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บรษัิท CROWN EQUIPMENT CORPORATION: 
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์

ชื่อเสยีงดา้นความซื่อสตัยค์ณุธรรมของบรษัิท Crown Equipment Corporation ไมไ่ดม้าจากคณุภาพผลติภัณฑ์และบรกิารท่ีดเีลศิท่ีเราสง่มอบ
ใหแ้ก่ลกูค้าเท่าน้ัน หากแต่ยงัรวมถึงประวติัความซื่อสตัยแ์ละสมัพนัธส์ภาพอันดเียีย่มท่ีเราปฏิบติัต่อคู่ค้าของเราในดา้นจรยิธรรมและความเสมอ
ภาคอยา่งท่ัวถึงอีกดว้ย บรษัิทคาดหวงัวา่ซพัพลายเออรท่ี์รว่มงานกับเราจะดำาเนินงานอยา่งซื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในหลกัการจรรยาบรรณดงัท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นหวัขอัจรรยาบรรณของบรษัิท Crown ท่านสามารถค้นหาขอ้มูลจรรยาบรรณของบรษัิทเพิม่เติมไดท่ี้ www.crown.com

จรรยาบรรณของซพัพลายเออรน้ี์จะเป็นแนวทางชีน้ำาถึงหลกัการและคณุค่าในการดำาเนินงานต่าง ๆ สำาหรบัซพัพลายเออรข์องบรษัิท Crown ขอ้
กำาหนดเหลา่น้ีจะครอบคลมุถึงซพัพลายเออรต์ลอดจนถึงบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออรท่ี์มสีำานักงานในท่ีต่าง ๆ ของโลก (ให้
เรยีกแต่ละท่ีวา่ ”ซพัพลายเออร”์ ) ท่ีใหบ้รกิารหรอืผลติภัณฑ์แก่บรษัิท Crown Equipment Corporation หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิท Crown หรอื
บรษัิทในเครอืของบรษัิท Crown (รวมกันใหเ้รยีกวา่ “Crown” )

จรรยาบรรณของซพัพลายเออรน้ี์จะไมส่ามารถใชแ้ทนสทิธิห์รอืภาระผูกพนัในขอ้กำาหนดและเง่ือนไขการชำาระเงินในคำาสัง่ซื้อหรอืขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ท่ีได้
ลงนามไวกั้บบรษัิท Crown ได้

1. การปฏิบติัตามกฎหมาย จรรยาบรรณและภาระผูกพนัต่อบรษัิท
Crown

บรษัิท Crown มคีวามมุง่มัน่ในการดำาเนินธุรกิจและทกุธุรกรรมภายใต้
กฎระเบยีบท่ีไดก้ำาหนดไวใ้นแต่ละประเทศท่ีเราดำาเนินการ ซพัพลายเออร์
จะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กำาหนด ขอ้บงัคับภายใต้กฎระเบยีบเหลา่
น้ีเชน่กันรวมถึงมาตราการท่ีไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณของซพัพลายเออร ์
และท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาวา่จา้งกับบรษัิท Crown

ก.  การดำาเนินธุรกรรมอยา่งเป็นธรรม ซพัพลายเออรต้์องยดึมัน่ในการ
แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาด และเคารพในกฎหมาย ตลอดจนไม่
รว่มในธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายกับคู่แขง่ของบรษัิทอาทิเชน่ การฮัว้ประมูล
การรว่มมอืกันกำาหนดราคา  การแบง่ตลาด หรอืธุรกรรมใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
การแขง่ขนัท่ีไมเ่สรแีละไมเ่ป็นธรรม

