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พันธกิจของเรา
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและหล่อหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ 
คร้ังละคน คร้ังละแก้ว และคร้ังละชุมชน

ค่านิยมของเรา
ด้วยความใส่ใจในพาร์ทเนอร์ของเรา กาแฟของเรา และลูกค้าของเรา เรายึดม่ันในค่านิยม ดังต่อไปน้ี:

• สร้างวัฒนธรรมที่อบอุ่นและต้อนรับทุกคนให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรา

• กล้าคิด กล้าทำาไม่หยุดนิ่งเพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาบริษัทฯ   
และพาร์ทเนอร์ของเราทุกคน

• อยู่เคียงข้างกัน ทำางานด้วยความโปร่งใส ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

• ทำาทุกสิ่งอย่างดีที่สุด และพร้อมรับผิดชอบในทุกสถานการณ์

เราให้ความสำาคัญกับความสำาเร็จทางธุรกิจ โดยคำานึงถึงหลักมนุษยธรรม

พันธกิจและค่านิยมของเรา     



เรียน พาร์ทเนอร์ทุกท่าน

เมื่อสตาร์บัคส์เติบโตและก้าวต่อไป คำาสัญญาตามพันธกิจและค่านิยมของเรายังคงอยู่เช่นเดิม 
เพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของวัฒนธรรมและแนวทางที่ปฏิบัติในฐานะบุคคลและในฐานะของบริษัท   

เราทุกคนได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในสิ่งที่มีผลต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อกันและกัน กับลูกค้า
พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และชุมชนของเรา การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส คือหัวใจสำาคัญ
ในการดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและการปกป้องแบรนด์ของเรา

ในมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจจะมีแนวทางที่ช่วยให้เราทุกคนตัดสินใจในการทำางานได้อย่างมีจรรยาบรรณ 
ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะรักษาค่านิยมของเราไว้ตลอดการทำางานของเรา 
ซึ่งหมายถึงการขอความช่วยเหลือหากคุณมีคำาถามหรือความกังวล และหากคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่จะทำาในสถานการณ์นั้นๆ 
กรุณาบอกออกมา 

ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่เราได้สร้างร่วมกันมา 
ขอขอบคุณในความร่วมมือและคำามั่นสัญญาที่จะทำาสิ่งถูกต้องเสมอและดำารงไว้ซึ่งค่านิยมของเรา

ขอให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้า

Howard Schultz 
ประธานบริหาร

“การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมด้วยความซ่ือสัตย์และโปร่งใส คือหัวใจสำาคัญในการ 

ดำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและการปกป้องแบรนด์ของเรา”
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รายละเอียดเน้ือหา
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การดำารงอยู่ด้วยค่านิยมของเรา

นโยบายต่อต้านการตอบโต้
สตาร์บัคส์จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือการกล่ันแกล้งใดๆ ต่อพาร์ทเนอร์ท่ีแจ้งข้อสงสัยเก่ียวกับกรณี
ท่ีอาจมีการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายอ่ืนใดของสตาร์บัคส์ ซ่ึงเขาหรือเธอมี
เหตุผลอันควรท่ีจะเช่ือว่าได้เกิดข้ึน
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เพราะเหตุใดจึงต้องมี (มาตรฐาน) จรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ในฐานะบริษัทท่่ีดำาเนินธุรกิจท่ัวโลก เราต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณและ

การประพฤติตนในระดับสูงสุด

• มาตรฐานน้ีใช้เพ่ือตัดสินใจในการทำางานประจำาวัน

• มาตรฐานน้ีแสดงถึงการท่ีเรามีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างจริงจัง

เราคาดหวังให้ผู้ใดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
• มาตรฐานน้ีใช้กับพาร์ทเนอร์ เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการบริหารท้ังหมดทุกคน รวมถึงพนักงานบริการ

ช่ัวคราวและผู้รับเหมาอิสระด้วย

• นอกจากน้ี เรายังคาดหวังว่าบุคคลท่ีสามท่ีทำางานในนามของเรา จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

ในฐานะพาร์ทเนอร์ เราจำาเป็นต้องทราบ 

• รับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทท่ีใช้กับงานของเรา

• ถามเม่ือคุณไม่แน่ใจว่าควรทำาอย่างไรจึงจะถูกต้อง

• แจ้งเร่ืองเม่ือคุณเห็นการกระทำาท่ีผิดหรือท่ีน่าสงสัย

ผู้นำาและผู้บริหารเป็นผู้กำาหนดแนวทาง
• ต้ังความคาดหวังท่ีสูงข้ึนสำาหรับพาร์ทเนอร์และประพฤติตนเป็นตัวอย่าง

• ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบเปิดกว้างให้พาร์ทเนอร์สามารถถามคำาถามและแจ้งข้อกังวลได้อย่างสบายใจ

• เตรียมพร้อมรับทราบการกระทำาผิดท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในท่ีทำางาน

• ส่งเสริมจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านทางช่องทางในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

นโยบายต่อต้านการตอบโต้
สตาร์บัคส์จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้หรือการกล่ันแกล้งใดๆ ต่อพาร์ทเนอร์ท่ีแจ้งข้อสงสัยเก่ียวกับกรณี
ท่ีอาจมีการละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายอ่ืนใดของสตาร์บัคส์ ซ่ึงเขาหรือเธอมี
เหตุผลอันควรท่ีจะเช่ือว่าได้เกิดข้ึน
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สถานท่ีทำางาน
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การปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล สตาร์บัคส์ส่งเสริมโอกาสท่ีเท่าเทียมกันตาม
แนวทางการปฏิบัติในการจ้างงานของบริษัท ทำาการตัดสินใจในการสรรหาบุคลากรโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน และจะไม่ใช้แรงงานท่ีถูกบังคับ 

ในการว่าจ้างพาร์ทเนอร์ท่ีมีอายุต่ำากว่า 18 ปี ผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อจำากัดท้ังหมดท่ี
สตาร์บัคส์กำาหนดข้ึนหรือท่ีจำาเป็นทางกฎหมาย เก่ียวกับอายุต่ำาสุดในการจ้างงาน  ช่ัวโมงและ
หน้าท่ีท่ีทำาโดยพาร์ทเนอร์เหล่าน้ี เพ่ือให้แน่ใจว่างานท่ีทำาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
สุขภาพ ความปลอดภัย และ การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของพาร์ทเนอร์

