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ข้ อความจาก DAVID GIBBS, YUM! แบรนด์ CEO
ทีผ่ า่ นมา เรามีความคาดหวังจากพนักงานและลูกค้าให้บริษทั ของเราท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ซึง่ เราโชคดีทส่ี งิ่ นัน้ เป็ นสิง่ ที่
Yum! ท�ำมาโดยตลอด และมุง่ มันที
่ จ่ ะท�ำให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยกลยุทธ์ของเราคือการปลดล็อคศักยภาพเพือ่ การเติบโต
ซึง่ สิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ ได้โดยการมุง่ เน้นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อธุรกิจและการท�ำงานของพวกเราตามค่านิยมขององค์กร
จรรยาบรรณทางธุรกิจของยัม! เป็ นมาตรฐานการท�ำงานของเราและในขณะเดียวกันก็สมั พันธ์กบั ค่านิยมขององค์กร
พวกเราต้องซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในทุกๆการกระท�ำต่อหน้าที่ ต่อธุรกิจทัง้ หมดของเรา
และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดขององค์กร
ผมขอขอบคุณทุกๆคนส�ำหรับความมุง่ มันในการเป็
่
นผูน้ �ำทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
ไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์รา้ นอาหารทีล่ กู ค้าทุกคนรัก ให้ความใว้วางใจ และเติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก

ค่ านิยมของเรา - น�ำวัฒนธรรมของเราเพือ่ เติมพลังให้ ผลลัพธ์

เป็ นผูน้ �ำในการส่งมอบ ประสบการณ์
ทีด่ แี ก่ลกู ค้า

ส่งมอบความ
ใว้วางใจ
ในอาหารทุกๆค�ำ

ท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ ทีจ่ ะแบ่งปั นและ
น�ำความคิดทีด่ ที ส่ี ดุ มาใช้

วางแผนการท�ำงาน
เพือ่ ส่งมอบผลงาน
ตามเป้ าหมาย

ส่งมอบความ
ใว้วางใจ
ในอาหารทุกๆค�ำ

แสดงความชืน่ ชม
ในความส�ำเร็จ
ไม่วา่ จะเล็กหรือใหญ่

เป็ นผูน้ �ำทีม่ ใี หวพริบ มีความเห็นอกเห็นใจและ
ความกล้าหาญ

มีความเชือ่ มัน่
ใน
ทุกๆคน

มาร่วมกันสร้างโลก
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ไปทีส่ ารบัญ
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II. ความมุ่งมั่นของเราต่ อความซื่ อสั ตย์
ความมุ่งมัน่ ของเรา
ต่ อความซื่อสั ตย์

ความมุ่งมันของเราต่
่
อความซื่อสัตย์ร่วมกัน

ฉันมีหน้ าที่รบั ผิดชอบอะไรในฐานะ พนักงานของ Yum!

>> รูม้ าตรฐานการปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้กบั งานและกิจกรรมของคุณซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ Yum!

คุณมีความรับผิดชอบในการท�ำความคุน้ เคยและปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานภายในทีใ่ ช้กบั งานของคุณ ไม่วา่ งานนัน้ จะเป็ นของ Yum! KFC, Pizza Hut
หรือ Taco Bell พนักงานใหม่จะถูกขอให้รบั รองความมุง่ มันของพวกเขาที
่
จ่ ะปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการปฏิบตั ทิ ร่ี ะบุไว้ในจรรยาบรรณนี้ พนักงานของเราหลายคนต้องรับรอง
การปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องเป็ นประจ�ำทุกปี

>> ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเหล่านี้ - ตลอดเวลา
>> ถามว่าคุณเคยไม่แน่ใจว่าอะไรเป็ นสิง่ ถูกต้องทีต่ อ้ งท�ำหรือไม่

วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้ คืออะไร
Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะด�ำเนินธุรกิจตามเนื้อหาและจิตวิญญาณของกฎหมายและมาตรฐานสูงสุด
ของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการขอค�ำแนะน�ำเมือ่ จ�ำเป็ น แจ้งปั ญหา และรายงาน
การละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ต่อฝ่ ายบริหาร

ในบรรยากาศทางธุรกิจทัวโลกในวั
่
นนี้มาตรฐานและความคาดหวังส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบนัน้ มีความต้องการมากกว่าทีเ่ คย หลักจรรยาบรรณทัวโลกของ
่
Yum!
ช่วยให้แนวทางเราในการส�ำรวจสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ

คุณจะท�ำส่วนของคุณเมือ่ คุณ:
>> รู้ทนั ข่าวสาร ท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรฐาน
ทีใ่ ช้กบั งานของคุณและบริษทั ของเรา มีสว่ นร่วมในการฝึกอบรมจริยธรรมและ
การปฏิบตั ติ ามทีจ่ ำ� เป็ นและสมัครใจ และท�ำงานร่วมกับเพือ่ นร่วมงานของคุณ
เพือ่ ช่วยให้ผอู้ น่ื คุน้ เคยกับข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

หลักจรรยาบรรณนี้ให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายและนโยบายทีส่ ำ� คัญทีบ่ งั คับใช้
กับทุกคนทีท่ ำ� งานให้กบั Yum! หรือหนึ่งในแบรนด์ Yum! ทัวโลก
่
หลักจรรยาบรรณนี้
ยังเป็ นทรัพยากรระดับโลกทีช่ ว่ ยเราแต่ละคน:

>> หาการชี้แนะ หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ให้คำ� ตอบทัง้ หมด และคุณไม่ถกู คาดหวัง
ว่าจะรูค้ ำ� ตอบทัง้ หมด คุณถูกคาดหวังว่าจะขอความช่วยเหลือและปรึกษา
กับผูอ้ น่ื เมือ่ แนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมไม่ชดั เจนส�ำหรับคุณ

>> รูว้ า่ ควรขอค�ำแนะน�ำเมือ่ ใดและ
>> รูว้ า่ เราจะไปขอค�ำแนะน�ำได้จากทีใ่ ดหากเราไม่แน่ใจเกีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั ิ

ใครบ้างที่ต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณนี้
หลักจรรยาบรรณนี้ใช้กบั พนักงานของ Yum! Brands, Inc. และ บริษทั ในเครือ (KFC,
Pizza Hut และ Taco Bell) (เรียกรวมกันว่า "Yum!" หรือ "บริษทั ") โดยไม่คำ� นึงถึงชือ่ ขนาด
หรืออายุการครอบครอง ซึง่ รวมถึงคณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูส้ นับสนุนแต่ละคนทัวโลก
่
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ การอ้างอิงทัง้ หมดในหลักจรรยาบรรณนี้ถงึ พนักงาน
จะต้องตีความการอ้างอิงถึงทัง้ พนักงานและผูอ้ ำ� นวยการ

>> ยืนหยัด อย่าเอามาตรฐานของเรา (หรือความซื่อสัตย์ของคุณ) ไปเสีย่ ง
เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายอื่น หากมีโอกาสในการกระท�ำผิดจริยธรรม ให้รวู้ า่
คุณถูกคาดหวังว่าจะท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง และคุณจะได้รบั การสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากฝ่ ายบริหารในการกระท�ำเช่นนัน้
>> เปิ ดเผยประเด็นปัญหา คุณจ�ำเป็ นที่จะต้องพูด หากมีบางอย่างไม่ถกู ต้อง
อย่าคิดว่าการทีค่ นอืน่ ท�ำจะไม่เป็ นไร คิดว่าฝ่ ายบริหารรูแ้ ล้วเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
หรือคนอืน่ จะจัดการกับมัน นอกเหนือจากการแจ้งข้อกังวล คุณยังได้รบั การ
สนับสนุนให้น�ำเสนอแนวคิดทีจ่ ะช่วยให้เราจัดการความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของเราให้ได้ดขี น้ึ
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หลักจรรยาบรรณนี้ อธิ บายมาตรฐานทัง้ หมดฉันต้องรู้หรือไม่

ผูจ้ ดั การและหัวหน้ างานมีบทบาทอย่างไร

>> เป็ นแบบอย่างที่ดี น�ำโดยใช้ตวั อย่าง แสดงความหมายของการปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความซื่อสัตย์ในการตัดสินใจและการกระท�ำประจ�ำวันของคุณ รับหน้าทีแ่ ละ
รับผิดชอบต่อการกระท�ำของคุณและของทีมของคุณ
>> สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ใช้ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของเรา
เพือ่ ช่วยให้คนทีอ่ ยูร่ อบตัวคุณระบุและจัดการกับความเสีย่ งด้านจริยธรรมและ
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ

หลักจรรยาบรรณนี้เป็ นรากฐานทีส่ ำ� คัญของความมุง่ มันของเราในด้
่
านความซื่อสัตย์ มันให้ภาพรวมพืน้ ฐานของปั ญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ แต่จรรยาบรรณไม่สามารถ
คาดการณ์ทกุ ประเด็นทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ หรืออธิบายกฎหมายหรือนโยบายทุกข้อทีอ่ าจน�ำไปใช้
กับสถานการณ์ทค่ี ณ
ุ พบ นโยบายและขัน้ ตอนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้อธิบายไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้
ยังใช้กบั พนักงานของ Yum! โปรดทราบว่าบทบาทของทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนัน้
ไม่วา่ คุณจะท�ำงานด้านการด�ำเนินงานร้านอาหาร ในต�ำแหน่งอืน่ ตามสาขา หรือที่
ศูนย์สนับสนุนร้านอาหารหรือส�ำนักงานอืน่ ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรูก้ ฎและนโยบาย
ทีบ่ งั คับใช้กบั คุณ หากคุณไม่แน่ใจ คุณควรปรึกษาข้อกังวลใด ๆ กับหัวหน้างานของคุณ
หรือใครบางคนในแผนกกฎหมายของคุณ

ความมุ่งมัน่ ของเรา
ต่ อความซื่อสั ตย์

หากคุณจัดการหรือควบคุมดูแลผูอ้ น่ื คุณจะถูกวางไว้ในต�ำแหน่งพิเศษแห่งความไว้วางใจ
ในการรักษาความไว้วางใจนัน้ คุณควร:

แล้วเรื่องกฎหมายที่ต่างกันไปในประเทศต่าง ๆ จะเป็ นอย่างไร

>> ก�ำหนดเป้ าหมายที่เหมาะสม ส่งมอบและเสริมข้อความทีท่ กุ คนต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั เิ หล่านี้ไม่วา่ จะมีการตัง้ วัตถุประสงค์ใดอืน่ ๆ
อย่าสร้างเป้ าหมายทีค่ ณ
ุ รูว้ า่ จะลดค่านิยมและมาตรฐานของเรา
>> มีการตอบสนอง ตอบสนองอย่างเหมาะสมให้กบั ทุกคนทีย่ กประเด็นข้อกังวล
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหรือเกีย่ วข้องกับจริยธรรม เข้าร่วมกับทรัพยากรอืน่ ๆ
ตามความจ�ำเป็ น ติดตามการด�ำเนินการของผูท้ ค่ี ณ
ุ ควบคุมดูแล และหาก
การกระท�ำนัน้ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเรา ให้ดำ� เนินการในลักษณะที่
เป็ นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกัน

Yum! เป็ นบริษทั ระดับโลก และเราเคารพกฎหมายในทุกประเทศทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ
ในขณะทีเ่ ราเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในท้องถิน่ เราก็ยงั มีความรับผิดชอบ
ในการรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงในทุกแห่ง ดังนัน้ เราจึงต้องปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานภายในหลักจรรยาบรรณของเราในขณะทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายท้องถิน่
หากคุณเชือ่ ว่าบทบัญญัตใิ ด ๆ ของจรรยาบรรณนี้อาจตีความได้วา่ แตกต่างจากกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษทั อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โปรดปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของคุณหรือ
สมาชิกของทีมผูบ้ ริหารของคุณ เมือ่ มีขอ้ สงสัย ให้ใช้มาตรฐานทีเ่ ข้มงวดมากยิง่ ขึน้

ใครได้รบั อนุญาตให้แก้ไขหรือยกเว้นบทบัญญัติใด ๆ ในหลักจรรยาบรรณนี้
หลักจรรยาบรรณนี้อาจได้รบั การแก้ไขหรือปรับแก้โดยคณะกรรมการของ
Yum! Brands, Inc. ผูร้ บั การยกเว้นหลักจรรยาบรรณนี้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
ทีม่ อี ำ� นาจเฉพาะเท่านัน้ การแก้ไข การปรับแก้ และการยกเว้นจะถูกเปิ ดเผยตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 ของสหรัฐอเมริกา และกฎระเบียบ
ภายใต้ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
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มีการกระท�ำใดที่อาจเป็ นการละเมิ ดหลักจรรยาบรรณนี้ บา้ ง
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของการกระท�ำทีอ่ าจท�ำให้พนักงานถูกลงโทษทางวินยั ตามหลักจรรยาบรรณ:
>> ก�ำกับหรือส่งเสริมให้ผอู้ น่ื ละเมิดกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ กฎระเบียบ หรือมาตรฐานของบริษทั
>> ไม่สามารถรายงานการละเมิดกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ กฎระเบียบ หรือมาตรฐานของบริษทั
ทีท่ ราบหรือสงสัยได้
>> ไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตัวแทน หรือผูข้ ายทีค่ ณ
ุ รับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแล
>> ไม่รว่ มมือหรือหลอกลวงในระหว่างการสอบสวน
>> การตอบโต้ผอู้ น่ื ทีย่ กระดับหรือรายงานข้อกังวลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
หรือข้อกังวลด้านจริยธรรมอืน่ ๆ โดยสุจริตใจ
>> การด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ คี วามซื่อสัตย์อย่างสูง
และมุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

หลักจรรยาบรรณเป็ นมากกว่าค�ำอธิบายมาตรฐานการปฏิบตั ขิ องเรา มันเป็ นหัวใจส�ำคัญ
ของโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามทัวโลกซึ
่
ง่ สนับสนุนค่านิยมของเรา และ
ได้รบั การสนับสนุนจากคณะกรรมการและผูน้ �ำระดับสูงของเรา หน่วยงานต่อไปนี้
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและการบังคับใช้:

ความมุ่งมัน่ ของเรา
ต่ อความซื่อสั ตย์

>> ละเมิดกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ กฎระเบียบ หรือมาตรฐานของบริษทั

การปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณ
จะมีตรวจสอบและบังคับใช้อย่างไร

>> คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ Yum! ก�ำหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์สำ� หรับโปรแกรมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั และติดตามผล
>> คณะกรรมการตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการ
เกีย่ วกับโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั รวมถึง
การรับรายงานจากฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณนี้
ตามความเหมาะสม
กลไกการก�ำกับดูแลเหล่านี้ชว่ ยให้มนใจว่
ั ่ ามีการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ และบุคคลทุกระดับจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ขิ องตน

อะไรคือผลของการละเมิ ดหลักจรรยาบรรณ
ใครก็ตามทีล่ ะเมิดหลักจรรยาบรรณของเราหรือนโยบายพืน้ ฐานอาจถูกลงโทษทางวินยั
ในขณะทีป่ ระเภทของการลงโทษทางวินยั เฉพาะจะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์และความรุนแรง
ของแต่ละกรณีโดยเฉพาะ แต่อาจรวมถึงการลงโทษหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้:
>> ทางวาจาและ / หรือค�ำเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
>> การให้พกั งาน
>> การลดต�ำแหน่ง
>> การลดเงินชดเชย
>> ตัดสิทธิ ์จากการชดเชยสิง่ จูงใจ
>> การเลิกจ้าง
>> การลงโทษทางแพ่ง
นอกเหนือจากการกระท�ำเหล่านี้ เมือ่ มีการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย บริษทั อาจส่งเรือ่ งไปยัง
หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย การละเมิดกฎหมายสามารถก่อให้เกิดการด�ำเนินการทางกฎหมาย
กับคุณ เพือ่ นร่วมงานของคุณ หรือบริษทั โดยมีผลกระทบร้ายแรง
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III. ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และตลาด
ความมุ่งมันของเรา
่

ค�ำถาม:
ฉันท�ำงานทีร่ า้ นอาหารของบริษทั และฉันเห็นว่าขัน้ ตอนการท�ำความสะอาดไม่ได้รบั
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ผูค้ นต้องการกลับบ้านหลังจากทีร่ า้ นอาหารปิ ด ดังนัน้ พวกเขาจึง
แค่ลา้ งน�้ำอุปกรณ์บางอย่างแทนทีจ่ ะท�ำความสะอาดตามมาตรฐานทีต่ ดิ ประกาศไว้
ในร้านอาหาร ฉันควรท�ำหรือพูดอะไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

Yum! จัดล�ำดับความส�ำคัญการให้บริการอาหารอร่อยทีอ่ ยูก่ บั ความไว้วางใจทีล่ กู ค้ามอบให้แก่เรา
และท�ำงานอย่างขยันขันแข็งเพือ่ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดในทุกด้าน
ของธุรกิจของเรา ตัง้ แต่การจัดหาและการจัดซือ้ ไปจนถึงการเตรียมอาหารและการจัดส่ง
ในธุรกิจการค้าทัง้ หมดของเรา Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะมีความซื่อสัตย์และยุตธิ รรม เราจะแข่งขัน
อย่างจริงจัง แต่ยตุ ธิ รรม และเป็ นไปตามกฎหมายทัง้ หมดทีป่ กป้ องความซื่อสัตย์ของตลาด

ค�ำตอบ:

ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์
ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นหัวใจส�ำคัญของการท�ำธุรกิจของเราและ
การบรรลุวสิ ยั ทัศน์โลกทีม่ ี Yum! มากขึน้ เราพยายามทีจ่ ะท�ำให้เกินความคาดหวังของลูกค้าโดย
มอบผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด น่าดึงดูด ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ความซื่อสัตย์ในด้านผลิตภัณฑ์ของเราขึน้ อยูก่ บั การทีพ่ นักงานปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ดิ า้ น
ความปลอดภัยอาหารทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานระดับสูงของแบรนด์ และข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
คุณภาพ และสัญญาทัง้ หมด เราไม่ควรอนุญาตให้มสี งิ่ ใด รวมถึงค่าใช้จา่ ย มาแทรกแซง
ข้อผูกพันนี้ ความปลอดภัยของอาหารเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน

ใช่ คุณควรรายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การร้านอาหาร หรือต่อ Yum! สายด่วน
ความซื่อสัตย์ (The Speak Up Helpline) เราไม่สามารถเสีย่ งลดความปลอดภัยของอาหารได้
เนื่องจาก
การกระท�ำผิดในกระบวนการท�ำความสะอาดของเรา ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อความซื่อสัตย์
ของผลิตภัณฑ์ของเราและความปลอดภัยของลูกค้าของเรา หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนอง
ทีค่ ณ
ุ ได้รบั จากฝ่ ายบริหารสายงานของคุณ ให้ใช้ชอ่ งทางการรายงานอืน่ ๆ ทีอ่ ธิบายไว้

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย คุณภาพ และสัญญาทัง้ หมดทีค่ วบคุมวิธกี ารผลิต
ผลิตภัณฑ์ของเรา
>> เฉพาะแหล่งจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์ทต่ี รงตามข้อก�ำหนดของเราและมาจาก
ซัพพลายเออร์ทผ่ี า่ นการอนุมตั ิ
>> ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของเรา
>> เรียนรู้ ติดตาม และด�ำเนินการขัน้ ตอนการจัดการอาหารและการเตรียมอาหาร
รวมถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม
>> รายงานสิง่ ทีอ่ าจส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
>> กระท�ำผิดด้านความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
การผลิตหรือประสิทธิภาพ
>> สร้างหรือปลอมแปลงผลลัพธ์ของการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร
>> ท�ำสิง่ ใดก็ตามทีอ่ าจส่งผลต่อความมุง่ มันด้
่ านความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ในหน้า 31 ของเอกสารนี้

ติดต่อใครบางคนทีส่ ายการร้องเรียนของแบรนด์ ฝ่ ายประกันคุณภาพแบรนด์
หรือทีมความปลอดภัยของอาหาร หรือทีมผูบ้ ริหารเพือ่ ให้สามารถประเมินสถานการณ์
และด�ำเนินมาตรการได้อย่างเหมาะสม

ลูกค้า
วัฒนธรรมของ Yum! รวมถึงการตระหนักรู้ การเห็นคุณค่า และการเคารพในความหลากหลาย
ของลูกค้าทัง้ หมด คุณต้องไม่ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างไม่เท่าเทียมเนื่องจากเชือ้ ชาติ สีผวิ ความเชือ่
ศาสนา อายุ เพศ ชาติกำ� เนิด สัญชาติ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความพิการ
สถานะทางการทหารหรือทหารผ่านศึก หรือสถานะอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย

การเป็ นแบรนด์รา้ นอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เชือ่ ถือได้ และเติบโตเร็วทีส่ ดุ ในโลก
หมายความว่า เราจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เชิงบวกกับผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ของเรา พันธมิตรที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของเรา เราปฏิบตั ติ ่อผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์อย่างยุตธิ รรมและมีการสือ่ สารทีเ่ ปิ ดกว้าง
และซื่อสัตย์
และยังหมายความว่าผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ของเราเคารพ Yum! และแบรนด์ของบริษทั รักษามาตรฐาน
ความซื่อสัตย์ของเราในการด�ำเนินงานร้านอาหารของพวกเขา เช่นเดียวกับความปลอดภัย
ของอาหารและมาตรฐานของแบรนด์อน่ื ๆ แม้วา่ หลักจรรยาบรรณนี้ไม่สามารถใช้กบั
ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์และพนักงานโดยตรง Yum! คาดหวังว่าผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์จะสร้างและบังคับใช้
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ขิ องตนเองเพือ่ สร้างความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินงานและประสบการณ์
ของลูกค้าทีส่ อดคล้องกัน

