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ผิมีมีีควิามียินดีอย่างยิ�งทัี�จะนำาเสันอหลักิจรรยาบรรณสัากิล
ของ PepsiCo หลักิจรรยาบรรณของเราเป็็นตุัวิกิำาหนดวิิถึี
ทัางในกิารดำาเนินธุรกิิจของเรา ซัึ�งมีีรากิฐานทัี�ฝ่ังลึกิมีาจากิ
วิัฒนธรรมีทัี�แข็งแกิร่งของเราเกิี�ยวิกิับกิารมีีจริยธรรมี เรา
เรียกิสิั�งเหล่านี�วิ่า วิิถึีแห่ง PepsiCo หนึ�งในพัฤตุิกิรรมีทัี�
สัำาคัญสัำาหรับวิิถึีแห่ง PepsiCo กิ็คือ การประพฤติิติน้ด้้วย
ความซื่่�อติรงในทัุกิสิั�งทัี�เราทัำา นั�นเป็็นเพัราะควิามีซัื�อตุรงคือ
หนึ�งในสิันทัรัพัย์ทัี�มีีค่ามีากิทัี�สุัดของ PepsiCo เราจำาเป็็น
ตุ้องรักิษาควิามีเชื�อมีั�นทัี�ผิ้้มีีส่ัวินได้เสีัยของเรามีีในตุัวิเรา  
เราตุ้องแน่ใจวิ่าเราได้ให้โอกิาสัในกิารจ้างงานทัี�เทั่าเทัียมีกิัน	
เราตุ้องเพิั�มีควิามีได้เป็รียบในกิารแข่งขันของเรา และผิลักิดัน
กิารเตุิบโตุในระยะยาวิ 

ในขณะทัี�ตุ้องใช้เวิลานานหลายป็ีในกิารสัร้างวิัฒนธรรมีของ
ควิามีซัื�อตุรงและจริยธรรมี แตุ่กิลับใช้เวิลาเพีัยงไมี่นานทัี�จะ
ส้ัญเสีัยไป็ ดังนั�น จงอย่ามีองข้ามีในเรื�องของวิัฒนธรรมี 
เราตุ้องลงทัุนในเรื�องนี�อย่างสัมีำ�าเสัมีอ วิันตุ่อวิัน ป็ีตุ่อป็ี นี�
คือเหตุุผิลทัี�ทัำาไมีพันักิงานทัุกิคนของ PepsiCo ถึึงตุ้อง
ป็ฏิิบัตุิตุามีหลักิจรรยาบรรณสัากิลของเรา เมีื�อเราป็ฏิิบัตุิ
เช่นนี� เราไมี่ได้แค่เสัริมีสัร้างให้วิัฒนธรรมีด้านจริยธรรมีของ
เราแข็งแกิร่งมีากิขึ�นเทั่านั�น เรายังได้สัร้างควิามีเชื�อมีั�นให้กิับ
พันักิงานของเรา ล้กิค้า ผิ้้บริโภค นักิลงทัุน และชุมีชนด้วิย
เช่นกิัน ซัึ�งจะเป็็นสิั�งทัี�นำาพัาเราส่้ัชัยชนะได้ในตุลาดทัี�เราด้แล 

ผิมีขอขอบคุณควิามีมีุ่งมีั�นของพัวิกิคุณทัุกิคนทัี�มีีตุ่อควิามี
พัยายามีทัี�สัำาคัญครั�งนี� ควิามีมีุ่งมีั�นเหล่านี�จะช่วิยให้มีั�นใจได้
วิ่า PepsiCo จะยังคงเป็็นหนึ�งในบริษัทัทัี�ได้รับกิารยอมีรับ
มีากิทัี�สุัด มีีจริยธรรมีมีากิทัี�สุัด และป็ระสับควิามีสัำาเร็จมีากิ
ทัี�สุัดแห่งหนึ�งในโลกิ 

ขอแสัดงควิามีนับถึือ

Ramon Laguarta 
ป็ระธานกิรรมีกิารและป็ระธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
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พันำธุกิจแลัะวิิสัยทัศนำ์ของเรา
พัันธกิิจของ PepsiCo ไมี่ใช่เรื�องซัับซั้อน: เติิมความสุุขใน้ทีุ่กรสุสัุมผััสุเพ่�อผั้้บัริโภค ทัุกิ
กิารกิระทัำาทัี�เราทัำาและทัุกิกิารตุัดสิันใจของเรา ตุ้องสัอดคล้องกิับควิามีมีุ่งมีั�นป็รารถึนา
นี� ในขณะทัี�เราพัยายามีอย่างเตุ็มีทัี�เพืั�อบรรลุวิิสััยทััศน์ของเรา เพืั�อการเป็น้ผั้้น้ําระด้ับัโลก
ใน้ด้้าน้อาหารและเคร่�องด้่�มสุะด้วกซื่่�อ โด้ยจะติ้องเอาชน้ะด้้วยหลักการ pep+ (PepsiCo 
Positive)

