C
CROWN EQUIPMENT CORPORATION
จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์
กิิตติิศััพท์์ด้า้ นความซื่่�อสััตย์์ของ Crown Equipment Corporation ไม่่ได้้เพีียงมีีรากฐานมาจากคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์และบริิการของ Crown
เท่่านั้้�น แต่่ยัง
ั มาจากประวััติิความสััมพัันธ์์ที่่�ซื่� อ
่ สััตย์์ มีีจริิยธรรม และเป็็นธรรมระหว่่าง Crown กัับหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจทั้้�งหมดด้้วย Crown คาดหวััง
ว่่าซััพพลายเออร์์ของบริิษััทจะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์และยึึดมั่่น
� ในหลัักการที่่�คล้้ายคลึึงกัับจรรยาบรรณของ Crown ดููสำ�ำ เนาจรรยาบรรณ
ของ Crown ได้้ที่่� www.crown.com
จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์ฉบัับนี้้�กำำ�หนดหลัักการและค่่านิิยมพื้้� นฐานที่่�เป็็นแนวทางให้้กัับกิิจกรรมทางธุุ รกิิจของซััพพลายเออร์์ Crown
ทุุกราย ข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้�บัังคัับใช้้กัับซััพพลายเออร์์ทั้้�งหมด รวมถึึงสาขาและบริิษััทในเครืือของแต่่ละรายทั่่�วโลก (แต่่ละรายถืือเป็็น “ซััพพลายเอ
อร์์”) ที่่�จัด
ั หาสิินค้้าและบริิการให้้กัับ Crown Equipment Corporation หรืือสาขาและบริิษััทในเครืือ (เรีียกรวมๆ ว่่า “Crown”)
จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์ฉบัับนี้้�เป็็นส่่วนเสริิมแต่่ไม่่ได้้มาแทนที่่�สิทธิ์์
ิ ห
ั ของซััพพลายเออร์์ในข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิิน
� รืือภาระผููกพัน
คำำ�สั่่ง
� ซื้้�อใดๆ หรืือข้้อตกลงอื่่�นๆ ที่่�มีร่ี ว่ มกัับ Crown

1. การปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย จรรยาบรรณฉบัับนี้้� และภาระผููกพัันที่่�มีีต่่อ
Crown