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปฏิบตั ติ ่อผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ดว้ ยความเคารพและเป็ นธรรม

เป้ าหมายของเราคือการเอาชนะการแข่งขันของเราอย่างยุตธิ รรมและเท่าเทียม เรามุง่ มัน่
ทีจ่ ะสร้างแบรนด์รา้ นอาหารทีเ่ ป็ นทีช่ น่ื ชอบ เชือ่ ถือได้ และเติบโต เร็วทีส่ ดุ ในโลก
เรามีสตู รทีย่ อดเยีย่ มส�ำหรับความส�ำเร็จ - เราไม่ตอ้ งการและจะไม่ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม
ไม่ถกู ต้องตามหลักจริยธรรม หรือไม่สจุ ริตเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ชัยชนะ

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

ผูซ้ ื้อแฟรนไชส์

การแข่งขันที่เป็ นธรรม

เรายึดมันในกฎหมาย
่
"การแข่งขัน" (เรียกว่า "กฎหมายต่อต้านการผูกขาด" ในสหรัฐอเมริกา) กฎหมายทีส่ ร้างรากฐานส�ำหรับตลาดเสรีทวโลก
ั่
โดยทัวไปกฎหมายการแข่
่
งขัน
ห้ามมิให้มขี อ้ ตกลงต่อต้านการแข่งขัน เช่น การตกลงกับคูแ่ ข่งเพือ่ ก�ำหนดราคาหรือแบ่งตลาด
และการด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ลายตลาดทีเ่ ป็ นธรรมและเปิ ด

ความคาดหวังของ Yum!:
>> แข่งขันกับข้อดีของผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้าของเรา และไม่พยายามยับยัง้
หรือจ�ำกัดการแข่งขัน
>> แยก Yum! จากคูแ่ ข่งโดยอ้างอิงเฉพาะจากการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงเท่านัน้
>> น�ำเสนอหรือโฆษณาข้อมูลจริงเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และร้านอาหารของเรา
>> หลีกเลีย่ งการติดต่อกับคูแ่ ข่งทีอ่ าจสร้างลักษณะของการจัดการทีไ่ ม่เหมาะสม
ข้อตกลงนอกรอบ หรือข้อตกลงทีไ่ ม่เป็ นทางการ
>> เลือกผูข้ าย ซัพพลายเออร์ และบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ จากเฉพาะในเรือ่ งข้อดีของผลิตภัณฑ์
ท�ำให้ชดั เจนว่าเราคาดหวังการแข่งขันเต็มรูปแบบและเป็ นธรรมส�ำหรับธุรกิจของเรา

>> สือ่ สารอย่างเปิ ดเผยและซื่อสัตย์กบั ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์

>> เก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับเกีย่ วกับ Yum! พร้อมทัง้ ลูกค้าและซัพพลายเออร์
ด้วยความมันใจอย่
่
างทีส่ ดุ

>> ปกป้ องข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
>> ข้อมูลผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ถกู น�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ หรือถูกเปิ ดเผยอย่างไม่เหมาะสม
>> ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่ยตุ ธิ รรม

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
>> ท�ำข้อตกลงหรือพูดคุยกับคูแ่ ข่งเรือ่ ง:
ราคา สูตรราคา ต้นทุน หรือผลก�ำไร

>> การละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานทางธุรกิจ เช่น ความปลอดภัยของอาหาร
หรือการต่อต้านการทุจริต ในการด�ำเนินงานแฟรนไชส์

แผนการตลาดหรือพืน้ ทีข่ าย
ข้อก�ำหนดหรือเงือ่ นไขการขาย

ค�ำถาม:

ส่วนแบ่งการตลาด ก�ำลังการขาย หรือปริมาณการผลิต

ลูกสาวของเพือ่ นฉันท�ำงานพาร์ทไทม์ทร่ี า้ นอาหารทีบ่ ริหารโดยผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ Yum!
เธอบอกฉันว่าพวกเขาเก็บวัตถุดบิ สดทีห่ มดอายุและท�ำอาหารจากวัตถุดบิ สดนัน้
ฉันควรให้ใครรูเ้ รือ่ งนี้บา้ งไหม

การจัดสรรลูกค้าหรือสายผลิตภัณฑ์
ซัพพลายเออร์ วิธกี ารจัดหาหรือวิธกี ารจัดจ�ำหน่าย

ค�ำตอบ:
ใช่ ความปลอดภัยของอาหารก�ำลังถูกท�ำให้เสียหาย และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องลูกค้า
ก็ตกอยูใ่ นความเสีย่ ง นอกจากนี้ ชือ่ เสียงของ Yum! รวมทัง้ แบรนด์อาจเสียหายได้
ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นธรรมหรือหลอกลวง

ค�ำตอบ:

>> รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำให้เข้าใจผิด หรือไม่สจุ ริต

ข้อตกลงนี้อาจผิดกฎหมาย ข้อตกลงระหว่างคูแ่ ข่งเรือ่ งค่าจ้างมักเป็ นการละเมิด
กฎหมาย
การแข่งขัน แม้จะมีหอการค้าเสนอข้อเสนอแนะก็สามารถมองเป็ นข้อตกลงระหว่าง
ร้านอาหาร ปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายเกีย่ วกับการสนทนานี้ทนั ที และขอค�ำแนะน�ำว่าจะ
จัดการอย่างไรได้

>> สร้างข้อความทีเ่ ป็ นเท็จหรือไม่สนับสนุนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของคูแ่ ข่ง
สถานการณ์ธงสีแดง:
สถานการณ์ต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อกฎหมายการแข่งขัน ให้ ฝ่ ายกฎหมายของ
Yum! เข้ามามีสว่ นร่วมก่อนทีจ่ ะ:

>> สร้างข้อตกลงพิเศษทางการค้าเฉพาะ (เช่น สัญญาทีก่ ำ� หนดให้บริษทั ไม่ทำ� ธุรกิจ
กับคูแ่ ข่งของเรา) หรือปฏิเสธทีจ่ ะท�ำธุรกิจกับผูอ้ น่ื เนื่องจากความสัมพันธ์
กับคูแ่ ข่งของเรา

>> เข้าร่วมหรือประสานงานกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพ เช่น การก�ำหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือการก�ำหนดนโยบายค่าจ้าง
>> ท�ำข้อตกลงหรือความเข้าใจกับคูแ่ ข่งทีเ่ กีย่ วข้องกับราคา เงือ่ นไขการขาย
ส่วนแบ่งการตลาดหรือเทคโนโลยี
ค�ำถาม:
ผูจ้ ดั การของฉันเพิง่ ขอให้ทมี งานของเรากระจายข่าวลือเกีย่ วกับเชือ้ อีโคไลทีร่ า้ นอาหาร
ฝั ง่ ตรงข้ามถนน เราอาศัยอยูใ่ นเมืองเล็ก ๆ และข้อมูลกระจายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
มันไม่ยตุ ธิ รรมกับการแข่งขันของเราหรือ

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
ความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงของก�ำนัล (ไม่วา่ จะเป็ นแบรนด์หรือไม่กต็ าม)
ของก�ำนัล การซือ้ อาหาร บริการ การขนส่ง ทีพ่ กั และความบันเทิงมักมีการ
แลกเปลีย่ นกันโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการท�ำงาน ในขณะที่
ความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจสามารถสร้างความปรารถนาดีได้ แต่กส็ ามารถ
ท�ำให้เกิดค�ำถามถึงแรงจูงใจเบือ้ งหลังบุคคลทีใ่ ห้สงิ่ เหล่านัน้ กล่าวโดย
สรุปความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจสามารถสร้าง "ผลประโยชน์ทบั ซ้อน" ของตนเองได้

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

>> เข้าร่วมกิจการ การควบรวมกิจการ การซือ้ หรือการตลาด การจัดซือ้ หรือ
การจัดการความร่วมมือทีค่ ล้ายกันกับคูแ่ ข่ง

เราตัดสินใจทางธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมเพือ่ บริษทั ดังนัน้ ตามกฎทัวไป
่
อย่าเสนอความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจหากการท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้คณ
ุ ดูเหมือนก�ำลัง
พยายามโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจ (ในปั จจุบนั หรือในอนาคต) ในท�ำนองเดียวกัน
อย่าขอหรือยอมรับความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจจากบุคคลทีส่ าม เช่นซัพพลายเออร์
หรือผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ (ปั จจุบนั หรือทีม่ ศี กั ยภาพ) หากมันอาจถูกมองว่าเป็ นการลด
ความเป็ นกลางในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในทุกกรณี ค่าใช้จา่ ยของความเอือ้ เฟื้ อ
ทางธุรกิจทีค่ ณ
ุ ให้จะต้องถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมรายละเอียด
จ�ำนวนเงินทีถ่ กู ต้องในหนังสือและบันทึกของบริษทั เช่น รายงานค่าใช้จา่ ย
และบัญชีทถ่ี กู ต้องภายในบัญชีแยกประเภททัวไปของบริ
่
ษทั

ข้อก�ำหนดทัวไป
่
ความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจอาจได้รบั การเสนอหรือรับเมือ่ :

ค�ำตอบ:
แน่นอน แบรนด์ของเรามีรา้ นอาหารทีย่ อดเยีย่ ม ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และการบริการลูกค้า
ทีเ่ ยีย่ มยอด สิง่ เหล่านี้คอื สิง่ ทีเ่ ราพึง่ พาเพือ่ การแข่งขันทางธุรกิจ การเผยแพร่ขา่ วลือทีผ่ ดิ ๆ เช่น
นี้เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ ทีจ่ ะท�ำและเสีย่ งต่อการท�ำลายชือ่ เสียงของเรา และท�ำให้เราอาจต้องรับผิดชอบ
ค�ำถาม:
ตัวแทนหอการค้าในท้องทีข่ องฉันมาเมือ่ วานนี้เพือ่ พูดคุย ในระหว่างการสนทนา เธอกล่าวว่าร้าน
อาหารอืน่ ๆ ในส่วนนี้ของเมืองมีความกังวลเกีย่ วกับอัตราเงินเฟ้ อและเธอต้องการ
เข้าร่วมกองก�ำลังเพือ่ หลีกเลีย่ งค่าจ้างทีเ่ พิม่ ขึน้ เธอถามว่าเราจะเต็มใจทีจ่ ะมุง่ มันที
่ จ่ ะรักษา
ค่าจ้างเริม่ ต้นของเราในปั จจุบนั อย่างน้อยปี หน้าเพือ่ ประโยชน์ของร้านอาหารทัง้ หมดในเมือง
ได้หรือไม่ ฉันควรท�ำอย่างไร

>> ต้องสมเหตุสมผลในด้านของจ�ำนวนและต้องไม่ใช่เงินสด (หรือเทียบเท่าเงินสด
เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรร้านค้า เว้นแต่วา่ จะเป็ นของร้านอาหาร Yum! และ
ภายในแนวทางส�ำหรับตลาดของคุณ) และ
>> มีการเสนอหรือมอบเพือ่ วัตถุประสงค์การสร้างไมตรีจติ ทัวไป
่ เช่น การชมเชย
เกีย่ วกับการส่งเสริมการขาย การสาธิตหรือค�ำอธิบายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ของบริษทั และ
>> การเปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจนัน้ ไม่น่าทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ความอับอายหรือท�ำลายชือ่ เสียงของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องรวมถึง Yum! และ
>> ถูกกฎหมายและได้รบั อนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิน่ กฎระเบียบของรัฐบาล
และนโยบายขององค์กรทีเ่ ป็ นตัวแทนจากบุคคลทีเ่ สนอ รับ หรือรับการ
อนุเคราะห์ และ
>> ได้รบั อนุญาตภายใต้นโยบายเฉพาะท้องถิน่ หรือภูมภิ าคทีน่ �ำมาใช้สำ� หรับ
ตลาดของคุณ ได้รบั อนุญาตในระดับบริหารของบริษทั ทีเ่ หมาะสม และ
สะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องในหนังสือและบันทึกของบริษทั และ
>> ไม่ได้ถกู เสนอ ให้ หรือยอมรับในกรณีทม่ี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ โน้มน้าวเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจทางธุรกิจโดยมิชอบเพือ่ ใช้ตำ� แหน่งในทางทีผ่ ดิ
หรือมีอทิ ธิพลต่อการกระท�ำของพวกเขา (ดู "การต่อต้านการทุจริต" ในหน้า 24)

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
และ
>> ไม่เกีย่ วข้องกับสถานทีแ่ ละกิจกรรมทีร่ วมถึง "ความบันเทิงส�ำหรับผูใ้ หญ่" หรือเหตุการณ์
เนื้อหา หรือของทีผ่ ดิ กฎหมาย

>> ไม่มกี ารตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการที่ Yum! รอด�ำเนินการก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะได้
รับของขวัญหรือรายงานโดยตรงจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
>> คุณได้รบั การอนุมตั จิ ากฝ่ ายกฎหมายของคุณ และการรายงานทัง้ หมดเกิดขึน้ ภายใต้
ข้อก�ำหนดของนโยบายบริษทั ในพืน้ ทีข่ องคุณ

หากคุณไม่แน่ใจเกีย่ วกับการใช้ขอ้ ก�ำหนดเหล่านี้ ให้ขอค�ำแนะน�ำจากฝ่ ายกฎหมาย
ของคุณ หากคุณได้รบั ของขวัญหรือข้อเสนอทีค่ ณ
ุ คิดว่าอาจละเมิดข้อก�ำหนดเหล่านี้ แต่ดว้ ย
เหตุผลบางอย่างทีค่ ณ
ุ เชือ่ ว่าคุณไม่ควรส่งคืนหรือปฏิเสธ คุณจะต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากฝ่ ายกฎหมายของคุณในการทีจ่ ะเก็บไว้

ดูคำ� แนะน�ำทีใ่ ห้ไว้ในส่วนของเอกสารนี้ทช่ี อ่ื "การต่อต้านการทุจริต" และ นโยบายต่อต้าน
การทุจริตระหว่างประเทศของ Yum! ซึง่ แนบมาเป็ นส่วนเสริมของหลักจรรยาบรรณนี้ เพือ่
เป็ นแนวทางทางทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ ในพืน้ ทีน่ ้ี

เจ้าหน้ าที่รฐั

ความคาดหวังของ Yum!:

>> ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในกระบวนการและการบันทึกทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำในบันทึก
ของ Yum!
>> จะไม่มกี ารละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของบริษทั ในท้องถิน่
>> ความเอือ้ เฟื้ อทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือค�ำอธิบาย
ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั (ตัวอย่างเช่น ของขวัญทีม่ โี ลโก้เพือ่ ส่งเสริมแบรนด์ของเราหรือ
อาหารเพือ่ แสดงให้เห็นถึงการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่)
>> ความเอือ้ เฟื้ อมีคา่ เพียงเล็กน้อย (มูลค่าเล็กน้อยส�ำหรับทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ) และเสนอเพือ่
สะท้อนความนับถือและความปรารถนาดี เช่น ของขวัญส�ำหรับเทศกาลตามประเพณี
ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์พเิ ศษในชีวติ เช่น งานแต่งงานและการเกิด

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

>> ใช้วจิ ารณญาณ การกลันกรอง
่
และดุลยพินิจทีด่ เี มือ่ ให้และรับความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจ

ของขวัญและการเลีย้ งรับรองแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความเสีย่ งเป็ นพิเศษ ก่อนเสนอหรือ
ให้ความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

>> ท�ำความเข้าใจกฎและกฎหมายทีอ่ าจน�ำไปใช้ก่อนน�ำเสนอหรือรับความเอือ้ เฟื้ อ
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีสว่ นเกีย่ วข้อง
>> เลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมและปานกลางในด้านราคา เช่น ร้านอาหาร กิจกรรมกีฬา
โรงละคร หรือกิจกรรมทางสังคมหรือวัฒนธรรมอืน่ ๆ
>> แจ้งหัวหน้างานของคุณและ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum! ทุกครัง้ ทีก่ ารได้รบั ความเอือ้ เฟื้ อ
ทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหรือเสนอให้ละเมิดมาตรฐานเหล่านี้
>> หากมีขอ้ สงสัย ให้ถาม

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
>> ร้องขอหรือการยอมรับความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจโดยคาดหวังว่าจะได้รบั ผลตอบแทน
>> ให้หรือรับของขวัญเงินสด (หรือสิง่ ทีเ่ ทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ เช็คธนาคาร
ธนาณัติ หลักทรัพย์การลงทุน ตราสารทีเ่ ปลีย่ นมือได้ สินเชือ่ หุน้ หรือตัวเลือกหุน้ )

คําถาม
ในระหว่างการติดต่อสือสารของฉันกับหนึงในผูข้ ายของยัม ผูข้ ายรายนีได้เสนอทีจะส่งผลิตภัณฑ์ของเขามาให้ฉนั เพือนํามาใช้เป็ นของส่วนตว ซึงสินค้าชิน นันมีราคาทีคอ่ นข้างแพง( เช่นแท็บเล็ตส่วน
ตวเหมือนกับ iPad ) ทําให้ฉนั รสู้ ึกไม่สบายใจทีจะรบและปฏิเสธข้อเสนอตงแต่แรก แต่ผขู้ ายก็ยงั ยืนยันอย่างต่อเนืองว่าฉันควรทีจะรบของชินนีไว้
เพราะในมุมมองของเขาแล้วมันไม่ใช่เรืองใหญ่อะไรและเขาก็ตอ้ งการให้ฉนั ได้เพลิดเพลินกับของชิน นีดว้ ย ดงนัน ฉันควรรบของชิน นีไว้หรือไม่ หากฉันไม่ได้เชือว่าการรบของชิน
นีจะมีผลต่อการตดสินใจของฉันในการติดต่อธุรกิจกับผูข้ ายรายนี
คําตอบ
เนืองจากคุณกําลังจะรบผลประโยชน์สว่ นตวทีมมี ลู ค่าสูงกว่าปกติจากผูข้ ายรายนี
คุณควรทีจะเปิ ดเผยสถานการณ์นีให้แก่ฝ่ ายบริหารหรือฝ่ ายกฎหมายได้รบรและรบคําแนะนําจากพวกเขาก่อนทีจะรบของจากผูข้ าย แต่เป็ นไปได้สงู ว่าคุณจะไม่ได้รบอนุญาตให้รบของ
เนืองจากอาจเป็ นการลดความสามารถในการตดสินใจเกียวกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างคุณกับผูข้ ายรายนีในอนาคต แต่หากการรบของจากผูข้ ายได้รบการอนุมตั ิ คุณจะต้องเปิ
ดเผยในแบบสอบถามความประพฤติประจําปี ของคุณด้วย
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> เข้าร่วมในกิจกรรมทีจ่ ะท�ำให้บุคคลทีใ่ ห้หรือรับความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจละเมิดมาตรฐาน
ของนายจ้างของเขาหรือเธอ

ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์อน่ื ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม

>> การมีสว่ นร่วมในความบันเทิงหรือกิจกรรมใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ มุง่ เน้น
เรือ่ งเพศ หรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมและมาตรฐานของเรา

>> ธุรกิจทีม่ อบให้กบั บริษทั ทีเ่ ป็ นของญาติหรือเพือ่ นสนิทโดยไม่เปิ ดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อผูบ้ ริหารให้ทราบล่วงหน้า

>> บันทึกความเอือ้ เฟื้ อทางธุรกิจอย่างไม่ถกู ต้องตามข้อก�ำหนดการรายงานตามนโยบาย
ของบริษทั

>> แนวทางของ ธุรกิจของ Yum! ทีใ่ ห้กบั บริษทั ทีเ่ ป็ นของบุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์กบั
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีสว่ นเกีย่ วในการค้าใด ๆ กับ Yum!
>> สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีไ่ ม่เหมาะสมหรือก่อกวน สภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย หรือ
การกระท�ำผิดอื่น ๆ ของคนงานในโรงงานของซัพพลายเออร์

การท�ำงานกับซัพพลายเออร์

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ท�ำธุรกิจเฉพาะกับซัพพลายเออร์ทป่ี ฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงาน การจ้างงาน และสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัย
>> ให้โอกาสในการแข่งขันส�ำหรับซัพพลายเออร์ในการได้ธรุ กิจจาก Yum! รวมถึงธุรกิจ
ขนาดเล็กและธุรกิจทีม่ เี จ้าของเป็ นผูห้ ญิง ชนกลุม่ น้อย หรือผูด้ อ้ ยโอกาส
>> ปกป้ องข้อมูลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิซึ์ ง่ แลกเปลีย่ นกับซัพพลายเออร์ผา่ นข้อตกลงการรักษา
ความลับ
>> ให้เกียรติพนั ธสัญญา สัญญา และข้อตกลงทีท่ ำ� กับซัพพลายเออร์

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

ซัพพลายเออร์ของเราเป็ นหุน้ ส่วนทีม่ คี ณ
ุ ค่าในความส�ำเร็จของธุรกิจของเรา ความสัมพันธ์ของ
เรากับซัพพลายเออร์จะต้องมีลกั ษณะทีส่ อ่ื ถึงความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม ควรเลือก
ซัพพลายเออร์จากปั จจัยด้านการแข่งขัน เช่น คุณภาพ บริการ เทคโนโลยี และราคา นอกจากนี้
ซัพพลายเออร์ควรแบ่งปั นความมุง่ มันของเราในเรื
่
อ่ งจริยธรรม การปฏิบตั ติ าม และความยังยื
่ น

