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เรียน พาร์ทเนอร์ทุกท่าน:

สตาร์บัคส์เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายกาแฟชนิดพิเศษชั้นน�าของโลกและได้ก้าวสู่การเป็น 
แบรนด์ระดับสากลอย่างแท้จริง เราตระหนักมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่า คุณซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ 
ของเรา มีความส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา ชื่อเสียงของสตาร์บัคส์ 
ส�าหรับกาแฟชั้นเยี่ยมของโลก การบริการลูกค้าที่ดีและมีคุณธรรมสูงสุดเป็นผลลัพธ์ 
โดยตรงจากความพยายามร่วมกันของเรา เราคือผู้รับผิดชอบชื่อเสียงของสตาร์บัคส์  
แนวทางการด�าเนินธุรกิจของเราและการปฏิบัติต่อผู้อื่น อันได้แก่ เพื่อนพาร์ทเนอร์  
ลูกค้า ชุมชน ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้น จะยังคงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้คนทั่วโลก 
มองสตาร์บัคส์อย่างไร

“ชื่อเสียงของสตาร์บัคส์ส�าหรับกาแฟชั้นเยี่ยม 
ของโลก การบริการลูกค้าที่ดีและมีคุณธรรม 
สูงสุดเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากความพยายาม 
ร่วมกันของเรา”

พวกเราแต่ละคนล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนค่านิยมหลักของเรา ซึ่งจ�าเป็น 
ต้องมีการปฏิบัติตามทั้งกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ เราได้จัดท�า มาตรฐานจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ เพื่อเน้นย�า้ถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของเราต่อความรับผิดชอบนั้นและเพื่อ 
เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับพาร์ทเนอร์ของเรา

ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า มาตรฐานนี้จะช่วยให้เรามั่นใจว่าค่านิยมของเราจะสะท้อน 
ให้เห็นในทุกร้านและทุกกิจกรรมของสตาร์บัคส์ ความมุ่งมั่นต่อคุณธรรม การปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งตามตัวหนังสือและ 
ตามเจตนารมณ์มีความส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา 

ขอบคุณส�าหรับความเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณ

ด้วยความนับถือ

Howard Schultz 
ประธานบริษัท ประธานและ 
ผู้บริหารระดับสูงสุด



พนัธกจิเพือ่สตาร์บคัส์ของเรา    

เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจและหล่อหลอมจติวญิญาณของมวลมนษุย์ 
ครัง้ละคน ครัง้ละแก้ว และครัง้ละชมุชน

และนีค่อืหลกัการทีเ่รายดึถอืและปฏบิตัใินทกุๆ วนั

กาแฟของเรา 
คณุภาพคอืสิง่ทีเ่รายดึมัน่เสมอมาและจะยดึมัน่เสมอไป เรามุง่มัน่ในการสรรหาและรบัซือ้
เมลด็กาแฟทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในราคาทีเ่ป็นธรรม การคัว่เมลด็กาแฟด้วยความเอาใจใส่และ
พถิพีถินั และการปรบัปรงุคณุภาพชวีติให้แก่เกษตรกรผูป้ลกูกาแฟ เราเอาใจใส่ต่อสิง่เหล่า
นี ้อย่างทีส่ดุ งานของเราจงึไม่มวีนัสิน้สดุ

พาร์ทเนอร์ของเรา 
เราเรยีกพนกังานของเราว่าพาร์ทเนอร์ เพราะสิง่ทีเ่ราท�าไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นสิง่ทีเ่ราท�า
ด้วย
ใจรกั เราร่วมกนัส่งเสรมิให้ทกุคนตระหนกัถงึความแตกต่างของแต่ละคน เพือ่สร้างสถานที่
ท�างานทีเ่ราทกุคนสามารถเป็นตวัของตวัเองได้ เราปฏบิตัต่ิอกนัและกนัด้วยความเคารพ
และ ให้เกยีรตกินัเสมอ และเรามุง่หวงัให้พาร์ทเนอร์แต่ละคนยดึถอืมาตรฐานดงักล่าว

ลกูค้าของเรา 
ขณะทีเ่ราปฏบิตัหิน้าที ่เราจะผกูสมัพนัธ์ สร้างรอยยิม้ เสยีงหวัเราะ และเพิม่ชวีติชวีาให้
ลกูค้าของเรา แม้จะเป็นเวลาเพยีงชัว่ครูก่ต็าม แน่นอนว่า เราเริม่ต้นด้วยค�ามัน่สญัญาทีจ่ะท�า /
ชงเครือ่งดืม่ให้สมบรูณ์แบบทีส่ดุ แต่งานของเรามมีากกว่านัน้ ทกุอย่างล้วนเป็นเรือ่งของ 
การผกูสมัพนัธ์กบัเพือ่นมนษุย์



ร้านของเรา 
เมือ่ลกูค้ารูส้กึถงึความผกูพนั ร้านของเราจะเป็นเสมอืนสถานทีพ่กัพงิทางใจ เพือ่หลบหลกี 
จากความวติกกงัวลทัง้ปวงทีร่มุล้อมอยูภ่ายนอก เป็นสถานทีซ่ึง่เรามาพบปะกบัเพือ่นฝงู
ทกุอย่างล้วนเป็นเรือ่งของความรืน่รมย์ตามครรลองชวีติ บางครัง้เชือ่งช้าและสขุใจ
แต่บางครัง้กลบัรวดเรว็ ทว่าเตม็เป่ียมไปด้วยความรูส้กึผกูพนัฉนัท์เพือ่นมนษุย์

ชมุชนของเรา 
ทกุร้านเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน เรามคีวามรบัผดิชอบในการเป็นเพือ่นบ้านทีด่อีย่างจรงิใจ 
เราต้องการให้ร้านสตาร์บคัส์เป็นทีต้่อนรบัในทกุแห่งหนทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ สามารถเป็นแรง
ผลกัดนัให้เกดิการท�าสิง่ด ีๆ ด้วยการสนบัสนนุให้พาร์ทเนอร์ ลกูค้า และชมุชนของเรา
สร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนัทกุวนั ขณะนีเ้ราตระหนกัแล้วว่าความรบัผดิชอบของเรา 
และโอกาสทีเ่ราจะสร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ มมีากมายมหาศาล โลกก�าลงัคาดหวงัให้ 
สตาร์บคัส์เป็นผูก้�าหนดบรรทดัฐานใหม่อกีครัง้หนึง่ เราจะก้าวน�าไปข้างหน้า

ผูถ้อืหุน้ของเรา 

เมือ่เราบรรลหุลกัการแต่ละด้าน เราจะประสบกบัความส�าเรจ็ทีเ่ป็นรางวลัส�าหรบัผูถ้อืหุน้
ของเรา เรามหีน้าทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ทีใ่นการทีจ่ะบรรล ุหลกัการแต่ละด้านให้สมบรูณ์ เพือ่
ให้สตาร์บคัส์และทกุคนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องสามารถด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนืและเจรญิก้าวหน้า

ก้าวไปข้างหน้า
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เกีย่วกบัมาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิ
สตาร์บคัส์ให้อ�านาจพาร์ทเนอร์ทกุคนในการตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อ 
ชือ่เสยีงของเรา

การกระท�าของแต่ละคนในทีท่�างานจะประกอบรวมกนัเป็นภาพลกัษณ์ทีค่นทัง้โลก 
มองสตาร์บคัส์ จงึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ทีพ่วกเราแต่ละคนต้องมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อพนัธกจิ 
เพือ่สตาร์บคัส์ของเราและปฏบิตัตินอย่างมจีรยิธรรมในทกุๆ สถานการณ์

มาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิสนบัสนนุนโยบายสากลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและให้ 
ภาพรวมของกฎหมายและมาตรฐานทางจรยิธรรมทีท่กุคนพงึปฏบิตัติลอดเวลา ถ้าคณุ 
ไม่มัน่ใจว่าควรปฏบิตัตินอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ คณุสามารถขอความช่วยเหลอืได้  
พดูคยุกบัผูจ้ดัการของคณุ พาร์ทเนอร์ฝ่ายทรพัยากรบคุคลหรอืผูด้แูลด้านจรรยาบรรณ 
ทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในเรือ่งทีค่ณุมข้ีอสงสยั

โปรดอ่านมาตรฐานนีอ้ย่างถีถ้่วนในการท�างาน ถ้าคณุมข้ีอสงสยัใดๆ โปรดอ้างถงึหวัข้อ  
"ค�าแนะน�าและการแจ้งข้อสงสยั" ในคูม่อืนี้ 

ถ้าไม่สะดวกในการใช้  สามารถหาอ่านมาตรฐานได้โดยการเข้าถงึในรปูแบบต่างๆ

ซึง่ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่diversity@starbucks.com
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การขอค�าแนะน�าและการแจ้งข้อสงสยั
คณุค่าหลกัของสตาร์บคัส์ต้องสอดคล้องกบักฎหมายและหลกัจรยิธรรม ถ้าคณุรูส้กึว่า 
มกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานนี ้หรอืต้องการทราบถงึนโยบายต่างๆ หรอืมข้ีอสงสยั 
ใดๆ โปรดตดิต่อขอข้อแนะน�าหรอืแจ้งข้อสงสยัได้ทีบ่คุคลหรอืหน่วยงานต่อไปนี:้

• ผูจ้ดัการของคณุหรอืผูจ้ดัการระดบัสงูขึน้ไป

• เจ้าหน้าทีฝ่่ายพฒันาทรพัยากรบคุคลของคณุ

• จรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

โปรดตดิต่อฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางช่องทาง 
ต่อไปนี ้(ดรูายละเอยีดที ่“ข้อมลูทีใ่ช้ในการตดิต่อ” ทีป่กหลงัด้านใน)

สายด่วนจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบคอืหมายเลขโทรฟร ีซึง่คณุสามารถ
ใช้ตดิต่อเพือ่สอบถามหรอืแจ้งข้อสงสยัได้ สายด่วนนีพ้ร้อมให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั 
และสามารถจดัเตรยีมล่ามได้หากมกีารร้องขอ

เวบ็ไลน์จรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเป็นเครือ่งมอืออนไลน์ทีเ่ป็นอกีช่อง
ทางหนึง่ทีพ่าร์ทเนอร์สามารถใช้ตดิต่อขอค�าแนะน�าหรอืแจ้งข้อสงสยัได้

