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พฒันาเปลีย่นแปลงไปน้ัน ไมไ่ดม้เีพยีงแต่วธิี
การสื่อสารแนวคิดเท่าน้ันท่ีเปลีย่นไป แต่รวม
ถึงความส�าเรจ็ท่ีมาจากความพยายามน้ันอีก
ดว้ย รายงานฉบบัน้ีเป็นตัวอยา่งของพฒันาการ 
จากการท่ีเราไดน้�าแนวคิดรเิริม่การรายงานผล
แบบสากล (GRI) ซึ่งไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็น
มาตรฐานสากลในดา้นการรายงานผลดา้นความ
ยัง่ยนื 

ในฐานะบรษัิทท่ีเชีย่วชาญดา้นนวตักรรม 
Crown จงึยงัคงพฒันาผลติภัณฑ์และขัน้ตอน
ต่อไปเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความสามารถในการผลติ
และประสทิธภิาพท่ีมากขึ้นจากวธิท่ีีเราและลกูค้า
ของเราน้ันประกอบธุรกิจในทกุ ๆ วนั เราปฏิบติั
ต่อแนวคิด ecologic ของ Crown ดว้ยจติ
วญิญาณเดยีวกันน้ี ดว้ยการท�างานรว่มกับ
พนักงานของเราในทกุ ๆ ระดบัของบรษัิทเพื่อน�า
ความสรา้งสรรค์ พลงังาน และความชอบของ
พวกเขามาค้นหาวธิเีพื่อพฒันาสภาพสงัคม สิง่
แวดลอ้ม และเศรษฐกิจ เพื่อ คนในรุน่ต่อ ๆ ไป

Jim Dicke III

ประธาน

ขอ้ความจาก 
ประธาน

องเหตผุลหลกัแหง่ความส�าเรจ็ของ Crown ในดา้นความยัง่ยนืน้ันมาจากแรงผลกัดนัและ
ความมุง่มัน่ของเหลา่พนักงานในการค�านึงถึงความยัง่ยนืเป็นอันดบัแรกในทกุสิง่ท่ีพวกเขาท�า 

หลายคนจะบอกคณุวา่แรงผลกัดนัน้ีมาจากความเชื่อท่ีวา่การปกป้องธรรมชาติเป็นเรื่องท่ีพงึกระท�า
อยูแ่ลว้ และความส�าเรจ็หลายอยา่งของเรามาจากแนวคิดรากหญ้าน้ีเอง

ในขณะเดยีวกัน ความส�าเรจ็ของเราในฐานะ
บรษัิทก็เพิม่มากขึ้นเมื่อเราใชป้ระโยชน์จากพลงั
และความมุง่มัน่ของพนักงานต่อความยัง่ยนื
ผ่านโปรแกรม เชน่ Crown ecologic เพยีงแค่
ความคิดเดยีวท่ีสามารถสรา้งความแตกต่างใน
ระดบัท้องท่ีน้ันก็สามารถสรา้งผลลพัธท่ี์มากกวา่
ได ้เมื่อน�ามาปรบัใชใ้นองค์กรระดบัโลกของเรา 
ต่างก็มผีลต่อท้ังพนักงานและลกูค้าจ�านวนมาก

โดยความคิดแต่ละความคิดน้ีเมื่อรวมกันแลว้ 
จะกลายเป็นแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจอันชาญ
ฉลาดซึ่งสง่เสรมิใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด
และเสรมิสรา้งประสบการณ์ของพนักงานและ
ลกูค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ใ้นค�าสญัญา 
ecologic ของ Crown

เมื่อความพยายามดา้นความยัง่ยนืของเรา

ส

การปกปอ้ง 

สิง่แวดลอ้มน้ัน 

เป็นเรือ่งท่ีพงึควร

กระท�า
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เสาหลักแห่งความยั่งยืน

จุดสนใจหลกัของ Crown

สงัคม

สิง่แวดลอ้ม

ธุรกจิ
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สังคม/

พนกังานและชุมชนของ 
Crown

วามมุง่มัน่ต่อความยัง่ยนืของ Crown 
น้ันเริม่จากพนักงาน เน่ืองจากพวกเขา

ถกูทดสอบความเขา้ใจวา่ความประพฤติของตน
ในแต่ละวนัน้ันจะมผีลมากเพยีงใดต่อความรบั
ผิดชอบของ Crown ต่อความมุง่มัน่เพื่อความ
ยัง่ยนื พนักงานของ Crown จงึตระหนักวา่การ
กระท�าเลก็ ๆ สามารถรวมกันและสรา้งความแตก
ต่างท่ียิง่ใหญ่ได ้พนักงานของ Crown อยูเ่บื้อง
หลงัความส�าเรจ็ของบรษัิท พวกเขามพีลงัใน
การใหข้อ้เสนอแนะและท�าการตัดสนิใจท่ีมคีวาม
รบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้มซึ่งสามารถปรบัปรุง
กระบวนการท่ัวท้ังบรษัิท 

ความหลากหลายของพนักงานใน Crown ท�าให้
เกิดมุมมองท่ีแตกต่างกัน Crown น้ันสนับสนุน
วฒันธรรมท่ีผู้คนมคีวามหลงใหล ซึ่งพนักงาน
รูส้กึมแีรงบนัดาลใจ รูส้กึเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน 
และมพีลงัในการสรา้งความเปลีย่นแปลง ความ
แน่นแฟน้ระหวา่งพนักงานและเครอืขา่ยผู้น�าและ
ผู้สนับสนุนคนพกิารชว่ยใหค้วามคิดเหน็ต่าง ๆ 
ในองค์กรต่างมผีู้เคารพและรบัฟงัท่ัวท้ังองค์กร 

ต้ังแต่การออกแบบรถยกแบบอัจฉรยิะไปจนถึง
การสง่มอบและขัน้ตอนอ่ืน ๆ Crown มอบ

ค แนวทางเพื่อความปลอดภัยท่ีครอบคลมุซึ่งชว่ย
ใหส้ถานท่ีปฏิบติังานของพนักงานของ Crown 
เองและพนักงานของลกูค้าน้ันเป็นสถานท่ีท่ี
ปลอดภัยและเจรญิก้าวหน้าได้

โครงการเพื่อสขุภาพในภมูภิาคและโอกาสใน
การพฒันาตนเองและความเป็นมอือาชพีน้ัน
ชว่ยสนับสนุนใหพ้นักงานมสีว่นรว่มในแนวทาง
เพื่อความยัง่ยนืของ Crown เชน่ โครงการ 
Crown HealthWise มอบการตรวจสขุภาพฟร ี
ทรพัยากรเพื่อการศึกษา และเคลด็ลบัเพื่อชว่ย
พนักงานใหใ้ชช้วีติท้ังในท่ีท�างานและท่ีบา้นได้
อยา่งเต็มท่ี

และโครงการ Crown Education Center มี
หลกัสตูรมากกวา่ 150 หลกัสตูรท่ีออกแบบ
มาเพื่อชว่ยใหพ้นักงานประสบความส�าเรจ็ ไม่
วา่จะในต�าแหน่งงานปัจจุบนัหรอืในต�าแหน่งท่ี

ตนเองอยากไปถึงในเสน้ทางอาชพี โดยโครงการ
ฝึกอบรมเหลา่น้ียงัครอบคลมุไปถึงโอกาสการ
พฒันาตนเองท่ีก่อใหเ้กิดผลลพัธม์ากกวา่แค่ในท่ี
ท�างานอีกดว้ย

พนักงานของ Crown เชื่อมัน่ในจติวญิญาณ
แหง่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และน�าแนวทาง
เพื่อความยัง่ยนืและรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้มน้ี
ไปเผยแพรใ่นชุมชนของพวกเขาเอง  และความ
เชื่อมัน่น้ีรวมเขา้กับความมุง่มัน่ของ Crown ใน
การพฒันาและน�าท่ีดนิและสิง่ปลกูสรา้งกลบัมา
ใชใ้หม ่ท�าใหเ้กิดการดแูลพื้นท่ีสเีขยีวและท�าให้
ชุมชนท่ีพวกเราใชช้วีติอยูน้ั่นมชีวีติชวีามากขึ้น

C

C

พนักงานของ Crown 

เป็นผู้อยูเ่บื้องหลงัความ

ส�าเรจ็น้ี



ส่วนท่ี  1/ค่านิยมหลักและจุดใจหลัก 5

C

สิ่งแวดล้อม/

กระบวนการและ
โรงงานของ Crown

ารดแูลสภาพแวดลอ้มเป็นวถีิชวีติของ Crown มานานหลายสบิปีและบรษัิทก็ต้องการท่ีจะคง
ไวซ้ึ่งแนวทางในการรกัษาสภาพแวดลอ้มแบบหลากมติิต่อไปในอนาคต Crown เชื่อวา่การ