ค�ำถาม:
เราจ�ำเป็ นต้องท�ำสัญญากับบริษทั ท้องถิน่ เพือ่ จัดหาอุปกรณ์ทำ� ความสะอาดและต้องการหา
คนโดยด่วน พีช่ ายของฉันมีบริษทั และฉันรูว้ า่ เขาสามารถให้สงิ่ ทีเ่ ราต้องการได้ ท�ำไมเราไม่
ประหยัดเวลาและพลังงาน ด้วยการว่าจ้างบริษทั ของเขาไปเลยล่ะ ท�ำได้หรือไม่
ค�ำตอบ:
ไม่ได้ การจ้างพีช่ ายของคุณเพราะคุณเชือ่ ใจเขาอาจเป็ นทางเลือกส่วนตัวทีด่ ี แต่ไม่จำ� เป็ น
ต้องเป็ นการตัดสินใจทางธุรกิจทีด่ ี เพราะจะเป็ นการสร้างผลประโยชน์ทบั ซ้อนระหว่าง
ความปรารถนาทีจ่ ะช่วยพีช่ ายของคุณและความเป็ นกลางของคุณในการเลือกซัพพลายเอ
อร์ให้บริษทั อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องแก่ Yum! และคุณไม่เกีย่ วข้อง
กับกระบวนการคัดเลือกหรือการจัดการซัพพลายเออร์ (และไม่มผี ทู้ ร่ี ายงานขึน้ ตรงกับคุณ
เกีย่ วข้องในการคัดเลือก) บริษทั ของพีช่ ายของคุณอาจแข่งขันกับซัพพลายเออร์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
อืน่ ได้เพือ่ ให้ได้สญ
ั ญา คุณควรเปิ ดเผยความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ในแบบสอบถามของ

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
>> ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการเลือกซัพพลายเออร์ เช่น การรับของขวัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
หลักจรรยาบรรณประจ�ำปี ของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจ คุณควรตรวจสอบข้อก�ำหนดการส่งออกเกีย่ วกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอืน่

ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ มและค�ำแนะน�ำ
>> ดูท่ี หลักจรรยาบรรณเรือ่ งซัพพลายเออร์ของ Yum!
>> Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะด�ำเนินธุรกิจในลักษณะทีถ่ กู กฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม
หลักจรรยาบรรณเรือ่ งซัพพลายเออร์ของเราได้รบั การพัฒนาขึน้ เพือ่ สร้าง
ความคาดหวังของเราว่าซัพพลายเออร์ของเราปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทางกฎหมายทัง้ หมด
และเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

Yum! เชือ่ มันอย่
่ างยิง่ ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะ
ธุรกิจระหว่างประเทศ Yum! ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประเทศทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ เป้ าหมาย
ของเราคือการเป็ นพลเมืองทีด่ ใี นทุกทีท่ เ่ี ราด�ำเนินธุรกิจ
เรามุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลทัง้ หมดทีใ่ ช้กบั ธุรกิจของเรา ในฐานะบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกาและจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายของสหรัฐฯ บางฉบับส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของเราทัวโลก
่
รวมถึงกฎหมายทีห่ า้ มการท�ำธุรกรรมทีอ่ าจช่วยผูก้ ่อการร้าย
เราไม่ให้อภัย อ�ำนวยความสะดวก หรือสนับสนุนกิจกรรมของผูก้ ่อการร้าย หากคุณสงสัยว่า
ซัพพลายเออร์ ผูข้ าย บุคคลทีส่ าม ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ ผูร้ บั ใบอนุญาต เจ้าของบ้านหรือธุรกิจอืน่ ๆ
ของ Yum! ซึง่ Yum! มีความสัมพันธ์ดว้ ย เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือถ้าคุณ
คิดว่า กิจกรรมทางธุรกิจของ Yum! อาจเป็ นประโยชน์ต่อผูก้ ่อการร้ายไม่วา่ จะทางการเงินหรือ
อย่างอืน่ ให้รายงานต่อ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum!
นอกจากนี้ หลายประเทศก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการส่งออกและการท�ำการค้ากับประเทศอืน่ ๆ
นิตบิ ุคคล และบุคคลและเกีย่ วข้องกับกิจกรรมบางอย่าง ข้อจ�ำกัดทางการค้ามีหลายรูปแบบ
รวมถึงการห้ามในเรือ่ ง:

>> การสนทนาทางอีเมลหรือโทรศัพท์
>> การสนทนาแบบตัวต่อตัว หรือ
>> เยีย่ มชม สถานทีข่ อง Yum! (เช่น การพกพาไฟล์ของคุณหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
แบ่งปั น ถ่ายโอน หรือส่ง)

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปฏิบตั ติ ามระเบียบควบคุมการค้าระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการน�ำเข้า
และส่งออก
>> มันใจว่
่ า Yum! หรือตัวแทนของบริษทั แจ้งการน�ำเข้าและข้อมูลทีถ่ กู ต้องและครบถ้วนแก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
>> คัดกรองธุรกรรมทางธุรกิจตามกฎทีบ่ งั คับใช้ซง่ึ จ�ำกัดการท�ำธุรกรรมกับประเทศที่
ถูกลงโทษ บุคคล และผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งห้าม
>> กลันกรองความสั
่
มพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณกับรายชือ่ ทีต่ อ้ งจับตาดูของรัฐบาล
>> อย่าร่วมมือกับการปฏิบตั ทิ างการค้าทีจ่ ำ� กัดหรือการคว�่ำบาตรทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตภายใต้
สหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายท้องถิน่ ทีบ่ งั คับใช้ (เช่น การคว�่ำบาตรสันนิบาตรอาหรับของ
อิสราเอล) และรายงานการคว�่ำบาตรใด ๆ ทีค่ ณ
ุ ได้รบั

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
>> การส�ำแดงเท็จในแบบฟอร์มศุลกากรหรือต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

>> การส่งออกไปยังประเทศต้องห้าม

>> การใช้ใบแจ้งหนี้สำ� หรับสินค้าน�ำเข้าซึง่ ราคาทีแ่ สดงไม่ได้แสดงมูลค่าเต็มหรือค�ำอธิบาย
ของสินค้าไม่สมบูรณ์ หรือประเทศต้นทางไม่ได้ระบุอย่างถูกต้อง

>> การน�ำเข้าจากหรือการค้าในสถานทีท่ ม่ี ตี น้ ก�ำเนิดมาจากประเทศทีร่ ะบุเฉพาะหรือทีถ่ กู
ลงโทษ

>> การจ่ายเงินให้กบั คนกลางเพือ่ ส่งผ่านไปยังหน่วยงานอืน่ หรือเพือ่ หลีกเลีย่ งการเปิ ดเผย
ประเทศทีม่ าของเงิน

>> การเดินทางไปหรือกลับจากประเทศทีถ่ กู ลงโทษ

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

พาณิ ชย์ระดับโลก

"การส่งออก" ไม่เพียงแต่เป็ นการโอนสินค้าทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลที่
ถูกจ�ำกัดไปยังประชาชนของประเทศอืน่ โดย:

ค�ำถาม:

>> การลงทุนใหม่ในประเทศทีถ่ กู ลงโทษ
>> ธุรกรรมทางการเงินและการค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศทีถ่ กู ลงโทษหรือบุคคลและนิตบิ ุคคล
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ฉันก�ำลังท�ำงานกับร้านอาหารแบรนด์ Yum! ในเอเชียเพือ่ จัดส่งพัสดุจากสหรัฐอเมริกา ประเทศที่

>> การเข้าร่วมในการคว�่ำบาตรทีก่ ำ� หนดโดยบางประเทศ (เช่น สันนิบาตอาหรับก�ำหนดให้
มีการคว�่ำบาตรต่ออิสราเอลและสหรัฐอเมริกา กฎหมายต่อต้านการคว�่ำบาตรห้ามไม่ให้
Yum! มีสว่ นร่วมในการคว�่ำบาตร
สันนิบาตอาหรับ)
ข้อจ�ำกัดทางการค้ายังรวมถึงข้อก�ำหนดด้านลิขสิทธิส�์ ำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี
บางประเภท รายการของประเทศต้องห้ามและข้อจ�ำกัดมีการเปลีย่ นแปลงตามการเปลีย่ นแปลง
การเมืองโลก
ด้วยเหตุผลนี้ หากงานของคุณเกีย่ วข้องกับการขายหรือการจัดส่งข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำ� ตามกฎระเบียบทีใ่ ช้ และตรวจสอบกับฝ่ ายกฎหมายของคุณ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ร้านอาหารตัง้ อยูเ่ มือ่ เร็ว ๆ นี้ได้หา้ มการน�ำเข้าอาหารบางรายการจากสหรัฐอเมริกา ผูต้ ดิ ต่อ
ในพืน้ ทีข่ องฉันขอให้ฉนั ส่งสิง่ ของไปยังประเทศเพือ่ นบ้านและ "เขาจะจัดการต่อจากจุดนัน้ "
ฉันจะท�ำสิง่ นัน้ ได้ไหม
ค�ำตอบ:

ทางธุรกิจของ Yum! โปรดแจ้งหัวหน้างานของคุณหรือฝ่ ายกฎหมายของคุณทันทีเพือ่ ให้
สามารถตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาได้

ไม่ได้ ผูต้ ดิ ต่อในพืน้ ทีอ่ าจใช้แผนการทีผ่ ดิ กฎหมายเพือ่ น�ำสินค้าต้องห้ามเข้าประเทศในเอเชีย
ผ่านประเทศทีส่ าม แม้วา่ สิง่ นี้อาจดูเหมือนเป็ นวิธที ฉ่ี ลาดแบบเลีย่ งกฎหมาย แต่กม็ แี นวโน้มที่
ผิดกฎหมาย เอกสารการส่งออก-น�ำเข้าและการจัดส่งต้องแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องว่าสินค้า
ก�ำลังจะไปอยูท่ ใ่ี ดและจะใช้อย่างไร

หมายเหตุ: แนวคิดของโอกาสทางธุรกิจและค�ำแนะน�ำข้างต้นนี้ใช้กบั สมาชิกทีไ่ ม่ใช่
พนักงานของคณะกรรมการบริษทั เฉพาะในกรณีทโ่ี อกาสทางธุรกิจหรือการแข่งขันเกิดขึน้
จากความสามารถของพวกเขาในฐานะ ผูอ้ ำ� นวยการ Yum!

ความคาดหวังของ Yum!:
>> เปิ ดเผยการลงทุนธุรกิจส่วนตัว การท�ำธุรกรรม หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ทีอ่ าจรบกวน
หรือดูเหมือนจะแทรกแซงโดยมีผลประโยชน์สงู สุดของ Yum!

IV. ความมุ่งมั่นของเราต่ อผู้ถือหุ้ นของเรา

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นเพื่อนร่วมงาน:
>> ลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั อาจต้องการเข้าร่วมหรือซือ้

ความมุ่งมันของเรา
่
Yum! พยายามเพิม่ มูลค่าผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจทีช่ ดั เจน เพือ่ สร้างแบรนด์ของ
เราและส่งมอบผลลัพธ์ทางการเงินทีเ่ หนือกว่า ในการใฝ่ หาความส�ำเร็จทางธุรกิจและมูลค่าของผู้
ถือหุน้ เราจะเปิ ดเผยในเรือ่ งการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผล และการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน การปกป้ องทรัพย์สนิ และทรัพยากรของบริษทั และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั

ค�ำถาม:

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

โอกาสขององค์กร
พนักงานมีหน้าทีต่ ่อบริษทั ในการพัฒนาผลประโยชน์ทถ่ี กู ต้องตามกฎหมายเมือ่ มีโอกาสให้ทำ�
ข้อห้ามของพนักงาน:
>> สร้างโอกาสให้ตวั เองทีค่ น้ พบผ่านการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ข้อมูล หรือต�ำแหน่ง
>> ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ข้อมูล หรือต�ำแหน่งเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นบุคคล
>> แข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษทั
ในกรณีทผ่ี ลประโยชน์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมของคุณอาจทับซ้อนกับกิจกรรมหรือผลประโยชน์
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ผ่านการท�ำงานของฉันที่ Yum! ฉันเรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาเชิงพาณิชย์รปู แบบใหม่ในเมืองทีฉ่ นั
เติบโตมา ฉันรูว้ า่ ฉันสามารถซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ กล้เคียงได้ในราคาทีไ่ ม่แพงนักเพราะคน
ส่วนใหญ่ไม่คาดถึงการพัฒนาในอนาคตในพืน้ ทีน่ นั ้ ฉันสามารถซือ้ อสังหาริมทรัพย์ขา้ งเคียงโดย
คาดหวังว่ามูลค่าจะเพิม่ ขึน้ หลังจากมีการประกาศการพัฒนาใหม่ได้หรือไม่
ค�ำตอบ:
เนื่องจากการซือ้ อสังหาริมทรัพย์สว่ นบุคคลของคุณนัน้ ขับเคลือ่ นด้วยข้อมูลและโอกาสทีค่ ณ
ุ
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของ Yum! คุณควรเปิ ดเผยสถานการณ์ต่อฝ่ ายบริหารหรือฝ่ ายกฎหมายของ
คุณ และรับค�ำแนะน�ำก่อนด�ำเนินการเจรจาหรือธุรกรรมใด ๆ มันไม่น่าจะเป็ นไปได้ทค่ี ณ
ุ จะได้รบั
อนุญาตให้ซอ้ื อสังหาริมทรัพย์ก่อนทีจ่ ะมีการประกาศแผนพัฒนา เนื่องจากจะเป็ นการใช้ประโยชน์
ส่วนตัวจากโอกาสทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรูผ้ า่ นบทบาทของคุณกับ Yum! หากการท�ำธุรกรรมได้รบั การ
อนุมตั ิ คุณจะต้องเปิ ดเผยในแบบสอบถามหลักจรรยาบรรณประจ�ำปี ของคุณด้วย

ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
"ผลประโยชน์ทบั ซ้อน" เกิดขึน้ เมือ่ กิจกรรมส่วนตัว ทางสังคม ทางการเงิน หรือทางการเมืองของ
ใครบางคนเข้ามาแทรกแซงหรือดูเหมือนจะรบกวนความภักดีต่อ บริษทั หรือความสามารถ
ในการตัดสินใจโดยไม่ลำ� เอียงทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งของบริษทั ผลประโยชน์ทบั ซ้อนอาจเกิดขึน้ เมือ่
พนักงานหรือผูอ้ ำ� นวยการ หรือสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ ของพนักงานหรือผูอ้ ำ� นวยการ ได้ผล
ประโยชน์ หรือดูเหมือนจะได้รบั ประโยชน์จาก การจัดการธุรกิจของ Yum!

"สมาชิ กครอบครัว โดยตรง" รวมถึงคูส่ มรส พ่อแม่ พ่อแม่เลีย้ ง ลุก ลูกติด พีน่ ้อง พีน่ ้อง
คนละพ่อแม่ หลานชาย หลานสาว ป้ า ลุง ปู่ ยา่ ตายาย ลูกหลาน เขย-สะใภ้ และคนทีอ่ าศัยอยู่
ใน
บ้านของคุณ หรือผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์เชิงรักใคร่กบั คุณ ในเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน คุณไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั คุณ ส�ำหรับ
สมาชิกในครอบครัวทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูใ่ นบ้านของคุณ คุณแค่ตอ้ งกังวลกับสถานการณ์เหล่านัน้ ที่
คุณรูเ้ ท่านัน้
การน�ำไปใช้กบั ผูอ้ ำ� นวยการ — เนื่องจากต�ำแหน่งทีไ่ ม่เหมือนใครและหน้าทีค่ วามไว้วางใจ
ของผูอ้ ำ� นวยการ นโยบายผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเราจึงมีการน�ำไปใช้ทแ่ี ตกต่างกันส�ำหรับ
คณะกรรมการบริษทั ผูอ้ ำ� นวยการส่วนใหญ่ไม่ใช่พนักงานประจ�ำของ Yum! และมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมทางธุรกิจและทางอาชีพทีส่ ำ� คัญซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับ Yum! ผูอ้ ำ� นวยการทุกคนควร
ตรวจสอบให้แน่ใจอย่างเพียงพอว่ามีการเปิ ดเผยและการประเมินผลผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ทีเ่ กิดขึน้ จริงหรืออาจเกิดขึน้ ซึง่ อาจคาดหวังหรือรับรูอ้ ย่างสมเหตุสมผลว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระและการตัดสินของผูอ้ ำ� นวยการในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ Yum!
เมือ่ มีการระบุถงึ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูอ้ ำ� นวยการควรแจ้งที่
ปรึกษาทัวไปของ
่
Yum! Brands, Inc. เกีย่ วกับสถานการณ์ ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ
เปิ ดเผยในเวลาและรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้สามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้ทำ� การตัดสินใจและการแก้ไขได้ทนั เวลา

ตัวอย่างของผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมไปถึง:

ความคาดหวังของ Yum!:

>> การมีความเป็ นเจ้าของทีไ่ ม่เป็ นผลอะไรและ / หรือผลประโยชน์ทางการเงินใน คูแ่ ข่งหรือ
ซัพพลายเออร์ ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ หรือบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ ของ Yum! ทีท่ ำ� ธุรกิจกับ Yum!

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

พนักงานและกรรมการของบริษทั ต้องหลีกเลีย่ ง หรือเปิ ดเผยและได้รบั การอนุมตั ลิ ว่ งหน้าซึง่ อาจมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือทีร่ บั รูไ้ ด้

ห้ามมิให้พนักงานหรือผูอ้ ำ� นวยการรับค่าตอบแทน (ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม) ส�ำหรับบริการที่
ปฏิบตั ใิ นนามบริษทั จากแหล่งอืน่ ๆ นอกเหนือจากบริษทั โดยไม่ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ก่อน
>> หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทส่ี ามารถสร้างหรือแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อน
>> เปิ ดเผยและแสวงหาการอนุมตั ลิ ว่ งหน้าของสถานการณ์ใด ๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดผล

>> ยอมรับรูปแบบการชดเชยใด ๆ (เช่น บริการ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เช่น
บัตรของขวัญ) หรือของขวัญจาก คูแ่ ข่งหรือซัพพลายเออร์ ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ หรือบุคคลที่
สามอืน่ ๆ ของ Yum! ทีท่ ำ� ธุรกิจกับ Yum! โดยไม่ได้เปิ ดเผยและได้รบั การอนุมตั ลิ ว่ งหน้า
จาก Yum!
>> มีสมาชิกในครอบครัว โดยตรง ทีท่ ำ� งานให้คแู่ ข่งหรือซัพพลายเออร์ ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ หรือ
บุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ ของ Yum! ทีท่ ำ� ธุรกิจกับ Yum! โดยไม่ได้เปิ ดเผยและได้รบั การอนุมตั ิ
ล่วงหน้าจาก Yum!
>> อยูใ่ นห่วงโซ่การรายงานของ พนักงานของ Yum! ทีเ่ ป็ นสมาชิกในครอบครัวที่ โดยตรง
>> มีผรู้ บั เหมาหรือผูใ้ ห้คำ� ปรึกษานอก Yum! ให้กบั คูแ่ ข่งหรือซัพพลายเออร์ ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์
หรือบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ ของ Yum! ทีท่ ำ� ธุรกิจกับหรือในนามของ Yum! โดยไม่เปิ ดเผยและ
ไม่ได้รบั การอนุมตั ลิ ว่ งหน้าจาก Yum!
>> มีสว่ นร่วมในธุรกิจการค้าส่วนตัวกับ Yum!
ตัวอย่างเหล่านี้เกีย่ วข้องกับพนักงาน ผูอ้ ำ� นวยการ หรือสมาชิกในครอบครัวที่ โดยตรง
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ค�ำถาม:
ประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือทีอ่ าจเกิดขึน้

ฉันได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์กบั นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิง
พาณิชย์จำ� นวนมากในพืน้ ทีข่ องฉัน เธอปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์หลายอย่างของเธอให้ Yum!
และ ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ Yum! เธอขอให้ฉนั พิจารณาลงทุนในกิจการใหม่ทเ่ี ธอก�ำลังเริม่ ต้น ซึง่ เะอจะ
สร้างและให้เช่าพืน้ ทีห่ น้าร้านเล็ก ๆ แก่ผคู้ า้ ปลีก ฉันสามารถลงทุนได้หรือไม่

>> ปรึกษากับหัวหน้างานของคุณและฝ่ ายกฎหมายของคุณเพือ่ แก้ไขผลประโยชน์ทบั
ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือทีอ่ าจเกิดขึน้

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นเพื่อนร่วมงาน:
>> สร้างอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของ Yum! (ตัวอย่างเช่น การเลือกซัพพลายเออร์) เมือ่
พวกเขาอาจมีสว่ นได้สว่ นเสียในผลทีเ่ กิดขึน้
>> ใช้ เวลา อุปกรณ์ หรือวัสดุของ Yum! ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้นายจ้างอืน่
>> จ้าง ส่งเสริม หรือก�ำกับดูแลสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ
>> ให้หรือรับของก�ำนัลหรือการเลีย้ งรับรอง หากการท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้เกิดอคติหรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (ดูท่ี "ของขวัญและความบันเทิง" ในหน้า 10)
>> น�ำธุรกิจไปยังซัพพลายเออร์ทเ่ี ป็ นเจ้าของหรือบริหารจัดการโดยสมาชิกในครอบครัว
โดยตรงของคุณ (ดูท่ี "การท�ำงานกับซัพพลายเออร์" ในหน้า) 12)
ค�ำถาม:

