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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	

ฉัันมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบอะไรในฐานะ พนัักงานของ Yum!

> รู้้�มาตรฐานการปฏิิบัติั ที่่�ิ ใช้้กับั งานและกิิจกรรมของคุุณซึ่่�งเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ Yum!
> ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานเหล่่านี้้� - ตลอดเวลา
> ถามว่่าคุุณเคยไม่่แน่่ใจว่่าอะไรเป็็ นสิ่่�งถููกต้้องที่่�ต้้องทำำ�หรืือไม่่

วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้ คืออะไร
Yum! มุง่ มันที
่ จ่ ะด�ำเนินธุรกิจตามเนื้อหาและจิตวิญญาณของกฎหมายและมาตรฐานสูงสุด
ของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ในบรรยากาศทางธุรกิจทัวโลกในวั
่
นนี้มาตรฐานและความคาดหวังส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ทีร่ บั ผิดชอบนัน้ มีความต้องการมากกว่าทีเ่ คย หลักจรรยาบรรณทัวโลกของ
่
Yum!
ช่วยให้แนวทางเราในการส�ำรวจสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ

คุุณมีีความรัับผิิดชอบในการทำำ�ความคุ้้�นเคยและปฏิิบัติั ติ ามหลัักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานภายในที่่�ใช้้กับั งานของคุุณ ไม่่ว่า่ งานนั้้�นจะเป็็ นของ Yum! KFC, Pizza Hut,
Taco Bell หรืือ The Habit พนัักงานใหม่่จะถููกขอให้้รับั รองความมุ่่�งมั่่�นของพวกเขาที่่�
จะปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการปฏิิบัติั ที่่�ิ ระบุุไว้้ในจรรยาบรรณนี้้� พนัักงานของเราหลายคน
ต้้องรัับรอง
การปฏิิบัติั ติ ามหลัักจรรยาบรรณอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นประจำำ�ทุุกปีี
คุุณมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการขอคำำ�แนะนำำ�เมื่่�อจำำ�เป็็ น แจ้้งปัั ญหา และรายงาน
การละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้�ต่่อฝ่่ ายบริิหาร
คุุณจะทำำ�ส่่วนของคุุณเมื่่�อคุุณ:
> รู้้�ทันข่
ั ่าวสาร ทำำ�ความเข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและมาตรฐาน
ที่่�ใช้้กับั งานของคุุณและบริิษัทั ของเรา มีีส่ว่ นร่่วมในการฝึึกอบรมจริิยธรรมและ
การปฏิิบัติั ติ ามที่่�จำำ�เป็็ นและสมััครใจ และทำำ�งานร่่วมกัับเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณ
เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�อื่่�นคุ้้�นเคยกัับข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง

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

> หาการชี้้�แนะ หลัักจรรยาบรรณนี้้�ไม่่ได้้ให้้คำำ�ตอบทั้้�งหมด และคุุณไม่่ถูกู คาดหวััง
ว่่าจะรู้้�คำำ�ตอบทั้้�งหมด คุุณถููกคาดหวัังว่่าจะขอความช่่วยเหลืือและปรึึกษา
กัับผู้้�อื่่�นเมื่่�อแนวทางการปฏิิบัติั ที่่�ิ เหมาะสมไม่่ชัดั เจนสำำ�หรัับคุุณ

> รู้้�ว่่าควรขอคำำ�แนะนำำ�เมื่่�อใดและ
> รู้้�ว่่าเราจะไปขอคำำ�แนะนำำ�ได้้จากที่่�ใดหากเราไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับแนวทางการปฏิิบัติั ิ

ใครบ้างที่ต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณนี้
หลัักจรรยาบรรณนี้้�ใช้้กับั พนัักงานของ Yum! Brands, Inc. และ บริิษัทั ในเครืือ (KFC,
Pizza Hut, Taco Bell และ Th Habit) (เรีียกรวมกัันว่่า "Yum!" หรืือ "บริิษัทั ") โดยไม่่คำำ�นึึง
ถึึงชื่่�อ ขนาด หรืืออายุุการครอบครอง ซึ่่�งรวมถึึงคณะกรรมการ ผู้้�จััดการ และผู้้�สนัับสนุุนแต่่ละ
คนทั่่�วโลก
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ การอ้างอิงทัง้ หมดในหลักจรรยาบรรณนี้ถงึ พนักงาน
จะต้องตีความการอ้างอิงถึงทัง้ พนักงานและผูอ้ ำ� นวยการ

> ยืืนหยััด อย่่าเอามาตรฐานของเรา (หรืือความซื่่�อสััตย์์ของคุุณ) ไปเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้ าหมายอื่่�น หากมีีโอกาสในการกระทำำ�ผิิดจริิยธรรม ให้้รู้้�ว่า่
คุุณถููกคาดหวัังว่่าจะทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง และคุุณจะได้้รับั การสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�
จากฝ่่ ายบริิหารในการกระทำำ�เช่่นนั้้�น
> เปิิดเผยประเด็็นปััญหา คุุณจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้องพููด หากมีีบางอย่่างไม่่ถูกู ต้้อง
อย่่าคิิดว่่าการที่่�คนอื่่�นทำำ�จะไม่่เป็็ นไร คิิดว่่าฝ่่ ายบริิหารรู้้�แล้้วเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� หรืือ
คนอื่่�นจะจััดการกัับมััน นอกเหนืือจากการแจ้้งข้้อกัังวล คุุณยัังได้้รับั การสนัับสนุุน
ให้้นำำ�เสนอแนวคิิดที่่�จะช่่วยให้้เราจััดการความรัับผิิดชอบในการ
ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของเราให้้ได้้ดีขึ้้�ี น
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หลักจรรยาบรรณนี้ อธิ บายมาตรฐานทัง้ หมดฉันต้องรู้หรือไม่

ผู้จัดการและหัวหน้างานมีบทบาทอย่างไร

> เป็็ นแบบอย่่างที่่�ดีี นำำ�โดยใช้้ตัวั อย่่าง แสดงความหมายของการปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ย
ความซื่อสัตย์ในการตัดสินใจและการกระท�ำประจ�ำวันของคุณ รับหน้าทีแ่ ละ
รับผิดชอบต่อการกระท�ำของคุณและของทีมของคุณ
> สร้้างความตระหนัักและความเข้้าใจ ใช้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของเรา
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

> กำำ�หนดเป้้ าหมายที่่�เหมาะสม ส่่งมอบและเสริิมข้้อความที่่�ทุุกคนต้้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั เิ หล่านี้ไม่วา่ จะมีการตัง้ วัตถุประสงค์ใดอืน่ ๆ
อย่าสร้างเป้ าหมายทีค่ ณ
ุ รูว้ า่ จะลดค่านิยมและมาตรฐานของเรา
> มีีการตอบสนอง ตอบสนองอย่่างเหมาะสมให้้กับั ทุุกคนที่่�ยกประเด็็นข้้อกัังวล
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหรือเกีย่ วข้องกับจริยธรรม เข้าร่วมกับทรัพยากรอืน่ ๆ
ตามความจ�ำเป็ น ติดตามการด�ำเนินการของผูท้ ค่ี ณ
ุ ควบคุมดูแล และหาก
การกระท�ำนัน้ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเรา ให้ดำ� เนินการในลักษณะที่
เป็็ นธรรม เหมาะสม และสอดคล้้องกััน

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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มีีการกระทำำ�ใดที่่�อาจเป็็ นการละเมิิ ดหลัักจรรยาบรรณนี้้�บ้้าง
ต่่อไปนี้้�เป็็ นตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่่�อาจทำำ�ให้้พนัักงานถููกลงโทษทางวิินัยั ตามหลัักจรรยาบรรณ:

> กำำ�กัับหรืือส่่งเสริิมให้้ผู้้�อื่่�นละเมิิดกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ กฎระเบีียบ หรืือมาตรฐานของบริิษัทั
> ไม่่สามารถรายงานการละเมิิดกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ กฎระเบีียบ หรืือมาตรฐานของบริิษัทั
ที่่�ทราบหรืือสงสััยได้้
> ไม่่สามารถตรวจสอบพฤติิกรรมของผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชา ตััวแทน หรืือผู้้�ขายที่่�คุุณรัับผิิดชอบ
ในการกำำ�กัับดููแล
> ไม่่ร่ว่ มมืือหรืือหลอกลวงในระหว่่างการสอบสวน
> การตอบโต้้ผู้้�อื่่�นที่่�ยกระดัับหรืือรายงานข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ติ ามหลัักจรรยาบรรณ
หรืือข้้อกัังวลด้้านจริิยธรรมอื่่�น ๆ โดยสุุจริิตใจ
> การดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์อย่่างสููง
และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย

หลัักจรรยาบรรณเป็็ นมากกว่่าคำำ�อธิิบายมาตรฐานการปฏิิบัติั ขิ องเรา มัันเป็็ นหััวใจสำำ�คััญ
ของโปรแกรมจริิยธรรมและการปฏิิบัติั ติ ามทั่่�วโลกซึ่่�งสนัับสนุุนค่่านิิยมของเรา และ
ได้้รับั การสนัับสนุุนจากคณะกรรมการและผู้้�นำำ�ระดัับสููงของเรา หน่่วยงานต่่อไปนี้้�
มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลและการบัังคัับใช้้:

ความมุ่งมัน่ ของเรา
ต่ อความซื่อสั ตย์

> ละเมิิดกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ กฎระเบีียบ หรืือมาตรฐานของบริิษัทั

การปฏิิ บัติั ิ ตามหลัักจรรยาบรรณ
จะมีีตรวจสอบและบัังคัับใช้้อย่่างไร

> คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ Yum! กำำ�หนดทิิศทาง
เชิิงกลยุุทธ์์สำำ�หรัับโปรแกรมการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของบริิษัทั และติิดตามผล
> คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความช่่วยเหลืือและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการ
เกี่่�ยวกัับโปรแกรมจริิยธรรมและการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของบริิษัทั รวมถึึง
การรัับรายงานจากฝ่่ ายบริิหารเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ติ ามหลัักจรรยาบรรณนี้้�
ตามความเหมาะสม
กลไกการกำำ�กัับดููแลเหล่่านี้้�ช่่วยให้้มั่่�นใจว่่ามีีการบัังคัับใช้้หลัักจรรยาบรรณในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมอ และบุุคคลทุุกระดัับจะต้้องรัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบัติั ขิ องตน

อะไรคือผลของการละเมิ ดหลักจรรยาบรรณ
ใครก็ตามทีล่ ะเมิดหลักจรรยาบรรณของเราหรือนโยบายพืน้ ฐานอาจถูกลงโทษทางวินยั
ในขณะทีป่ ระเภทของการลงโทษทางวินยั เฉพาะจะขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์และความรุนแรง
ของแต่ละกรณีโดยเฉพาะ แต่อาจรวมถึงการลงโทษหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้:
> ทางวาจาและ / หรืือคำำ�เตืือนเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร
> การให้้พักั งาน
> การลดตำำ�แหน่่ง
> การลดเงิินชดเชย
> ตััดสิิทธิ์์ �จากการชดเชยสิ่่�งจููงใจ
> การเลิิกจ้้าง
> การลงโทษทางแพ่่ง
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. ความมุ่่�งมั่่�นของเราที่่�มีีต่่อลููกค้้ า ร้้ านอาหาร ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ และตลาด
ความมุ่่�งมั่่�นของเรา

คำำ�ถาม:
ฉัันทำำ�งานที่่�ร้้านอาหารของบริิษัทั และฉัันเห็็นว่่าขั้้�นตอนการทำำ�ความสะอาดไม่่ได้้รับั
การปฏิิบัติั อิ ย่่างถููกต้้อง ผู้้�คนต้้องการกลัับบ้้านหลัังจากที่่�ร้้านอาหารปิิ ด ดัังนั้้�นพวกเขาจึึง
แค่่ล้า้ งน้ำำ��อุุปกรณ์์บางอย่่างแทนที่่�จะทำำ�ความสะอาดตามมาตรฐานที่่�ติิดประกาศไว้้
ในร้้านอาหาร ฉัันควรทำำ�หรืือพููดอะไรเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�
ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

Yum! จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญการให้้บริิการอาหารอร่่อยที่่�อยู่่�กัับความไว้้วางใจที่่�ลููกค้้ามอบให้้แก่่เรา
และทำำ�งานอย่่างขยัันขัันแข็็งเพื่่�อให้้ได้้มาตรฐานความปลอดภััยและคุุณภาพสููงสุุดในทุุกด้้าน
ของธุุรกิิจของเรา ตั้้�งแต่่การจััดหาและการจััดซื้้�อไปจนถึึงการเตรีียมอาหารและการจััดส่่ง
ในธุุรกิิจการค้้าทั้้�งหมดของเรา Yum! มุ่่�งมั่่�นที่่�จะมีีความซื่่�อสััตย์์และยุุติธิ รรม เราจะแข่่งขััน
อย่่างจริิงจััง แต่่ยุติุ ธิ รรม และเป็็ นไปตามกฎหมายทั้้�งหมดที่่�ปกป้้ องความซื่่�อสััตย์์ของตลาด

คำำ�ตอบ:

ความปลอดภััยของอาหารและคุุณภาพของผลิิ ตภััณฑ์์
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

ใช่่ คุุณควรรายงานสถานการณ์์ต่่อหััวหน้้างาน ผู้้�จััดการร้้านอาหาร หรืือต่่อ Yum! สายด่่วน
ความซื่่�อสััตย์์ (The Speak Up Helpline) เราไม่่สามารถเสี่่�ยงลดความปลอดภััยของอาหารได้้
เนื่่�องจาก
การกระทำำ�ผิิดในกระบวนการทำำ�ความสะอาดของเรา ที่่�อาจเป็็ นอัันตรายต่่อความซื่่�อสััตย์์
ของผลิิตภััณฑ์์ของเราและความปลอดภััยของลููกค้้าของเรา หากคุุณไม่่พอใจกัับการตอบสนอง
ที่่�คุุณได้้รับั จากฝ่่ ายบริิหารสายงานของคุุณ ให้้ใช้้ช่อ่ งทางการรายงานอื่่�น ๆ ที่่�อธิิบายไว้้
ในหน้้า 30 ของเอกสาร

ความคาดหวังของ Yum!:
> ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย คุุณภาพ และสััญญาทั้้�งหมดที่่�ควบคุุมวิิธีกี ารผลิิต
ผลิตภัณฑ์ของเรา
> เฉพาะแหล่่งจััดหาวััสดุุและผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงตามข้้อกำำ�หนดของเราและมาจาก
ซัพพลายเออร์ทผ่ี า่ นการอนุมตั ิ
> ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานความปลอดภััยอาหารของเรา
> เรีียนรู้้� ติิดตาม และดำำ�เนิินการขั้้�นตอนการจััดการอาหารและการเตรีียมอาหาร
รวมถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม
> รายงานสิ่่�งที่่�อาจส่่งผลต่่อความปลอดภััยของอาหารและคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์

แจ้งเรื่องถ้าคุณเห็นใคร:
> กระทำำ�ผิิดด้้านความปลอดภััยของอาหารและคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้ าหมาย
การผลิตหรือประสิทธิภาพ
> สร้้างหรืือปลอมแปลงผลลััพธ์์ของการทดสอบความปลอดภััยของอาหาร
> ทำำ�สิ่่�งใดก็็ตามที่่�อาจส่่งผลต่่อความมุ่่�งมั่่�นด้้านความปลอดภััยของอาหารและคุุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
คำำ�ตอบ:

ลูกค้า

ผู้้ซื้้�� อแฟรนไชส์์
การเป็็ นแบรนด์์ร้า้ นอาหารที่่�ได้้รับั ความนิิยมมากที่่�สุุด เชื่่�อถืือได้้ และเติิบโตเร็็วที่่�สุุดในโลก
หมายความว่่า เราจะต้้องมีีความสััมพัันธ์์เชิิงกลยุุทธ์์เชิิงบวกกัับผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ของเรา พัันธมิิตรที่่�
สำำ�คััญที่่�สุุดของเรา เราปฏิิบัติั ต่ิ ่อผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์อย่่างยุุติธิ รรมและมีีการสื่่�อสารที่่�เปิิ ดกว้้าง
และซื่่�อสััตย์์
และยัังหมายความว่่าผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ของเราเคารพ Yum! และแบรนด์์ของบริิษัทั รัักษามาตรฐาน
ความซื่่�อสััตย์์ของเราในการดำำ�เนิินงานร้้านอาหารของพวกเขา เช่่นเดีียวกัับความปลอดภััย
ของอาหารและมาตรฐานของแบรนด์์อื่่�น ๆ แม้้ว่า่ หลัักจรรยาบรรณนี้้�ไม่่สามารถใช้้กับั
ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์และพนัักงานโดยตรง Yum! คาดหวัังว่่าผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์จะสร้้างและบัังคัับใช้้
มาตรฐานและแนวทางปฏิิบัติั ขิ องตนเองเพื่่�อสร้้างความซื่่�อสััตย์์ในการดำำ�เนิินงานและประสบการณ์์
ของลููกค้้าที่่�สอดคล้้องกััน

ความคาดหวัังของ Yum!:

ใช่่ ความปลอดภััยของอาหารกำำ�ลัังถููกทำำ�ให้้เสีียหาย และความเป็็ นอยู่่�ที่่�ดีีของลููกค้้า
ก็็ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง นอกจากนี้้� ชื่่�อเสีียงของ Yum! รวมทั้้�งแบรนด์์อาจเสีียหายได้้
ติิดต่่อใครบางคนที่่�สายการร้้องเรีียนของแบรนด์์ ฝ่่ ายประกัันคุุณภาพแบรนด์์
หรืือทีีมความปลอดภััยของอาหาร หรืือทีีมผู้้�บริิหารเพื่่�อให้้สามารถประเมิินสถานการณ์์
และดำำ�เนิินมาตรการได้้อย่่างเหมาะสม

การแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม
เป้้ าหมายของเราคืือการเอาชนะการแข่่งขัันของเราอย่่างยุุติธิ รรมและเท่่าเทีียม เรามุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะสร้้างแบรนด์์ร้า้ นอาหารที่่�เป็็ นที่่�ชื่่�นชอบ เชื่่�อถืือได้้ และเติิบโต เร็็วที่่�สุุดในโลก
เรามีีสูตู รที่่�ยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับความสำำ�เร็็จ - เราไม่่ต้อ้ งการและจะไม่่ใช้้วิธีิ กี ารที่่�ไม่่ยุติุ ธิ รรม
ไม่่ถูกู ต้้องตามหลัักจริิยธรรม หรืือไม่่สุจุ ริิตเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งชััยชนะ

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

วััฒนธรรมของ ยััม! นั้้�นคืือการให้้เกีียรติิ ให้้คุณ
ุ ค่่า และเคารพในความหลากหลายของลููกค้้า
ทุุกคน คุุณต้้องไม่่ปฏิิบัติั ต่ิ ่อลููกค้้าในลัักษณะที่่�แตกต่่างออกไปเพีียงเพราะเชื้้�อชาติิของเขา สีี
ผิิว ความเชื่่�อ ศาสนา เพศ (รวมถึึงการตั้้�งครรภ์์ การคลอดบุุตร และเงื่่�อนไขทางการแพทย์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการตั้้�งครรภ์์ การคลอดบุุตรและการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่) อายุุ ความทุุพพลภาพทาง
จิิตใจหรืือร่่างกาย สภาพทางการแพทย์์ที่่�ได้้รับั การคุ้้�มครอง ความบกพร่่องทางร่่างกาย ข้้อมููลทาง
พัันธุุกรรม, รสนิิยมทางเพศ, เพศ, อััตลัักษณ์์ทางเพศ, การแสดงออกทางเพศ, การเหมารวมทาง
เพศ, แหล่่งกำำ�เนิิดของชาติิ, บรรพบุุรุษุ , สััญชาติิ, แหล่่งกำำ�เนิิดทางสัังคมหรืือชาติิพันั ธุ์์�, สถานะ
ทางทหารหรืือทหารผ่่านศึึก, สถานภาพการสมรส, สถานะการเป็็ นพลเมืือง, การเข้้าร่่วมทางการ
เมืือง หรืือสถานะที่่�ได้้รับั การคุ้้�มครองทางกฎหมายอื่่�นๆ

เรายึึดมั่่�นในกฎหมาย "การแข่่งขััน" (เรีียกว่่า "กฎหมายต่่อต้้านการผููกขาด" ในสหรััฐอเมริิกา) กฎหมายที่่�สร้้างรากฐานสำำ�หรัับตลาดเสรีีทั่่�วโลก โดยทั่่�วไปกฎหมายการแข่่งขััน
ห้้ามมิิให้้มีข้ี อ้ ตกลงต่่อต้้านการแข่่งขััน เช่่น การตกลงกัับคู่่�แข่่งเพื่่�อกำำ�หนดราคาหรืือแบ่่งตลาด
และการดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�ลายตลาดที่่�เป็็ นธรรมและเปิิ ด

ความคาดหวัังของ Yum!:
> แข่่งขัันกัับข้้อดีีของผลิิตภััณฑ์์และการบริิการลููกค้้าของเรา และไม่่พยายามยัับยั้้�ง
หรืือจำำ�กััดการแข่่งขััน
> แยก Yum! จากคู่่�แข่่งโดยอ้้างอิิงเฉพาะจากการเปรีียบเทีียบข้้อเท็็จจริิงเท่่านั้้�น
> นำำ�เสนอหรืือโฆษณาข้้อมููลจริิงเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และร้้านอาหารของเรา
> หลีีกเลี่่�ยงการติิดต่่อกัับคู่่�แข่่งที่่�อาจสร้้างลัักษณะของการจััดการที่่�ไม่่เหมาะสม
ข้้อตกลงนอกรอบ หรืือข้้อตกลงที่่�ไม่่เป็็ นทางการ

> ปฏิิบัติั ต่ิ ่อผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ด้ว้ ยความเคารพและเป็็ นธรรม
> สื่่�อสารอย่่างเปิิ ดเผยและซื่่�อสััตย์์กับั ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์

> เลืือกผู้้�ขาย ซััพพลายเออร์์ และบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ จากเฉพาะในเรื่่�องข้้อดีีของผลิิตภััณฑ์์
ทำำ�ให้้ชัดั เจนว่่าเราคาดหวัังการแข่่งขัันเต็็มรููปแบบและเป็็ นธรรมสำำ�หรัับธุุรกิิจของเรา

> ปกป้้ องข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับของผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> ข้้อมููลผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ถูกู นำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิิดหรืือถููกเปิิ ดเผยอย่่างไม่่เหมาะสม
> ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่ยุติุ ธิ รรม
> การละเมิิดกฎหมายหรืือมาตรฐานทางธุุรกิิจ เช่่น ความปลอดภััยของอาหาร
หรืือการต่่อต้้านการทุุจริิต ในการดำำ�เนิินงานแฟรนไชส์์

> เก็็บข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับเกี่่�ยวกัับ Yum! พร้้อมทั้้�งลููกค้้าและซััพพลายเออร์์
ด้้วยความมั่่�นใจอย่่างที่่�สุุด

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:
> ทำำ�ข้้อตกลงหรืือพููดคุุยกัับคู่่�แข่่งเรื่่�อง:

•
•
•
•
•
•

คำำ�ถาม:
ลููกสาวของเพื่่�อนฉัันทำำ�งานพาร์์ทไทม์์ที่่�ร้า้ นอาหารที่่�บริิหารโดยผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ Yum!
เธอบอกฉัันว่่าพวกเขาเก็็บวััตถุุดิบิ สดที่่�หมดอายุุและทำำ�อาหารจากวััตถุุดิบิ สดนั้้�น
ฉัันควรให้้ใครรู้้�เรื่่�องนี้้�บ้้างไหม

ราคา สููตรราคา ต้้นทุุน หรืือผลกำำ�ไร
แผนการตลาดหรืือพื้้�นที่่�ขาย
ข้้อกำำ�หนดหรืือเงื่่�อนไขการขาย
ส่่วนแบ่่งการตลาด กำำ�ลัังการขาย หรืือปริิมาณการผลิิต
การจััดสรรลููกค้้าหรืือสายผลิิตภััณฑ์์
ซััพพลายเออร์์ วิิธีกี ารจััดหาหรืือวิิธีกี ารจััดจำำ�หน่่าย

> มีีส่ว่ นร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็ นธรรมหรืือหลอกลวง
> รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีกี ารที่่�ไม่่เหมาะสม ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด หรืือไม่่สุจุ ริิต
> สร้้างข้้อความที่่�เป็็ นเท็็จหรืือไม่่สนัับสนุุนเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์หรืือธุุรกิิจของคู่่�แข่่ง

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!

ของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง

สถานการณ์์ธงสีีแดง:
สถานการณ์์ต่่อไปนี้้�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อกฎหมายการแข่่งขััน ให้้ ฝ่่ ายกฎหมายของ
Yum! เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมก่่อนที่่�จะ:
> เข้้าร่่วมกิิจการ การควบรวมกิิจการ การซื้้�อหรืือการตลาด การจััดซื้้�อ หรืือ
การจััดการความร่่วมมืือที่่�คล้้ายกัันกัับคู่่�แข่่ง

> เข้้าร่่วมหรืือประสานงานกิิจกรรมกัับสมาคมวิิชาชีีพ เช่่น การกำำ�หนด
มาตรฐานอุุตสาหกรรม หรืือการกำำ�หนดนโยบายค่่าจ้้าง
> ทำำ�ข้้อตกลงหรืือความเข้้าใจกัับคู่่�แข่่งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับราคา เงื่่�อนไขการขาย
ส่่วนแบ่่งการตลาดหรืือเทคโนโลยีี
คำำ�ถาม:
ผู้้�จััดการของฉัันเพิ่่�งขอให้้ทีมี งานของเรากระจายข่่าวลืือเกี่่�ยวกัับเชื้้�ออีีโคไลที่่�ร้้านอาหาร
ฝั่่�งตรงข้้ามถนน เราอาศััยอยู่่�ในเมืืองเล็็ก ๆ และข้้อมููลกระจายได้้อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว
มัันไม่่ยุติุ ธิ รรมกัับการแข่่งขัันของเราหรืือ

เราตััดสิินใจทางธุุรกิิจโดยยึึดหลัักคุุณธรรมเพื่่�อบริิษัทั ดัังนั้้�นตามกฎทั่่�วไป
อย่่าเสนอความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจหากการทำำ�เช่่นนั้้�นอาจทำำ�ให้้คุณ
ุ ดููเหมืือนกำำ�ลััง
พยายามโน้้มน้้าวการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ (ในปัั จจุุบันั หรืือในอนาคต) ในทำำ�นองเดีียวกััน
อย่่าขอหรืือยอมรัับความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจจากบุุคคลที่่�สาม เช่่นซััพพลายเออร์์
หรืือผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ (ปัั จจุุบันั หรืือที่่�มีีศักั ยภาพ) หากมัันอาจถููกมองว่่าเป็็ นการลด
ความเป็็ นกลางในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ในทุุกกรณีี ค่่าใช้้จ่า่ ยของความเอื้้�อเฟื้้�อ
ทางธุุรกิิจที่่�คุุณให้้จะต้้องถููกบัันทึึกไว้้อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้อง พร้้อมรายละเอีียด
จำำ�นวนเงิินที่่�ถููกต้้องในหนัังสืือและบัันทึึกของบริิษัทั เช่่น รายงานค่่าใช้้จ่า่ ย
และบััญชีีที่่�ถูกู ต้้องภายในบััญชีีแยกประเภททั่่�วไปของบริิษัทั

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

> สร้้างข้้อตกลงพิิเศษทางการค้้าเฉพาะ (เช่่น สััญญาที่่�กำำ�หนดให้้บริิษัทั ไม่่ทำำ�ธุรุ กิิจ
กัับคู่่�แข่่งของเรา) หรืือปฏิิเสธที่่�จะทำำ�ธุุรกิิจกัับผู้้�อื่่�นเนื่่�องจากความสััมพัันธ์์
กัับคู่่�แข่่งของเรา

ความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจ ซึ่่�งรวมถึึงของกำำ�นััล (ไม่่ว่า่ จะเป็็ นแบรนด์์หรืือไม่่ก็ต็ าม)
ของกำำ�นััล การซื้้�ออาหาร บริิการ การขนส่่ง ที่่�พััก และความบัันเทิิงมัักมีีการ
แลกเปลี่่�ยนกัันโดยเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีใี นการทำำ�งาน ในขณะที่่�
ความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจสามารถสร้้างความปรารถนาดีีได้้ แต่่ก็ส็ ามารถ
ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามถึึงแรงจููงใจเบื้้�องหลัังบุุคคลที่่�ให้้สิ่่�งเหล่่านั้้�น กล่่าวโดย
สรุุปความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจสามารถสร้้าง "ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน" ของตนเองได้้

ข้้อกำำ�หนดทั่่�วไป
ความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจอาจได้้รับั การเสนอหรืือรัับเมื่่�อ:

คำำ�ตอบ:

> ต้้องสมเหตุุสมผลในด้้านของจำำ�นวนและต้้องไม่่ใช่่เงิินสด (หรืือเทีียบเท่่าเงิินสด
เช่่น บััตรของขวััญหรืือบััตรร้้านค้้า เว้้นแต่่ว่า่ จะเป็็ นของร้้านอาหาร Yum! และ
ภายในแนวทางสำำ�หรัับตลาดของคุุณ) และ

แน่่นอน แบรนด์์ของเรามีีร้า้ นอาหารที่่�ยอดเยี่่�ยม ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ และการบริิการลููกค้้า
ที่่�เยี่่�ยมยอด สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือสิ่่�งที่่�เราพึ่่�งพาเพื่่�อการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ การเผยแพร่่ข่า่ วลืือที่่�ผิิด ๆ เช่่น
นี้้�เป็็ นสิ่่�งที่่�ผิิด ที่่�จะทำำ�และเสี่่�ยงต่่อการทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของเรา และทำำ�ให้้เราอาจต้้องรัับผิิดชอบ

> มีีการเสนอหรืือมอบเพื่่�อวััตถุุประสงค์์การสร้้างไมตรีีจิติ ทั่่�วไป เช่่น การชมเชย
เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมการขาย การสาธิิตหรืือคำำ�อธิิบายเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษัทั และ

คำำ�ถาม:

> การเปิิ ดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจนั้้�นไม่่น่่าที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
ความอัับอายหรืือทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมถึึง Yum! และ

ตััวแทนหอการค้้าในท้้องที่่�ของฉัันมาเมื่่�อวานนี้้�เพื่่�อพููดคุุย ในระหว่่างการสนทนา เธอกล่่าวว่่าร้้าน
อาหารอื่่�น ๆ ในส่่วนนี้้�ของเมืืองมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับอััตราเงิินเฟ้้ อและเธอต้้องการ
เข้้าร่่วมกองกำำ�ลัังเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงค่่าจ้้างที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เธอถามว่่าเราจะเต็็มใจที่่�จะมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษา
ค่่าจ้้างเริ่่�มต้้นของเราในปัั จจุุบันั อย่่างน้้อยปีี หน้้าเพื่่�อประโยชน์์ของร้้านอาหารทั้้�งหมดในเมืือง
ได้้หรืือไม่่ ฉัันควรทำำ�อย่่างไร

> ถููกกฎหมายและได้้รับั อนุุญาตภายใต้้กฎหมายท้้องถิ่่�น กฎระเบีียบของรััฐบาล
และนโยบายขององค์์กรที่่�เป็็ นตััวแทนจากบุุคคลที่่�เสนอ รัับ หรืือรัับการ
อนุุเคราะห์์ และ
> ได้้รับั อนุุญาตภายใต้้นโยบายเฉพาะท้้องถิ่่�นหรืือภููมิภิ าคที่่�นำำ�มาใช้้สำำ�หรัับ
ตลาดของคุุณ ได้้รับั อนุุญาตในระดัับบริิหารของบริิษัทั ที่่�เหมาะสม และ
สะท้้อนให้้เห็็นอย่่างถููกต้้องในหนัังสืือและบัันทึึกของบริิษัทั และ

คำำ�ตอบ:

> ไม่่ได้้ถูกู เสนอ ให้้ หรืือยอมรัับในกรณีีที่่�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อโน้้มน้้าวเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจทางธุุรกิิจโดยมิิชอบเพื่่�อใช้้ตำำ�แหน่่งในทางที่่�ผิิด
หรืือมีีอิทิ ธิิพลต่่อการกระทำำ�ของพวกเขา (ดูู "การต่่อต้้านการทุุจริิต" ในหน้้า 24)
และ

ข้้อตกลงนี้้�อาจผิิดกฎหมาย ข้้อตกลงระหว่่างคู่่�แข่่งเรื่่�องค่่าจ้้างมัักเป็็ นการละเมิิดกฎหมาย
การแข่่งขััน แม้้จะมีีหอการค้้าเสนอข้้อเสนอแนะก็็สามารถมองเป็็ นข้้อตกลงระหว่่างร้้านอาหาร
ปรึึกษากัับฝ่่ ายกฎหมายเกี่่�ยวกัับการสนทนานี้้�ทัันทีี และขอคำำ�แนะนำำ�ว่่าจะจััดการอย่่างไรได้้

> ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับสถานที่่�และกิิจกรรมที่่�รวมถึึง "ความบัันเทิิงสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่" หรืือ
เหตุุการณ์์ เนื้้�อหา หรืือของที่่�ผิิดกฎหมาย
หากคุุณไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้อ้ กำำ�หนดเหล่่านี้้� ให้้ขอคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่ ายกฎหมาย
ของคุุณ หากคุุณได้้รับั ของขวััญหรืือข้้อเสนอที่่�คุุณคิิดว่่าอาจละเมิิดข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� แต่่
ด้้วยเหตุุผลบางอย่่างที่่�คุุณเชื่่�อว่่าคุุณไม่่ควรส่่งคืืนหรืือปฏิิเสธ คุุณจะต้้องได้้รับั
การอนุุมัติั จิ ากฝ่่ ายกฎหมายของคุุณในการที่่�จะเก็็บไว้้

ไปทีส่ ารบัญ
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เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ใช้้วิจิ ารณญาณ การกลั่่�นกรอง และดุุลยพิินิิจที่่�ดีีเมื่่�อให้้และรัับความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจ

ของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรองแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐมีีความเสี่่�ยงเป็็ นพิิเศษ ก่่อนเสนอหรืือ
ให้้ความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ คุุณต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า:
> ความโปร่่งใสและความซื่่�อสััตย์์ในกระบวนการและการบัันทึึกที่่�ถููกต้้องแม่่นยำำ�ในบัันทึึก
ของ Yum!
> จะไม่่มีกี ารละเมิิดกฎหมายหรืือนโยบายของบริิษัทั ในท้้องถิ่่�น

> ความเอื้้�อเฟื้้�อมีีค่า่ เพีียงเล็็กน้้อย (มููลค่่าเล็็กน้้อยสำำ�หรัับทั้้�งผู้้�ให้้และผู้้�รัับ) และเสนอเพื่่�อ
สะท้้อนความนัับถืือและความปรารถนาดีี เช่่น ของขวััญสำำ�หรัับเทศกาลตามประเพณีี
ต่่าง ๆ หรืือเหตุุการณ์์พิเิ ศษในชีีวิติ เช่่น งานแต่่งงานและการเกิิด

> เลืือกสถานที่่�ที่่�เหมาะสมและปานกลางในด้้านราคา เช่่น ร้้านอาหาร กิิจกรรมกีีฬา
โรงละคร หรืือกิิจกรรมทางสัังคมหรืือวััฒนธรรมอื่่�น ๆ
> แจ้้งหััวหน้้างานของคุุณและ ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! ทุุกครั้้�งที่่�การได้้รับั ความเอื้้�อเฟื้้�อ
ทางธุุรกิิจที่่�ได้้รับั มอบหรืือเสนอให้้ละเมิิดมาตรฐานเหล่่านี้้�
> หากมีีข้อ้ สงสััย ให้้ถาม

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:
> ร้้องขอหรืือการยอมรัับความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจโดยคาดหวัังว่่าจะได้้รับั ผลตอบแทน

> ไม่่มีกี ารตััดสิินใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการที่่� Yum! รอดำำ�เนิินการก่่อนที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐจะได้้รับั
ของขวััญหรืือรายงานโดยตรงจากเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ

> ให้้หรืือรัับของขวััญเงิินสด (หรืือสิ่่�งที่่�เทีียบเท่่าเงิินสด เช่่น บััตรของขวััญ เช็็คธนาคาร
ธนาณััติิ หลัักทรััพย์์การลงทุุน ตราสารที่่�เปลี่่�ยนมืือได้้ สิินเชื่่�อ หุ้้�น หรืือตััวเลืือกหุ้้�น)

> คุุณได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากฝ่่ ายกฎหมายของคุุณ และการรายงานทั้้�งหมดเกิิดขึ้้�นภายใต้้
ข้้อกำำ�หนดของนโยบายบริิษัทั ในพื้้�นที่่�ของคุุณ

> เข้้าร่่วมในกิิจกรรมที่่�จะทำำ�ให้้บุุคคลที่่�ให้้หรืือรัับความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจละเมิิดมาตรฐาน
ของนายจ้้างของเขาหรืือเธอ

ดููคำำ�แนะนำำ�ที่่�ให้้ไว้้ในส่่วนของเอกสารนี้้�ที่่�ชื่่�อ "การต่่อต้้านการทุุจริิต" และ นโยบายต่่อต้้าน
การทุุจริิตระหว่่างประเทศของ Yum! ซึ่่�งแนบมาเป็็ นส่่วนเสริิมของหลัักจรรยาบรรณนี้้� เพื่่�อ
เป็็ นแนวทางทางที่่�เฉพาะเจาะจงมากขึ้้�นในพื้้�นที่่�นี้้�

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

> ความเอื้้�อเฟื้้�อที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการส่่งเสริิมการขาย การสาธิิต หรืือคำำ�อธิิบาย
ของผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั (ตััวอย่่างเช่่น ของขวััญที่่�มีีโลโก้้เพื่่�อส่่งเสริิมแบรนด์์ของเราหรืือ
อาหารเพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ใหม่่)

> ทำำ�ความเข้้าใจกฎและกฎหมายที่่�อาจนำำ�ไปใช้้ก่่อนนำำ�เสนอหรืือรัับความเอื้้�อเฟื้้�อ
ทางธุุรกิิจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้อง

> การมีีส่ว่ นร่่วมในความบัันเทิิงหรืือกิิจกรรมใด ๆ ที่่�ผิิดกฎหมาย ผิิดจรรยาบรรณ มุ่่�งเน้้น
เรื่่�องเพศ หรืือไม่่สอดคล้้องกัับค่่านิิยมและมาตรฐานของเรา
> บัันทึึกความเอื้้�อเฟื้้�อทางธุุรกิิจอย่่างไม่่ถูกู ต้้องตามข้้อกำำ�หนดการรายงานตามนโยบาย
ของบริิษัทั

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!

การทำำ�งานกัับซััพพลายเออร์์
ซััพพลายเออร์์ของเราเป็็ นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าในความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจของเรา ความสััมพัันธ์์ของ
เรากัับซััพพลายเออร์์จะต้้องมีีลักั ษณะที่่�สื่่�อถึึงความซื่่�อสััตย์์และเป็็ นธรรม ควรเลืือก
ซััพพลายเออร์์จากปัั จจััยด้้านการแข่่งขััน เช่่น คุุณภาพ บริิการ เทคโนโลยีี และราคา นอกจากนี้้�
ซััพพลายเออร์์ควรแบ่่งปัั นความมุ่่�งมั่่�นของเราในเรื่่�องจริิยธรรม การปฏิิบัติั ติ าม และความยั่่�งยืืน

คำำ�ถาม:
เราจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�สััญญากัับบริิษัทั ท้้องถิ่่�นเพื่่�อจััดหาอุุปกรณ์์ทำำ�ความสะอาดและต้้องการหา
คนโดยด่่วน พี่่�ชายของฉัันมีีบริิษัทั และฉัันรู้้�ว่่าเขาสามารถให้้สิ่่�งที่่�เราต้้องการได้้ ทำำ�ไมเราไม่่
ประหยััดเวลาและพลัังงาน ด้้วยการว่่าจ้้างบริิษัทั ของเขาไปเลยล่่ะ ทำำ�ได้้หรืือไม่่
คำำ�ตอบ:

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ทำำ�ธุุรกิิจเฉพาะกัับซััพพลายเออร์์ที่่�ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
ของบริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงงาน การจ้้างงาน และสภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย

> ปกป้้ องข้้อมููลที่่�เป็็ นกรรมสิิทธิ์์ �ซึ่่�งแลกเปลี่่�ยนกัับซััพพลายเออร์์ผ่า่ นข้้อตกลงการรัักษา
ความลัับ
> ให้้เกีียรติิพันั ธสััญญา สััญญา และข้้อตกลงที่่�ทำำ�กัับซััพพลายเออร์์

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

> ให้้โอกาสในการแข่่งขัันสำำ�หรัับซััพพลายเออร์์ในการได้้ธุรุ กิิจจาก Yum! รวมถึึงธุุรกิิจ
ขนาดเล็็กและธุุรกิิจที่่�มีีเจ้้าของเป็็ นผู้้�หญิิง ชนกลุ่่�มน้้อย หรืือผู้้�ด้้อยโอกาส

ไม่่ได้้ การจ้้างพี่่�ชายของคุุณเพราะคุุณเชื่่�อใจเขาอาจเป็็ นทางเลืือกส่่วนตััวที่่�ดีี แต่่ไม่่จำำ�เป็็ น
ต้้องเป็็ นการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�ดีี เพราะจะเป็็ นการสร้้างผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนระหว่่าง
ความปรารถนาที่่�จะช่่วยพี่่�ชายของคุุณและความเป็็ นกลางของคุุณในการเลืือกซััพพลายเอ
อร์์ให้้บริิษัทั อย่่างไรก็็ตาม หากคุุณเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแก่่ Yum! และคุุณไม่่เกี่่�ยวข้้อง
กัับกระบวนการคััดเลืือกหรืือการจััดการซััพพลายเออร์์ (และไม่่มีผู้้�ที่่�
ี รายงานขึ้้�นตรงกัับคุุณ
เกี่่�ยวข้้องในการคััดเลืือก) บริิษัทั ของพี่่�ชายของคุุณอาจแข่่งขัันกัับซััพพลายเออร์์ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิ
อื่่�นได้้เพื่่�อให้้ได้้สัญ
ั ญา คุุณควรเปิิ ดเผยความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจนี้้�ในแบบสอบถามของ
หลัักจรรยาบรรณประจำำ�ปีี ของคุุณ

สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิ มและคำำ�แนะนำำ�

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:

> ดููที่่� หลัักจรรยาบรรณเรื่่�องซััพพลายเออร์์ของ Yum!

> ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในการเลืือกซััพพลายเออร์์ เช่่น การรัับของขวััญ
ผลตอบแทน หรืือผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�ไม่่เหมาะสม

> Yum! มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะที่่�ถููกกฎหมายและรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
หลัักจรรยาบรรณเรื่่�องซััพพลายเออร์์ของเราได้้รับั การพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อสร้้าง
ความคาดหวัังของเราว่่าซััพพลายเออร์์ของเราปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย
ทั้้�งหมด และเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม

> ธุุรกิิจที่่�มอบให้้กับั บริิษัทั ที่่�เป็็ นของญาติิหรืือเพื่่�อนสนิิทโดยไม่่เปิิ ดเผยผลประโยชน์์
ทัับซ้้อนต่่อผู้้�บริิหารให้้ทราบล่่วงหน้้า
> แนวทางของ ธุุรกิิจของ Yum! ที่่�ให้้กับั บริิษัทั ที่่�เป็็ นของบุุคคลซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กับั
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐซึ่่�งมีีส่ว่ นเกี่่�ยวในการค้้าใด ๆ กัับ Yum!
> สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือก่่อกวน สภาพที่่�ไม่่ปลอดภััย หรืือ
การกระทำำ�ผิิดอื่่�น ๆ ของคนงานในโรงงานของซััพพลายเออร์์
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ความคาดหวังของ Yum!:

พาณิ ชย์ระดับโลก
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

นอกจากนี้ หลายประเทศก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการส่งออกและการท�ำการค้ากับประเทศอืน่ ๆ
นิตบิ ุคคล และบุคคลและเกีย่ วข้องกับกิจกรรมบางอย่าง ข้อจ�ำกัดทางการค้ามีหลายรูปแบบ
รวมถึงการห้ามในเรือ่ ง:
> การส่่งออกไปยัังประเทศต้้องห้้าม
> การนำำ�เข้้าจากหรืือการค้้าในสถานที่่�ที่่�มีีต้น้ กำำ�เนิิดมาจากประเทศที่่�ระบุุเฉพาะหรืือที่่�ถููก
ลงโทษ
> การเดิินทางไปหรืือกลัับจากประเทศที่่�ถููกลงโทษ

> มั่่�นใจว่่า Yum! หรืือตััวแทนของบริิษัทั แจ้้งการนำำ�เข้้าและข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วนแก่่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
> คััดกรองธุุรกรรมทางธุุรกิิจตามกฎที่่�บัังคัับใช้้ซึ่่�งจำำ�กััดการทำำ�ธุุรกรรมกัับประเทศที่่�
ถูกลงโทษ บุคคล และผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งห้าม
> กลั่่�นกรองความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ และบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ ที่่�
เกีย่ วข้องในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณกับรายชือ่ ทีต่ อ้ งจับตาดูของรัฐบาล

ความมุ่งมัน่ ของเราทีม่ ตี ่ อลูกค้ า ร้ านอาหาร ผู้ซื้อ
แฟรนไชส์ และตลาด

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!

> ปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบควบคุุมการค้้าระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวกัับการนำำ�เข้้า
และส่งออก

> อย่่าร่่วมมืือกัับการปฏิิบัติั ทิ างการค้้าที่่�จำำ�กััดหรืือการคว่ำำ��บาตรที่่�ไม่่ได้้รับั อนุุญาตภายใต้้
สหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายท้องถิน่ ทีบ่ งั คับใช้ (เช่น การคว�่ำบาตรสันนิบาตรอาหรับของ
อิสราเอล) และรายงานการคว�่ำบาตรใด ๆ ทีค่ ณ
ุ ได้รบั

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:
> การสำำ�แดงเท็็จในแบบฟอร์์มศุุลกากรหรืือต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
> การใช้้ใบแจ้้งหนี้้�สำำ�หรัับสิินค้้านำำ�เข้้าซึ่่�งราคาที่่�แสดงไม่่ได้้แสดงมููลค่่าเต็็มหรืือคำำ�อธิิบาย
ของสิินค้้าไม่่สมบููรณ์์ หรืือประเทศต้้นทางไม่่ได้้ระบุุอย่่างถููกต้้อง
> การจ่่ายเงิินให้้กับั คนกลางเพื่่�อส่่งผ่่านไปยัังหน่่วยงานอื่่�น หรืือเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเปิิ ดเผย
ประเทศที่่�มาของเงิิน
คำำ�ถาม:

> การลงทุุนใหม่่ในประเทศที่่�ถููกลงโทษ
> ธุุรกรรมทางการเงิินและการค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเทศที่่�ถููกลงโทษหรืือบุุคคลและนิิติบุิ ุคคล
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
> การเข้้าร่่วมในการคว่ำำ��บาตรที่่�กำำ�หนดโดยบางประเทศ (เช่่น สัันนิิบาตอาหรัับกำำ�หนดให้้
มีการคว�่ำบาตรต่ออิสราเอลและสหรัฐอเมริกา กฎหมายต่อต้านการคว�่ำบาตรห้ามไม่ให้
Yum! มีสว่ นร่วมในการคว�่ำบาตร
สันนิบาตอาหรับ)
ข้้อจำำ�กััดทางการค้้ายัังรวมถึึงข้้อกำำ�หนดด้้านลิิขสิิทธิ์์ �สำำ�หรัับการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์หรืือเทคโนโลยีี
บางประเภท รายการของประเทศต้้องห้้ามและข้้อจำำ�กััดมีีการเปลี่่�ยนแปลงตามการเปลี่่�ยนแปลง
การเมืืองโลก

ฉัันกำำ�ลัังทำำ�งานกัับร้้านอาหารแบรนด์์ Yum! ในเอเชีียเพื่่�อจััดส่่งพััสดุุจากสหรััฐอเมริิกา ประเทศที่่�
ร้้านอาหารตั้้�งอยู่่�เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�ได้้ห้า้ มการนำำ�เข้้าอาหารบางรายการจากสหรััฐอเมริิกา ผู้้�ติิดต่่อ
ในพื้้�นที่่�ของฉัันขอให้้ฉันั ส่่งสิ่่�งของไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้านและ "เขาจะจััดการต่่อจากจุุดนั้้�น"
ฉัันจะทำำ�สิ่่�งนั้้�นได้้ไหม
คำำ�ตอบ:
ไม่่ได้้ ผู้้�ติิดต่่อในพื้้�นที่่�อาจใช้้แผนการที่่�ผิิดกฎหมายเพื่่�อนำำ�สิินค้้าต้้องห้้ามเข้้าประเทศในเอเชีีย
ผ่่านประเทศที่่�สาม แม้้ว่า่ สิ่่�งนี้้�อาจดููเหมืือนเป็็ นวิิธีที่่�ี ฉลาดแบบเลี่่�ยงกฎหมาย แต่่ก็มี็ แี นวโน้้มที่่�
ผิดกฎหมาย เอกสารการส่งออก-น�ำเข้าและการจัดส่งต้องแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องว่าสินค้า
ก�ำลังจะไปอยูท่ ใ่ี ดและจะใช้อย่างไร

ด้วยเหตุผลนี้ หากงานของคุณเกีย่ วข้องกับการขายหรือการจัดส่งข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำ� ตามกฎระเบียบทีใ่ ช้ และตรวจสอบกับฝ่ ายกฎหมายของคุณ
หากคุณไม่แน่ใจ คุณควรตรวจสอบข้อก�ำหนดการส่งออกเกีย่ วกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอืน่
"การส่งออก" ไม่เพียงแต่เป็ นการโอนสินค้าทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลที่
ถูกจ�ำกัดไปยังประชาชนของประเทศอืน่ โดย:
> การสนทนาทางอีีเมลหรืือโทรศััพท์์
> การสนทนาแบบตััวต่่อตััว หรืือ
> เยี่่�ยมชม สถานที่่�ของ Yum! (เช่่น การพกพาไฟล์์ของคุุณหรืือข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อ
แบ่งปั น ถ่ายโอน หรือส่ง)
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!

IV. ความมุ่่�งมั่่�นของเราต่่ อผู้้�ถืือหุ้้�นของเรา
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

โอกาสขององค์์กร

คำำ�ถาม:
ผ่่านการทำำ�งานของฉัันที่่� Yum! ฉัันเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาเชิิงพาณิิชย์์รูปู แบบใหม่่
ในเมืืองที่่�ฉัันเติิบโตมา ฉัันรู้้�ว่่าฉัันสามารถซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงได้้ในราคาที่่�
ไม่่แพงนัักเพราะคนส่่วนใหญ่่ไม่่คาดถึึงการพััฒนาในอนาคตในพื้้�นที่่�นั้้�น ฉัันสามารถซื้้�อ
อสัังหาริิมทรััพย์์ข้า้ งเคีียงโดยคาดหวัังว่่ามููลค่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นหลัังจากมีีการประกาศการพััฒนา
ใหม่่ได้้หรืือไม่่
คำำ�ตอบ:

พนัักงานมีีหน้้าที่่�ต่่อบริิษัทั ในการพััฒนาผลประโยชน์์ที่่�ถูกู ต้้องตามกฎหมายเมื่่�อมีีโอกาสให้้ทำำ�
ข้้อห้้ามของพนัักงาน:
> สร้้างโอกาสให้้ตัวั เองที่่�ค้้นพบผ่่านการใช้้ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ข้้อมููล หรืือตำำ�แหน่่ง
> ใช้้ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ข้้อมููล หรืือตำำ�แหน่่งเพื่่�อผลประโยชน์์ส่ว่ นบุุคคล
> แข่่งขัันโดยตรงหรืือโดยอ้้อมกัับบริิษัทั

เนื่่�องจากการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ส่ว่ นบุุคคลของคุุณนั้้�นขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููลและโอกาส
ที่่�คุุณเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ Yum! คุุณควรเปิิ ดเผยสถานการณ์์ต่่อฝ่่ ายบริิหารหรืือฝ่่ าย
กฎหมายของคุุณ และรัับคำำ�แนะนำำ�ก่่อนดำำ�เนิินการเจรจาหรืือธุุรกรรมใด ๆ มัันไม่่น่่าจะ
เป็็ นไปได้้ที่่�คุณ
ุ จะได้้รับั อนุุญาตให้้ซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์ก่่อนที่่�จะมีีการประกาศแผนพััฒนา
เนื่่�องจากจะเป็็ นการใช้้ประโยชน์์ส่ว่ นตััวจากโอกาสที่่�คุุณได้้เรีียนรู้้�ผ่่านบทบาทของคุุณกัับ
Yum! หากการทำำ�ธุุรกรรมได้้รับั การอนุุมัติั ิ คุุณจะต้้องเปิิ ดเผยในแบบสอบถามหลัักจรรยา
บรรณประจำำ�ปีี ของคุุณด้้วย

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

ในกรณีีที่่�ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจหรืือธุุรกรรมของคุุณอาจทัับซ้้อนกัับกิิจกรรมหรืือผลประโยชน์์
ทางธุุรกิิจของ Yum! โปรดแจ้้งหััวหน้้างานของคุุณหรืือฝ่่ ายกฎหมายของคุุณทัันทีีเพื่่�อให้้สามารถ
ตรวจสอบและแก้้ไขปัั ญหาได้้
หมายเหตุุ: แนวคิิดของโอกาสทางธุุรกิิจและคำำ�แนะนำำ�ข้้างต้้นนี้้�ใช้้กับั สมาชิิกที่่�ไม่่ใช่่พนัักงานของ
คณะกรรมการบริิษัทั เฉพาะในกรณีีที่่�โอกาสทางธุุรกิิจหรืือการแข่่งขัันเกิิดขึ้้�นจากความสามารถ
ของพวกเขาในฐานะ ผู้้�อำำ�นวยการ Yum!

ความคาดหวัังของ Yum!:
> เปิิ ดเผยการลงทุุนธุุรกิิจส่่วนตััว การทำำ�ธุุรกรรม หรืือกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�อาจรบกวนหรืือดูู
เหมืือนจะแทรกแซงโดยมีีผลประโยชน์์สูงู สุุดของ Yum!

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นเพื่่�อนร่่วมงาน:
> ลงทุุนในธุุรกิิจหรืือสิินทรััพย์์ที่่�บริิษัทั อาจต้้องการเข้้าร่่วมหรืือซื้้�อ
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ผลประโยชน์์ ทับั ซ้้อน
"ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน" เกิิดขึ้้�นเมื่่�อกิิจกรรมส่่วนตััว ทางสัังคม ทางการเงิิน หรืือทางการเมืืองของ
ใครบางคนเข้้ามาแทรกแซงหรืือดููเหมืือนจะรบกวนความภัักดีีต่่อ บริิษัทั หรืือความสามารถ
ในการตััดสิินใจโดยไม่่ลำำ�เอีียงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องของบริิษัทั ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนอาจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
พนัักงานหรืือผู้้�อำำ�นวยการ หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิดิ ของพนัักงานหรืือผู้้�อำำ�นวยการ ได้้ผล
ประโยชน์์ หรืือดููเหมืือนจะได้้รับั ประโยชน์์จาก การจััดการธุุรกิิจของ Yum!
พนัักงานและกรรมการของบริิษัทั ต้้องหลีีกเลี่่�ยง หรืือเปิิ ดเผยและได้้รับั การอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้าซึ่่�งอาจมีี
ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�รัับรู้้�ได้้

เมื่่�อมีีการระบุุถึงึ ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ผู้้�อำำ�นวยการควรแจ้้งที่่�
ปรึึกษาทั่่�วไปของ Yum! Brands, Inc. เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ ควรแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้าและ
เปิิ ดเผยในเวลาและรายละเอีียดที่่�เพีียงพอเพื่่�อให้้สามารถพิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและสถานการณ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องอย่่างเต็็มที่่� เพื่่�อให้้ทำำ�การตััดสิินใจและการแก้้ไขได้้ทันั เวลา
ห้้ามมิิให้้พนัักงานหรืือผู้้�อำำ�นวยการรัับค่่าตอบแทน (ในรููปแบบใด ๆ ก็็ตาม) สำำ�หรัับบริิการที่่�
ปฏิิบัติั ใิ นนามบริิษัทั จากแหล่่งอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากบริิษัทั โดยไม่่ได้้รับั อนุุมัติั จิ าก
คณะกรรมการบริิษัทั ก่่อน

ความคาดหวัังของ Yum!:
> หลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่�สามารถสร้้างหรืือแสดงให้้เห็็นถึึงผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน

ตััวอย่่างของผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นรวมไปถึึง:
> การมีีความเป็็ นเจ้้าของที่่�ไม่่เป็็ นผลอะไรและ / หรืือผลประโยชน์์ทางการเงิินใน คู่่�แข่่งหรืือ
ซััพพลายเออร์์ ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ หรืือบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ ของ Yum! ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับ Yum!
> ยอมรัับรููปแบบการชดเชยใด ๆ (เช่่น บริิการ เงิินสด รายการเทีียบเท่่าเงิินสด เช่่น
บััตรของขวััญ) หรืือของขวััญจาก คู่่�แข่่งหรืือซััพพลายเออร์์ ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ หรืือบุุคคลที่่�
สามอื่่�น ๆ ของ Yum! ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับ Yum! โดยไม่่ได้้เปิิ ดเผยและได้้รับั การอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้า
จาก Yum!
> มีีสมาชิิกในครอบครััว โดยตรง ที่่�ทำำ�งานให้้คู่่�แข่่งหรืือซััพพลายเออร์์ ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ หรืือ
บุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ ของ Yum! ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับ Yum! โดยไม่่ได้้เปิิ ดเผยและได้้รับั การอนุุมัติั ิ
ล่่วงหน้้าจาก Yum!
> มีีผู้้�รับั เหมาหรืือผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษานอก Yum! ให้้กับั คู่่�แข่่งหรืือซััพพลายเออร์์ ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์
หรืือบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ ของ Yum! ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับหรืือในนามของ Yum! โดยไม่่เปิิ ดเผย
และไม่่ได้้รับั การอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้าจาก Yum!
> มีีส่ว่ นร่่วมในธุุรกิิจการค้้าส่่วนตััวกัับ Yum!

> ปรึึกษากัับหััวหน้้างานของคุุณและฝ่่ ายกฎหมายของคุุณเพื่่�อแก้้ไขผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นเพื่่�อนร่่วมงาน:
> สร้้างอิิทธิิพลต่่อ การตััดสิินใจของ Yum! (ตััวอย่่างเช่่น การเลืือกซััพพลายเออร์์) เมื่่�อ
พวกเขาอาจมีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในผลที่่�เกิิดขึ้้�น
> ใช้้ เวลา อุุปกรณ์์ หรืือวััสดุุของ Yum! ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้นายจ้้างอื่่�น
> จ้้าง ส่่งเสริิม หรืือกำำ�กัับดููแลสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิดิ

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

> อยู่่�ในห่่วงโซ่่การรายงานของ พนัักงานของ Yum! ที่่�เป็็ นสมาชิิกในครอบครััวที่่� โดยตรง

> เปิิ ดเผยและแสวงหาการอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้าของสถานการณ์์ใด ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดผล
ประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

> ให้้หรืือรัับของกำำ�นััลหรืือการเลี้้�ยงรัับรอง หากการทำำ�เช่่นนั้้�นอาจทำำ�ให้้เกิิดอคติิหรืือมีี
อิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ (ดููที่่� "ของขวััญและความบัันเทิิง" ในหน้้า 10
> นำำ�ธุุรกิิจไปยัังซััพพลายเออร์์ที่่�เป็็ นเจ้้าของหรืือบริิหารจััดการโดยสมาชิิกในครอบครััว
โดยตรงของคุุณ (ดููที่่� "การทำำ�งานกัับซััพพลายเออร์์" ในหน้้า) 12

ตััวอย่่างเหล่่านี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน ผู้้�อำำ�นวยการ หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่� โดยตรง
"สมาชิิ กครอบครััว โดยตรง" รวมถึึงคู่่�สมรส พ่่อแม่่ พ่่อแม่่เลี้้�ยง ลุุก ลููกติิด พี่่�น้้อง พี่่�น้้องคนละ
พ่่อแม่่ หลานชาย หลานสาว ป้้ า ลุุง ปู่่�ย่่าตายาย ลููกหลาน เขย-สะใภ้้ และคนที่่�อาศััยอยู่่�ใน
บ้้านของคุุณ หรืือผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เชิิงรัักใคร่่กับั คุุณ ในเรื่่�องผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน คุุณไม่่ต้อ้ ง
รัับผิิดชอบต่่อการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมของสมาชิิกในครอบครััวที่่�ไม่่ได้้อยู่่�กัับคุุณ สำำ�หรัับ
สมาชิิกในครอบครััวที่่�ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�ในบ้้านของคุุณ คุุณแค่่ต้อ้ งกัังวลกัับสถานการณ์์เหล่่านั้้�นที่่�
คุุณรู้้�เท่่านั้้�น
การนำำ�ไปใช้้กัับผู้้อำ� �น
ำ วยการ — เนื่่�องจากตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่เหมืือนใครและหน้้าที่่�ความไว้้วางใจของ
ผู้้�อำำ�นวยการ นโยบายผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนของเราจึึงมีีการนำำ�ไปใช้้ที่่�แตกต่่างกัันสำำ�หรัับ
คณะกรรมการบริิษัทั ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนใหญ่่ไม่่ใช่่พนัักงานประจำำ�ของ Yum! และมีีส่ว่ นร่่วม
ในกิิจกรรมทางธุุรกิิจและทางอาชีีพที่่�สำำ�คััญซึ่่�งไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ Yum! ผู้้�อำำ�นวยการทุุกคนควร
ตรวจสอบให้้แน่่ใจอย่่างเพีียงพอว่่ามีีการเปิิ ดเผยและการประเมิินผลผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืืออาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งอาจคาดหวัังหรืือรัับรู้้�อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะส่่งผลกระทบ
ต่่อความเป็็ นอิิสระและการตััดสิินของผู้้�อำำ�นวยการในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้ Yum!

ไปทีส่ ารบัญ

15

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!

การค้้าหุ้้�นโดยอาศััยข้้อมููลภายใน

คำำ�ถาม:
ฉัันเป็็ นผู้้�จััดการของหนึ่่�งในร้้านอาหารของแบรนด์์ของเรา พี่่�ชายของฉัันเป็็ นเจ้้าของร้้าน
เบเกอรีีเล็็ก ๆ ที่่�เน้้นการจััดหาสิินค้้าท้้องถิ่่�นและขนมอบแบบพิิเศษ เขาต้้องการจ้้างให้้ฉันั ทำำ�
โครงการระยะสั้้�นเพื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการเงิินและการดำำ�เนิินงานของเขา
เพื่่�อดููว่า่ ฉัันสามารถช่่วยเขาปรัับปรุุงและสร้้างผลกำำ�ไรมากขึ้้�นได้้หรืือไม่่ จะเป็็ นไรไหมถ้้าฉััน
ทำำ�สิ่่�งนี้้�นอกเวลางาน
คำำ�ตอบ:
สิ่่�งนี้้�อาจได้้รับั อนุุญาตให้้ทำำ�ได้้เนื่่�องจากดููเหมืือนว่่าธุุรกิิจของพี่่�ชายของคุุณไม่่ใช่่คู่่�แข่่ง
โดยตรงของ Yum! อย่่างไรก็็ตามอาจมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�เนื่่�องจากเป็็ นธุุรกิิจร้้านอาหาร
ดัังนั้้�นก่่อนที่่�จะตกลง คุุณควรเปิิ ดเผยข้้อเสนอให้้หัวั หน้้างานของคุุณและได้้รับั การอนุุมัติั ิ
ก่่อนมีีเข้้าร่่วมในงาน

Yum! เคารพสิิทธิิและความคุ้้�มครองทางกฎหมายของการลงทุุนสาธารณะ นอกเหนืือจาก
ข้้อกำำ�หนดที่่�จะต้้องแจ้้งให้้นักั ลงทุุนทราบอย่่างถููกต้้องเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของ Yum! เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงการเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�ส่่งผลกระทบซึ่่�งสามารถสร้้างความไม่่สมดุุลของข้้อมููลใน
หมู่่�นัักลงทุุน นอกจากนี้้�แล้้ว ห้้ามพนัักงานและกรรมการทำำ�การซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์
(หุ้้�นพัันธบััตร ฯลฯ ) ของ Yum! หากพวกเขารู้้�เกี่่�ยวกัับ "ข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ"
เกี่่�ยวกัับ Yum! ในทำำ�นองเดีียวกััน พนัักงานและผู้้�อำำ�นวยการจะต้้องไม่่ซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ของ
บริิษัทั อื่่�นเมื่่�อพวกเขามีีข้อ้ มููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับบริิษัทั นั้้�น อัันเป็็ นผลมาจาก
การทำำ�งานให้้กับั Yum! บริิษัทั อื่่�น ๆ เหล่่านี้้�อาจรวมถึึงซััพพลายเออร์์ปััจจุุบันั หรืือในอนาคต หรืือ
ผู้้�ขายรายอื่่�น ๆ และข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะที่่�คุุณรู้้�มาอาจเป็็ นข้้อมููลความสำำ�คััญแม้้ว่า่
จะไม่่เป็็ นสาระสำำ�คััญต่่อ Yum!
ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะหมายถึึงข้้อมููลที่่�
> ไม่่ได้้เปิิ ดเผยให้้กับั บุุคคลทั่่�วไป และ

คำำ�ถาม:
ฉัันได้้พัฒ
ั นาความสััมพัันธ์์กับั นัักลงทุุนด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เป็็ นเจ้้าของอสัังหาริิมทรััพย์์
เชิิงพาณิิชย์์จำำ�นวนมากในพื้้�นที่่�ของฉััน เธอปล่่อยเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์หลายอย่่างของเธอให้้
Yum! และ ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ Yum! เธอขอให้้ฉันั พิิจารณาลงทุุนในกิิจการใหม่่ที่่�เธอกำำ�ลัังเริ่่�มต้้น
ซึ่่�งเะอจะสร้้างและให้้เช่่าพื้้�นที่่�หน้้าร้้านเล็็ก ๆ แก่่ผู้้�ค้า้ ปลีีก ฉัันสามารถลงทุุนได้้หรืือไม่่

เพราะนัักลงทุุนและนัักพััฒนาคนนี้้�ทำำ�ธุุรกิิจกัับยััม! Yum! และผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ Yum! ความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจใด ๆ ที่่�คุุณมีีกับั เธอจะทำำ�ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปัั จจััยหลายประการรวมถึึงความรัับผิิดชอบในงานของคุุณและการความเชื่่�อมโยงระหว่่าง
การลงทุุนใหม่่นี้้�และการลงทุุนทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ ของนัักลงทุุน / นัักพััฒนาคนนี้้� คุุณอาจจะหรืือ
อาจจะไม่่สามารถเจริิญก้้าวหน้้าไปกัับการลงทุุน ไม่่ว่า่ ในกรณีีใด ๆ คุุณไม่่ควรทำำ�การลงทุุน
โดยไม่่เปิิ ดเผยสถานการณ์์ต่่อหััวหน้้างานของคุุณและฝ่่ ายกฎหมายและโดยไม่่ได้้รับั
การอนุุมัติั ิ รวมถึึงการเปิิ ดเผยในแบบสอบถามหลัักจรรยาบรรณประจำำ�ปีี ของคุุณ

พนัักงานของเราหลายคนอาจมีีข้อ้ มููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะได้้อย่่างง่่าย ๆ โดยอาศััยตำำ�แหน่่ง
ของพวกเขา ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะอาจรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น:
> การแนะนำำ�การออกแบบร้้านอาหารที่่�เป็็ นนวััตกรรม

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

คำำ�ตอบ:

> นัักลงทุุนที่่�ได้้รับั การรัับรองน่่าจะพิิจารณาความสำำ�คััญในการตััดสิินใจว่่าจะซื้้�อหรืือขาย
หลัักทรััพย์์

> สััญญาใหม่่ที่่�สำำ�คัญ
ั
> การเปลี่่�ยนแปลงในเงิินปัั นผล
> การเปลี่่�ยนแปลงหรืือการลาออกของบุุคลากรที่่�สำำ�คััญ
> การควบรวมกิิจการ การร่่วมค้้า และการขายกิิจการ
> พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินคดีี
> งบกำำ�ไรและการคาดการณ์์ที่่�ยังั ไม่่เผยแพร่่
> การกระทำำ�ของรััฐบาลที่่�คาดไว้้เกี่่�ยวกัับ Yum! หรืืออุุตสาหกรรมของ Yum!
> ข้้อตกลงใบอนุุญาต
> แผนการตลาด
> การเปลี่่�ยนแปลงความสััมพัันธ์์ของผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์
> การละเมิิดความปลอดภััยทางไซเบอร์์ที่่�สำำ�คัญ
ั
หากคุุณมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งเหล่่านี้้� - และข้้อมููลนั้้�นไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ - คุุณอาจครอบครอง
ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ และคุุณจะต้้องไม่่ซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ความรู้้�ที่่�มีี
นั้้�น หากคุุณมีีข้อ้ สงสััยและไม่่ทราบว่่าข้้อมููลนั้้�นเป็็ นข้้อมููลสำำ�คััญและไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะหรืือ
ไม่่ คุุณควรติิดต่่อ ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! และขอคำำ�ชี้้�แจงและขอรัับการอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้าก่่อน
การซื้้�อขาย (หากมีี)
กฎนี้้�นำำ�ไปใช้้กับั ผู้้�ที่่�อยู่่�นอก Yum! ผู้้�ที่่�ได้้รับั ข้้อมููลจากพนัักงานคนหนึ่่�งของเรา (ตััวอย่่าง
เช่่น คู่่�สมรสของพนัักงาน เพื่่�อนหรืือนายหน้้า หรืือทนายความ นัักบััญชีี หรืือที่่�ปรึึกษาอื่่�น ๆ)