ข.  การต่อต้านการติดสนิบน / กฎหมายการทจุรติ ซพัพลายเออร์
ต้องดำาเนินธุรกรรมตามกฎระเบยีบของรฐับาลท้องถ่ิน รฐับาลกลาง
หรอืกฎหมาย/ ขอ้กำาหนดระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเรื่องการต่อต้านการติด
สนิบน และกฎหมายการทจุรติอยา่งเครง่ครดัรวมถึง  The US Foreign
Corrupt Practices Act โดยปราศจากขอ้จำากัด ซพัพลายเออรต้์อง
ดำาเนินธุรกรรมเทียบเท่าหรอืสงูกวา่มาตรฐานของอุตสาหกรรมในเรื่อง
การต่อต้านการติดสนิบนและการทจุรติและไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม
ซพัพลายเออรจ์ะต้องไมด่ำาเนินธุรกรรมใด ๆ ท่ีจะละเมดิหรอืเป็นเหตใุห้
บรษัิท Crown ต้องละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้ง

ค.  กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน บรษัิท Crown ดำาเนินธุรกรรมเฉพาะ
กับซพัพลายเออรท่ี์มปีระวติัท่ีโปรง่ใส ตรวจสอบได ้น่าเชื่อถือและมแีหลง่
ท่ีมาของเงินลงทนุท่ีถกูกฎหมายไดเ้ท่าน้ัน ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อต้านการฟอกเงินทกุขอ้

ง.  การหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซอ้น บรษัิท Crown มนีโยบายใน
การจดัซื้ออุปกรณ์ วสัดแุละบรกิารบนหลกัการของคณุสมบติัท่ีถกูต้อง
พนักงานของบรษัิท Crown ท่ีต้องติดต่อกับซพัพลายเออรห์รอืผู้ท่ีมี
โอกาสจะเป็นซพัพลายเออรข์องบรษัิททกุคนจะต้องคงไวซ้ึ่งมาตรฐานดา้น
จรยิธรรมและการดำาเนินธุรกิจท่ีสงูสดุ การตัดสนิใจในการสัง่ซื้อต้องไม่
ไดม้าจากอิทธพิลของเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นและต้องไมม่ภีาพลกัษณ์ท่ี
สอ่วา่มผีลประโยชน์ทับซอ้นหรอืมคีวามไมเ่หมาะสม  ซพัพลายเออรจ์ะต้อง
ยดึมัน่และดำาเนินตามนโยบายวา่ดว้ยเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นของบรษัิท
Crown

จ.  การนำาเขา้และการสง่ออก ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการนำาเขา้และการสง่ออกรวมถึงขอ้กำาหนดดา้นการติดฉลาก ภาษี
ศุลกากร  ขอ้กำาหนดจากการคว่ำาบาตรและกฎหมายสากลอ่ืน ๆ

2. บุคลากรและความปลอดภัย

ก.  ความหลากหลาย ซพัพลายเออรต้์องยดึถือในหลกัการการจา้งงานท่ี
เสมอภาคสำาหรบัพนักงานและผู้สมคัรงานทกุท่าน ซพัพลายเออรจ์ะต้อง
ไมม่สีว่นรว่มในการเลอืกปฏิบติัหรอืการคกุคามไมว่า่จะมาจากเรื่องเพศ
วถีิ เผ่าพนัธุ ์ผิวส ีศาสนา เชื้อชาติ ภมูหิลงัทางสงัคม อายุ รสนิยมทาง
เพศ ชาติกำาเนิด ความพกิาร ความเชื่อทางการเมอืง หรอืลกัษณะอ่ืนใด ๆ
ท่ีกฎหมายใหค้วามคุ้มครอง