เราจะกิ้าวิส่้ัเส้ันชัยของเราได้ด้วิยกิารร่วิมีมีือร่วิมีใจกิัน กิารเป็็น PepsiCo ทัี�มีีควิามีเป็็น
หนึ�งเดียวิ หล่อหลอมีด้วิยพัฤตุิกิรรมีทัั�งเจ็ดอย่างทัี�เป็็นตุัวิกิำาหนดวิัฒนธรรมีของเรา

วิถิึแีหง่ PepsiCo จะขบัเคลื�อนพันกัิงานและ
ธรุกิจิของเราให้ป็ระสับควิามีสัำาเรจ็ไดร้วิดเรว็ิ
ขึ�น แขง็แกิรง่มีากิขึ�น และมีปี็ระสิัทัธภิาพัมีากิ
ขึ�น เพืั�อพััฒนาเราใหก้ิา้วิหนา้ส่้ักิารพิัชติุ 
พัันธกิจิและวิสัิัยทัศัน์ของเรา

เราจะประสบควิามสำาเร็จ
ได้้รวิด้เร็วิข้�นำ
จากิกิารเป็็นผิ้้ชนะในตุลาด กิารคำานึงถึึงผิ้้
บริโภคเป็็นหัวิใจหลักิให้มีากิขึ�น และกิาร 
กิระตุุ้นส่ังเสัริมีกิารลงทัุนเพืั�อกิารเตุิบโตุใน 
ระดับส้ังสุัด

เราจะมีควิามแข็งแกร่ง
มากข้�นำ	
จากิกิารทัี�เราพััฒนาขีดควิามีสัามีารถึของ
เรา ตุ้นทัุนของเรา และวิัฒนธรรมีของเรา 
โดยกิารป็ฏิิบัตุิงานในลักิษณะของ PepsiCo 
ทัี�เป็็นอันหนึ�งอันเดียวิกิัน เราจะใช้ป็ระโยชน์
จากิเทัคโนโลยี เราจะสัร้างชัยชนะทัั�งในระดับ
ทั้องถึิ�นและระดับสัากิล

เราจะมีประสิทธุิภาพมาก
ข้�นำ	
จากิกิารผิสัานรวิมีวิาระตุามีวิัตุถึุป็ระสังค์
ของเรา ในกิลยุทัธ์ทัางธุรกิิจของเราอย่างไมี่
ขาดตุอน และกิารดำาเนินกิิจกิรรมีให้มีากิขึ�น
เพืั�อโลกิของเรา และเพืั�อบุคลากิรของเราการย้ด้ถี่อผู้้้

บริโภคเป็นำ
ห่ัวิใจห่ลััก

การให่ค้วิามสำาคญั
แลัะการปฏิบัิติิ
งานำให้่สำาเร็จอยา่ง
รวิด้เรว็ิ

การแสด้ง
ควิามคิด้เห่็นำ
อย่างไม่ติ้อง
เกรงกลััวิ

การปฏิิบัติิตินำ
แสด้งควิามรับ
ผู้ดิ้ชอบเสมอ่นำ
เป็นำเจ้าของ

การปฏิิบัติิ
ห่นำ้าที�ด้้วิย
ควิามซื่่�อสัติย์

การยกระด้ับ
มาติรฐานำควิาม
สามารถีแลัะควิาม
ห่ลัากห่ลัาย

การฉลัอง
ควิามสำาเร็จ

เราเรียกสิ�งเห่ลั่านำี�วิ่า	วิิถีีแห่่ง PEPSICO:
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การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยความซื่่�อติรง
วิิถีีแห่่ง	PEPSICO

ทัี� PepsiCo เราเชื�อวิ่าการประพฤติิติน้ด้้วยความ
ซื่่�อสัุติย์ ไมี่ใช่เพีัยงสิั�งทัี�เราตุ้องทัำาเพืั�อควิามีถึ้กิ
ตุ้องเทั่านั�น แตุ่ยังเป็็นเรื�องของควิามีเหมีาะสัมีเพืั�อ
ให้ธุรกิิจของเราแข็งแกิร่งมีากิขึ�น

หลักิจรรยาบรรณสัากิลของเรา คือรากิฐาน
ของควิามีมีุ่งมีั�นทัี�เรามีีตุ่อควิามีเป็็นเลิศทัางด้าน
วิัฒนธรรมี และเป็็นตุัวิกิำาหนดนโยบายและแนวิทัาง
ป็ฏิิบัตุิ สัำาหรับกิารดำาเนินธุรกิิจของเราในวิิถึีทัางทัี�
ถึ้กิตุ้อง ซัึ�งกิ็คือ วิิถึีแห่ง PepsiCo

หลัักจรรยาบรรณสากลัของ PepsiCo 5

บทันำา ในทัี�ทัำางานของเรา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�
ด้วิยควิามีซัื�อสััตุย์



ใครมีห่นำ้าที�รับผู้ิด้ชอบติ่อห่ลัักจรรยาบรรณของเรา
ไมี่วิ่าคุณจะอย้่ในบทับาทัใดทัี� PepsiCo คุณควิรใช้หลักิกิารในจรรยาบรรณของเรา เป็็นแกินหลักิในกิารตุัดสิันใจทัางธุรกิิจ
ของคุณทัุกิครั�ง หลักิจรรยาบรรณของเรามีีผิลบังคับใช้กิับทัุกิคนในบริษัทัของเรา ไมี่วิ่าคุณจะป็ฏิิบัตุิงานจากิทัี�ไหน ตุั�งแตุ่
สัำานักิงาน โรงงาน คลังพััสัดุ ไป็จนถึึงห้องป็ระชุมีคณะกิรรมีกิาร ซัึ�งจะรวิมีถึึง:

• พันักิงานของ PepsiCo ทัุกิคนรวิมีถึึงพันักิงานของกิลุ่มีบริษัทัในเครือของ PepsiCo

• สัมีาชิกิของคณะกิรรมีกิารบริหารของ PepsiCo เมีื�อคณะกิรรมีกิารเหล่านั�นกิระทัำากิารตุามีอำานาจหน้าทัี�ของตุนในฐานะ
กิรรมีกิาร

คณะกิรรมีกิารบริหารของบริษัทั มีีหน้าทัี�รับผิิดชอบในกิารนำาหลักิจรรยาบรรณของเราไป็ใช้ ฝ่่าย
กิำากิับด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบของ PepsiCo มีีหน้าทัี�รับผิิดชอบในกิาร
ส่ังเสัริมี ตุรวิจสัอบ และบังคับใช้หลักิจรรยาบรรณของเรา 

กิารละเวิ้นใด ๆ ในหลักิจรรยาบรรณของเรา จำาเป็็นตุ้องได้รับอนุมีัตุิทัี�เป็็นลายลักิษณ์
อักิษรจากิป็ระธานเจ้าหน้าทัี�ฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบ หรือ
ในบางสัถึานกิารณ์จะตุ้องได้รับอนุมีัตุิจากิคณะกิรรมีกิารบริหารหรือคณะกิรรมีาธิกิารทัี�
เกิี�ยวิข้อง กิารละเวิ้นจะตุ้องได้รับกิารเป็ิดเผิยอย่างเหมีาะสัมีตุามีทัี�กิฎหมีายกิำาหนด

การเคารพให่้เกียรติิ
ในำสถีานำที�ทำางานำ

ควิามเช่�อมั�นำ
ในำติลัาด้

ควิามเป็นำธุรรม
ในำควิามสัมพันำธุ์ทางธุุรกิจของเรา

ควิามซื่่�อสัติย์สุจริติ
ในำการด้ำาเนำินำธุุรกิจ

จุด้มุ่งห่มาย
ในำโลักของเรา

เห่ติุใด้เราถี้งติ้องมี
ห่ลัักจรรยาบรรณ
หลักิจรรยาบรรณสัากิลของ PepsiCo จะเป็็นตุัวิกิำาหนดแผิน
กิลยุทัธ์ของนโยบาย มีาตุรฐาน และระเบียบวิิธีป็ฏิิบัตุิ ทัี�กิำากิับ
ควิบคุมีวิิธีกิารทัี�เราดำาเนินธุรกิิจทัั�วิโลกิ เมีื�อคุณป็ฏิิบัตุิตุามีหลักิ
จรรยาบรรณของเราและประพฤติิติน้ด้้วยความซื่่�อติรงอย้่เสัมีอ 
คุณจะมีีบทับาทัสัำาคัญในกิารสันับสันุนวิัฒนธรรมีด้านควิามีเป็็น
เลิศทัางจริยธรรมีของเรา

หลักิจรรยาบรรณของเรานั�นให้ภาพัร่างของควิามีมีุ่งมีั�นทัี�บริษัทั
มีีตุ่อหลักิป็ฏิิบัตุิทัี�มีีจริยธรรมี ในกิารดำาเนินธุรกิิจทัุกิด้านของเรา

หลักิจรรยาบรรณนี�ไมี่ 
ได้กิ่อให้เกิิดสััญญาหรือกิาร
รับป็ระกิันถึึงกิารจ้างงานไมี่วิ่า
ในช่วิงเวิลาใดกิ็ตุามี และไมี่ได้
กิ่อให้เกิิดสิัทัธิกิารจ้างงานทัี�

เฉัพัาะเจาะจงใด ๆ
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เคารพแลัะปฏิิบัติิติามห่ลัักจรรยาบรรณ	
ของ	PepsiCo

ทำาสิ�งที�ถี้กติ้องอย้่เสมอ

เป็นำผู้้้นำำาโด้ยการปฏิิบัติิตินำเป็นำแบบอย่าง
แลัะส่งเสริมให่้ผู้้้อ่�นำปฏิิบัติิห่นำ้าที�ได้้ติาม
เป้าห่มาย