พาร์ทเนอร์ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีปราศจากการคุกคามข่มเหง รังแกและ
การเลือกปฏิบัติ โดยส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี อาจแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น:

• คำาพูด กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัสร่างกายโดยไม่เหมาะสม

• การแสดงหรือการเผยแพร่ภาพหรือเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิด สร้างความ
เส่ือมเสีย หรือลามกอนาจาร ซ่ึงรวมถึงการเผยแพร่ทางอีเมล์และบนอินเทอร์เน็ต

• การล้อเลียนหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือเหยียดหยาม (โดยชัดแจ้ง
หรือโดยการเหน็บแนมเสียดสี)

• การล่วงละเมิดทางวาจาหรือทางกายหรือการขู่เข็ญคุกคามต่างๆ

“พาร์ทเนอร์ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีปราศจาก             

การคุกคามข่มเหง  รังแกและการเลือกปฏิบัติ”

ถาม: เพ่ือนร่วมงานคนหน่ึงของฉันส่งอีเมล์เร่ืองตลกท่ีไม่เหมาะสมมาให้ฉันและเพ่ือน
ร่วมทีมคนอ่ืนๆ ฉันคิดว่ามันเป็นเร่ืองน่ารังเกียจ แต่ฉันไม่รู้ว่าควรจะใช้วิธีใดเพ่ือให้
เขาทราบถึงความไม่สบายใจของฉัน ฉันควรทำาอย่างไร

ตอบ: เราทุกคนมีหน้าท่ีร่วมกันทำาให้ม่ันใจว่าสตาร์บัคส์เป็นสถานท่ีทำางานท่ียอดเย่ียมสำาหรับ
พาร์ทเนอร์ทุกคน และพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได้ ถ้าคุณรู้สึกไม่
สะดวกใจท่ีจะพูดกับเพ่ือนร่วมงานของคุณโดยตรง โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
สตาร์บัคส์มุ่งม่ันสร้างสรรค์และส่งเสริมสภาพแวดล้อม ซ่ึงรวมถึงบุคลากรทุกคน ตลอดจนความสามารถ 
ความชำานาญเฉพาะด้าน และความแตกต่างท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพนักงาน และส่งเสริมความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลในฐานะข้อได้เปรียบทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์และการแข่งขันสำาหรับบริษัท

เราเคารพในความหลากหลายของเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเรา
ติดต่อด้วย เป้าหมายของเรา คือ การเป็นหน่ึงในบริษัทระดับโลกท่ีเปิดรับทุกคน มุ่งสู่ความเท่าเทียม 
การทำางานร่วมกัน และการเข้าถึงโดยท่ัวกัน สำาหรับทุกชีวิตท่ีเราได้สัมผัส

กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงการทำางาน
เรามุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยค่าจ้างและช่ัวโมงการทำางานใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่างานท้ังหมดท่ีดำาเนินการให้กับสตาร์บัคส์มีค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง พาร์ทเนอร์ท่ีได้รับ
ค่าตอบแทนตามช่ัวโมงทำางานต้องทำารายงาน และบันทึกเวลาอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที
กำาหนดไว้สำาหรับพ้ืนท่ีน้ัน

ถาม: ในระยะหลังน้ี ร้านของฉันมีงานยุ่งมากและไม่ค่อยมีเวลาสำาหรับงานทำา
 ความสะอาดท่ีต้องทำาเป็นประจำา เช้าวันน้ีในการประชุมของร้าน ผู้จัดการของเราบอกกับ 

ทุกคนว่าถ้าใครทำางานของตนไม่เสร็จก่อนเวลาเลิกงาน คนน้ันจะต้องอยู่ทำาต่อ
 ให้เสร็จโดย "ไม่นับเวลา" ผู้จัดการขอให้พวกเราทำาเช่นน้ันได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ ห้ามการทำางานโดยไม่นับเวลาอย่างเด็ดขาด สตาร์บัคส์มุ่งม่ันในการทำาให้
 ม่ันใจว่าพาร์ทเนอร์ทุกคนได้รับผลตอบแทนจากการทำางานอย่างถูกต้อง ถ้ามีการขอให้

ทำางานโดยไม่นับเวลาให้รายงานไปท่ีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายดูแลด้าน
 จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ถาม: ในระยะหลังน้ี ร้านของฉันมีงานยุ่งมากและไม่ค่อยมีเวลาสำาหรับงานทำา
 ความสะอาดท่ีต้องทำาเป็นประจำา เช้าวันน้ีในการประชุมของร้าน ผู้จัดการของเราบอกกับ 

ทุกคนว่าถ้าใครทำางานของตนไม่เสร็จก่อนเวลาเลิกงาน คนน้ันจะต้องอยู่ทำาต่อ
 ให้เสร็จโดย "ไม่นับเวลา" ผู้จัดการขอให้พวกเราทำาเช่นน้ันได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ ห้ามการทำางานโดยไม่นับเวลาอย่างเด็ดขาด สตาร์บัคส์มุ่งม่ันในการทำาให้
 ม่ันใจว่าพาร์ทเนอร์ทุกคนได้รับผลตอบแทนจากการทำางานอย่างถูกต้อง ถ้ามีการขอให้

ทำางานโดยไม่นับเวลาให้รายงานไปท่ีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายดูแลด้าน
 จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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หลักปฏิบัติทางธุรกิจ
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ถาม: ฉันมีญาติคนหน่ึงท่ีฉันอยากจ้างให้มาทำางานบางอย่างท่ีสตาร์บัคส์ เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีจำาเป็นต้องทำาตามกฎหมายและญาติของฉันก็ได้รับการฝึกอบรมมาสำาหรับ
ทำางานประเภทน้ี ฉันจะจ้างเขามาทำางานได้หรือไม่่

ตอบ: แม้ว่างานน้ีจะถูกต้องตามกฎหมาย แต่สถานการณ์ทำาให้ดูเหมือนเป็นเร่ืองของความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงควรแจ้งสถานการณ์น้ีไปยังฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือจะได้มีการทบทวนโดยผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนท่ีจะตกลงทำา
สัญญา ซ่ึงจะเป็นการช่วยปกป้องตัวของคุณ ญาติของคุณ และสตาร์บัคส์ หากเกิดมี

