
C

CROWN EQUIPMENT CORPORATION
จรรยาบรรณของซัพัพลายเออร์

กิิตติศััพท์์ด้า้นความซื่่�อสัตัย์ข์อง Crown Equipment Corporation ไมไ่ด้เ้พยี์งมรีากิฐานมาจากิคณุภาพผลิติภัณฑ์์แลิะบรกิิารของ Crown 
เท่์านั�น แต่ย์งัมาจากิประวติัความสัมัพนัธ์ที์์�ซื่่�อสัตัย์ ์มจีรยิ์ธ์รรม แลิะเป็นธ์รรมระหวา่ง Crown กัิบหุน้สัว่นท์างธุ์รกิิจทั์�งหมด้ด้ว้ย์ Crown คาด้หวงั
วา่ซื่พัพลิาย์เออรข์องบรษัิัท์จะด้ำาเนินธุ์รกิิจด้ว้ย์ความซื่่�อสัตัย์แ์ลิะย์ดึ้มั�นในหลิกัิกิารที์�คลิา้ย์คลิงึกัิบจรรย์าบรรณของ Crown ด้สูัำาเนาจรรย์าบรรณ
ของ Crown ได้ที้์� www.crown.com

จรรย์าบรรณของซื่พัพลิาย์เออรฉ์บับนี�กิำาหนด้หลิักิกิารแลิะค่านิย์มพ่�นฐานที์�เป็นแนวท์างใหกั้ิบกิิจกิรรมท์างธุ์รกิิจของซื่พัพลิาย์เออร ์Crown 
ท์ุกิราย์ ข้อกิำาหนด้เหลิ่านี�บังคับใช้กั้ิบซื่พัพลิาย์เออรทั์์�งหมด้ รวมถึึงสัาขาแลิะบรษัิัท์ในเครอ่ของแต่ลิะราย์ทั์�วโลิกิ (แต่ลิะราย์ถ่ึอเป็น “ซื่พัพลิาย์เอ
อร”์) ที์�จดั้หาสันิค้าแลิะบรกิิารใหกั้ิบ Crown Equipment Corporation หรอ่สัาขาแลิะบรษัิัท์ในเครอ่ (เรยี์กิรวมๆ วา่ “Crown”)

จรรย์าบรรณของซื่พัพลิาย์เออรฉ์บบันี�เป็นสัว่นเสัรมิแต่ไมไ่ด้ม้าแท์นที์�สัทิ์ธ์ิ�หรอ่ภาระผูกิพนัของซื่พัพลิาย์เออรใ์นขอ้กิำาหนด้แลิะเง่�อนไขกิารช้ำาระเงิน
คำาสัั�งซื่่�อใด้ๆ หรอ่ขอ้ตกิลิงอ่�นๆ ที์�มรีว่มกัิบ Crown

1. การปฏิิบัติัิติามกฎหมาย จรรยาบัรรณฉบับััน้ี้� 
 และภาระผููกพันัี้ท้ี่�มต่้ิอ Crown

 Crown ท์ุ่มเท์ใหกั้ิบกิารด้ำาเนินธุ์รกิิจซื่ึ�งปฏิิบติัตามกิฎหมาย์แลิะขอ้บงัคับ
ทั์�งหมด้ที์�เกีิ�ย์วขอ้งกัิบกิิจกิารของ Crown ทั์�วโลิกิ ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะ
ต้องปฏิิบติัตามกิฎหมาย์ กิฎระเบยี์บแลิะขอ้บงัคับ ขอ้กิำาหนด้ที์�ระบุไวใ้น
จรรย์าบรรณของซื่พัพลิาย์เออรฉ์บบันี� แลิะภาระผูกิพนัตามสัญัญาของ
ซื่พัพลิาย์เออรต่์อ Crown อย์า่งเครง่ครดั้