ค�ำตอบ:
สิง่ นี้อาจได้รบั อนุญาตให้ทำ� ได้เนื่องจากดูเหมือนว่าธุรกิจของพีช่ ายของคุณไม่ใช่คแู่ ข่ง
โดยตรงของ Yum! อย่างไรก็ตามอาจมีคำ� ถามเกีย่ วกับเรือ่ งนี้เนื่องจากเป็ นธุรกิจร้านอาหาร
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะตกลง คุณควรเปิ ดเผยข้อเสนอให้หวั หน้างานของคุณและได้รบั การอนุมตั ิ
ก่อนมีเข้าร่วมในงาน

เพราะนักลงทุนและนักพัฒนาคนนี้ทำ� ธุรกิจกับยัม! Yum! และผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ Yum! ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจใด ๆ ทีค่ ณ
ุ มีกบั เธอจะท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยหลาย
ประการรวมถึงความรับผิดชอบในงานของคุณและการความเชือ่ มโยงระหว่าง
การลงทุนใหม่น้ีและการลงทุนทางธุรกิจอืน่ ๆ ของนักลงทุน / นักพัฒนาคนนี้ คุณอาจจะหรืออาจ
จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไปกับการลงทุน ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ คุณไม่ควรท�ำการลงทุนโดยไม่
เปิ ดเผยสถานการณ์ต่อหัวหน้างานของคุณและฝ่ ายกฎหมายและโดยไม่ได้รบั
การอนุมตั ิ รวมถึงการเปิ ดเผยในแบบสอบถามหลักจรรยาบรรณประจ�ำปี ของคุณ

การค้าหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน
Yum! เคารพสิทธิและความคุม้ ครองทางกฎหมายของการลงทุนสาธารณะ นอกเหนือจาก
ข้อก�ำหนดทีจ่ ะต้องแจ้งให้นกั ลงทุนทราบอย่างถูกต้องเกีย่ วกับธุรกิจของ Yum! เป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ง่ ผลกระทบซึง่ สามารถสร้างความไม่สมดุลของข้อมูลใน
หมูน่ กั ลงทุน นอกจากนี้แล้ว ห้ามพนักงานและกรรมการท�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
(หุน้ พันธบัตร ฯลฯ ) ของ Yum! หากพวกเขารูเ้ กีย่ วกับ "ข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ"
เกีย่ วกับ Yum! ในท�ำนองเดียวกัน พนักงานและผูอ้ ำ� นวยการจะต้องไม่ซอ้ื หรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั อื่นเมือ่ พวกเขามีขอ้ มูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับบริษทั นัน้ อันเป็ นผลมาจาก
การท�ำงานให้กบั Yum! บริษทั อืน่ ๆ เหล่านี้อาจรวมถึงซัพพลายเออร์ปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือ
ผูข้ ายรายอืน่ ๆ และข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะทีค่ ณ
ุ รูม้ าอาจเป็ นข้อมูลความส�ำคัญแม้วา่
จะไม่เป็ นสาระส�ำคัญต่อ Yum!

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

ฉันเป็ นผูจ้ ดั การของหนึ่งในร้านอาหารของแบรนด์ของเรา พีช่ ายของฉันเป็ นเจ้าของร้าน
เบเกอรีเล็ก ๆ ทีเ่ น้นการจัดหาสินค้าท้องถิน่ และขนมอบแบบพิเศษ เขาต้องการจ้างให้ฉนั ท�ำ
โครงการระยะสัน้ เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์รายละเอียดเกีย่ วกับการเงินและการด�ำเนินงานของเขา
เพือ่ ดูวา่ ฉันสามารถช่วยเขาปรับปรุงและสร้างผลก�ำไรมากขึน้ ได้หรือไม่ จะเป็ นไรไหมถ้าฉัน
ท�ำสิง่ นี้นอกเวลางาน

ค�ำตอบ:

ข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหมายถึงข้อมูลที่
>> ไม่ได้เปิ ดเผยให้กบั บุคคลทัวไป
่ และ
>> นักลงทุนทีไ่ ด้รบั การรับรองน่าจะพิจารณาความส�ำคัญในการตัดสินใจว่าจะซือ้ หรือขาย
หลักทรัพย์
พนักงานของเราหลายคนอาจมีขอ้ มูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะได้อย่างง่าย ๆ โดยอาศัยต�ำแหน่ง
ของพวกเขา ข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น:
>> การแนะน�ำการออกแบบร้านอาหารทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
>> สัญญาใหม่ทส่ี ำ� คัญ
>> การเปลีย่ นแปลงในเงินปั นผล
>> การเปลีย่ นแปลงหรือการลาออกของบุคลากรทีส่ ำ� คัญ
>> การควบรวมกิจการ การร่วมค้า และการขายกิจการ
>> พัฒนาการทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินคดี
>> งบก�ำไรและการคาดการณ์ทย่ี งั ไม่เผยแพร่
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> การกระท�ำของรัฐบาลทีค่ าดไว้เกีย่ วกับ Yum! หรืออุตสาหกรรมของ Yum!

หากการซือ้ ขายได้รบั การอนุมตั ลิ ว่ งหน้าโดย Yum! ฝ่ ายกฎหมาย (หากถูกก�ำหนด
โดยนโยบายของบริษทั )

>> ข้อตกลงใบอนุญาต
>> แผนการตลาด

>> ปรึกษากับ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum! เมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ วางแผนจะท�ำการซือ้ ขายใน หลัก
ทรัพย์ของ Yum! และไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือไม่

>> การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ของผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นเพื่อนร่วมงาน:

>> การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ทส่ี ำ� คัญ
หากคุณมีความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ เหล่านี้ - และข้อมูลนัน้ ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ - คุณอาจครอบ
ครองข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และคุณจะต้องไม่ซอ้ื หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้
ความรูท้ ม่ี นี นั ้ หากคุณมีขอ้ สงสัยและไม่ทราบว่าข้อมูลนัน้ เป็ นข้อมูลส�ำคัญและไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะหรือไม่ คุณควรติดต่อ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum! และขอค�ำชีแ้ จงและขอรับการอนุมตั ิ
ล่วงหน้าก่อนการซือ้ ขาย (หากมี)
กฎนี้น�ำไปใช้กบั ผูท้ อ่ี ยูน่ อก Yum! ผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูลจากพนักงานคนหนึ่งของเรา (ตัวอย่าง
เช่น คูส่ มรสของพนักงาน เพือ่ นหรือนายหน้า หรือทนายความ นักบัญชี หรือทีป่ รึกษาอืน่ ๆ)
หมายความว่า คุณจะต้องไม่ให้คนนอก Yum! รู้ "ข่าวคราว" เกีย่ วกับข้อมูลภายในของข้อมูล
ซึง่ รวมถึงการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตใน "ห้องสนทนา" หรือโซเชียลมีเดีย เปิ ดเผยข้อมูลภายใน
เกีย่ วกับ Yum! หรือบริษทั อืน่ ๆ ตามสถานทีแ่ ละโอกาสทีม่ คี วามจ�ำเป็ นในการด�ำเนินธุรกิจที่
ถูกกฎหมายของ Yum! และเมือ่ คุณมันใจว่
่ าข้อมูลจะได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสมเมือ่ มีการ
เปิ ดเผยตามข้อตกลงการรักษาความลับ ข้อก�ำหนดทางวิชาชีพ หรือการป้ องกันอืน่ ๆ

>> ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ Yum! ในขณะทีค่ รอบครองข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกีย่ วกับบริษทั
>> เปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับบริษทั แก่ผอู้ น่ื ทีอ่ าจซือ้ ขายบนพืน้
ฐานของข้อมูลดังกล่าว
>> สร้างทางเลือกการซือ้ ขาย การขายในระยะเวลาอันสัน้ การซือ้ หรือการขายตราสารอนุพนั ธ์
หรือการซือ้ ตามสัดส่วนผลก�ำไรของ หลักทรัพย์ของ Yum!

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

พนักงานของ Yum! และผูอ้ ำ� นวยการควรซือ้ ขาย หุน้ Yum! ในแบบวิธที เ่ี ป็ นกลยุทธ์การลงทุน
ระยะยาว คุณไม่สามารถมีสว่ นร่วมในตัวเลือกการซือ้ ขาย การขายในระยะสัน้ ๆ การซือ้ หรือ
ขายหลักทรัพย์อนุพนั ธ์ หรือการเก็งก�ำไรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ หลักทรัพย์ของ Yum! การท�ำ
ธุรกรรมดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดการซือ้ ขายข้อมูลภายในทีไ่ ม่เหมาะสมหรือขาดความเชือ่ มัน่
ในบริษทั

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปกป้ องข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญ และใช้และเปิ ดเผยตามความจ�ำเป็ นเพือ่ ด�ำเนิน
งานของคุณเท่านัน้
>> "บุคคลภายใน" (พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติของตนสามารถเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ด
เผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับบริษทั ) ควรท�ำการซือ้ ขายเฉพาะใน หลักทรัพย์ของ Yum!:
ตามขัน้ ตอนการซือ้ ขาย "บุคคลภายใน" หรือ "บุคคลทีถ่ กู จ�ำกัด" ของบริษทั
ระหว่าง "ช่วงเวลาการซือ้ ขาย" ทีเ่ กีย่ วข้อง

ไปทีส่ ารบัญ

17

Champion the CUSTOMER EXPERIENCE

Deliver

— Be —

RESULTS,

FOCUSED

over time

HUNGRY

overnight and

— and stay —

Believe in

—ALL—
PEOPLE

Serve up TRUST
in every bite

Adopt and share the

MAKE THE WORLD

Recognize WINS,
big and small

BETTER

BEST IDEAS

Lead with smart, heart and COURAGE

หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ค�ำถาม:
ฉันเข้าร่วมในการเปิ ดตัวน�ำร่องของระบบซอฟต์แวร์ใหม่ทบ่ี ริษทั ของเราก�ำลังพิจารณาทีจ่ ะซือ้
จากบริษทั ขนาดเล็กทีข่ ายเทคโนโลยีทม่ี กี ารซือ้ ขายหุน้ สาธารณะแบบจ�ำกัด ฉันได้ยนิ มาว่าการ
ทดลองใช้งานเป็ นไปด้วยดี และเราเกือบจะซือ้ ระบบของบริษทั นี้ ฉันคาดหวังว่าบริษทั ร้าน
อาหารรายอื่น ๆ จะท�ำตามข้อมูลของเราเนื่องจากประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์น้ี พีส่ ะใภ้ของฉัน
ลงทุนในหุน้ เทคโนโลยีและรูเ้ รือ่ งพวกนี้มากมาย ฉันสามารถบอกเธอเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ และให้เธอ
ตัดสินใจว่าเธอคิดว่าบริษทั นี้เหมาะทีจ่ ะเป็ นการลงทุนทีด่ หี รือไม่
ค�ำตอบ:
ไม่ได้อย่างแน่นอน ข้อมูลทีค่ ณ
ุ มีเกีย่ วกับแผนการของ Yum! ทีจ่ ะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั นี้อาจ
เป็ นข้อมูลส�ำคัญทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากเป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เทคโนโลยี
หากคุณบอกเล่าให้กบั พีส่ ะใภ้ของคุณ คุณจะละเมิดข้อก�ำหนดของคุณในการทีจ่ ะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ นอกจากนี้ หากคุณหรือพีส่ ะใภ้ใช้ขอ้ มูลในการลงทุน คุณอาจละเมิด
กฎหมายหลักทรัพย์ดว้ ย

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
>> บันทึกการท�ำธุรกรรมหรือการเปิ ดเผยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็ นเท็จหรือท�ำให้เข้าใจผิด
>> การปลอมยอดขาย รายได้ หรือข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอืน่ ๆ ให้
สูงขึน้
>> ร้านค้าทีถ่ กู นับเป็ นหน่วยใหม่ทย่ี งั ไม่เปิ ดเต็มตัว และร้านค้าทีป่ ิ ดแต่ยงั ไม่ได้รายงาน
ว่าเป็ นการปิ ด
>> การใช้กลวิธกี ารบัญชีเพือ่ "สร้างรายได้ให้ดรู าบรืน่ " แจ้งสินทรัพย์หรือรายได้ทเ่ี กิน
ความจริง หรือส�ำแดงภาระหนี้สนิ หรือค่าใช้จา่ ยน้อยเกินจริง
>> กิจกรรมทีม่ อี คติต่อการค้นหาการหักบัญชีอย่างไม่เหมาะสมเพือ่ ลดผลการค้นหาใน
ปั จจุบนั เพือ่ ให้ผลลัพธ์ / การเติบโตในปี หน้าสูงขึน้ หรือการค้นหาเครดิตเพือ่ ปลอม
ผลลัพธ์ในปี ปัจจุบนั ให้สงู ขึน้
>> การสร้างบัญชีการเงินทีไ่ ม่เปิ ดเผยหรือไม่บนั ทึก
>> เลีย่ งหรือยกเลิกการควบคุมภายในโดยไม่เหมาะสม

การรายงานทางการเงิ นที่ถกู ต้องแม่นย�ำ

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปฏิบตั ติ าม นโยบายการบัญชี หลักการบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไปของ
่
สหรัฐอเมริกา และ ข้อบังคับเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำ� หรับการบัญชี
และการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา
>> ปฏิบตั ติ าม นโยบายการอนุญาตของ Yum! เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีเพียงเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั
อนุญาตทีด่ ำ� เนินการตามสัญญาและอนุมตั กิ ารเบิกจ่าย

ค�ำถาม:
ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของคุณเพิง่ รายงานการเปิ ดร้านใหม่ 13 หน่วยร้านในเดือน
ธันวาคม ซึง่ มากกว่าเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ท่ี 12 หน่วยร้าน อย่างไรก็ตาม เมือ่ คุณตรวจสอบยอด
ขายกับผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์เกีย่ วกับร้านใหม่เหล่านี้ในเดือนมกราคม คุณสังเกตเห็นร้านอาหาร
สองแห่งทีม่ ยี อดขายทีผ่ ดิ ปกติ เมือ่ คุณสอบถามผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์เกีย่ วกับร้านค้าทัง้ สองนี้
คุณจะได้เรียนรูส้ งิ่ ต่อไปนี้:

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

ข้อมูลทางการเงินและการเปิ ดเผยอืน่ ๆ ที่ Yum! เปิ ดเผยต่อสาธารธต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง ทัน
เวลา ปราศจากข้อความทีท่ ำ� ให้เข้าใจผิด และต้องเข้าใจได้ ข้อมูลทุกอย่างทีส่ ง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างบันทึกทางการเงินของเรา - รวมถึงสิง่ ต่าง ๆ เช่น เวลาและค่าใช้จา่ ย ใบสังซื
่ อ้ ของ
ผูข้ าย ใบแจ้งหนี้ บันทึกเงินเดือน ข้อมูลสินค้าคงคลัง หรือรายงานความปลอดภัย - กลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของบันทึกของบริษทั ทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน คุณควรปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในและ
ข้อก�ำหนดทางบัญชีทบ่ี งั คับใช้เมือ่ บันทึกข้อมูลนี้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารส�ำรอง
(เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดธนาคาร และสัญญาด�ำเนินการ) รับรองข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ใน
หนังสือของบริษทั อย่างชัดเจน

>> ร้านหนึ่งเปิ ดเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคมและต่อมาปิ ดสองวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม
เนื่องจากความกังวลจากรัฐบาลท้องถิน่ เกีย่ วกับการอนุญาตใช้น้�ำและไฟฟ้ า ร้านค้า
เปิ ดใหม่วนั ที่ 3 มกราคม และเปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่นนั ้
>> ร้านค้าทีส่ องมีการหยุดชะงักเล็กน้อยในห่วงโซ่อุปทานเมือ่ เปิ ดตัวครัง้ แรกในวันที่
29 ธันวาคม ท�ำให้มยี อดขายเพียง 1,500 บาทต่อวัน ปั ญหาห่วงโซ่อุปทานได้รบั
การแก้ไขในวันที่ 2 มกราคม และนับจากนัน้ ยอดขายเฉลีย่ ต่อวันของร้านค้าเกินกว่า
30,000 บาท

>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรายงานข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินและตัวชีว้ ดั
การด�ำเนินงานอย่างถูกต้องและตรงตามเวลา

แม้วา่ ร้านค้าทัง้ สองแห่งนี้จะมียอดขายในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา แต่กย็ งั ไม่ชดั เจนว่าควรนับเป็ น
หน่วยของร้านตอนสิน้ ปี หรือไม่ คุณควรท�ำอะไร

>> อธิบายธุรกรรมในเอกสารและการสือ่ สารได้อย่างถูกต้อง

ค�ำตอบ:

>> รักษาไว้ซง่ึ การแบ่งหน้าทีแ่ ละสังเกตการควบคุมดูแลทีเ่ หมาะสม

คุณควรศึกษานโยบายการรายงานหน่วยเวอร์ชนั ล่าสุดเสมอหากคุณมีหน้าทีค่ วามรับผิด

>> ให้การคาดการณ์และการประเมินผลการด�ำเนินงานทีต่ รงไปตรงมา

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ชอบในการนับหน่วยในตลาดของคุณ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวให้หลักเกณฑ์เมือ่ มีการพิจารณา
หน่วยทีเ่ ปิ ดอยู่
เพือ่ เป็ นการเตือนความจ�ำ การเปิ ดหรือปิ ดของหน่วยร้านทีอ่ าจเกิดขึน้ มีผลทัง้ หมดเพราะ
การนับหน่วยทีม่ กี ารรายงานทัง้ ภายในและภายนอกจะไม่มกี ารปั ดเศษ หากมีคำ� ถามหรือความ
ไม่แน่ใจว่าควรมีการนับหน่วยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงรอบการรายงานสิน้ ปี ของเรา คุณ
ควรติดต่อผูค้ วบคุมแผนกทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขอค�ำแนะน�ำ หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการจัดการทีอ่ าจ
เกิดขึน้ หรือการรายงานอันเป็ นเท็จเกีย่ วกับหน่วยหรือการขายทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยใหม่ คุณควร
ติดต่อ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum! และ / หรือ แผนกตรวจสอบภายในของ Yum!

ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ มและค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมและค�ำแนะน�ำ หรือส�ำเนาของ นโยบายการบัญชีหรือ นโยบายการ
อนุญาตของ Yum! ติดต่อ ทีมควบคุมของ Yum! หรือ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum!
หากต้องการรายงานการร้องเรียนเกีย่ วกับการรายงานทางการเงิน ให้ปรึกษา
ขัน้ ตอนการร้องเรียนส�ำหรับเรือ่ งการบัญชีและการตรวจสอบของ Yum!