 ข้อสงสัยในเร่ืองความสัมพันธ์น้ี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เราทุกคนต้องหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีอยู่เม่ือ
ผลประโยชน์หรือกิจกรรมส่วนตัวขัดแย้งหรือดูเหมือนจะขัดแย้งกับหน้าท่ีท่ีคุณปฏิบัติอยู่ท่ีสตาร์บัคส์
หรือรับผิดชอบต่อสตาร์บัคส์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจส่งผลกระทบแม้กระท่ังต่อบุคคล
ท่ีมีจริยธรรมมากท่ีสุดโดยไม่รู้ตัวและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจทำาให้การกระทำาหรือคุณธรรม
ของพาร์ทเนอร์เป็นท่ีน่าสงสัย

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานประจำาปีแล้ว เร่ืองท่ีมีโอกาสเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องถูกเปิดเผยต่อผู้จัดการของพาร์ทเนอร์หรือรองประธานผู้รับผิดชอบฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจของ
พาร์ทเนอร์น้ัน ซ่ึงจะเป็นผู้ติดต่อไปยังประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจรรยาบรรณและกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (CECO) พาร์ทเนอร์อาจเลือกเปิดเผยต่อ CECO โดยตรงผ่านฝ่ายดูแลด้าน
จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้แก่:

• การได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทหรือดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงการให้คำาปรึกษา 
ซ่ึงทำาธุรกิจหรือต้องการทำาธุรกิจกับสตาร์บัคส์ หรือแข่งขันกับสตาร์บัคส์ (ตัวอย่าง  
เช่น การทำางานในร้านกาแฟของคู่แข่ง)

• การลงทุนโดยตรงเป็นเงินจำานวนมากในบริษัทดังกล่าว (โดยตัวคุณหรือสมาชิก
ในครอบครัวโดยตรงท่ีใกล้ชิดของคุณ)

• การกระทำาการในนามของบุคคลใดๆ นอกเหนือจากสตาร์บัคส์ในการตกลงธุรกิจใดๆ 
กับสตาร์บัคส์ (ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนใดในการขายผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บริการให้แก่สตาร์บัคส์)

• การมีส่วนเก่ียวข้องโดยส่วนตัวในการตกลงธุรกิจท่ีสตาร์บัคส์มีผลประโยชน์    
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ของกำานัลและการเล้ียงรับรอง
ห้ามรับหรือให้ของกำานัลหรือการเอ้ือประโยชน์ หากการทำาเช่นน้ันอาจก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นบุญคุณ 
ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นมืออาชีพของคุณหรือทำาให้ดูเหมือนว่าอาจเป็นเช่นน้ัน 
ในการตัดสินว่าของกำานัลมีความเหมาะสมหรือไม่ คุณควรพิจารณามูลค่าของของกำานัลน้ันและ
พิจารณาว่าการเปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับของกำานัลดังกล่าวจะทำาให้คุณหรือสตาร์บัคส์
เส่ือมเสียหรือไม่

ห้ามให้หรือรับของกำานัลท่ีเป็นเงิน (อย่างไรก็ตาม พาร์ทเนอร์ค้าปลีกบางรายสามารถรับค่าทิป
ตามธรรมเนียมสำาหรับการบริการท่ีดีได้) อย่างไรก็ตาม ในระหว่างช่วงเทศกาลท่ีมีการมอบของขวัญ
ในประเทศท่ีการแลกเปล่ียนของขวัญท่ีเป็นตัวเงินน้ันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไป เช่น ประเทศจีน 
ญ่ีปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงพาร์ทเนอร์ไม่ควรเรียกร้อง แต่สามารถจะแลกเปล่ียนเงินกับผู้ท่ี
ทำาธุรกิจท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจำานวนท่ีเท่าเทียมกัน

ของกำานัลท่ีมีมูลค่าในรูปตัวเงินสามารถให้หรือรับได้ หากเป็นมารยาททางธุรกิจท่ัวไป เช่น กาแฟ
ตัวอย่าง ถ้วยกาแฟ หรือของท่ีระลึกอ่ืนท่ีคล้ายกัน ห้ามทำาการค้าขายส่ิงของท่ีมีมูลค่ากับผู้ทำาธุรกิจ
อ่ืนๆ รวมท้ังร้านค้าและร้านอาหาร โดยเด็ดขาด                                                    
                                                  
ห้ามจัดให้มีหรือร้องขอให้มีการเล้ียงอาหารหรือการเล้ียงรับรองจากบุคคลใดๆ ท่ีสตาร์บัคส์ทำาธุรกิจ
ด้วย หรือจากบุคคลใดๆ ท่ีต้องการทำาธุรกิจกับสตาร์บัคส์ การให้หรือการยอมรับของกำานัลหรือการ
เล้ียงรับรองท่ีมีมูลค่าอาจถูกตีความว่าเป็นความพยายามท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือส่งผลกระทบต่อความ
zัมพันธ์  
พาร์ทเนอร์อาจเสนอหรือตอบรับการเล้ียงอาหารหรือเล้ียงรับรองถ้าเป็นเร่ืองท่ีสมเหตุผล เป็นไปตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ เหมาะสม ไม่เกิดบ่อยคร้ัง และไม่แพง โปรดอ่านนโยบายเร่ืองการเดินทางและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายสำาหรับหน่วยธุรกิจหรือแผนกของคุณสำาหรับคำาแนะนำาเพ่ิมเติม 

สตาร์บัคส์ห้ามการเสนอ การให้ การร้องขอ หรือการรับสินบนหรือส่ิงจูงใจไม่ว่ารูปแบบใดๆ การเก่ียวข้อง
ในการกระทำาดังกล่าวมีโทษร้ายแรง

“์การให้หรือการยอมรับของกำานัลหรือการเล้ียงรับรองท่ีมีมูลค่าอาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำาท่ี

ไม่เหมาะสมซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์”

ถาม: ฉันจะตอบรับการเล้ียงอาหารในงานธุรกิจจากซัพพลายเออร์ได้หรือไม่

ตอบ: โดยท่ัวไป เราสามารถตอบรับการเล้ียงอาหารท่ีมีราคาพอประมาณและไม่บ่อยคร้ัง อย่างไร
 ก็ตาม เม่ือใดก็ตามท่ีซัพพลายเออร์เล้ียงอาหาร ให้พิจารณาสถานการณ์แวดล้อมเสมอ และดูว่าจะ 
 กระทบกับการวางตัวเป็นกลางของคุณ หรือถูกมองจากคนภายนอกว่ากระทบหรือไม่ หากมีการเสนอ
 เล้ียงอาหารในช่วงเจรจาต่อรองสัญญา คุณต้องปฏิเสธคำาเชิญอย่างสุภาพเสมอ ปรึกษากับผู้จัดการ
 ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจ
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ธุรกิจระหว่างประเทศ
พาร์ทเนอร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถ่ินและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีว่าด้วยศุลกากรและการค้า 
สตาร์บัคส์จะแสดงธุรกรรมต่อหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้องและเป็นจริง ข้อมูลใดๆ ท่ีพาร์ทเนอร์จัดทำา
เพ่ือเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีศุลกากรหรือตัวแทนท่ีว่าจ้างโดยสตาร์บัคส์เพ่ือสนับสนุนการนำาเข้าและส่งออก
จะต้องถูกต้องและเป็นจริง 

