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นโยบายการกํากับดูแลดา้นการต่อตา้นการใหส้นิบนท่ัวโลก แกไ้ขเมือ่ 2021  

นโยบายการกํากบัดแูลดา้นการตอ่ตา้นการใหส้นิบนท ัว่โลก 
 
ภาพรวมของนโยบาย  

 
นโยบายน้ีเนน้ย้ําถงึหนา้ทีร่ับผดิชอบของ PepsiCo 
ทีจ่ะตอ้งปฏบัิตตินอย่างมจีรยิธรรมและมคีวามรับผดิชอบในการตดิต่อทางธุรกจิทัง้หมด 
โดยใหก้รอบการทํางานทีช่ัดเจนที่: 

• หา้มการใหส้นิบนทัง้แก่ภาครัฐและเชงิพาณิชย ์

• ระบุถงึกระบวนการตรวจสอบสถานะทางธุรกจิเรื่องการต่อตา้นการทุจรติทีจ่ําเป็นทีต่อ้งดําเนิน
การกับบุคคลทีส่าม  

• อธบิายกฎเกณฑท์ีต่อ้งปฏบิัตติามเกีย่วกับของขวัญ มือ้อาหาร การเดนิทาง 
และความบันเทงิทีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

• สรุปขอ้กําหนดสําหรับการบรจิาค การสนับสนุน และกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
กับผูต้ดิต่อของทางรัฐบาล  

• เนน้ย้ําถงึความสําคัญของการรักษาบัญชแีละบันทกึขอ้มูลทีถู่กตอ้งสําหรับทุกธุรกรรมของ 
PepsiCo  

  

คําถามทีพ่บบอ่ยเกีย่วกบันโยบายการกํากบัดูแลดา้นการตอ่ตา้นการใหส้นิบนท ัว่โลกของ PepsiCo 
จะมคีําแนะนําโดยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้หลักแตล่ะหัวขอ้เหล่านี้ คําถามทีพ่บบ่อยมอียู่ ทีน่ี่ 
และในหนา้แรกของการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมบน myPepsiCo.com (หนา้แรกของ C&E)  
 
การบงัคบัใชน้โยบาย  
 
นโยบายนี้บังคับใชก้ับพนักงานของ PepsiCo ทัง้หมด สําหรับวัตถุประสงคข์องนโยบายนี้ พนักงานของ PepsiCo ไดแ้ก:่ 
 

• พนักงานของ PepsiCo ท่ัวโลก (ซึง่รวมถงึพนักงานของบรษัิทสาขาของเรา) 
• สมาชกิของคณะกรรมการบรษัิท PepsiCo 

เมือ่คณะกรรมการเหล่านัน้ดาํเนนิการตามความสามารถของตนในฐานะเป็นกรรมการ 
• พนักงาน เจา้หนา้ที ่และกรรมการของกจิการร่วมคา้หรอืบรษัิทในเครอืใด ๆ ที ่PepsiCo 

มกีรรมสทิธิข์า้งมากหรอืควบคุมการบรหิาร (เชน่ บรษัิทสาขารวม) 
 

 
 

• เจา้หนา้ทีข่องรัฐทัง้หมด รวมทัง้พนักงานของหน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงาน 
กระทรวง และหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ เช่น มหาวทิยาลัย ขา้ราชการ เช่น 
เจา้หนา้ทีศุ่ลกากรและเสมยีน และผูต้รวจสอบ 
• ผูส้มัครตําแหน่งทางการเมอืงใด ๆ 
(แมว้่าเขา/เธอไม่เคยดํารงตําแหน่งทางการเมอืงมาก่อน) 
• พรรคการเมอืงใด ๆ หรือเจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืง 
• เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับเลอืกตัง้ในระดับใด ๆ ของรัฐบาล รวมถงึนายกเทศมนตรี 
กรรมาธกิาร และสมาชกิคณะกรรมการเทศบาล 
• ผูแ้ทนขององคก์ารระหว่างประเทศทีเ่ป็นสาธารณะ เช่น 
องคก์ารอนามัยโลกและธนาคารโลก  
• เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมาย/ตํารวจ และทหาร 
• พนักงานของรฐัวสิาหกจิ เช่น การรถไฟ สายการบนิ 