ไปทีส่ ารบัญ

16

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!
หมายความว่่า คุุณจะต้้องไม่่ให้้คนนอก Yum! รู้้� "ข่่าวคราว" เกี่่�ยวกัับข้้อมููลภายในของข้้อมููล
ซึ่่�งรวมถึึงการสนทนาบนอิินเทอร์์เน็็ตใน "ห้้องสนทนา" หรืือโซเชีียลมีีเดีีย เปิิ ดเผยข้้อมููลภายใน
เกี่่�ยวกัับ Yum! หรืือบริิษัทั อื่่�น ๆ ตามสถานที่่�และโอกาสที่่�มีีความจำำ�เป็็ นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�
ถููกกฎหมายของ Yum! และเมื่่�อคุุณมั่่�นใจว่่าข้้อมููลจะได้้รับั การจััดการอย่่างเหมาะสมเมื่่�อมีีการ
เปิิ ดเผยตามข้้อตกลงการรัักษาความลัับ ข้้อกำำ�หนดทางวิิชาชีีพ หรืือการป้้ องกัันอื่่�น ๆ
พนัักงานของ Yum! และผู้้�อำำ�นวยการควรซื้้�อขาย หุ้้�น Yum! ในแบบวิิธีที่่�ี เป็็ นกลยุุทธ์์การลงทุุน
ระยะยาว คุุณไม่่สามารถมีีส่ว่ นร่่วมในตััวเลืือกการซื้้�อขาย การขายในระยะสั้้�น ๆ การซื้้�อหรืือ
ขายหลัักทรััพย์์อนุุพันั ธ์์ หรืือการเก็็งกำำ�ไรอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ หลัักทรััพย์์ของ Yum! การทำำ�
ธุุรกรรมดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้เกิิดการซื้้�อขายข้้อมููลภายในที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือขาดความเชื่่�อมั่่�น
ในบริิษัทั

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ปกป้้ องข้้อมููลภายในที่่�เป็็ นสาระสำำ�คััญ และใช้้และเปิิ ดเผยตามความจำำ�เป็็ นเพื่่�อดำำ�เนิิน
งานของคุุณเท่่านั้้�น
> "บุุคคลภายใน" (พนัักงานที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามปกติิของตนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิ ด
เผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับบริิษัทั ) ควรทำำ�การซื้้�อขายเฉพาะใน หลัักทรััพย์์ของ Yum!:

•
•
•

คำำ�ถาม:
ฉัันเข้้าร่่วมในการเปิิ ดตััวนำำ�ร่่องของระบบซอฟต์์แวร์์ใหม่่ที่่�บริิษัทั ของเรากำำ�ลัังพิิจารณาที่่�จะซื้้�อ
จากบริิษัทั ขนาดเล็็กที่่�ขายเทคโนโลยีีที่่�มีกี ารซื้้�อขายหุ้้�นสาธารณะแบบจำำ�กััด ฉัันได้้ยินิ มาว่่าการ
ทดลองใช้้งานเป็็ นไปด้้วยดีี และเราเกืือบจะซื้้�อระบบของบริิษัทั นี้้� ฉัันคาดหวัังว่่าบริิษัทั ร้้านอาหาร
รายอื่่�น ๆ จะทำำ�ตามข้้อมููลของเราเนื่่�องจากประสิิทธิิภาพของซอฟต์์แวร์์นี้้� พี่่�สะใภ้้ของฉัันลงทุุนใน
หุ้้�นเทคโนโลยีีและรู้้�เรื่่�องพวกนี้้�มากมาย ฉัันสามารถบอกเธอเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� และให้้เธอตััดสิินใจว่่า
เธอคิิดว่่าบริิษัทั นี้้�เหมาะที่่�จะเป็็ นการลงทุุนที่่�ดีีหรืือไม่่
คำำ�ตอบ:
ไม่่ได้้อย่่างแน่่นอน ข้้อมููลที่่�คุุณมีีเกี่่�ยวกัับแผนการของ Yum! ที่่�จะใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั นี้้�อาจ
เป็็ นข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะเนื่่�องจากเป็็ นข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั เทคโนโลยีี
หากคุุณบอกเล่่าให้้กับั พี่่�สะใภ้้ของคุุณ คุุณจะละเมิิดข้้อกำำ�หนดของคุุณในการที่่�จะไม่่เปิิ ดเผยข้้อมููล
ที่่�เป็็ นความลัับ นอกจากนี้้� หากคุุณหรืือพี่่�สะใภ้้ใช้้ข้อ้ มููลในการลงทุุน คุุณอาจละเมิิดกฎหมายหลััก
ทรััพย์์ด้ว้ ย

ตามขั้้�นตอนการซื้้�อขาย "บุุคคลภายใน" หรืือ "บุุคคลที่่�ถููกจำำ�กััด" ของบริิษัทั
ระหว่่าง "ช่่วงเวลาการซื้้�อขาย" ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

หากการซื้้�อขายได้้รับั การอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้าโดย Yum! ฝ่่ ายกฎหมาย (หากถููกกำำ�หนด
โดยนโยบายของบริิษัทั )

> ปรึึกษากัับ ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! เมื่่�อใดก็็ตามที่่�คุุณวางแผนจะทำำ�การซื้้�อขายใน หลััก
ทรััพย์์ของ Yum! และไม่่แน่่ใจว่่าคุุณสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะหรืือ
ไม่่

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นเพื่่�อนร่่วมงาน:
> ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของ Yum! ในขณะที่่�ครอบครองข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะ
เกี่่�ยวกัับบริิษัทั
> เปิิ ดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับบริิษัทั แก่่ผู้้�อื่่�นที่่�อาจซื้้�อขายบน
พื้้�นฐานของข้้อมููลดัังกล่่าว
> สร้้างทางเลืือกการซื้้�อขาย การขายในระยะเวลาอัันสั้้�น การซื้้�อหรืือการขายตราสาร
อนุุพันั ธ์์ หรืือการซื้้�อตามสััดส่่วนผลกำำ�ไรของ หลัักทรััพย์์ของ Yum!
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การรายงานทางการเงิิ นที่่�ถููกต้้องแม่่นยำ�ำ
ข้้อมููลทางการเงิินและการเปิิ ดเผยอื่่�น ๆ ที่่� Yum! เปิิ ดเผยต่่อสาธารธต้้องสมบููรณ์์ ถููกต้้อง ทััน
เวลา ปราศจากข้้อความที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด และต้้องเข้้าใจได้้ ข้้อมููลทุุกอย่่างที่่�ส่่งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การสร้้างบัันทึึกทางการเงิินของเรา - รวมถึึงสิ่่�งต่่าง ๆ เช่่น เวลาและค่่าใช้้จ่า่ ย ใบสั่่�งซื้้�อของ
ผู้้�ขาย ใบแจ้้งหนี้้� บัันทึึกเงิินเดืือน ข้้อมููลสิินค้้าคงคลััง หรืือรายงานความปลอดภััย - กลายเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของบัันทึึกของบริิษัทั ที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วน คุุณควรปฏิิบัติั ติ ามการควบคุุมภายในและ
ข้้อกำำ�หนดทางบััญชีีที่่�บังั คัับใช้้เมื่่�อบัันทึึกข้้อมููลนี้้� คุุณควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเอกสารสำำ�รอง
(เช่่น ใบเสร็็จรัับเงิิน ใบแจ้้งยอดธนาคาร และสััญญาดำำ�เนิินการ) รัับรองข้้อมููลที่่�บัันทึึกไว้้ใน
หนัังสืือของบริิษัทั อย่่างชััดเจน

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ปฏิิบัติั ติ าม นโยบายการบััญชีี หลัักการบััญชีีที่่�เป็็ นที่่�ยอมรัับกัันโดยทั่่�วไปของ
สหรััฐอเมริิกา และ ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์สำำ�หรัับการบััญชีี
และการรายงานทางการเงิินของสหรััฐอเมริิกา
> ปฏิิบัติั ติ าม นโยบายการอนุุญาตของ Yum! เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีเพีียงเฉพาะผู้้�ที่่�ได้้รับั
อนุุญาตที่่�ดำำ�เนิินการตามสััญญาและอนุุมัติั กิ ารเบิิกจ่่าย
> ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการรายงานข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่ทางการเงิินและตััวชี้้�วััด
การดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้องและตรงตามเวลา

คำำ�ถาม:
ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ของคุุณเพิ่่�งรายงานการเปิิ ดร้้านใหม่่ 13 หน่่วยร้้านในเดืือน
ธัันวาคม ซึ่่�งมากกว่่าเป้้ าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ที่่� 12 หน่่วยร้้าน อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อคุุณตรวจสอบยอด
ขายกัับผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์เกี่่�ยวกัับร้้านใหม่่เหล่่านี้้�ในเดืือนมกราคม คุุณสัังเกตเห็็นร้้านอาหาร
สองแห่่งที่่�มีียอดขายที่่�ผิิดปกติิ เมื่่�อคุุณสอบถามผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์เกี่่�ยวกัับร้้านค้้าทั้้�งสองนี้้�
คุุณจะได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งต่่อไปนี้้�:
> ร้้านหนึ่่�งเปิิ ดเมื่่�อวัันที่่� 23 ธัันวาคมและต่่อมาปิิ ดสองวัันสุุดท้้ายของเดืือนธัันวาคม
เนื่่�องจากความกัังวลจากรััฐบาลท้้องถิ่่�น เกี่่�ยวกัับการอนุุญาตใช้้น้ำำ��และไฟฟ้้ า ร้้านค้้า
เปิิ ดใหม่่วันั ที่่� 3 มกราคม และเปิิ ดให้้บริิการมาตั้้�งแต่่นั้้�น
> ร้้านค้้าที่่�สองมีีการหยุุดชะงัักเล็็กน้้อยในห่่วงโซ่่อุุปทานเมื่่�อเปิิ ดตััวครั้้�งแรกในวัันที่่�
29 ธัันวาคม ทำำ�ให้้มียี อดขายเพีียง 1,500 บาทต่่อวััน ปัั ญหาห่่วงโซ่่อุุปทานได้้รับั
การแก้้ไขในวัันที่่� 2 มกราคม และนัับจากนั้้�นยอดขายเฉลี่่�ยต่่อวัันของร้้านค้้าเกิินกว่่า
30,000 บาท
แม้้ว่า่ ร้้านค้้าทั้้�งสองแห่่งนี้้�จะมีียอดขายในช่่วงปีี ที่่�ผ่า่ นมา แต่่ก็ยั็ งั ไม่่ชัดั เจนว่่าควรนัับเป็็ น
หน่่วยของร้้านตอนสิ้้�นปีี หรืือไม่่ คุุณควรทำำ�อะไร
คำำ�ตอบ:

> รัักษาไว้้ซึ่่�งการแบ่่งหน้้าที่่�และสัังเกตการควบคุุมดููแลที่่�เหมาะสม
> ให้้การคาดการณ์์และการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานที่่�ตรงไปตรงมา

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> บัันทึึกการทำำ�ธุุรกรรมหรืือการเปิิ ดเผยอื่่�น ๆ ที่่�เป็็ นเท็็จหรืือทำำ�ให้้เข้้าใจผิิด
> การปลอมยอดขาย รายได้้ หรืือข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ ให้้สูงู
ขึ้้�น

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

คุุณควรศึึกษานโยบายการรายงานหน่่วยเวอร์์ชันั ล่่าสุุดเสมอหากคุุณมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ในการนัับหน่่วยในตลาดของคุุณ เนื่่�องจากนโยบายดัังกล่่าวให้้หลัักเกณฑ์์เมื่่�อมีีการพิิจารณา
หน่่วยที่่�เปิิ ดอยู่่�

> อธิิบายธุุรกรรมในเอกสารและการสื่่�อสารได้้อย่่างถููกต้้อง

เพื่่�อเป็็ นการเตืือนความจำำ� การเปิิ ดหรืือปิิ ดของหน่่วยร้้านที่่�อาจเกิิดขึ้้�นมีีผลทั้้�งหมดเพราะ
การนัับหน่่วยที่่�มีีการรายงานทั้้�งภายในและภายนอกจะไม่่มีกี ารปัั ดเศษ หากมีีคำำ�ถามหรืือ
ความไม่่แน่่ใจว่่าควรมีีการนัับหน่่วยหรืือไม่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงรอบการรายงานสิ้้�นปีี
ของเรา คุุณควรติิดต่่อผู้้�ควบคุุมแผนกที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ� หากมีีข้อ้ สงสััยเกี่่�ยวกัับ
การจััดการที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือการรายงานอัันเป็็ นเท็็จเกี่่�ยวกัับหน่่วยหรืือการขายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับหน่่วยใหม่่ คุุณควรติิดต่่อ ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! และ / หรืือ แผนกตรวจสอบภายใน
ของ Yum!

> ร้้านค้้าที่่�ถููกนัับเป็็ นหน่่วยใหม่่ที่่�ยังั ไม่่เปิิ ดเต็็มตััว และร้้านค้้าที่่�ปิิดแต่่ยังั ไม่่ได้้รายงานว่่า
เป็็ นการปิิ ด

สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิ มและคำำ�แนะนำำ�

> การใช้้กลวิิธีกี ารบััญชีีเพื่่�อ "สร้้างรายได้้ให้้ดูรู าบรื่่�น" แจ้้งสิินทรััพย์์หรืือรายได้้ที่่�เกิินความ
จริิง หรืือสำำ�แดงภาระหนี้้�สิินหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยน้้อยเกิินจริิง

สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและคำำ�แนะนำำ� หรืือสำำ�เนาของ นโยบายการบััญชีีหรืือ นโยบาย
การอนุุญาตของ Yum! ติิดต่่อ ทีีมควบคุุมของ Yum! หรืือ ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum!

> กิิจกรรมที่่�มีีอคติิต่่อการค้้นหาการหัักบััญชีีอย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่�อลดผลการค้้นหาใน
ปัั จจุุบันั เพื่่�อให้้ผลลััพธ์์ / การเติิบโตในปีี หน้้าสููงขึ้้�น หรืือการค้้นหาเครดิิตเพื่่�อปลอม
ผลลััพธ์์ในปีี ปััจจุุบันั ให้้สูงู ขึ้้�น

หากต้้องการรายงานการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการรายงานทางการเงิิน ให้้ปรึึกษา
ขั้้�นตอนการร้้องเรีียนสำำ�หรัับเรื่่�องการบััญชีีและการตรวจสอบของ Yum!

> การสร้้างบััญชีีการเงิินที่่�ไม่่เปิิ ดเผยหรืือไม่่บันั ทึึก
> เลี่่�ยงหรืือยกเลิิกการควบคุุมภายในโดยไม่่เหมาะสม

ไปทีส่ ารบัญ

18

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!

การปกป้้ องทรััพย์์สิินและข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับ

ความคาดหวังของ Yum!:

การสููญเสีีย การโจรกรรม และการใช้้ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ในทางที่่�ผิิดมีีผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ
ของบริิษัทั และผลกำำ�ไรของบริิษัทั เช่่นเดีียวกัับคู่่�แข่่งของเรา ความสำำ�เร็็จของ Yum! ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความลัับและข้้อมููลลัับบางอย่่างซึ่่�งเราทุุกคนมีีหน้้าที่่�ปกป้้ อง คุุณถููกคาดหวัังว่่าจะปกป้้ องและใช้้
ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ที่่�ได้้รับั มอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และหลีีกเลี่่�ยงการละเมิิดสิินทรััพย์์
ที่่�เป็็ นของผู้้�อื่่�น (เช่่น คู่่�แข่่ง ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ หรืือซััพพลายเออร์์)
คำำ�ว่่า "สิินทรััพย์์" รวมถึึงสิ่่�งต่่อไปนี้้�:

> ปกป้้ องการเข้้าถึึงสถานที่่�ของบริิษัทั และปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดของการเข้้า การออก
และป้ ายชือ่
> ใช้้สินิ ทรััพย์์ที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของเรา รวมถึึงวััตถุุดิบิ และผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิโภค
ได้อย่างรับผิดชอบและปลอดภัยจากการโจรกรรม การท�ำลาย หรือการละเมิด
> รายงานเวลาทำำ�งานอย่่างถููกต้้อง
> ใช้้เฉพาะเว็็บไซต์์ที่่�ได้้รับั อนุุญาตจากบริิษัทั และวิิธีกี ารทำำ�งานร่่วมกัันที่่�ผ่่านการอนุุมัติั ิ
สำำ�หรัับการทำำ�งานกัับผู้้�อื่่�นทางออนไลน์์หรืือบนแพลตฟอร์์มอิิเล็็กทรอนิิกส์์

> สิินทรััพย์์ที่่�จับั ต้้องได้้ อสัังหาริิมทรััพย์์ สิินค้้าคงคลััง และบัันทึึก
> สิินทรััพย์์ทางการเงิิน เงิินสด และสิ่่�งที่่�เทีียบเท่่าเงิินสด
> สิินทรััพย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ เครืือข่่ายข้้อมููล และระบบคอมพิิวเตอร์์และไฟล์์ รวมถึึงระบบ
อีีเมล และคอมพิิวเตอร์์หรืือโน้้ตบุ๊๊�กที่่�มอบหมายให้้แก่่บุุคคล
> ทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญา ความลัับทางการค้้า และสิิทธิิบัตั ร
> ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับและเป็็ นกรรมสิิทธิ์์ � เช่่น การวิิเคราะห์์ทางการเงิิน สููตรและแบบจำำ�ลอง
รวมถึึงสููตรผลิิตภััณฑ์์และส่่วนผสม

ควรให้้ความใส่่ใจและใช้้ความคิิดเป็็ นพิิเศษต่่อการโพสต์์หรืือการส่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือข้้อมููล
ของบริิษัทั อย่่าโพสต์์ข้อ้ มููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนบนเว็็บไซต์์ บล็็อก โซเชีียลมีี
เดีีย การร่่วมมืือออนไลน์์ที่่�ไม่่ผ่า่ นการอนุุมัติั ิ การจััดเก็็บไฟล์์ออนไลน์์ที่่�ไม่่ได้้รับั การอนุุมัติั หิ รืือ
สถานที่่�ที่่�คล้้ายกััน ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ความลัับของข้้อมููลตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่อการถููกขโมยหรืือใช้้ใน
ทางที่่�ผิิด แม้้แต่่อีเี มลหรืือช่่องทางการสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ดูเู หมืือนว่่า "ปลอดภััย" อาจ
ไม่่เหมาะสมโดยเฉพาะสำำ�หรัับข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนหรืือมีีค่า่ หากคุุณมีีข้อ้ กัังวลเกี่่�ยวกัับการ
ส่่งข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนอย่่างปลอดภััย โปรดติิดต่่อแผนกไอทีีในพื้้�นที่่�ของคุุณหรืือสมาชิิกของทีีม
การจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีทั่่�วโลก

> ปฏิิบัติั ติ ามแนวทางความปลอดภััยที่่�ออกแบบมาเพื่่�อปกป้้ องพนัักงาน สถานที่่� ข้้อมููล
และเทคโนโลยีี
> เปลี่่�ยนรหััสผ่่านคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่ายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายและมาตรฐาน
ของเรา รวมถึึงนโยบายการจััดการความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีทั่่�วโลก
> ตรวจสอบรายงานค่่าใช้้จ่า่ ย การชำำ�ระเงิินของผู้้�ขาย ยอดคงเหลืือในบััญชีี รายการ
บัันทึึกรายวััน ตััวเลขเงิินเดืือน และผลต่่างงบประมาณสำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�ผิิดปกติิ
> ระบุุและปกป้้ องทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาจากการเปิิ ดเผยหรืือการใช้้โดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต
ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

โดยทั่่�วไปแล้้วสิินทรััพย์์ของบริิษัทั ไม่่ควรถููกนำำ�ไปใช้้หรืือใช้้เพื่่�อเหตุุผลส่่วนตััว ยกเว้้นตามที่่�ได้้รับั
อนุุญาตเป็็ นการเฉพาะ (ตััวอย่่างเช่่น ในกรณีีของยานพาหนะของบริิษัทั ที่่�มอบหมายให้้บุุคคลหรืือ
สิินทรััพย์์อื่่�น ๆ ที่่�มีีการมอบหมายให้้) อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีสถานการณ์์เกิิดขึ้้�นในกรณีีที่่�การใช้้งาน
ส่่วนบุุคคลเกิิดขึ้้�นไม่่บ่อ่ ยและจำำ�กััดเฉพาะการใช้้ส่ว่ นตััวถืือเป็็ นการยอมรัับได้้ เมื่่�อสถานการณ์์ดังั
กล่่าวเกิิดขึ้้�น ให้้ใช้้วิจิ ารณญาณที่่�ดีี สามััญสำำ�นึึก และปรึึกษาปัั ญหากัับผู้้�จััดการของคุุณหากมีีข้อ้
สงสััยเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้งาน จะต้้องส่่งสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ในมืือของพนัักงานคืืนบริิษัทั
เมื่่�อมีีการร้้องขอ และในทุุกกรณีีเมื่่�อการจ้้างงานสิ้้�นสุุดลง

> ปรึึกษากัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีของเราเกี่่�ยวกัับวิิธีกี ารปกป้้ องข้้อมููล โดยเฉพาะ
ข้้อมููลที่่�มีีค่า่ หรืือที่่�มีีความละเอีียดอ่่อนที่่�เราต้้องการส่่งหรืือแชร์์ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

> เคารพสิิทธิิบัตั รที่่�ถููกต้้อง วััสดุุที่่�มีลิี ขิ สิิทธิ์์ � ข้้อมููลที่่�เป็็ นกรรมสิิทธิ์์ � และทรััพย์์สินิ ทาง
ปัั ญญาที่่�ได้้รับั การคุ้้�มครองอื่่�น ๆ ของผู้้�อื่่�น
> ให้้เกีียรติิข้อ้ ตกลงการรัักษาความลัับและการไม่่เปิิ ดเผยที่่�ทำำ�กัับผู้้�อื่่�น

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> การเข้้าไปในสถานที่่�หรืือตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งที่่�จำำ�กััดโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต
> การโจรกรรม การทำำ�ลาย หรืือการละเมิิดทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั
> การใช้้หรืือการเปิิ ดเผยข้้อมููลที่่�ได้้รับั ความคุ้้�มครองภายใต้้สิทิ ธิิบัตั ร ลิิขสิิทธิ์์ � หรืือ
เครื่่�องหมายการค้้า
> ทำำ�สำำ�เนาซอฟต์์แวร์์โดยไม่่มีใี บอนุุญาตสำำ�หรัับการใช้้งานส่่วนตััวหรืือธุุรกิิจ
> การใช้้คอมพิิวเตอร์์หรืือเครืือข่่ายของบริิษัทั เพื่่�อส่่งอีีเมลหรืือเข้้าถึึงเว็็บไซต์์ที่่�ไม่่เหมาะ
สมกัับสถานที่่�ทำำ�งาน
> การใช้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์ �ของ
นายจ้้างเก่่า
> การแชร์์ทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาที่่�เป็็ นของซััพพลายเออร์์หนึ่่�งกัับซััพพลายเออร์์รายอื่่�น
> พนัักงานนำำ�ข้้อมููลที่่�เป็็ นกรรมสิิทธิ์์�เมื่่�อออกจากการจ้้างงานโดยบริิษัทั
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การจััดการบัันทึึก