ดแูลสภาพแวดลอ้มเป็นความรบัผิดชอบและสิง่ท่ีควรท�าเพื่อคนรุน่หลงัในอนาคต 

Crown ผลติชิน้สว่นสว่นใหญ่ท่ีใชใ้นรถยกของ Crown เองมากถึง 85 เปอรเ์ซน็ต์ ซึ่งต่างจาก
ผู้ผลติรายอ่ืนท่ีสัง่ซื้อชิน้สว่นสว่นมากจากผู้ผลติรายอ่ืน กระบวนการบูรณาการแนวต้ังแบบไมม่ี
ความสิน้เปลอืงของ Crown ชว่ยให ้Crown สามารถควบคมุการออกแบบและการผลติไดอ้ยา่ง
เบด็เสรจ็ ดว้ยการต้ังใหค้วามยัง่ยนืเป็นเป้าหมายสงูสดุ การควบคมุแบบเบด็เสรจ็น้ีชว่ยใหบ้รษัิท
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดทางสิง่แวดลอ้มท่ีบรษัิทอ่ืน ๆ ซึ่งสัง่ซื้อชิน้สว่นจากภายนอกน้ันไม่
สามารถปฏิบติัตามได ้

Crown พยามยามอยา่งหนักเพื่อท่ีจะเพิม่
ประสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกันก็คงไวซ้ึ่งโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีมเีป้าหมายลดความสิน้เปลอืงท่ัวโลก ใน
ทกุ ๆ โรงงาน แนวทางปฏิบติัหลกัคือการถนอม
และลดการใชเ้มื่อจ�าเป็น โดยท่ีคงไวซ้ึ่งระดบั
ความปลอดภัย บรษัิทพยายามท่ีจะค้นหาโอกาส
ในการสรา้งความแตกต่างท่ียัง่ยนืและน�ามา
ปรบัใชอ้ยา่งไมล่ดละ เชน่ การปรบัปรุงคณุภาพ
อากาศ ลดปรมิาณขยะ การใชน้�้าและพลงังาน 
และการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและรไีซเคิล 
Crown ยงัด�าเนินการรเิริม่โครงการใหม ่ๆ เพื่อ

ปรบัประสทิธภิาพของหว่งโซอุ่ปทานอยูต่ลอด
เวลา เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซท่ีมาจากการขนสง่ 
และการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ี
แน้นแฟน้และถกูหลกัจรยิธรรมกับซพัพลายเอ
อรไ์ปพรอ้มกัน โดยซพัพลายเออรเ์หลา่น้ีจะต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางการ
จา้งงานและสทิธมินุษยชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่
การปอ้งกันการใชแ้รงงานเดก็

Crown 

ผลติ ชิน้สว่น

มากกวา่ 85% 

ของชิน้สว่นท่ีใชใ้น 

รถยกของ Crown

ก

Crown รูส้กึภาคภมูใิจกับโรงงานท่ีไดร้บั
สถานะวา่ไมม่กีารใชก้ารฝังกลบและไดร้บั
ประกาศนียบตัร ISO 14001 ซึ่งเน้นย�้าถึงพนัธ
สญัญาในการรกัษาทรพัยากรและรกัษาสภาพ
แวดลอ้มในชุมชนท่ีสถานท่ีปฏิบติังานเหลา่น้ี
ด�าเนินงาน
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ธุรกิจ/ 

ผลติภณัฑ ์
และเทคโนโลยขีอง Crown

rown รูว้า่ แนวทางอันชาญฉลาดและ
ยัง่ยนืน้ันสมเหตสุมผลท้ังในดา้นธุรกิจ

และสภาพแวดลอ้ม ในฐานะบรษัิทระดบัโลกท่ีมี
สาขามากกวา่ 80 ประเทศ Crown สามารถท�าให้
ผลลพัธข์องหลกัการเพื่อความยัง่ยนืซึ่งชว่ย
ชว่ยประหยดัเวลา เงิน และทรพัยากรธรรมชาติ 
น้ันทวคีณูมากยิง่ขึ้น การออกแบบผลติภัณฑ์
ใหท้�างานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพส�าหรบัลกูค้า
ชว่ยให ้Crown สามารถขยายผลลพัธน้ี์ไปสู่
บรษัิทมากมายท่ัวโลก

Crown ท�างานอยา่งไมล่ดละท่ีจะมอบรถยก
ประหยดัพลงังานคณุภาพสงูท่ีใชช้ิน้สว่นน้อยกวา่ 
ต้องการการซอ่มบ�ารุงน้อยกวา่ สรา้งความสิน้
เปลอืงน้อยกวา่ และใชง้านไดน้านกวา่ผูผ้ลติเจา้
อ่ืน และเสรมิสรา้งประสบการณ์ของลกูค้าไปใน
เวลาเดยีวกันดว้ยความสามารถในการผลติท่ีมาก
ขึ้น ต้นทนุในการเป็นเจา้ของท่ีต�่าลง และผลลพัธ์
ต่อสิง่แวดลอ้มท่ีน้อยลง ทกุ ๆ ผลติภัณฑ์และ
บรกิารของ Crown น้ันไดร้บัการพจิารณาอยู่
ตลอดเวลาวา่จะสามารถพฒันาดา้นสขุภาพและ
ความปลอดภัยไดอ้ยา่งไร

Crown มคีวามหมายเดยีวกับนวตักรรม และ
มองหาวธิกีารน�าเทคโนโลยใีหม ่ๆ มาปรบัใชอ้ยู่
ตลอดเวลา เพื่อพฒันาขัน้ตอนการออกแบบ
และการผลติ รวมไปถึงความสามารถของรถ
ยกอีกดว้ย Crown ถือเป็นผูน้�าในดา้นการใช้
เทคโนโลยเีชื้อเพลงิไฮโดรเจนในการจดัการวสัดุ
และยงัเป็นผูผ้ลติรถยกเจา้แรกท่ีมเีกณฑ์การ
รบัรองเชื้อเพลงิส�าหรบัรถยกไฟฟา้ และยงัมกีาร
สรา้งเกณฑท่ี์คลา้ยกันน้ีส�าหรบัแบตเตอรีล่เิธี่
ยมท่ีมปีระสทิธภิาพ ระบบจดัการรถยกและผูใ้ช้

งาน InfoLink™ ท่ีไดร้บัรางวลัของ Crown ระบบ
เบรก e-Gen™ ฟเีจอร ์Xpress Lower™ และ
เทคโนโลยกีารรบัสนิค้าระยะไกล QuickPick™ 
เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของตัวอยา่งท่ีแสดงใหเ้หน็วธิี
ท่ีเทคโนโลยใีหม ่ๆ ของ Crown น้ันสามารถชว่ย
ใหล้กูค้ามผีลติผล ประสทิธภิาพ และก�าไรมากขึ้น 
และเหนือสิง่อ่ืนใดคือการสรา้งความยัง่ยนื 

แมแ้ต่ฝ่ายบรกิารลกูค้าของ Crown เองก็ใช้
เทคโนโลยใีหมล่า่สดุเพื่อตอบรบัลกูค้าอยา่ง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ระบบ Crown 
Integrity Service System™ ใชง้านบรกิาร
โทรศัพท์มอืถือและรถบรกิารติด GPS เพื่อให้
บรกิารท่ีทันเวลาและเชื่อถือได ้การซอ่มแซมและ
เปลีย่นอะไหลภ่ายในระยะเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุ

การจดัการการใชพ้ลงังาน ลดความสิน้เปลอืง
และยดือายุการใชง้านของรถยกน้ันเป็นเพยีง
สว่นหน่ึงในวธิท่ีี Crown ปฏิบติัตามแนวทางเพื่อ
ความยัง่ยนื ผลติภัณฑ์ และเทคโนโลยเีพื่อมอบ
ประโยชน์ทางธุรกิจใหแ้ก่ลกูค้า

เน่ืองจากการด�าเนิน

งาน ท่ัวโลก Crown 

สามารถท�าให ้

ผลลพัธข์อง 

แนวทางเพื่อความ

ยัง่ยนืน้ันทวคี ู
ณมากยิง่ขึ้น

C

C

C
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C

ธุรกิจ/ 

ผลติภณัฑ ์
และเทคโนโลยขีอง Crown

CROWN  EQUIPMENT  CORPORATION  / 

นโยบายเพือ่ความยัง่ยนื
Crown มุง่มัน่ท่ีจะสนับสนุนความยัง่ยนืโดยด�าเนินงานดว้ยวธิท่ีีมคีวามรบัผิดชอบ

ต่อสภาพแวดลอ้ม สงัคม และธุรกิจ Crown พยายามท�าใหก้ารค�านึงถึงความ
ยัง่ยนืเป็นสว่นหน่ึงของแนวทางการท�าธุรกิจเพื่อ ด�าเนินความสมัพนัธท่ี์ซื่อสตัยต่์อ
พนักงาน ลกูค้า ซพัพลายเออร ์ผู้รบัจา้ง และชุมชน 
ดงัน้ัน Crown จงึยดึมัน่ในหลกัต่อไปน้ี:

Crown สนับสนุนสถานท่ีท�างานท่ียัง่ยนืซึ่ง
ปราศจากการแบง่แยกและการคกุคามผ่านการ
จา้งงานและแนวทางในสถานท่ีท�างานท่ีสจุรติ 
Crown ยดึมัน่ในการพฒันาพนักงาน ผ่าน
การสรา้งโอกาสการเจรญิเติบโตในหน้าท่ี และ
สนับสนุนความสมดลุระหวา่งการใชช้วีติและการ
ท�างาน

Crown ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพื่อสรา้งโซลชูัน่การจดัการวสัดท่ีุสรา้งมูลค่ามาก
ขึ้นดว้ยโดยใชท้รพัยากรใหน้้อยลง บรษัิทน้ันมุง่
มัน่ท่ีจะยดือายุการใชง้านของผลติภัณฑ์ทกุชิน้
ใหไ้ดน้านท่ีสดุ เพิม่ชว่งเวลาการใชง้าน และปรบั
คณุภาพวสัดใุหเ้หมาะสมเพื่อความปลอดภัยและ
ลดความสิน้เปลอืงเพื่อเพิม่ประโยชน์ทางดา้น
สภาพแวดลอ้มใหแ้ก่ลกูค้า

Crown พยายามอยา่งหนักเพื่อสรา้งสภาพ
แวดลอ้มการท�างานท่ีปราศจากการบาดเจบ็
และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยโครงการอาชวี
อนามยัท่ีเขม้งวดซึ่งสนับสนุนโดยความรว่มมอื
ระหวา่งเหลา่ผูน้�า นักออกแบบเพื่อลดความสิน้
เปลอืง ฝ่ายกระบวนการผลติ และพนักงานท่ีมี
ความรบัผดิชอบและมคีวามรู้
 
Crown มุง่มัน่ท่ีจะรกัษาสิง่แวดลอ้มและ
สนับสนุนการป้องกันการปลอ่ยมลพษิดว้ยการ
ด�าเนินการตามกฎหมายท่ีมผีลบงัคับใชท้ั้งหมด
และสนับสนุนใหซ้พัพลายเออร ์ผู้รบัจา้ง และ
ลกูค้าใหป้ฏิบติัตามกฎหมายน้ี
 
Crown ท�าการประเมนิและลดผลกระทบต่อสภาพ
แวดลอ้ม เชน่ การใชน้�้าและพลงังาน จากสรา้ง
ขยะและการรไีซเคิล บรรจุภัณฑ์เพื่อความยัง่ยนื 
และการขนสง่ในกระบวนการการผลติ ผลติภัณฑ์
และบรกิาร

Crown น้ันมุง่มัน่ท่ีจะปรบัปรุงระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้มของบรษัิทเพื่อเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายดา้นความยัง่ยนืของ Crown น้ันจะถกู
สื่อสารใหแ้ก่พนักงาน ลกูค้า และผู้รบัจา้ง และ
สาธารณะชนสามารถรบัรูไ้ด ้โดยนโยบายน้ีจะไดร้บั
การทบทวนอยูต่ลอด เพื่อคงไวซ้ึ่งความสมเหตุ
สมผลและความสอดคลอ้งตลอดท้ังบรษัิท

ผูติ้ดต่อทางดา้นความยัง่ยนื

สิ่งแวดล้อม/

Brian Duffy

ผู้อ�านวยการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยใน
การผลติ

สังคม/ 

Randy Niekamp 
รองประธานฝ่ายทรพัยากรบุคคล
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ความยัง่ยนืทีเ่หน็ผล

การพฒันา โซลชูัน่

และการวดัผลลพัธ์

โซลชูัน่เหลา่น้ีคือสว่น

ประกอบหลกัของ

โครงการเพื่อความ

ยัง่ยนืของ Crown

Crown ความยัง่ยนืน้ันเป็นมากกวา่เป้าหมาย แต่ยงัเป็นค่านิยมท่ีฝังรากลกึอยูใ่นวฒันธรรม
องค์กรและแสดงออกมาในทกุ ๆ ภาคสว่นของบรษัิท ต้ังแต่กระบวนการธุรกิจ ไปจนถึงการ

ออกแบบผลติภัณฑ์ หรอืจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีไปจนถึงโครงการอบรม Crown พยายาม
อยา่งหนักเพื่อท่ีจะท�าใหบ้รษัิทและโลกใบน้ีดขีึ้นและยัง่ยนืยิง่ขึ้น ผลลพัธท่ี์วดัไดน้ั้นเป็นหลกัฐานวา่
โครงการเหลา่น้ีไดผ้ล

ที่

Crown ไดก้ลายเป็นผู้น�าระดบัโลกใน
อุตสาหกรรมการจดัการวสัด ุโดยมยีอดขาย
ประมาณ 3 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในแต่ละ
ปีและมพีนักงานท่ัวโลกกวา่ 15,000 คน โดย
บรษัิทมุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น�าดว้ยการสรา้งตัวอยา่ง
ท่ีเน้นย�้าความยัง่ยนื การดแูลสิง่แวดลอ้ม และ

แนวทางปฏิบติัทางธุรกิจท่ีสมเหตสุมผล ในฐานะ
บรษัิทเอกชน ประเดน็เรื่องความยัง่ยนืน้ันจะได้
รบัการสง่ต่อถึง CEO และประธานของ Crown 
โดยตรง ความส�าเรจ็ท่ีกลา่วถึงน้ี ซึ่งไดส้รา้ง
ประโยชน์ใหแ้ก่พนักงาน เสรมิความแน่นแฟน้
ใหแ้ก่ชุมชน ชว่ยเหลอืลกูค้า และปกป้องสิง่
แวดลอ้ม ต่างก็แสดงใหเ้หน็ถึงความก้าวหน้า
ท่ี Crown น้ันไดท้�าส�าเรจ็อยา่งต่อเน่ือง โดย
บรษัิทจะสง่ต่อความส�าเรจ็เหลา่น้ีเป็นประจ�าผ่าน
รายงานประจ�าทกุสองปี ซึ่งไดร้บัการตรวจทาน 
แก้ไข และรบัรองโดยฝ่ายบรหิารของ Crown 
ตัวอยา่งต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถึงความก้าวหน้า
ของ Crown ต้ังแต่การรายงานครัง้ลา่สดุ

ความเปลีย่นแปลงท่ีแท้จรงิน้ันเกิดขึ้นเมื่อ
แนวคิดกลายเป็นการกระท�า และเมื่อแบบแผน
กลายเป็นผลติภัณฑ์ และเมื่อขอ้เสนอแนะกลาย
เป็นแนวทางแก้ปัญหา ต่อไปน้ีเป็นชว่งเวลาท่ีมี
ความส�าคัญขณะท่ี Crown น้ันเติบโต ปรบัตัว
และเอ้ือเฟื้ อประโยชน์ ใหท่ั้วโลกอยา่งต่อเน่ือง
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เมื่อพนักงานรูส้กึวา่ตนเองมคีณุค่า เป็นท่ีเคารพ 
และไดร้บัเชื่อใจ พวกเขาจะสามารถดแูลตนเอง 
ลกูค้า และชุมชนของพวกเขาได ้Crown เชื่อ
วา่อาชวีอนามยัของสมาชกิในทีมทกุคนน้ันเป็น
สิง่จ�าเป็นต่อความส�าเรจ็และความมชีวีติชวีาใน
ชุมชนท่ีพวกเขาเหลา่น้ันปฏิบติังาน ปรชัญาท่ี
บรษัิทยดึถือมาเน่ินนานในการใหค้วามส�าคัญกับ
ความเป็นอยูท่ี่ดขีองพนักงานน้ันต่างก็ไดร้บัการ
ยอมรบัไปปรบัใชใ้นปัจจุบนัโดยผู้น�าในบรษัิทต่าง 
ๆ ท่ัวโลก 

นอกเหนือไปจากการมอบสวสัดกิารแบบ
ครอบคลมุท่ีชว่ยใหพ้นักงานมเีครื่องมอืท่ีจะ
เจรญิเติบโตและประสบความส�าเรจ็แลว้ Crown 
ยงัมโีครงการลงทนุเก่ียวกับสขุภาพ ความ
ปลอดภัย และชุมชนต่าง ๆ ท่ีประสบผลส�าเรจ็
อีกดว้ย พนักงานใหมจ่ะไดร้บัคู่มอืพนักงานท่ี
บอกรายละเอียดหลกัปรชัญาของบรษัิทและจะมี
การปิดประกาศนโยบายต่าง ๆ ภายในบรษัิทเพื่อ
สรา้งการรบัรู ้

นอกจากน้ี Crown ยงัสนับสนุนการสื่อสารท่ี
โปรง่ใสและเป็นประโยชน์ระหวา่งพนักงาน ผู้
ดแูล และฝ่ายทรพัยากรมนุษยอี์กดว้ย และยงัมี
โทรศัพท์สายดว่นนิรนามเพื่อใหค้วามชว่ยเหลอื
ตลอด 24 ชัว่โมงในแต่ละวนัอีกดว้ย ตลอด 365 
วนัท้ังปีเพื่อชว่ยเหลอืพนักงานในการรายงาน
ความกังวล

