
 
คุณยงัสามารถรายงานการละเมิดใด ๆ ผ่านสายจริยธรรมทางธุรกิจของ CBEสาย (" Crown  ซ่ึงบริหารงานโดย  Lighthouse 

Services  ผูใ้ห้บริการอิสระซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ภายใตก้ฎหมายท่ีบังคบัใช้ รายงานท่ีทาํผ่านสาย จะยงัคงไม่ระบุช่ือตามCBE 

คาํขอ  เมื่อตอ้งการเขา้ถึงสาย CBE ให้ดูท่ี www.lighthouse-services.com/crowncork.) 
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mailto:ee-ping.han@crowncork.com.sg
http://www.lighthouse-services.com/crowncork