คำำ�ถาม:

บัันทึึกของบริิษัทั ควรได้้รับั การเก็็บรัักษาตามนโยบายที่่�ควบคุุมการสร้้าง การจััดเก็็บ การบำำ�รุุง
รัักษา การดึึงข้้อมููลคืืน และการทำำ�ลายบัันทึึกเหล่่านั้้�น โปรดทราบว่่าบัันทึึกอาจมีีหลายรููปแบบ
เช่่น:

เมื่่�อเพื่่�อนของฉัันเข้้ามาในร้้านอาหาร ฉัันมัักจะให้้มันั ฝรั่่�งทอดโดยไม่่คิดิ ค่่าใช้้จ่า่ ย เป็็ นแค่่นิิดหน่่อย นี่่�เป็็ นเรื่่�องเล็็ก ๆ น้้อย ๆ ใช่่ไหม
คำำ�ตอบ:

> บัันทึึกกระดาษ

ไม่่ใช่่ การมอบผลิิตภััณฑ์์ในปริิมาณเท่่าใดก็็ตามหากไม่่ได้้รับั อนุุญาตถืือเป็็ นการละเมิิด
นโยบายของบริิษัทั การสููญเสีียทรััพย์์สินิ เล็็กน้้อยเมื่่�อมานำำ�คููณทั่่�วทั้้�งธุุรกิิจของเราสามารถ
เพิ่่�มค่่าใช้้จ่า่ ยมากขึ้้�นสำำ�หรัับเราและผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ของเรา

> บัันทึึกอิิเล็็กทรอนิิกส์์
> ภาพ
> ภาพวาด

คำำ�ถาม:

> วิิดีโี อ

พนัักงานใหม่่ในกลุ่่�มการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของเราให้้คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ตามสููตร
และผลิิตภััณฑ์์ที่่�เขาคิิดขึ้้�นขณะทำำ�งานอยู่่�ที่่�ที่่�ทำำ�งานสุุดท้้ายของเขา เขาบอกว่่าเขาเป็็ น
ผู้้�คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้� การใช้้ความคิิดและสููตรเหล่่านี้้�เป็็ นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้หรืือไม่่เพราะเขา
ทำำ�งาน ให้้เราในตอนนี้้�

> ภาพถ่่าย

คำำ�ตอบ:

คุุณควรปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่�งระงัับเอกสาร และนโยบายการถนอมรัักษาและการเก็็บรัักษาเอกสาร

ความคาดหวัังของ Yum!:
> เก็็บหรืือทิ้้�งเอกสารตามนโยบายการเก็็บรัักษาเอกสาร

คำำ�ถาม:
ฉัันกำำ�ลัังเผชิิญกัับความท้้าทายส่่วนตััว และต้้องการสื่่�อสารกัับทนายความ และแพทย์์ของตััว
เองเป็็ นครั้้�งคราวเกี่่�ยวกัับปัั ญหาเหล่่านั้้�น ฉัันได้้รับั อนุุญาตให้้ใช้้คอมพิิวเตอร์์และอีีเมลของ
บริิษัทั เพื่่�อสิ่่�งนี้้�หรืือไม่่
คำำ�ตอบ:
อนุุญาตให้้ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์และระบบอีีเมลของบริิษัทั ได้้ตามสมควร อย่่างไรก็็ตาม
ระบบเหล่่านี้้�เป็็ นของ Yum! และควบคุุมโดย Yum! ดัังนั้้�น โปรดทราบว่่าการสื่่�อสาร
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�คุณ
ุ ส่่งหรืือรัับโดยใช้้ทรััพยากรของ บริิษัทั ไม่่จำำ�เป็็ นต้้องเป็็ นส่่วนตััว และ
ภายใต้้กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ อาจถููกเก็็บไว้้ เข้้าถึึง หรืือตรวจสอบโดยบริิษัทั ดัังนั้้�น คุุณควร
พิิจารณาใช้้ระบบและอุุปกรณ์์ส่ว่ นตััวของคุุณเองเพื่่�อส่่งหรืือรัับการสื่่�อสารที่่�เป็็ นความลัับหรืือ
ละเอีียดอ่่อนเช่่นที่่�อธิิบายไว้้ข้า้ งต้้น (ดููความเป็็ นส่่วนตััวและความลัับในหน้้า 23

> จััดเก็็บเอกสารในสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย
> เมื่่�อทิ้้�งเอกสารตามนโยบายของเรา โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเอกสารที่่�มีีข้อ้ มููลที่่�เป็็ น
ความลัับหรืือข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�นถููกย่่อยหรืือถููกทำำ�ลายอย่่างสมบููรณ์์

ความมุ่งมัน่ ของเราต่ อผู้ถอื หุ้นของเรา

อาจจะไม่่ หากสููตรเป็็ นกรรมสิิทธิ์์ �และเป็็ นความลัับ ส่่วนใหญ่่มักั เป็็ นของนายจ้้างเก่่าของเขา
ซึ่่�งจ่่ายเงิินให้้เขาพััฒนาสิ่่�งเหล่่านั้้�น คุุณควรปรึึกษาแผนกกฎหมายของคุุณเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�ต้้อง
ทำำ� ซึ่่�งอาจหมายถึึงการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้หรืือเปิิ ดเผยสููตรภายใน Yum!

> เมื่่�อมีีการออกคำำ�สั่่�งพัักเพื่่�อการดำำ�เนิินคดีีหรืือการสอบสวน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการ
ปฏิิบัติั ติ ามอย่่างเต็็มที่่�จนกว่่าจะมีีการยกเลิิกคำำ�สั่่�งระงัับชั่่�วคราว

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:
> ทำำ�ลายหรืือดััดแปลงเอกสารที่่�เป็็ นเรื่่�องของการแจ้้งเตืือนเพื่่�อรัักษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการฟ้้ องร้้องจริิงหรืือที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
> การเก็็บไฟล์์เก่่าหรืือเอกสารไว้้เกิินระยะเวลาเก็็บรัักษา
> การจััดเก็็บบัันทึึกที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในที่่�ที่่�ควรอยู่่�หรืืออาจไม่่ปลอดภััย
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V. ความมุ่่�งมั่่�นของเราต่่ อพนัักงานของเรา
ความมุ่่�งมั่่�นของเรา

การเคารพและการให้้เกีียรติิ ซึ่่�งกัันและกััน	

Yum! และบริิษัทั ในเครืือมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจว่่าพนัักงานของเราได้้รับั การปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ย
ความเคารพและให้้เกีียรติิ ซึ่่�งรวมถึึงสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปราศจากการเลืือกปฏิิบัติั ิ
การล่่วงละเมิิด การรัังแก สารเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมาย และสภาพที่่�ไม่่ปลอดภััย

ควรแสดงการเคารพและการให้้เกีียรติิซึ่่�งกัันและกัันเมื่่�อมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เพื่่�อนร่่วมงานของคุุณ
คุุณควรป้้ องกัันพฤติิกรรมทุุกรููปแบบที่่�จะกระทบต่่อความไว้้วางใจ คุุณภาพของสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน หรืือความซื่่�อสััตย์์ในการตััดสิินใจ Yum! ห้้ามพฤติิกรรมที่่�ก่่อกวน ขััดขวาง หรืือ
สร้้างวิิธีกี ารใด ๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�มีีลักั ษณะคุุกคาม ข่่มขู่่� หรืือก้้าวร้้าว

โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน	

ความคาดหวัังของ Yum!:

การดึึงดููดและรัักษาคนที่่�ดีีที่่�สุดุ บวกกัับการรัักษากลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความสามารถหลากหลายนั้้�น
ต้้องดููแลไปพร้้อมๆกััน ยััม! ค้้นหา จ้้าง ชดเชย พััฒนา ส่่งเสริิม อบรมสั่่�งสอน และเลิิกจ้้าง
บุุคคลตามผลงานที่่�แท้้จริิง และจะไม่่คำำ�นึึงถึึงเชื้้�อชาติิ สีีผิวิ ลััทธิิ ศาสนา เพศ (รวมถึึงการตั้้�ง
ครรภ์์ การคลอดบุุตร และเงื่่�อนไขทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตั้้�งครรภ์์ การคลอดบุุตร
และการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่) อายุุ ความพิิการทางจิิตหรืือทางร่่างกาย ภาวะทางการแพทย์์
ที่่�ได้้รับั การคุ้้�มครอง ความบกพร่่องทางร่่างกาย ข้้อมููลทางพัันธุุกรรม รสนิิยมทางเพศ เพศ
อััตลัักษณ์์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การเหมารวมทางเพศ ชาติิกำำ�เนิิด บรรพบุุรุษุ
สััญชาติิ แหล่่งกำำ�เนิิดทางสัังคมหรืือชาติิพันั ธุ์์� สถานะทางทหารหรืือทหารผ่่านศึึก สถานภาพ
การสมรส สถานะการเป็็ นพลเมืือง ความเกี่่�ยวข้้องทางการเมืือง หรืือสถานะที่่�ได้้รับั การ
คุ้้�มครองทางกฎหมายอื่่�นๆ

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการจ้้างงานโดยพิิจารณาจากความสามารถและคุุณความดีีของแต่่ละ
บุุคคล ไม่่ใช่่จากลัักษณะส่่วนบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
> จััดหาที่่�พัักและความช่่วยเหลืือตามความเชื่่�อทางศาสนาตามสมควร และที่่�พัักและ
ความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับผู้้�พิิการ

> ปฏิิบัติั ต่ิ ่อผู้้�อื่่�นตามที่่�คุุณต้้องการให้้มีคี นปฏิิบัติั ต่ิ ่อคุุณ
> รัับทราบและเคารพบุุคคลที่่�มีีมุมุ มองที่่�อาจแตกต่่างจากมุุมมองของคุุณเอง
> ทำำ�งานผ่่านความไม่่ลงรอยกัันหรืือความขััดแย้้งในลัักษณะที่่�ซื่่�อสััตย์์ สุุภาพ และ
สร้้างสรรค์์
> รัักษาบรรยากาศการทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> การก้้าวล่่วงหรืือการล่่วงละเมิิดทางเพศที่่�ไม่่ต้อ้ งการหรืือไม่่เหมาะสม
> เรื่่�องตลกที่่�ไม่่เหมาะสม ความคิิดเห็็นก้้าวร้้าว อีีเมลที่่�ทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีีย หรืืองานศิิลปะหรืือ
ภาพถ่่ายที่่�ไม่่เหมาะสม
> การแกล้้ง การข่่มขู่่� การคุุกคาม การเล่่นพรรคเล่่นพวก การดููหมิ่่�นผู้้�อื่่�นทางวาจาหรืือ
ทางกาย
คำำ�ถาม:

> เห็็นคุุณค่่าของความหลากหลาย การอยู่่�ด้้วยกััน และการทำำ�งานเป็็ นทีีม

เรามีีคนในทีีมของเราที่่�มีีความบกพร่่องทางการได้้ยินิ เขาเป็็ นพนัักงานที่่�ทำำ�งานยอดเยี่่�ยม เขา
สามารถพููดได้้ แต่่เขาฟัั งดููแตกต่่างจากคนอื่่�นมาก มีีบางคนล้้อเขาลัับหลััง ฉัันเห็็นว่่ามัันน่่าอาย
และไม่่ดีสำำ�
ี หรัับการทำำ�งานเป็็ นทีีม ฉัันควรทำำ�อย่่างไร

> รัับรู้้�และชดเชยพนัักงานตามผลการปฏิิบัติั งิ าน

คำำ�ตอบ:

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:
> ตััดสิินบุุคคลตามรููปลัักษณ์์ภายนอก ภููมิหิ ลัังเชื้้�อชาติิ เชื้้�อชาติิ หรืือปัั จจััยอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องกัับความสามารถหรืืองานที่่�รัับผิิดชอบ
> เลืือกปฏิิบัติั ต่ิ ่อบุุคคลด้้วยเหตุุผลที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือผิิดกฎหมายเมื่่�อทำำ�การตััดสิินใจ
เกี่่�ยวกัับการจ้้างงานหรืือการทำำ�งานที่่� Yum!

ความประพฤติิที่่�คุณ
ุ อธิิบายคืือการสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ไม่่ดีต่ี ่อสุุขภาพ และไม่่
สามารถยอมรัับได้้ คุุณมีีหลายทางเลืือก คุุณสามารถลองพููดคุุยกัับคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง - บ่่อยครั้้�ง
ที่่�ความกดดัันจากเพื่่�อนสามารถแก้้ไขปัั ญหาเหล่่านี้้�ได้้สำำ�เร็็จ คุุณสามารถแจ้้งข้้อกัังวลของ
คุุณกัับฝ่่ ายบริิหารหรืือฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลซึ่่�งได้้รับั การฝึึกอบรมมากให้้จัดั การกัับปัั ญหาดััง
กล่่าว นอกจากนี้้� The Speak Up Helpline ซึ่่�งเป็็ นสายด่่วนด้้านความซื่่�อสััตย์์ของเราก็็พร้้อมให้้
บริิการสำำ�หรัับการแจ้้งข้้อกัังวล

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

> สร้้างแรงบัันดาลใจความยิ่่�งใหญ่่และเฉลิิมฉลองความสำำ�เร็็จของเราด้้วยกััน

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!

การปฏิิ บัติั ิ ต่่อแรงงานอย่่างเป็็ นธรรม

ความคาดหวัังของ Yum!:

การปฏิิบัติั ต่ิ ่อแรงงานอย่่างเป็็ นธรรมทำำ�มากกว่่าแค่่ทำำ�ให้้ Yum! ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายแรงงานและ
การจ้้างงานที่่�บัังคัับใช้้ พวกเขาช่่วยให้้เราดึึงดููดและรัักษาคนเก่่ง ๆ ที่่�ดีีที่่�สุดุ สำำ�หรัับทีีมงานของเรา
Yum! มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเสรีีภาพในการสมาคม การ
เจรจาต่่อรองร่่วมกััน การย้้ายถิ่่�นฐาน ค่่าจ้้าง ชั่่�วโมง และผลประโยชน์์ รวมถึึงกฎหมายที่่�ห้้ามการ
บัังคัับใช้้แรงงานและเด็็ก

ความคาดหวัังของ Yum!:

> ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายข้้อบัังคัับและนโยบายความปลอดภััยที่่�บัังคัับใช้้ทั้้�งหมดและ
สนัับสนุุนให้้คนรอบข้้างกระทำำ�เช่่นเดีียวกััน
> ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการบำำ�รุุงรัักษาตามปกติิสำำ�หรัับอาคาร เครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์
> บำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ปฐมพยาบาลที่่�เพีียงพอต่่อการตอบสนองต่่อการบาดเจ็็บในสถาน
ที่่�ทำำ�งานทั่่�วไป
> แจ้้งฝ่่ ายบริิหารทัันทีีที่่�มีอุี ุบัติั เิ หตุุ การบาดเจ็็บ การเจ็็บป่่ วย ภาวะที่่�ไม่่ปลอดภััย หรืือ
การคุุกคามความรุุนแรง

> ตรวจสอบสิิทธิ์์ �การจ้้างงานของพนัักงาน
> ชดเชยพนัักงานอย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ�สำำ�หรัับชั่่�วโมงปกติิและชั่่�วโมงการทำำ�งานล่่วงเวลาตาม
กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้และในเวลาที่่�เหมาะสม
> รัักษาสััปดาห์์การทำำ�งาน ช่่วงเวลาพััก วัันหยุุดและผลประโยชน์์ตามกฎหมายที่่�ใช้้บังั คัับ

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
กิิจกรรมหรืือภาวะที่่�ไม่่ปลอดภััยเช่่น:
> การปิิ ดใช้้งานหรืือโยกย้้ายการควบคุุมความปลอดภััยหรืือการปกป้้ องอุุปกรณ์์และ
เครื่่�องจัักร

> จ้้างงานบุุคคลที่่�มีีการบัันทึึกคุุณสมบััติกิ ารจ้้างงานที่่�เป็็ นเท็็จหรืือไม่่มีเี อกสารรัับรอง

> ทางหนีีไฟหรืือทางออกฉุุกเฉิินที่่�ถููกขวาง

> บีีบบัังคัับพนัักงานให้้ต่่อรองร่่วมกัันหรืือแทรกแซงความสามารถเพื่่�อการกระทำำ�เช่่นนั้้�น

> การเดิินสายไฟที่่�ยื่่�นออกมาหรืือไม่่ปลอดภััย

> สร้้างสััปดาห์์การทำำ�งานที่่�เกิินข้้อจำำ�กััดทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

> อุุปกรณ์์ปฏิิบัติั งิ านของพนัักงาน (เช่่น อุุปกรณ์์ทำำ�อาหาร) ที่่�ขััดกัับมาตรฐานของ
บริิษัทั

> ไม่่สามารถจ่่ายเงิินพนัักงานตามจำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งานทั้้�งหมด หรืือทำำ�การหัักค่่าจ้้าง
หรืือผลประโยชน์์ที่่�ผิดิ กฎหมายหรืือไม่่ได้้รับั อนุุญาต
> ใช้้นาฬิิกาที่่�เสีียหรืือบัันทึึกไม่่ถูกู ต้้องตามชั่่�วโมงที่่�ทำำ�งานไป

> งานที่่�ดำำ�เนิินการกัับอุุปกรณ์์ไฟฟ้้ าหรืือขัับเคลื่่�อนโดยไม่่ต้อ้ งปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอนความ
ปลอดภััย

> ปฏิิเสธวัันหยุุดที่่�บัังคัับตามกฎหมาย ช่่วงเวลาในการพััก หรืือวัันหยุุด

> การสััมผััสกัับโรคติิดเชื้้�อ

> ใช้้แรงงานเด็็กที่่�ผิิดกฎหมายหรืือแรงงานบัังคัับ (ผููกมััด สััญญาผููกมััด หรืือบัังคัับให้้ใช้้
แรงงานนัักโทษ)

> การควบคุุมการระบายอากาศ แสง หรืืออุุณหภููมิไิ ม่่เพีียงพอ

> ยึึดเอกสารประจำำ�ตััวที่่�ออกโดยรััฐบาลที่่�เป็็ นต้้นฉบัับ หนัังสืือเดิินทางหรืือใบอนุุญาตทำำ�งาน
โดยไม่่ได้้รับั ความยิินยอมเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร

> การจำำ�กััดการเข้้าถึึงห้้องสุุขา น้ำำ��ดื่่�ม หรืือ
ทางออกอาคาร

คำำ�ถาม:
เพื่่�อนร่่วมงานคนหนึ่่�งตััดตััวเคลืือบป้้ องกัันบนสายไฟฟ้้ าไปยัังตู้้�เย็็นในร้้านอาหารของเรา
โดยไม่่ตั้้�งใจ เขาแก้้ไขโดยการพัันเทปพัันสายไฟสีีดำำ� ฉัันรู้้�ว่่าบุุคคลนี้้�ไม่่ใช่่ช่า่ งไฟฟ้้ า และฉััน
กัังวลว่่าสถานการณ์์นี้้�อาจเป็็ นปัั ญหาโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากมีีของเหลวหกหยดบนพื้้�น ฉััน
ควรทำำ�อย่่างไร
คำำ�ตอบ:

สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน	
Yum! มุ่่�งมั่่�นที่่�จะมอบสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพสำำ�หรัับพนัักงานทุุก
คน การบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่ วยจากการทำำ�งานมัักจะเป็็ นเรื่่�องที่่�ป้้องกัันได้้ ไม่่มีกิี จิ กรรมใดที่่�
สำำ�คััญจนไม่่สามารถทำำ�ได้้อย่่างปลอดภััย และเราจะไม่่ยอมลดความปลอดภััยของบุุคคลในสิ่่�งใด
ๆ ที่่�เราทำำ� ซึ่่�งหมายความว่่าเราได้้อุุทิศิ ตนเพื่่�อการออกแบบ การก่่อสร้้าง การบำำ�รุุงรัักษา และการ
ดำำ�เนิินงานสถานที่่�ที่่�ปกป้้ องคนของเรา ภััยคุุกคาม การข่่มขู่่� การคุุกคามทางกาย และความรุุนแรง
ไม่่มีอี ยู่่�ใน Yum! และจะไม่่มีกี ารยอมทน

Yum! มุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดหาสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับทุุกคน - รวมถึึงการซ่่อมแซม
อุุปกรณ์์ที่่�เสีียหายอย่่างเหมาะสม โปรดจำำ�ไว้้ว่า่ ปลอดภััยไว้้ก่่อนดีีกว่่ามาเสีียใจ ดัังนั้้�นอย่่า
กลััวที่่�จะแจ้้งปัั ญหา แม้้ว่า่ คุุณจะไม่่แน่่ใจว่่าเป็็ นปัั ญหาจริิงหรืือไม่่ ทำำ�ให้้ฝ่่าบริิหารตระหนััก
ถึึงสถานการณ์์นี้้�เกี่่�ยวกัับสายไฟฟ้้ าที่่�ถููกพัันเทป หากคุุณไม่่สามารถพููดคุุยเกี่่�ยวกัับข้้อกัังวล
ด้้านความปลอดภััยกัับผู้้�จััดการท้้องถิ่่�นของคุุณได้้ โปรดใช้้สายด่่วนการรายงานแบบไม่่ระบุุ
ชื่่�อ (รู้้�จัักกัันในชื่่�อ "The Speak Up Helpline”)

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

> รวมถึึงค่่าธรรมเนีียมการสรรหาที่่�มากเกิินไปหรืือบทลงโทษสำำ�หรัับการยกเลิิกการจ้้างงาน
ในข้้อตกลงแรงงาน

> ภััยคุุกคามทางกาย การข่่มขู่่� การคุุกคาม หรืือความรุุนแรง
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
ความคาดหวัังของ Yum!:

การใช้สารเสพติ ด
สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและดีต่อสุขภาพหมายถึง พนักงานต้องไม่ทำ� งานหากมี
ความบกพร่องหรือฟุ้งซ่านจากยา แอลกอฮอล์ หรือสารอืน่ ๆ โดยจ�ำเพาะ:

> รวบรวม ประมวลผล และใช้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลที่่�ละเอีียดอ่่อนเพื่่�อจุุดประสงค์์ที่่�ชอบด้้วย
กฎหมายเท่่านั้้�น
> ใช้้ข้อ้ มููลที่่�ไม่่ระบุุชื่่�อบางส่่วนหรืือข้้อมููลทดแทนในกรณีีที่่�สามารถใช้้งานได้้จริิง (เช่่น
หมายเลขประจำำ�ตััวที่่�ออกโดยบริิษัทั แทนหมายเลขประกัันสัังคม)

> คุุณไม่่สามารถครอบครองหรืือใช้้ยาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมายหรืือยาต้้องห้้าม (เช่่น
แท่งสูบยา) ที่ Yum! สถานทีข่ อง Yum! หรือในขณะทีท่ ำ� งานของ Yum!
> คุุณไม่่สามารถทำำ�งานภายใต้้อิทิ ธิิพลของแอลกอฮอล์์ ยาเสพติิด หรืือสารอื่่�น ๆ ที่่�อาจ
ท�ำให้คณ
ุ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้
นอกจากนี้้� การกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมายโดยพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ยาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมาย
แอลกอฮอล์์ หรืือสารอื่่�น ๆ นอกเหนืือการทำำ�งานอาจส่่งผลต่่อชื่่�อเสีียงของ Yum! และอาจส่่งผลให้้
มีีการลงโทษทางวิินัยั
พนัักงานที่่�ประสบปัั ญหาการใช้้สารเสพติิดจะต้้องแจ้้งปัั ญหาและขอความช่่วยเหลืือ พวกเขา
สามารถทำำ�ได้้โดยติิดต่่อ โครงการความช่่วยเหลืือพนัักงาน Yum! ที่่� 1-888-779-2224