โรงพยาบาลและหอ้งปฏบิัตกิาร สถานีบรกิารน้ํามัน 
หรือเรือนจําทีร่ัฐเป็นเจา้ของ  

• สมาชกิของราชวงศ ์
• พนักงานของมูลนิธริะหว่างประเทศทีเ่ป็นสาธารณะ 
• คู่สมรสหรือสมาชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิของบุคคลดังกล่าวขา้งตน้ 

 
สนิบนคอืการจ่ายหรือเสนอทีจ่ะจ่ายสิง่ใดทีม่ค่ีาต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรือบุคคล 
หรือนิตบิุคคลใด ๆ ในภาคเอกชนหรือภาคพาณิชย ์
โดยมจีุดมุ่งหมายเพ่ือชักจูงใหผู้ร้ับสนิบนใชตํ้าแหน่งของเขาหรือเธอในทางทีผ่ิด 
หรือเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์ทางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม 
 

 
สิง่ใดทีม่ีค่าอาจเป็นเงนิสด สิง่เทยีบเท่าเงนิสด เช่น 
บัตรของขวัญทีอ่าจแลกเป็นผลติภัณฑห์รือเงนิสด บัตรกํานัล ของขวัญ 
การตอ้นรับ มือ้อาหาร สนิคา้ บรกิารหรือผลติภัณฑ ์บัตรเขา้ร่วมกจิกรรม 
บัตรกํานัลรา้นคา้ ความบันเทงิ สิทธพิเิศษในการเดินทาง 
การใชบ้า้นพักตากอากาศ ต๋ัวเครื่องบนิหรือทีพั่ก ความช่วยเหลอืต่าง ๆ เช่น 
โอกาสทางการศกึษา การจา้งงานหรือการฝึกงานสําหรับเพ่ือนและญาต ิ
สทิธใินการซือ้หุน้ การบรจิาคเพ่ือการกศุลทีก่ําหนดไว ้ส่วนลด บรกิารส่วนบุคคล 
สนิเชือ่ การลงนามกูร้่วม หรือสัญญาการจา้งงานในอนาคต 
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ขอ้กําหนดภายในนโยบายนี้ยังบังคับใชต้่อบุคคลทีส่ามทัง้หมดทีผู่กมัดตามหลักจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออรข์อง PepsiCo 
เมือ่เหมาะสม 
1.0 
 เงนิสนิบนและการจา่ยเงนิเพือ่อํานวยความสะดวก 

หา้มพนักงานของ PepsiCo 
ใหห้รอืเสนอเงนิสนิบนหรอืการจ่ายเงนิเพือ่อํานวยความสะดวก  
PepsiCo ไม่อนุญาตใหม้กีารจ่ายเงนิเพือ่อํานวยความสะดวก 

และการจ่ายเงนิดังกล่าวถอืเป็นการละเมดินโยบายนีแ้มจ้ะไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายกต็าม ดังนัน้ 
การอา้งองิทัง้หมดภายในนโยบายนี้ในเรือ่งของสนิบนยังรวมถงึการจ่ายเงนิเพือ่อํานวยความสะดวกอกีดว้ย  
 
พนักงานของ PepsiCo จะตอ้งไม่จ่ายเงนิสนิบน 
ยกเวน้การปฏเิสธทีจ่ะจ่ายสนิบนจะกอ่ใหเ้กดิการคุกคามทันทตี่อสขุภาพหรอืความปลอดภัยของพวกเขา 
การจ่ายเงนิสนิบนทัง้หมดทีทํ่าไปเพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตราย และขอ้เรยีกรอ้งสนิบนทัง้หมด 
(ไม่ว่าจะมกีารจ่ายเงนิจรงิหรอืไม่ก็ตาม) 
จะตอ้งรายงานต่อฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมหรอืแผนกกฎหมายทอ้งถิน่โดยทันท ีตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 
5.0 ดา้นล่าง การจ่ายเงนิทัง้หมดจะตอ้งทําการบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
2.0 ความเสีย่งในการใหส้นิบนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่าม 