ข้อสงสยัของคณุจะได้รบัการจดัการอย่างจรงิจงัและข้อมลูทัง้หมดทีแ่จ้งผ่านสายด่วนหรอื 
เวบ็ไลน์จะถกูปกปิดเป็นความลบั โปรดทราบว่าข้อมลูทีส่่งให้กบัฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณ 
ทางธรุกจิจะถกูส่งไปยงัสหรฐัอเมรกิา บรษิทัจะกระท�าการอย่างจรงิจงัเพือ่รกัษาความปลอดภยั 
ของข้อมลูส่วนบคุคลของคณุทีร่วบรวมไว้และเพือ่หลกีเลีย่งการใช้หรอืการเปิดเผยข้อมลู 
ดงักล่าวโดยไม่ได้รบัอนญุาต คณุอาจส่งค�าถามหรอืข้อสงสยัผ่านทางสายด่วนหรอืเวบ็ไลน์ 
โดยไม่ต้องแจ้งชือ่ของคณุ

นโยบายต่อต้านการตอบโต้: สตาร์บัคส์จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือการกลั่นแกล้ง 
ใดๆ ต่อพาร์ทเนอร์ที่แจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่อาจมีการละเมิดมาตรฐาน 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายอื่นใดของสตาร์บัคส์ ซึ่งเขาหรือเธอมีเหตุผล 
อันควรที่จะเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
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สภาพแวดล้อมในสถานทีท่�างาน

การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน
เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสทิธมินษุยชนสากลของสตาร์บคัส์ สตาร์บคัส์ส่งเสรมิโอกาส
ทีเ่ท่าเทยีมกนัตามแนวทางการปฏบิตัใินการจ้างงานของบรษิทั ท�าการตดัสนิใจในการสรรหา
บคุลากรโดยพจิารณาตามเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบังาน และจะไม่ใช้แรงงานทีถ่กูบงัคบั ในการว่า
จ้างพาร์ทเนอร์ทีม่อีายตุ�า่กว่า 18 ปี ผูจ้ดัการจะต้องปฏบิตัติามข้อจ�ากดัทัง้หมดทีส่ตาร์บคัส์
ก�าหนดขึน้หรอืทีจ่�าเป็นทางกฎหมายเกีย่วกบัอายตุ�า่สดุในการจ้างงาน ชัว่โมงและหน้าทีท่ีท่�า
โดยพาร์ทเนอร์เหล่านี ้เพือ่ให้แน่ใจว่างานทีท่�าจะไม่เป็นอปุสรรคต่อการศกึษา สขุภาพ ความ
ปลอดภยั และการพฒันาทางด้านร่างกายและจติใจของเดก็

โปรดดขู้อมลูเพิม่เตมิจาก มาตรฐานสทิธมินษุยชนสากลของสตาร์บคัส์ ซึง่ตดิต่อขอรบัได้จาก
ฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ทีส่ตาร์บคัส์เราปฏบิตัต่ิอเพือ่นร่วมงานด้วยความเคารพและให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั  
ซึง่หมายความว่าพาร์ทเนอร์ทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะท�างานในสภาพแวดล้อมทีป่ราศจากการ 
ข่มเหง การกลัน่แกล้ง และการเลอืกปฏบิตัิ

การข่มเหง การกลัน่แกล้ง และการเลอืกปฏบิตั ิอาจแสดงออกมาในหลายรปูแบบ เช่น:

• ค�าพดู กริยิาท่าทาง หรอืการสมัผสัร่างกายโดยไม่เหมาะสม

• การแสดงหรอืการเผยแพร่ภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิ เหยยีดหยาม  
หรอืลามกอนาจาร รวมทัง้ทางอเีมล์และบนอนิเทอร์เนต็

• การล้อเลยีนหรอืแสดงความเหน็ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิหรอืเหยยีดหยาม (โดยชดัแจ้ง 
หรอืโดยการเหนบ็แนมเสยีดส)ี

• การล่วงละเมดิทางวาจาหรอืทางกายหรอืการขูเ่ขญ็คกุคามต่างๆ

ค�าถาม:   เพือ่นร่วมงานคนหนึง่ของฉนัส่งอเีมลเรือ่งตลกทีไ่ม่เหมาะสมมาให้ฉนัและ 
เพือ่นร่วมทมีคนอืน่ๆ ฉนัคดิว่ามนัเป็นเรือ่งน่ารงัเกยีจ แต่ฉนัไม่รูว่้าควรจะ 
ใช้วธิใีด เพือ่ให้เขาทราบถงึความไม่สบายใจของฉนั ฉนัควรท�าอย่างไร

ค�าตอบ:  เราทกุคนมหีน้าทีร่่วมกนัท�าให้มัน่ใจว่าสตาร์บคัส์เป็นสถานทีท่�างานที่ 
ยอดเยีย่มส�าหรบัพาร์ทเนอร์ทกุคน และพฤตกิรรมทีน่่ารงัเกยีจเช่นนี้ 
เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ ถ้าคณุรูส้กึไม่สะดวกใจทีจ่ะพดูกบัเพือ่นร่วมงานของ 
คณุโดยตรง โปรดตดิต่อผูจ้ดัการของคณุ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืฝ่าย 
ดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
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การปฏิบัติต่อลูกค้า
การบรกิารลกูค้าทีเ่ป็นเลศิถอืเป็นสิง่ส�าคญัสงูสดุทีส่ตาร์บคัส์ เรามุง่มัน่ทีจ่ะสร้าง 
ประสบการณ์ทีด่แีละน่าพงึพอใจแก่ลกูค้าทกุคน และเราปฏบิตัต่ิอลกูค้าเช่นเดยีวกบั 
ทีป่ฏบิตัต่ิอเพือ่นพนกังานด้วยความเคารพและให้เกยีรต ิตวัอย่างเช่น เราไม่ล่วงละเมดิ 
หรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอ

“เราปฏบิตัต่ิอลกูค้าเช่นเดยีวกบัทีป่ฏบิตัต่ิอ 
เพือ่นพนกังานด้วยความเคารพและให้เกยีรต”ิ

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
สตาร์บคัส์มุง่มัน่สร้างสรรค์และส่งเสรมิสภาพแวดล้อม ซึง่รวมถงึบคุลากรทกุคน ตลอดจน 
ความสามารถ ความช�านาญเฉพาะด้าน และความแตกต่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ 
พนกังาน และส่งเสรมิความแตกต่างของแต่ละบคุคลในฐานะข้อได้เปรยีบทางธรุกจิ 
ในเชงิกลยทุธ์และการแข่งขนัส�าหรบับรษิทั

“เราเคารพในความหลากหลายของเพือ่น 
ร่วมงาน ลกูค้า และซพัพลายเออร์ ตลอดจน 
บคุคลอืน่ๆ ทีเ่ราตดิต่อด้วย”

เมือ่เราเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง การยอมรบัความหลากหลายในทกุๆ ด้านของธรุกจิของเรา  
ตัง้แต่วธิทีีเ่ราท�างานร่วมกนัจนถงึวธิทีีเ่ราจดัหาสนิค้าและบรกิาร เป็นสิง่ส�าคญัต่อ 
ความส�าเรจ็ของเราในระยะยาว เราเคารพในความหลากหลายของเพือ่นร่วมงาน ลกูค้า  
และซพัพลายเออร์ ตลอดจนบคุคลอืน่ๆ ทีเ่ราตดิต่อด้วย เป้าหมายของเรา คอื การเป็น 
บรษิทัระดบัโลกทีเ่ปิดรบัทกุคน มุง่สูค่วามเท่าเทยีม การท�างานร่วมกนั และการเข้าถงึ 
โดยทัว่กนั ส�าหรบัทกุชวีติทีเ่ราได้สมัผสั

สุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในที่ท�างาน
พาร์ทเนอร์จะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบและหลกัปฏบิตัด้ิานความปลอดภยัโดยให้ 
ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีท่ีบ่งัคบัใช้กฎระเบยีบ ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนั 
ตนเองและพาร์ทเนอร์อืน่ๆ เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัทีก่�าหนด  
และรายงานอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็ หรอืการปฏบิตัหิรอืสภาวะทีไ่ม่ปลอดภยัให้ผูร้บัผดิชอบ 
ทราบทนัที

เพือ่เสรมิสร้างความปลอดภยัในทีท่�างาน คณุควรท�าความคุน้เคยและปฏบิตัติามข้อมลู 
และการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในทีท่�างานต่างๆ ทีจ่ดัไว้ให้คณุ

ค�าถาม: มาตรฐานด้านความปลอดภยัในการท�างานของเรานัน้เข้มงวดกว่าที่ 
 ก�าหนดไว้ตามกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัในทีท่ีฉ่นัท�างานอยูแ่ละคู่แข่งของเรา 
  กเ็พยีงปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิน่เท่านัน้ เราควรปฏบิตัิ 
  เช่นเดยีวกนัหรอืไม่

ค�าตอบ: ไม่ เราต้องยดึถอืตามนโยบายด้านความปลอดภยัของบรษิทัของเรา  
  สตาร์บคัส์มุง่มัน่ทีจ่ะจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและมัน่คงให้กบั 
  พาร์ทเนอร์ของเราในทกุทีท่ีเ่ราด�าเนนิการ ถงึแม้ว่าเราอาจจะท�าเกนิกว่า 
  ข้อก�าหนดในท้องถิน่นัน้ๆ กต็าม
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คุณภาพของสตาร์บัคส์และการปกป้องลูกค้า
ความมุง่มัน่ของสตาร์บคัส์ในด้านคณุภาพยงัหมายถงึว่าเราได้ด�าเนนิตามขัน้ตอนต่างๆ  
เพือ่ปกป้องสขุอนามยัและความปลอดภยัของลกูค้าด้วย คณุสามารถมส่ีวนร่วมด้วยการ 
ปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเกีย่วกบัการจดัเกบ็ การจดัการ การจดัเตรยีมและ 
การให้บรกิารในร้านกาแฟของ สตาร์บคัส์® และผลติภณัฑ์อืน่ๆ ด้วยการท�างานเพือ่ให้ 
มัน่ใจถงึสภาพทีส่ะอาด ถกูสขุอนามยั และปลอดภยัในสถานประกอบการทกุแห่งของเรา  
และด้วยการค้นหาวธิกีารรกัษาและปรบัปรงุมาตรฐานคณุภาพและหลกัปฏบิตัขิองสตาร์บคัส์ 
อย่างต่อเนือ่ง

โปรดแจ้งให้ผูจ้ดัการของคณุทราบทนัท ีหากคณุได้ทราบถงึสิง่ทีบ่่งบอกว่าผลติภณัฑ์  
กระบวนการ หรอืสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพหรอืความปลอดภยั  
สตาร์บคัส์ได้ก�าหนดระเบยีบปฏบิตัสิ�าหรบัสถานการณ์ดงักล่าวไว้ และผูจ้ดัการของคณุ 
ทราบดถีงึขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทีจ่ะต้องด�าเนนิการ