2. ผู้้�คนและความปลอดภััย

Crown ทุ่่�มเทให้้กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่�งปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการของ Crown ทั่่�วโลก ซััพพลายเออร์์จะ
ต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับ ข้้อกำำ�หนดที่่�ระบุุไว้้ใน
จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์ฉบัับนี้้� และภาระผููกพัน
ั ตามสััญญาของ
ซััพพลายเออร์์ต่่อ Crown อย่่างเคร่่งครััด
ก. การเจรจาธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรม ซััพพลายเออร์์ต้้องยึึดถืือกฎหมายต่่อ
ต้้านการผููกขาด กฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า หรืือกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�
คุ้้�มครองการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมและต้้องไม่่มีส่
ี ว่ นร่่วมในความร่่วมมืือที่่�ผิิด
กฎหมายกัับคู่่�แข่่ง ได้้แก่่ การฮั้้ว� ประมููล การกำำ�หนดราคา การแบ่่งตลาด
หรืือความประพฤติิต้้องห้้ามอื่่�นใดที่่�จำ�กั
ำ ัดการแข่่งขัันที่่�เสรีีและเป็็นธรรม
ข. กฎหมายต่่อต้้านการติิดสิินบนและการทุุจริิต ซััพพลายเออร์์ต้้อง
ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับการต่่อต้้านการติิดสิน
ิ บนและการ
ทุุจริิตของท้้องถิ่่�น รััฐบาลกลาง หรืือระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวม
ถึึง Foreign Corrupt Practices Act ของประเทศสหรััฐอเมริิกาโดย
ปราศจากข้้อจำำ�กััด ซััพพลายเออร์์ต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อบัังคัับและมาตรฐาน
ของอุุ ตสาหกรรมหรืือกฎเกณฑ์์ที่่�เข้้มงวดยิ่่�งกว่่าในด้้านการต่่อต้้านการ
ติิดสิน
ิ บนและการทุุจริิตที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่า่ กรณีีใดซััพพลายเออร์์จะต้้องไม่่
ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�จะละเมิิดหรืือทำำ�ให้้ Crown ละเมิิดกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ค. กฎหมายต่่อต้้านการฟอกเงิิน Crown ดำำ�เนิินธุุรกิิจเฉพาะกัับ
ซััพพลายเออร์์ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่�งดำำ�เนิินกิิจการอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
โดยใช้้เงิินทุุนจากแหล่่งที่่�ถูกต้
ู ้องตามกฎหมายเท่่านั้้�น ซััพพลายเออร์์ต้้อง
ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฟอกเงิินทั้้�งหมด
ง. การหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อน Crown มีีนโยบายที่่�ว่า่ จะทำำ�
สััญญาสำำ�หรัับอุุ ปกรณ์์ วััสดุุ และบริิการทั้้�งหมดโดยอิิงตามคุุณค่่าที่่�คู่่�ควร
พนัักงานของ Crown ทั้้�งหมดที่่�ติิดต่่อกัับซััพพลายเออร์์หรืือผู้้�ที่่�มีโี อกาส
เป็็นซััพพลายเออร์์ต้้องรัักษาไว้้ซึ่่�งมาตรฐานสููงสุุดด้้านจริิยธรรมและการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ การตััดสิน
ิ ใจซื้้�อต้้องไม่่ได้้รับ
ั อิิทธิพ
ิ ลจากผลประโยชน์์ทัับ
ซ้้อนใดและต้้องไม่่มีภ
ี าพลัักษณ์์ที่่�ส่อ
่ ว่่ามีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือความไม่่
เหมาะสม ซััพพลายเออร์์จะต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายของ Crown ว่่าด้้วย
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
จ. การนำำ�เข้้าและการส่่งออก ซััพพลายเออร์์ต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย
นำำ�เข้้าและส่่งออกที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านฉลาก ภาษีีศุุลกากร
ข้้อกำำ�หนดจากการคว่ำำ��บาตร และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจสากล
ของตน
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ก. ความหลากหลาย ซััพพลายเออร์์จะต้้องยึึดถืือหลัักการเรื่่�อง
โอกาสในการจ้้างงานที่่�เท่่าเทีียมกัันสำำ�หรัับผู้้�สมััครและพนัักงานทุุกคน
ซััพพลายเออร์์จะต้้องไม่่มีส่
ี ว่ นร่่วมในการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิหรืือการคุุกคาม
ใดๆ ไม่่ว่า่ จะเนื่่�องจากเพศวิิถีี เชื้้�อชาติิ สีีผิิว ศาสนา ชาติิพัน
ั ธุ์์� ภููมิห
ิ ลัังทาง
สัังคม อายุุ รสนิิยมทางเพศ ประเทศบ้้านเกิิด ความทุุพพลภาพ ความเชื่่�อ
ทางการเมืือง หรืือลัักษณะอื่่�นใดที่่�กฎหมายคุ้้�มครอง
ข. การบัังคัับใช้้แรงงานหรืือการใช้้แรงงานเด็็ก ซััพพลายเออร์์จะต้้อง
ว่่าจ้้างหรืือใช้้แรงงานที่่�มีอ
ี ายุุถึึงเกณฑ์์ขั้้น
� ต่ำำ��ที่่�กฎหมายกำำ�หนดเท่่านั้้�น
ซััพพลายเออร์์ต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายด้้านการใช้้แรงงานเด็็กของ Crown
และกฎหมายทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้แรงงานเด็็กและแรงงานทาส
ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเพีียงกฎหมาย Modern Slavery Act 2018 ของ
ประเทศออสเตรเลีีย ซััพพลายเออร์์จะต้้องไม่่ใช้้หรืือมีีส่ว่ นร่่วมในการ
บัังคัับใช้้แรงงานหรืือการใช้้แรงงานที่่�มีข้
ี อ
้ ผููกมัด
ั การใช้้แรงงานทาสหรืือ
ความเป็็นทาส การค้้ามนุุษย์์ หรืือการบัังคัับใช้้แรงงาน
ค. สุุขภาพและความปลอดภััย ซััพพลายเออร์์ต้อ
้ งปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่เ� กี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
รวมถึึงนโยบาย กระบวนการ และแผนรัับมืือด้้านความปลอดภััยของ
Crown ขณะที่่�ทำ�ำ งานอยู่่�ในสถานที่่�ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของ Crown หรืือระหว่่างที่่�
เป็็นตััวแทนให้้เราในสถานที่่�ของลููกค้า้ ซััพพลายเออร์์จะปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม นโยบาย
และกระบวนการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และความปลอดภััยของ Crown
(มีีสำ�ำ เนาให้้หากร้้องขอ) งานใดๆ ที่่�ซัพ
ั พลายเออร์์ดำ�ำ เนิินการในสถานที่่�
ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของ Crown อาจต้้องผ่่านการทำำ�แบบฟอร์์มแผนการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ปลอดภััยให้้เสร็็จสิ้้�น (มีีสำ�ำ เนาให้้หากร้้องขอ)
ง. สิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืน ซััพพลายเออร์์จะต้้องปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด รวมถึึง
นโยบาย กระบวนการ และแผนรัับมืือด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืน
ของ Crown ขณะที่่�ทำำ�งานอยู่่�ในสถานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงานของ Crown หรืือ
ระหว่่างที่่�เป็็นตััวแทนให้้เราในสถานที่่�ของลููกค้้า ซััพพลายเออร์์จะต้้อง
ปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดสารและส่่วนประกอบผลิิตภััณฑ์์ควบคุุม รวมถึึง
กฎหมายที่่�ห้า้ มหรืือจำำ�กััดการใช้้ส่ว่ นประกอบ หรืือการจััดการของสาร
บางชนิิด ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเพีียง RoHS (Restriction of Use
of certain Hazardous Substances ของสหภาพยุุโรป), WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment ของสหภาพยุุโรป),
Battery Directive ของสหภาพยุุโรป (Battery Waste ของสหภาพ
ยุุโรป), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals ของสหภาพยุุโรป), ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับแร่่ธาตุุ
จากพื้้� นที่่�ขัด
ั แย้้ง, California Prop 65 และกฎหมายและข้้อบัังคัับอื่่�นๆ ที่่�
คล้้ายคลึึงกััน Crown สงวนสิิทธิ์์ใ� นการกำำ�หนดให้้ซัพ
ั พลายเออร์์ต้้องทำำ�
แบบสอบถามเรื่่�องความยั่่�งยืืนให้้เสร็็จสิ้้�นก่่อนได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิให้้เริ่่�มทำำ�งาน