 
PepsiCo อาจตอ้งรับผดิชอบต่อการกระทําของบุค 
คลทีส่ามทีเ่สนอหรอืจ่ายเงนิสนิบนใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐในนามของ PepsiCo 
หา้มการใหส้นิบนผ่านบุคคลทีส่ามของ PepsiCo 
นอกจากนี้ยังเป็นการละเมดินโยบายฉบับนี้ 
หากเพกิเฉยต่อสัญญาณเตอืนทีบ่่งบอกว่าการกระทํา 
ของบุคคลทีส่ามอาจสง่ผลใหม้กีารใหห้รอืเสนอใหส้นิบน  

 
การตรวจสอบสถานะทางธุรกจิของบุคคลทีส่าม (TPDD) 
 
PepsiCo มโีปรแกรมการตรวจสอบสถานะทางธุรกจิในเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติตามความเสีย่ง 
ซึง่เรยีกว่าการตรวจสอบสถานะทางธุรกจิของบุคคลทีส่าม (Third Party Due Diligence, TPDD) รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับ 
TPDD รวมทัง้คําอธบิายเกีย่วกับกระบวนการ TPDD หา้ขัน้ตอน สามารถดูไดใ้น ภาพรวมของกระบวนการ TPDD ของ PepsiCo 
ทีน่ี่ และในหนา้แรกของ C&E หรอืโปรดตดิต่อฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมท่ัวโลกสําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ  
  
หมายเหต:ุ หา้มพนักงานของ PepsiCo ว่าจา้งบุคคลทีส่ามจนกว่ากระบวนการตรวจสอบสถานะทางธุรกจิจะดําเนนิการเสร็จสิน้แลว้ 
เมือ่ทําการเพิม่ผูข้าย พนักงานของ PepsiCo ตอ้งมอบเอกสารสนับสนุนทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการดําเนนิการ TPDD 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยเสร็จสมบูรณ์  
 
3.0  ของขวญั มือ้อาหาร การเดนิทาง และความบนัเทงิสําหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั* 
 
*สําหรับรายละเอยีดของขอ้กําหนดเกีย่วกับของขวัญทางธุรกจิทีใ่หแ้กห่รอืไดรั้บจากลูกคา้ ซัพพลายเออร ์และบุคคลทีส่ามรายอืน่ 
โปรดตรวจสอบนโยบายทีบ่งัคบัใชท้ ัว่โลกวา่ดว้ยของขวญัทางธุรกจิ  

 

การจ่ายเงนิเพือ่อํานวยความสะดวกคอื 
การจ่ายเงนิใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐเพือ่เร่งการดําเนินการหรอืบรกิาร
ทีไ่ม่ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจ เชน่ 
การใหค้วามคุม้ครองของตํารวจหรอืบรกิารไปรษณยี ์
การประมวลผลวซีา่ ใบอนุญาตหรอืการสมัครขอใบอนุญาต 
การนําสนิคา้ผ่านพธิกีารทางศุลกากร 
หรอืการใหบ้รกิารสาธารณูปโภค เชน่ บรกิารโทรศัพท ์
น้ําประปาและพลังงาน สิง่เหล่าน้ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ระทําที ่
PepsiCo 
 

 

ตามนโยบายฉบับน้ี 
บุคคลทีส่ามคอืบุคคลใดก็ตามที ่PepsiCo 
ว่าจา้ง เชน่ ซัพพลายเออร ์ตัวแทน ผูรั้บเหมา 
ผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
ผูจ้ัดจําหน่ายทีซ่ ือ้สนิคา้จาก PepsiCo 
ในราคาทีต่กลงกันไว ้
มกีรรมสทิธิแ์ละขายต่อใหก้บัผูใ้ชป้ลายทางตา
มขอ้กําหนดและเงือ่นไขของ PepsiCo 
ทีต่กลงกัน ถอืว่าเป็นบุคคลทีส่ามเชน่เดยีวกัน 
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นโยบายการกํากับดูแลดา้นการต่อตา้นการใหส้นิบนท่ัวโลก แกไ้ขเมือ่ 2021  