> ใช้้ไฟล์์และอุุปกรณ์์ที่่�เข้้ารหััสเพื่่�อจััดเก็็บและส่่งข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อป้้ องกัันการเข้้าถึึง
โดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็นใคร:
> ปล่่อยอุุปกรณ์์เก็็บข้้อมููลหรืือเอกสารสำำ�คััญไว้้ในที่่�ที่่�ไม่่ปลอดภััย
> การแบ่่งปัั นข้้อมููลส่่วนบุุคคลกัับบุุคคลที่่�สาม เช่่น ผู้้�ขายหรืือซััพพลายเออร์์ที่่�ไม่่ได้้รับั
อนุุญาตเป็็ นการเฉพาะให้้มีข้ี อ้ มููลดัังกล่่าว หรืือผู้้�ที่่�ขาดการป้้ องกัันที่่�เหมาะสมหรืือข้้อ
จำำ�กััดในการใช้้งาน
> การถ่่ายโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลระหว่่างประเทศโดยไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย
ที่่�บัังคัับใช้้

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ทำำ�งานโดยไม่่มีคี วามบกพร่่องจากยาเสพติิดหรืือแอลกอฮอล์์
> ห้้ามนำำ�ยาเสพติิดหรืืออุุปกรณ์์เสพติิดไปยัังที่่�ทำำ�งานของเรา
> ขอความช่่วยเหลืือถ้้าคุุณรู้้�ว่่าคุุณมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดหรืือแอลกอฮอล์์

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> พนัักงานที่่�ทำำ�งานภายใต้้ความบกพร่่องของแอลกอฮอล์์หรืือยาเสพติิด
> การครอบครอง ใช้้ หรืือแจกจ่่ายยาเสพติิดที่่�ผิิดกฎหมายหรืือสารอื่่�น ๆ ในสถานที่่�ของ
บริิษัทั

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

ความเป็็ นส่่วนตััวและความลัับ
Yum! เชื่่�อมั่่�นในการเคารพความลัับของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของพนัักงานและลููกค้้า ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
คืือข้้อมููลที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ (คนเดีียวหรืือใช้้ร่ว่ มกัับข้้อมููลอื่่�น ๆ ) เพื่่�อระบุุตัวั บุุคคล เขตอำำ�นาจ
ศาลที่่�แตกต่่างกัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับคำำ�จำำ�กััดความที่่�แน่่นอน แต่่ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลมัักจะมีีหมายเลข
ประจำำ�ตััวที่่�ออกโดยรััฐบาล วัันเดืือนปีี เกิิดเต็็มรููปแบบ และหมายเลขบััญชีีธนาคาร การเข้้าถึึง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลควรจำำ�กััดเฉพาะบุุคลากรของบริิษัทั ที่่�ได้้รับั อนุุญาตที่่�เหมาะสมและความต้้องการ
ทางธุุรกิิจที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับข้้อมููลนั้้�น พนัักงานที่่�เข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลจะต้้องใช้้งานอย่่าง
เหมาะสมและรัักษาความลัับของข้้อมููลและปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
โปรดทราบว่่าอาจมีีข้อ้ จำำ�กััดทางกฎหมายในการย้้ายหรืือส่่งต่่อข้้อมููลส่่วนบุุคคลนอกประเทศ
- คุุณต้้องขอคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่ ายกฎหมายของคุุณก่่อนกระทำำ�เช่่นนั้้�น อย่่าให้้ข้อ้ มููลส่่วนตััวของ
พนัักงานที่่�ถููกร้้องขอโดยบุุคคลภายนอก Yum! โดยไม่่ได้้รับั อนุุญาตที่่�เหมาะสม
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลข้้อมููลหรืือการสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สร้้างหรืือจััดเก็็บโดยพนัักงานแต่่ละ
คนในคอมพิิวเตอร์์หรืืออุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์อื่่�น ๆ ของ Yum! เช่่น อุุปกรณ์์พกพา รวมถึึง
อุุปกรณ์์ส่ว่ นตััวของคุุณ (ถ้้าคุุณใช้้เพื่่�อเข้้าถึึง อีีเมลหรืือข้้อมููลของ Yum!) ไม่่ควรถืือว่่า
เป็็ นส่่วนตััว บัันทึึกการสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของคุุณอาจถููกสร้้างขึ้้�นและใช้้ด้ว้ ยเหตุุผลหลาย
ประการ และอาจมีีการตรวจจัับหรืือตรวจสอบตลอดเวลาและโดยไม่่ต้อ้ งแจ้้งให้้ทราบ
ล่่วงหน้้า โปรดระลึึกไว้้เสมอและใช้้ความระมััดระวัังเมื่่�อคุุณใช้้อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ของบริิษัทั
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:

การต่่อต้้านการทุุจริิ ต
การทุุจริิตและการติิดสิินบนเป็็ นเรื่่�องที่่�ร้้ายแรงมาก และมัักจะเป็็ นการละเมิิดกฎหมาย เช่่น
กฎหมายป้้ องกัันการให้้สินิ บนแก่่บุุคคลในต่่างประเทศของสหรััฐอเมริิกา (U.S. Foreign Corrupt
Practices) และ กฎหมายต่่อต้้านนการทุุจริิตในท้้องถิ่่�นของสหราชอาณาจัักร (U.K. Bribery Act)
ไม่่ดีต่ี ่อธุุรกิิจเพราะเป็็ นอุุปสรรคต่่อการลงทุุน ทำำ�ลายการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และลดโอกาส
ทางการตลาด เมื่่�อรััฐบาลมีีการขาย มัันทำำ�ลายความไว้้วางใจของประชาชน และปฏิิเสธผล
ประโยชน์์ของตลาดเปิิ ดและการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรมของผู้้�คนและธุุรกิิจ
Yum! มุ่่�งมั่่�นที่่�จะป้้ องกัันการติิดสิินบนภายในธุุรกิิจและหลีีกเลี่่�ยงความคิิดที่่�ว่่าจะให้้สินิ บนเพื่่�อ
ให้้ได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ ดัังนั้้�น ห้้ามมิิให้้พนัักงานให้้สิ่่�งมีีค่า่ แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเพื่่�อจุุดประสงค์์ใน
การได้้มาหรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจโดยไม่่ถูกู ต้้องโดยเด็็ดขาด ด้้วยการมีีอิทิ ธิิพลต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
อย่่างเป็็ นทางการ หรืือเพื่่�อจุุดประสงค์์หรืือผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่เหมาะสม ห้้ามมิิให้้
พนัักงานขอให้้ผู้้�อื่่�น - ตััวแทนหรืือบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ - เพื่่�อทำำ�การชำำ�ระเงิินหรืือดำำ�เนิินการใด ๆ
ที่่�จะไม่่เหมาะสมแทนที่่� Yum! จะดำำ�เนิินการเอง

> การเสนอการชำำ�ระเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม (เงิินสดหรืือสิ่่�งอื่่�น ๆ ที่่�มีีมูลู ค่่า) ให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ของ
รััฐ ตััวแทนของบริิษัทั อื่่�น หรืือบุุคคลหรืือนิิติบุิ ุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
> การจััดตั้้�งกองทุุน "น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น" ที่่�ไม่่ถูกู บัันทึึกไว้้ในหนัังสืือของธุุรกิิจการจ้้างงานเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ใด ๆ
> การอนุุญาตให้้ตัวั แทนหรืือผู้้�แทนของ Yum! ละเมิิดมาตรฐานของเราเพื่่�อให้้ชนะหรืือ
อำำ�นวยความสะดวกทางธุุรกิิจในนามของ Yum!
> มีีคนเพิิกเฉยต่่อหลัักฐานที่่�แสดงว่่าตััวแทนหรืือผู้้�แทนของ
Yum! ได้้ละเมิิดมาตรฐานของเราเพื่่�อให้้ชนะหรืืออำำ�นวยความสะดวกทางธุุรกิิจในนามของ
Yum!
> คำำ�อธิิบายที่่�ไม่่ถูกู ต้้องของการทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ รวมถึึงการ
ทำำ�ธุุรกรรมที่่�ได้้รับั อนุุญาต

พึึงระวัังว่่า "เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ" ที่่�ถููกรวมอยู่่�ในกฎหมายต่่อต้้านการให้้สินิ บนจำำ�นวนมากอาจรวมถึึง
สมาชิิกพรรคการเมืือง ญาติิของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ราชวงศ์์ และพนัักงานของธุุรกิิจของรััฐ
ยิ่่�งกว่่านั้้�น Yum! ยัังห้้ามการทุุจริิตส่่วนตััว ดัังนั้้�นกฎเหล่่านี้้�ไม่่เพีียงแต่่นำำ�ไปใช้้กับั การมีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ลููกค้้าในเชิิงพาณิิชย์์และ
ซััพพลายเออร์์ด้ว้ ย
Yum! ได้้ออกภาคผนวกของหลัักจรรยาบรรณนี้้� – นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
ระหว่่างประเทศของ Yum! พร้้อมทิิศทางที่่�ละเอีียดมากขึ้้�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมที่่�อาจ
ถืือว่่าเป็็ นการติิดสิินบนหรืือการทุุจริิต เอกสารแนบนั้้�นแนบท้้ายหลัักจรรยาบรรณนี้้�เป็็ น
ภาคผนวก A เพื่่�อความสะดวกในการอ้้างอิิง Yum! คาดหวัังว่่าพนัักงานทุุกคนและตััวแทน
ของ Yum! จะปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าว

ความคาดหวัังของ Yum!:
ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

> ห้้ามจ่่ายสิินบน ก่่อนที่่�จะให้้ของขวััญหรืือมอบความบัันเทิิงให้้กับั ตััวแทนของบริิษัทั ที่่�
Yum! ทำำ�หรืืออาจทำำ�ธุุรกิิจด้้วย หรืือจ่่ายคืืนเงิินค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทางของตััวแทน ให้้
แน่่ใจว่่าคุุณเข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย และกฎและนโยบายของเรา (ดูู
ที่่�ของขวััญและความบัันเทิิงในหน้้า 10 และนโยบายเกี่่�ยวกัับของขวััญและความบัันเทิิ
สำำ�หรัับตลาดของคุุณ)
> รัักษาเอกสารที่่�สมบููรณ์์และถููกต้้องเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์และค่่าใช้้จ่า่ ยในการติิดต่่อกัับเจ้้า
หน้้าที่่�ของรััฐ - ตััวอย่่างเช่่น การบัันทึึกค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ไม่่ถูกู ต้้องตามกฎหมายในหนัังสืือของ
บริิษัทั อาจเป็็ นการละเมิิดกฎหมายต่่อต้้านการติิดสิินบน
> ห้้ามให้้เงิินบำำ�เหน็็จหรืือการชำำ�ระเงิินอื่่�น ๆ แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเพื่่�อเร่่งการดำำ�เนิินการ
บริิหารงานประจำำ� (หรืือที่่�เรีียกว่่าการชำำ�ระเงิินค่่า "อำำ�นวยความสะดวก" หรืือ "น้ำำ��มัันหล่่อ
ลื่่�น") เว้้นแต่่จะได้้รับั การอนุุมัติั อิ ย่่างชััดเจนผ่่านกระบวนการที่่�อธิิบายไว้้ใน นโยบายต่่อ
ต้้านการทุุจริิตระหว่่างประเทศของ Yum!
> ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการตรวจสอบความถููกต้้องตััวแทนและบุุคคลที่่�สามที่่�มีีปฏิิสัมั พัันธ์์
กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐในนามของ Yum!
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
สถานการณ์์ธงสีีแดง:

คำำ�ถาม:

สถานการณ์์ต่่อไปนี้้�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิต ให้้ฝ่่ายกฎหมายเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
ด้้วยทุุกครั้้�งที่่�:
> ข้้อมููลความเป็็ นมาเกี่่�ยวกัับตััวแทนบุุคคลที่่�สามตััว ตััวแทน หรืือผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ หรืือ
ซััพพลายเออร์์ที่่�มีอี ยู่่�หรืือในอนาคตบ่่งชี้้�:

•
•
•

ข้้อกล่่าวหาของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่เหมาะสม
ชื่่�อเสีียงในการจ่่ายหรืือเรีียกร้้องสิินบน
ครอบครััวหรืือความสััมพัันธ์์อื่่�น ๆ ที่่�อาจมีีอิทิ ธิิพลต่่อการตััดสิินใจของลููกค้้าหรืือ
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอย่่างไม่่เหมาะสม

> การเรีียกร้้องที่่�จะได้้รับั ค่่าคอมมิิชชั่่�นหรืือค่่าธรรมเนีียมส่่วนบุุคคลก่่อนที่่�จะให้้อนุุญาต
ให้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงการแบ่่งเขต
> ข้้อเสนอแนะใด ๆ ในการทำำ�ธุุรกิิจโดยตรงกัับตััวแทน หุ้้�นส่่วน หรืือซััพพลายเออร์์ที่่�
เฉพาะเจาะจงเนื่่�องจาก "ความสััมพัันธ์์พิเิ ศษ"
> คำำ�ขอให้้มีกี ารชำำ�ระเงิินในประเทศหรืือแก่่บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรม

มีีคนบอกฉัันว่่าฉัันสามารถจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อดููแลการขอใบอนุุญาตทั้้�งหมดที่่�เราต้้องการจาก
รััฐบาลต่่างประเทศเพื่่�อเปิิ ดร้้านอาหารใหม่่ เขาขอเงิินช่่วยเหลืือจำำ�นวน 750,000 บาท และบอก
ว่่าเขาจะใช้้เงิินเพื่่�อ "ช่่วยดำำ�เนิินการตามกระบวนการนี้้�" เนื่่�องจากเราไม่่รู้้�จริิง ๆ ว่่ามัันหมายถึึง
อะไร เราต้้องกัังวลกัับมัันไหม
คำำ�ตอบ:
แน่่นอน คุุณต้้องรู้้�ว่่าเงิินนั้้�นจะไปที่่�ไหนและใช้้ไปเพื่่�อจุุดประสงค์์อะไร ยิ่่�งกว่่านั้้�น Yum! จะต้้อง
ทำำ�ตามขั้้�นตอนเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเงิินนี้้�ไม่่ได้้ใช้้เป็็ นสิินบน ขอคำำ�แนะนำำ�จากฝ่่ ายกฎหมาย
คำำ�ถาม:
ฉัันอ่่านจากบางที่่�ว่่าการจ่่ายค่่าอำำ�นวยความสะดวกถููกกฎหมายภายใต้้สหรััฐอเมริิกา กฎหมาย
ต่่อต้้านการทุุจริิตข้้ามชาติิ (FCPA) ของสหรััฐอเมริิกา การจ่่ายเงิินเล็็กน้้อยให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ท้้อง
ถิ่่�นเพื่่�อเร่่งพิิธีกี ารศุุลกากรของวััตถุุดิบิ ของเราดููเหมืือนจะไม่่เป็็ นอัันตรายและจำำ�เป็็ น ทำำ�ไมฉััน
ต้้องได้้รับั การอนุุมัติั มิ ากมายจากผู้้�บริิหารที่่� Yum! เพื่่�อทำำ�การจ่่ายเงิิน
คำำ�ตอบ:

> การบริิจาคให้้กับั องค์์กรการกุุศลที่่�นำำ�โดยหรืือสนัับสนุุนโดยเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือ
ครอบครััวของพวกเขา
> การจััดซื้้�อหรืือการเช่่าซื้้�อทรััพย์์สินิ ที่่�เป็็ นของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือครอบครััวพวกเขา

คุุณพููดถููกที่่�ว่่ากฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตข้้ามชาติิ (FCPA) อนุุญาตให้้จ่า่ ยเงิินค่่าอำำ�นวยความ
สะดวก แต่่มีข้ี อ้ กำำ�หนดเฉพาะหลายประการสำำ�หรัับการจ่่ายเงิินแบบนั้้�นเพื่่�อให้้ถูกู กฎหมาย
นอกจากนี้้� การจ่่ายค่่าอำำ�นวยความสะดวกยัังคงผิิดกฎหมายภายใต้้กฎหมายท้้องถิ่่�นของ
ประเทศส่่วนใหญ่่ และไม่่ได้้รับั อนุุญาตภายใต้้ กฎหมายต่่อต้้านนการทุุจริิตในท้้องถิ่่�นของสห
ราชอาณาจัักร (U.K. Bribery Act) หรืือนโยบายของ Yum! ยกเว้้นในสถานการณ์์ที่่�จำำ�กัดั มาก
การจ่่ายเงิินดัังกล่่าวสามารถเปิิ ดประตููสำำ�หรัับคำำ�ร้้องขอเพิ่่�มเติิมที่่�อาจร้้ายแรงกว่่า เมื่่�อทำำ�การ
จ่่ายเงิิน เป็็ นไปไม่่ได้้ที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงกาจ่่ายเงิินที่่�ตามมาสำำ�หรัับบริิการเดีียวกััน ดัังนั้้�นก่่อนที่่�
Yum! จะทำำ�การจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวก จำำ�เป็็ นต้้องมีีการตรวจสอบหลายระดัับ
สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและคำำ�แนะนำำ�

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

> ดููที่่� นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต ระหว่่างประเทศของ Yum! – พร้้อมกัับภาคผนวก A
แนบมาด้้วย
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!

การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง

คำำ�ถาม:

Yum! เชื่่�อในการช่่วยเหลืือสัังคมและส่่งเสริิมให้้พนัักงานแบ่่งปัั นความสามารถและเวลาว่่างกัับ
ชุุมชน อย่่างไรก็็ตาม คุุณไม่่ควรใช้้ทรััพยากรของบริิษัทั (เงิิน อาหาร การขนส่่ง แรงงาน ฯลฯ)
หรืือ ชื่่�อ Yum! เมื่่�อคุุณเองเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทางการเมืืองโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาตจาก
ฝ่ ายกิจการของรัฐ (1-502-874-7087)

ฉัันกำำ�ลัังลงสมััครเป็็ นคณะกรรมการโรงเรีียนในพื้้�นที่่� ฉัันสามารถใช้้เครื่่�องถ่่ายเอกสารของ
สำำ�นัักงานเพื่่�อทำำ�สำำ�เนาใบปลิิวของแคมเปญได้้หรืือไม่่

กฎหมายในบางประเทศอนุุญาตให้้ธุรุ กิิจทำำ�การบริิจาคทางการเมืืองหรืือล็็อบบี้้�เพื่่�อตััดสิินใจเกี่่�ยว
กัับนโยบายสาธารณะ อย่่างไรก็็ตาม แม้้ในประเทศเหล่่านั้้�นปัั ญหาด้้านกฎหมายและชื่่�อเสีียงอาจมีี
ความซัับซ้้อน ดัังนั้้�น เฉพาะฝ่่ ายกิิจการรััฐบาลของ Yum! เท่่านั้้�น ที่่�สามารถอนุุมัติั กิ ารบริิจาคหรืือ
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการวิ่่�งเต้้นหรืือล็็อบบี้้�ในนามบริิษัทั

ในขณะที่่�ความสนใจในคณะกรรมการโรงเรีียนในพื้้�นที่่�ของคุุณเป็็ นเรื่่�องน่่ายกย่่อง คุุณไม่่สามารถ
ใช้้ทรััพยากรของบริิษัทั เพื่่�อจุุดประสงค์์ทางการเมืือง การลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งในที่่�สาธารณะแม้้แต่่
คณะกรรมการโรงเรีียนก็็ถือื เป็็ นจุุดประสงค์์ทางการเมืือง

คำำ�ตอบ:

ในบางกรณีี การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลหรืือการเมืืองอาจสร้้างความความรู้้�สึึกว่่าผู้้�บริิจาคพยายาม
ที่่�จะได้้รับั ความโปรดปรานเป็็ นพิิเศษหรืืออิิทธิิพลที่่�ไม่่เหมาะสม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสิ่่�งนี้้�จะไม่่เกิิดขึ้้�น
โปรดให้้ข้อ้ มููลที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดพร้้อมคำำ�ร้้องขอสำำ�หรัับการอนุุมัติั บิ ริิจาค รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
บริิษัทั หรืือบุุคคลที่่� Yum! บริิจาคให้้ หรืืออาจจะมีีธุรุ กิิจหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐร้้องขอหรืือแนะนำำ�
การบริิจาค (ดููที่่�หัวั ข้้อการต่่อต้้านการทุุจริิตในหน้้า 24)

ความคาดหวัังของ Yum!:
> มีีส่ว่ นร่่วมในองค์์กรสาธารณะหรืือองค์์กรการกุุศลที่่�เหมาะสมกัับแบรนด์์ของคุุณ
> พิิจารณาการบริิจาคให้้กับั แคมเปญเป็็ นระยะ ๆ ในชุุมชนของเรา
> ขออนุุมัติั ก่ิ ่อนที่่�จะมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐในนามของบริิษัทั
> ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลใด ๆ ของ Yum! ได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากหน่่วย
งานภายในที่่�เหมาะสม และมีีการบัันทึึกไว้้อย่่างถููกต้้องในหนัังสืือของ Yum!

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> ว่่าเพื่่�อนร่่วมงานถููกกดดัันให้้ทำำ�การบริิจาคทางการเมืืองหรืือการกุุศล
> การบริิจาคทางการเมืืองที่่�ทำำ�ในนามของ Yum!
> การใช้้เวลา ทรััพย์์สินิ หรืือทรััพยากรของบริิษัทั สำำ�หรัับกิิจกรรมทางการเมืือง
ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

> ใครก็็ตามที่่�ให้้ความรู้้�สึึกว่่ากิิจกรรมทางการเมืืองส่่วนบุุคคลนั้้�นได้้รับั การสนัับสนุุนหรืือการ
อนุุมัติั จิ าก Yum!
> ความพยายามที่่�จะมีีอิทิ ธิิพลหรืือล็็อบบี้้�เพื่่�อดำำ�เนิินการทางกฎหมาย การบริิหาร หรืือ
ทางการเมืืองในนามของบริิษัทั โดยไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมจากฝ่่ ายกิิจการของรััฐ

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!