สังคม/พนกังานและชุมชนของ Crown

ส�าหรบั Crown 

พนักงานท่ีมสีขุภาพด ี

คือเสาหลกั 

ของบรษัิทท่ีมี

ประสทิธภิาพ

วฒันธรรมความปลอดภัยของ Crown

ความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องท่ีส�าคัญท่ีสดุของ 
Crown การฝึกอบรมท่ีครอบคลมุและเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการเพิม่การรบัรูอั้นตราย
ต่าง ๆ ในสถานท่ีท�างาน และการใหค้วามรูต่้อ
พนักงานเก่ียวกับขัน้ตอนการายงานท่ีถกูต้อง 
เป็นเพยีงสว่นหน่ึงจากท้ังหมดของโครงการเพื่อ
ความปลอดภัยท่ีสมาชกิทกุคนจากทกุภมูภิาค
น้ันมสีว่นรว่ม ปัจจยัส�าคัญต่อความส�าเรจ็ของ
วฒันธรรมความปลอดภัยของ Crown ประกอบ
ไปดว้ย

 • การมสีว่นรว่มและการใหพ้ลงัแก่พนักงาน
 • การสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร
 • การใหค้วามส�าคัญกับความปลอดภัยท่ีมพีื้น

ฐานอยูบ่นสภาวะและพฤติกรรม

การมสีว่นรว่มของพนักงานเป็นสิง่ท่ีชว่ยพลกัดนั
การพฒันาอาชวีอนามยั

โรงงานของ Crown น้ันมกีารจดัต้ังทีมอาชวี
อนามยัและสภาพแวดลอ้มท่ีชว่ยสนับสนุนให้
พนักงานถือความเป็นเจา้ของในการพฒันาอาชวี
อนามยั การเขา้รว่มทีมมมีากถึง 77 เปอรเ์ซน็ต์
ท่ัวโลก ทีมอาจใหค้วามส�าคัญกับสิง่ต่อไปน้ี โดย
ขึ้นอยูกั่บความต้องการในท้องท่ี

 • การอบรม
 • สรรีศาสตร์
 • ขัน้ตอนการลอ็กหรอืติดป้ายลอ็กรถ
 • การตอบสนองเหตฉุกุเฉิน
 • อาชวีอนามยัตามพฤติกรรม

หน่ึงลา้นชัว่โมงการท�างานโดยไมม่กีารปว่ยหรอื
การบาดเจบ็

หน่ึง ในตัวอยา่งของความมุง่มัน่ต่อความ
ปลอดภัยของ Crown คือสถานท่ีผลติใน 
Kinston, NC. พนักงานท่ีน่ันเพิง่จะบรรลเุป้า
หมายหน่ึงลา้นชัว่โมงการท�างานโดยไมม่กีาร
ป่วยหรอืการบาดเจบ็ โดยอัตราการเกิดต�่ากวา่
มาตรฐานท่ัวไปในอุตสาหกรรมภายในการแบง่
ภาคสว่นถึง 50 เปอรเ์ซน็ต์ ท�าใหส้ถานท่ีท�างาน

น้ีไดเ้ขา้เป็นสมาชกิของ Health Achievement 
Recognition Program (SHARP) ของ 
Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) พนักงานของ Crown 
ในสถานท่ีท�างานน้ีไดร้บัการยกยอ่งจากกรม
แรงงานของรฐันอรท์แคโรไลนาเน่ืองจากความ
ส�าเรจ็ในดา้นความปลอดภัยแปดปีซอ้น

การท้าทายสขุภาพบนัดาลใหเ้กิดความแขง็แรง

ส�าหรบั พนักงาน Crown แลว้ Crown Health 
Challenge ในแต่ละปีท�าใหพ้นักงานสามารถ
ลงมอืปฏิบติัและเหน็ผลลพัธไ์ด ้พนักงานจะ
จบักลุม่กันเป็นทีมในการแขง่ขนั 10 สปัดาห์
เพื่อเสรมิสรา้งสขุภาพและความแขง็แรงท่ัวท้ัง
องค์กร ในกิจกรรม Health Challenge ครัง้
ลา่สดุ:

 • พนักงานมากกวา่ 600 คนเขา้รว่ม
 • Crown มากกวา่ 30 สาขาไดเ้ขา้รว่ม
 • การออกก�าลงักายมากกวา่ 1 ลา้นนาที 

ไดร้บัการบนัทึก
 • น�้าหนักพนักงานลดลงรวมกันมากกวา่ 

2,500 กิโลกรมั

นอกจาก Health Challenge แลว้ Crown ยงั
มกีารตรวจสขุภาพและการฉีดวคัซนี คู่มอืดแูล
ตนเอง โครงการศูนยฟ์ติเนส โครงการชว่ยเหลอื
พนักงาน และประกันสขุภาพ และโครงการอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย เพื่อชว่ยใหพ้นักงานน้ันสามารถให้
ความส�าคัญกับสขุภาพและความเป็นอยูข่องพวก
เขา ท้ังในท่ีท�างานและท่ีบา้น
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ความปลอดภัยบนพื้นฐานของค่านิยม
หลกัปรชัญา 

Crown ออสเตรเลยี ไดร้บัรางวลั Best 
Workplace Health and Safety 
Management System Award (ภาคเอกชน) 
จาก WorkCover New South Wales 
SafeWork เพื่อเชดิชู โครงการเพื่อความ
ปลอดภัยท่ียอดเยีย่ม 

โดยหลกัปรชัญาความปลอดภัยของ Crown 
สอดแทรกวธิท่ีีสามารถปฏิบติัและท�าซ�้าไดใ้นการ
จดัการอาชวีอนามยัในท่ีท�างาน ท่ีไมเ่พยีงหยุด
อยูแ่ค่การปฏิบติัตามกฎหมายเท่าน้ันแต่ยงัสรา้ง
กระบวนการการเรยีนรูท่ี้มพีื้นฐานอยูบ่นค่านิยม
ท่ีชว่ยใหพ้นักงานสามารถเจรญิเติบโตได้

มากกวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเพื่อความ
ปลอดภัยของสถานท่ีท�างาน 

ใน หา้ปีท่ีผ่านมาสถิติของ Crown ดกีวา่ค่าเฉลีย่
ของอุตสาหกรรมการผลติรถยกท่ัวโลกในดา้น
อัตราการเกิดอุบติัเหตโุดยรวมและเวลาท่ีเสยีไป
จากอุบติัเหต ุการท่ีพนักงานซมึซบัโครงการต่าง 
ๆ ดา้นอาชวีอนามยัของ Crown ท�าใหพ้นักงาน
น้ันสามารถลดเวลาท่ีเสยีไปและอัตราการบาด
เจบ็ไดเ้ป็นประวติัการ พนักงานท่ีปลอดภัยและ
แรงงานท่ีมปีระสทิธภิาพน้ันเป็นสิง่ท่ีต่างก็ให้
ประโยชน์ส�าหรบัความมุง่มัน่ของ Crown ต่อ
ความยัง่ยนื

สถานท่ีท�างานของ Crown ลดอัตราการบาดเจบ็
ถึง 20 เปอรเ์ซน็ต์ 

ความก้าวหน้าดา้นความปลอดภัยท่ียัง่ยนืและ
แท้จรงิน้ัน จะต้องมาจากพนักงานท่ีมสีว่นรว่ม 
การสงัเกตพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ีท�างานอยา่งละเอียด ทีมเวริค์ท่ีแท้จรงิ 
และความต้ังใจอยา่งแท้จรงิในการพฒันาสขุภาพ
ของพนักงาน โรงงานผลติของ Crown 
ในเมอืง Roding แควน้บาวาเรยี ในเยอรมนี
ไดด้�าเนินโครงการดา้นความปลอดภัยท่ีมสีว่น
ประกอบท้ังหมดน้ีรวมกัน

ในโครงการน้ี ทีมพนักงานสามคนจ�านวน 35 
ทีมไดเ้ขา้เยีย่มชม สงัเกตและเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
พฤติกรรมของพนักงาน นิสยั และแนวทาง
ปฏิบติัต่าง ๆ ท้ังในแง่บวกและลบ ในทกุสาขาการ
ปฏิบติังาน โดยสรุป ผลลพัธคื์อ

 • มกีารเรยีนรูค้วามเสีย่งมากกวา่ 400 ครัง้ 
 • ค�าติชมแง่บวกมากกวา่ 1,700 ขอ้ความ
 • มาตรการเพื่อปรบัปรุงมากกวา่ 

450 มาตรการ ถกูน�าไปใชง้าน

และเมื่อรวมกับมาตรการอ่ืน ๆ แลว้ โครงการน้ี
ก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงดา้นสรรีศาสตรเ์พื่อ
พฒันาสขุภาพและลดความเสีย่ง และยงัลดอัตรา
การบาดเจบ็ในโรงงานมากกวา่ 20 เปอรเ์ซน็ต์