 
ของขวัญ มือ้อาหาร การเดนิทาง และความบันเทงิอาจกอ่ใหเ้กดิอทิธพิลต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐอย่างไม่เหมาะสม ดังนัน้ 
โดยปกตแิลว้พนักงานของ PepsiCo ไม่ไดรั้บการสนับสนุนใหม้อบของขวัญหรอืการตอ้นรับแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ อย่างไรก็ตาม 
ภายใตส้ถานการณ์ทีจํ่ากัด อาจอนุญาตใหม้กีารมอบของขวัญหรอืการตอ้นรับทีส่มเหตุสมผลทีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หาก: 

(1) ค่าใชจ่้ายเป็นไปตามขอ้กําหนดขัน้ตํ่าตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง และ  
 

(2) พนักงานของ PepsiCo 
ไดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหนา้จากเจา้หนา้ทีก่ํากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมท้
องถิน่ หรอืแผนกกฎหมายทอ้งถิน่ 
 

ขอ้กําหนดข ัน้ตํา่สําหรบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั0

1 
 
กอ่นทีจ่ะเสนอของขวัญหรอืการตอ้นรับใหแ้กห่รอืสําหรับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอย่างนอ้ยการใหนั้น้: 
 
• เป็นการใหโ้ดยบรสิทุธิใ์จ โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใด ๆ หรอืผลประโยชน์หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่ม่เหมาะสม 
• สมเหตุสมผล* และเป็นไปตามจารตีประเพณี 

ซึง่หมายความว่าสอดคลอ้งกับมาตรฐานทีย่อมรับกันโดยท่ัวไปของมารยาททางธุรกจิ 
• เป็นการใหโ้ดยเปิดเผยและโปร่งใส 
• มอบใหไ้ม่บ่อยครัง้ โดยไม่มลีักษณะทีไ่ม่เหมาะสม 
• ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและขอ้บังคับทอ้งถิน่ 
 
* เมือ่พจิารณาถงึค่าใชจ่้ายทีเ่หมาะสมสําหรับการตอ้นรับ ใหพ้จิารณาถงึอัตราราคาท่ัวโลกทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 4.5.1 
และเป็นภาคผนวกของนโยบายทีบ่งัคบัใชท้ ัว่โลกเกีย่วกบัการเดนิทางและความบนัเทงิของ PepsiCo 
 

ของขวญัใด ๆ 
ทีม่อบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑเ์พ ิม่เ
ตมิดงัตอ่ไปนี:้  

การตอ้นรบัใด ๆ 
สําหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑเ์พ ิม่ เต ิ
มดงัตอ่ไปนี:้ 

• ตอ้งมมีูลค่าเพยีงเล็กนอ้ย (โดยท่ัวไปตํ่ากว่า $75 USD)  • มวีัตถุประสงคท์างธุรกจิทีซ่ือ่สัตย/์ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
• มอบใหใ้นนามของ PepsiCo และไม่ใชใ่นนามของบุคคลใด • เกีย่วขอ้งโดยตรงหรอืเกีย่วขอ้งกับการดําเนนิธุรกจิของ 

PepsiCo  
 
การอนุมตัลิว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
ตอ้งสง่คําขอการอนุมัตลิว่งหนา้สําหรับของขวัญ มือ้อาหาร การเดนิทาง และความบันเทงิแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐทุกรายการ 
โดยกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์สัน้ ๆ (แบบฟอรม์การอนุมัตลิ่วงหนา้) ทีม่อียู่ทีน่ี่ หรอืในหนา้แรกของ C&E   
 
ขอ้ยกเวน้จากขอ้กําหนดการอนุมตัลิว่งหนา้ 
 
ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไม่จําเป็นตอ้งมกีารอนุมัตลิ่วงหนา้สําหรับค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐเฉพาะในสถานการณ์ทีจ่ํากัดดังต่อไปนี้: 

 
 