4. การติิดตามตรวจสอบ; การรายงานการละเมิิด

3. การรัักษาความลัับ; ทรััพย์สิ
์ นท
ิ างปััญญา; ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ก. ซััพพลายเออร์์ต้้องรัักษาความปลอดภััยให้้กัับข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
ของ Crown ซึ่่�งให้้ไว้้กัับซััพพลายเออร์์โดยหรืือในนามของ Crown, ใช้้
ข้้อมููลดัง
ั กล่่าวตามที่่� Crown ระบุุไว้้เท่่านั้้�น และปกป้้องจากการเปิิดเผย
หรืือการใช้้งานโดยไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาตหรืือไม่่ได้้เจตนา

ก. ซััพพลายเออร์์จะต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมในการรัับ
ประกัันว่่าพนัักงาน ซััพพลายเออร์์ และผู้้�รัับเหมาช่่วงของตนจะปฏิิบัติ
ั ิ
ตามจรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์ที่่�บัญ
ั ญััติิไว้้ในฉบัับนี้้� (หรืือมาตรฐาน
ความประพฤติิที่่�เทีียบเท่่ากััน)

ข. ซััพพลายเออร์์จะต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามภาระผููกพัน
ั ด้้านการรัักษาความ
ลัับและทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาทั้้�งหมดที่่�มีต่
ี ่อ Crown และจะต้้องไม่่ใช้้
เครื่่�องหมายการค้้า รููปภาพ หรืือทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาอื่่�นๆ ของ Crown
โดยไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

ข. ซััพพลายเออร์์จะต้้องรายงานการละเมิิดจรรยาบรรณของซััพพลาย
เออร์์ฉบัับนี้้�ที่่�ต้้องสงสััยทุก
ุ ครั้้�งแก่่บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่� งต่่อไปนี้้�ทัันทีี:

ค. ซััพพลายเออร์์จะต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายด้้านความเป็็นส่่วนตััวที่่�
เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด ซึ่่�งควบคุุมการจััดการสารสนเทศและข้้อมููลที่่�ให้้ไว้้โดย
หรืือในนามของ Crown โดยอาจรวมถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นส่่วนตััวและมีีความ
อ่่อนไหว
ง. Crown คาดหวัังให้้ซัพ
ั พลายเออร์์มีม
ี าตรการปกป้้องที่่�รัดกุ
ั ม
ุ เพื่่�อ
ป้้องกัันการละเมิิดความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) และ
การทุุจริิตในระบบธุุรกิิจ รวมถึึงจะต้้องทำำ�รายการตรวจสอบประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เสร็็จสิ้้�น หากได้้รับ
ั การร้้องขอ
จาก Crown มาตรการปกป้้องเหล่่านั้้�นอาจรวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเพีียงการ
ฝึึกอบรมและการทดสอบพนัักงานเป็็นระยะ การประเมิินความปลอดภััย
ด้้าน IT โดยหน่่วยงานอิิสระ และเทคนิิคในการเก็็บรัักษาและปกป้้องความ
สมบููรณ์์ของระบบ IT ที่่�ทัันสมััย

		
		
		

Vice President – Supply Chain
สำำ�นัักงาน: +419-629-2220 ต่่อ 13271
ben.rhinehart@crown.com

		
		
		

Chief Compliance Officer หรืือ Director of Compliance
สำำ�นัักงาน: +419-629-2311
compliance@crown.com

		
		
		
		

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

		
		
		
		

Carl-Christian Koeppl
Compliance Officer, EMEA
สำำ�นัักงาน: +49-89-93002-411
carl-christian.koeppl@crown.com

		
		
		
		

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

		

สายด่่วนของ Crown ที่่� www.connectwithcrown.com

ค. Crown สงวนสิิทธิ์์ใ� นการตรวจสอบยืืนยัันว่่าซััพพลายเออร์์ปฏิิบัติ
ั ิ
ตามจรรยาบรรณด้้วยการตรวจสอบบััญชีีหรืือตรวจการณ์์สถานที่่�หรืือ
การปฏิิบัติ
ั ิงานของซััพพลายเออร์์ด้ว้ ยต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยของ Crown
และเมื่่�อมีีการแจ้้งที่่�สมควรต่่อซััพพลายเออร์์
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