 ก.  การเจรจาธุุรกิจท่ี่�เป็น็ธุรรม ซื่พัพลิาย์เออรต้์องย์ดึ้ถ่ึอกิฎหมาย์ต่อ
ต้านกิารผูกิขาด้ กิฎหมาย์กิารแขง่ขนัท์างกิารค้า หรอ่กิฎหมาย์อ่�นๆ ที์�
คุ้มครองกิารแขง่ขนัที์�เป็นธ์รรมแลิะต้องไมม่สีัว่นรว่มในความรว่มมอ่ที์�ผิด้
กิฎหมาย์กัิบคู่แขง่ ได้แ้ก่ิ กิารฮั้ั�วประมูลิ กิารกิำาหนด้ราคา กิารแบง่ตลิาด้ 
หรอ่ความประพฤติต้องหา้มอ่�นใด้ที์�จำากัิด้กิารแขง่ขนัที์�เสัรแีลิะเป็นธ์รรม

 ข.  กฎหมายต่่อต้่านการติ่ดสินิบนและการที่จุรติ่ ซื่พัพลิาย์เออรต้์อง
ปฏิิบติัตามกิฎหมาย์แลิะขอ้บงัคับกิารต่อต้านกิารติด้สันิบนแลิะกิาร
ท์จุรติของท้์องถิึ�น รฐับาลิกิลิาง หรอ่ระหวา่งประเท์ศัที์�เกีิ�ย์วขอ้ง รวม
ถึึง Foreign Corrupt Practices Act ของประเท์ศัสัหรฐัอเมรกิิาโด้ย์
ปราศัจากิขอ้จำากัิด้ ซื่พัพลิาย์เออรต้์องปฏิิบติัตามขอ้บงัคับแลิะมาตรฐาน
ของอุตสัาหกิรรมหรอ่กิฎเกิณฑ์์ที์�เขม้วด้ย์ิ�งกิวา่ในด้า้นกิารต่อต้านกิาร
ติด้สันิบนแลิะกิารท์จุรติที์�เกีิ�ย์วขอ้ง ไมว่า่กิรณีใด้ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องไม่
ด้ำาเนินกิารใด้ๆ ที์�จะลิะเมดิ้หรอ่ท์ำาให ้Crown ลิะเมดิ้กิฎหมาย์หรอ่ขอ้บงัคับ
ที์�เกีิ�ย์วขอ้ง 

 ค.  กฎหมายต่่อต้่านการฟอกเงิน Crown ด้ำาเนินธุ์รกิิจเฉพาะกัิบ
ซื่พัพลิาย์เออรที์์�น่าเช้่�อถ่ึอ ซื่ึ�งด้ำาเนินกิิจกิารอย์า่งถึกูิต้องตามกิฎหมาย์
โด้ย์ใช้เ้งินท์นุจากิแหลิง่ที์�ถึกูิต้องตามกิฎหมาย์เท่์านั�น ซื่พัพลิาย์เออรต้์อง
ปฏิิบติัตามกิฎหมาย์ที์�เกีิ�ย์วขอ้งกัิบกิารฟอกิเงินทั์�งหมด้

 ง.  การหล่กเล่�ยงผลป็ระโยชน์ทัี่บซัอ้น Crown มนีโย์บาย์ที์�วา่จะท์ำา
สัญัญาสัำาหรบัอุปกิรณ์ วสััด้ ุแลิะบรกิิารทั์�งหมด้โด้ย์อิงตามคณุค่าที์�คู่ควร 
พนักิงานของ Crown ทั์�งหมด้ที์�ติด้ต่อกัิบซื่พัพลิาย์เออรห์รอ่ผู้ที์�มโีอกิาสั
เป็นซื่พัพลิาย์เออรต้์องรกัิษัาไวซ้ื่ึ�งมาตรฐานสังูสัดุ้ด้า้นจรยิ์ธ์รรมแลิะกิาร
ด้ำาเนินธุ์รกิิจ กิารตัด้สันิใจซื่่�อต้องไมไ่ด้ร้บัอิท์ธ์พิลิจากิผลิประโย์ช้น์ทั์บ
ซื่อ้นใด้แลิะต้องไมม่ภีาพลิกัิษัณ์ที์�สัอ่วา่มผีลิประโย์ช้น์ทั์บซื่อ้นหรอ่ความไม่
เหมาะสัม ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องปฏิิบติัตามนโย์บาย์ของ Crown วา่ด้ว้ย์
ผลิประโย์ช้น์ทั์บซื่อ้น 