 
1  อาจจําเป็นตอ้งมกีารอนุมัตแิยกต่างหากทีเ่กีย่วขอ้งกับการเงนิของแคมเปญ จรยิธรรมของรัฐบาล 
การล็อบบีแ้ละกฎหมายว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล 
เนื่องจากกฎหมายและขอ้บังคับเฉพาะประเทศอาจกําหนดขอ้จํากดัและขอ้ยกเวน้ทีแ่ตกต่างจากทีร่ะบุไวใ้นนโยบายนี้  
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เรือ่ง: 
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 ฝ่าย / ผูเ้ขยีน:  ฝ่ายกํากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมระดบัสากล 
 

 
 

นโยบายการกํากับดูแลดา้นการต่อตา้นการใหส้นิบนท่ัวโลก แกไ้ขเมือ่ 2021  

• การให ้(หรอืหากเกีย่วขอ้งกับหน่วยงานของรัฐ เป็นการบรจิาค ดูขอ้ 4.0 ดา้นลา่ง) 
รายการสง่เสรมิการขายหรอืการโฆษณาทีม่โีลโกข้อง PepsiCo (เชน่ ลูกกอลฟ์ เสือ้ยดืทีม่โีลโก ้หรอืรายการทีค่ลา้ยกัน) 
โดยมมีูลค่า 
ไม่เกนิ $75 USD ต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐหนึง่คน (ไม่เกนิ $200 USD 
ต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐหนึง่คนตอ่ปี และเมือ่เกีย่วขอ้งกับหนว่ยงานของรัฐ ไม่เกนิ $1,000 
USD ต่อปี)  
 

• การตอ้นรับเล็กนอ้ยสําหรับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ เชน่ แซนดว์ชิ เครือ่งดืม่ ขนม ฯลฯ 
ไม่ว่าจะเป็นในสถานทีห่รอืนอกสถานทีข่อง PepsiCo และมมีูลค่ารวมทัง้สิน้ $10 USD 
ตราบใดทีก่ารใหก้ารตอ้นรับนัน้เกีย่วขอ้งกับการดําเนนิธุรกจิทีม่อียู่ของ PepsiCo 

 
ขอ้ยกเวน้เหล่านี้ไมอ่นุญาตใหสํ้าหรับการตอ้นรับเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีเ่กดิขึน้ซํ้า ๆ 
แมว้่าจะมมีูลค่าไมเ่กนิ $10 USD ต่อครัง้ ไม่ว่าจากใครที ่PepsiCo ว่าจา้งก็ตาม 
 
เอกสารการเบกิจา่ยคนืเงนิ 
 
เมือ่ตอ้งการเบกิจ่ายเงนิคนืสําหรับสิง่ใดทีม่คี่าทีม่อบใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พนักงานของ 
PepsiCo ตอ้งระบุอย่างชัดเจนลงในรายงานการเบกิจ่ายเงนิคนืของพวกเขาถงึชือ่ ตําแหน่ง 
และหน่วยงานสังกัดของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ และวัตถุประสงคสํ์าหรับค่าใชจ้่ายนัน้ 
และจะตอ้งสง่ใบเสร็จรับเงนิสําหรับค่าใชจ้่ายนัน้ ไม่ว่าจะมมีูลค่าเท่าใดก็ตาม นอกจากนี้ 
จะตอ้งยืน่การอนุมตัลิ่วงหนา้ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีอ่นญุาตค่าใชจ่้ายนัน้ พนักงานของ 
PepsiCo ตอ้งเลอืกประเภทค่าใชจ่้ายเป็น “เจา้หนา้ทีข่องรัฐ” 
ทีเ่หมาะสมทีม่อียู่ในระบบการรายงานค่าใชจ้่ายในทอ้งถิน่ (เชน่ Concur) 
 
หา้มมใิหผู้จั้ดการของ PepsiCo 

อนุมัตคิาํขอเบกิจ่ายเงนิคนืของผูใ้ตบั้งคับบัญชาสําหรับค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ในนามของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
โดยไม่มหีลักฐานวา่ไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้ ผูจั้ดการของ PepsiCo 
จะไดรั้บแจง้ใหย้นืยันการอนุมตัลิ่วงหนา้ทีม่ ีกอ่นอนุมัตกิารเบกิจ่ายเงนิคนืนัน้ 
 
 4.0  การบรจิาค การสนบัสนุน และกจิกรรม CSR 

แก/่สําหรบัหนว่ยงานของรฐัหรอืทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั  
 