การอบรมพนักงานใหมช่ว่ยสรา้งรากฐานแหง่ 
ความส�าเรจ็

การลงทนุ กับพนักงานท่ีผ่านโครงการฝึกอบรม
มากมายน้ันเป็นสว่นหน่ึงท่ี Crown แสดงถึง
ความมุง่มัน่ต่อสขุภาพ ความปลอดภัย และเป้า
หมายในระยะยาวของทกุ ๆ คน ศูนยฝึ์กดา้นการ
ผลติของ Crown แสดงใหเ้หน็ถึงพนัธสญัญา
น้ีดว้ยการมอบการฝึกจากประสบการณ์จรงิ
ส�าหรบัพนักงานใหม ่ซึ่งปรบัแต่งตามทักษะและ
ความต้องการของพวกเขา ก่อนจะเริม่เสน้ทาง
อาชพีของพวกเขากับ Crown 

พนักงานใหมจ่ะต้องผ่านโครงการเริม่งานใหมท่ี่
ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถรบัใบรบัรองเพื่อท�างาน
บางประเภท เชน่ งานเชื่อมและงานเครื่องเจยี ท่ี
ศูนยฝึ์ก พนักงานจะไดร้บัการฝึกทักษะในขัน้
ตอนการผลติและการใชง้านรถยกเพื่อใหก้ารถ่าย
โอนไปเริม่ท�างานในศูนยก์ารผลติของ Crown 
เป็นไปดว้ยความราบรื่น พนักงานใหมจ่ะไดจ้บัคู่
กับผู้ฝึกดา้นความปลอดภัยเป็นเวลาหกเดอืน ผู้
ฝึกจะคอยตอบค�าถามและสาธติ และใหค้�าอธบิาย
เก่ียวกับสภาพแวดลอ้มการท�างาน

การพฒันาพนักงานอยา่งต่อเน่ืองชว่ยสรา้ง
แรงงานท่ีมัน่คง

โครงการพฒันาพนักงานท่ีดน้ัีนเป็นปัจจยัหลกั
ในการดงึดดูและรกัษาพนักงานไวใ้นระยะยาว ใน
ศูนยก์ารเรยีนรูข้อง Crown พนักงานสามารถ
เขา้รว่มหลกัสตูรมากกวา่ 150 หลกัสตูร ตัว
เลอืกน้ันรวมถึงหลกัสตูรเก่ียวกับ:

 • ประวติัและวฒันธรรมของ Crown

 • การเขยีนเพื่อธุรกิจ
 • ความรูด้า้นการเงิน
 • ผลติภาพสว่นบุคคล
 • การฝึกใชง้านผลติภัณฑ์
 • การฝึกชา่งซอ่มบ�ารุง
 • การสื่อสารแบบผู้น�า
 • และอ่ืน ๆ อีกมากมาย

การพฒันาพนักงานยงัรวมถึงการสนทนา
กับผู้น�าจากฝ่ายบรหิารเก่ียวกับจุดแข็งของ
พนักงานแต่ละคน เป้าหมายทางสายอาชพี และ
การพัฒนาทางด้านความเป็นมืออาชพี การ
ค้นหาบุคคลท่ีใชส่�าหรบังานน้ัน ๆ เป็นสิ่งท่ี 
Crown ใหค้วามส�าคัญมาโดยตลอดและชว่ย
สรา้งแรงงานท่ียั่งยืน

สังคม/พนกังานและชุมชนของ Crown

พนักงานของ 

Crown ก�าลงัลดลง 

เวลาท่ีสญูเสยีไปและ

อัตราการบาดเจบ็ได้

เป็นประวติัการ
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พนักงานมากกวา่ 1,100 คนในสหรฐั ฯ ไดบ้รรลุ
เป้าหมายการท�างานของตนเอง

เมื่อไมน่านมาน้ี พนักงานกวา่ 100 คนจากท่ัว
ท้ังบรษัิทไดร้บัการยกยอ่งจากบรษัิทส�าหรบัการ
ท�างานมาเป็นปีท่ี 25 การบรรลเุป้าหมายดา้น
ความภักดแีละยัง่ยนืของพนักงานเหลา่น้ี ท�าให้
พวกเขาไดร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของพนักงานท่ีมี
ความทุ่มเทซึ่งเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ มากกวา่ 1,100 
คนของ Crown 

การเป็นหุน้สว่นกับชุมชนชว่ยสรา้งสมัพนัธอั์น
แน่นแฟน้

การมสีว่นรว่ม ในชุมชนท้องถ่ินเป็นอีกหน่ึงในวธิี
ท่ี Crown สรา้งการสนับสนุนใหกั้นและกันและ
การเป็นหุน้สว่นอยา่งยัง่ยนืกับองค์กรอ่ืน ๆ ใน
พื้นท่ีท่ีมกีารด�าเนินงาน การศึกษาแก่เยาวชน
และการฝึกฝนน้ันมคีวามหมายอยา่งมากต่อ 
Crown และอนาคตของ Crown เอง น่ีเป็น
เพยีงตัวอยา่งบางกรณีท่ี Crown มสีว่นรว่มใน
การศึกษาของเยาวชนในชุมชน

 • Crown เชญินักเรยีนจากโรงเรยีนในท้องถ่ิน
ใหเ้ขา้มาเรยีนรูค้วามส�าคัญของการศึกษา
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม 
และคณิตศาสตร ์(STEM) ในอุตสาหกรรม
การผลติอยา่งใกลช้ดิ นักเรยีนจะไดทั้วรช์ม
โรงงานผลติของ Crown และรบัรูถึ้งความ
หลงใหลในอาชพีจากพนักงานของ Crown

 • Crown ไดเ้ขา้เป็นหุน้สว่นกับ Lincoln 
Electric เพื่อจดังาน Virtual Welding 
Challenge ประจ�าปีครัง้ท่ีหา้ ในกิจกรรมน้ี มี
นักเรยีนกวา่ 100 คนเขา้รว่มเรยีนรูเ้ก่ียวกับ
เสน้ทางอาชพีในงานเชื่อม ผู้เขา้รว่มไดทั้วร์
ชมโรงงาน ต้ังโปรแกรมหุน่ยนต์เครื่องเชื่อม 
และใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนเพื่อ
จ�าลองประสบการณ์ท�างานเชื่อม

 • โรงงานของ Crown ใน New Castle, IN ได้
บรจิาคเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อการฝึกฝน 
Computer Numerical Control (CNC) 
ใหกั้บศูนยฝึ์กอาชพี New Castle เพื่อ
สนับสนุนโครงการใหค้วามรูด้า้นสายงาน
เครื่องจกัรของศูนย์

 • หน่ึงในการเป็นหุน้สว่นท่ีน่าจดจ�าของ Crown 
คือโครงการรว่มมอืกับหลกัสตูรการออกแบบ
เพื่อสิง่แวดลอ้มเพื่อชว่ยสนับสนุนแนวคิด
ท่ียัง่ยนืตลอดกระบวนการการออกแบบ 
พนักงานไดแ้นะน�านักเรยีนเก่ียวกับการ
พจิารณาวงจรชวีติผลติภัณฑ์โดยใชช้ิน้สว่น
ของรถยกและแบง่ปันประสบการณ์เก่ียวกับ
ความยัง่ยนืของ Crown ผ่านทัวรโ์รงงาน
และการพูดคยุ

 • Crown ท�าการจา้งงานโดยใหโ้อกาสเท่าเทียม
กันกับทกุคนและยดึมัน่ในแนวทางการจา้ง
งานท่ีมศีีลธรรม Crown เมก็ซโิกไดร้บัรางวลั 
Queretaro State All Inclusive Employer 
Award ถึงสองครัง้

โครงการรว่มมอืเพื่อลงทนุในอนาคต

เพื่อ เสรมิสรา้งความยัง่ยนืในระยะยาวของ 
Crown การลงทนุในการสรา้งแรงงานน้ันเป็น
เรื่องท่ีสมเหตสุมผล น่ันคือเหตผุลท่ี Crown 
มโีครงการความรว่มมอืดา้นการศึกษา เปิด
โอกาสการเรยีนรูเ้ป็นลกูมอืและการฝึกงาน ซึ่ง
ชว่ยใหนั้กศึกษาในมหาวทิยาลยัสามารถได้
รบัประสบการณ์จรงิ ในระหวา่งการท�างานใน
ระหวา่งศึกษาเลา่เรยีน
 
ภายในปีท่ีแลว้ Crown ไดร้บันักศึกษาเขา้มาเพื่อ
ใหค้วามรูม้ากกวา่แต่ก่อน โดยมอัีตราการเขา้
รว่มท่ีสงูขึ้นกวา่สบิเท่าเมื่อเทียบกับหา้ปีท่ีผ่าน
มา นักศึกษามาจากวทิยาลยัต่าง ๆ เพื่อเรยีนรู ้
ประสบการณ์ในงานดา้นการผลติ วศิวกรรม การ
ออกแบบ ธุรกิจ และความปลอดภัยเพื่อเตรยีม
พรอ้มส�าหรบัตลาดแรงงานในปัจจุบนัท่ีเต็มไป
ดว้ยการแขง่ขนั