 จ.  การนำาเขา้และการสิง่ออก ซื่พัพลิาย์เออรต้์องปฏิิบติัตามกิฎหมาย์นำา
เขา้แลิะสัง่ออกิที์�เกีิ�ย์วขอ้ง รวมถึึงขอ้กิำาหนด้ด้า้นฉลิากิ ภาษีัศุัลิกิากิร ขอ้
กิำาหนด้จากิกิารควำ�าบาตร แลิะกิฎหมาย์อ่�นๆ ที์�เกีิ�ย์วขอ้งกัิบธุ์รกิิจสัากิลิ
ของตน

2. ผูู�คนี้และความปลอดภัย

 ก.  ความหลากหลาย ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องย์ดึ้ถ่ึอหลิกัิกิารเร่�องโอกิาสั
ในกิารจา้งงานที์�เท่์าเที์ย์มกัินสัำาหรบัผู้สัมคัรแลิะพนักิงานท์กุิคน ซื่พัพลิาย์
เออรจ์ะต้องไมม่สีัว่นรว่มในกิารเลิอ่กิปฏิิบติัหรอ่กิารคกุิคามใด้ๆ ไมว่า่จะ
เน่�องจากิเพศัวถีิึ เช้่�อช้าติ สัผีิว ศัาสันา ช้าติพนัธุ์ ์ภมูหิลิงัท์างสังัคม อายุ์ 
รสันิย์มท์างเพศั ประเท์ศับา้นเกิิด้ ความท์พุพลิภาพ ความเช้่�อท์างกิาร
เมอ่ง หรอ่ลิกัิษัณะอ่�นใด้ที์�กิฎหมาย์คุ้มครอง

 ข.  การบงัคับใชแ้รงงานหรอืการใชแ้รงงานเด็ก ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้อง
วา่จา้งหรอ่ใช้แ้รงงานที์�มอีายุ์ถึึงเกิณฑ์์ขั�นตำ�าที์�กิฎหมาย์กิำาหนด้เท่์านั�น 
ซื่พัพลิาย์เออรต้์องปฏิิบติัตามนโย์บาย์ด้า้นกิารใช้แ้รงงานเด้ก็ิของ Crown 
แลิะกิฎหมาย์ทั์�งหมด้ที์�เกีิ�ย์วขอ้งกัิบกิารใช้แ้รงงานเด้ก็ิแลิะแรงงานท์าสั 
ซื่ึ�งรวมถึึงแต่ไมจ่ำากัิด้เพยี์งกิฎหมาย์ Modern Slavery Act 2018 ของ
ประเท์ศัออสัเตรเลิยี์ ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องไมใ่ช้ห้รอ่มสีัว่นรว่มในกิาร
บงัคับใช้แ้รงงานหรอ่กิารใช้แ้รงงานที์�มขีอ้ผูกิมดั้ กิารใช้แ้รงงานท์าสัหรอ่
ความเป็นท์าสั กิารค้ามนุษัย์ ์หรอ่กิารบงัคับใช้แ้รงงาน 

 
 ค.  สิขุภาพและความป็ลอดภัย ซื่พัพลิาย์เออรต้์องปฏิิบติัตามกิฎหมาย์ 

กิฎระเบยี์บ แลิะขอ้บงัคับด้า้นสัขุภาพแลิะความปลิอด้ภัย์ที์�เกีิ�ย์วขอ้ง
ทั์�งหมด้ รวมถึึงนโย์บาย์ กิระบวนกิาร แลิะแผนรบัมอ่ด้า้นความปลิอด้ภัย์
ของ Crown ขณะที์�ท์ำางานอยู์ใ่นสัถึานที์�ปฏิิบติังานของ Crown หรอ่
ระหวา่งที์�เป็นตัวแท์นใหเ้ราในสัถึานที์�ของลิกูิค้า ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะปฏิิบติั
ตาม นโย์บาย์แลิะกิระบวนกิารด้า้นสัิ�งแวด้ลิอ้ม สัขุภาพ แลิะความ
ปลิอด้ภัย์ของ Crown (มสีัำาเนาใหห้ากิรอ้งขอ) งานใด้ๆ ที์�ซื่พัพลิาย์เออร์
ด้ำาเนินกิารในสัถึานที์�ปฏิิบติังานของ Crown อาจต้องผ่านกิารท์ำาแบบ
ฟอรม์แผนกิารด้ำาเนินงานที์�ปลิอด้ภัย์ใหเ้สัรจ็สัิ�น (มสีัำาเนาใหห้ากิรอ้งขอ) 