สารให้โทษและอาวุธ
สตาร์บคัส์มมีาตรการทีเ่ข้มงวดเกีย่วกบัสารให้โทษและอาวธุ พาร์ทเนอร์ต้องไม่ดืม่หรอื 
มเีครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ไว้ในครอบครองในสถานทีข่องบรษิทั ยกเว้นกรณทีีไ่ด้รบัการ 
อนญุาตเป็นพเิศษในงานสงัคมทีส่ตาร์บคัส์เป็นผูส้นบัสนนุ หรอืยกเว้นถ้างานของคณุ 
เกีย่วข้องกบัการขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ แต่ในกรณดีงักล่าว คณุต้องไม่บรโิภคเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์นัน้และต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมพเิศษต่างๆ ทีจ่�าเป็นส�าหรบัธรุกจินัน้

นอกจากนี ้คณุต้องไม่ใช้หรอืครอบครองยาเสพตดิผดิกฎหมายหรอืสารควบคมุในบรเิวณ 
พืน้ทีข่องสตาร์บคัส์ หรอืขณะทีค่ณุมส่ีวนร่วมในกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังาน พาร์ทเนอร์ 
ต้องไม่มารายงานตวัเข้าท�างานในระหว่างทีอ่ยูภ่ายใต้ฤทธิข์องแอลกอฮอล์ ยาเสพตดิ 
ผดิกฎหมาย หรอืสารควบคมุต่างๆ

พาร์ทเนอร์ต้องไม่มหีรอืครอบครองอาวธุใดๆ ขณะทีอ่ยูใ่นร้านสตาร์บคัส์ โรงงาน หรอื 
ในบรเิวณพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของสตาร์บคัส์ สตาร์บคัส์ใส่ใจอย่างจรงิจงัในเรือ่งสขุอนามยั  
ความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยัในทีท่�างาน เป็นเรือ่งส�าคญัทีค่ณุต้องเข้าใจ 
และปฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักล่าว รวมถงึค�าแนะน�าเพิม่เตมิโดยละเอยีด ทีค่ณุได้รบั 

กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงการท�างาน
สตาร์บคัส์มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัว่าด้วยค่าจ้างและชัว่โมงการท�างาน 
ใดๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มัน่ใจว่างานทัง้หมดทีด่�าเนนิการให้กบัสตาร์บคัส์มค่ีาตอบแทน 
อย่างถกูต้อง พาร์ทเนอร์ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนตามชัว่โมงท�างานต้องท�ารายงาน และบนัทกึ 
เวลาอย่างถกูต้องตามระเบยีบปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ส�าหรบัพืน้ทีน่ัน้

ค�าถาม: ในระยะหลงันี ้ร้านของฉนัมงีานยุง่มากและไม่ค่อยมเีวลาส�าหรบังาน 
  ท�าความสะอาดทีต้่องท�าเป็นประจ�า เช้าวนันีใ้นการประชมุของร้าน ผูจ้ดัการ 
   ของเราบอกกบัทกุคนว่าถ้าใครท�างานของตนไม่เสรจ็ก่อนเวลาเลกิงาน  
   คนนัน้จะต้องอยูท่�าต่อให้เสรจ็โดย “ไม่นบัเวลา” ผูจ้ดัการขอให้พวกเรา 
  ท�าเช่นนัน้ได้หรอืไม่

ค�าตอบ: ไม่ สตาร์บคัส์ห้ามการท�างานโดยไม่นบัเวลาอย่างเดด็ขาด สตาร์บคัส์มุง่มัน่ 
  ในการท�าให้มัน่ใจว่าพาร์ทเนอร์ทกุคนได้รบัผลตอบแทนจากการท�างาน 
  อย่างถกูต้อง ถ้ามกีารขอให้ท�างานโดยไม่นบัเวลาให้รายงานไปทีฝ่่าย 
  ทรพัยากรบคุคลหรอืฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัิ 
  ตามกฎระเบยีบ
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หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
สตาร์บคัส์มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของประเทศทีเ่รา 
ด�าเนนิงานอยูอ่ย่างเคร่งครดั คณุต้องปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบงัคบั 
ทีเ่กีย่วข้องในขณะทีก่�าลงัปฏบิตัหิน้าทีข่องคณุ

เมือ่คณุคดิว่ามคีวามขดัแย้งระหว่างมาตรฐานนีแ้ละกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืข้อบงัคบั 
ทีเ่กีย่วข้อง หรอืคณุมคี�าถามเกีย่วกบัความถกูต้องเหมาะสมของการกระท�าของตนเอง หรอื 
ของพาร์ทเนอร์คนอืน่ๆ คณุควรปรกึษาผูจ้ดัการหรอืบคุคลอืน่ทีร่ะบไุว้ในส่วน “การขอ 
ค�าแนะน�าและการแจ้งข้อสงสยั” ของคูม่อืฉบบันี้

ธุรกิจระหว่างประเทศ
สตาร์บคัส์ท�าธรุกจิทกุเรือ่งด้วยมาตรฐานด้านจรรยาบรรณสงูสดุ พาร์ทเนอร์ต้องปฏบิตัติาม 
กฎหมาย กฎระเบยีบและข้อบงัคบัทกุข้อทีเ่กีย่วข้องเมือ่ด�าเนนิธรุกจิของสตาร์บคัส์

“สตาร์บคัส์จะแสดงธรุกรรมต่อหน่วยงาน 
ของรฐัอย่างถกูต้องและเป็นจรงิ”

การจ่ายเงนิให้แก่ตวัแทนหรอืเจ้าหน้าทีร่ฐับาลของประเทศใดๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ของสหรฐัอเมรกิาและของประเทศนัน้ๆ การจ่ายเงนิโดยสตาร์บคัส์หรอืในนามของสตาร์บคัส์ 
ให้แก่ตวัแทนหรอืเจ้าหน้าทีร่ฐับาลต่างประเทศจะเป็นการจ่ายส�าหรบังานบรกิารทีไ่ด้รบั  
ด้วยจ�านวนทีส่มเหตสุมผลกบัลกัษณะของบรกิารดงักล่าว ไม่ว่ากรณใีดๆ ห้ามพาร์ทเนอร์ 
จ่ายเงนิให้แก่เจ้าหน้าทีร่ฐัโดยละเมดิกฎหมายหรอืเพือ่จงูใจให้เจ้าหน้าทีด่งักล่าวท�าธรุกจิ 
กบัสตาร์บคัส์

พาร์ทเนอร์ต้องปฏบิตัติามกฎหมายท้องถิน่และกฎหมายระหว่างประเทศทีว่่าด้วยศลุกากร 
และการค้า สตาร์บคัส์จะแสดงธรุกรรมต่อหน่วยงานของรฐัอย่างถกูต้องและเป็นจรงิ  
ข้อมลูใดๆ ทีพ่าร์ทเนอร์จดัท�าเพือ่เสนอต่อเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรหรอืตวัแทนทีว่่าจ้างโดย 
สตาร์บคัส์เพือ่สนบัสนนุการน�าเข้าและส่งออกจะต้องถกูต้องและเป็นจรงิ ถ้าคณุท�าธรุกจิ 
ระหว่างประเทศในนามของสตาร์บคัส์ โปรดท�าให้แน่ใจว่าคณุมคีวามเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ 
เป็นอย่างด ีและรูจ้กับรษิทัอืน่ๆ ทีท่�าธรุกจิในนามของสตาร์บคัส์อย่างเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจ 
ได้ว่าพวกเขาได้ด�าเนนิการในนามของเราอย่างเหมาะสม

พาร์ทเนอร์ของสตาร์บคัส์จะต้องไม่โน้มน้าวการตดัสนิใจทางธรุกจิด้วยการตดิสนิบนหรอื 
ให้ส่วนแบ่งอย่างผดิกฎหมายไม่ว่าในกรณใีดๆ  

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
สตาร์บคัส์มุง่มัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และประมวลกฎหมายท้องถิน่  
และท�างานกบัเจ้าหน้าทีร่าชการและบคุคลอืน่ในชมุชนของเราอย่างยตุธิรรมและซือ่สตัย์  
ทัง้นี ้การด�าเนนิการของเราจะต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานจรรยาบรรณและมาตรฐาน 
กฎหมายระดบัสงู การเสนอหรอืการจ่ายเงนิหรอืของก�านลัชนดิใดๆ เพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อ 
กระบวนการท้องถิน่ หรอืเพือ่มอีทิธพิลต่อเจ้าหน้าทีร่าชการท้องถิน่ เป็นการกระท�าทีข่ดัต่อ 
นโยบายของสตาร์บคัส์ (และอาจขดัต่อกฎหมาย)
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“พาร์ทเนอร์ต้องตดิต่อกบัราชการอย่างซือ่สตัย์ 
และตรงไปตรงมา”

ถ้าคณุได้รบัการตดิต่อจากเจ้าหน้าทีร่าชการหรอืผูบ้งัคบักฎหมายเพือ่ขอข้อมลูหรอื 
ขอเข้ามาตรวจสอบ คณุควรแจ้งผูจ้ดัการของคณุทนัท ีผูจ้ดัการของคณุจะด�าเนนิการ 
ตามความเหมาะสมหรอืตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขอค�าแนะน�า

สตาร์บคัส์มนีโยบายทีจ่ะตดิต่อกบัหน่วยงานราชการอย่างซือ่สตัย์และเป็นธรรม และปฏบิตัิ 
ตามค�าขอและกระบวนการทีถ่กูต้องเหมาะสมของทางราชการ พาร์ทเนอร์ต้องตดิต่อกบั 
ราชการอย่างซือ่สตัย์และตรงไปตรงมา และไม่ชีน้�าหรอืสนบัสนนุให้พาร์ทเนอร์คนอืน่หรอื 
บคุคลอืน่ใดให้ข้อมลูเทจ็หรอืก่อให้เกดิความเข้าใจผดิแก่เจ้าหน้าทีห่รอืตวัแทนของทาง 
ราชการ พาร์ทเนอร์ต้องไม่ชีน้�าหรอืสนบัสนนุให้บคุคลอืน่ใดท�าลายบนัทกึทีเ่กีย่วข้องกบั 
การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ค�าถาม: เราใช้ตวัแทนเพือ่ช่วยสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีร่าชการในท้องถิน่  
  เมือ่ไม่นานมานี ้เขาได้ขอขึน้ค่านายหน้า และฉนัสงสยัว่าเขาอาจจะเอาเงนิ 
   ก้อนนีไ้ปให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นท้องถิน่ ฉนัควรท�าอย่างไร