การปกป้ องทรัพย์สินและข้อมูลที่เป็ นความลับ

ค�ำว่า "สินทรัพย์" รวมถึงสิง่ ต่อไปนี้:

โดยทัวไปแล้
่
วสินทรัพย์ของบริษทั ไม่ควรถูกน�ำไปใช้หรือใช้เพือ่ เหตุผลส่วนตัว ยกเว้นตามที่
ได้รบั อนุญาตเป็ นการเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของยานพาหนะของบริษทั ทีม่ อบหมายให้
บุคคลหรือสินทรัพย์อ่นื ๆ ทีม่ กี ารมอบหมายให้) อย่างไรก็ตาม อาจมีสถานการณ์เกิดขึน้ ใน
กรณีทก่ี ารใช้งานส่วนบุคคลเกิดขึน้ ไม่บอ่ ยและจ�ำกัดเฉพาะการใช้สว่ นตัวถือเป็ นการยอมรับ
ได้ เมือ่ สถานการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ให้ใช้วจิ ารณญาณทีด่ ี สามัญส�ำนึก และปรึกษาปั ญหากับ
ผูจ้ ดั การของคุณหากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้งาน จะต้องส่งสินทรัพย์ท่ี
อยูใ่ นมือของพนักงานคืนบริษทั เมือ่ มีการร้องขอ และในทุกกรณีเมือ่ การจ้างงานสิน้ สุดลง
ควรให้ความใส่ใจและใช้ความคิดเป็ นพิเศษต่อการโพสต์หรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ข้อมูลของบริษทั อย่าโพสต์ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับหรือข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนบนเว็บไซต์ บล็อก
โซเชียลมีเดีย การร่วมมือออนไลน์ทไ่ี ม่ผา่ นการอนุมตั ิ การจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ทไ่ี ม่ได้รบั การ
อนุมตั หิ รือสถานทีท่ ค่ี ล้ายกัน ซึง่ อาจท�ำให้ความลับของข้อมูลตกอยูใ่ นความเสีย่ งต่อการถูก
ขโมยหรือใช้ในทางทีผ่ ดิ แม้แต่อเี มลหรือช่องทางการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ทด่ี เู หมือนว่า
"ปลอดภัย" อาจ
ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะส�ำหรับข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนหรือมีคา่ หากคุณมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับการ
ส่งข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อแผนกไอทีในพืน้ ทีข่ องคุณหรือสมาชิกของ
ทีม
การจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีทวโลก
ั่

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปกป้ องการเข้าถึงสถานทีข่ องบริษทั และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของการเข้า การออก
และป้ ายชือ่

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

การสูญเสีย การโจรกรรม และการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ในทางทีผ่ ดิ มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
ของบริษทั และผลก�ำไรของบริษทั เช่นเดียวกับคูแ่ ข่งของเรา ความส�ำเร็จของ Yum! ขึน้ อยูก่ บั
ความลับและข้อมูลลับบางอย่างซึง่ เราทุกคนมีหน้าทีป่ กป้ อง คุณถูกคาดหวังว่าจะปกป้ องและใช้
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลีย่ งการละเมิดสินทรัพย์
ทีเ่ ป็ นของผูอ้ ่นื (เช่น คูแ่ ข่ง ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ หรือซัพพลายเออร์)

รวมถึงสูตรผลิตภัณฑ์และส่วนผสม

>> ใช้สนิ ทรัพย์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริโภค
ได้อย่างรับผิดชอบและปลอดภัยจากการโจรกรรม การท�ำลาย หรือการละเมิด
>> รายงานเวลาท�ำงานอย่างถูกต้อง

>> สินทรัพย์ทจ่ี บั ต้องได้ อสังหาริมทรัพย์ สินค้าคงคลัง และบันทึก
>> สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสด และสิง่ ทีเ่ ทียบเท่าเงินสด
>> สินทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครือข่ายข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์และไฟล์ รวมถึงระบบ
อีเมล และคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทีม่ อบหมายให้แก่บุคคล
>> ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ความลับทางการค้า และสิทธิบตั ร
>> ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับและเป็ นกรรมสิทธิ ์ เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน สูตรและแบบจ�ำลอง

>> ใช้เฉพาะเว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากบริษทั และวิธกี ารท�ำงานร่วมกันทีผ่ า่ นการอนุมตั ิ
ส�ำหรับการท�ำงานกับผูอ้ น่ื ทางออนไลน์หรือบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
>> ปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีของเราเกีย่ วกับวิธกี ารปกป้ องข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลทีม่ คี า่ หรือทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทีเ่ ราต้องการส่งหรือแชร์ทางอิเล็กทรอนิกส์
>> ปฏิบตั ติ ามแนวทางความปลอดภัยทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ปกป้ องพนักงาน สถานที่ ข้อมูล
และเทคโนโลยี
>> เปลีย่ นรหัสผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายและมาตรฐาน
ของเรา รวมถึงนโยบายการจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีทวโลก
ั่
>> ตรวจสอบรายงานค่าใช้จา่ ย การช�ำระเงินของผูข้ าย ยอดคงเหลือในบัญชี รายการ
บันทึกรายวัน ตัวเลขเงินเดือน และผลต่างงบประมาณส�ำหรับกิจกรรมทีผ่ ดิ ปกติ
>> ระบุและปกป้ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจากการเปิ ดเผยหรือการใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
>> เคารพสิทธิบตั รทีถ่ กู ต้อง วัสดุทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ ข้อมูลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ และทรัพย์สนิ ทาง
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ค�ำตอบ:

ปั ญญาทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองอืน่ ๆ ของผูอ้ น่ื

อาจจะไม่ หากสูตรเป็ นกรรมสิทธิและเป็
นความลับ ส่วนใหญ่มกั เป็ นของนายจ้างเก่าของเขาซึง่
์
จ่ายเงินให้เขาพัฒนาสิง่ เหล่านัน้ คุณควรปรึกษาแผนกกฎหมายของคุณเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ ซึง่
อาจหมายถึงการหลีกเลีย่ งการใช้หรือเปิ ดเผยสูตรภายใน Yum!

>> ให้เกียรติขอ้ ตกลงการรักษาความลับและการไม่เปิ ดเผยทีท่ ำ� กับผูอ้ น่ื

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
>> การเข้าไปในสถานทีห่ รือต�ำแหน่งทีต่ งั ้ ทีจ่ ำ� กัดโดยไม่ได้รบั อนุญาต

ค�ำถาม:

>> การโจรกรรม การท�ำลาย หรือการละเมิดทรัพย์สนิ ของบริษทั
>> การใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองภายใต้สทิ ธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ หรือ
เครือ่ งหมายการค้า

ฉันก�ำลังเผชิญกับความท้าทายส่วนตัว และต้องการสือ่ สารกับทนายความ และแพทย์ของตัว
เองเป็ นครัง้ คราวเกีย่ วกับปั ญหาเหล่านัน้ ฉันได้รบั อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลของ
บริษทั เพือ่ สิง่ นี้หรือไม่

>> ท�ำส�ำเนาซอฟต์แวร์โดยไม่มใี บอนุญาตส�ำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจ

ค�ำตอบ:

>> การใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของบริษทั เพือ่ ส่งอีเมลหรือเข้าถึงเว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะ
สมกับสถานทีท่ ำ� งาน

อนุญาตให้ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอีเมลของบริษทั ได้ตามสมควร อย่างไรก็ตาม
ระบบเหล่านี้เป็ นของ Yum! และควบคุมโดย Yum! ดังนัน้ โปรดทราบว่าการสือ่ สาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทค่ี ณ
ุ ส่งหรือรับโดยใช้ทรัพยากรของ บริษทั ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นส่วนตัว และ
ภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ อาจถูกเก็บไว้ เข้าถึง หรือตรวจสอบโดยบริษทั ดังนัน้ คุณควร
พิจารณาใช้ระบบและอุปกรณ์สว่ นตัวของคุณเองเพือ่ ส่งหรือรับการสือ่ สารทีเ่ ป็ นความลับหรือ
ละเอียดอ่อนเช่นทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้น (ดูความเป็ นส่วนตัวและความลับในหน้า 23)

>> การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับหรือเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ
นายจ้างเก่า
>> การแชร์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ่ ป็ นของซัพพลายเออร์หนึ่งกับซัพพลายเออร์รายอืน่
>> พนักงานน�ำข้อมูลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิเมื
์ อ่ ออกจากการจ้างงานโดยบริษทั

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

การจัดการบันทึก

ค�ำถาม:

บันทึกของบริษทั ควรได้รบั การเก็บรักษาตามนโยบายทีค่ วบคุมการสร้าง การจัดเก็บ การบ�ำรุง
รักษา การดึงข้อมูลคืน และการท�ำลายบันทึกเหล่านัน้ โปรดทราบว่าบันทึกอาจมีหลายรูปแบบ
เช่น:

เมือ่ เพือ่ นของฉันเข้ามาในร้านอาหาร ฉันมักจะให้มนั ฝรังทอดโดยไม่
่
คดิ ค่าใช้จา่ ย เป็ นแค่นิดหน่อย นี่เป็ นเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ใช่ไหม
ค�ำตอบ:

>> บันทึกกระดาษ

ไม่ใช่ การมอบผลิตภัณฑ์ในปริมาณเท่าใดก็ตามหากไม่ได้รบั อนุญาตถือเป็ นการละเมิด
นโยบายของบริษทั การสูญเสียทรัพย์สนิ เล็กน้อยเมือ่ มาน�ำคูณทัวทั
่ ง้ ธุรกิจของเราสามารถ
เพิม่ ค่าใช้จา่ ยมากขึน้ ส�ำหรับเราและผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ของเรา

>> บันทึกอิเล็กทรอนิกส์
>> ภาพ
>> ภาพวาด
>> วิดโี อ

ค�ำถาม:
พนักงานใหม่ในกลุม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตามสูตร
และผลิตภัณฑ์ทเ่ี ขาคิดขึน้ ขณะท�ำงานอยูท่ ท่ี ท่ี ำ� งานสุดท้ายของเขา เขาบอกว่าเขาเป็ น
ผูค้ ดิ ค้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ การใช้ความคิดและสูตรเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ได้หรือไม่เพราะเขา
ท�ำงาน ให้เราในตอนนี้
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> ภาพถ่าย
คุณควรปฏิบตั ติ ามค�ำสังระงั
่ บเอกสาร และนโยบายการถนอมรักษาและการเก็บรักษาเอกสาร
>> เก็บหรือทิง้ เอกสารตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสาร

ตามคุณความดี และไม่คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ สีผวิ ความเชือ่ ศาสนา อายุ เพศ ถิน่ ก�ำเนิด สัญชาติ
สถานภาพสมรส ข้อมูลพันธุกรรม รสนิยมทางเพศ เพศประจ�ำตัวและ / หรือการแสดงออกทาง
เพศ ความพิการ การตัง้ ครรภ์ สถานะทางการทหารหรือทหารผ่านศึก หรือสถานะการคุม้ ครอง
ตามกฎหมายอืน่ ๆ

>> จัดเก็บเอกสารในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย

ความคาดหวังของ Yum!:

ความคาดหวังของ Yum!:

>> เมือ่ ทิง้ เอกสารตามนโยบายของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ ป็ น
ความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกย่อยหรือถูกท�ำลายอย่างสมบูรณ์

>> ตัดสินใจเกีย่ วกับการจ้างงานโดยพิจารณาจากความสามารถและคุณความดีของแต่ละ
บุคคล ไม่ใช่จากลักษณะส่วนบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงาน

>> เมือ่ มีการออกค�ำสังพั
่ กเพือ่ การด�ำเนินคดีหรือการสอบสวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเต็มทีจ่ นกว่าจะมีการยกเลิกค�ำสังระงั
่ บชัวคราว
่

>> จัดหาทีพ่ กั และความช่วยเหลือตามความเชือ่ ทางศาสนาตามสมควร และทีพ่ กั และความ
ช่วยเหลือส�ำหรับผูพ้ กิ าร
>> เห็นคุณค่าของความหลากหลาย การอยูด่ ว้ ยกัน และการท�ำงานเป็ นทีม

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
>> ท�ำลายหรือดัดแปลงเอกสารทีเ่ ป็ นเรือ่ งของการแจ้งเตือนเพือ่ รักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการฟ้ องร้องจริงหรือทีอ่ าจเกิดขึน้
>> การเก็บไฟล์เก่าหรือเอกสารไว้เกินระยะเวลาเก็บรักษา

>> รับรูแ้ ละชดเชยพนักงานตามผลการปฏิบตั งิ าน
>> สร้างแรงบันดาลใจความยิง่ ใหญ่และเฉลิมฉลองความส�ำเร็จของเราด้วยกัน

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:

>> การจัดเก็บบันทึกทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นทีท่ ค่ี วรอยูห่ รืออาจไม่ปลอดภัย

>> ตัดสินบุคคลตามรูปลักษณ์ภายนอก ภูมหิ ลังเชือ้ ชาติ เชือ้ ชาติ หรือปั จจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับความสามารถหรืองานทีร่ บั ผิดชอบ

V. ความมุ่งมั่นของเราต่ อพนักงานของเรา

>> เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลด้วยเหตุผลทีไ่ ม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายเมือ่ ท�ำการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการจ้างงานหรือการท�ำงานที่ Yum!

ความมุ่งมันของเรา
่
Yum! และบริษทั ในเครือมุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างความมันใจว่
่ าพนักงานของเราได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความเคารพและให้เกียรติ ซึง่ รวมถึงสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
การล่วงละเมิด การรังแก สารเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย และสภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย

การดึงดูดและเก็บรักษาคนทีด่ ที ส่ี ดุ และการรักษาคนเก่ง ๆ ทีม่ คี วามหลากหลายนัน้ เป็ นสิง่ ที่
มีคกู่ นั Yum! คัดสรร ว่าจ้าง ชดเชย พัฒนา ส่งเสริม รักษาวินยั และยุตกิ ารจ้างงานของบุคคล

ควรแสดงการเคารพและการให้เกียรติซง่ึ กันและกันเมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานของคุณ
คุณควรป้ องกันพฤติกรรมทุกรูปแบบทีจ่ ะกระทบต่อความไว้วางใจ คุณภาพของสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน หรือความซื่อสัตย์ในการตัดสินใจ Yum! ห้ามพฤติกรรมทีก่ ่อกวน ขัดขวาง หรือ
สร้างวิธกี ารใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีม่ ลี กั ษณะคุกคาม ข่มขู่ หรือก้าวร้าว

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ น่ื ตามทีค่ ณ
ุ ต้องการให้มคี นปฏิบตั ติ ่อคุณ
>> รับทราบและเคารพบุคคลทีม่ มี มุ มองทีอ่ าจแตกต่างจากมุมมองของคุณเอง
>> ท�ำงานผ่านความไม่ลงรอยกันหรือความขัดแย้งในลักษณะทีซ่ ่อื สัตย์ สุภาพ และ
สร้างสรรค์

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

โอกาสที่เท่าเทียมกัน

การเคารพและการให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> รักษาบรรยากาศการท�ำงานอย่างมืออาชีพ

>> ไม่สามารถจ่ายเงินพนักงานตามจ�ำนวนชัวโมงการท�
่
ำงานทัง้ หมด หรือท�ำการหักค่า
จ้างหรือผลประโยชน์ทผ่ี ดิ กฎหมายหรือไม่ได้รบั อนุญาต

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:

>> ใช้นาฬิกาทีเ่ สียหรือบันทึกไม่ถกู ต้องตามชัวโมงที
่
ท่ ำ� งานไป

>> การก้าวล่วงหรือการล่วงละเมิดทางเพศทีไ่ ม่ตอ้ งการหรือไม่เหมาะสม
>> เรือ่ งตลกทีไ่ ม่เหมาะสม ความคิดเห็นก้าวร้าว อีเมลทีท่ ำ� ให้เสือ่ มเสีย หรืองานศิลปะหรือ
ภาพถ่ายทีไ่ ม่เหมาะสม
>> การแกล้ง การข่มขู่ การคุกคาม การเล่นพรรคเล่นพวก การดูหมิน่ ผูอ้ น่ื ทางวาจาหรือ
ทางกาย
ค�ำถาม:
เรามีคนในทีมของเราทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ เขาเป็ นพนักงานทีท่ ำ� งานยอดเยีย่ ม เขา
สามารถพูดได้ แต่เขาฟั งดูแตกต่างจากคนอืน่ มาก มีบางคนล้อเขาลับหลัง ฉันเห็นว่ามันน่าอาย
และไม่ดสี ำ� หรับการท�ำงานเป็ นทีม ฉันควรท�ำอย่างไร

>> ปฏิเสธวันหยุดทีบ่ งั คับตามกฎหมาย ช่วงเวลาในการพัก หรือวันหยุด
>> ใช้แรงงานเด็กทีผ่ ดิ กฎหมายหรือแรงงานบังคับ (ผูกมัด สัญญาผูกมัด หรือบังคับให้ใช้
แรงงานนักโทษ)
>> ยึดเอกสารประจ�ำตัวทีอ่ อกโดยรัฐบาลทีเ่ ป็ นต้นฉบับ หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาต
ท�ำงานโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
>> รวมถึงค่าธรรมเนียมการสรรหาทีม่ ากเกินไปหรือบทลงโทษส�ำหรับการยกเลิกการจ้าง
งานในข้อตกลงแรงงาน
>> การจ�ำกัดการเข้าถึงห้องสุขา น�้ำดืม่ หรือ
ทางออกอาคาร

ค�ำตอบ:
ความประพฤติทค่ี ณ
ุ อธิบายคือการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีไ่ ม่ดตี ่อสุขภาพ และไม่
สามารถยอมรับได้ คุณมีหลายทางเลือก คุณสามารถลองพูดคุยกับคนทีเ่ กีย่ วข้อง - บ่อยครัง้
ทีค่ วามกดดันจากเพือ่ นสามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ได้สำ� เร็จ คุณสามารถแจ้งข้อกังวลของ
คุณกับฝ่ ายบริหารหรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคลซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมมากให้จดั การกับปั ญหาดัง
กล่าว นอกจากนี้ The Speak Up Helpline ซึง่ เป็ นสายด่วนด้านความซื่อสัตย์ของเราก็พร้อมให้
บริการส�ำหรับการแจ้งข้อกังวล

การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะมอบสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและดีต่อสุขภาพส�ำหรับพนักงาน
ทุกคน การบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการท�ำงานมักจะเป็ นเรือ่ งทีป่ ้ องกันได้ ไม่มกี จิ กรรม
ใดทีส่ ำ� คัญจนไม่สามารถท�ำได้อย่างปลอดภัย และเราจะไม่ยอมลดความปลอดภัยของบุคคล
ในสิง่ ใด ๆ ทีเ่ ราท�ำ ซึง่ หมายความว่าเราได้อุทศิ ตนเพือ่ การออกแบบ การก่อสร้าง การบ�ำรุง
รักษา และการด�ำเนินงานสถานทีท่ ป่ี กป้ องคนของเรา ภัยคุกคาม การข่มขู่ การคุกคามทาง
กาย และความรุนแรงไม่มอี ยูใ่ น Yum! และจะไม่มกี ารยอมทน

ความคาดหวังของ Yum!:

การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมท�ำมากกว่าแค่ทำ� ให้ Yum! ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
และการจ้างงานทีบ่ งั คับใช้ พวกเขาช่วยให้เราดึงดูดและรักษาคนเก่ง ๆ ทีด่ ที ส่ี ดุ ส�ำหรับทีม
งานของเรา Yum! มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเสรีภาพใน
การสมาคม การเจรจาต่อรองร่วมกัน การย้ายถิน่ ฐาน ค่าจ้าง ชัวโมง
่ และผลประโยชน์ รวมถึง
กฎหมายทีห่ า้ มการบังคับใช้แรงงานและเด็ก

>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบ�ำรุงรักษาตามปกติสำ� หรับอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณ์
>> บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทีเ่ พียงพอต่อการตอบสนองต่อการบาดเจ็บในสถาน
ทีท่ ำ� งานทัวไป
่
>> แจ้งฝ่ ายบริหารทันทีทม่ี อี ุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ภาวะทีไ่ ม่ปลอดภัย หรือ
การคุกคามความรุนแรง

>> ตรวจสอบสิทธิการจ้
์ างงานของพนักงาน
>> ชดเชยพนักงานอย่างถูกต้องแม่นย�ำส�ำหรับชัวโมงปกติ
่
และชัวโมงการท�
่
ำงานล่วงเวลา
ตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้และในเวลาทีเ่ หมาะสม
>> รักษาสัปดาห์การท�ำงาน ช่วงเวลาพัก วันหยุดและผลประโยชน์ตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
>> จ้างงานบุคคลทีม่ กี ารบันทึกคุณสมบัตกิ ารจ้างงานทีเ่ ป็ นเท็จหรือไม่มเี อกสารรับรอง
>> บีบบังคับพนักงานให้ต่อรองร่วมกันหรือแทรกแซงความสามารถเพือ่ การกระท�ำเช่นนัน้
>> สร้างสัปดาห์การท�ำงานทีเ่ กินข้อจ�ำกัดทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
กิจกรรมหรือภาวะทีไ่ ม่ปลอดภัยเช่น:

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

ความคาดหวังของ Yum!:

>> ปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับและนโยบายความปลอดภัยทีบ่ งั คับใช้ทงั ้ หมดและ
สนับสนุนให้คนรอบข้างกระท�ำเช่นเดียวกัน

>> การปิ ดใช้งานหรือโยกย้ายการควบคุมความปลอดภัยหรือการปกป้ องอุปกรณ์และ
เครือ่ งจักร
>> ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินทีถ่ กู ขวาง
>> การเดินสายไฟทีย่ น่ื ออกมาหรือไม่ปลอดภัย

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> อุปกรณ์ปฏิบตั งิ านของพนักงาน (เช่น อุปกรณ์ทำ� อาหาร) ทีข่ ดั กับมาตรฐานของบริษทั
>> งานทีด่ ำ� เนินการกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรือขับเคลือ่ นโดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนความ
ปลอดภัย
>> การสัมผัสกับโรคติดเชือ้

>> ขอความช่วยเหลือถ้าคุณรูว้ า่ คุณมีปัญหาเกีย่ วกับยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
>> พนักงานทีท่ ำ� งานภายใต้ความบกพร่องของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
>> การครอบครอง ใช้ หรือแจกจ่ายยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายหรือสารอืน่ ๆ ในสถานทีข่ อง
บริษทั

>> การควบคุมการระบายอากาศ แสง หรืออุณหภูมไิ ม่เพียงพอ
>> ภัยคุกคามทางกาย การข่มขู่ การคุกคาม หรือความรุนแรง

ความเป็ นส่วนตัวและความลับ

ค�ำถาม:
เพือ่ นร่วมงานคนหนึ่งตัดตัวเคลือบป้ องกันบนสายไฟฟ้ าไปยังตูเ้ ย็นในร้านอาหารของเราโดยไม่
ตัง้ ใจ เขาแก้ไขโดยการพันเทปพันสายไฟสีดำ� ฉันรูว้ า่ บุคคลนี้ไม่ใช่ชา่ งไฟฟ้ า และฉันกังวลว่า
สถานการณ์น้ีอาจเป็ นปั ญหาโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมีของเหลวหกหยดบนพืน้ ฉันควรท�ำอย่างไร
ค�ำตอบ:
Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะจัดหาสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัยส�ำหรับทุกคน - รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์
ทีเ่ สียหายอย่างเหมาะสม โปรดจ�ำไว้วา่ ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่ามาเสียใจ ดังนัน้ อย่ากลัวทีจ่ ะแจ้ง
ปั ญหา แม้วา่ คุณจะไม่แน่ใจว่าเป็ นปั ญหาจริงหรือไม่ ท�ำให้ฝ่าบริหารตระหนักถึงสถานการณ์น้ี
เกีย่ วกับสายไฟฟ้ าทีถ่ กู พันเทป หากคุณไม่สามารถพูดคุยเกีย่ วกับข้อกังวลด้านความปลอดภัย
กับผูจ้ ดั การท้องถิน่ ของคุณได้ โปรดใช้สายด่วนการรายงานแบบไม่ระบุชอ่ื (รูจ้ กั กันในชือ่ "The
Speak Up Helpline”)