หากคุณทำาธุรกิจระหว่างประเทศในนามของสตาร์บัคส์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจ
กฎหมายเหล่าน้ีเป็นอย่างดี และรู้จักบริษัทอ่ืนๆ ท่ีทำาธุรกิจในนามของสตาร์บัคส์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
ทำาให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ดำาเนินการในนามของเราอย่างเหมาะสม

พาร์ทเนอร์ของสตาร์บัคส์จะต้องไม่โน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการติดสินบนหรือให้ส่วนแบ่ง
อย่างผิดกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
สตาร์บัคส์มีนโยบายท่ีจะติดต่อกับหน่วยงานราชการอย่างซ่ือสัตย์และเป็นธรรม และปฏิบัติตามคำาขอ
และกระบวนการท่ีถูกต้องเหมาะสมของทางราชการ 

การจ่ายเงินให้แก่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลของประเทศใดๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐ
อเมริกาและของประเทศน้ันๆ การจ่ายเงินโดยสตาร์บัคส์หรือในนามของสตาร์บัคส์ให้แก่ตัวแทนหรือ
เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลต่างประเทศจะเป็นการจ่ายสำาหรับงานบริการท่ีได้รับ ด้วยจำานวนท่ีสมเหตุสมผลกับ
ลักษณะของบริการดังกล่าว 

การเสนอหรือการจ่ายเงินหรือของกำานัลชนิดใดๆ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการท้องถ่ิน หรือเพ่ือมี
อิทธิพลต่อเจ้าหน้าท่ีราชการท้องถ่ิน เป็นการกระทำาท่ีขัดต่อนโยบายของสตาร์บัคส์ (และอาจขัดต่อ
กฎหมาย) ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามพาร์ทเนอร์จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยละเมิดกฎหมายหรือเพ่ือจูงใจ
ให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวทำาธุรกิจกับสตาร์บัคส์

ถาม: ผู้ค้าท่ีฉันติดต่องานด้วยเพ่ิงจะทำาโครงการท่ีสำาคัญเสร็จตามเวลาและภายในงบท่ีต้ังไว้ ฉัน 
ต้องการท่ีจะแสดงความช่ืนชมด้วยการให้ของกำานัล ควรเป็นของกำานัลประเภทใดจึงจะเหมาะสม

ตอบ: เม่ือเราให้ของกำานัล เราได้บ่งบอกวิธีท่ีเราทำาธุรกิจว่า เป็นเร่ืองของธุรกิจเท่าน้ัน พึงระลึกไว้
เสมอขณะท่ีคุณเลือกของกำานัลให้กับคู่ค้า และคำานึงถึงนโยบายเร่ืองของกำานัลและการเล้ียงรับรอง
ของบริษัทคู่ค้าด้วย เม่ือเราต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพในมาตรฐานของเรา เราก็ต้องเอาใจใส่ต่อมาตรฐาน
ของเขาด้วย
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หากคุณได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีราชการหรือผู้บังคับกฎหมายเพ่ือขอข้อมูลหรือขอเข้ามาตรวจสอบ 
คุณควรแจ้งผู้จัดการของคุณทันที ผู้จัดการของคุณจะดำาเนินการตามความเหมาะสมหรือติดต่อหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอคำาแนะนำา

พาร์ทเนอร์ต้องติดต่อกับราชการอย่างซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา รวมถึงไม่ช้ีนำาหรือสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์
คนอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใดให้ข้อมูลเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่เจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนของทางราชการ 
พาร์ทเนอร์ต้องไม่ช้ีนำาหรือสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนใดทำาลายบันทึกท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

พาร์ทเนอร์บางคนจะได้รับการแจ้งและการฝึกอบรมเป็นประจำาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของสหรัฐฯ รวมท้ังท่ีเก่ียวกับการเปิดเผยการล็อบบ้ี การต่อต้านการติดสินบน และ
การต่อต้านคอรัปช่ัน

หลักปฏิบัติในการขายและการโฆษณา
สตาร์บัคส์จะแข่งขันด้านการขายและการโฆษณา ด้วยข้อดีของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การส่ือสาร
ของเรากับลูกค้าหรือผู้ท่ีมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าต้องถูกต้องและเป็นจริง เม่ือเรากล่าวถึงส่ิงใดเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราต้องสามารถพิสูจน์ยืนยันคำากล่าวน้ันได้ เราขายคุณภาพของส่ิงท่ีเราทำา
และไม่กล่าวร้ายคู่แข่ง

“พาร์ทเนอร์ต้องติดต่อกับราชการอย่างซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา”

มาน้ี: เราใช้ตัวแทนเพ่ือช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีราชการในท้องถ่ิน เม่ือไม่นานมาน้ี เขาได้ 
ขอข้ึนค่านายหน้า และฉันสงสัยว่าเขาอาจจะเอาเงินก้อนน้ีไปให้กับเจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ิน ฉันควรทำาอย่างไร

ตอบ: หากคุณสงสัยว่าตัวแทนน้ีกำาลังทำาการให้เงินอย่างผิดกฎหมายในนามของสตาร์บัคส์ บริษัทมีหน้าท่ี
ต้องทำาการสอบสวนว่าเร่ืองน้ีเป็นจริงหรือไม่และหยุดการจ่ายเงินน้ัน คุณควรรายงานข้อสงสัยของคุณต่อ
ผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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การแข่งขันที่เป็นธรรม
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันท่ีเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาด
เสรี สตาร์บัคส์มุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเปิดกว้าง สตาร์บัคส์ต้องตัดสินใจในเร่ืองธุรกิจ
ด้วยตนเอง โดยเป็นอิสระจากการทำาความเข้าใจหรือการตกลงกับคู่แข่งหรือซัพพลายเออร์ ซ่ึงจำากัดการ
แข่งขัน สตาร์บัคส์ถือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่าน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญอย่างย่ิง