ค�าตอบ: ถ้าคณุสงสยัว่าตวัแทนนีก้�าลงัท�าการให้เงนิอย่างผดิกฎหมายในนามของ 
 สตาร์บคัส์ บรษิทัมหีน้าทีต้่องท�าการสอบสวนว่าเรือ่งนีเ้ป็นจรงิหรอืไม่และ 
  หยดุการจ่ายเงนินัน้ คณุควรรายงานข้อสงสยัของคณุต่อผูจ้ดัการของคณุ 
 หรอืฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
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ความมุง่มัน่ของสตาร์บคัส์ทีจ่ะท�างานกบัหน่วยราชการอย่างยตุธิรรมและซือ่สตัย์นัน้  
รวมถงึการปฏสิมัพนัธ์ทัง้หมดกบัเจ้าหน้าทีร่าชการด้วย 

พาร์ทเนอร์บางคนจะได้รบัการแจ้งและการฝึกอบรมเป็นประจ�าโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 
การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องของสหรฐัฯ รวมทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผย 
การลอ็บบี ้การต่อต้านการตดิสนิบน และการต่อต้านคอรปัชัน่

หลักปฏิบัติในการขายและการโฆษณา

สตาร์บคัส์จะแข่งขนัด้านการขายและการโฆษณา ด้วยข้อดขีองผลติภณัฑ์และบรกิาร 
ของเรา การสือ่สารของเรากบัลกูค้าหรอืผูท้ีม่แีนวโน้มจะเป็นลกูค้าต้องถกูต้องและเป็นจรงิ  
เมือ่เรากล่าวถงึสิง่ใดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของเรา เราต้องสามารถพสิจูน์ยนืยนั 
ค�ากล่าวนัน้ได้ เราขายคณุภาพของสิง่ทีเ่ราท�าและไม่กล่าวร้ายคูแ่ข่ง

การแข่งขันที่เป็นธรรม

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการแข่งขนัอย่าง 
มปีระสทิธภิาพในตลาดเสร ีสตาร์บคัส์มุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิการแข่งขนัอย่างเสรแีละเปิดกว้าง  
สตาร์บคัส์ต้องตดัสนิใจในเรือ่งธรุกจิด้วยตนเอง โดยเป็นอสิระจากการท�าความเข้าใจหรอื 
การตกลงกบัคูแ่ข่งหรอืซพัพลายเออร์ ซึง่จ�ากดัการแข่งขนั สตาร์บคัส์ถอืว่าการปฏบิตัติาม 
กฎหมายเหล่านีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่

ในการท�าธรุกจิของสตาร์บคัส์ พาร์ทเนอร์ทกุคนจะต้อง:

• ไม่หารอืเรือ่งการก�าหนดราคา การผลติ หรอืตลาดกบัคูแ่ข่งหรอืลกูค้า

• ไม่ก�าหนดราคาขายต่อกบัลกูค้าหรอืซพัพลายเออร์

• น�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารของสตาร์บคัส์ในลกัษณะทีส่อดคล้องกบัค่านยิมหลกั 
ของเราเสมอ

• ไม่ชกัจงูให้บคุคลทีส่ามละเมดิข้อตกลงทีม่อียู่

• ไม่กระท�าการในลกัษณะทีอ่าจถกูมองว่าเป็นความพยายามทีจ่ะกดีกนัคูแ่ข่งปัจจบุนั 
หรอืผูท้ีอ่าจเป็นคูแ่ข่งหรอืเพือ่ควบคมุราคาตลาด

ค�าถาม: ฉนัก�าลงัจะไปงานแสดงสนิค้าแห่งหนึง่ ฉนัจะไปดบูธูของคู่แข่งได้หรอืไม่

ค�าตอบ: ได้ คณุอาจไปทีบ่ธูของคูแ่ข่งและรบัเอกสารทีใ่ช้แจกบคุคลทัว่ไปได้  
 แต่ถ้าคณุจะพดูคยุกบัคนในบธูนัน้ คณุต้องแสดงตวัว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของ 
  สตาร์บคัส์และหลกีเลีย่งการสนทนาเชงิธรุกจิ ถ้าคณุมข้ีอสงสยัใดๆ คณุควร 
  ขอค�าปรกึษาจากฝ่ายกฎหมายและกจิการบรษิทัก่อนเข้าชมงาน

ค�าถาม: ฉนัมเีพือ่นเป็นพนกังานขายของบรษิทัคูแ่ข่ง ในบางครัง้เราพดูคยุกนัในเรือ่ง 
   แผนธรุกจิ ฉนัควรเป็นกงัวลหรอืไม่

ค�าตอบ: ใช่ คณุก�าลงัเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบัทีส่ตาร์บคัส์ได้ลงทนุทัง้เวลาและ 
  เงนิทองเพือ่พฒันาขึน้มา และคณุอาจก�าลงัละเมดิกฎหมายการแข่งขนั 
  ซึง่ห้ามการหารอืกนัในเรือ่งการตลาดและการก�าหนดราคา
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เราทกุคนต้องหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์มอียู่ 
เมือ่ผลประโยชน์หรอืกจิกรรมส่วนตวัขดัแย้งหรอืดเูหมอืนจะขดัแย้งกบัหน้าทีท่ีค่ณุปฏบิตัิ 
อยูท่ีส่ตาร์บคัส์ หรอืรบัผดิชอบต่อสตาร์บคัส์ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจส่ง 
ผลกระทบแม้กระทัง่ต่อบคุคลทีม่จีรยิธรรมมากทีส่ดุโดยไม่รูต้วัและความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์อาจท�าให้การกระท�าหรอืคณุธรรมของพาร์ทเนอร์เป็นทีน่่าสงสยั

นอกเหนอืจากการเปิดเผยประจ�าปีแล้ว เรือ่งทีม่โีอกาสเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้อง
ถกูเปิดเผยต่อผูจ้ดัการของพาร์ทเนอร์หรอืรองประธานผูร้บัผดิชอบฝ่ายหรอืหน่วยธรุกจิของ 
พาร์ทเนอร์นัน้ ซึง่จะเป็นผูต้ดิต่อไปยงัประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายจรรยาบรรณและก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ พาร์ทเนอร์อาจเลอืกเปิดเผยต่อประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายจรรยาบรรณและ
ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบโดยตรงผ่านฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ค�าถาม: ฉนัมญีาตคินหนึง่ทีฉ่นัอยากจ้างให้มาท�างานบางอย่างทีส่ตาร์บคัส์  
  เนือ่งจากมนัเป็นโครงการทีจ่�าเป็นต้องท�าตามกฎหมายและญาตขิองฉนั 
   กไ็ด้รบัการฝึกอบรมมาส�าหรบัท�างานประเภทนี ้ฉนัจะจ้างเขามาท�างาน 
   ได้หรอืไม่

ค�าตอบ: แม้ว่างานนีจ้ะถกูต้องตามกฎหมาย แต่สถานการณ์ท�าให้ดเูหมอืนเป็นเรือ่ง 
  ของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จงึควรแจ้งสถานการณ์นีไ้ปยงัฝ่ายดแูล 
  ด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเพือ่จะได้มกีาร 
  ทบทวนโดยผูไ้ม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีก่อนทีจ่ะตกลงท�าสญัญา ซึง่จะเป็นการ 
  ช่วยปกป้องตวัของคณุ ญาตขิองคณุ และสตาร์บคัส์ หากเกดิมข้ีอสงสยั 
  ในเรือ่งความสมัพนัธ์นี้

ตวัอย่างสถานการณ์ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้แก่:

• การได้รบัการว่าจ้างโดยบรษิทัหรอืด�าเนนิงานของบรษิทั (รวมถงึการให้ค�าปรกึษา)  
ซึง่ท�าธรุกจิหรอืต้องการท�าธรุกจิกบัสตาร์บคัส์หรอืแข่งขนักบัสตาร์บคัส์ (ตวัอย่างเช่น  
การท�างานในร้านกาแฟของคูแ่ข่ง)

• การลงทนุโดยตรงเป็นเงนิจ�านวนมากในบรษิทัดงักล่าว (โดยตวัคณุหรอืสมาชกิ 
ครอบครวัโดยตรงของคณุ)

• การกระท�าการในนามของบคุคลใดๆ นอกเหนอืจากสตาร์บคัส์ในการตกลงธรุกจิใดๆ  
กบัสตาร์บคัส์ (ตวัอย่างเช่น ช่วยเหลอืบคุคลอืน่ใดในการขายผลติภณัฑ์และ/หรอื 
บรกิารให้แก่สตาร์บคัส์)

• การมส่ีวนเกีย่วข้องโดยส่วนตวัในการตกลงธรุกจิทีส่ตาร์บคัส์มผีลประโยชน์  

ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง

ห้ามรบัหรอืให้ของก�านลัหรอืการเอือ้ประโยชน์ หากการท�าเช่นนัน้อาจก่อให้เกดิความรูส้กึ 
เป็นบญุคณุ ส่งผลกระทบต่อการใช้ดลุพนิจิอย่างเป็นมอือาชพีของคณุหรอืท�าให้ดเูหมอืนว่า 
อาจเป็นเช่นนัน้ ในการตดัสนิว่าของก�านลัมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ คณุควรพจิารณามลูค่า 
ของของก�านลันัน้และพจิารณาว่าการเปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัของก�านลัดงักล่าว 
จะท�าให้คณุหรอืสตาร์บคัส์เสือ่มเสยีหรอืไม่

“การให้หรอืการยอมรบัของก�านลัหรอืการเลีย้ง 
รบัรองทีม่มีลูค่าอาจถกูตคีวามว่าเป็นความ 
พยายามทีไ่ม่เหมาะสมเพือ่ส่งผลกระทบต่อ 
ความสมัพนัธ์”
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ห้ามให้หรอืรบัของก�านลัทีเ่ป็นเงนิ (อย่างไรกต็าม พาร์ทเนอร์ค้าปลกีบางรายอาจยอมรบั 
ค่าทปิตามธรรมเนยีมส�าหรบัการบรกิารทีด่)ี ตามกฎทัว่ไป พาร์ทเนอร์ควรจ�ากดัของก�านลั 
ทีใ่ห้หรอืรบัจากผูค้้าหรอืผูร่้วมธรุกจิรายหนึง่อยูท่ี ่US $75 ต่อปี ของก�านลั 
ทีม่มีลูค่าในรปูตวัเงนิสามารถให้หรอืยอมรบัได้ หากเป็นมารยาททางธรุกจิทัว่ไป เช่น  
กาแฟตวัอย่าง ถ้วยกาแฟ ปากกา หรอืของทีร่ะลกึอืน่ทีค่ล้ายกนั 