ประพฤติิตินำอย่างโปร่งใสแลัะ	
ซื่่�อติรง

รับผู้ิด้ชอบติ่อการกระทำาของตินำเอง

ฉันำติ้องรับผู้ิด้ชอบอะไร
เป็นำการส่วินำติัวิ
การปฏิบิัติัิห่น้า้ที่ี�ด้ว้ิยควิามซ่ื่�อสััติย์
แลัะปฏิิบัติิติามห่ลัักจรรยาบรรณ
ของเรา
ชื�อเสีัยงของเราในด้านกิารป็ฏิบัิตุหินา้ทัี�อยา่งมีจีรยิธรรมี
และควิามีรบัผิิดชอบนั�นสัั�งสัมีมีาจากิกิารตุดัสิันใจในแตุล่ะ
ครั�ง ในทักุิ ๆ วินั ของพัวิกิเขาแตุ่ละคน หลกัิจรรยา
บรรณในกิารดำาเนินธรุกิจิของเรา เมีื�อป็ระกิอบกิบั
นโยบายของบริษัทัของเรา จะทัำาใหค้ณุไดร้บัขอ้มีล้ทัี�
จำาเป็น็ตุอ่กิารป็ฏิบัิตุงิานของคณุไดอ้ยา่งมีจีรยิธรรมี 
คณุมีีหนา้ทีั�ปฏิบิัตัิติิน้แสุด้งความรบััผัดิ้ชอบัเสุมอ่น้
เปน็้เจา้ของ และตุอ้งเขา้ใจและป็ฏิิบตัุติุามีนโยบายทีั�มีี
ผิลบงัคับใช้กิบังานทีั�คณุทัำา และกิารตัุดสิันใจของคณุ 

ในฐานะธุรกิิจข้ามีชาตุิ PepsiCo ยังมีุ่งมีั�นทัี�จะป็ฏิิบัตุิ
ตุามีกิฎหมีายของป็ระเทัศตุ่าง ๆ ทัี�เราดำาเนินกิิจกิาร
อย้่ กิฎหมีายและระเบียบข้อบังคับระหวิ่างป็ระเทัศนั�นมีี
ควิามีซัับซั้อน ดังนั�น กิารป็ฏิิบัตุิตุามีหลักิจรรยาบรรณ
และนโยบายของเราจะช่วิยให้มีั�นใจได้วิ่าคุณจะป็ฏิิบัตุิตุามี
กิฎหมีายในทั้องถึิ�นทัี�มีีบังคับใช้

วิิธุีการปฏิิบััติิห่น้้าที่ี�ด้้วิยควิาม 
ซื่่�อสััติย์

PepsiCo มีีควิามีภาคภ้มีิใจในควิามีสัามีารถึของเราทัี�จะให้ความสํุาคัญและที่ําสิุ�งติ่าง ๆ ให้สํุาเร็จลุล่วงได้้อย่างรวด้เร็ว แตุ่คุณตุ้องไมี่ยอมี
ให้ควิามีมีุ่งมีั�นอย่างแรงกิล้าทัี�จะพิัชิตุเป็้าหมีายทัางธุรกิิจทัำาให้คุณหลงลืมีแง่มีุมีด้านจริยธรรมีในกิารตุัดสิันใจของคุณ ส่ัวินหนึ�งของการ
ประพฤติิติน้ด้้วยความซื่่�อติรง กิ็คือกิารทัำาในสิั�งทัี�ถึ้กิตุ้อง แมี้วิ่าจะไมี่มีีคนเห็น คนเรามีักิถึ้กิล่อลวิงได้ง่าย จากิวิิธีกิารทัางลัดทัี�ด้เหมีือนวิ่า
จะขาดจริยธรรมีไป็บ้าง ซัึ�งคนอื�น ๆ อาจจะไมี่ทัันสัังเกิตุเห็น การประพฤติิติน้ด้้วยความซื่่�อติรง ไมี่ได้เป็็นเพีัยงกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบ
เทั่านั�น แตุ่ยังเป็็นตุัวิชี�นำาหลักิกิารทัางศีลธรรมีของคุณเอง

อย่าติกเป็นำเห่ย่�อ
ของการใช้ทางลััด้
เพ่�อห่ลับเลัี�ยงห่ลััก
การด้้านำจริยธุรรม
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การเป็นำผู้้้นำำาโด้ยการปฏิิบัติิตินำเป็นำ	
แบบอย่าง
ในขณะทีั�พันกัิงานทักุิคนตุอ้งปฏิบัิัติิหน้า้ที่่�ด้้วยความซ่ื่�อสัุติยอ์ย้เ่สัมีอ ผิ้จ้ดักิารและหวัิหนา้ของ PepsiCo 
ตุา่งกิมี็ีหน้าทีั�รบัผิิดชอบทัี�เพิั�มีขึ�น ในกิารป็ฏิบัิติุตุนเป็็นแบบอยา่งและส่ังเสัรมิีผิ้อ้ื�นใหป้็ฏิบิตัุหินา้ทัี�ไดตุ้ามี
เป็า้หมีาย โดยกิารสันบัสันนุหลักิกิารของหลกัิจรรยาบรรณของเราในทักุิระดบัชอบขององคก์ิร 

หากิคุณเป็็นหัวิหน้าหรือผิ้้จัดกิาร เราคาดหวิังให้คุณทัำาหน้าทัี�เป็็นแบบอย่างในทัางทัี�ดี และเสัริมีสัร้าง
ให้ผิ้้อื�นน้อมีรับหลักิจรรยาบรรณของเราโดยกิาร: 

