ประมวลจรรยาบรรณ
ของซัพพลายเออร์
กลุ่มอุตสาหกรรม Signode เป็นการรวมกันของหน่วยงานทางกฎหมายที่รวมถึงหน่วยธุรกิจ
ต่าง ๆ ของตนได้แก่ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทพี่/น้อง บริษัทในเครือ หรือกิจการร่วมทุน
ซึ่งกันและกัน และดำ�เนินงานร่วมกันในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับโลกภาย
ใต้ความคลอบคลุมทั่วไป “กลุ่มอุตสาหกรรม Signode” หรือ“ แผนกบรรจุภัณฑ์การขนส่ง”
ของ Crown Holdings, Inc. (รวมเรียกว่า “ Signode”) มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อการดำ�เนินงานของเราในทุก ๆ ด้าน ถ้อยแถลงของหลักปฏิบัติ
(“หลักเกณฑ์ของ Signode”) ของ Signode ซึ่งนำ�มาใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
ของ Signode จะควบคุมหลักปฏิบัติของตนเอง ในเอกสารดังกล่าว Signode มุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามถ้อยคำ�รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจอยู่
และกำ�หนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ประมวลจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ (“หลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์”) นี้ซึ่งมีการแจ้ง
จากหลักเกณฑ์ของ Signode และหลักการสาธารณะที่สำ�คัญอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านจริยธรรมและหลัก
ปฏิบัติของซัพพลายเออร์ของ Signode ทั้งหมดทั่วโลกด้วยมาตรฐานที่ Signode นำ�มาใช้กับ
บุคลากรของตน Signode คาดหวังให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายปฏิบัติตามหลักการที่อธิบาย
ไว้ด้านล่าง หรือข้อกำ�หนดที่เปรียบเทียบได้กับประมวลจรรยาบรรณของตนเองในทุก ๆ เรื่อง
ที่สัมพันธ์กับ Signode
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นคุณค่าพื้นฐานที่ Signode กุญแจสำ�คัญอย่างหนึ่งของหลักเกณฑ์
ของซัพพลายเออร์นี้ คือเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราเข้าใจ และมีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา
เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของเราทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนำ�หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับการดำ�เนินงานของตนเองและในห่วงโซ่
อุปทานของตน อย่างเช่นเนื้อหาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์นี้

หลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์นี้ใช้กับบุคคลใด
ซัพพลายเออร์ของ Signode คือบุคคลที่สามใด ๆ ผู้ซึ่ง Signode มีความสัมพันธ์ทางการค้าอยู่ในปัจจุบัน
สำ�หรับการจัดหาสินค้าหรือบริการ อันได้แก่ ซัพพลายเออร์ของวัตถุดิบและเครื่องจักร ซัพพลายเออร์ของ
สินค้าและบริการอื่น ๆ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา โบรกเกอร์และตัวแทนต่าง ๆ
Signode ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์นี้เป็นครั้งคราว
เราคาดหวังให้
ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์ในเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งโพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของ Signode
ที่ www.signode.com/Suppliers หรือที่จัดหาให้แก่พวกเขาโดยตรง

หลักการของหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามถ้อยคำ�และเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำ�สั่งของ
หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดในการดำ�เนินธุรกิจของตน
สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติงาน/สุขภาพและความปลอดภัย
Signode คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของตนให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำ�ให้มั่นใจ
ว่าพวกเขาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน Signode คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของตนปฏิบัติ
ตามแนวทางการจ้างงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้านสุขภาพและความปลอดภัย

องค์กรที่มีความรับผิดชอบทุกแห่งควรพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสิน
ใจทางธุรกิจประจำ�วันไปพร้อม ๆ กับโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดแหล่งกำ�เนิด การรีไซเคิล
วัสดุ และการควบคุมมลพิษ เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศและน้ำ�จะสะอาดขึ้น และมีการลดของเสียฝังกลบ Signode
กำ�หนดให้ซัพพลายเออร์ดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด และขอ
แนะนำ�อย่างยิ่งให้ซัพพลายเออร์นำ�แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คุณธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต
เพื่อสนับสนุนค่านิยมทางจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเหมาะสมในการทำ�งานของ Signode นั้น
Signode กำ�หนดให้ซัพพลายเออร์มีดังต่อไปนี้:
การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขัน – ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดและการแข่งขันของประเทศที่ตนเองดำ�เนินธุรกิจอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์จะไม่เข้าร่วม
ในการประมูลที่สมรู้ร่วมคิด การกำ�หนดราคา การเลือกปฏิบัติด้านราคา หรือการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
อื่น ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขัน

Signode กำ�หนดดังต่อไปนี้:
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ว่าจ้างผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำ�กว่าวัยที่ทำ�งานตามกฎหมาย
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่อนุญาตการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานภาคบังคับ การใช้แรงงานทาสหรือการค้า
มนุษย์ในโรงงานของตนเองหรือในห่วงโซ่อุปทานของตน
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดหาสถานที่ทำ�งานที่ปลอดจากการคุกคาม ได้แก่ ทางเพศ ทางวาจา ทางร่างกาย หรือ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่น่ารังเกียจ เป็นศัตรู หรือการคุกคาม
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันหรือที่คาดหวัง โดยพิจารณาจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สี
ผิว ชาติกำ�เนิด ชาติตระกูล สัญชาติ ความเป็นพลเมือง ศาสนา อายุ เพศ (รวมถึงเอกลักษณ์ทางเพศหรือ
การแสดงออก) รสนิยมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลทางพันธุกรรม การเป็นทหาร สถานะทหารผ่านศึก หรือ
ลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ซัพพลายเออร์จะพยายามจัดหาสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด หรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมหากไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนินการ
เพื่อลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยระหว่างการปฏิบัติงาน
ซัพพลายเออร์จะต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองโดยรวมภายใต้กฎหมายที่
บังคับใช้
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าล่วง
เวลา วันหยุดงาน การขาดงาน ความทุพพลภาพ ชั่วโมงการทำ�งานสูงสุดและสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำ�งาน
สิ่งแวดล้อม
ที่ Signode ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำ�คัญในปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจของเรา Signode
ตระหนักดีว่าการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม ที่จะช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรและคุ้มครองพนักงาน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการติดสินบน/การต่อต้านการทุจริต – จะไม่มีพนักงานของ Signode หรือบุคคลที่สามที่ทำ�หน้าที่
ในนามของ Signode ที่จะจ่าย เสนอ หรือสัญญาว่าจะจ่าย หรืออนุญาตการชำ�ระเงินให้แก่บุคคลใด ภาครัฐหรือ
เอกชน ในประเทศใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมสำ�หรับ Signode อีกทั้งพวกเขาไม่อาจยอมรับหรือ
เรียกร้องการชำ�ระเงินดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการจ่ายเงิน ให้ข้อเสนอ หรือการชักชวนที่
ไม่เหมาะสมแก่บุคลากรของ Signode ของขวัญที่ไม่ใช่เงินสดและสมเหตุสมผลซึ่งมีโทเค็นหรือมูลค่าเล็กน้อย
(พอประมาณ) รวมทั้งมื้ออาหารและความบันเทิงที่สมเหตุสมผล สำ�หรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากพวกเขาไม่ได้จงใจ และไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการ
ชดเชยรูปแบบอื่น ๆ ให้กับผู้รับของ Signode ห้ามมิให้มีการมอบของขวัญเงินสดใด ๆ (รวมถึงรายการเทียบ
เท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หุ้นหรือพันธบัตร) หรือสินเชื่อส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคลากรของ Signode โดย
เด็ดขาดโดยไม่คำ�นึงถึงมูลค่า.
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ – เราคาดหวังให้บุคลากรของ Signode ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
Signode และเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัว ทางธุรกิจ หรือด้านอื่น ๆ Signode คาดหวังให้
ซัพพลายเออร์ของเราให้การสนับสนุนข้อกำ�หนดนี้ โดยการรายงานการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ของเราต่อ Signode โดยทันที
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – ซัพพลายเออร์ที่ได้รับข้อมูลจากหรือในนามของ Signode บนพื้นฐาน
ความลับ จะต้องรักษาความลับนั้นและจะใช้ข้อมูลเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อ Signode