อย่างไรกต็าม ในช่วงเทศกาลส�าหรบับางประเทศทีเ่ป็นธรรมเนยีมปฏบิตัโิดยทัว่ไปในการ 
มอบหรอืแลกเปลีย่นของขวญัทีเ่ป็นตวัเงนิ เช่น ในประเทศจนี ญีปุ่น่ สงิคโปร์ มาเลเซยี  
และไทย พาร์ทเนอร์ไม่ควรเรยีกร้อง แต่สามารถแลกเปลีย่นเงนิกบัผูร่้วมท�าธรุกจิทีไ่ม่ใช่ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัได้เลก็ๆ น้อยๆ พอเป็นพธิซีึง่ต้องไม่เกนิ US $20

การแลกเปลีย่นสิง่ของทีม่มีลูค่ากบัผูท้�าธรุกจิอืน่ๆ รวมถงึร้านค้าและร้านอาหารเป็นสิง่ต้องห้าม
โดยเดด็ขาด

ห้ามจดัให้มหีรอืร้องขอให้มกีารเลีย้งอาหารหรอืการเลีย้งรบัรองจากบคุคลใดๆ ทีส่ตาร์บคัส์ 
ท�าธรุกจิด้วย หรอืจากบคุคลใดๆ ทีต้่องการท�าธรุกจิกบัสตาร์บคัส์ การให้หรอืการยอมรบั 
ของก�านลัหรอืการเลีย้งรบัรองทีม่มีลูค่าอาจถกูตคีวามว่าเป็นความพยายามทีไ่ม่เหมาะสม 
เพือ่ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ 

ค�าถาม: ฉนัจะตอบรบัการเลีย้งอาหารในงานธรุกจิจากซพัพลายเออร์ได้หรอืไม่

ค�าตอบ: โดยทัว่ไป เราสามารถตอบรบัการเลีย้งอาหารทีม่รีาคาพอประมาณและ 
  ไม่บ่อยครัง้ อย่างไรกต็าม เมือ่ใดกต็ามทีซ่พัพลายเออร์เลีย้งอาหาร  
  ให้พจิารณาสถานการณ์แวดล้อมเสมอ และดวู่าจะกระทบกบัการวางตวั 
  เป็นกลางของคณุ หรอืถกูมองจากคนภายนอกว่ากระทบหรอืไม่ ถ้ามกีาร 
  เสนอเลีย้งอาหารในช่วงเจรจาต่อรองสญัญา คณุต้องปฏเิสธค�าเชญิ 
  อย่างสภุาพเสมอ ปรกึษากบัผูจ้ดัการของคณุ ถ้าคณุไม่แน่ใจ

พาร์ทเนอร์อาจเสนอหรอืตอบรบัการเลีย้งอาหารหรอืเลีย้งรบัรองถ้าเป็นเรือ่งทีส่มเหตผุล  
เป็นไปตามธรรมเนยีมปฏบิตั ิเหมาะสม ไม่เกดิบ่อยครัง้ และไม่แพง โปรดอ่านนโยบายเรือ่ง 
การเดนิทางและ/หรอืค่าใช้จ่ายส�าหรบัหน่วยธรุกจิหรอืแผนกของคณุส�าหรบัค�าแนะน�าเพิม่เตมิ 
สตาร์บคัส์ห้ามการเสนอ การให้ การร้องขอ หรอืการรบัสนิบนหรอืสิง่จงูใจไม่ว่ารปูแบบใดๆ  
การเกีย่วข้องในการกระท�าดงักล่าวมโีทษร้ายแรง

ค�าถาม: ผูค้้าทีฉ่นัตดิต่องานด้วยเพิง่จะท�าโครงการทีส่�าคัญเสรจ็ตามเวลาและ 
  ภายในงบทีต่ัง้ไว้ ฉนัต้องการทีจ่ะแสดงความชืน่ชมด้วยการให้ของก�านลั  
   ควรเป็นของก�านลัประเภทใดจงึจะเหมาะสม

ค�าตอบ: เมือ่เราให้ของก�านลั เราได้บ่งบอกวธิทีีเ่ราท�าธรุกจิว่าเป็นเรือ่งของธรุกจิ 
  เท่านัน้ พงึระลกึไว้เสมอขณะทีค่ณุเลอืกของก�านลัให้กบัคูค้่า ตามกฎทัว่ไป  
  พาร์ทเนอร์ควรจ�ากดัของก�านลัทีใ่ห้หรอืรบัจากผูค้้าหรอืผูร่้วมธรุกจิรายหนึง่ 
  อยูท่ี ่US $75 ต่อปี และค�านงึถงึนโยบายเรือ่งของก�านลัและ 
  การเลีย้งรบัรองของบรษิทัคูค้่าด้วย เมือ่เราต้องการให้ผูอ้ืน่เคารพ 
  ในมาตรฐานของเรา เรากต้็องเอาใจใส่ต่อมาตรฐานของเขาด้วย
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หลักทรัพย์
ในฐานะพาร์ทเนอร์ คณุอาจรบัรูข้้อมลูทีเ่ป็นความลบัและมคีวามส�าคญัต่อธรุกจิของ 
สตาร์บคัส์ ซึง่เรยีกกนัว่า “ข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” พาร์ทเนอร์ 
ต้องไม่ซือ้หรอืขายหุน้ (รวมทัง้การใช้สทิธิซ์ือ้หุน้ทีไ่ม่ต้องอาศยัเงนิ) หรอืหลกัทรพัย์อืน่ใด 
บนพืน้ฐานของข้อมลูนี ้เพือ่ป้องกนัปัญหาใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ คณุควรตคีวามค�าว่า “ข้อมลู 
ทีม่สีาระส�าคญัและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” แบบกว้างๆ ด้วย

ตวัอย่างข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัได้แก่:

• ข้อมลูทางการเงนิ 

• การพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารใหม่ๆ 

• การเสนอซือ้กจิการ การร่วมทนุ หรอืการควบรวมกจิการ

• การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของทางราชการ

• การเปลีย่นแปลงบคุลากรทีส่�าคญั

ข้อมลูทีถ่อืว่าเป็นข้อมลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ข้อมลูนัน้ได้มกีารเปิดเผยต่อ 
สาธารณะอย่างเหมาะสมแล้ว ตวัอย่างการเปิดเผยข้อมลู ได้แก่ การยืน่ข้อมลูสาธารณะ 
ต่อหน่วยงานก�ากบัดแูลหลกัทรพัย์และการออกข่าวประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั

จะต้องมรีะยะเวลานานเพยีงพอเพือ่ให้ตลาดได้วเิคราะห์ข้อมลูนัน้ ทีส่ตาร์บคัส์ เราก�าหนด 
ว่าข้อมลูต้องเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างน้อยหนึง่วนัท�าการก่อนทีค่ณุจะสามารถซือ้ขายหลกั 
ทรพัย์ของสตาร์บคัส์ได้ นอกจากนี ้ยงัห้ามไม่ให้ผูบ้รหิารและพาร์ทเนอร์บางคนทีส่ามารถ 
เข้าถงึข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นประจ�า ท�าการซือ้ขายในระหว่าง 
ช่วงเวลางดเว้นการซือ้ขาย (Blackout Period) ทีส่ตาร์บคัส์ก�าหนดไว้ด้วย

ค�าถาม: ครอบครวัของฉนัและเพือ่นของฉนัมกัถามฉนัเกีย่วกบัสตาร์บคัส์และถามว่า 
  ควรซือ้หุน้ของสตาร์บคัส์หรอืไม่ ฉนัมกัจะบอกเขาไปเท่าทีรู่เ้กีย่วกบัธรุกจิ 
  ของเราและแนะน�าให้เขาซือ้หุน้ จะเป็นปัญหาหรอืไม่

ค�าตอบ: กฎระเบยีบเกีย่วกบัข้อมลูภายในจะใช้บงัคบัทัง้กบัการซือ้ขายหุน้โดย 
  ตวัคณุเองหรอืกบัการทีค่ณุให้ข้อมลูนัน้กบัผูอ้ืน่ทีเ่รยีกกนัว่า “การชีแ้นะ  
  (tipping)” ถ้าญาตขิองคณุหรอืเพือ่นของคณุซือ้ขายหุน้โดยพจิารณาข้อมลู 
  ทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะทีค่ณุให้เขา ทัง้คณุและเขาอาจต้องรบัผดิชอบต่อ 
  การละเมดิกฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย์ ยิง่ไปกว่านัน้ อาจถอืได้ว่าคณุ 
  ได้ละเมดิกฎหมายไปแล้วเพยีงเพราะได้แบ่งปันข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัและ 
  ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าผูร้บัข้อมลูนัน้จะน�าไปใช้หรอืได้ประโยชน์จาก 
  ข้อมลูหรอืไม่กต็าม

โปรดดขู้อมลูเพิม่เตมิ จากนโยบายเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน  
ซึง่ตดิต่อขอรบัได้จากฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
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ทรพัย์สนิทางปัญญาและข้อมลูทีม่ลีขิสทิธิ์

ข้อมูลที่เป็นความลับ
ในระหว่างการท�างานกบัสตาร์บคัส์ พาร์ทเนอร์ทกุคนจะได้รบัความรูแ้ละข้อมลูซึง่ไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะและเป็นของสตาร์บคัส์ พาร์ทเนอร์ทกุคนได้รบัความไว้วางใจว่าจะรกัษา 
ความลบัของข้อมลูทีม่คีณุค่านี้

“ข้อมลูของสตาร์บคัส์มไีว้เพือ่ใช้ตาม 
วตัถปุระสงค์ของบรษิทัเท่านัน้และไม่ควรน�าไป 
เปิดเผยให้แก่ผูใ้ดกต็ามทีม่ไิด้อยูใ่นสตาร์บคัส์”

ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัรวมถงึข้อมลูของซพัพลายเออร์ เทคโนโลยขีองสตาร์บคัส์ วธิกีารปรงุ  
สตูร การปรงุกาแฟ แผนธรุกจิและแผนการตลาด การสือ่สารภายในบรษิทั และข้อมลู 
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทีม่อียูแ่ละผลติภณัฑ์ในอนาคต 