ในการทำาธุรกิจของสตาร์บัคส์ พาร์ทเนอร์ทุกคนจะต้อง:

• ไม่หารือเร่ืองการกำาหนดราคา การผลิต หรือตลาดกับคู่แข่ง

• ไม่กำาหนดราคาขายต่อกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

• นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของสตาร์บัคส์ในลักษณะท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของเราเสมอ

• ไม่ชักจูงให้บุคคลท่ีสามละเมิดข้อตกลงท่ีมีอยู่

• ไม่กระทำาการในลักษณะท่ีอาจถูกมองว่าเป็นความพยายามท่ีจะกีดกันคู่แข่งปัจจุบันหรือผู้ท่ี
อาจเป็นคู่แข่งหรือเพ่ือควบคุมราคาตลาด

ถาม: ฉันกำาลังจะไปงานแสดงสินค้าแห่งหน่ึง ฉันจะไปดูบูธของคู่แข่งได้หรือไม่

ตอบ: ได้ คุณสามารถไปท่ีบูธของคู่แข่งและรับเอกสารท่ีใช้แจกบุคคลท่ัวไปได้ แต่หากคุณจะ
พูดคุยกับคนในบูธน้ัน คุณต้องแสดงตัวว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของสตาร์บัคส์และหลีกเล่ียงการสนทนาเชิง
ธุรกิจ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ คุณควรขอคำาปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัทก่อนเข้าชมงาน

ถาม: ฉันมีเพ่ือนเป็นพนักงานขายของบริษัทคู่แข่ง ในบางคร้ังเราพูดคุยกันในเร่ือง
แผนธุรกิจ ฉันควรกังวลเก่ียวกับส่ิงน้ีหรือไม่

ตอบ: ใช่ คุณกำาลังเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับท่ีสตาร์บัคส์ได้ลงทุนท้ังเวลาและเงินทองเพ่ือ
พัฒนาข้ึนมา คุณยังอาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันท่ีห้ามไม่ให้สนทนาเร่ืองการตลาดและการ 
กำาหนดราคา
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ความรับผิดชอบของเรา
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การเก็บรักษาข้อมูล  
ในฐานะพาร์ทเนอร์ คุณอาจรับรู้ข้อมูลท่ีเป็นความลับและมีความสำาคัญต่อธุรกิจของสตาร์บัคส์ ซ่ึง
เรียกกันว่า “ข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” พาร์ทเนอร์ต้องไม่ซ้ือหรือขายหุ้น (รวมท้ัง
การใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นท่ีไม่ต้องอาศัยเงิน) หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดบนพ้ืนฐานของข้อมูลน้ี เพ่ือป้องกันปัญหา
ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยคำาว่า “ข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” จะครอบคลุมถึง  

ตัวอย่างข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญได้แก่:

• ข้อมูลทางการเงิน 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 
• การเสนอซ้ือกิจการ การร่วมทุน หรือการควบรวมกิจการ
• การตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางราชการ
• การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีสำาคัญ

ข้อมูลน้ันถือว่าเป็นข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะอย่างเหมาะสมแล้ว ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ การย่ืนข้อมูลสาธารณะต่อหน่วยงาน
กำากับดูแลหลักทรัพย์และการออกข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท  

นอกจากน้ียังจะต้องมีระยะเวลานานเพียงพอเพ่ือให้ตลาดได้วิเคราะห์ข้อมูลน้ัน ท่ีสตาร์บัคส์เรา
กำาหนดว่าข้อมูลต้องเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างน้อยหน่ึงวันทำาการก่อนท่ีคุณจะสามารถซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของสตาร์บัคส์ได้ นอกจากน้ี ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพาร์ทเนอร์บางคนท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นประจำา ทำาการซ้ือขายในระหว่างช่วงเวลางดเว้น
การซ้ือขาย (Blackout Period) ท่ีสตาร์บัคส์กำาหนดไว้ด้วย

โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติม จากนโยบายเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงติดต่อขอรับได้
จากฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม: ครอบครัวของฉันและเพ่ือนของฉันมักถามฉันเก่ียวกับสตาร์บัคส์ และถามว่าควรซ้ือหุ้นของ
สตาร์บัคส์หรือไม่ ฉันมักจะบอกเก่ียวกับธุรกิจของเราไปเท่าท่ีรู้ให้พวกเขาฟังและแนะนำาให้ซ้ือหุ้น

ส่ิงน้ีจะเป็นปัญหาหรือไม่

ตอบ:กฎระเบียบเก่ียวกับข้อมูลภายในจะใช้บังคับท้ังกับการซ้ือขายหุ้นโดยตัวคุณเองหรือกับการ
ท่ีคุณให้ข้อมูลน้ันกับผู้อ่ืนท่ีเรียกกันว่า "การช้ีแนะ (Tipping)" หากญาติของคุณหรือเพ่ือนของคุณซ้ือ
ขายหุ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีคุณให้พวกเขา ท้ังคุณและพวกเขาอาจต้อง
รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์ได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน อาจถือได้ว่าคุณได้ละเมิด
กฎหมายไปแล้วเพียงเพราะได้แบ่งปันข้อมูลท่ีมีสาระสำาคัญท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ว่าผู้รับข้อมูล
น้ันจะนำาไปใช้หรือได้ประโยชน์จากข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
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ข้อมูลที่เป็นความลับ
ข้อมูลของสตาร์บัคส์มีไว้เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่าน้ันและไม่ควรนำาไปเปิดเผยให้แก่
ผู้ใดก็ตามท่ีอยู่นอกบริษัท แม้แต่ภายในบริษัท เฉพาะบุคคลท่ีจำาเป็นต้องทราบข้อมูลเพ่ือให้
สามารถดำาเนินธุรกิจได้เท่าน้ันท่ีควรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับได้ หากคุณลาออกจาก
สตาร์บัคส์ คุณต้องส่งคืนเน้ือหาและทรัพย์สินท้ังหมดของบริษัท รวมถึงสำาเนาท้ังหมด

ข้อมูลท่ีเป็นความลับ ได้แก่ ข้อมูลของซัพพลายเออร์ เทคโนโลยีของสตาร์บัคส์ วิธีการปรุง สูตร 
การปรุงกาแฟ แผนธุรกิจและแผนการตลาด การส่ือสารภายในบริษัท และข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ท่ีมีอยู่และผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

และผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

• จัดเก็บไว้ในท่ีปลอดภัยและไม่ควรปล่อยท้ิงไว้ในท่ีท่ีผู้อ่ืนอาจพบเห็นได้

• ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นความลับ

• ไม่ถูกส่งไปยังเคร่ืองโทรสารหรือเคร่ืองพิมพ์ท่ีไม่มีผู้ดูแล

• ไม่หารือในท่ีท่ีผู้อ่ืนอาจได้ยิน

สตาร์บัคส์มุ่งม่ันท่ีจะมีความยุติธรรมเก่ียวกับข้อมูลและเน้ือหาท่ีเป็นความลับ สตาร์บัคส์เคารพในข้อมูล
ของผู้อ่ืน เช่นเดียวกับท่ีเราใส่ใจท่ีจะปกป้องข้อมูลของเรา  

ต่อไปน้ีเป็นกฎระเบียบพ้ืนฐานบางประการท่ีต้องปฏิบัติตาม

• ห้ามนำาเอกสารใดๆ ของผู้จ้างเดิมมายังสตาร์บัคส์

• ห้ามรับหรือใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลับของบุคคลอ่ืน (หรือตกลงท่ีจะเก็บรักษาข้อมูลที
เป็นความลับของบุคคลอ่ืน)

• ห้ามร้องขอข้อมูลท่ีเป็นความลับจากพนักงานหรือซัพพลายเออร์ปัจจุบันหรืออดีตของ
บริษัทอ่ืน

• ห้ามมีส่วนเก่ียวข้องในการจารกรรมข้อมูล ต้องเปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
การตลาด



ทรัพย์สินทางปัญญา
ในฐานะพาร์ทเนอร์ ส่ิงท่ีคุณทำาในระหว่างท่ีมีสถานภาพเป็นพาร์ทเนอร์ สตาร์บัคส์ถือเป็นของบริษัท ส่ิง 
เหล่าน้ีได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์ การค้นพบ แนวคิด การปรับปรุง โปรแกรมซอฟต์แวร์ งานศิลป์ และงานเขียน 
ผลงานน้ีถือเป็นทรัพย์สินของสตาร์บัคส์ หากผลงานน้ีถูกสร้างหรือพัฒนาข้ึน ท้ังหมดหรือบางส่วน ใน
เวลาของบริษัท โดยเป็นส่วนหน่ึงของหน้าท่ีของคุณหรือโดยใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลของบริษัท 
พาร์ทเนอร์ต้องเปิดเผยให้สตาร์บัคส์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับผลงานดังกล่าวภายในทันที 
และร่วมมือกับบริษัทในการพยายามเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความคุ้มครองสำาหรับสตาร์บัคส์

เพ่ือให้ม่ันใจว่าสตาร์บัคส์จะได้รับประโยชน์จากงานท่ีทำาโดยท่ีปรึกษาภายนอก การจัดทำาข้อตกลง
หรือข่าวประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเหมาะสมให้เรียบร้อยก่อนท่ีงานใดๆ จะเร่ิมข้ึนจึง
เป็นส่ิงท่ีจำาเป็นอย่างย่ิง

พึงระลึกด้วยว่าแบรนด์ของเรา ซ่ึงรวมถึงช่ือสตาร์บัคส์ มีคุณค่าอย่างย่ิงต่อความสำาเร็จของสตาร์บัคส์ 
แบรนด์เป็นส่ิงท่ีเปราะบางและต้องใช้อย่างรอบคอบ รวมถึงจะต้องได้รับการปกป้องจากการนำาไปใช้ใน
ทางท่ีผิด โปรดอ่านคำาแนะนำาของสตาร์บัคส์เก่ียวกับการใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีเหมาะสม

เม่ือสตาร์บัคส์ใช้ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงศิลปะและดนตรี เราต้องแน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ี
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณควรใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ท่ีมีใบอนุญาตท่ีถูกต้องและควรใช้เฉพาะซอฟต์แวร์
ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของใบอนุญาตสำาหรับซอฟต์แวร์น้ันเท่าน้ัน เน้ือหาและดนตรีท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรอาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองของลิขสิทธ์ิและควรทำาสำาเนาเฉพาะเม่ือได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 
โปรดใช้ความระมัดระวัง เน่ืองจากเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิบางอย่างอาจไม่มีข้อความเตือน

ถาม: ฉันสามารถเร่ิมงานได้เร็วข้ึนเช้าด้วยการโทรกลับไปในขณะกำาลังเดินทางมาทำางานทาง
 รถไฟ ส่ิงน้ีจะเป็นปัญหาหรือไม่

ตอบ: คุณต้องระมัดระวังท่ีจะไม่กล่าวถึงข้อมูลของบริษัทท่ียังไม่เปิดเผยกับสาธารณชนในท่ีสาธารณะ
 ซ่ึงผู้อ่ืนอาจได้ยินการสนทนาของคุณได้ เช่น ในรถแท็กซ่ี ลิฟท์ หรือในงานสัมมนาและงานแสดงสินค้า 
 หากมีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้โทรศัพท์ในท่ีสาธารณะให้ระแวดระวังพ้ืนท่ีรอบตัว  

19

“แบรนด์เป็นส่ิงท่ีเปราะบางและต้องใช้อย่าง 

รอบคอบและได้รับการปกป้องจากการนำาไปใช้ 

ในทางท่ีผิด”



การใช้และการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของบริษัท
พาร์ทเนอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลของบริษัททั้งหมดด้วยวิธีที่สนับสนุนความ
ต้องการทางธุรกิจ รวมถึงในขณะเดียวกันก็ทำาให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย 
และความสอดคล้องกับข้อกำาหนดตามกำาหนดหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึงบันทึกที่เก็บ
รักษาอยู่ในทุกรูปแบบที่สตาร์บัคส์ รวมทั้งกระดาษและสื่ออิเล็คทรอนิกส์

หากคุณรับผิดชอบในการจัดเตรียมและดูแลรักษาบันทึกใดๆ ของสตาร์บัคส์ โปรดทำาการศึกษา 
ทบทวนคู่มือการจัดการบันทึกของสตาร์บัคส์ กำาหนดการเก็บรักษาบันทึกของสตาร์บัคส์  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาเก็บรักษาสำาหรับบันทึกที่คุณเก็บรักษาอยู่ พึงระลึกด้วยว่ามีกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการดำาเนินการและการจัดการข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและที่เป็นความลับ 
ซึ่งรวมถึงการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การแก้ไข การเปิดเผย และการทำาลายข้อมูล