โครงการความรว่ม

มอืของ Crown 

เป็นการลงทนุ 

ในแรงงานในอนาคต

และความยัง่ยนื

ในระยะยาวของ 

Crown

การรกัษาไวซ้ึ่งประวติัของชุมชน

Crown ใหค้วามส�าคัญกับผลประโยชน์ของ
ชุมชน ตอนท่ีเกิดเหตเุพลงิไหมภ้ายในของโรง
โอเปรา่ Boesel อันเก่าแก่ (สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 
1895) ใน New Bremen รฐัโอไฮโอ Crown ได้
บูรณะอาคารน้ีเพื่อการใชง้านของพนักงาน ดว้ย
การปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งภายนอก คาน
หลงัคา และภายในตึกใหไ้ดม้ากท่ีสดุน้ัน Crown 
ไดร้กัษาความงดงามท่ีเก่าแก่และความส�าคัญ
ของอาคารน้ีไว ้ขณะเดยีวกันก็ไดเ้พิม่ฟเีจอรก์าร
ประหยดัพลงังานและเทคโนโลยอัีนชาญฉลาด
เขา้ไปในอาคารเพื่อความยัง่ยนื
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พนัธสญัญาต่อการดแูลสิง่แวดลอ้มเป็นสว่น
หน่ึงของหลกัปรชัญาธุรกิจของ Crown มาโดย
ตลอด พนักงานของ Crown เขา้ใจวา่พวกเขา
มโีอกาสและความรบัผิดชอบท่ีจะชว่ยมสีว่นรว่ม
ต่อสขุภาพและความมัง่ค่ังของคนในรุน่ถัดไป ซึ่ง
เป็นสว่นหน่ึงของการเป็นพลเมอืงบรรษัทท่ีด ี

ต้ังแต่ส�านักงานฝ่ายบรหิารไปจนถึงโรงงานผลติ
น้ัน Crown มกีารตัดสนิใจท่ีส�าคัญในทกุ ๆ วนัท่ี
ชว่ยลดรอยเท้านิเวศของบรษัิท การลดปรมิาณ
ขยะและการรไีซเคิลเป็นสิง่ท่ีทกุ ๆ โรงงานของ 
Crown ใหค้วามส�าคัญ เชน่ การสนับสนุนให้
น�าเหลก็ พลาสติก ผงเคลอืบ กระดาษ กลอ่ง
กระดาษ น�้ามนั และแบตเตอรีม่าใชใ้หมแ่ละ
รไีซเคิลท่ัวโลก และบรษัิทยงัคงมคีวามก้าวหน้า
ในการ:

 • เพิม่ประสทิธภิาพการประหยดัพลงังาน
 • แนวทางธุรกิจท่ีไมม่กีารสิน้เปลอืงและการบู

รณาการแนวต้ัง
 • การใชท้รพัยากรอยา่งชาญฉลาด
 • การขจดัขยะ
 • การรไีซเคิลแบบครอบคลมุ

การบูรณาการแนวต้ัง 
เป็นแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจ 
ท่ีสมเหตสุมผล

ผลงานของ Crown มกัสวนทางกับแนวโน้ม
ทางธุรกิจของประเทศ หน่ึงในเหตผุลน้ันคือการ
ใชก้ลยุทธบู์รณาการแนวต้ัง Crown มกีารบู
รณาการแนวต้ังในโรงงานผลติ 19 แหง่ท่ัวโลก 
โดย Crown เป็นผู้ออกแบบและผลติชิน้สว่น
มากกวา่ 85 เปอรเ์ซน็ต์ท่ีใชใ้นรถยกของ Crown 
เองเชน่มอเตอรไ์ฟฟา้ หน่วยขบัเคลื่อน หวัวาลว์ 
เสา กระบอกสบู งา ท่ีน่ัง และอ่ืน ๆ ดว้ยความ
แตกต่างจากผู้ผลติรายอ่ืนท่ีใชก้ารสัง่ซื้อชิน้สว่น 
ท�าใหห้ว่งโซอุ่ปทานท่ีมกีารบูรณาการแนวต้ัง
ของ Crown น้ันสามารถปรบัปรุงการควบคมุ
คณุภาพและการประสานงานในหว่งโซอุ่ปทานได้

การบูรณาการแนวต้ังน้ันชว่ยรวมภาคสว่นต่าง ๆ 
ในการผลติของ Crown เขา้ดว้ยกันเพื่อบรรลเุป้า
หมายรว่มในการสรา้งผลติภัณฑ์ในการจดัการ
วตัถดุบิท่ีดยีิง่ขึ้นส�าหรบัลกูค้า โดยประโยชน์ของ
การบูรณาการแนวต้ังมดีงัน้ี

 • การเคลื่อนยา้ยวสัดนุ้อยลงท�าใหม้กีารปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจกน้อยลง

 • แนวทางเพื่อความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม
ท่ีชว่ยลดขยะ ควบคมุต้นทนุและเพิม่
ประสทิธภิาพ 

 • การควบคมุท่ีชว่ยใหส้ามารถสรา้งสภาพ
แวดลอ้มการท�างานท่ีปลอดภัย และปฏิบติั
ตามขอ้ก�าหนด ซึ่งยากท่ีจะปฏิบติัตามโดย
บรษัิทท่ีใชก้ารสัง่ซื้อชิน้สว่นจากภายนอก

 • มาตรฐานผลติภัณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกันท่ัวโลก
ส�าหรบัชิน้สว่นรถยกท่ีถกูผลติ

 • การรไีซเคิล ลด และน�าสารเคมท่ีีอันตรายกลบั
มาใชใ้หม่

การผลติแบบบูรณาการแนวต้ังชว่ยให ้Crown 
น้ันสามารถจดัการกับรอยเท้านิเวศน์ของโกดงั
สนิค้าไดด้ว้ยการผลติเฉพาะชิน้สว่นท่ีต้องการ 
ณ ตอนน้ัน ท�าใหม้จี�านวนสนิค้าคงคลงัน้อยลง 
และยงัชว่ยใหบ้รษัิทสามารถพฒันาและปรบัปรุง
กระบวนการผลติแบบมาตรฐานไดท่ั้วโลก ซึ่ง
ท�าใหส้ามารถสอดแทรกความยดืหยุน่และความ
สรา้งสรรค์ท่ีสรา้งมูลค่าใหกั้บลกูค้าดงัท่ีปราก
ฎในฟเีจอรต่์าง ๆ บนรถยกของ Crown อีก
ท้ังยงัชว่ยใหร้กัษาระดบัการควบคมุและความ
สอดคลอ้งท่ีชว่ยเพิม่คณุภาพและความน่าเชื่อถือ
ใหแ้ก่ลกูค้าได้

สภาพแวดล้อม/กระบวนการและโรงงานของ Crown

Crown ไดแ้บง่ปันความส�าเรจ็ในดา้นการ

ผลติน้ีและแนวทางปฏิบติัท่ีดท่ีีสดุน้ีในการ

ประชุม Leading Through Excellence 

ของ มหาวทิยาลยั Ohio State University 

ซึ่งรวมถึง ทัวรช์มโรงงานของ Crown
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 • เปลีย่นระบบท�าความสะอาดท่ีใชส้ารละลาย
เป็นแบบใชไ้อน�้าระบบปิดแทนซึ่งชว่ยลด
การใชส้ารเคมแีละท�าใหส้ถานท่ีท�างานน้ัน
ปลอดภัยยิง่ขึ้นและในขณะเดยีวกันก็น�าน�้า
กลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งรบัผิดชอบอีกดว้ย

 • เปลีย่นระบบ HVAC ดั้งเดมิเป็นระบบ HVAC 
ใหมท่ี่ประหยดัพลงังานและระบบกรองอากาศ
และควบคมุความชื้นใหม่

 • ติดต้ังหลอดประหยดัไฟ T-5 ท่ัวท้ังอาคารซึ่ง
ชว่ยลดการใชพ้ลงังานมากกวา่ 48,000 กิโล
วตัต์ชัว่โมงต่อปี

 • ลดการสิน้เปลอืงกระดาษถึง 80 เปอรเ์ซน็ต์
ดว้ยโครงการต่าง ๆ

 • ไดร้บัสถานะปราศจากการฝังกลบ
 • เขา้เกณฑ์ปฏิบติัของ ISO 14001

โรงงานอีกแหง่ของ Crown ไดร้บัสถานะ
ปราศจากการฝังกลบ

โรงงานชุดสายไฟของ Crown ไดร้บัสถานะ
ปราศจากการฝังกลบ โดยเป็นโรงงานท่ีหา้ 
ของ Crown ท่ีไดร้บัสถานะน้ี โดยโรงงานน้ียงัได้
รบัการรบัรองจาก ISO 14001 อีกดว้ย

เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายน้ี ทีมพนักงานไดท้�าการ
ตรวจสอบการท�างานในโรงงานเพื่อหาโอกาสใน
การลดความสิน้เปลอืงโดยรวมถึงการน�าแกน
มว้นสายและบรรจุภัณฑ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการผลติ
และประกอบชุดสายไฟมาใชใ้หม ่ชิน้สว่นท่ีเหลอื
จะถกูสง่ไปยงัโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลงังาน 
โรงงาน Crown แหง่น้ีเปลีย่นเสน้ทางขยะออก
จากลานฝังกลบมากกวา่ 14 ลา้นตันในแต่ละปี
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โรงงานหลายแหง่