ข้อมลูของสตาร์บคัส์มไีว้เพือ่ใช้ตามวตัถปุระสงค์ของบรษิทัเท่านัน้และไม่ควรน�าไปเปิดเผย 
ให้แก่ผูใ้ดกต็ามทีอ่ยูน่อกสตาร์บคัส์ แม้แต่ภายในบรษิทั เฉพาะบคุคลทีจ่�าเป็นต้องทราบ 
ข้อมลูเพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้เท่านัน้ทีค่วรจะสามารถเข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นความลบัได้  
ถ้าคณุลาออกจากสตาร์บคัส์ คณุต้องส่งคนืเนือ้หาและทรพัย์สนิทัง้หมดของบรษิทั รวมถงึ 
ส�าเนาทัง้หมด

ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัควร:

• จดัเกบ็ไว้ในทีป่ลอดภยัและไม่ควรปล่อยทิง้ไว้ในทีท่ีผู่อ้ืน่อาจพบเหน็ได้

• ระบไุว้อย่างชดัเจนว่าเป็นความลบั

• ไม่ถกูส่งไปยงัเครือ่งโทรสารหรอืเครือ่งพมิพ์ทีไ่ม่มผีูด้แูล

• ไม่หารอืในทีท่ีผู่อ้ืน่อาจได้ยนิ

สตาร์บคัส์มุง่มัน่ทีจ่ะมคีวามยตุธิรรมเกีย่วกบัข้อมลูและเนือ้หาทีเ่ป็นความลบั สตาร์บคัส์ 
เคารพในข้อมลูของผูอ้ืน่ เช่นเดยีวกบัทีเ่ราใส่ใจทีจ่ะปกป้องข้อมลูของเรา 

ต่อไปนีเ้ป็นกฎระเบยีบพืน้ฐานบางประการทีต้่องปฏบิตัติาม:

• ห้ามน�าเอกสารใดๆ ของผูจ้้างเดมิมาทีส่ตาร์บคัส์

• ห้ามรบัหรอืใช้ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของบคุคลอืน่ (หรอืตกลงทีจ่ะเกบ็รกัษาข้อมลู 
ทีเ่ป็นความลบัของบคุคลอืน่)

• ห้ามร้องขอข้อมลูทีเ่ป็นความลบัจากพนกังานหรอืซพัพลายเออร์ปัจจบุนัหรอือดตี 
ของบรษิทัอืน่

• ห้ามมส่ีวนเกีย่วข้องใน “การจารกรรมข้อมลู” ต้องเปิดเผยการได้มาซึง่ข้อมลูทีเ่กีย่วกบั 
การตลาด
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ค�าถาม: ฉนัสามารถเริม่งานได้ตัง้แต่เช้าด้วยการโทรกลบัในขณะก�าลงัเดินทางมา 
  ท�างานทางรถไฟ จะเป็นปัญหาหรอืไม่

ค�าตอบ: คณุต้องระมดัระวงัทีจ่ะไม่กล่าวถงึข้อมลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะของ 
  บรษิทัในทีส่าธารณะซึง่อาจท�าให้คนอืน่ได้ยนิ เช่นในรถแทก็ซี ่ลฟิท์  
  หรอืในงานสมัมนาและงานแสดงสนิค้า ถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องใช้โทรศพัท์ 
  ในทีส่าธารณะให้ระแวดระวงัพืน้ทีร่อบตวั 

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ในฐานะพาร์ทเนอร์ สิง่ทีค่ณุสร้างขึน้ส�าหรบัสตาร์บคัส์ถอืเป็นของบรษิทั ซึง่รวมถงึ  
สิง่ประดษิฐ์ การค้นพบ ความคดิ การปรบัปรงุ โปรแกรมซอฟต์แวร์ งานศลิปะ และ 
งานเขยีน ผลงานนีถ้อืเป็นทรพัย์สนิของสตาร์บคัส์ หากผลงานนีถ้กูสร้างหรอืพฒันาขึน้  
ทัง้หมดหรอืบางส่วน ในเวลาของบรษิทั โดยเป็นส่วนหนึง่ของหน้าทีข่องคณุหรอืโดยใช้ 
ทรพัยากรหรอืข้อมลูของบรษิทั 

พาร์ทเนอร์ต้องแจ้งให้สตาร์บคัส์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทเีกีย่วกบัผลงานดงักล่าว 
และร่วมมอืกบับรษิทัในการพยายามเพือ่ให้ได้มาซึง่ความคุม้ครองส�าหรบัสตาร์บคัส์

เพือ่ให้มัน่ใจว่าสตาร์บคัส์จะได้รบัประโยชน์จากงานทีท่�าโดยทีป่รกึษาภายนอก จ�าเป็น 
อย่างยิง่ทีจ่ะต้องจดัท�าข้อตกลงหรอืข่าวประชาสมัพนัธ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเหมาะสม 
ให้เรยีบร้อยก่อนทีง่านใดๆ จะเริม่ขึน้

“แบรนด์เป็นสิง่ทีเ่ปราะบางและต้องใช้อย่าง 
รอบคอบและได้รบัการปกป้องจากการน�าไปใช้ 
ในทางทีผ่ดิ”

พงึระลกึด้วยว่าแบรนด์ของเรา ซึง่รวมถงึชือ่สตาร์บคัส์ มคีณุค่าอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็ของ 
สตาร์บคัส์ แบรนด์เป็นสิง่ทีเ่ปราะบางและต้องใช้อย่างรอบคอบและได้รบัการปกป้องจาก 
การน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ โปรดอ่านค�าแนะน�าของสตาร์บคัส์เกีย่วกบัการใช้เครือ่งหมาย 
การค้าทีเ่หมาะสม

เมือ่สตาร์บคัส์ใช้ผลงานของผูอ้ืน่ รวมถงึศลิปะและดนตร ีเราต้องแน่ใจว่าปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบนีเ้ช่นกนั ตวัอย่างเช่น คณุควรใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ทีม่ใีบอนญุาตทีถ่กูต้องและ 
ควรใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของใบอนญุาตส�าหรบัซอฟต์แวร์นัน้เท่านัน้  
เนือ้หาและดนตรทีีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจอยูภ่ายใต้การคุม้ครองของลขิสทิธิแ์ละควร 
ท�าส�าเนาเฉพาะเมือ่ได้รบัอนญุาตเท่านัน้ โปรดใช้ความระมดัระวงั เนือ่งจากเนือ้หาทีม่ี 
ลขิสทิธิบ์างอย่างอาจไม่มข้ีอความเตอืน

การใช้และการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของบริษัท
นโยบายการจดัการข้อมลูของสตาร์บคัส์ระบวุ่าพาร์ทเนอร์จะจดัการข้อมลูด้วยวธิทีีส่นบัสนนุ 
ความต้องการทางธรุกจิ และในขณะเดยีวกนัท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การรกัษา 
ความปลอดภยัและความสอดคล้องกบัข้อก�าหนดตามก�าหนดหรอืระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ  
นโยบายนีใ้ช้กบับนัทกึทีเ่กบ็รกัษาอยูใ่นทกุรปูแบบทีส่ตาร์บคัส์ รวมทัง้กระดาษและ 
สือ่อเิลค็ทรอนกิส์

ถ้าคณุรบัผดิชอบในการจดัเตรยีมและดแูลรกัษาบนัทกึใดๆ ของสตาร์บคัส์ โปรดท�าความ 
คุน้เคยกบัคูม่อืการจดัการบนัทกึของสตาร์บคัส์ ก�าหนดการเกบ็รกัษาบนัทกึของสตาร์บคัส์  
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ระยะเวลาเกบ็รกัษาส�าหรบับนัทกึทีค่ณุเกบ็รกัษาอยู ่พงึระลกึด้วยว่า 



มกีฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดเกีย่วกบัการด�าเนนิการและการจดัการข้อมลูทีเ่ป็นส่วนตวัและทีเ่ป็น 
ความลบั ซึง่รวมถงึการรวบรวม การจดัเกบ็ การใช้ การแก้ไข การเปิดเผย และการท�าลาย 
ข้อมลู

• บนัทกึจะต้องถกูจดัเตรยีมอย่างเทีย่งตรง เชือ่ถอืได้ และจดัเกบ็อย่างเหมาะสม 
ตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อืการจดัการบนัทกึของสตาร์บคัส์ และก�าหนดการเกบ็รกัษาบนัทกึ 
ของสตาร์บคัส์

• บนัทกึข้อมลูต้องสะท้อนถงึธรุกรรมทีจ่�าเป็นทัง้หมดและกจิกรรมอืน่ๆ อย่างถกูต้อง 
และเป็นธรรม ภายในระบบการบญัชแีละการรายงานตามปกตขิองสตาร์บคัส์

• ต้องไม่มกีองทนุ สนิทรพัย์ หรอืบญัช ี“ทีไ่ม่มกีารบนัทกึ” ของบรษิทั ไม่ว่าจะมเีหตผุล 
อะไรกต็ามส�าหรบับญัชดีงักล่าว

คณุต้องไม่ท�าลายหรอืทิง้ข้อมลูทีค่ณุทราบว่าต้องเกบ็รกัษาไว้ตามกฎหมาย บนัทกึข้อมลู 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการทางกฎหมายต้องไม่ถกูท�าลายหรอืถกูทิง้ และต้องถกูเกบ็ 
รกัษาไว้ ถ้าสตาร์บคัส์ได้รบัหมายศาล (หรอืค�าสัง่ของศาลในรปูแบบอืน่) หรอืค�าขอเกีย่วกบั 
ข้อมลูหรอืเอกสารทางกฎหมาย หรอืหากมเีหตผุลทีเ่ชือ่ได้ว่าค�าขอเหล่านัน้อาจเกดิขึน้ 
ในอนาคต บรษิทัมนีโยบายให้เกบ็รกัษาข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องนัน้ไว้

“มกีฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดเกีย่วกบัการด�าเนนิการ 
และการจดัการข้อมลูทีเ่ป็นส่วนตวัและทีเ่ป็น 
ความลบั”

ข้อมูลทางบัญชีและการบันทึกข้อมูล
พาร์ทเนอร์ทกุคนต้องตรวจสอบให้แน่ใจในความถกูต้องและความสมบรูณ์ของบนัทกึข้อมลู 
ทางบญัชขีองบรษิทัสตาร์บคัส์ ซึง่รวมถงึความเชือ่ถอืได้และความถกูต้องของข้อมลู 
ทางบญัช ีรวมทัง้ความซือ่สตัย์ในการเปิดเผยข้อมลูและในการให้ข้อมลู