• ให้รางวิัลตุอบแทันควิามีซัื�อตุรง 

• ส่ังเสัริมีให้มีีกิารตุัดสิันใจอย่างมีีจริยธรรมี

• สัร้างสัภาพัแวิดล้อมีในกิารทัำางานทัี�มีีควิามีโป็ร่งใสั ซัึ�งสัมีาชิกิในทัีมีร้้สึักิสัะดวิกิใจ 
ทัี�จะแสุด้งความคิด้เห็น้โด้ยไม่ติ้องเกรงกลัว

• ป็้องกิันไมี่ให้มีีกิารตุอบโตุ้เอาคืนตุ่อผิ้้ทัี�กิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์ 

• ขอควิามีช่วิยเหลือในกิารแกิ้ป็ัญหาและแจ้งป็ัญหาให้ระดับทัี�ส้ังขึ�นไป็ได้รับทัราบ  
เมีื�อมีีป็ัญหาเกิิดขึ�น 

ฉันำควิรทำาอย่างไร	ห่ากผู้้้จัด้การขอให่้ฉันำทำางานำที�ฉันำ
เช่�อวิ่าอาจจะลัะเมิด้ฝ่่าฝื่นำห่ลัักจรรยาบรรณของเรา
ห่ร่อกฎห่มาย
แจ้งให้ผิ้้จัดกิารของคุณทัราบถึึงสิั�งทัี�คุณวิิตุกิกิังวิลอย่างเป็ิดเผิยและตุรงไป็ตุรงมีา หากิคุณ
ไมี่พัอใจกิับกิารตุอบสันองของผิ้้จัดกิารของคุณ หรือร้้สึักิไมี่สัะดวิกิใจในกิารพ้ัดกิับผิ้้จัดกิาร
ของคุณ โป็รดแจ้งป็ระเด็นดังกิล่าวิผิ่านช่องทัางกิารตุิดตุ่ออื�น ๆ ทัี�ระบุไวิ้ในหัวิข้อ “ฉัันจะ
ขอรับคำาแนะนำาและรายงานกิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืนได้อย่างไร” คุณตุ้องไมี่ละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยา
บรรณของเรา นโยบาย หรือกิฎหมีาย ทัั�งทัี�ทัราบดีอย้่แล้วิ แมี้วิ่าผิ้้จัดกิารจะเป็็นคนสัั�งกิารให้
คุณกิระทัำากิารดังกิล่าวิ หรือเพัราะวิ่าคุณไมี่ได้ขอคำาแนะนำา 
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ฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบ หรือ
ฝ่่ายกิฎหมีายของ PepsiCo สัำาหรับป็ัญหาทัี�เกิี�ยวิข้องกิับ
กิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณหรือข้อกิฎหมีาย ไมี่วิ่าจะ
เกิิดขึ�นจริงหรืออาจเกิิดขึ�น คุณควิรตุิดตุ่อฝ่่ายกิำากิับด้แล
จริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบหรือฝ่่ายกิฎหมีาย 
ตุัวิอย่างของป็ัญหาเหล่านี�บางส่ัวิน จะรวิมีถึึง: 

• ควิามีผิิดป็กิตุิหรือกิารแถึลงข้อมี้ลเทั็จในกิารทัำาบัญชีหรือ
กิารสัอบบัญชี

• กิารฉั้อโกิง กิารลักิทัรัพัย์ กิารตุิดสิันบน และกิารป็ระพัฤตุิ
ทัุจริตุตุ่าง ๆ ในทัางธุรกิิจ 

• กิารฝ่่าฝ่ืนข้อกิำาหนดด้านกิารตุ่อตุ้านกิารผิ้กิขาดหรือกิาร
ซัื�อขายหลักิทัรัพัย์โดยใช้ข้อมี้ลภายใน 

• กิารละเมีิดสิัทัธิมีนุษยชน 

• กิารเลือกิป็ฏิิบัตุิหรือกิารล่วิงละเมีิดทัี�ผิิดกิฎหมีาย 

• ผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อนทัี�เกิิดขึ�นจริงหรือทัี�อาจเป็็นไป็ได้

• คำาแนะนำาเกิี�ยวิกิับข้อกิำาหนดทัางกิฎหมีายในระดับ 
ชาตุิ ภ้มีิภาค ชนเผิ่า รัฐ หรือเทัศบาล ซัึ�งมีีผิล 
บังคับใช้กิับงานของคุณ

โป็รดด้นโยบายกิารแจ้งเรื�องเกิี�ยวิกิับหลักิจรรยา 
บรรณสัากิลของเรา

ฉันำจะทราบได้้อย่างไรวิ่า
ควิรขอคำาปร้กษาเม่�อไห่ร่
หากิมีีบางสิั�งทัี�คุณร้้สึักิวิ่าไมี่ถึ้กิตุ้อง แสัดงวิ่านั�นอาจ
จะเป็็นสิั�งทัี�ไมี่ควิรทัำาถึามีตุัวิเองวิ่า:

ฉนัำจะขอรับคำาแนำะนำำาแลัะรายงานำการลัะเมดิ้ฝ่่าฝื่นำได้อ้ยา่งไร
หน้าทัี�ของคุณคือกิารถึามีคำาถึามี แจ้งข้อวิิตุกิกิังวิล และแสุด้งความคิด้เห็น้โด้ยไม่ติ้องเกรงกลัว เมีื�อมีีป็ัญหาด้านกิารป็ฏิิบัตุิตุามี
กิฎระเบียบเกิิดขึ�น หลักิจรรยาบรรณของเรา ไมี่อาจอธิบายสัถึานกิารณ์ทัี�คุณอาจจะตุ้องเผิชิญในกิารทัำางานป็ระจำาวิันของคุณ
ได้ครบทัั�งหมีด หากิคุณไมี่พับคำาตุอบในหลักิจรรยาบรรณของเรา หรือหากิคุณข้อสังสััยเกิี�ยวิกิับกิารตุีควิามีหลักิจรรยาบรรณ
นี� โป็รดขอรับคำาแนะนำา ในทัำานองเดียวิกิัน หากิคุณทัราบวิ่ามีีบางสิั�งทัี�อาจจะละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณของเรา นโยบายของ
เรา หรือกิฎหมีาย คุณตุ้องแจ้งและรายงานเหตุุกิารณ์ เพืั�อให้มีีกิารจัดกิารแกิ้ไขได้อย่างเหมีาะสัมี กิารขอรับคำาแนะนำาหรือกิาร
รายงานสัามีารถึทัำาได้หลายช่องทัาง:

ผิ้้จัดกิารโดยตุรง ผิ้้จัดกิารในลำาดับถึัดไป็ หรือผิ้้จัดกิารฝ่่าย
ทัรัพัยากิรบุคคลของคุณ: ในกิรณีส่ัวินใหญ่แล้วิ ผิ้้จัดกิาร
โดยตุรงของคุณควิรเป็็นจุดตุิดตุ่อแรกิของคุณ คุณควิร
ตุิดตุ่อผิ้้จัดกิารของคุณทัันทัี เพืั�อรายงานป็ัญหาทัี�ตุ้อง 
ให้ควิามีสันใจอย่างเร่งด่วิน เช่น ควิามีรุนแรงในทัี�ทัำางาน 
สุัขภาพัและควิามีป็ลอดภัยของพันักิงาน และควิามีป็ลอดภัย
ด้านอาหาร 

ผิ้้จัดกิารของคุณยังเป็็นช่องทัางตุิดตุ่อทัี�ดีเยี�ยมี หากิคุณ
ตุ้องกิารคำาแนะนำาหรือมีีเรื�องกิังวิลทัี�เกิี�ยวิข้องกิับนโยบายและ
กิระบวินกิารจำาเพัาะของบริษัทัและงาน ควิามีรับผิิดชอบตุ่อ
งาน ป็ัญหาด้านเพืั�อนร่วิมีงาน ข้อพิัพัาทัด้านกิารลงโทัษทัาง
วิินัย โอกิาสัในกิารเลื�อนตุำาแหน่ง และป็ัญหาทัี�เกิี�ยวิข้องกิับ
สัภาพัแวิดล้อมีในกิารทัำางาน 

หากิคุณไมี่แน่ใจเกิี�ยวิ
กิับคำาตุอบสัำาหรับข้อ

สังสััยเหล่านี� โป็รดขอควิามี
ช่วิยเหลือเพืั�อให้ตุัดสิันใจ

ได้อย่างถึ้กิตุ้อง

คณุสัามีารถึตุดิตุ่อ
ฝ่า่ยกิำากิบัด้แลจรยิธรรมี

และกิารป็ฏิบัิตุติุามีกิฎระเบียบ
และจรยิธรรมีทัางอเีมีลไดที้ั� 

PepsiCoComplianceandEthics@
pepsico.comหรือขอคำาป็รกึิษา 
จากิฝ่า่ยกิฎหมีายของ PepsiCo 

ในทัอ้งถึิ�นของคณุ

ฉัันแน่ใจหรือไมี่วิ่ากิารกิระทัำาเช่นนี�เป็็นสิั�งทัี�
ถึ้กิตุ้องตุามีกิฎหมีาย มีันสัอดคล้องกิับหลักิ
จรรยาบรรณและนโยบายของเราหรือไมี่

ฉัันปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่างม่ความรับั
ผัิด้ชอบัเสุม่อน้เป็น้เจ้าของ เพืั�อ
ให้มีั�นใจวิ่ากิารดำาเนินกิารหรือ
ผิลทัี�ออกิมีา จะไมี่ส่ังผิลตุ่อตุัวิ
ฉัันหรือ PepsiCo ในทัางทัี�ยำ�าแย่
หรือไมี่ ฉัันจะร้้สึักิอย่างไรหากิ
มีีรายงานข่าวิหน้าหนึ�งเกิี�ยวิกิับ
เหตุุกิารณ์นี�

มีันจะทัำาให้ PepsiCo จะเสืั�อมีเสีัย
ชื�อเสีัยงหรือทัำาให้บริษัทัส้ัญเสีัย
ควิามีน่าเชื�อถึือหรือไมี่

ฉันักิำาลงัประพฤติติิน้ด้ว้ยความ
ซื่่�อติรง โดยกิารพ้ัดควิามีจริง
และมีีควิามีซัื�อตุรงหรือไมี่