ข.  การบงัคับใชแ้รงงานหรอืการใชแ้รงงานเด็ก ซพัพลายเออรจ์ะต้อง
วา่จา้งพนักงานหรอืแรงงานท่ีผ่านขอ้กำาหนดอายุแรงงานขัน้ต่ำาท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมายเท่าน้ัน ซพัพลายเออรจ์ะต้องปฏิบติัตามนโยบายของบรษัิท
Crown เรื่องแรงงานเดก็และรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ใชแ้รงงานเดก็และการใชแ้รงงานทาสรวมถึงแต่ไมจ่ำากัดเฉพาะกฎหมาย
Australia’s Modern Slavery Act 2018 ดว้ย ซพัพลายเออรจ์ะต้องไม่
ใชห้รอืมสีว่นรว่มในการบงัคับใชแ้รงงานหรอืการใชแ้รงงานท่ีมขีอ้ผูกมดั
แรงงานทาส การค้ามนุษย ์หรอืการบงัคับใชแ้รงงาน

ค.  สขุภาพและความปลอดภัย ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภาพและความปลอดภัยทกุขอ้
รวมถึงนโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบติัและการรบัมอืดา้นความปลอดภัยของ
บรษัิท Crown เมื่อซพัพลายเออรอ์ยูท่ี่หน้างานในพื้นท่ีของบรษัิท Crown
หรอืเป็นตัวแทนบรษัิท Crown ในพื้นท่ีของลกูค้า ซพัพลายเออรต้์อง
ปฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนการทำางานของบรษัิท Crown ในหวัขอ้
Environmental Health and Safety (มสีำาเนาใหต้ามคำาขอ) ซพัพลาย
เออรอ์าจต้องกรอกรายละเอียดของงานในแบบฟอรม์ Safe Plan of
Action หากดำาเนินงานภายในพื้นท่ีของบรษัิท Crown (มสีำาเนาใหต้าม
คำาขอ)

ง.  สิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื ซพัพลายเออรจ์ะต้องปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มรวมถึงกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับท้ังหมดท่ีไดร้ะบุ
ไวใ้นกฎหมาย และจะต้องปฏิบติัตามนโยบาย ขัน้ตอนการทำางานและแผน
รบัมอืสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืของบรษัิท Crown ในขณะท่ีปฏิบติัการ
ในพื้นท่ีของบรษัิท Crown หรอือยูใ่นพื้นท่ีของลกูค้าเพื่อปฏิบติัในนาม
ของบรษัิท Crown ซพัพลายเออรจ์ะต้องปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคับในเรื่อง
การใชส้ารควบคมุหรอืสว่นผสมสารควบคมุในผลติภัณฑ์ตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในกฎหมายอยา่งเครง่ครดั รวมถึงต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีหา้ม จำากัด
การใช ้หรอืขบวนการจดัการของสารควบคมุท่ีเจาะจงซึ่งครอบคลมุถึง
ขอ้บงัคับของ RoHS (EU Restriction of Use of Certain Hazardous
Substances), WEEE (EU Waste Electrical and Electronic
Equipment), EU Battery Directive (EU Battery Waste), REACH
(EU Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals) กฎหมายเก่ียวกับแรท่ี่มขีอ้ขดัแยง้ California Prop 65
และกฎระเบยีบอ่ืนท่ีคลา้ยกัน บรษัิท Crown ขอสงวนสทิธิใ์นการกำาหนด
ใหซ้พัพลายเออรต้์องจดัทำาแบบสอบถามเรื่องความยัง่ยนืก่อนการอนุมติั
ใหเ้ริม่งาน
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3. การเก็บรกัษาความลบั ทรพัยส์นิทางปัญญา ข้อมูลสว่นบุคคล

ก.  ซพัพลายเออรจ์ะต้องเก็บรกัษาขอ้มูลท่ีบรษัิท Crown ใหห้รอืท่ีไดร้บั
มาในนามของบรษัิท Crown เป็นความลบัโดยใชเ้ท่าท่ีบรษัิทอนุญาตและ
ต้องปกป้องรกัษาไมใ่หข้อ้มูลเหลา่น้ีตกอยูใ่นมอืของผู้ท่ีไมไ่ดร้บัอนุญาต
หรอืถกูเปิดเผยหรอืถกูนำาไปใชโ้ดยไมไ่ดต้ั้งใจ