ข้อมลูทางบญัช ีงบการเงนิ ของสตาร์บคัส์ควรถกูจดัเกบ็ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป สนิทรพัย์และหนีส้นิทัง้หมดของสตาร์บคัส์ควรได้รบัการบนัทกึ 
ในระบบบญัชอีย่างถกูต้อง

ค่าใช้จ่ายและรายได้ต้องถกูบนัทกึในช่วงเวลาทีถ่กูต้อง การขายจะไม่ถอืว่าเสรจ็สิน้ 
อย่างเป็นทางการจนกว่าจะมหีลกัฐานข้อตกลงการขาย การส่งผ่านความเป็นเจ้าของ  
และมกีารก�าหนดราคาและเชือ่ว่าจะเกบ็เงนิได้ จะถอืเป็นการบดิเบอืนถ้ามกีารบนัทกึ 
การขายก่อนถงึก�าหนดนัน้

บัญชีการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี
ข้อสงสยัเกีย่วกบัการบญัช ีการควบคมุบญัชภีายใน และการตรวจสอบบญัช ีควรได้รบัการ
รายงานทนัทผ่ีานเวบ็ไลน์ หรอืสายด่วนจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ตาม
ทีอ่ธบิายไว้ในส่วน “การขอค�าแนะน�าและการแจ้งข้อสงสยั” ของคูม่อืฉบบันี ้รายงานอาจถกูส่ง
โดยไม่ระบชุือ่และจะได้รบัการปกปิดเป็นความลบั

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการจดัประเภทรายงาน รายงานลกัษณะนีจ้ะถกูส่งไปยงัแผนกจรรยาบรรณทาง
ธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายจรรยาบรรณและก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ หรอืทีป่รกึษาทัว่ไปประจ�าส�านกังานใหญ่ของสตาร์บคัส์ในสหรฐัอเมรกิา คณะ
กรรมการตรวจสอบและก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของคณะกรรมการบรษิทั หรอื
ประธานคณะกรรมการอสิระ

21





การมส่ีวนร่วมกบัชมุชน

พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม
สตาร์บคัส์มุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในทกุๆ ด้านของธรุกจิของเรา 

เราด�าเนนิการตามพนัธกจินีโ้ดย: 

• การท�าความเข้าใจปัญหาสิง่แวดล้อมและแบ่งปันความรูใ้ห้กบัพาร์ทเนอร์ของเรา 

• การพฒันาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ทีย่ดืหยุน่ได้เพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

• การพยายามเลอืกซือ้ ขาย และใช้แต่ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

• การตระหนกัว่าความรบัผดิชอบด้านการเงนิเป็นสิง่จ�าเป็นต่ออนาคตของสิง่แวดล้อม 
ของเรา

• การปลกูฝังค่านยิมขององค์กรในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม

• การตดิตามและวดัผลความคบืหน้าของแต่ละโครงการ

• การสนบัสนนุให้พาร์ทเนอร์ทกุคนมส่ีวนร่วมกบัพนัธกจิของเรา

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พาร์ทเนอร์ทกุคนควรเสาะหาหนทางทีจ่ะจดัการผลกระทบของการปฏบิตังิานของเรา 
ต่อสิง่แวดล้อมและน�าเอาหลกัการของพนัธกจิด้านสิง่แวดล้อมมาปรบัใช้ในงานของตน  
อย่างน้อยทีส่ดุ เราทกุคนต้องสร้างความมัน่ใจว่า หลกัปฏบิตัแิละกจิกรรมทางธรุกจิของ 
สตาร์บคัส์จะสอดคล้องทัง้ตามตวัอกัษรและตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและนโยบาย 
ทัง้หมดของบรษิทั

สตาร์บคัส์เข้าใจดว่ีาความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมเป็นสิง่จ�าเป็นถ้าเราต้องการรกัษา 
โลกของเราให้กบัชนรุน่หลงั ความมุง่มัน่ของเราในการมส่ีวนท�าสิง่แวดล้อมให้ดขีึน้ 
เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ต่อบรษิทัของเรา เราเน้นย�า้ถงึความมุง่มัน่นีใ้นปี พ.ศ. 2535 เมือ่เรา 
ประกาศพนัธกจิด้านสิง่แวดล้อมของเรา ซึง่ให้แนวทางในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
จากการด�าเนนิงานของเรา สตาร์บคัส์ใด้ปรบัเปลีย่นและขยายความค�านยิามของ 
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและความหมายของการเป็นผูน้�าในการอนรุกัษ์ 
สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง

กิจกรรมส่วนตัว
สตาร์บคัส์เข้าใจถงึความต้องการสมดลุระหว่างการท�างาน ชวีติส่วนตวั และชวีติครอบครวั  
และเราสนบัสนนุให้พาร์ทเนอร์มส่ีวนร่วมในชมุชนของตนเอง อย่างไรกต็าม พาร์ทเนอร์ 
ไม่ควรยดัเยยีดความเชือ่หรอืความคดิเหน็ส่วนตวัให้กบัพาร์ทเนอร์คนอืน่ๆ หรอืแสดงว่า 
ความคดิเหน็ส่วนตวัของตนเป็นความคดิเหน็ของสตาร์บคัส์

คณุอาจเกบ็กจิกรรมส่วนตวัของคณุนอกสถานทีท่�างานเป็นความลบั แต่โปรดระลกึไว้เสมอ 
ว่าคณุเป็นตวัแทนของสตาร์บคัส์คนหนึง่ ความประพฤตขิองคณุอาจส่งผลกระทบต่อ 
ความรูส้กึทีผู่ค้นมต่ีอแบรนด์และการบรกิารของสตาร์บคัส์
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กิจกรรมทางการเมือง
คณุต้องด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงในเวลาส่วนตวัและโดยใช้ทรพัยากรส่วนตวั คณุต้อง 
ไม่ท�าการส่งเสรมิความคดิเหน็หรอืความเชือ่ทางการเมอืงหรอืความเชือ่ส่วนบคุคลใดๆ  
(รวมถงึการตดิหรอืแจกจ่ายใบประกาศ หรอืเนือ้หาอืน่ใด) ภายในหรอืรอบพืน้ทีข่อง 
สตาร์บคัส์ และคณุต้องไม่กล่าวอ้างหรอืบ่งบอกว่าคณุพดูในนามของสตาร์บคัส์หรอืบรษิทั 
สนบัสนนุแนวคดิของคณุ

การประชาสัมพันธ์
ข้อมลูทัง้หมดทีน่�าไปเปิดเผยภายนอกบรษิทัจะต้องถกูต้อง ครบถ้วนและสอดคล้อง  
และเผยแพร่ในลกัษณะทีก่�าหนดไว้ในนโยบายของสตาร์บคัส์ เราทกุคนเป็นตวัแทนของ 
สตาร์บคัส์ ถ้ามบีคุคลใดขอข้อมลูจากคณุ (เช่นผูส้ือ่ข่าวหรอืนกัลงทนุ) โปรดแจ้งให้ 
ผูจ้ดัการหรอืหวัหน้าแผนกของคณุทราบเกีย่วกบัค�าขอนัน้ ผูจ้ดัการของคณุจะตดิต่อบคุคล 
ทีเ่หมาะสมเพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัทิีถ่กูต้อง โปรดอย่าพยายาม 
ตอบค�าถามเหล่านีด้้วยตนเอง

มาตรฐานและนโยบายที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ใช่มาตรฐานและนโยบายที่มีผลบังคับใช้ 
ทั้งหมดของสตาร์บัคส์ และไม่ใช่ค�าอธิบายที่ครอบคลุมหรือครบถ้วนเกี่ยวกับ 
กฎหมายที่บังคับใช้กับสตาร์บัคส์และพาร์ทเนอร์ของบริษัทในประเทศใดโดยเฉพาะ  
พาร์ทเนอร์ทุกคนของสตาร์บัคส์มีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องที่จะต้องท�าความ 
คุ้นเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของตนและนโยบายของ 
สตาร์บัคส์ การละเมิดมาตรฐาน นโยบายของสตาร์บัคส์ หรือกฎหมาย อาจน�าไปสู่ 
การด�าเนินการทางวินัยสูงสุดถึงขั้นไล่ออก

มาตรฐานและนโยบายที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว  
พาร์ทเนอร์ควรเข้าไปดมูาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับล่าสุดที่ประกาศไว้ที่  
www.starbucks.com
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กรอบการตดัสนิใจในเรือ่งจรรยาบรรณ

ระบุปัญหาด้าน
จรรยาบรรณ

ปฏบิตัติามสิง่ที่
คณุตดัสนิใจ

 ลองนึกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ (คุณสามารถท�า
อะไรได้บ้าง) รวมทั้ง 
อุปสรรคต่างๆ ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว

หาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุ  
(คณุควรท�าอะไรบ้าง)

 •  วิธีนั้นเป็นไปตามพันธกิจเพื่อ      
สตาร์บัคส์ของเรา มาตรฐาน  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
และกฎหมายหรือข้อก�าหนดที่ใช้
บังคับหรือไม่

 •  วิธีการของคุณจะท�าให้คุณหรือ   
สตาร์บัคส์เสียหน้าหรือไม่

 •  วิธีการของคุณจะดูแล้วเป็น
อย่างไรหากน�าออกเผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์

 •  คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่หากวิธีการ
ดังกล่าวกลายเป็นตัวอย่างที่ถูก 
น�าไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคต

หาข้อมูลจาก
บุคคลอื่นตาม
ความเหมาะสม

หากวถิทีางในการด�าเนนิการไม่ชดัเจน

คุณได้รับมอบอ�านาจ

คณุสามารถให้ประสบการณ์ทีด่เียีย่มแก่ลกูค้า
ได้ เมือ่คณุทราบดว่ีาสตาร์บคัส์สนบัสนนุ 
ให้คณุท�าสิง่ทีถ่กูต้องและท�าธรุกจิด้วยความ
ซือ่สตัย์

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ

คณุมบีทบาททีส่�าคญัอย่างยิง่ในการท�าให้    
สตาร์บคัส์มสีภาพแวดล้อมการท�างานทีด่เียีย่ม  
รวมทัง้ปกป้องวฒันธรรมขององค์กร ชือ่เสยีง 
และแบรนด์ของเรา

คุณได้รับการช่วยเหลือ

ถ้าคณุไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไรในสถานการณ์ 
ทีเ่กดิขึน้ คณุมแีหล่งทรพัยากรต่างๆ  
ทีส่ามารถช่วยคณุได้ ซึง่รวมถงึฝ่ายทรพัยากร
บคุคล มาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิ  
และฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและ
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