ฉัันทัำาให้คนอื�นตุกิอย้่
ในควิามีเสีั�ยงหรือเป็ล่า
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บริกิารสัายด่วิน Speak Up จะอย้่ภาย
ใตุ้กิารบริหารจัดกิารของบุคคลทัี�สัามีทัี�
เป็็นอิสัระ ซัึ�งมีีควิามีชำานาญในกิารรับสัาย
แจ้งเหตุุกิารณ์ด่วิน ผิ้้เชี�ยวิชาญในกิาร
สััมีภาษณ์จะถึามีคำาถึามีตุ่าง ๆ และส่ัง
รายงานไป็ยังฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมีและ
กิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบ เพืั�อกิารตุรวิจ
สัอบทัี�เป็็นควิามีลับ รายงานจะได้รับกิาร
ตุรวิจสัอบทัันทัี และหากิได้รับกิารยืนยัน  
จะมีีกิารดำาเนินกิารเพืั�อแกิ้ไขเยียวิยา

จะเกิด้อะไร
ข้�นำเม่�อ
ฉันำติิด้ติ่อ
บริการ
สายด้่วินำ	
SPEAK	UP

สัายด่วิน Speak Up: นอกิเหนือจากิช่องทัางตุิดตุ่อทัี�ระบุไวิ้
ข้างตุ้นแล้วิ คุณยังสัามีารถึภามีคำาถึามี แจ้งข้อวิิตุกิกิังวิล 
หรือรายงานเหตุุกิารณ์ละเมีิดฝ่่าฝ่ืนด้านกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎ
ระเบียบทัี�สังสััยได้ด้วิยกิารตุิดตุ่อ Speak Up ซัึ�งเป็็นสัาย
ด่วินด้านจริยธรรมีของ PepsiCo Speak Up เป็็นสัาย
ด่วินจริยธรรมีทัี�เป็ิดให้บริกิารฟรีตุลอด 24 ชั�วิโมีง สัำาหรับ
พันักิงาน PepsiCo ทัุกิคน ผิ้้บริโภค ซััพัพัลายเออร์ และ
บุคคลทัี�สัามีอื�น ๆ เพืั�อรายงานข้อสังสััยวิ่าอาจจะมีีกิารละเมีิด
ฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณของเรา

ข้อมี้ลใดๆ ทัี�คุณให้ไวิ้เพืั�อช่วิยเหลือ PepsiCo ในกิารสืับสัวิน
สิั�งทัี�คุณรายงาน จะถึ้กิเกิ็บรักิษาเป็็นควิามีลับ ยกิเวิ้นในกิรณี
ทัี�จำาเป็็นเพืั�อดำาเนินกิารสืับสัวินได้อย่างเตุ็มีร้ป็แบบและมีีควิามี
เป็็นธรรมี หรือเมีื�อเป็็นไป็ตุามีทัี�กิฎหมีายกิำาหนด คุณไมี่ตุ้อง
ระบุตุัวิตุนของคุณ หากิคุณตุ้องกิารเช่นนั�น เวิ้นแตุ่จะมีีข้อ
จำากิัดตุามีกิฎหมีายทั้องถึิ�น

โป็รดด้นโยบายสัากิลเกิี�ยวิกิับกิารกิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์ของเรา

เนื่่�องด้้วยข้้อกำำ�หนื่ด้ท�งกำฎหม�ยเกำ่�ยวกัำบคว�มเป็น็ื่ส่่วนื่ตััวข้องทอ้งถ่ิ่�นื่ในื่บ�ง
ป็ระเทศและภููมภู่�คข้องส่หภู�พยโุรป็ บร่กำ�รส่�ยด้ว่นื่ Speak Up อ�จอนื่ญุ�ตั
ใหม้ก่ำ�รโทรต่ัด้ตัอ่บ�งป็ระเภูทเท่�นื่ั�นื่ เช่น่ื่ ปั็ญห�เก่ำ�ยวกัำบด้้�นื่กำ�รบญัช่ ่กำ�ร
เง่นื่ กำ�รส่อบบญัช่ ่และกำ�รต่ัด้ส่น่ื่บนื่ ห�กำคุณอยูใ่นื่ป็ระเทศเหล่�นื่ั�นื่ โป็รด้
ต่ัด้ตัอ่ผูู้จ้ดั้กำ�รโด้ยตัรงข้องคณุ ผูู้จั้ด้กำ�รในื่ระดั้บถัิ่ด้ไป็ หร่อผูู้จั้ด้กำ�รฝ่�่ย
ทรัพย�กำรบคุคล หร่อฝ่�่ยกำำ�กัำบดู้แลจร่ยธรรมและกำ�รป็ฏิบ่ต่ััตั�มกำฎระเบย่บ 
หร่อฝ่�่ยกำฎหม�ยในื่ท้องถ่ิ่�นื่ข้อง PepsiCo เพ่�อร�ยง�นื่ปั็ญห�ดั้งกำล�่ว

บริการสายด้่วินำ	Speak	Up	
มีอย้่ในำทุกแห่่งทั�วิโลัก:
ตุิดตุ่อทัางเวิ็บไซัตุ์ได้ทัี� www.PepsiCoSpeakUp.
EthicsPoint.com