การรักษาความลับ – ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Signode และอื่น ๆ และ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและสัญญาของตนต่อ Signode ด้วยความเคารพต่อการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งหมดที่จัดหาให้โดยหรือในนามของ Signode
การค้าระหว่างประเทศ – ซัพพลายเออร์จะช่วยเหลือ Signode โดยปฏิบัติตามกฎหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้
บังคับกับ Signode ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน กฎหมายการค้าเหล่านั้น ได้แก่ กฎหมายต่อต้านการคว่ำ�บาตร
ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกฎหมายการลงโทษทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป กฎหมายควบคุม
การส่งออก กฎหมายการนำ�เข้า และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
การคุ้มครองข้อมูล – ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล
แหล่งกำ�เนิดการเชื่อมโยง – Sซัพพลายเออร์จะต้องสามารถเปิดเผยแหล่งที่มาที่มีศักยภาพของแหล่งกำ�เนิด
หลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้กับ Signode หาก Signode ได้ร้องขอ ซัพพลายเออร์จะให้การ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกลับไปยังแหล่งกำ�เนิด ข้อผูกพันนี้มีผลบังคับใช้กับ ตัวอย่างเช่น แร่ธาตุแห่งความขัด
แย้ง ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ Signode คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ให้คำ�แนะนำ�แก่
Signode หากผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีแร่ธาตุแห่งความขัดแย้งตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
การควบคุมทางการเงิน – ซัพพลายเออร์จะต้องรักษาการควบคุมทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเก็บบันทึก
ที่สมบูรณ์และถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจและธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Signode ตามนโยบายและ
กฎหมายการเก็บรักษาที่บังคับใช้ ห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินของผู้
ก่อการร้าย หรือการกระทำ�ผิดทางอาญาใด ๆ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแง่มุมสำ�คัญต่อวิธีการดำ�เนินธุรกิจของ Signode
ซึ่ง Signode ได้ส่งเสริมและแนะนำ�ซัพพลายเออร์ให้:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การบริการของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุน และลดผลกระ
ทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
รักษาบันทึกห่วงโซ่อุปทานที่ถูกต้อง
ระบุ กำ�หนดเป้าหมาย และดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำ�
น้ำ�เสีย พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเสีย การใช้การฝังกลบ และบรรจุภัณฑ์
มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเด็นความยั่งยืน และสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของโครงการความยั่งยืนของ Signode
แหล่งวัตถุดิบจากแหล่งกำ�เนิดที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการผลิตของ Signode

ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตาม
Signode ขอแนะนำ�ให้ซัพพลายเออร์ใช้นโยบาย ระบบการจัดการ ขั้นตอน และการจัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อ
ให้ตรงตามความคาดหวังของหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์นี้ Signode คาดหวังให้ซัพพลายเออร์สื่อสารกับ
บุคลากรของตนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่ซัพพลายเออร์มีความมุ่งมั่น รวมถึงกฎหมาย
ข้อบังคับ และการคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
Signode ขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีหลักฐานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์ (หรือข้อกำ�หนดที่
เทียบเท่าของจริยธรรมของซัพพลายเออร์) นี้ซึ่ง Signode อาจกำ�หนดในรูปแบบของการรับรองการปฏิบัติ
ตาม การตรวจสอบเอกสารประกอบและบันทึกต่าง ๆ หรือรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมอื่น ๆ ของซัพพลาย
เออร์ หากซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตามดังนี้ Signode ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกับ
ซัพพลายเออร์ และกำ�หนดให้ซัพพลายเออร์ใช้มาตรการแก้ไขเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
ไม่มีสิ่งใดในหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์นี้มีไว้เพื่อแทนที่บทบัญญัติเฉพาะเพิ่มเติมในสัญญาเฉพาะ และตาม
ขอบเขตที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักเกณฑ์ของซัพพลายเออร์นี้และบทบัญญัติอื่น ๆ ของสัญญา
เฉพาะ บทบัญญัติของสัญญาจะเป็นตัวควบคุม
ซัพพลายเออร์สามารถแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์นี้ต่อฝ่ายกฎหมายของ Signode
ได้ที่ LegalNotices@signode.com และรายงานการละเมิดผ่านทางอีเมล (LegalNotices@signode.com)
ผ่านเว็บไซต์/พอร์ทัลจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Signode (www.SIGhelpline.ethicspoint.
com) หรือทางโทรศัพท์ (1-855-866-2925 (ในสหรัฐอเมริกา/แคนาดา) หรือไปที่ www.signode.com/
Suppliers เพื่อดูรายการตัวเลือกหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
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