คุณสามารถร้องเรียน

เมือ่คณุคดิว่ามบีางสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง คณุสามารถ
ร้องเรยีนและแจ้งปัญหาได้ โดยคณุ 
ตระหนกัดว่ีา สตาร์บคัส์ต้องการรบัรูปั้ญหา
เหล่านัน้ และจะไม่ยอมให้มกีารตอบโต้ 
พาร์ทเนอร์ทีท่�าการร้องเรยีนเป็นอนัขาด

ให
้ข

อ
ค�าแ

น
ะน�า
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ค�าถามทีพ่บบ่อย
ค�าถาม: จรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสตาร์บคัส์คืออะไร

ค�าตอบ: จรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสตาร์บคัส์ ซึง่รวม 
 ส�านกังานนโยบายของสตาร์บคัส์ ซึง่สนบัสนนุพนัธกจิเพือ่สตาร์บคัส์ของเรา 
 และปกป้องวฒันธรรม และชือ่เสยีงของเราด้วยการจดัสรรทรพัยากร 
 เพือ่ช่วยพาร์ทเนอร์ในการตดัสนิใจด้านจรรยาบรรณในการท�างาน 

ค�าถาม: มาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิ ของสตาร์บคัส์คอือะไร

ค�าตอบ: มาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิ เป็นคูม่อืทีแ่จกจ่ายให้กบัพาร์ทเนอร์ทกุคน 
  เพือ่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสมในการท�างาน มาตรฐาน นี้ 
  เป็นค�าแถลงสัน้ๆ ทีร่ะบถุงึความคาดหวงับางประการของบรษิทัว่าเราทกุคน 
  ควรด�าเนนิธรุกจิของสตาร์บคัส์อย่างไร

ค�าถาม: ฉนัควรใช้ คูม่อืมาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจินี ้อย่างไร

ค�าตอบ: อ่าน มาตรฐาน ในการท�างานนีอ้ย่างถีถ้่วนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุ 
  เข้าใจเนือ้หาของมาตรฐานนี ้ถ้าคณุมคี�าถามหรอืข้อสงสยั โปรดตดิต่อ 
  ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคลของคณุหรอืตดิต่อฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณ 
  ทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทาง รายการช่องทางการตดิต่อ 
  ทีป่กหลงัด้านในของคูม่อืนี้

ค�าถาม: สายด่วนจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ 
  ตาร์บคัส์คอือะไร

ค�าตอบ: สายด่วนจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบคอืหมายเลข 
 โทรฟรสี�าหรบัการรายงานประเดน็ปัญหาหรอืแจ้งข้อสงสยัทีเ่กีย่วข้องกบั 
 จรยิธรรม ประเดน็ปัญหาทางกฎหมาย หรอืกรณทีีอ่าจมกีารละเมดินโยบายของ 
 สตาร์บคัส์ รวมถงึมาตรฐานจรรยาบรรณทางธรุกจิและค่านยิมหลกัของเรา ทัง้นี ้ไม่มการ      
 เกบ็ค่าบรกิารส�าหรบัการโทรดงักล่าว และมกีารรบัสายโดยบคุคลทีส่าม ตลอด 24 ชัว่โมง 
 ทกุวนั

ค�าถาม: ฉนัสามารถโทรตดิต่อสายด่วนได้หรอืไม่ หากฉนัพดูภาษาองักฤษ 
  ได้ไม่คล่อง

ค�าตอบ: ได้ เรามกีารจดัเตรยีมล่ามไว้ส�าหรบัให้บรกิารในเวลาจรงิ หากมกีารร้องขอ

ค�าถาม: จะเกดิอะไรขึน้เมือ่มกีารโทรติดต่อไปยงัสายด่วน

ค�าตอบ: โทรศพัท์ทีต่ดิต่อมายงัสายด่วนจะได้รบัการตอบรบัโดยบคุคลภายนอก 
 สตาร์บคัส์ ผูเ้ชีย่วชาญจะพดูคยุกบัผูท้ีโ่ทรมาเกีย่วกบัค�าถามหรอืข้อสงสยั 
  ของเขาและส่งรายงานแจ้งไปทีพ่าร์ทเนอร์ฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณ 
 ทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ซึง่จะท�างานร่วมกบับคุคลหรอื 
 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ตรวจสอบและด�าเนนิการตามความเหมาะสม
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ค�าถาม: ฉนัสามารถโทรตดิต่อสายด่วนโดยไม่ระบชุือ่ได้หรอืไม่

ค�าตอบ: ได้ คณุจะได้รบัหมายเลขรายงานทีไ่ม่ซ�า้ ซึง่จะช่วยให้คณุสามารถโทร 
  ตดิต่อสายด่วนอกีครัง้และตรวจสอบสถานะของรายงานของคณุโดย 
   ไม่ต้องระบชุือ่ โทรศพัท์ทีต่ดิต่อเข้ามายงัสายด่วนจะไม่มกีารแกะรอยและ 
   จะได้รบัการจดัการอย่างเป็นความลบั อย่างไรกต็าม เราสนบัสนนุให้ผูโ้ทร 
  แจ้งชือ่และหมายเลขตดิต่อไว้เนือ่งจากรายงานทีผู่โ้ทรไม่ได้ให้รายละเอยีด 
  ดงักล่าวไว้อาจท�าให้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิได้ยากขึน้

    สตาร์บคัส์ไม่อาจรบัประกนัการไม่เปิดเผยตวัตนของคณุ หากคณุเปิดเผย 
  ตวัตนหรอืให้ข้อมลูทีส่ามารถระบตุวัตนของคณุ แต่บรษิทัจะใช้ความ 
   ระมดัระวงั เพือ่รบัประกนัว่าข้อมลูส่วนบคุคลของผูโ้ทรจะยงัคงเป็นความลบั 
  เท่าทีจ่ะท�าได้

ค�าถาม: เวบ็ไลน์จรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบคืออะไรและ 
  แตกต่างจากสายด่วนอย่างไร

ค�าตอบ: เวบ็ไลน์จรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเป็นเครือ่งมอืที่ 
 เป็นอกีช่องทางหนึง่ทีพ่าร์ทเนอร์สามารถใช้ตดิต่อขอข้อแนะน�าหรอืแจ้งข้อ 
 สงสยั และเช่นเดยีวกบัสายด่วน ข้อสงสยัอาจถกูส่งโดยไม่ระบชุือ่และจะ 
 ได้รบัการปกปิดเป็นความลบั

ค�าถาม: ฉนัจะถกูตอบโต้หรอืข่มขูเ่พราะใช้สายด่วนหรอืเวบ็ไลน์หรอืไม่

ค�าตอบ: สตาร์บคัส์ต่อต้านการตอบโต้หรอืการข่มขูต่่อพาร์ทเนอร์ทีแ่จ้งข้อสงสยั  
 หรอืปัญหาทีเ่กีย่วกบักรณทีีอ่าจมกีารละเมดิมาตรฐานนี ้หรอืนโยบายอืน่ 
 ของสตาร์บคัส์ ซึง่เขาหรอืเธอมเีหตผุลอนัควรทีจ่ะเชือ่ว่าได้เกดิขึน้

ค�าถาม: สายด่วนและเวบ็ไลน์สอดคล้องกบัฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล นโยบาย 
  และระเบยีบปฏบิติัในท้องถิน่ รวมทัง้ระเบยีบปฏบิติัในการร้องทกุข์ 
  ในท้องถิน่ของฉนัอย่างไร

ค�าตอบ: ฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะท�างาน 
 ร่วมกบัพาร์ทเนอร์ในท้องถิน่เพือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและแก้ปัญหา 
 ข้อสงสยัทีม่กีารรายงานมายงัสายด่วนหรอืเวบ็ไลน์ จงึเป็นช่องทางตดิต่อ 
 เพิม่เตมิส�าหรบัพาร์ทเนอร์ นอกเหนอืจากผูจ้ดัการของคณุและตวัแทนฝ่าย 
 ทรพัยากรบคุคล

ค�าถาม: ฉนัควรตดิต่อใครเพือ่ขอข้อมลูเกีย่วกบันโยบาย

ค�าตอบ: ตดิต่อตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคลของคณุหรอืฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณ 
 ทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบผ่านทางสายด่วน เวบ็ไลน์  
 หรอือเีมล์



ข้อมลูทีใ่ช้ในการตดิต่อ
ฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบให้ความรู ้และทรพัยากร 
เพือ่ช่วยเหลอืในการปฏบิตัทิางธรุกจิทีถ่กูต้องตามหลกัจรยิธรรม ถ้าคณุมข้ีอสงสยัด้านการ 
ปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ โปรดตดิต่อผูจ้ดัการของคณุ ฝ่ายทรพัยากร 
บคุคลหรอืฝ่ายดแูลด้านจรรยาบรรณทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

สายด่วนจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ออสเตรเลยี  1-800-45-4956 หรอื 1-800-15-4867
บราซลิ   0800-892-1655
แคนาดา–องักฤษ  1-800-611-7792
แคนาดา–ฝรัง่เศส  1-866-614-0760
ชลิ ี   1230-020-5460
จนี–ตอนเหนอื  10-800-711-0718
จนี–ตอนใต้  10-800-110-0661
คอสตารกิา  0800-011-0928
ฝรัง่เศส   0-800-91-5128
เยอรมน ี   0-800-182-2581
ฮ่องกง   800-90-8032
เนเธอร์แลนด์  0-800-022-2214
เปอร์โตรโิก  1-800-611-7792
สาธารณรฐั ไอร์แลนด์  1-800-55-8618
สงิคโปร์   800-110-1584
สวติเซอร์แลนด์  0-800-56-1170
ไทย   001-800-11-005-7967
สหราชอาณาจกัร  0-800-028-3528
สหรฐัอเมรกิา  1-800-611-7792

พื้นที่ที่ยังไม่มีหมายเลขสายด่วน
ในการต่อสายโทรศพัท์ไปยงัสายด่วนโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย โปรดตดิต่อพนกังาน 
ต่อสายในพืน้ทีข่องคณุและแจ้งว่าคณุต้องการต่อสายแบบ “เกบ็เงนิปลายสาย”  
หรอื “เกบ็เงนิปลายทาง” ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา หมายเลข 678-250-7560  
หากคณุต้องการโทรตดิต่อโดยไม่ต้องการระบชุือ่ให้แจ้งว่าชือ่ “Miss Starbucks”  
หรอื “Mister Starbucks” เมือ่พนกังานต่อสายถามชือ่คณุ

เว็บไลน์จรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
https://BusinessConduct.EAWebline.com

อีเมล์
EthicsAndCompliance@Starbucks.com
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