 ง.  สิิ�งแวดล้อมและความยั�งยนื ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องปฏิิบติัตาม
กิฎหมาย์ กิฎระเบยี์บ แลิะขอ้บงัคับด้า้นสัิ�งแวด้ลิอ้มทั์�งหมด้ รวมถึึง
นโย์บาย์ กิระบวนกิาร แลิะแผนรบัมอ่ด้า้นสัิ�งแวด้ลิอ้มแลิะความย์ั�งย์น่
ของ Crown ขณะที์�ท์ำางานอยู์ใ่นสัถึานที์�ปฏิิบติังานของ Crown หรอ่
ระหวา่งที์�เป็นตัวแท์นใหเ้ราในสัถึานที์�ของลิกูิค้า ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้อง
ปฏิิบติัตามขอ้กิำาหนด้สัารแลิะสัว่นประกิอบผลิติภัณฑ์์ควบคมุ รวมถึึง
กิฎหมาย์ที์�หา้มหรอ่จำากัิด้กิารใช้ ้สัว่นประกิอบ หรอ่กิารจดั้กิารของสัาร
บางช้นิด้ ซื่ึ�งรวมถึึงแต่ไมจ่ำากัิด้เพยี์ง RoHS (Restriction of Use 
of certain Hazardous Substances ของสัหภาพยุ์โรป), WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment ของสัหภาพยุ์โรป), 
Battery Directive ของสัหภาพยุ์โรป (Battery Waste ของสัหภาพ
ยุ์โรป), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals ของสัหภาพยุ์โรป), ขอ้บงัคับเกีิ�ย์วกัิบแรธ่์าตุ
จากิพ่�นที์�ขดั้แย์ง้, California Prop 65 แลิะกิฎหมาย์แลิะขอ้บงัคับอ่�นๆ ที์�
คลิา้ย์คลิงึกัิน Crown สังวนสัทิ์ธ์ิ�ในกิารกิำาหนด้ใหซ้ื่พัพลิาย์เออรต้์องท์ำา
แบบสัอบถึามเร่�องความย์ั�งย์น่ใหเ้สัรจ็สัิ�นก่ิอนได้ร้บัอนุมติัใหเ้ริ�มท์ำางาน
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3. การรกัษาความลบัั; ที่รพััยส์ินิี้ที่างปัญญา; ข้�อมูลสิว่นี้บุัคคล

 ก.  ซื่พัพลิาย์เออรต้์องรกัิษัาความปลิอด้ภัย์ใหกั้ิบขอ้มูลิที์�เป็นความลิบั
ของ Crown ซื่ึ�งใหไ้วกั้ิบซื่พัพลิาย์เออรโ์ด้ย์หรอ่ในนามของ Crown, ใช้้
ขอ้มูลิด้งักิลิา่วตามที์� Crown ระบุไวเ้ท่์านั�น แลิะปกิป้องจากิกิารเปิด้เผย์
หรอ่กิารใช้ง้านโด้ย์ไมไ่ด้ร้บัอนุญาตหรอ่ไมไ่ด้เ้จตนา 

 ข.  ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องปฏิิบติัตามภาระผูกิพนัด้า้นกิารรกัิษัาความ
ลิบัแลิะท์รพัย์ส์ันิท์างปัญญาทั์�งหมด้ที์�มต่ีอ Crown แลิะจะต้องไมใ่ช้้
เคร่�องหมาย์กิารค้า รูปภาพ หรอ่ท์รพัย์ส์ันิท์างปัญญาอ่�นๆ ของ Crown 
โด้ย์ไมไ่ด้ร้บัอนุญาตเป็นลิาย์ลิกัิษัณ์อักิษัร