การสื่่�อสารที่่�ถููกต้้องและการเปิิดเผย
นัักลงทุุน ลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ หน่่วยงานราชการ และชุุมชนขึ้้�นอยู่่�กัับความซื่่�อสััตย์์และ
ความถููกต้้องของการสื่่�อสารของเรา เราแต่่ละคนมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการสื่่�อสารกัับภายนอก
ด้้วยวิิธีที่่�ี ตรงไปตรงมาและซื่่�อสััตย์์ ความถููกต้้องและโปร่่งใสในการเปิิ ดเผยข้้อมููลของเราเกี่่�ยว
กัับประสิิทธิิภาพของเรา (ไม่่ว่า่ จะดีีหรืือไม่่ดี)ี สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและความไว้้วางใจกัับองค์์
ประกอบภายนอก ในทำำ�นองเดีียวกััน เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะร่่วมมืือกัับรััฐบาลและหน่่วยงานในการ
สืืบสวนของพวกเขา และปฏิิบัติั ติ ามคำำ�ขอที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับเอกสารและข้้อมููลในการดำำ�เนิิน
คดีีทางกฎหมาย
เนื่่�องจากธุุรกิิจของเราและความโดดเด่่นของแบรนด์์ของเรา พนัักงานของ Yum! อาจถููกถาม
โดยสื่่�อข่่าว บล็็อกเกอร์์ หรืือกลุ่่�ม / องค์์กรภายนอกอื่่�น ๆ หรืือในช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียเพื่่�อ
แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายสาธารณะหรืือปัั ญหาสัังคมในฐานะตััวแทนของบริิษัทั
นอกจากนี้้� พนัักงานของ Yum! อาจถููกขอให้้แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจหรืือ
การปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั อย่่าแสดงความคิิ ดเห็็นหรืือให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์หรืือผล
ประกอบการของบริิ ษัทั ไม่่ว่่าในเวลาใด ๆ ก็็ตามกัับสื่่�อ บล็็อกเกอร์์ หรืือกลุ่่�ม / องค์์กร
ภายนอกอื่่�น ๆ หรืือในช่่องทางโซเชีียลมีีเดีีย และส่่งข้้อสงสััยทั้้�งหมดไปยัังผู้้จั� ดั การ
ของคุุณและ ฝ่่ ายสื่่�อสารองค์์กรใน Yum! Corporate โดยตรง
คุุณต้้องหลีีกเลี่่�ยงการสร้้างความรู้้�สึึกว่่าคุุณพููดในฐานะตััวแทนของ Yum! หรืือแบรนด์์ของ
Yum! นอกเหนืือจากขอบเขตความรัับผิิดชอบในงานของคุุณ บางครั้้�งหมายความว่่าทำำ�ให้้
ชััดเจนว่่าความคิิดเห็็นของคุุณเป็็ นเรื่่�องส่่วนตััวและไม่่ควรถืือว่่าเป็็ นความคิิดเห็็นของบริิษัทั

ความคาดหวัังของ Yum!:
> ในฐานะบริิษัทั ที่่�ทำำ�การค้้าสาธารณะ Yum! มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อจััดการชื่่�อเสีียงและ
ความสััมพัันธ์์ในโซเชีียลมีีเดีียและชุุมชนสื่่�ออย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยกฎเกณฑ์์การมีี
ส่่วนร่่วมที่่�ชััดเจน ซึ่่�งช่่วยให้้เราสร้้างความรัักและความไว้้วางใจในแบรนด์์ในระยะยาว
โปรดอ้้างอิิงถึึงและปฏิิบัติั ติ าม นโยบายความสััมพัันธ์์กับั สื่่�อและหลัักปฏิิบัติั โิ ซเชีียลมีี
เดีียของ Yum! Brands ที่่�อธิิบายกฎและข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับความสััมพัันธ์์กับั สื่่�อและ
การมีี
ส่่วนร่่วมของโซเชีียลมีีเดีียโดย พนัักงานและหน่่วยธุุรกิิจทั่่�วโลกของ Yum!

> อย่่าให้้ความคิิดเห็็นในที่่�สาธารณะหรืือแบ่่งปัั นข้้อมููลในนามของบริิษัทั โดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต
นี่่�รวมถึึงการตอบคำำ�ถามที่่�มาจากสื่่�อ บล็็อกเกอร์์ และกลุ่่�มบุุคคล / องค์์กรภายนอกอื่่�น ๆ
นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงข้้อความที่่�ทางออนไลน์์และในโซเชีียลมีีเดีีย เช่่น ทวีีต คำำ�บรรยาย
ความคิิดเห็็น และคำำ�ตอบในนามของบริิษัทั สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่� นโยบาย
ความสััมพัันธ์์กับั สื่่�อของแบรนด์์และหลัักปฏิิบัติั โิ ซเชีียลมีีเดีียของ Yum!
> ให้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็ นจริิงและครบถ้้วนเมื่่�อมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของรััฐบาล
ผู้้�ตรวจสอบ หรืือให้้การเป็็ นพยาน ปรึึกษากัับฝ่่ ายกฎหมายท้้องถิ่่�นของคุุณหรืือ
ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! ก่่อนที่่�จะให้้ข้อ้ มููล คุุณอาจจะปรึึกษา ฝ่่ ายความสััมพัันธ์์กับั รััฐบาล
ของ Yum! สำำ�หรัับคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััยใด ๆ ที่่� Government.Relations@yum.com
> หากคุุณเลืือกที่่�จะระบุุว่า่ ตััวเองเป็็ น พนัักงานของ Yum! ในเว็็บไซต์์โซเชีียลมีีเดีีย
โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้แจ้้งให้้ผู้้�ชมทราบว่่าเป็็ นเพีียงข้้อความส่่วนตััวแค่่นั้้�นและไม่่ใช่่
ข้้อความจากหรืือในนามของบริิษัทั นอกจากนี้้�ให้้ใช้้วิจิ ารณญาณและให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรม
และข้้อความของคุุณสอดคล้้องกัับมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในหลัักจรรยาบรรณและ หลัักปฏิิบัติั ิ
โซเชีียลมีีเดีียของ Yum! Brands คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ
Yum! หลัักปฏิิบัติั โิ ซเชีียลมีีเดีียของ Yum! Brands อธิิบายกฎการมีีส่ว่ นร่่วมที่่�จำำ�เป็็ น
ในโซเชีียลมีีเดีีย - ความถููกต้้อง ความรัับผิิดชอบ และความเคารพ ซึ่่�งมีีไว้้เพื่่�อปกป้้ องและ
คุ้้�มครองพนัักงาน ชื่่�อเสีียงของแบรนด์์ของเรา และความไว้้วางใจจากลููกค้้าและผู้้�ถืือ
ผลประโยชน์์ร่ว่ มของเรา

แจ้้งเรื่่�องถ้้าคุุณเห็็น:
> ใครก็็ตามที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สอบสวนหรืือรััฐบาลอื่่�น ๆ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลเข้้าใจผิิด
> ความพยายามที่่�จะขััดขวางการเก็็บข้้อมููลตามกฎหมายโดยเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจ ปรึึกษากัับ
แผนกกฎหมายในท้้องถิ่่�นของคุุณ หรืือ ฝ่่ ายกิิจการรััฐบาล ที่่� Government.Relations@
yum.com.
> ข้้อมููลที่่�มอบให้้กับั สื่่�อ บล็็อกเกอร์์ หรืือองค์์กรภายนอกอื่่�น ๆ หรืือในช่่องทางโซเชีียลมีีเดีีย
โดยไม่่ต้อ้ งทำำ�ตามขั้้�นตอนภายใน
> เว็็บไซต์์หรืือการโพสต์์ในนามของ Yum! หรืือแบรนด์์ของ Yum! โดยไม่่ได้้รับั
การอนุุญาตที่่�เหมาะสม

> สำำ�หรัับสื่่�อใด ๆ หรืือการสอบถามข้้อมููลที่่�คล้้ายกัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ Yum! หรืือประเด็็น
ปัั ญหาระดัับโลก ส่่งต่่อผู้้�โทรไปยััง สายสำำ�หรัับสื่่�อของ Yum! ตามหมายเลขต่่อไปนี้้�:
Yum!

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา

> คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ Yum! ที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ของเรา
และ
ในแต่่ละศููนย์์สนัับสนุุนร้้านอาหาร / ตลาดได้้จัดั ตั้้�งระบบสำำ�หรัับการตอบสนองต่่อ
การร้้องขอจากสื่่�อ บล็็อกเกอร์์ และกลุ่่�มบุุคคล / องค์์กรภายนอกอื่่�น ๆ และช่่องทาง
โซเชีียลมีีเดีีย และการขออนุุมัติั จิ ากฝ่่ ายบริิหารสำำ�หรัับคำำ�แถลงต่่อสาธารณะ

> สำำ�หรัับสื่่�อและสอบถามข้้อมููลที่่�คล้้ายกัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ KFC, Pizza Hut, Taco Bell หรืือ
The Habit นอกสหรััฐอเมริิกา โปรดส่่งต่่อผู้้�โทรไปยัังทีีมประชาสััมพัันธ์์หรืือความสััมพัันธ์์
กัับสื่่�อในท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�จััดการทั่่�วไปที่่�จะสอบถามเรื่่�องนี้้�กัับทีีมแกนกลางวิิกฤต
(Crisis Core Team) ในท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�นำำ�การสื่่�อสารแบรนด์์ระดัับโลก

(502) 874-8200

	สำำ�หรัับสื่่�อและสอบถามข้้อมููลที่่�คล้้ายกัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ KFC, Pizza Hut, Taco Bell
หรืือ The Habit ในสหรััฐอเมริิกา ส่่งต่่อผู้้�โทรไปยัังหมายเลขต่่อไปนี้้�:
KFC

(502) 874-8100

Pizza Hut

(972) 338-7844

Taco Bell

(949) 863-3915

The Habit

media@habitburger.com

ไปทีส่ ารบัญ
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VI. ทรัั พยากรสำำ�หรัั บการเลืือกที่่�เหมาะสม

เมื่่�อใดที่่�ต้้องรัับความช่่วยเหลืือ
ขอคำำ�แนะนำำ�ทุุกครั้้�งเมื่่�อแนวทางการปฏิิบัติั ที่่�ิ เหมาะสมไม่่ชัดั เจน ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อ:
> คุุณไม่่แน่่ใจวิิธีกี ารนำำ� นโยบายของ Yum! มาใช้้ต่่อสถานการณ์์เฉพาะ

วิิ ธีีการสัังเกตประเด็็นขัดั แย้้งทางจริิ ยธรรม
ก่่อนที่่�จะทำำ�การตััดสิินใจหรืือดำำ�เนิินการสั่่�ง ให้้พิจิ ารณามิิติทิ างจริิยธรรมด้้วยการถามตััวเองว่่า:

> กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความซัับซ้้อนและยากต่่อการตีีความ
> คุุณมีีประสบการณ์์ที่่�จำำ�กัดั เกี่่�ยวกัับประเด็็นนั้้�น

> นี่่�เป็็ นสิ่่�งที่่�ถููกต้้องหรืือไม่่

> ความคิิดเห็็นที่่�ต่่างกัันทำำ�ให้้คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องไม่่ชัดั เจน

> ใครอาจได้้รับั ผลกระทบจากการตััดสิินใจครั้้�งนี้้�บ้้าง

> การกระทำำ�หรืือการตััดสิินใจที่่�เสนอจะทำำ�ให้้คุณ
ุ ไม่่สบายใจ

> ฉัันต้้องการให้้คนอื่่�นตััดสิินใจเหมืือนกัันหรืือไม่่หากบทบาทของเรากลัับกััน

> คุุณมีีผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน

> สิ่่�งนี้้�เป็็ นไปตามที่่�ระบุุและจิิตวิิญญาณของกฎหมายหรืือไม่่
> ฉัันจะเลืือกแตกต่่างออกไปไหมถ้้าฉัันมุ่่�งเน้้นไปที่่�ผลกำำ�ไรระยะยาวเทีียบกัันกัับระยะสั้้�น
> การตััดสิินของฉัันปลอดจากผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน หรืือฉัันมีีส่ว่ นได้้เสีียส่่วนตััวในผลลััพธ์์ที่่�
ทำำ�ให้้ฉันั ทำำ�ตััวเป็็ นกลางน้้อยลงหรืือไม่่

คุุณถููกคาดหวัังว่่าจะต้้องรายงานการฝ่่ าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ หรืือนโยบายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือ
ที่่�น่่าสงสััย รวมถึึงนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักจรรยาบรรณฉบัับนี้้� ซึ่่�งรวมถึึงสถานการณ์์เมื่่�อ
คุุณรู้้�หรืือสงสััยว่่าฝ่่ ายใดฝ่่ ายหนึ่่�งต่่อไปนี้้�เคยเป็็ นหรืือกำำ�ลัังจะมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมาย
หรืือผิิดจรรยาบรรณ:

> คำำ�แนะนำำ�หรืือความเชี่่�ยวชาญเพิ่่�มเติิมจะช่่วยได้้ไหม

> พนัักงานหรืือผู้้�จััดการของ Yum!

> ฉัันจะรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะอธิิบายการตััดสิินใจของฉัันต่่อครอบครััวของฉัันหรืือนัักข่่าวที่่�สงสััย
ถ้้ามัันถููกเปิิ ดเผยสู่่�สาธารณะหรืือไม่่

> ตััวแทนหรืือบุุคคลที่่�สามที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในนามของ Yum!
> ซััพพลายเออร์์หรืือผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์
> พัันธมิิตรร่่วมทุุน

ความมุ่งมัน่ ของเรา พนักงาน
ของเรา
ไปทีส่ ารบัญ
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ขอความช่่วยเหลืือที่่�ไหนได้้บ้้าง
มีีตัวั เลืือกมากมายเพื่่�อช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััยของคุุณได้้รับั การแก้้ไขอย่่างเหมาะสม
ในขณะที่่�คุุณควรเลืือกช่่องทางที่่�คุุณสะดวกใจที่่�สุุด โดยปกติิแล้้วหััวหน้้างานหรืือผู้้�จััดการ
สายตรงของคุุณจะเป็็ นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีีที่่�สุดุ
คุุณอาจตั้้�งคำำ�ถามหรืือข้้อกัังวลตามสายการบัังคัับบััญชา (เช่่น ไปยัังหััวหน้้างานของผู้้�บัังคัับ
บััญชา และอื่่�น ๆ) หรืือทรััพยากรเฉพาะพิิเศษตามที่่� ระบุุไว้้ด้า้ นล่่าง:
หัวข้อตัวอย่าง

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

ข้อก�ำหนดทางกฎหมายในท้องถิน่ การตีความสัญญา การฟ้ องร้องคดี การเก็บรักษาเอกสาร

ฝ่ ายกฎหมาย

ข้อก�ำหนดและการตีความของหลักจรรยาบรรณรวมถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อน การโกง การทุจริต
การสมรูร้ ว่ มคิด ของขวัญและความบันเทิง

ฝ่ ายกฎหมาย

นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้นำำ�นโยบายบางอย่่างซึ่่�งสามารถพบได้้โดยการเข้้าถึึงหน้้านโยบายบน Yum!Now หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่าจะติิดต่่อใครหรืือไม่่สามารถแก้้ไขปัั ญหาของคุุณผ่่านการจััดการหรืือ
แหล่่งข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�ระบุุไว้้ข้า้ งต้้นได้้ คุุณสามารถหารืือเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์กับั ฝ่่ ายตรวจสอบภายในหรืือ ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum!

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม
ไปทีส่ ารบัญ
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สายด่่วนความซื่่�อสััตย์์ Yum! - The Speak Up Helpline
หากคุุณต้้องการรายงานข้้อกัังวลอย่่างเป็็ นความลัับหรืือไม่่ระบุุชื่่�อ คุุณสามารถติิดต่่อ สายด่่วนความซื่่�อสััตย์์ของ Yum! ที่่�เรีียกว่่า The Speak Up Helpline ช่่องทางการสื่่�อสารนี้้�พร้้อมใช้้งาน
เสมอ แต่่มีปี ระโยชน์์อย่่างยิ่่�งหากคุุณรู้้�สึึกไม่่สะดวกใจที่่�จะใช้้ช่อ่ งทางการสื่่�อสารอื่่�น หรืือช่่องทางอื่่�นที่่�คุุณพิิสูจู น์์แล้้วว่่าไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพในการแก้้ไขปัั ญหา
ในการใช้้เครืือข่่าย ให้้ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�การโทรเหล่่านี้้�:
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
844-418-4423

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

เวียดนาม

877-717-2683

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม

โปรดทราบว่่าภายใต้้กฎหมายความเป็็ นส่่วนตััวของยุุโรป มีีข้อ้ กล่่าวหาบางประเภทที่่�อาจไม่่ได้้รับั การหยิิบยกผ่่า The Speak Up Helpline หากปัั ญหาเกี่่�ยวข้้องกัับประเทศเหล่่านั้้�น แต่่จะต้้องถููก
หยิิบยกขึ้้�นให้้
ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลในท้้องถิ่่�นรัับรู้้� ในกรณีีเหล่่านี้้� เจ้้าหน้้าที่่� The Speak Up Helpline จะนำำ�คุุณไปยัังฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลที่่�เหมาะสมซึ่่�งสามารถช่่วยเหลืือคุุณได้้

ไปทีส่ ารบัญ
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วิ ธีการท�ำงานของ สายด่วนความซื่อสัตย์ (“The Speak Up
Helpline”)
The Speak Up Helpline ให้บริการตลอด 24 ชัวโมงต่
่
อวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์แก่ พนักงานของ
Yum! สายด่วนมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้:
> ความช่่วยเหลืือเฉพาะ The Speak Up Helpline บริิหารงานโดยผู้้�ให้้บริิการภายนอกที่่�
มีชอ่ื เสียงและมีความเชีย่ วชาญในด้านนี้ การโทรของคุณจะได้รบั ค�ำตอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญที่
ผ่านการฝึกอบรม ซึง่ จะจัดท�ำบันทึกข้อกังวลของคุณเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การแก้ไขทีเ่ หมาะสม
> ไม่่ระบุุชื่่�อ หากคุุณติิดต่่อ The Speak Up Helpline คุุณมีีตัวั เลืือกที่่�จะไม่่เปิิ ดเผยตััวตน
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
> ความลัับ หากคุุณเลืือกที่่�จะระบุุตัวั ตนของคุุณเองเมื่่�อใช้้งาน 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

Yum! และแบรนด์์ของบริิษัทั ยัังคงไว้้ซึ่่�งนโยบายและระเบีียบปฏิิบัติั ที่่�ิ จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามในการ
สืืบสวน รวมถึึงการแต่่งตั้้�งทีีมตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและการแจ้้งเตืือนไปยัังฝ่่ ายบริิหาร
ในกรณีีที่่�มีข้ี อ้ ร้้องเรีียนหรืือข้้อกล่่าวหา จะต้้องแจ้้งให้้ Scott Catlett ที่่�ปรึึกษาทั่่�วไปของ Yum!
Brands, Inc. ทราบโดยทัันทีี (Scott.Catlett@yum.com) การร้้องเรีียนหรืือการกล่่าวหาว่่ามีี
การละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา รวมถึึงการร้้องเรีียนหรืือข้้อกล่่าวหาเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งต่่อไปนี้้�:
> การละเมิิ ดหลัักจรรยาบรรณใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานระดัับ 12 ขึ้้�นไป
> ความเสี่่�ยงของการสืืบสวนของรััฐบาลหรืือการลงโทษทางแพ่่งหรืือทางอาญา
> การโกง
> การขโมย (ไม่่รวมการฉ้้อโกงในร้้านน้้อยกว่่า 775,000 บาท ซึ่่�งสามารถนำำ�โดยทีีม
ท้้องถิ่่�น)
> ผลประโยชน์์ ทับั ซ้้อน
> ความผิิดปกติิ ทางการเงิิ น (รวมถึึงตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จของงาน - เช่่น การปรัับโบนััส)
> การค้้าหุ้้�นโดยอาศััยข้้อมููลภายใน
> ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงของแบรนด์์ / บริิ ษัทั
ที่่�ปรึึกษาทั่่�วไปจะเป็็ นผู้้�กำำ�หนดทีีมสืืบสวน ขึ้้�นอยู่่�กัับการละเมิิดที่่�ถููกกล่่าวหา

> การตอบสนอง เมื่่�อมีีข้อ้ กัังวลเข้้ามาผ่่าน The Speak Up Helpline เราให้้ความสำำ�คััญ
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

> บางครั้้�งรายละเอีียดของการสืืบสวนจะต้้องเก็็บเป็็ นความลัับเพื่่�อปกป้้ องตััวบุุคคล เก็็บ
รักษาหลักฐาน ป้ องกันการปกปิ ด หรือมิฉะนัน้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการสืบสวนสามารถด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณถูกขอให้เก็บข้อมูลทีค่ ณ
ุ มีเกีย่ วกับการสืบสวนให้เป็ น
ความลับ คุณจะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำนี้
> Yum! คาดว่่าพนัักงานของ Yum! จะให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ในการสืืบสวนและเปิิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมบูรณ์และเป็ นความจริง
> พนัักงานที่่�แทรกแซงหรืือให้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็ นเท็็จในระหว่่างการสืืบสวนอาจถููกลงโทษทางวิินัยั
รวมถึงการเลิกจ้าง

ไปทีส่ ารบัญ
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นโยบายการไม่่ตอบโต้้เอาคืืน
ในฐานะพนัักงานของ Yum! คุุณมีีหน้้าที่่�รายงานการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้� พนัักงานที่่�หา
คำำ�แนะนำำ� แจ้้งข้้อกัังวล หรืือรายงานการประพฤติิมิชิ อบด้้วยความสุุจริิตใจกำำ�ลัังทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
Yum! มีีนโยบายและขั้้�นตอนในการป้้ องกัันการตอบโต้้กับั ใครก็็ตามที่่�รายงานความกัังวลด้้วย
ความสุุจริิตใจหรืือมีีส่ว่ นร่่วมในการสืืบสวน แม้้ว่า่ ข้้อกล่่าวหาจะไม่่ได้้รับั การพิิสูจู น์์ในท้้ายที่่�สุุด
ทุุกคนไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งหรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งใด หากพบว่่ามีีส่ว่ นร่่วมในการตอบโต้้ต่่อผู้้�ที่่�
หยิิบยกประเด็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ติ ามหรืือข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมด้้วยความสุุจริิตใจจะต้้อง
ถููกลงโทษทางวิินัยั ซึ่่�งอาจรวมถึึงการเลิิกจ้้าง หากคุุณรู้้�สึึกว่่าถููกตอบโต้้ ให้้ติดิ ต่่อ The Speak
Up Helpline หรืือสมาชิิกฝ่่ ายบริิหารเพื่่�อขอความช่่วยเหลืือ
โปรดทราบว่่านโยบายของเราเกี่่�ยวกัับการตอบโต้้ไม่่ได้้ยกเว้้นคุุณจากการถููกลงโทษ หากคุุณ
มีีส่ว่ นร่่วมในการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่เหมาะสม อย่่างไรก็็ตาม Yum! ส่่งเสริิมให้้ผู้้�จัดั การและพนัักงาน
รายงานการละเมิิดด้้วยตนเอง และอาจใช้้การรายงานด้้วยตนเองเป็็ นปัั จจััยบรรเทาเมื่่�อ
ประเมิินลัักษณะของมาตรการทางวิินัยั ที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์ที่่�
เฉพาะเจาะจง

ทรัพยากรส� ำหรับการเลือกทีเ่ หมาะสม
ไปทีส่ ารบัญ
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ภาคผนวก A

นโยบายนี้้�ยัังห้้ามมิิให้้มีกี ารจ่่ายเงิินหรืือสิ่่�งมีีค่า่ ใด ๆ แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่ใช่่เจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ รวมถึึงผู้้�ขายในปัั จจุุบันั และผู้้�ขายในอนาคต เพื่่�อรัับอิิทธิิพลที่่�ไม่่เหมาะสม
หรืือไม่่ถูกู ต้้องในความสััมพัันธ์์ทางการค้้า
3.

นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิ ต
ระหว่่างประเทศของ Yum!
Yum! Brands, Inc. และบริิษัทั ย่่อย (“Yum!”) มุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์ในระดัับ
สููงสุุด ซึ่่�งหมายถึึงการหลีีกเลี่่�ยงการทุุจริิตทุุกชนิิด รวมถึึงการติิดสิินบนของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
หรืือบุุคคลในภาคเอกชน Yum! จะปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตที่่�บัังคัับใช้้ทั้้�งหมดรวม
ถึึงสหรััฐอเมริิกา กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตข้้ามชาติิ (FCPA) ของสหรััฐอเมริิกา แลัักฎหมาย
ที่่�บัังคัับใช้้ในทุุกประเทศที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ (เรีียกโดยรวมว่่า “กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิต”) ข้้อ
กำำ�หนดของ หลัักจรรยาบรรณทั่่�วโลก (“หลัักจรรยาบรรณ”) ของ Yum! และนโยบายต่่อต้้านการ
ทุุจริิตระหว่่างประเทศ (“นโยบาย”) นี้้�ไม่่เพีียงแต่่ถูกู ออกแบบมาเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ FCPA และ
กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตอื่่�น ๆ แต่่ยังั เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงแม้้แต่่การมีีอยู่่�ของพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของ Yum!

ขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดที่่�คุุณสามารถป้้ องกัันการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมกระทำำ�โดย
ตััวแทนคืือ การเลืือกตััวแทนอย่่างรอบคอบ รวมถึึงผู้้�แทนและที่่�ปรึึกษาและเพื่่�อ
ควบคุุมความสััมพัันธ์์และใช้้ภาษาสััญญาที่่�เหมาะสม คุุณควรปรึึกษากัับตััวแทน
ทางกฎหมายของหน่่วยธุุรกิิจของคุุณเพื่่�อพิิจารณาขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดโดย Yum! เพื่่�อ
ดำำ�เนิินการตรวจสอบความเหมาะสมของบุุคคลที่่�สามและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจใน
อนาคตก่่อนที่่�จะให้้บุุคคลที่่�สามใด ๆ เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม ตััวแทนทางกฎหมายของ
หน่่วยธุุรกิิจของคุุณจะให้้บริิการภาษาสััญญาที่่� Yum! ต้้องการให้้ใช้้กับั บุุคคลที่่�สาม
ที่่�มีีโอกาสเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิต ตััวแทนในอนาคตและที่่�มีีอยู่่�ในปัั จจุุบันั ทั้้�งหมดที่่�มีี
โอกาสเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิตจะต้้องได้้รับั สำำ�เนาของนโยบายนี้้�

นโยบายนี้้�ใช้้กับั ผู้้�อำำ�นวยการ เจ้้าหน้้าที่่� และพนัักงานของ Yum! ทั่่�วโลก ("ผู้้�ร่่วมงาน") รวมถึึง
ตััวแทนระหว่่างประเทศของ Yum! ที่่�ปรึึกษา พัันธมิิตรร่่วมทุุน และตััวแทนบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ เมื่่�อ
ดำำ�เนิินการในนามของ Yum! (เรีียกรวมกัันว่่า "ตััวแทน") ต้้องปฏิิบัติั ติ ามนโยบายนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
แม้้ว่า่ นโยบายนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ� แต่่เรื่่�องการต่่อต้้านการทุุจริิตยัังไม่่ค่อ่ ยชััดเจน
และบางครั้้�งอาจจำำ�เป็็ นต้้องได้้รับั การแก้้ไขเป็็ นกรณีีไป ในทุุกสถานการณ์์ที่่�คุณ
ุ มีีคำำ�ถาม โปรด
ปรึึกษา ฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! คุุณควรตรวจสอบคู่่�มืือทรััพยากรของกระทรวงยุุติธิ รรมเกี่่�ยวกัับ
กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตข้้ามชาติิของสหรััฐอเมริิกา ที่่� https://www.justice.gov/criminal-fraud/
file/1292051/download สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ FCPA
1.

2.

ผลที่่�อาจเกิิ ดขึ้้�นจากการละเมิิ ดนโยบายนี้้� ผู้้�ร่่วมงานที่่�ละเมิิดนโยบายนี้้�อาจถููก
ลงโทษทางวิินัยั ซึ่่�งอาจรวมถึึงการเลิิกจ้้าง ตััวแทนที่่�ละเมิิดนโยบายนี้้�อาจถููกยกเลิิก
ความสััมพัันธ์์ทางการค้้ากัับ Yum! และบริิษัทั ในเครืือ การละเมิิดนโยบายนี้้�และ / หรืือ
กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตอาจส่่งผลให้้ต้อ้ งถููกลงโทษอย่่างร้้ายแรงโดยการเสีียค่่า
ปรัับทางอาญาหรืือทางแพ่่งต่่อ Yum! และอาจทั้้�งถููกปรัับและถููกจำำ�คุุกสำำ�หรัับบุุคคล
ทั้้�งในสหรััฐอเมริิกาและประเทศที่่�มีีการกระทำำ�ดัังกล่่าว

การจ่่ายเงิิ นให้้บุุคคลที่่�สาม นโยบายนี้้�ซึ่่�งหมายดึึง FCPA และกฎหมายต่่อต้้าน
การทุุจริิตอื่่�น ๆ ห้้ามการจ่่ายเงิินไม่่ว่า่ จะเป็็ นประเภทแก่่บุุคคลที่่�สามหรืือคนกลาง
("ตััวแทน") ในขณะที่่�ทราบว่่าจะใช้้เงิินที่่�จ่่ายทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ในการได้้รับั อิิทธิิพลที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่ถูกู ต้้อง คำำ�ว่่า "รู้้�" รวมถึึงการรัับรู้้�ถึึงความ
น่่าจะเป็็ นสููงที่่�การจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมจะเกิิดขึ้้�นดัังนั้้�นการตั้้�งใจที่่�จะไม่่สนใจหรืือ
เพิิกเฉย (เช่่น จงใจป้้ องกัันตััวเองจากการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม
เมื่่�อสถานการณ์์บ่ง่ ชี้้�ถึึงความน่่าจะเป็็ นที่่�สููงของการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสมดัังกล่่าว)
ไม่่ได้้ป้้องกัันให้้พ้น้ ความรัับผิิด ดัังนั้้�น การดำำ�เนิินการของตััวแทนบุุคคลที่่�สามอาจมีี
ความเสี่่�ยงร้้ายแรงต่่อ Yum!

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความไม่่ถูกู ต้้อง การจ่่ายเงิินสดให้้แก่่บุุคคลที่่�สามใด ๆ นอกเหนืือจาก
สมุุดรายวัันเงิินสดจ่่ายที่่�มีีการบัันทึึกอย่่างถููกต้้องซึ่่�งได้้รับั การอนุุมัติั ล่ิ ว่ งหน้้าโดย
ตััวแทนทางกฎหมายของหน่่วยธุุรกิิจ เช็็คของบริิษัทั ไม่่สามารถเขีียนเป็็ น "เงิินสด",
"ผู้้�ถืือ" หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�ไม่่ใช่่บุุคคลที่่�มีีสิทิ ธิ์์ �ได้้รับั ชำำ�ระเงิิน
4.

การชำำ�ระเงิิ นต้้องห้้าม ผู้้�ร่่วมงานและตััวแทนจาก Yum! ห้้ามมิิให้้ทำำ� เสนอ สััญญา
หรืือมอบอำำ�นาจการจ่่ายเงิินหรืือสิ่่�งอื่่�นใดที่่�มีีมูลู ค่่าให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเพื่่�อรัับ รัักษา
ไว้้ หรืือทำำ�ธุุรกิิจโดยตรง หรืือมีีอิทิ ธิิพลต่่อการกระทำำ�หรืือการตััดสิินใจใด ๆ ของเจ้้า
หน้้าที่่�ของรััฐ "เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ" รวมถึึงพนัักงานของรััฐบาลต่่างประเทศหรืือหน่่วย
งานของรััฐ หน่่วยงานย่่อยของรััฐบาลต่่างประเทศ องค์์การระหว่่างประเทศระดัับรััฐ
หรืือพรรคการเมืืองหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของพรรคใด ๆ บุุคคลใดก็็ตามที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะ
เจ้้าหน้้าที่่�ราชการสำำ�หรัับหรืือในนามของรััฐบาลดัังกล่่าว หรืือผู้้�สมััครใด ๆ สำำ�หรัับ
สำำ�นัักงานของรััฐ พนัักงานหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานของรััฐหรืือรััฐวิิสาหกิิจอาจเป็็ น
"เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ" และในหลายเขตอำำ�นาจศาล Yum! มีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั หลากหลาย
หน่่วยงานของรััฐหรืือรััฐวิิสาหกิิจ
คุุณควรทราบว่่าบทบััญญััติต่ิ ่อต้้านการติิดสิินบนนั้้�นมีีผลกัับการให้้สิ่่�งของมีีค่า่ ไม่่
เพีียงแต่่เงิินสดหรืือเครื่่�องมืือทางการเงิินอื่่�น ๆ ซึ่่�งอาจรวมถึึงการจััดหาโอกาส
ทางธุุรกิิจ สััญญาที่่�เอื้้�ออำำ�นวย ของขวััญ ความบัันเทิิง และบััตรของขวััญหรืือบััตร
กำำ�นััล คุุณควรทราบด้้วยว่่า FCPA ไม่่ได้้กำำ�หนดว่่าการกระทำำ�ทุุจริิตต้้องสำำ�เร็็จตาม
วััตถุุประสงค์์หรืือต้้องมีีการชำำ�ระเงิิน ข้้อเสนอหรืือสััญญาการจ่่ายเงิินที่่�ผิิดกฎหมาย
เป็็ นการละเมิิดและเป็็ นสิ่่�งต้้องห้้าม

การจ่่ายเงิิ นค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือค่่าเร่่งรััด นโยบายของ Yum! ห้้าม
"การจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือค่่าเร่่งรััด" ยกเว้้นในสถานการณ์์ที่่�จำำ�กัดั
มาก ๆ
US FCPA อนุุญาตให้้มี ี "การจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือค่่าเร่่งรััด" เมื่่�อมีี
การจ่่ายเงิินเล็็กน้้อยให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�จำำ�เป็็ นในการเร่่งรััดหรืือรัักษาความ
ปลอดภััยของการดำำ�เนิินการตามปกติิของรััฐ เช่่น การขอรัับเอกสารของทางการ
การประมวลผลเอกสารของรััฐ หรืือการให้้บริิการไปรษณีีย์ห์ รืือสาธารณููปโภค "การ
จ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือค่่าเร่่งรััด" ไม่่รวมถึึงการจ่่ายเงิินเพื่่�อช่่วยในการ
ได้้มาหรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจ และเกี่่�ยวข้้องเฉพาะกัับการกระทำำ�ที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับการ
ตััดสิินใจซึ่่�ง
ตามปกติิแล้้วดำำ�เนิินการโดยเจ้้าหน้้าที่่�
ยกเว้้นตามที่่�ระบุุไว้้ด้า้ นล่่าง นโยบายนี้้�ห้้ามการจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือ
ค่่าเร่่งรััดโดย ผู้้�ร่่วมงานและตััวแทนของ Yum! เว้้นแต่่จะเป็็ นไปตามเกณฑ์์ดังั ต่่อ
ไปนี้้�: (1) การจ่่ายค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือค่่าเร่่งรััดที่่�เสนอจะเกิิดขึ้้�นในประเทศ
อื่่�นที่่�ไม่่ใช่่สหรััฐอเมริิกาและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ Yum! หน่่วยธุุรกิิจที่่�มีีการใช้้กฎหมาย
ต่่อต้้าน
การทุุจริิตในท้้องถิ่่�นของสหราชอาณาจัักร และ (2) การจ่่ายเงิินที่่�เสนอเป็็ น:
(a)

ธรรมเนีียมและอนุุญาตตามกฎหมายในประเทศและภายใต้้กฎหมายที่่�
บัังคัับใช้้กับั Yum! ธุุรกิิจของ Yum! ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ไปทีส่ ารบัญ
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หลั ก จรรยาบรรณธุ รกิ จทั่ ว โลกของ YUM!
(b) 	จำำ�นวนหรืือมููลค่่าเล็็กน้้อย
(c)

หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ บัันทึึกของข้้อร้้องเรีียนข้้อกล่่าวหารายงานและการ
สอบสวนทั้้�งหมดจะได้้รับั การดููแลโดยฝ่่ ายกฎหมายตามนโยบายการเก็็บรัักษาเอกสาร
ของบริิษัทั

ให้้แก่่บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่ข้า้ ราชการระดัับอาวุุโส

(d) 	จััดทำำ�เอกสารอย่่างถููกต้้องในหนัังสืือและบัันทึึกของบริิษัทั และ
(e)

9.

ไม่่ได้้อยู่่�ในสิ่่�งที่่�พิิจารณาว่่าเป็็ นการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมของผู้้�รัับหรืือมีี
อิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของรััฐบาล

หากการจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวกเป็็ นไปตามเกณฑ์์ที่่�กล่่าวมาแต่่ละข้้อ การจ่่าย
เงิินดัังกล่่าวและประเภทหรืือวิิธีกี ารจ่่ายเงิินจะต้้องเสนอต่่อประธานแผนก CFO ของ
ผู้้�ร่่วมงาน และที่่�ปรึึกษากฎหมาย รวมทั้้�งที่่�ปรึึกษาทั่่�วไปของ Yum! Brands, Inc. ซึ่่�ง
แต่่ละคนจะต้้องให้้การอนุุมัติั เิ ป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรล่่วงหน้้า การจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวย
ความสะดวกที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จิ ะต้้องบัันทึึกอย่่างถููกต้้องในบััญชีีของหน่่วยธุุรกิิจ

10. ผู้้ซื้้�� อแฟรนไชส์์ บริิษัทั จะไม่่รับั ผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ อย่่างไร
ก็็ตาม ข้้อตกลงแฟรนไชส์์ระหว่่างประเทศของ Yum! ต้้องการให้้ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมาย หากผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ให้้หรืือรัับการชำำ�ระเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม มัันจะเป็็ นการ
ละเมิิดข้้อตกลงแฟรนไชส์์ระหว่่างประเทศของเรา ดัังนั้้�นนโยบายนี้้�จะต้้องมอบให้้กับั
ผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ทุกุ คน และผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎเหล่่านี้้�ในฐานะส่่วน
หนึ่่�งของข้้อกำำ�หนดของพวกเขาในการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย

หากคุุณมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ "การจ่่ายเงิินค่่าอำำ�นวยความสะดวกหรืือค่่าเร่่งรััด" คุุณควร
ปรึึกษากัับฝ่่ ายกฎหมาย
5.

6.

7.

8.

หนัังสืือและบัันทึึก ผู้้�ร่่วมงานต้้องช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ หนัังสืือและบัันทึึกของบริิษัทั
Yum! แสดงอย่่างถููกต้้องและเป็็ นธรรมในรายละเอีียดที่่�สมเหตุุสมผลถึึงการทำำ�ธุุรกรรม
ทั้้�งหมดและการจััดการสิินทรััพย์์ ห้้ามจััดตั้้�งหรืือคงไว้้ซึ่่�งกองทุุนหรืือสิินทรััพย์์ที่่�
ไม่่เปิิ ดเผยหรืือไม่่ได้้บันั ทึึกไว้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ใด ๆ ห้้ามมิิให้้ผู้้�ร่ว่ มงานมีีส่ว่ นร่่วมใน
การทำำ�บััญชีีหรืือบัันทึึกอื่่�น ๆ ทางธุุรกิิจ และผู้้�ร่่วมงานทุุกคนจะต้้องตอบทุุกคำำ�ถาม
จากผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือผู้้�ตรวจสอบอิิสระของ Yum! ธุุรกรรมทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐจะต้้องถููกบัันทึึกไว้้อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้องเพื่่�อให้้วัตั ถุุประสงค์์
และจำำ�นวนของการจ่่ายเงิินนั้้�นชััดเจน นอกจากนี้้�ผู้้�ร่่วมงานไม่่ควรตกลงที่่�จะร้้องขอ
ใบแจ้้งหนี้้�ที่่�เป็็ นเท็็จหรืือชำำ�ระค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ก่่อให้้เกิิดคำำ�ถามภายใต้้นโยบายนี้้� หากมีี
การร้้องขอดัังกล่่าว คุุณควรแจ้้งแผนกกฎหมาย
การรายงานการละเมิิ ดและการรัับรองการปฏิิ บัติั ิ ตามกฎระเบีียบ หากคุุณเชื่่�อ
ว่่ามีีหรืืออาจจะมีีการติิดสิินบน การจ่่ายเงิินถููกบัันทึึกไว้้ไม่่ถูกู ต้้องหรืือในลัักษณะใด
ๆ ที่่�ปกปิิ ดหรืือบิิดเบืือนลัักษณะของการทำำ�ธุุรกรรม หรืือการละเมิิดนโยบายนี้้�หรืือ
กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตอื่่�น ๆ คุุณมีีหน้้าที่่�รายงานข้้อกัังวลต่่อบริิษัทั โดยทัันทีี
มีีหลายวิิธีที่่�คุ
ี ณ
ุ สามารถรายงานข้้อกัังวลของคุุณ รวมถึึงการรายงานที่่�ไม่่ระบุุตัวั ตน
ดัังนั้้�น โปรดอ้้างอิิงถึึง 30 หลัักจรรยาบรรณสำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิิธีกี า
รายงานข้้อกัังวลของคุุณ จะไม่่มีใี ครข่่มขู่่�หรืือดำำ�เนิินการกัับคุุณแต่่อย่่างใดเมื่่�อคุุณ
หยิิบยกคำำ�ถามหรืือรายงานเหตุุกังั วลที่่� Yum! Yum! จะถามตััวแทนและระดัับผู้้�จััดการ
ทั้้�งหมดขึ้้�นไปและผู้้�ร่่วมงานที่่�ได้้รับั มอบหมายเป็็ นระยะ ๆ เพื่่�อรัับรองการปฏิิบัติั ติ าม
นโยบายนี้้�

การตรวจสอบบััญชีีและการปฏิิ บัติั ิ ตามข้้อกำำ�หนด ฝ่่ ายตรวจสอบภายในของ
Yum! และ / หรืือฝ่่ ายกฎหมายจะทำำ�การตรวจสอบบััญชีีและตรวจสอบการปฏิิบัติั ติ าม
ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็ นระยะ ๆ เพื่่�อช่่วยให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบัติั ิ
ตาม FCPA กฎหมายต่่อต้้านการทุุจริิตอื่่�น ๆ และนโยบายนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

11. การเข้้าซื้้�อกิิ จการ นาน ๆ ครั้้�งที่่� Yum! จะซื้้�อธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า Yum! เข้้าใจ
ถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการซื้้�อกิิจการ และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า Yum! กำำ�หนดการ
ควบคุุมการปฏิิบัติั ติ ามในธุุรกิิจที่่�ได้้มาใหม่่อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ได้้พัฒ
ั นา
โปรโตคอลรวมการประเมิินความเสี่่�ยงและการปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบเพื่่�อบููรณาการ
เข้้ากัับกระบวนการตรวจสอบก่่อนการเข้้าซื้้�อกิิจการ คุุณควรปรึึกษากัับตััวแทนทาง
กฎหมายของหน่่วยธุุรกิิจของคุุณเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการใช้้กระบวนการตรวจ
สอบสถานะก่่อนการซื้้�อกิิจการ
สถานการณ์์ธงสีีแดง:
สถานการณ์์ต่่อไปนี้้�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการทุุจริิต ให้้ฝ่่ายกฎหมายเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องด้้วย
ทุุกครั้้�งที่่�:
> ข้้อมููลความเป็็ นมาเกี่่�ยวกัับตััวแทนบุุคคลที่่�สาม ตััวแทน หรืือผู้้�ซื้้�อแฟรนไชส์์ หรืือ
ซััพพลายเออร์์ที่่�มีอี ยู่่�หรืือในอนาคตบ่่งชี้้�ว่่า:

•
•
•

ข้้อกล่่าวหาของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่เหมาะสม
ชื่่�อเสีียงในการจ่่ายหรืือเรีียกร้้องสิินบน
ครอบครััวหรืือความสััมพัันธ์์อื่่�น ๆ ที่่�อาจมีีอิทิ ธิิพลต่่อการตััดสิินใจของลููกค้้า
หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอย่่างไม่่เหมาะสม

การฝึึ กอบรม เป็็ นความรัับผิิดชอบของคุุณในการทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับนโยบายนี้้� และ
เพื่่�อปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดที่่�ได้้รับั อนุุมัติั มิ าก่่อนล่่วงหน้้าและเกี่่�ยวกัับการรายงาน
ทั้้�งหมด เพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักและความเข้้าใจในนโยบายนี้้�และกฎหมายต่่อต้้านการ
ทุุจริิตโดยทั่่�วไป Yum! กำำ�หนดให้้พนัักงานร้้านอาหารทั้้�งหมดข้้างต้้นทั่่�วโลกต้้องผ่่าน
การอบรมหลัักสููตรต่่อต้้านการทุุจริิตผ่่านทางเว็็บ Yum! จะเสนอการฝึึกอบรมการต่่อ
ต้้านการทุุจริิตแบบตััวต่่อตััวตามความเหมาะสม และกำำ�หนดให้้ตัวั แทนบางคนเข้้าร่่วม
ในการฝึึกอบรมในการฝึึกอบรมที่่� Yum! เป็็ นผู้้�สนัับสนุุนตามความเหมาะสม Yum! จะ
เก็็บรัักษาบัันทึึกที่่�เหมาะสมของผู้้�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมที่่�จำำ�เป็็ น

> ได้้รับั การเรีียกร้้องที่่�จะได้้รับั ค่่าคอมมิิชชั่่�นหรืือค่่าธรรมเนีียมส่่วนบุุคคลก่่อนที่่�จะ
ให้้อนุุญาตให้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงการแบ่่งเขต

การกำำ�กับั ดููแลและการสืืบสวน ฝ่่ ายกฎหมายมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลนโยบายนี้้�
จะมีีการการสืืบสวนของการละเมิิดดนโยบายนี้้�ที่่�ถููกกล่่าวหา รายงาน หรืือสงสััยร่่วม
กัันกัับฝ่่ ายตรวจสอบภายในและฝ่่ ายกฎหมายของ Yum! หากมีีการรัับประกััน ราย
ละเอีียดของการสืืบสวนดัังกล่่าวและผลลััพธ์์จะถููกรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการบริิษัทั และอาจถููกรายงานไปยัังหน่่วยงานราชการ การดำำ�เนิินการ
แก้้ไขที่่�ถููกต้้องและเหมาะสมจะกระทำำ�เมื่่�อเห็็นสมควรโดยดุุลยพิินิิจของฝ่่ ายบริิหาร

> การจััดซื้้�อหรืือการเช่่าซื้้�อทรััพย์์สินิ ที่่�เป็็ นของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือครอบครััวพวก
เขา
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> มีีการให้้ข้อ้ เสนอแนะใด ๆ ในการทำำ�ธุุรกิิจโดยตรงกัับตััวแทน หุ้้�นส่่วน หรืือ
ซััพพลายเออร์์ที่่�เฉพาะเจาะจงเนื่่�องจาก "ความสััมพัันธ์์พิเิ ศษ"
> มีีคำำ�ขอให้้มีกี ารชำำ�ระเงิินในประเทศหรืือแก่่บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกรรม
> มีีการขอการบริิจาคให้้กับั องค์์กรการกุุศลที่่�นำำ�โดยหรืือสนัับสนุุนโดยเจ้้าหน้้าที่่�ของ
รััฐหรืือครอบครััวของพวกเขา
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