Yum! เชือ่ มันในการเคารพความลั
่
บของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้า ข้อมูลส่วน
บุคคลคือข้อมูลทีส่ ามารถน�ำมาใช้ (คนเดียวหรือใช้รว่ มกับข้อมูลอืน่ ๆ ) เพือ่ ระบุตวั บุคคล
เขตอ�ำนาจศาลทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ค�ำจ�ำกัดความทีแ่ น่นอน แต่ขอ้ มูลส่วนบุคคลมักจะมี
หมายเลขประจ�ำตัวทีอ่ อกโดยรัฐบาล วันเดือนปี เกิดเต็มรูปแบบ และหมายเลขบัญชีธนาคาร
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลควรจ�ำกัดเฉพาะบุคลากรของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตทีเ่ หมาะสมและ
ความต้องการทางธุรกิจทีช่ ดั เจนส�ำหรับข้อมูลนัน้ พนักงานทีเ่ ข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องใช้
งานอย่าง
เหมาะสมและรักษาความลับของข้อมูลและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
โปรดทราบว่าอาจมีขอ้ จ�ำกัดทางกฎหมายในการย้ายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศ
- คุณต้องขอค�ำแนะน�ำจากฝ่ ายกฎหมายของคุณก่อนกระท�ำเช่นนัน้ อย่าให้ขอ้ มูลส่วนตัวของ
พนักงานทีถ่ กู ร้องขอโดยบุคคลภายนอก Yum! โดยไม่ได้รบั อนุญาตทีเ่ หมาะสม
ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลหรือการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้างหรือจัดเก็บโดยพนักงานแต่ละ

การใช้สารเสพติ ด
สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและดีต่อสุขภาพหมายถึง พนักงานต้องไม่ทำ� งานหากมี
ความบกพร่องหรือฟุ้งซ่านจากยา แอลกอฮอล์ หรือสารอืน่ ๆ โดยจ�ำเพาะ:
>> คุณไม่สามารถครอบครองหรือใช้ยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายหรือยาต้องห้าม (เช่น
แท่งสูบยา) ที่ Yum! สถานทีข่ อง Yum! หรือในขณะทีท่ ำ� งานของ Yum!
ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

>> คุณไม่สามารถท�ำงานภายใต้อทิ ธิพลของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
ท�ำให้คณ
ุ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้
นอกจากนี้ การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายโดยพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย
แอลกอฮอล์ หรือสารอื่น ๆ นอกเหนือการท�ำงานอาจส่งผลต่อชือ่ เสียงของ Yum! และอาจส่งผลให้
มีการลงโทษทางวินยั
พนักงานทีป่ ระสบปั ญหาการใช้สารเสพติดจะต้องแจ้งปั ญหาและขอความช่วยเหลือ พวกเขา
สามารถท�ำได้โดยติดต่อ โครงการความช่วยเหลือพนักงาน Yum! ที่ 1-888-779-2224

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ท�ำงานโดยไม่มคี วามบกพร่องจากยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์
>> ห้ามน�ำยาเสพติดหรืออุปกรณ์เสพติดไปยังทีท่ ำ� งานของเรา
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
คนในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อน่ื ๆ ของ Yum! เช่น อุปกรณ์พกพา รวมถึง
อุปกรณ์สว่ นตัวของคุณ (ถ้าคุณใช้เพือ่ เข้าถึง อีเมลหรือข้อมูลของ Yum!) ไม่ควรถือว่า
เป็ นส่วนตัว บันทึกการสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณอาจถูกสร้างขึน้ และใช้ดว้ ยเหตุผลหลาย
ประการ และอาจมีการตรวจจับหรือตรวจสอบตลอดเวลาและโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดระลึกไว้เสมอและใช้ความระมัดระวังเมือ่ คุณใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของบริษทั

ความคาดหวังของ Yum!:
>> รวบรวม ประมวลผล และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อนเพือ่ จุดประสงค์ทช่ี อบด้วย
กฎหมายเท่านัน้
>> ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ระบุชอ่ื บางส่วนหรือข้อมูลทดแทนในกรณีทส่ี ามารถใช้งานได้จริง (เช่น
หมายเลขประจ�ำตัวทีอ่ อกโดยบริษทั แทนหมายเลขประกันสังคม)
>> ใช้ไฟล์และอุปกรณ์ทเ่ี ข้ารหัสเพือ่ จัดเก็บและส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ป้ องกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รบั อนุญาต

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:

ปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าในเชิงพาณิชย์และ
ซัพพลายเออร์ดว้ ย
Yum! ได้ออกภาคผนวกของหลักจรรยาบรรณนี้ – นโยบายต่อต้านการทุจริต
ระหว่างประเทศของ Yum! พร้อมทิศทางทีล่ ะเอียดมากขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งกิจกรรมทีอ่ าจถือว่า
เป็ นการติดสินบนหรือการทุจริต เอกสารแนบนัน้ แนบท้ายหลักจรรยาบรรณนี้เป็ นภาคผนวก A
เพือ่ ความสะดวกในการอ้างอิง Yum! คาดหวังว่าพนักงานทุกคนและตัวแทนของ Yum! จะปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว

ความคาดหวังของ Yum!:
>> ห้ามจ่ายสินบน ก่อนทีจ่ ะให้ของขวัญหรือมอบความบันเทิงให้กบั ตัวแทนของบริษทั ที่
Yum! ท�ำหรืออาจท�ำธุรกิจด้วย หรือจ่ายคืนเงินค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของตัวแทน ให้
แน่ใจว่าคุณเข้าใจและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย และกฎและนโยบายของเรา (ดู
ทีข่ องขวัญและความบันเทิงในหน้า 10 และนโยบายเกีย่ วกับของขวัญและความบันเทิง
ส�ำหรับตลาดของคุณ)

>> ปล่อยอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือเอกสารส�ำคัญไว้ในทีท่ ไ่ี ม่ปลอดภัย
>> การแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลทีส่ าม เช่น ผูข้ ายหรือซัพพลายเออร์ทไ่ี ม่ได้รบั
อนุญาตเป็ นการเฉพาะให้มขี อ้ มูลดังกล่าว หรือผูท้ ข่ี าดการป้ องกันทีเ่ หมาะสมหรือข้อจ�ำกัด
ในการใช้งาน
>> การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศโดยไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทาง
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้

การต่อต้านการทุจริ ต

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

การทุจริตและการติดสินบนเป็ นเรือ่ งทีร่ า้ ยแรงมาก และมักจะเป็ นการละเมิดกฎหมาย เช่น
กฎหมายป้ องกันการให้สนิ บนแก่บุคคลในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt
Practices) และ กฎหมายต่อต้านนการทุจริตในท้องถิน่ ของสหราชอาณาจักร (U.K. Bribery Act)
ไม่ดตี ่อธุรกิจเพราะเป็ นอุปสรรคต่อการลงทุน ท�ำลายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดโอกาส
ทางการตลาด เมือ่ รัฐบาลมีการขาย มันท�ำลายความไว้วางใจของประชาชน และปฏิเสธผล
ประโยชน์ของตลาดเปิ ดและการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมของผูค้ นและธุรกิจ
Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะป้ องกันการติดสินบนภายในธุรกิจและหลีกเลีย่ งความคิดทีว่ า่ จะให้สนิ บนเพือ่
ให้ได้เปรียบทางธุรกิจ ดังนัน้ ห้ามมิให้พนักงานให้สงิ่ มีคา่ แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ จุดประสงค์ใน
การได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจโดยไม่ถกู ต้องโดยเด็ดขาด ด้วยการมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเป็ นทางการ หรือเพือ่ จุดประสงค์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม ห้ามมิให้
พนักงานขอให้ผอู้ น่ื - ตัวแทนหรือบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ - เพือ่ ท�ำการช�ำระเงินหรือด�ำเนินการใด ๆ
ทีจ่ ะไม่เหมาะสมแทนที่ Yum! จะด�ำเนินการเอง
พึงระวังว่า "เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ" ทีถ่ กู รวมอยูใ่ นกฎหมายต่อต้านการให้สนิ บนจ�ำนวนมากอาจรวมถึง
สมาชิกพรรคการเมือง ญาติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ราชวงศ์ และพนักงานของธุรกิจของรัฐ
ยิง่ กว่านัน้ Yum! ยังห้ามการทุจริตส่วนตัว ดังนัน้ กฎเหล่านี้ไม่เพียงแต่น�ำไปใช้กบั การมี
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> รักษาเอกสารทีส่ มบูรณ์และถูกต้องเกีย่ วกับวัตถุประสงค์และค่าใช้จา่ ยในการติดต่อ
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ - ตัวอย่างเช่น การบันทึกค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎหมายใน
หนังสือของบริษทั อาจเป็ นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบน

Yum!
>> ค�ำอธิบายทีไ่ ม่ถกู ต้องของการท�ำธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมถึง
การท�ำธุรกรรมทีไ่ ด้รบั อนุญาต

>> ห้ามให้เงินบ�ำเหน็จหรือการช�ำระเงินอืน่ ๆ แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ เร่งการด�ำเนินการ
บริหารงานประจ�ำ (หรือทีเ่ รียกว่าการช�ำระเงินค่า "อ�ำนวยความสะดวก" หรือ "น�้ำมัน
หล่อลืน่ ") เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั อิ ย่างชัดเจนผ่านกระบวนการทีอ่ ธิบายไว้ใน
นโยบายต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศของ Yum!

สถานการณ์ธงสีแดง:

>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบความถูกต้องตัวแทนและบุคคลทีส่ ามทีม่ ี
ปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในนามของ Yum!

สถานการณ์ต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการทุจริต ให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
ทุกครัง้ ที:่

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:
>> การเสนอการช�ำระเงินทีไ่ ม่เหมาะสม (เงินสดหรือสิง่ อืน่ ๆ ทีม่ มี ลู ค่า) ให้กบั เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตัวแทนของบริษทั อืน่ หรือบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

>> ข้อมูลความเป็ นมาเกีย่ วกับตัวแทนบุคคลทีส่ ามตัว ตัวแทน หรือผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ หรือ
ซัพพลายเออร์ทม่ี อี ยูห่ รือในอนาคตบ่งชี:้
ข้อกล่าวหาของการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม

>> การจัดตัง้ กองทุน "น�้ำมันหล่อลืน่ " ทีไ่ ม่ถกู บันทึกไว้ในหนังสือของธุรกิจการจ้างงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ใด ๆ
>> การอนุญาตให้ตวั แทนหรือผูแ้ ทนของ Yum! ละเมิดมาตรฐานของเราเพือ่ ให้ชนะหรือ
อ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจในนามของ Yum!
>> มีคนเพิกเฉยต่อหลักฐานทีแ่ สดงว่าตัวแทนหรือผูแ้ ทนของ
Yum! ได้ละเมิดมาตรฐานของเราเพือ่ ให้ชนะหรืออ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจใน
นามของ

ชือ่ เสียงในการจ่ายหรือเรียกร้องสินบน
ครอบครัวหรือความสัมพันธ์อน่ื ๆ ทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐอย่างไม่เหมาะสม
>> การเรียกร้องทีจ่ ะได้รบั ค่าคอมมิชชันหรื
่ อค่าธรรมเนียมส่วนบุคคลก่อนทีจ่ ะให้อนุญาตให้
มีการเปลีย่ นแปลงการแบ่งเขต
>> ข้อเสนอแนะใด ๆ ในการท�ำธุรกิจโดยตรงกับตัวแทน หุน้ ส่วน หรือซัพพลายเออร์ท่ี
เฉพาะเจาะจงเนื่องจาก "ความสัมพันธ์พเิ ศษ"
>> ค�ำขอให้มกี ารช�ำระเงินในประเทศหรือแก่บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรม
>> การบริจาคให้กบั องค์กรการกุศลทีน่ �ำโดยหรือสนับสนุนโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือ
ครอบครัวของพวกเขา
>> การจัดซือ้ หรือการเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือครอบครัวพวกเขา
ค�ำถาม:
ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

มีคนบอกฉันว่าฉันสามารถจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ดูแลการขอใบอนุญาตทัง้ หมดทีเ่ ราต้องการจาก
รัฐบาลต่างประเทศเพือ่ เปิ ดร้านอาหารใหม่ เขาขอเงินช่วยเหลือจ�ำนวน 750,000 บาท และบอก
ว่าเขาจะใช้เงินเพือ่ "ช่วยด�ำเนินการตามกระบวนการนี้" เนื่องจากเราไม่รจู้ ริง ๆ ว่ามันหมายถึง
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
อะไร เราต้องกังวลกับมันไหม
ค�ำตอบ:
แน่นอน คุณต้องรูว้ า่ เงินนัน้ จะไปทีไ่ หนและใช้ไปเพือ่ จุดประสงค์อะไร ยิง่ กว่านัน้ Yum! จะต้องท�ำ
ตามขัน้ ตอนเพือ่ ให้แน่ใจว่าเงินนี้ไม่ได้ใช้เป็ นสินบน ขอค�ำแนะน�ำจากฝ่ ายกฎหมาย
ค�ำถาม:
ฉันอ่านจากบางทีว่ า่ การจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวกถูกกฎหมายภายใต้สหรัฐอเมริกา กฎหมายต่อ
ต้านการทุจริตข้ามชาติ (FCPA) ของสหรัฐอเมริกา การจ่ายเงินเล็กน้อยให้กบั เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
เพือ่ เร่งพิธกี ารศุลกากรของวัตถุดบิ ของเราดูเหมือนจะไม่เป็ นอันตรายและจ�ำเป็ น ท�ำไมฉันต้องได้
รับการอนุมตั มิ ากมายจากผูบ้ ริหารที่ Yum! เพือ่ ท�ำการจ่ายเงิน

กับนโยบายสาธารณะ อย่างไรก็ตาม แม้ในประเทศเหล่านัน้ ปั ญหาด้านกฎหมายและชือ่ เสียงอาจมี
ความซับซ้อน ดังนัน้ เฉพาะฝ่ ายกิจการรัฐบาลของ Yum! เท่านัน้ ทีส่ ามารถอนุมตั กิ ารบริจาคหรือ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการวิง่ เต้นหรือล็อบบีใ้ นนามบริษทั
ในบางกรณี การบริจาคเพือ่ การกุศลหรือการเมืองอาจสร้างความความรูส้ กึ ว่าผูบ้ ริจาคพยายาม
ทีจ่ ะได้รบั ความโปรดปรานเป็ นพิเศษหรืออิทธิพลทีไ่ ม่เหมาะสม เพือ่ ให้แน่ใจว่าสิง่ นี้จะไม่เกิดขึน้
โปรดให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดพร้อมค�ำร้องขอส�ำหรับการอนุมตั บิ ริจาค รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับ
บริษทั หรือบุคคลที่ Yum! บริจาคให้ หรืออาจจะมีธรุ กิจหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐร้องขอหรือแนะน�ำ
การบริจาค (ดูทห่ี วั ข้อการต่อต้านการทุจริตในหน้า 24)

ค�ำตอบ:
คุณพูดถูกทีว่ า่ กฎหมายต่อต้านการทุจริตข้ามชาติ (FCPA) อนุญาตให้จา่ ยเงินค่าอ�ำนวยความ
สะดวก แต่มขี อ้ ก�ำหนดเฉพาะหลายประการส�ำหรับการจ่ายเงินแบบนัน้ เพือ่ ให้ถกู กฎหมาย
นอกจากนี้ การจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวกยังคงผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิน่ ของ
ประเทศส่วนใหญ่ และไม่ได้รบั อนุญาตภายใต้ กฎหมายต่อต้านนการทุจริตในท้องถิน่ ของสหราช
อาณาจักร (U.K. Bribery Act) หรือนโยบายของ Yum! ยกเว้นในสถานการณ์ทจ่ี ำ� กัดมาก การ
จ่ายเงินดังกล่าวสามารถเปิ ดประตูสำ� หรับค�ำร้องขอเพิม่ เติมทีอ่ าจร้ายแรงกว่า เมือ่ ท�ำการจ่าย
เงิน เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะหลีกเลีย่ งกาจ่ายเงินทีต่ ามมาส�ำหรับบริการเดียวกัน ดังนัน้ ก่อนที่ Yum! จะ
ท�ำการจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวก จ�ำเป็ นต้องมีการตรวจสอบหลายระดับ
ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมและค�ำแนะน�ำ
>> ดูท่ี นโยบายต่อต้านการทุจริต ระหว่างประเทศของ Yum! – พร้อมกับภาคผนวก A แนบ
มาด้วย

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

Yum! เชือ่ ในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปั นความสามารถและเวลาว่างกับ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรใช้ทรัพยากรของบริษทั (เงิน อาหาร การขนส่ง แรงงาน ฯลฯ)
หรือ ชือ่ Yum! เมือ่ คุณเองเข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
ฝ่ ายกิจการของรัฐ (1-502-874-7087)
กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ธรุ กิจท�ำการบริจาคทางการเมืองหรือล็อบบีเ้ พือ่ ตัดสินใจเกีย่ ว
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ฉันก�ำลังลงสมัครเป็ นคณะกรรมการโรงเรียนในพืน้ ที่ ฉันสามารถใช้เครือ่ งถ่ายเอกสารของ
ส�ำนักงานเพือ่ ท�ำส�ำเนาใบปลิวของแคมเปญได้หรือไม่

ความคาดหวังของ Yum!:
>> มีสว่ นร่วมในองค์กรสาธารณะหรือองค์กรการกุศลทีเ่ หมาะสมกับแบรนด์ของคุณ
>> พิจารณาการบริจาคให้กบั แคมเปญเป็ นระยะ ๆ ในชุมชนของเรา

ค�ำตอบ:

>> ขออนุมตั กิ ่อนทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในนามของบริษทั

ในขณะทีค่ วามสนใจในคณะกรรมการโรงเรียนในพืน้ ทีข่ องคุณเป็ นเรือ่ งน่ายกย่อง คุณไม่สามารถ
ใช้ทรัพยากรของบริษทั เพือ่ จุดประสงค์ทางการเมือง การลงสมัครรับเลือกตัง้ ในทีส่ าธารณะแม้แต่
คณะกรรมการโรงเรียนก็ถอื เป็ นจุดประสงค์ทางการเมือง

>> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคเพือ่ การกุศลใด ๆ ของ Yum! ได้รบั การอนุมตั จิ าก
หน่วยงานภายในทีเ่ หมาะสม และมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องในหนังสือของ Yum!

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:

การสื่อสารที่ถกู ต้องและการเปิ ดเผย

>> ว่าเพือ่ นร่วมงานถูกกดดันให้ทำ� การบริจาคทางการเมืองหรือการกุศล
>> การบริจาคทางการเมืองทีท่ ำ� ในนามของ Yum!
>> การใช้เวลา ทรัพย์สนิ หรือทรัพยากรของบริษทั ส�ำหรับกิจกรรมทางการเมือง
>> ใครก็ตามทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ว่ากิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคลนัน้ ได้รบั การสนับสนุนหรือ
การอนุมตั จิ าก Yum!
>> ความพยายามทีจ่ ะมีอทิ ธิพลหรือล็อบบีเ้ พือ่ ด�ำเนินการทางกฎหมาย การบริหาร หรือ
ทางการเมืองในนามของบริษทั โดยไม่มสี ว่ นร่วมจากฝ่ ายกิจการของรัฐ
ค�ำถาม:

นักลงทุน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานราชการ และชุมชนขึน้ อยูก่ บั ความซื่อสัตย์และความถูก
ต้องของการสือ่ สารของเรา เราแต่ละคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสือ่ สารกับภายนอกด้วยวิธที ต่ี รง
ไปตรงมาและซื่อสัตย์ ความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลของเราเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
ของเรา (ไม่วา่ จะดีหรือไม่ด)ี สร้างความน่าเชือ่ ถือและความไว้วางใจกับองค์ประกอบภายนอก ใน
ท�ำนองเดียวกัน เรามุง่ มันที
่ จ่ ะร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานในการสืบสวนของพวกเขา และ
ปฏิบตั ติ ามค�ำขอทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับเอกสารและข้อมูลในการด�ำเนินคดีทางกฎหมาย
เนื่องจากธุรกิจของเราและความโดดเด่นของแบรนด์ของเรา พนักงานของ Yum! อาจถูกถาม
โดยสือ่ ข่าว บล็อกเกอร์ หรือกลุม่ / องค์กรภายนอกอืน่ ๆ หรือในช่องทางโซเชียลมีเดียเพือ่ แสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะหรือปั ญหาสังคมในฐานะตัวแทนของบริษทั นอกจากนี้
พนักงานของ Yum! อาจถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือการปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั อย่าแสดงความคิ ดเห็นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือผลประกอบการของ
บริ ษทั ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตามกับสื่อ บล็อกเกอร์ หรือกลุ่ม / องค์กรภายนอกอื่น ๆ หรือ
ในช่องทางโซเชียลมีเดีย และส่งข้อสงสัยทัง้ หมดไปยังผูจ้ ดั การของคุณและ ฝ่ ายสื่อสาร
องค์กรใน Yum! Corporate โดยตรง
คุณต้องหลีกเลีย่ งการสร้างความรูส้ กึ ว่าคุณพูดในฐานะตัวแทนของ Yum! หรือแบรนด์ของ Yum!
นอกเหนือจากขอบเขตความรับผิดชอบในงานของคุณ บางครัง้ หมายความว่าท�ำให้ชดั เจนว่า
ความคิดเห็นของคุณเป็ นเรือ่ งส่วนตัวและไม่ควรถือว่าเป็ นความคิดเห็นของบริษทั

ความคาดหวังของ Yum!:

>> คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ Yum! ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ของเราและ
ในแต่ละศูนย์สนับสนุนร้านอาหาร / ตลาดได้จดั ตัง้ ระบบส�ำหรับการตอบสนองต่อ
การร้องขอจากสือ่ บล็อกเกอร์ และกลุม่ บุคคล / องค์กรภายนอกอืน่ ๆ และช่องทาง
โซเชียลมีเดีย และการขออนุมตั จิ ากฝ่ ายบริหารส�ำหรับค�ำแถลงต่อสาธารณะ

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

>> ในฐานะบริษทั ทีท่ ำ� การค้าสาธารณะ Yum! มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดการชือ่ เสียงและ
ความสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียและชุมชนสือ่ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกฎเกณฑ์การมี
ส่วนร่วมทีช่ ดั เจน ซึง่ ช่วยให้เราสร้างความรักและความไว้วางใจในแบรนด์ในระยะยาว
โปรดอ้างอิงถึงและปฏิบตั ติ าม นโยบายความสัมพันธ์กบั สือ่ และหลักปฏิบตั โิ ซเชียลมีเดีย
ของ Yum! Brands ทีอ่ ธิบายกฎและข้อก�ำหนดส�ำหรับความสัมพันธ์กบั สือ่ และการมี
ส่วนร่วมของโซเชียลมีเดียโดย พนักงานและหน่วยธุรกิจทัวโลกของ
่
Yum!