• บันทึกจะต้องถูกจัดเตรียมอย่างเที่ยงตรงเชื่อถือได้ และจัดเก็บอย่างเหมาะสม
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดการบันทึกของสตาร์บัคส์ และกำาหนดการเก็บรักษา
บันทึกของสตาร์บัคส์

• บันทึกข้อมูลต้องสะท้อนถึงธุรกรรมที่จำาเป็นทั้งหมดและกิจกรรมอื่นๆ อย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม ภายในระบบการบัญชีและการรายงานตามปกติของสตาร์บัคส์

• ต้องไม่มีกองทุน สินทรัพย์ หรือบัญชีที่ไม่มีการบันทึกของบริษัท ไม่ว่าจะมี
เหตุผลใดก็ตามสำาหรับบัญชีดังกล่าว

คุณต้องไม่ทำาลายหรือทิ้งข้อมูลที่คุณทราบว่าต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมาย บันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการทางกฎหมายต้องไม่ถูกทำาลายหรือถูกทิ้ง และต้องถูกเก็บรักษาไว้ 
หากสตาร์บัคส์ได้รับหมายศาล (หรือคำาสั่งของศาลในรูปแบบอื่น) คำาขอเกี่ยวกับข้อมูล หรือ
เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าคำาขอเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
บริษัทมีนโยบายให้เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นไว้

ข้อมูลทางบัญชีและบันทึกข้อมูล
พาร์ทเนอร์ทุกคนต้องตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีของบริษัทสตาร์บัคส์ ซ่ึงรวมถึงความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี
และบันทึกข้อมูล รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะท่ีครบถ้วน เป็นธรรม แม่นยำา ในเวลาท่ี
เหมาะสม และเข้าใจได้

ข้อมูลทางบัญชี งบการเงิน ของสตาร์บัคส์ควรถูกจัดเก็บตามข้อกำาหนดของกฎหมายและหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สินทรัพย์และหน้ีสินท้ังหมดของสตาร์บัคส์ควรได้รับการบันทึกในระบบบัญชี
อย่างถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายและรายได้ต้องถูกบันทึกในช่วงเวลาท่ีถูกต้อง การขายจะไม่ถือว่าเสร็จส้ินอย่างเป็น
ทางการจนกว่าจะมีหลักฐานข้อตกลงการขาย การส่งผ่านความเป็นเจ้าของ และมีการกำาหนด
ราคาและเช่ือว่าจะเก็บเงินได้ จะถือเป็นการบิดเบือนถ้ามีการบันทึกการขายก่อนถึงกำาหนดน้ัน
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บัญชีการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี
ข้อสงสัยเก่ียวกับ การบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน และการตรวจสอบบัญชี ควรได้รับการ
รายงานทันทีผ่านสายด่วนจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานอาจถูกส่งโดย
ไม่ระบุช่ือและจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ 
 
ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับการจัดประเภทรายงาน รายงานลักษณะน้ีจะถูกส่งไปยังฝ่ายจรรยาบรรณและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือท่ีปรึกษาท่ัวไปประจำาสำานักงานใหญ่ของสตาร์บัคส์ ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมบริหาร หรือประธานคณะกรรมการอิสระ

กิจกรรมทางการเมือง
คุณต้องดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองในเวลาส่วนตัวและใช้
ทรัพยากรส่วนตัว คุณต้องไม่ทำาการส่งเสริมความคิดเห็น
หรือความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อส่วนบุคคลใดๆ 
(รวมถึงการติดหรือแจกจ่ายใบประกาศ หรือเนื้อหาอื่นใด) 
ภายในหรือรอบพื้นที่ของสตาร์บัคส์ และคุณต้องไม่
กล่าวอ้างหรือบ่งบอกว่าคุณพูดในนามของสตาร์บัคส์หรือ
พูดว่าบริษัทสนับสนุนแนวคิดของคุณ



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
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สตาร์บัคส์มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของประเทศท่ีเราดำาเนินงานอยู่
อย่างเคร่งครัด คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในขณะท่ีกำาลัง
ปฏิบัติหน้าท่ีของคุณ

เม่ือคุณคิดว่ามีข้อขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างมาตรฐานกับกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
หรือคุณมีคำาถามเก่ียวกับความถูกต้องเหมาะสมของการกระทำาของตนเองหรือของพาร์ทเนอร์คนอ่ืนๆ 
คุณควรปรึกษาผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรฐานและนโยบายที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ใช่มาตรฐานและนโยบายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดของสตาร์บัคส์ 
และไม่ใช่คำาอธิบายที่ครอบคลุมหรือครบถ้วนเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้กับสตาร์บัคส์และพาร์ทเนอร์
ของบริษัทในประเทศใดโดยเฉพาะ พาร์ทเนอร์ทุกคนของสตาร์บัคส์มีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ที่จะต้องทำาความคุ้นเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานของตนและนโยบายของ
สตาร์บัคส์ การละเมิดมาตรฐาน นโยบายของสตาร์บัคส์ หรือกฎหมาย อาจนำาไปสู่การดำาเนินการทาง
วินัยสูงสุดถึงขั้นไล่ออก

มาตรฐานและนโยบายที่ระบุไว้ในที่นี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว พาร์ทเนอร์ควรเข้าไปดู
มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับล่าสุดที่ประกาศไว้ที่ www.starbucks.com

การขอสละสิทธิ์ของมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจจะต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
จากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจรรยาบรรณและกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือจากคณะกรรมการ
บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี การสละสิทธิ์จะถูกเปิดเผยในทันที หากกฎหมายที่
บังคับใช้กำาหนดไว้
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คำาถามท่ีพบบ่อย
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ถาม: จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือมีการรายงานข้อสงสัยไปยังสายด่วน

ตอบ: บุคคลท่ีสามจะเป็นผู้รับข้อสงสัยท่ีรายงานไปยังสายด่วนน้ัน พาร์ทเนอร์จะได้พูดคุยกับ
ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับคำาถามหรือข้อสงสัยทางโทรศัพท์ หรือกรอกแบบฟอร์มในเว็บท่ีกำาหนดเอง
ทางออนไลน์ รายงานจะถูกส่งต่อไปยังพาร์ทเนอร์ฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ซ่ึงจะทำางานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบและดำาเนินการตาม
ความเหมาะสม