การบรจิาคเพือ่การกศุล ไดแ้ก ่การบรจิาคเงนิสด ผลติภัณฑ ์หรอืทรัพยากรขององคก์ร (รวมถงึเวลาสว่นตัว) 
ไม่อนุญาตใหม้กีารบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืการสนับสนุนทีม่อบใหโ้ดยตรงหรอืโดยออ้มต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐ อย่างไรก็ตาม 
อาจใหก้ารบรจิาคหรอืการสนับสนุนหน่วยงานรัฐบาล หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ในสถานการณ์ทีจํ่ากัดได ้
สําหรับวัตถุประสงคข์องนโยบายนี้ ผูรั้บบรจิาคหรอืการสนับสนุนจะถอืว่ามคีวาม “เกีย่วขอ้งกับ” เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
หากหน่วยงานทีเ่ป็นผูรั้บทราบดวี่ามเีจา้หนา้ทีข่องรัฐเป็นเจา้ของ บรหิาร หรอืควบคุมโดยตรง 
รวมทัง้หน่วยงานทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐดํารงตําแหน่งคณะกรรมการอยู่   
 
การบรจิาคทัง้หมดจะตอ้งทําเพือ่จุดประสงคท์ีเ่ป็นการกศุลเท่านัน้ 
โดยไม่มเีจตนาทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจทางธุรกจิอย่างใดอย่างหนึง่ 
การสนับสนุนทัง้หมดจะตอ้งทําเพือ่สง่เสรมิผลประโยชน์ทางธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย  
 
เนื่องจากกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (CSR) มักตอ้งมปีฏสัิมพันธก์ับเทศบาลทอ้งถิน่ โครงการรเิริม่เรือ่ง CSR ใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยงานของรัฐหรอืเกีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐก็รวมอยู่ในนโยบายนี้เชน่กนั อย่างไรก็ตาม 
นโยบายนี้ไม่ไดร้ะบุถงึการบรจิาคเพือ่การกศุล การสนับสนุน หรอืกจิกรรม CSR ทีด่ําเนนิการโดย PepsiCo 
ใหก้ับหน่วยงานทีไ่ม่ใชรั่ฐบาล สําหรับรายละเอยีดของขอ้กําหนดเกีย่วกับการบรจิาคใหก้ับหน่วยงานทีไ่ม่ใชรั่ฐบาล 
โปรดดูนโยบายทีบ่งัคบัใชท้ ัว่โลกเกีย่วกบัการบรจิาค  

 

• หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกํากับดแูล 
สํานักงานหรอืกระทรวงต่าง ๆ เชน่ 
หน่วยงานดา้นความปลอดภัย สขุอนามัย 
ภาษี ใบอนุญาตและศุลกากร 
ตํารวจหรอืหน่วยดับเพลงิ และทหาร  

• หน่วยงานของรัฐหรอืรัฐวสิาหกจิ (SOE) 
เชน่ มหาวทิยาลัยรัฐบาล หอ้งปฏบัิตกิาร 
สถานีโทรทัศน์ หรอืโรงพยาบาลของรัฐ  

• กจิการพาณิชยใ์ด ๆ ทีค่วบคุมโดยรัฐ 
แมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสว่นใหญ่ เชน่ 
มหุีน้สว่นนอ้ยในสายการบนิสาธารณะ 
หรอืบรษัิทสาธารณูปโภคทีบ่รหิารโดยรัฐ
บาล  

• องคก์ารระหว่างประเทศทีเ่ป็นสาธารณะ 
เชน่ องคก์ารอนามัยโลก ธนาคารโลก 
องคก์รแรงงานระหว่างประเทศ 
หรอืองคก์รการกศุลระหว่างประเทศ 

• พรรคการเมอืง 
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นโยบายการกํากับดูแลดา้นการต่อตา้นการใหส้นิบนท่ัวโลก แกไ้ขเมือ่ 2021  

ขอ้กําหนดการอนุมตัลิว่งหนา้ 

หากการบรจิาค การสนับสนุนหรอืกจิกรรม CSR จะจัดใหก้ับหน่วยงานของรัฐ หรอืเกีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
และยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัลิว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จากเจา้หนา้ทีก่ํากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทอ้งถิน่หรอืแผนกกฎหมายทอ้งถิน่ 1