>> ส�ำหรับสือ่ ใด ๆ หรือการสอบถามข้อมูลทีค่ ล้ายกันทีเ่ กีย่ วข้องกับ Yum! หรือประเด็น
ปั ญหาระดับโลก ส่งต่อผูโ้ ทรไปยัง สายส�ำหรับสือ่ ของ Yum! ตามหมายเลขต่อไปนี้:
Yum!

(502) 874-8200

ส�ำหรับสือ่ และสอบถามข้อมูลทีค่ ล้ายกันทีเ่ กีย่ วข้องกับ KFC, Pizza Hut หรือ Taco Bell
ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ในสหรัฐอเมริกา ส่งต่อผูโ้ ทรไปยังหมายเลขต่อไปนี้:
KFC

(502) 874-8100

Pizza Hut

(972) 338-7844

Taco Bell

(949) 863-3915

>> ส�ำหรับสือ่ และสอบถามข้อมูลทีค่ ล้ายกันทีเ่ กีย่ วข้องกับ KFC, Pizza Hut หรือ Taco Bell
นอกสหรัฐอเมริกา โปรดส่งต่อผูโ้ ทรไปยังทีมประชาสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์กบั สือ่
ในท้องถิน่ หรือผูจ้ ดั การทัวไปที
่ จ่ ะสอบถามเรือ่ งนี้กบั ทีมแกนกลางวิกฤต (Crisis Core
Team) ในท้องถิน่ หรือผูน้ �ำการสือ่ สารแบรนด์ระดับโลก
>> อย่าให้ความคิดเห็นในทีส่ าธารณะหรือแบ่งปั นข้อมูลในนามของบริษทั โดยไม่ได้รบั อนุญาต
นี่รวมถึงการตอบค�ำถามทีม่ าจากสือ่ บล็อกเกอร์ และกลุม่ บุคคล / องค์กรภายนอกอืน่ ๆ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงข้อความทีท่ างออนไลน์และในโซเชียลมีเดีย เช่น ทวีต ค�ำบรรยาย

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา
ไปทีส่ ารบัญ
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ความคิดเห็น และค�ำตอบในนามของบริษทั ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูท่ี นโยบาย
ความสัมพันธ์กบั สือ่ ของแบรนด์และหลักปฏิบตั โิ ซเชียลมีเดียของ Yum!
>> ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงและครบถ้วนเมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐบาล
ผูต้ รวจสอบ หรือให้การเป็ นพยาน ปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายท้องถิน่ ของคุณหรือ
ฝ่ ายกฎหมายของ Yum! ก่อนทีจ่ ะให้ขอ้ มูล คุณอาจจะปรึกษา ฝ่ ายความสัมพันธ์กบั รัฐบาล
ของ Yum! ส�ำหรับค�ำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ที่ Government.Relations@yum.com
>> หากคุณเลือกทีจ่ ะระบุวา่ ตัวเองเป็ น พนักงานของ Yum! ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งให้ผชู้ มทราบว่าเป็ นเพียงข้อความส่วนตัวแค่นนั ้ และไม่ใช่
ข้อความจากหรือในนามของบริษทั นอกจากนี้ให้ใช้วจิ ารณญาณและให้แน่ใจว่ากิจกรรม
และข้อความของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานทีร่ ะบุไว้ในหลักจรรยาบรรณและ หลักปฏิบตั ิ
โซเชียลมีเดียของ Yum! Brands คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
Yum! หลักปฏิบตั โิ ซเชียลมีเดียของ Yum! Brands อธิบายกฎการมีสว่ นร่วมทีจ่ ำ� เป็ น
ในโซเชียลมีเดีย - ความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และความเคารพ ซึง่ มีไว้เพือ่ ปกป้ องและ
คุม้ ครองพนักงาน ชือ่ เสียงของแบรนด์ของเรา และความไว้วางใจจากลูกค้าและผูถ้ อื
ผลประโยชน์รว่ มของเรา

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็น:

>> ความพยายามทีจ่ ะขัดขวางการเก็บข้อมูลตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ
ปรึกษากับแผนกกฎหมายในท้องถิน่ ของคุณ หรือ ฝ่ ายกิจการรัฐบาล ที่ Government.
Relations@yum.com.
>> ข้อมูลทีม่ อบให้กบั สือ่ บล็อกเกอร์ หรือองค์กรภายนอกอืน่ ๆ หรือในช่องทางโซเชียลมีเดีย
โดยไม่ตอ้ งท�ำตามขัน้ ตอนภายใน
>> เว็บไซต์หรือการโพสต์ในนามของ Yum! หรือแบรนด์ของ Yum! โดยไม่ได้รบั
การอนุญาตทีเ่ หมาะสม

VI. ทรั พยากรส� ำหรั บการเลือกที่เหมาะสม
วิ ธีการสังเกตประเด็นขัดแย้งทางจริ ยธรรม
ก่อนทีจ่ ะท�ำการตัดสินใจหรือด�ำเนินการสัง่ ให้พจิ ารณามิตทิ างจริยธรรมด้วยการถามตัวเองว่า:
>> นี่เป็ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องหรือไม่

>> ใครก็ตามทีท่ ำ� ให้ผสู้ อบสวนหรือรัฐบาลอืน่ ๆ หรือเจ้าหน้าทีก่ ำ� กับดูแลเข้าใจผิด

>> ใครอาจได้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจครัง้ นี้บา้ ง
>> ฉันต้องการให้คนอืน่ ตัดสินใจเหมือนกันหรือไม่หากบทบาทของเรากลับกัน
>> สิง่ นี้เป็ นไปตามทีร่ ะบุและจิตวิญญาณของกฎหมายหรือไม่
>> ฉันจะเลือกแตกต่างออกไปไหมถ้าฉันมุง่ เน้นไปทีผ่ ลก�ำไรระยะยาวเทียบกันกับระยะสัน้

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม
ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
>> การตัดสินของฉันปลอดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือฉันมีสว่ นได้เสียส่วนตัวในผลลัพธ์ทท่ี ำ� ให้ฉนั ท�ำตัวเป็ นกลางน้อยลงหรือไม่
>> ค�ำแนะน�ำหรือความเชีย่ วชาญเพิม่ เติมจะช่วยได้ไหม
>> ฉันจะรูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะอธิบายการตัดสินใจของฉันต่อครอบครัวของฉันหรือนักข่าวทีส่ งสัย ถ้ามันถูกเปิ ดเผยสูส่ าธารณะหรือไม่

เมื่อใดที่ต้องรับความช่วยเหลือ
ขอค�ำแนะน�ำทุกครัง้ เมือ่ แนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมไม่ชดั เจน ตัวอย่างเช่น เมือ่ :
>> คุณไม่แน่ใจวิธกี ารน�ำ นโยบายของ Yum! มาใช้ต่อสถานการณ์เฉพาะ
>> กฎหมายหรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องมีความซับซ้อนและยากต่อการตีความ
>> คุณมีประสบการณ์ทจ่ี ำ� กัดเกีย่ วกับประเด็นนัน้
>> ความคิดเห็นทีต่ ่างกันท�ำให้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้องไม่ชดั เจน
>> การกระท�ำหรือการตัดสินใจทีเ่ สนอจะท�ำให้คณ
ุ ไม่สบายใจ
>> คุณมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
คุณถูกคาดหวังว่าจะต้องรายงานการฝ่ าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือ
ทีน่ ่าสงสัย รวมถึงนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ซึง่ รวมถึงสถานการณ์เมือ่
คุณรูห้ รือสงสัยว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต่อไปนี้เคยเป็ นหรือก�ำลังจะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ:
>> พนักงานหรือผูจ้ ดั การของ Yum!
>> ตัวแทนหรือบุคคลทีส่ ามทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นนามของ Yum!
>> ซัพพลายเออร์หรือผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์
>> พันธมิตรร่วมทุน

ขอความช่วยเหลือที่ไหนได้บา้ ง
มีตวั เลือกมากมายเพือ่ ช่วยให้มนใจว่
ั ่ าค�ำถามหรือข้อสงสัยของคุณได้รบั การแก้ไขอย่างเหมาะสม ในขณะทีค่ ณ
ุ ควรเลือกช่องทางทีค่ ณ
ุ สะดวกใจทีส่ ดุ โดยปกติแล้วหัวหน้างานหรือผูจ้ ดั การ
สายตรงของคุณจะเป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ ที ส่ี ดุ
คุณอาจตัง้ ค�ำถามหรือข้อกังวลตามสายการบังคับบัญชา (เช่น ไปยังหัวหน้างานของผูบ้ งั คับบัญชา และอืน่ ๆ) หรือทรัพยากรเฉพาะพิเศษตามที่ ระบุไว้ดา้ นล่าง:
ทรัพยากรที่ต้องพิ จารณา

การจ้างงาน การเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิด การเล่นพรรคเล่นพวก ค่าจ้าง ชัวโมง
่ ข้อพิพาท
ระหว่างบุคคล

ทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน วัสดุอนั ตราย อุปกรณ์ป้องกัน การจัดการเครือ่ งจักร

ทรัพยากรบุคคล

การปลดปล่อยสูส่ งิ่ แวดล้อม การอนุญาต การก�ำจัด

ฝ่ ายกฎหมาย

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

QA

น�ำเข้า ส่งออก การลงโทษระหว่างประเทศ คว�่ำบาตร

ฝ่ ายกฎหมาย

การรายงานทางการเงิน การบัญชี การรายงานภาษี หนังสือและบันทึก

ฝ่ ายการเงิน/ตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม

หัวข้อตัวอย่าง

ไปทีส่ ารบัญ
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ข้อก�ำหนดทางกฎหมายในท้องถิน่ การตีความสัญญา การฟ้ องร้องคดี การเก็บรักษาเอกสาร

ฝ่ ายกฎหมาย

ข้อก�ำหนดและการตีความของหลักจรรยาบรรณรวมถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อน การโกง การทุจริต
การสมรูร้ ว่ มคิด ของขวัญและความบันเทิง

ฝ่ ายกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษทั ได้น�ำนโยบายบางอย่างซึง่ สามารถพบได้โดยการเข้าถึงหน้านโยบายบน Yum!Now หากคุณไม่แน่ใจว่าจะติดต่อใครหรือไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของคุณผ่านการจัดการหรือแหล่ง
ข้อมูลอืน่ ๆ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นได้ คุณสามารถหารือเกีย่ วกับสถานการณ์กบั ฝ่ ายตรวจสอบภายในหรือ ฝ่ ายกฎหมายของ Yum!

สายด่วนความซื่อสัตย์ Yum! - The Speak Up Helpline
หากคุณต้องการรายงานข้อกังวลอย่างเป็ นความลับหรือไม่ระบุชอ่ื คุณสามารถติดต่อ สายด่วนความซื่อสัตย์ของ Yum! ทีเ่ รียกว่า The Speak Up Helpline ช่องทางการสือ่ สารนี้พร้อมใช้งานเสมอ
แต่มปี ระโยชน์อย่างยิง่ หากคุณรูส้ กึ ไม่สะดวกใจทีจ่ ะใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารอืน่ หรือช่องทางอืน่ ทีค่ ณ
ุ พิสจู น์แล้วว่าไม่มปี ระสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหา
ในการใช้เครือข่าย ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำการโทรเหล่านี้:
ประเทศ

รหัสการเข้าถึง AT&T (ถ้าจ�ำเป็ น)

The Speak Up Helpline

โทรศัพท์ / วิธกี ารติดต่อ
ออสเตรเลีย

1-800-08-0731

แคนาดา

844-418-4423

ฝรังเศส
่

0800-90-6210

เยอรมัน

0800-180-2445
000-117

อินเดีย

877-717-2683

อิตาลี

800-902-910

ลักเซมเบิรก์

800 850 88

รัสเซีย (ทัง้ หมด)

8-800-500-1986

สิงคโปร์

800-110-1895

แอฟริกาใต้

0800-994-836

สเปน

900-9-81211

ประเทศไทย

001-800-11-006-7340

เนเธอร์แลนด์

0800-022-6172

สหราชอาณาจักร

0808-234-0128
8000-021

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

877-717-2683

(VNPT) 1-201-0288
(Viettel) 1-228-0288

เวียดนาม

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม

844-418-4423

สหรัฐอเมริกา

877-717-2683

โปรดทราบว่าภายใต้กฎหมายความเป็ นส่วนตัวของยุโรป มีขอ้ กล่าวหาบางประเภททีอ่ าจไม่ได้รบั การหยิบยกผ่า The Speak Up Helpline หากปั ญหาเกีย่ วข้องกับประเทศเหล่านัน้ แต่จะต้องถูก
หยิบยกขึน้ ให้
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิน่ รับรู้ ในกรณีเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ The Speak Up Helpline จะน�ำคุณไปยังฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทีเ่ หมาะสมซึง่ สามารถช่วยเหลือคุณได้

ไปทีส่ ารบัญ
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วิ ธีการท�ำงานของ สายด่วนความซื่อสัตย์ (“The Speak Up
Helpline”)

Yum! และแบรนด์ของบริษทั ยังคงไว้ซง่ึ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ จ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามในการ
สืบสวน รวมถึงการแต่งตัง้ ทีมตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและการแจ้งเตือนไปยังฝ่ ายบริหาร

The Speak Up Helpline ให้บริการตลอด 24 ชัวโมงต่
่
อวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์แก่ พนักงานของ
Yum! สายด่วนมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้:

ในกรณีทม่ี ขี อ้ ร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา จะต้องแจ้งให้ Scott Catlett ทีป่ รึกษาทัวไปของ
่
Yum!
Brands, Inc. ทราบโดยทันที (Scott.Catlett@yum.com) การร้องเรียนหรือการกล่าวหาว่ามี
การละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา รวมถึงการร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกีย่ วข้องกับสิง่ ต่อไปนี้:

>> ความช่วยเหลือเฉพาะ The Speak Up Helpline บริหารงานโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกที่
มีชอ่ื เสียงและมีความเชีย่ วชาญในด้านนี้ การโทรของคุณจะได้รบั ค�ำตอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญที่
ผ่านการฝึกอบรม ซึง่ จะจัดท�ำบันทึกข้อกังวลของคุณเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การแก้ไขทีเ่ หมาะสม
>> ไม่ระบุชื่อ หากคุณติดต่อ The Speak Up Helpline คุณมีตวั เลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตัวตน
หากคุณเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตัวตน เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องให้รายละเอียดให้มากทีส่ ดุ เท่า
ทีจ่ ะท�ำได้เกีย่ วกับสถานการณ์ และต้องตรวจสอบเป็ นประจ�ำเกีย่ วกับสถานะการอัปเดต
หรือการร้องขอข้อมูลจากทีมทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพือ่ สอบสวนข้อกังวลของคุณ คุณจะได้รบั
หมายเลขเฉพาะของกรณีของคุณ เพือ่ ให้คณ
ุ ไม่ตอ้ งระบุชอ่ื แต่ยงั คงติดต่อในอนาคตได้
ตามความจ�ำเป็ น
>> ความลับ หากคุณเลือกทีจ่ ะระบุตวั ตนของคุณเองเมือ่ ใช้งาน The Speak Up Helpline
บริษทั จะพยายามรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด จะแบ่งปั น
ข้อมูลของคุณเฉพาะเท่าทีจ่ ำ� เป็ นต้องรูใ้ นการจัดการหรือการดูแลกรณีของคุณโดยตรง
เราให้ความส�ำคัญกับความลับเป็ นอย่างมาก และเราจะรักษาความลับให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีเ่ รา
จะท�ำได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์สงู สุดของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องและข้อก�ำหนด
ของเราภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการให้ชอ่ื ของคุณช่วยให้เราสามารถ
ติดต่อคุณได้หากเราต้องการข้อมูลเพิม่ เติม ซึง่ จะช่วยให้การตรวจสอบอย่างละเอียดง่าย
ยิง่ ขึน้

>> การละเมิ ดหลักจรรยาบรรณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับ 12 ขึน้ ไป
>> ความเสี่ยงของการสืบสวนของรัฐบาลหรือการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญา
>> การโกง
>> การขโมย (ไม่รวมการฉ้ อโกงในร้านน้ อยกว่า 775,000 บาท ซึ่งสามารถน�ำโดยทีม
ท้องถิ่ น)
>> ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
>> ความผิดปกติ ทางการเงิ น (รวมถึงตัวชี้วดั ผลส�ำเร็จของงาน - เช่น การปรับโบนัส)
>> การค้าหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน
>> ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของแบรนด์ / บริ ษทั
ทีป่ รึกษาทัวไปจะเป็
่
นผูก้ ำ� หนดทีมสืบสวน ขึน้ อยูก่ บั การละเมิดทีถ่ กู กล่าวหา

>> การตอบสนอง เมือ่ มีขอ้ กังวลเข้ามาผ่าน The Speak Up Helpline เราให้ความส�ำคัญ
และด�ำเนินการทันที การสืบสวนจะด�ำเนินการตามนโยบายของ Yum! และโดยการปรึกษา
กับฝ่ ายกฎหมาย

การสืบสวน
หากคุณติดต่อ The Speak Up Helpline คุณมีตวั เลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตัวตน หากคุณเลือกทีจ่ ะไม่
เปิ ดเผยตัวตน เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องให้รายละเอียดให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้เกีย่ วกับสถานการณ์
และ
ต้องตรวจสอบเป็ นประจ�ำเกีย่ วกับสถานะการอัปเดตหรือการร้องขอข้อมูลจากทีมทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายเพือ่ สอบสวนข้อกังวลของคุณ คุณจะได้รบั หมายเลขเฉพาะของกรณีของคุณ เพือ่ ให้คณ
ุ
ไม่ตอ้ งระบุชอ่ื แต่ยงั คงติดต่อในอนาคตได้ตามความจ�ำเป็ น
ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม

>> บางครัง้ รายละเอียดของการสืบสวนจะต้องเก็บเป็ นความลับเพือ่ ปกป้ องตัวบุคคล เก็บ
รักษาหลักฐาน ป้ องกันการปกปิ ด หรือมิฉะนัน้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการสืบสวนสามารถด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณถูกขอให้เก็บข้อมูลทีค่ ณ
ุ มีเกีย่ วกับการสืบสวนให้เป็ น
ความลับ คุณจะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำนี้
>> Yum! คาดว่าพนักงานของ Yum! จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่ นการสืบสวนและเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมบูรณ์และเป็ นความจริง
>> พนักงานทีแ่ ทรกแซงหรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จในระหว่างการสืบสวนอาจถูกลงโทษทางวินยั
รวมถึงการเลิกจ้าง

ไปทีส่ ารบัญ
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นโยบายการไม่ตอบโต้เอาคืน
ในฐานะพนักงานของ Yum! คุณมีหน้าทีร่ ายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ พนักงานทีห่ า
ค�ำแนะน�ำ แจ้งข้อกังวล หรือรายงานการประพฤติมชิ อบด้วยความสุจริตใจก�ำลังท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
Yum! มีนโยบายและขัน้ ตอนในการป้ องกันการตอบโต้กบั ใครก็ตามทีร่ ายงานความกังวลด้วย
ความสุจริตใจหรือมีสว่ นร่วมในการสืบสวน แม้วา่ ข้อกล่าวหาจะไม่ได้รบั การพิสจู น์ในท้ายทีส่ ดุ
ทุกคนไม่วา่ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งหรือด�ำรงต�ำแหน่งใด หากพบว่ามีสว่ นร่วมในการตอบโต้ต่อผูท้ ่ี
หยิบยกประเด็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหรือข้อกังวลเกีย่ วกับจริยธรรมด้วยความสุจริตใจจะต้อง
ถูกลงโทษทางวินยั ซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้าง หากคุณรูส้ กึ ว่าถูกตอบโต้ ให้ตดิ ต่อ The Speak
Up Helpline หรือสมาชิกฝ่ ายบริหารเพือ่ ขอความช่วยเหลือ
โปรดทราบว่านโยบายของเราเกีย่ วกับการตอบโต้ไม่ได้ยกเว้นคุณจากการถูกลงโทษ หากคุณ
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม Yum! ส่งเสริมให้ผจู้ ดั การและพนักงาน
รายงานการละเมิดด้วยตนเอง และอาจใช้การรายงานด้วยตนเองเป็ นปั จจัยบรรเทาเมือ่
ประเมินลักษณะของมาตรการทางวินยั ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สถานการณ์ท่ี
เฉพาะเจาะจง

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม
ไปทีส่ ารบัญ
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ภาคผนวก A
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
ระหว่างประเทศของ Yum!
Yum! Brands, Inc. และบริษทั ย่อย (“Yum!”) มุง่ มันที
่ จ่ ะท�ำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในระดับ
สูงสุด ซึง่ หมายถึงการหลีกเลีย่ งการทุจริตทุกชนิด รวมถึงการติดสินบนของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือบุคคลในภาคเอกชน Yum! จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทีบ่ งั คับใช้ทงั ้ หมดรวม
ถึงสหรัฐอเมริกา กฎหมายต่อต้านการทุจริตข้ามชาติ (FCPA) ของสหรัฐอเมริกา แลักฎหมายที่
บังคับใช้ในทุกประเทศทีด่ ำ� เนินธุรกิจ (เรียกโดยรวมว่า “กฎหมายต่อต้านการทุจริต”) ข้อก�ำหนด
ของ หลักจรรยาบรรณทัวโลก
่
(“หลักจรรยาบรรณ”) ของ Yum! และนโยบายต่อต้านการทุจริต
ระหว่างประเทศ (“นโยบาย”) นี้ไม่เพียงแต่ถกู ออกแบบมาเพือ่ ให้สอดคล้องกับ FCPA และ
กฎหมายต่อต้านการทุจริตอืน่ ๆ แต่ยงั เพือ่ หลีกเลีย่ งแม้แต่การมีอยูข่ องพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ Yum!