โปรดทราบว่าข้อมูลท่ีส่งให้กับฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ
จะถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกา บริษัทจะดำาเนินการอย่างเข้มงวดเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณท่ีรวบรวมไว้และ
เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถาม: ฉันสามารถติดต่อสายด่วนโดยไม่ระบุช่ือได้หรือไม่

ตอบ: ได้ คุณจะได้รับหมายเลขรายงานท่ีไม่ซ้ำา ซ่ึงจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ
รายงานของคุณโดยไม่ต้องระบุช่ือ ข้อสงสัยท่ีรายงานเข้ามายังสายด่วนจะไม่มีการแกะรอยและ
จะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับ

อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์แจ้งช่ือและข้อมูลติดต่อไว้เน่ืองจากรายงานท่ีพาร์ทเนอร์
ไม่ได้ให้รายละเอียดดังกล่าวไว้อาจทำาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ยากข้ึน สตาร์บัคส์ไม่อาจ
รับประกันการไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ หากคุณเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวตน
ของคุณ แต่เราจะใช้ความระมัดระวัง เพ่ือรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพาร์ทเนอร์จะยังคง
เป็นความลับเท่าท่ีจะทำาได้

ถาม: ฉันสามารถถูกตอบโต้หรือถูกกล่ันแกล้งเน่ืองจากการใช้สายด่วนหรือไม่

ตอบ: สตาร์บัคส์ต่อต้านการตอบโต้หรือการกล่ันแกล้งพาร์ทเนอร์ท่ีแจ้งข้อสงสัยหรือปัญหา
ท่ีเก่ียวกับกรณีท่ีอาจมีการละเมิดมาตรฐานน้ี หรือนโยบายอ่ืนของสตาร์บัคส์ ซ่ึงเขาหรือเธอมี
เหตุผลอันควรท่ีจะเช่ือว่าได้เกิดข้ึน

ถาม: ฉันควรติดต่อใครเพ่ือขอข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย

ตอบ: ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณหรือฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านทางสายด่วนหรืออีเมล์ท่ี EthicsAndCompliance@Starbucks.com
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การตัดสินใจท่ีถูกต้อง



คุณได้รับมอบอำานาจ
คุณสามารถให้ประสบการณ์ท่ีดีเย่ียมแก่ลูกค้าได้ เม่ือคุณทราบดีว่า สตาร์บัคส์
สนับสนุนให้คุณทำาส่ิงท่ีถูกต้องและทำาธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ
คุณมีบทบาทท่ีสำาคัญอย่างย่ิงท่ีจะทำาให้สตาร์บัคส์ มีสภาพแวดล้อมการทำางานท่ี
ดีเย่ียม รวมท้ังปกป้องวัฒนธรรมของเรา ช่ือเสียงของเรา และแบรนด์ของเรา

คุณได้รับการช่วยเหลือ
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำาอย่างไรในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณมีแหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่
สามารถช่วยคุณได้ ซึ่งรวมถึงฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายดูแลด้านจรรยาบรรณและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คุณสามารถร้องเรียน
เม่ือคุณคิดว่ามีบางส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ให้ร้องเรียนและแจ้งปัญหา โดยคุณตระหนักดีว่าสตาร์บัคส์
ต้องการรับรู้ปัญหาเหล่าน้ัน และจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้พาร์ทเนอร์ท่ีทำาการร้องเรียน
เป็นอันขาด

1. ระบุปัญหาด้านจรรยาบรรณ

• ลองนึกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2. ขอการเสนอแนะจากบุคคลอื่นตามความเหมาะสม

3. หาวิธีการที่ดีที่สุด

• วิธีนั้นเป็นไปตามพันธกิจและค่านิยมของเรา และกฎหมายหรือข้อกำาหนดที่ใช้บังคับหรือไม่

• วิธีการของคุณจะทำาให้คุณหรือสตาร์บัคส์เสื่อมเสียหรือไม่

• วิธีการของคุณจะดูแล้วเป็นอย่างไรหากนำาออกเผยแพร่ในสื่อ

• คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่หากวิธีการดังกล่าวกลายเป็นตัวอย่างที่ถูกนำาไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคต

4. หากวิถีทางในการดำาเนินการไม่ชัดเจน ให้ขอคำาแนะนำา

5. ดำาเนินการตามการตัดสินใจของคุณจนเสร็จสมบูรณ์
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สายด่วนจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือแหล่งทรัพยากรท่ีพร้อมให้พาร์ทเนอร์สอบถาม
หรือแจ้งข้อกังวลได้ สายด่วนน้ีพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง และสามารถจัดเตรียมล่ามได้
หากมีการร้องขอ

สายด่วนจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทางออนไลน์
www.Starbucks.com/Helpline

ทางโทรศัพท์

ทวีปอเมริกา
สหรัฐอเมริกา 1-800-611-7792
บราซิล 0800-892-1655
แคนาดา - ภาษาอังกฤษ 1-800-611-7792
แคนาดา - ภาษาฝร่ังเศส 1-866-614-0760
คอสตาริกา 0800-011-0928

จีนและเอเชียแปซิฟิก
จีน 400-990-1441
ฮ่องกง 800-90-8032
ญ่ีปุ่น 0120914499
สิงคโปร์ 800-110-1584
ไทย 001-800-11-005-7967 

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ออสเตรีย โทร 0-800-200-288 แล้วต่อ 800-913-4991
ฝร่ังเศส 0-800-91-5128
เนเธอร์แลนด์ 0800-020-0908
สวิตเซอร์แลนด์ 0-800-56-1170
สหราชอาณาจักร 0-800-028-3528

พื้นที่ที่ยังไม่มีหมายเลขสายด่วน
หากต้องการต่อสายโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปยังสายด่วน หรือสำาหรับใช้เป็นหมายเลขสำารอง
ของหมายเลขติดต่อข้างต้น โปรดแจ้งพนักงานต่อสายในพ้ืนท่ีของคุณให้ต่อสายแบบ “เก็บเงิน
ปลายสาย” หรือ “เก็บเงินปลายทาง” ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลข 678-250-7560    
หากคุณต้องการต่อสายโดยไม่ต้องการแจ้งช่ือของคุณ ให้แจ้งว่าช่ือ “Miss Starbucks” หรือ 
“Mister Starbucks” เม่ือพนักงานต่อสายถามช่ือของคุณ

อีเมล์
EthicsAndCompliance@Starbucks.com
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