ของ Crown ไดร้บั

สถานะปราศจาก 

ปราศจากการฝัง

กลบ

โรงงานของ Crown ไดร้บัการเชดิชูสงูสดุเป็น
ครัง้ท่ีสามจาก EPA โอไฮโอ

Crown ไดก้ลายเป็นผู้รบัรางวลัระดบัเหรยีญ
ทองในโครงการ Ohio Environmental 
Protection Agency’s Encouraging 
Environmental Excellence (E3) ถึงสาม
ครัง้ โดยรางวลัน้ีเชดิชูการจดัการสิง่แวดลอ้ม
ท่ีโดดเดน่ในโรงงานของ Crown ก่อนหน้าน้ี 
กระบวนการประกอบมอเตอรไ์ฟฟา้ การฉีดขึ้นรูป 
และชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกสเ์คยไดร้บัรางวลัน้ี

โครงการ E3 เป็นการเชดิชูธุรกิจในโอไฮโอส�าหรบั
กิจกรรมท่ีมปีระโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้ม โดย
รางวลัระดบัเหรยีญทองน้ีจะมอบใหกั้บองค์กรท่ี
ท�าดกีวา่ท่ีขอ้บงัคับก�าหนดและยดึมัน่ในกลยุทธ์
ในระยะยาวท่ีจะลดปรมิาณขยะ ลดการปลอ่ย
ก๊าซ และพฒันาประสทิธภิาพในดา้นสิง่แวดลอ้ม 
พนักงานหลายคนในโรงงานของ Crown ท่ีได้
รบัรางวลัต่างเป็นสว่นหน่ึงของทีมงานหลาก
แผนกท่ีต้ังขึ้นเฉพาะเพื่อสนับสนุนและปรบัปรุง
ระบบจดัการสิง่แวดลอ้มของโรงงานและความ
พยายามดา้นความยัง่ยนื โดยขอ้เสนอแนะของ
พนักงานเหลา่น้ีชว่ยในการรา่งกลยุทธท่ี์อยูบ่น
พื้นฐานของความเป็นจรงิในการลดผลกระทบ
ของโรงงานต่อสิง่แวดลอ้ม 

ซึ่งโครงการพฒันาจ�านวนหน่ึงท่ีรเิริม่โดย
พนักงานท�าใหท้างโรงงานไดร้บัรางวลั E3 ของ 
EPA เชน่

โรงงานในยุโรปปรบัปรุงใหมเ่พื่อการประหยดั
พลงังาน

หน่ึงในโรงงานผลติของ Crown ใน Roding 
เยอรมนีไดติ้ดต้ังไฟ LED ใหมพ่รอ้มการต้ัง
โปรแกรมพื้นท่ีการใชง้านและการหรีไ่ฟโดย
อัตโนมติัเพื่อลดการใชไ้ฟฟา้ การขนยา้ยชิน้สว่น
ระหวา่งโรงงานน้ีและโรงงานอ่ืนใน Roding ได้
รบัการพฒันาเพิม่อีกดว้ย บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ
สง่คืนได ้ซึ่งออกแบบและผลติเองภายในโรงงาน 
ไดถ้กูน�ามาใชง้านเพื่อลดปรมิาณขยะเมื่อจ�าเป็น
ต้องเติมชิน้สว่นในคงคลงั 

ในเบลเยีย่ม รถซอ่มบ�ารุงท้ังหมดต่างไดร้บัการ
ติดต้ังระบบท่ีแปลงไนโตรเจนอ๊อกไซดท่ี์อันตราย
ใหก้ลายเป็นไนโตรเจนและไอน�้าท่ีไมเ่ป็นอันตราย 
โดยระบบน้ีลดมลภาวะในชัน้บรรยากาศท่ีก่อให้
เกิดหมอกควนัในเขตเมอืงไดอ้ยา่งมากและชว่ย
พฒันาคณุภาพอากาศ
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การรวบรวมและรกัษาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ

ใน ซูโจว ประเทศจนี Crown ไดท้�าการปรบัปรุง
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพงานดา้นการเชื่อมและเจยีด้
วยเครื่อง ซึ่งท�าใหส้ามารถลดระยะทางท่ีรถยก
ต้องเดนิทางในโรงงานไปกวา่ 178 กิโลเมตรต่อ
ปี และประหยดัพื้นท่ีขึ้น 40 ตารางเมตร การ
ท�าเชน่น้ียงัชว่ยพฒันาการเคลื่อนยา้ยชิน้สว่น 
คณุภาพของชิน้สว่นและสรรีศาสตรใ์หกั้บผู้ใช้
งาน ท�าใหก้ระบวนการน้ันมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

Crown ซูโจวยงัมกีารลดการใชน้�้าในการผลติ
ดว้ยการปรบัปรุงระบบชะลา้ง มกีารติดต้ังมาตร
วดัการไหลเพื่อใหส้ามารถควบคมุอัตราการไหล
ของน�้าชะลา้งได ้ซึ่งสง่ผลใหส้ามารถลดการใช้
น�้าไดถึ้ง 70 เปอรเ์ซน็ต์และประหยดัน�้าไปไดก้วา่ 
7.2 ลา้นลติรต่อปี นอกจากน้ี ครึง่หน่ึงของน�้าท่ี
ใชใ้นระบบ (ประมาณ 1.5 ลา้นลติร) น้ันไดถ้กูน�า
มาใชใ้หม่

Crown ออสเตรเลยี ไดท้�าการรวบรวมอาคาร
เจด็แหง่เขา้เป็นส�านักงานกลางแหง่เดยีวเพื่อ
ประโยชน์แก่พนักงาน ลกูค้า และสิง่แวดลอ้ม 
โดยสถานท่ีท�างานกวา้ง 26,000 ตารางเมตร
พฒันาจากท่ีดนิท้ิงรา้งน้ีสรา้งโอกาสการติดต่อ
กันแบบโดยตรงใหกั้บพนักงาน และต้ังอยูใ่กล้
กับศูนยก์ลางการเดนิทางเพื่อความง่ายดายใน
การเดนิทางส�าหรบัพนักงาน
ส�านักงานใหญ่ของภมูภิาคน้ันมกีารติดต้ังฟเีจอร์
ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเชน่

 • พรมท่ีท�าจากเสน้ใยรไีซเคิล
 • การใสส่ใีหกั้บหน้าต่างเพื่อปรบัอุณหภมูิ

ภายใน
 • หลอดไฟ LED ประหยดัพลงังาน
 • ระบบควบคมุไฟฟา้ โทรศัพท์ และการประชุม

ผ่านวดีโีอแบบล�้าสมยั

รางวลัและการยอมรบัท่ัวโลกในดา้นความยัง่ยนื 

Crown ไดร้บัการยอมรบัในดา้นแนวทางธุรกิจ
อันชาญฉลาดดว้ยรางวลัดา้นความยัง่ยนืกวา่ 
20 รางวลัจากวารสารอุตสาหกรรม สมาคม
หอการค้า และองค์กรเชีย่วชาญภาครฐัและดา้น
สิง่แวดลอ้มมากมาย เชน่ National Pollution 
Prevention Roundtable โดยรางวลั 
Environmental and Clean Energy Award 
ท่ี Crown ใน Queretero เมก็ซโิกไดร้บัน้ันเป็น
เพยีงหน่ึงในตัวอยา่งเท่าน้ัน

สภาพแวดล้อม/กระบวนการและโรงงานของ Crown

Crown ไดป้ระหยดั

น�้ากวา่ 7.2 ลา้นลติร

ในแต่ละปีในซูโจว

ประเทศจนีเพราะการ

ปรบัปรงุระบบชะลา้ง



15 ส่วนท่ี  2  ความยั่งยืนท่ีเหน็ผล

ดว้ยการออกแบบผลติภัณฑ์ใหท้�างานไดอ้ยา่ง
เต็มท่ีส�าหรบัลกูค้าน้ันชว่ยให ้Crown สามารถ
ขยายผลลพัธน้ี์ไปสูบ่รษัิทมากมายท่ัวโลก เป้า
หมายคือการมอบผลติภัณฑ์ท่ีท�างานไดอ้ยา่ง
เต็มท่ีและลดปรมิาณขยะไปในเวลาเดยีวกันใหกั้บ
ลกูค้า ซึ่งเป็นการขยายผลลพัธด์า้นความยัง่ยนื
ไปในตัวพรอ้มกับกระบวนการปกติในการด�าเนิน
งานกับลกูค้า Crown ออกแบบรถยกดว้ยวสัดุ
ท่ีทนทานและน�ามารไีซเคิลได ้และลกูค้าแต่ละราย
ก็สามารถลดปรมิาณขยะและการปลอ่ยก๊าซได้
ตลอดอายุการใชง้านของรถยก  