2 
ตอ้งสง่คําขอการอนุมตัลิว่งหนา้ทัง้หมดเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยกรอกแบบฟอรม์การอนุมัตลิ่วงหนา้ออนไลน์ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 
3.0 ขา้งตน้   

โปรดปรกึษาเจา้หนา้ทีก่ํากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทอ้งถิน่หรอืแผนกกฎหมายทอ้งถิน่สําหรับขอ้กําหนดเพิม่เติ
มทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ สําหรับการบรจิาคเพือ่การกศุล การสนับสนุน และกจิกรรม CSR ทีจ่ะจัดใหแ้กห่น่วยงานของรัฐ 
หรอืเกีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
 
5.0 บญัชแีละบนัทกึขอ้มูลทีถู่กตอ้ง 

 
PepsiCo จําเป็นตอ้งจัดทําและเก็บรักษาบัญชแีละบันทกึขอ้มูล ซึง่แสดงถงึการทําธุรกรรมไดอ้ย่างเป็นธรรมและถูกตอ้ง 
และใหข้อ้มูลทีเ่พยีงพอเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึการทําธุรกรรมทุกรายการไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ไม่ควรดําเนนิธุรกรรมใดโดยไม่ไดรั้บการอนุมัตทิีเ่หมาะสมจากผูจ้ัดการ 
และควรบันทกึรายการธุรกรรมในลักษณะทีโ่ปร่งใสซึง่จะช่วยใหจั้ดทํางบการเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง พนักงาน PepsiCo 
ทุกคนตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขาปฏบัิตติามขอ้กาํหนดเรือ่งการเก็บรักษาบัญชแีละบันทกึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับบทบาทงานและ
ความรับผดิชอบของพวกเขา 
 
6.0 การรายงานการละเมดิทีส่งสยั 
 
พนักงาน PepsiCo ทุกคนตอ้งรายงานพฤตกิรรมทีส่งสัยว่าเป็นการละเมดินโยบายนี ้หรอืกฎหมายต่อตา้นการทุจรติใด ๆ ทีบั่งคับใช ้
ต่อเจา้หนา้ทีก่ํากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทอ้งถิน่หรอืแผนกกฎหมายทอ้งถิน่ อกีวธิหีนึง่คอื 
การรายงานการละเมดิทีส่งสัยผ่านบรกิารสายด่วนเพือ่รายงานของ PepsiCo 
รายงานทีแ่จง้ผ่านบรกิารสายด่วนเพือ่รายงานสามารถรายงานไดโ้ดยไม่ระบุชือ่ในประเทศทีก่ฎหมายอนุญาตใหก้ระทําเชน่นัน้ 
นโยบายทีบั่งคับใชท่ั้วโลกเกีย่วกับการต่อตา้นการตอบโตเ้อาคนืของ PepsiCo 
หา้มมใิหม้กีารตอบโตเ้อาคนืบุคคลทีทํ่าการรายงานโดยบรสิทุธิใ์จ 
สําหรับสิง่ทีเ่ขาหรอืเธอเชือ่ว่าเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณสากล นโยบายของ PepsiCo หรอืกฎหมาย  
 
7.0 การลงโทษทางวนิยัสาํหรบัการละเมดินโยบาย 
พนักงานคนใดของ PepsiCo ทีล่ะเมดินโยบายนี้จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนัิย ตามทีก่ําหนดโดยบรษัิท 
ซึง่โทษรวมถงึการพน้สภาพการเป็นพนักงาน  

 
 
 
2 หากไม่แน่ใจวา่ค่าใชจ้่ายดังกล่าวจําเป็นตอ้งไดรั้บการอนมุัตลิ่วงหนา้หรอืไม่ ใหข้อคําแนะนําจากเจา้หนา้ที ่C&E 
หรอืแผนกกฎหมายทอ้งถิน่ หรอืสง่เรือ่งเพือ่ขออนุมตัลิ่วงหนา้โดยตรง  