คุณควรทราบว่าบทบัญญัตติ ่อต้านการติดสินบนนัน้ มีผลกับการให้สงิ่ ของมีคา่ ไม่
เพียงแต่เงินสดหรือเครือ่ งมือทางการเงินอืน่ ๆ ซึง่ อาจรวมถึงการจัดหาโอกาส
ทางธุรกิจ สัญญาทีเ่ อือ้ อ�ำนวย ของขวัญ ความบันเทิง และบัตรของขวัญหรือบัตร
ก�ำนัล คุณควรทราบด้วยว่า FCPA ไม่ได้กำ� หนดว่าการกระท�ำทุจริตต้องส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือต้องมีการช�ำระเงิน ข้อเสนอหรือสัญญาการจ่ายเงินทีผ่ ดิ กฎหมาย
เป็ นการละเมิดและเป็ นสิง่ ต้องห้าม
นโยบายนี้ยงั ห้ามมิให้มกี ารจ่ายเงินหรือสิง่ มีคา่ ใด ๆ แก่เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมถึงผูข้ ายในปั จจุบนั และผูข้ ายในอนาคต เพือ่ รับอิทธิพลทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือไม่ถกู ต้องในความสัมพันธ์ทางการค้า
3.

นโยบายนี้ใช้กบั ผูอ้ ำ� นวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Yum! ทัวโลก
่
("ผูร้ ว่ มงาน") รวมถึง
ตัวแทนระหว่างประเทศของ Yum! ทีป่ รึกษา พันธมิตรร่วมทุน และตัวแทนบุคคลทีส่ ามอืน่ ๆ เมือ่
ด�ำเนินการในนามของ Yum! (เรียกรวมกันว่า "ตัวแทน") ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
แม้วา่ นโยบายนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ แต่เรือ่ งการต่อต้านการทุจริตยังไม่คอ่ ยชัดเจน
และบางครัง้ อาจจ�ำเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขเป็ นกรณีไป ในทุกสถานการณ์ทค่ี ณ
ุ มีคำ� ถาม โปรด
ปรึกษา ฝ่ ายกฎหมายของ Yum! คุณควรตรวจสอบคูม่ อื ทรัพยากรของกระทรวงยุตธิ รรมเกีย่ วกับ
กฎหมายต่อต้านการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา ที่ http://www.justice.gov/criminal/fraud/
fcpa/guide.pdf ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ FCPA
1.

ผลที่อาจเกิ ดขึน้ จากการละเมิ ดนโยบายนี้ ผูร้ ว่ มงานทีล่ ะเมิดนโยบายนี้อาจถูก
ลงโทษทางวินยั ซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้าง ตัวแทนทีล่ ะเมิดนโยบายนี้อาจถูกยกเลิก
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับ Yum! และบริษทั ในเครือ การละเมิดนโยบายนี้และ / หรือ
กฎหมายต่อต้านการทุจริตอาจส่งผลให้ตอ้ งถูกลงโทษอย่างร้ายแรงโดยการเสียค่า
ปรับทางอาญาหรือทางแพ่งต่อ Yum! และอาจทัง้ ถูกปรับและถูกจ�ำคุกส�ำหรับบุคคล
ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศทีม่ กี ารกระท�ำดังกล่าว

2.

การช�ำระเงิ นต้องห้าม ผูร้ ว่ มงานและตัวแทนจาก Yum! ห้ามมิให้ทำ� เสนอ สัญญา
หรือมอบอ�ำนาจการจ่ายเงินหรือสิง่ อื่นใดทีม่ มี ลู ค่าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ รับ รักษา
ไว้ หรือท�ำธุรกิจโดยตรง หรือมีอทิ ธิพลต่อการกระท�ำหรือการตัดสินใจใด ๆ ของเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐ "เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ" รวมถึงพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วย
งานของรัฐ หน่วยงานย่อยของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐ
หรือพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีข่ องพรรคใด ๆ บุคคลใดก็ตามทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นฐานะ
เจ้าหน้าทีร่ าชการส�ำหรับหรือในนามของรัฐบาลดังกล่าว หรือผูส้ มัครใด ๆ ส�ำหรับ
ส�ำนักงานของรัฐ พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอาจเป็ น
"เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ" และในหลายเขตอ�ำนาจศาล Yum! มีปฏิสมั พันธ์กบั หลากหลาย

การจ่ายเงิ นให้บคุ คลที่สาม นโยบายนี้ซง่ึ หมายดึง FCPA และกฎหมายต่อต้าน
การทุจริตอืน่ ๆ ห้ามการจ่ายเงินไม่วา่ จะเป็ นประเภทแก่บุคคลทีส่ ามหรือคนกลาง
("ตัวแทน") ในขณะทีท่ ราบว่าจะใช้เงินทีจ่ า่ ยทัง้ หมดหรือบางส่วนเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการได้รบั อิทธิพลทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง ค�ำว่า "รู"้ รวมถึงการรับรูถ้ งึ ความ
น่าจะเป็ นสูงทีก่ ารจ่ายเงินทีไ่ ม่เหมาะสมจะเกิดขึน้ ดังนัน้ การตัง้ ใจทีจ่ ะไม่สนใจหรือ
เพิกเฉย (เช่น จงใจป้ องกันตัวเองจากการรับรูเ้ กีย่ วกับการจ่ายเงินทีไ่ ม่เหมาะสม
เมือ่ สถานการณ์บง่ ชีถ้ งึ ความน่าจะเป็ นทีส่ งู ของการจ่ายเงินทีไ่ ม่เหมาะสมดังกล่าว)
ไม่ได้ป้องกันให้พน้ ความรับผิด ดังนัน้ การด�ำเนินการของตัวแทนบุคคลทีส่ ามอาจมี
ความเสีย่ งร้ายแรงต่อ Yum!
ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีค่ ณ
ุ สามารถป้ องกันการจ่ายเงินทีไ่ ม่เหมาะสมกระท�ำโดย
ตัวแทนคือ การเลือกตัวแทนอย่างรอบคอบ รวมถึงผูแ้ ทนและทีป่ รึกษาและเพือ่
ควบคุมความสัมพันธ์และใช้ภาษาสัญญาทีเ่ หมาะสม คุณควรปรึกษากับตัวแทน
ทางกฎหมายของหน่วยธุรกิจของคุณเพือ่ พิจารณาขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดโดย Yum! เพือ่
ด�ำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคลทีส่ ามและพันธมิตรทางธุรกิจใน
อนาคตก่อนทีจ่ ะให้บุคคลทีส่ ามใด ๆ เข้ามามีสว่ นร่วม ตัวแทนทางกฎหมายของ
หน่วยธุรกิจของคุณจะให้บริการภาษาสัญญาที่ Yum! ต้องการให้ใช้กบั บุคคลทีส่ าม
ทีม่ โี อกาสเสีย่ งต่อการทุจริต ตัวแทนในอนาคตและทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ทัง้ หมดทีม่ ี
โอกาสเสีย่ งต่อการทุจริตจะต้องได้รบั ส�ำเนาของนโยบายนี้
เพือ่ หลีกเลีย่ งความไม่ถกู ต้อง การจ่ายเงินสดให้แก่บุคคลทีส่ ามใด ๆ นอกเหนือจาก
สมุดรายวันเงินสดจ่ายทีม่ กี ารบันทึกอย่างถูกต้องซึง่ ได้รบั การอนุมตั ลิ ว่ งหน้าโดย
ตัวแทนทางกฎหมายของหน่วยธุรกิจ เช็คของบริษทั ไม่สามารถเขียนเป็ น "เงินสด",
"ผูถ้ อื " หรือบุคคลอืน่ ใดทีไ่ ม่ใช่บุคคลทีม่ สี ทิ ธิ ์ได้รบั ช�ำระเงิน

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
4.

การจ่ายเงิ นค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือค่าเร่งรัด นโยบายของ Yum! ห้าม "การ
จ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือค่าเร่งรัด" ยกเว้นในสถานการณ์ทจ่ี ำ� กัดมาก ๆ

6.

การรายงานการละเมิ ดและการรับรองการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ หากคุณเชือ่
ว่ามีหรืออาจจะมีการติดสินบน การจ่ายเงินถูกบันทึกไว้ไม่ถกู ต้องหรือในลักษณะใด
ๆ ทีป่ กปิ ดหรือบิดเบือนลักษณะของการท�ำธุรกรรม หรือการละเมิดนโยบายนี้หรือ
กฎหมายต่อต้านการทุจริตอืน่ ๆ คุณมีหน้าทีร่ ายงานข้อกังวลต่อบริษทั โดยทันที
มีหลายวิธที ค่ี ณ
ุ สามารถรายงานข้อกังวลของคุณ รวมถึงการรายงานทีไ่ ม่ระบุตวั ตน
ดังนัน้ โปรดอ้างอิงถึง 31 หลักจรรยาบรรณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี าร
รายงานข้อกังวลของคุณ จะไม่มใี ครข่มขูห่ รือด�ำเนินการกับคุณแต่อย่างใดเมือ่ คุณ
หยิบยกค�ำถามหรือรายงานเหตุกงั วลที่ Yum! Yum! จะถามตัวแทนและระดับผูจ้ ดั การ
ทัง้ หมดขึน้ ไปและผูร้ ว่ มงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นระยะ ๆ เพือ่ รับรองการปฏิบตั ติ าม
นโยบายนี้

7.

การฝึ กอบรม เป็ นความรับผิดชอบของคุณในการท�ำความคุน้ เคยกับนโยบายนี้ และ
เพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีไ่ ด้รบั อนุมตั มิ าก่อนล่วงหน้าและเกีย่ วกับการรายงาน
ทัง้ หมด เพือ่ เพิม่ ความตระหนักและความเข้าใจในนโยบายนี้และกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริตโดยทัวไป
่ Yum! ก�ำหนดให้พนักงานร้านอาหารทัง้ หมดข้างต้นทัวโลกต้
่
องผ่าน
การอบรมหลักสูตรต่อต้านการทุจริตผ่านทางเว็บ Yum! จะเสนอการฝึกอบรมการต่อ
ต้านการทุจริตแบบตัวต่อตัวตามความเหมาะสม และก�ำหนดให้ตวั แทนบางคนเข้าร่วม
ในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมที่ Yum! เป็ นผูส้ นับสนุนตามความเหมาะสม Yum! จะ
เก็บรักษาบันทึกทีเ่ หมาะสมของผูท้ ผ่ี า่ นการฝึกอบรมทีจ่ ำ� เป็ น

8.

การก�ำกับดูแลและการสืบสวน ฝ่ ายกฎหมายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลนโยบายนี้
จะมีการการสืบสวนของการละเมิดดนโยบายนี้ทถ่ี กู กล่าวหา รายงาน หรือสงสัยร่วม
กันกับฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายกฎหมายของ Yum! หากมีการรับประกัน ราย
ละเอียดของการสืบสวนดังกล่าวและผลลัพธ์จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการบริษทั และอาจถูกรายงานไปยังหน่วยงานราชการ การด�ำเนินการ
แก้ไขทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมจะกระท�ำเมือ่ เห็นสมควรโดยดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกของข้อร้องเรียนข้อกล่าวหารายงานและการ
สอบสวนทัง้ หมดจะได้รบั การดูแลโดยฝ่ ายกฎหมายตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสาร
ของบริษทั

US FCPA อนุญาตให้ม ี "การจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือค่าเร่งรัด" เมือ่ มีการ
จ่ายเงินเล็กน้อยให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ำ� เป็ นในการเร่งรัดหรือรักษาความปลอดภัย
ของการด�ำเนินการตามปกติของรัฐ เช่น การขอรับเอกสารของทางการ การประมวล
ผลเอกสารของรัฐ หรือการให้บริการไปรษณียห์ รือสาธารณูปโภค "การจ่ายเงินค่า
อ�ำนวยความสะดวกหรือค่าเร่งรัด" ไม่รวมถึงการจ่ายเงินเพือ่ ช่วยในการได้มาหรือ
รักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจ และเกีย่ วข้องเฉพาะกับการกระท�ำทีไ่ ม่เกีย่ วกับการตัดสินใจซึง่
ตามปกติแล้วด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ยกเว้นตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง นโยบายนี้หา้ มการจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือ
ค่าเร่งรัดโดย ผูร้ ว่ มงานและตัวแทนของ Yum! เว้นแต่จะเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้:
(1) การจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือค่าเร่งรัดทีเ่ สนอจะเกิดขึน้ ในประเทศอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
สหรัฐอเมริกาและไม่เกีย่ วข้องกับ Yum! หน่วยธุรกิจทีม่ กี ารใช้กฎหมายต่อต้าน
การทุจริตในท้องถิน่ ของสหราชอาณาจักร และ (2) การจ่ายเงินทีเ่ สนอเป็ น:
(a)

ธรรมเนียมและอนุญาตตามกฎหมายในประเทศและภายใต้กฎหมายที่
บังคับใช้กบั Yum! ธุรกิจของ Yum! ทีเ่ กีย่ วข้อง

(b)

จ�ำนวนหรือมูลค่าเล็กน้อย

(c)

ให้แก่บุคคลทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการระดับอาวุโส

(d)

จัดท�ำเอกสารอย่างถูกต้องในหนังสือและบันทึกของบริษทั และ

(e)

ไม่ได้อยูใ่ นสิง่ ทีพ่ จิ ารณาว่าเป็ นการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมของผูร้ บั หรือมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

หากการจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี ล่าวมาแต่ละข้อ การจ่าย
เงินดังกล่าวและประเภทหรือวิธกี ารจ่ายเงินจะต้องเสนอต่อประธานแผนก CFO ของ
ผูร้ ว่ มงาน และทีป่ รึกษากฎหมาย รวมทัง้ ทีป่ รึกษาทัวไปของ
่
Yum! Brands, Inc. ซึง่
แต่ละคนจะต้องให้การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า การจ่ายเงินค่าอ�ำนวย
ความสะดวกทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ะต้องบันทึกอย่างถูกต้องในบัญชีของหน่วยธุรกิจ
หากคุณมีคำ� ถามเกีย่ วกับ "การจ่ายเงินค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือค่าเร่งรัด" คุณควร
ปรึกษากับฝ่ ายกฎหมาย
5.

หนังสือและบันทึก ผูร้ ว่ มงานต้องช่วยให้มนใจได้
ั่
วา่ หนังสือและบันทึกของบริษทั
Yum! แสดงอย่างถูกต้องและเป็ นธรรมในรายละเอียดทีส่ มเหตุสมผลถึงการท�ำธุรกรรม
ทัง้ หมดและการจัดการสินทรัพย์ ห้ามจัดตัง้ หรือคงไว้ซง่ึ กองทุนหรือสินทรัพย์ท่ี
ไม่เปิ ดเผยหรือไม่ได้บนั ทึกไว้เพือ่ วัตถุประสงค์ใด ๆ ห้ามมิให้ผรู้ ว่ มงานมีสว่ นร่วมใน
การท�ำบัญชีหรือบันทึกอืน่ ๆ ทางธุรกิจ และผูร้ ว่ มงานทุกคนจะต้องตอบทุกค�ำถาม
จากผูต้ รวจสอบภายในหรือผูต้ รวจสอบอิสระของ Yum! ธุรกรรมทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องเพือ่ ให้วตั ถุประสงค์
และจ�ำนวนของการจ่ายเงินนัน้ ชัดเจน นอกจากนี้ผรู้ ว่ มงานไม่ควรตกลงทีจ่ ะร้องขอ
ใบแจ้งหนี้ทเ่ี ป็ นเท็จหรือช�ำระค่าใช้จา่ ยทีก่ ่อให้เกิดค�ำถามภายใต้นโยบายนี้ หากมี
การร้องขอดังกล่าว คุณควรแจ้งแผนกกฎหมาย
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9.

การตรวจสอบบัญชีและการปฏิ บตั ิ ตามข้อก�ำหนด ฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
Yum! และ / หรือฝ่ ายกฎหมายจะท�ำการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดของหน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นระยะ ๆ เพือ่ ช่วยให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั ิ
ตาม FCPA กฎหมายต่อต้านการทุจริตอืน่ ๆ และนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง

10. ผูซ้ ื้อแฟรนไชส์ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อการกระท�ำของผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ อย่างไร
ก็ตาม ข้อตกลงแฟรนไชส์ระหว่างประเทศของ Yum! ต้องการให้ผซู้ อ้ื แฟรนไชส์ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย หากผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ให้หรือรับการช�ำระเงินทีไ่ ม่เหมาะสม มันจะเป็ นการ
ละเมิดข้อตกลงแฟรนไชส์ระหว่างประเทศของเรา ดังนัน้ นโยบายนี้จะต้องมอบให้กบั
ผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์ทกุ คน และผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎเหล่านี้ในฐานะส่วน
หนึ่งของข้อก�ำหนดของพวกเขาในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

สถานการณ์ธงสีแดง:
สถานการณ์ต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการทุจริต ให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาเกีย่ วข้อง
ด้วยทุกครัง้ ที:่

11. การเข้าซื้อกิ จการ นาน ๆ ครัง้ ที่ Yum! จะซือ้ ธุรกิจ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า Yum! เข้าใจ
ถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการซือ้ กิจการ และเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า Yum! ก�ำหนดการ
ควบคุมการปฏิบตั ติ ามในธุรกิจทีไ่ ด้มาใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้พฒ
ั นา
โปรโตคอลรวมการประเมินความเสีย่ งและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเพือ่ บูรณาการ
เข้ากับกระบวนการตรวจสอบก่อนการเข้าซือ้ กิจการ คุณควรปรึกษากับตัวแทนทาง
กฎหมายของหน่วยธุรกิจของคุณเพือ่ ขอค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการใช้กระบวนการตรวจ
สอบสถานะก่อนการซือ้ กิจการ

>> ข้อมูลความเป็ นมาเกีย่ วกับตัวแทนบุคคลทีส่ าม ตัวแทน หรือผูซ้ อ้ื แฟรนไชส์
หรือซัพพลายเออร์ทม่ี อี ยูห่ รือในอนาคตบ่งชีว้ า่ :
ข้อกล่าวหาของการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม
ชือ่ เสียงในการจ่ายหรือเรียกร้องสินบน
ครอบครัวหรือความสัมพันธ์อน่ื ๆ ทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างไม่เหมาะสม
>> ได้รบั การเรียกร้องทีจ่ ะได้รบั ค่าคอมมิชชันหรื
่ อค่าธรรมเนียมส่วนบุคคลก่อนที่
จะให้อนุญาตให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการแบ่งเขต
>> มีการให้ขอ้ เสนอแนะใด ๆ ในการท�ำธุรกิจโดยตรงกับตัวแทน หุน้ ส่วน หรือ
ซัพพลายเออร์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงเนื่องจาก "ความสัมพันธ์พเิ ศษ"
>> มีคำ� ขอให้มกี ารช�ำระเงินในประเทศหรือแก่บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการท�ำ
ธุรกรรม
>> มีการขอการบริจาคให้กบั องค์กรการกุศลทีน่ �ำโดยหรือสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือครอบครัวของพวกเขา
>> การจัดซือ้ หรือการเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือครอบครัว
พวกเขา
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