อายุการใชง้านท่ียาวนานของผลติภัณฑ์ 
Crown ลดความถ่ีในการเปลีย่นอะไหลจ่งึท�าให้
ประหยดัทรพัยากร เทคโนโลยท่ีีล�้าสมยัชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพการประหยดัพลงังาน การวเิคราะห์
การใชง้านรถ ซึ่งชว่ยประหยดัทรพัยากรอันมค่ีา
และสรา้งประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน

ผลติภัณฑอ์อกแบบมาเพื่ออายุการใชง้านท่ี
ยาวนาน 

ดว้ยการ วเิคราะหว์งจรชวีติผลติภัณฑ์ Crown 
ไดท้�าการพจิารณาผลกระทบในเชงินิเวศน์
และสขุภาพของมนุษยข์องผลติภัณฑ์และ
กระบวนการอยูต่ลอดเวลา ซึ่งชว่ยให ้Crown 
สามารถเขา้ใจและปรบัปรุงผลลพัธท์างดา้น
สภาพแวดลอ้มของผลติภัณฑ์ของบรษัิทตลอด
ท้ังวงจรชวีติผลติภัณฑ์ 

การผลติและรไีซเคิลรถยกใหมน้ั่นเป็นสว่นหน่ึง
ของพนัธสญัญาของบรษัิทต่อความยัง่ยนื รถ
ยกของ Crown สามารถรไีซเคิลไดถึ้ง 99% และ
สามารถน�ากลบัมาใชใ้หมไ่ดด้ว้ยกระบวนการผลติ
และซอ่มแซมใหมท่ั่วโลก 

ฟเีจอรผ์ลติภัณฑ์ท่ีล�า้สมยัมผีลกระทบต่อความ
ยัง่ยนื

ในฐานะหน่ึงในบรษัิทดา้นการจดัการวตัถดุบิท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก Crown ท�างานอยา่งไมล่ดละท่ี
จะมอบรถยกคณุภาพสงู ประหยดัพลงังานท่ีใช้
ชิน้สว่นท่ีน้อยกวา่ ซอ่มบ�ารุงน้อยกวา่ และสรา้ง
มลภาวะน้อยลง และเสรมิสรา้งประสบการณ์ของ
ลกูค้าใหด้ยีิง่ขึ้นผ่านอายุการใชง้านท่ียาวนานขึ้น 
ฟเีจอรล์�้าสมยัท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพการท�างาน
และความยัง่ยนืมดีงัน้ี

ระบบควบคมุ Crown’s Access 1 2 3™ 
Comprehensive System Control ชว่ยให้
ลกูค้าสามารถต้ังค่าการท�างานส�าหรบัรถยก
แต่ละคันเพื่อความสมดลุยใ์นดา้นการท�างานและ
การประหยดัพลงังาน

ตัวเลอืก The Xpress Lower™ บนรถยก 
Crown’s RM 6000 Series มเีวลายกลงท่ีเรว็
กวา่ปกติสองเท่าซึ่งชว่ยประหยดัเวลาและเพิม่
ผลติผลมากขึ้นถึง 13 เปอรเ์ซน็ต์ในดา้นแผ่น
รองสนิค้าท่ีไดร้บัการเคลื่อนยา้ย

ลอ้รบัน�้าหนักแบบเปลีย่นเรว็ชว่ยใหช้า่งเทคนิค
สามารถเปลีย่นลอ้ไดภ้ายใน 2.5 นาทีเมื่อเทียบ
กับ 30 ถึง 40 นาทีของการเปลีย่นลอ้ท่ัวไปและ
ชว่ยเพิม่เวลาการใชง้านรถยกเป็นอยา่งมาก

ระบบเบรก Crown’s e-GEN™ มอบการเบรก
ท่ีไวใ้จไดแ้ละไมม่แีรงเสยีดทานท่ีชว่ยลดการ
บ�ารุงรกัษาตามชว่งเวลาและคืนพลงังานกลบัสู่
แบตเตอรี่

เทคโนโลยคีวบคมุระยะไกล QuickPick™ ชว่ย
เพิม่ผลติผลในการรบัสนิค้าดว้ยการประหยดั
เวลามากถึงหา้วนิาทีต่อการรบัหน่ึงครัง้ ลด 
ความเหน่ือยลา้ของผู้ใช ้และเสรมิสรา้งความ
ปลอดภัย

เสา Crown’s MonoLift™ มอบเสาท่ีแขง็แกรง่
ยิง่ขึ้นความจุท่ีมากขึ้นและระยะยดืท่ียาวขึ้นซึ่ง
ชว่ยใหส้ามารถเก็บสนิค้าไดโ้ดยใชพ้ื้นท่ีน้อยลง

การควบคมุป้องกันการลื่นแบบ OnTrac™ ชว่ย
ยดือายุการใชง้านของลอ้ และลดระยะการเบรก
ของรถ นอกจากน้ี ยงัลดการหมุนของลอ้
ระหวา่งเรง่ความเรว็ การหยุดเดนิเครื่องหรอื
สลบัฟงัก์ชนัอยา่งรวดเรว็หรอืระหวา่งเบรกเพื่อ
ผลลพัธท่ี์ดท่ีีสดุแมบ้นพื้นเปียกลื่นหรอืฝุ่นเยอะ

ท่ีน่ัง The FlexRide™ ซึ่งชว่ยลดความเหน่ือย
ลา้ดว้ยระบบชว่งลา่งท่ีสามารถปรบัน�้าหนักไดซ้ึ่ง
ชว่ยป้องกันผู้ใชง้านจากแรงกระแทกและการสัน่
สะเทือนไดด้กีวา่รถยกท่ัวไปถึงสามเท่า

คันบงัคับ X10™ น้ันออกแบบดา้มจบัมาตามหลกั
สรรีศาสตรพ์รอ้มลอ้หมุนตรงหวัแมม่อืท่ีชว่ย
ขจดัการวางขอ้มอืในต�าแหน่งท่ีไมส่ะดวก ท�าให้
การเลีย้วน้ันง่ายขึ้น และเพิม่ระดบัความสบาย

ตัวชารจ์แบตเตอรีค่วามถ่ีสงู Crown’s 
V-Force™ น้ันออกแบบมาเพื่อประสทิธภิาพ
การท�างานท่ีสงูกวา่ ตัวชารจ์ใชก้ารเรยีงกระแส
ชนิดควบคมุดว้ยเหลก็หรอืซลิคิอน (SCR) ถึง 
93 เปอรเ์ซน็ต์ซึ่งท�าใหป้ระหยดัพลงังานไดถึ้ง 
38 เปอรเ์ซน็ต์

ด้านธุรกิจ/ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยขีอง Crown



ดชันี GRI ของ Crown

รายงานฉบบัน้ีมขีอ้มูลมาตรฐานท่ีแนวทางการรายงานดา้นความยัง่ยนื GRI น้ันก�าหนด
ดชันีสเีทาแสดงถึงการเปิดเผยขอ้มูลท้ังหมด ดชันีสเีขยีวแสดงถึงการเปิดเผยขอ้มูลบางสว่น

ประเภท

กลยุทธแ์ละการวเิคราะห ์

โปรไฟลอ์งค์กร

โปรไฟลร์ายงาน 

การอภิบาล 

จรยิธรรมและความซื่อสตัย์

ธุรกิจ

สิง่แวดลอ้ม

สงัคม

ดชันี

1 

3, 4, 5, 6, 8

7, 9 

12

28, 29, 30, 31, 32

34

48, 49

56

58

EC7

EN6

EN7

EN10

EN27

LA2

LA5

LA10, LA11

LA4, HR10

PR1

แหลง่อ้างอิง

หน้า 2

crown.com ดท่ีู “บรษัิทของเรา”

หน้า 8

หน้า 5, 15

หน้า 7, 8, 16

crown.com ดท่ีู “บรษัิทของเรา”

หน้า 8

หน้า 4, 7, 9

หน้า 9

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 15; crown.com ดท่ีู “แบตเตอรี/่ตัวชารจ์ V-Force”

หน้า 13

หน้า 14, 15; crown.com, ดท่ีู “ผลติภัณฑ”์ และ “โซลชูัน่”

crown.com ดท่ีู “ท�าไมต้อง Crown”

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 5

หน้า 6

Pantone 424
Pantone 377

Crown Equipment Corporation
New Bremen รฐัโอไฮโอ 45869 
สหรฐัอเมรกิา
โทร 419-629-2311
โทรสาร 419-629-3796
crown.com

เน่ืองจาก Crown มกีารปรบัปรุงผลติภัณฑ์อยูต่ลอดเวลา ขอ้มูล
จ�าเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า

Crown, ตราสญัลกัษณ์ Crown, สนี�้าตาลอ่อน, เครื่องหมาย 
Momentum Mark, Access 1 2 3, การเบรก eGEN Braking, 
ท่ีน่ัง FlexSeat, InfoLink, ระบบ Integrity Parts and Service 
System, ระบบเสถียรในตัว, Work Assist และตราสญัลกัษณ์ 
ecologic น้ันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Crown Equipment 
Corporation ในสหรฐัฯ และประเทศอ่ืน ๆ
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