 ค.  ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องปฏิิบติัตามกิฎหมาย์ด้า้นความเป็นสัว่นตัวที์�
เกีิ�ย์วขอ้งทั์�งหมด้ ซื่ึ�งควบคมุกิารจดั้กิารสัารสันเท์ศัแลิะขอ้มูลิที์�ใหไ้วโ้ด้ย์
หรอ่ในนามของ Crown โด้ย์อาจรวมถึึงขอ้มูลิที์�เป็นสัว่นตัวแลิะมคีวาม
อ่อนไหว 

 ง.  Crown คาด้หวงัใหซ้ื่พัพลิาย์เออรม์มีาตรกิารปกิป้องที์�รดั้กิมุเพ่�อ
ป้องกัินกิารลิะเมดิ้ความปลิอด้ภัย์ของเท์คโนโลิย์สีัาสันเท์ศั (IT) แลิะ
กิารท์จุรติในระบบธุ์รกิิจ รวมถึึงจะต้องท์ำาราย์กิารตรวจสัอบประเมนิ
ความเสัี�ย์งด้า้นเท์คโนโลิย์สีัารสันเท์ศัใหเ้สัรจ็สัิ�น หากิได้ร้บักิารรอ้งขอ
จากิ Crown มาตรกิารปกิป้องเหลิา่นั�นอาจรวมถึึงแต่ไมจ่ำากัิด้เพยี์งกิาร
ฝึึกิอบรมแลิะกิารท์ด้สัอบพนักิงานเป็นระย์ะ กิารประเมนิความปลิอด้ภัย์
ด้า้น IT โด้ย์หน่วย์งานอิสัระ แลิะเท์คนิคในกิารเก็ิบรกัิษัาแลิะปกิป้องความ
สัมบูรณ์ของระบบ IT ที์�ทั์นสัมยั์

4. การติิดติามติรวจสิอบั; การรายงานี้การละเมดิ

 ก.  ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องด้ำาเนินกิารตามขั�นตอนที์�เหมาะสัมในกิารรบั
ประกัินวา่พนักิงาน ซื่พัพลิาย์เออร ์แลิะผู้รบัเหมาช้ว่งของตนจะปฏิิบติัตาม
จรรย์าบรรณของซื่พัพลิาย์เออรฉ์บบันี�บญัญัติไว ้(หรอ่มาตรฐานความ
ประพฤติที์�เที์ย์บเท่์ากัิน) 

 ข.  ซื่พัพลิาย์เออรจ์ะต้องราย์งานกิารลิะเมดิ้จรรย์าบรรณของซื่พัพลิาย์เอ
อรฉ์บบันี�ที์�ต้องสังสัยั์ท์กุิครั�งแก่ิบุคคลิใด้บุคคลิหนึ�งต่อไปนี�ทั์นที์:

  Vice President – Supply Chain
  สัำานักิงาน: +419-629-2220 ต่อ 13271
  ben.rhinehart@crown.com

  Chief Compliance Officer หรอ่ Director of Compliance
  สัำานักิงาน: +419-629-2311
  compliance@crown.com

  Justin Newbury
  Director of Commercial Operations & Regional  

 Compliance – APAC
  สัำานักิงาน: (+61) 2 8788 0454
  justin.newbury@crown.com

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

  Tonja Rammel
  Director of Corporate Environmental and Manufacturing  

 Safety (Mexico – Compliance)
  สัำานักิงาน: +419-629-2311
  tonja.rammel@crown.com

  สัาย์ด้ว่นของ Crown ที์� www.connectwithcrown.com

 ค.  Crown สังวนสัทิ์ธ์ิ�ในกิารตรวจสัอบย์น่ย์นัวา่ซื่พัพลิาย์เออรป์ฏิิบติั
ตามจรรย์าบรรณด้ว้ย์กิารตรวจสัอบบญัช้หีรอ่ตรวจกิารณ์สัถึานที์�หรอ่
กิารปฏิิบติังานของซื่พัพลิาย์เออรด์้ว้ย์ต้นท์นุแลิะค่าใช้จ้า่ย์ของ Crown 
แลิะเม่�อมกีิารแจง้ที์�สัมควรต่อซื่พัพลิาย์เออร ์
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