ข.  ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามขอ้บงัคับวา่ดว้ยเรื่องการเก็บรกัษา
ความลบัและทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิท Crown และจะไมน่ำา
เครื่องหมายการค้า ภาพลกัษณ์หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาอ่ืน ๆ ของ
บรษัิท Crown ไปใชโ้ดยมไิดร้บัการอนุญาตก่อน

ค.  ซพัพลายเออรจ์ะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัว
ในการบรหิารจดัการขอ้มูลสารสนเทศทกุขอ้และขอ้มูลท่ีบรษัิท Crown
หรอืในนามของบรษัิท Crown ไดใ้หไ้ว ้ขอ้มูลเหลา่น้ีอาจจะเป็นขอ้มูลสว่น
บุคคล หรอืเป็นขอ้มูลท่ีมคีวามละเอียดอ่อน

ง.  บรษัิท Crown คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรต้์องมมีาตรการและระบบ
ป้องกันการละเมดิความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (IT) และการทจุรติ
ในระบบธุรกิจของซพัพลายเออรอ์ยา่งรดักมุและหากไดร้บัการรอ้งขอ
จากบรษัิท Crown ซพัพลายเออรจ์ะจดัทำารายงานตรวจสอบการประเมนิ
ความเสีย่งของระบบสารสนเทศ (IT) ของซพัพลายเออร ์มาตรการ
ป้องกันเหลา่น้ีอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการทดสอบเป็นระยะ
ๆ การประเมนิความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยหน่วยงานอิสระและ
การนำาเทคนิคลา่สดุในการเก็บรกัษาและป้องกันรกัษาระบบสารสนเทศใหม้ี
ความเสถียรอยูเ่สมอ

4. การติดตามและการรายงานในกรณีมกีารฝ่าฝืน

ก.  ซพัพลายเออรจ์ะต้องดำาเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่
พนักงานของซพัพลายเออร ์ผู้ผลติ และผู้รบัเหมาชว่งของซพัพลายเออร์
จะปฏิบติัตามรายละเอียดของเอกสารวา่ดว้ยจรรยาบรรณของซพัพลายเอ
อรฉ์บบัน้ี (หรอืมาตรฐานท่ีเทียบเท่ากับจรรยาบรรณฉบบัน้ี)

ข.  ซพัพลายเออรจ์ะต้องจดัทำารายงานหากพบวา่มกีารฝ่าฝืนจรรยา
บรรณของซพัพลายเออรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม โดยสง่รายงานการฝ่าฝืนไป
ยงับุคคลใดบุคคลหน่ึงตามรายละเอียดขา้งลา่งน้ี
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+1 419 629 2311
compliance@crown.com

Justin Newbury
Director of Commercial Operations & Regional 
Compliance – APAC 
(+61) 2 8788 0454 
justin.newbury@crown.com

Carl-Christian Koeppl
Compliance Officer – EMEA 
+49-89-93002-411
carl-christian.koeppl@crown.com

Tonja Rammel
Director of Corporate Environmental and 
Manufacturing Safety (Mexico – Compliance)
+1 419 629 2311
tonja.rammel@crown.com

สายดว่นของบรษัิท Crown:  www.connectwithcrown.com

ค.  บรษัิท Crown ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบเพื่อยนืยนัวา่ซพัพลาย
เออรไ์ดด้ำาเนินการตามขอ้กำาหนดท่ีบรษัิทไดร้ะบุไวโ้ดยตรวจสอบทางเอก
สารหรอืตรวจสอบสถานท่ีและการปฏิบติังานของซพัพลายเออรโ์ดย
บรษัิท Crown จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท้ังหมดในการตรวจสอบน้ี 
ท้ังน้ีบรษัิท Crown จะแจง้ใหซ้พัพลายเออรท์ราบลว่งหน้าในเวลาท่ีเหมาะ
สมก่อนการเขา้ตรวจสอบ 
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