ตุิดตุ่อทัางโทัรศัพัทั์โดยใช้หมีายเลขโทัรฟรีตุามี
ป็ระเทัศทัี�คุณโทัร ในป็ระเทัศสัหรัฐอเมีริกิา โป็รด
ใช้หมีายเลข 1-866-729-4888 สัำาหรับหมีายเลข
โทัรศัพัทั์ระหวิ่างป็ระเทัศ กิรุณาด้ทัี�หัวิข้อ Speak  
Up ของเราได้ทัี� 

หลัักจรรยาบรรณสากลัของ PepsiCo 10

บทันำา ในทัี�ทัำางานของเรา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�ด้วิย
ควิามีซัื�อสััตุย์กิารป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�

ด้วิยควิามีซัื�อตุรง

http://www.pepsicospeakup.ethicspoint.com/
http://www.pepsicospeakup.ethicspoint.com/


การห่า้ม
ติอบโติเ้อาคน่ำ
PepsiCo มีุ่งมีั�นทัี�จะป็กิป็้องของสิัทัธิของผิ้้ทัี�แสุด้ง
ความคิด้เห็น้อย่างไม่เกรงกลัว และรายงานป็ัญหา
ผิ่านช่องทัางกิารรายงานแบบใดแบบหนึ�ง ดัง
ทัี�อธิบายไวิ้ในหลักิจรรยาบรรณของเรา หรือ
แจ้งตุ่อหน่วิยงานของรัฐบาล บริษัทัของเรา
จะไมี่ตุอบโตุ้เอาคืนตุ่อบุคคลทัี�กิระทัำากิารดัง
ตุ่อไป็โดยสุัจริตุใจ:

• รายงานสิั�งทัี�ตุนเชื�อวิ่าเป็็นกิารละเมีิด
ฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณของเรา 
นโยบายของเรา หรือกิฎหมีาย

• แจ้งข้อสังสััยด้านกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎ
ระเบียบหรือขอคำาแนะนำาเกิี�ยวิกิับวิิธี
ป็ฏิิบัตุิ กิารตุัดสิันใจ หรือกิารดำาเนิน
กิารบางอย่างในด้านธุรกิิจ 

• ให้ควิามีร่วิมีมีือในกิารสืับสัวิน 
กิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืนทัี�อาจเกิิดขึ�น

โป็รดด้ นโยบายสัากิลเกิี�ยวิกิับกิารไมี่
ตุอบโตุ้เอาคืนของเรา

การส่บสวินำการกระทำาควิาม
ผู้ิด้แลัะการลังโทษทางวิินำัย
เหตุุกิารณ์ทัั�งหมีดทัี�เป็็นข้อกิล่าวิหาเกิี�ยวิกิับกิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณ จะได้รับกิารตุรวิจสัอบโดยผิ้้เชี�ยวิชาญทัี�เหมีาะสัมี 
ซัึ�งได้รับกิารมีอบหมีายจากิฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบ ผิ้้สืับสัวินจะ: 

ป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�อย่างยุตุิธรรมีในกิารตุรวิจ
สัอบข้อเทั็จจริง ด้วิยกิารสััมีภาษณ์หรือ
กิารตุรวิจสัอบเอกิสัารตุ่าง ๆ

ตุิดตุ่อพันักิงานทัี�อาจทัราบเกิี�ยวิกิับ
เหตุุกิารณ์ทัี�มีีกิารกิล่าวิหา 

แนะนำาวิิธีกิารแกิ้ไขและ/หรือวิิธีดำาเนิน
กิารทัางวิินัยทัี�เหมีาะสัมี

หากิมีีกิารร้องขอ คุณจะตุ้องให้ควิามีร่วิมีมีืออย่างเตุ็มีทัี�ในกิารสัอบสัวินหรือสืับสัวิน 

ในฐานะพันักิงานของ PepsiCo เราคาดหวิังให้คุณป็ฏิิบัตุิตุามีหลักิจรรยาบรรณของเรา และป็ฏิิบัตุิตุามีนโยบายของเรา รวิมีถึึง
กิฎหมีาย ในขณะทัี�คุณกิำาลังดำาเนินธุรกิิจในนามีของบริษัทั หากิคุณละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณของเรา นโยบายของเรา หรือ
กิฎหมีายอาจส่ังผิลให้เกิิด:

กิารดำาเนินกิารทัางวิินัย โดยครอบคลุมีตุั�งแตุ่กิารเข้ารับฝ่ึกิ
อบรมีและกิารสัอนเพิั�มีเตุิมี ไป็จนถึึงผิลสืับเนื�องเกิี�ยวิกิับกิาร
จ้างงาน ซัึ�งจะรวิมีถึึงกิารเลิกิจ้าง 

บทัลงโทัษทัางแพ่ัง และ/หรือ อาญา ตุามีทัี�หน่วิยงาน 
ราชกิารหรือศาลกิำาหนด
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บทันำา ในทัี�ทัำางานของเรา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�ด้วิย
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ด้วิยควิามีซัื�อตุรง



ปฏิิบัติิห่นำ้าที�ด้้วิยควิามซื่่�อสัติย์ในำที�ทำางานำ
ของเรา
ควิามีหลากิหลาย ควิามีเสัมีอภาค และกิารมีีส่ัวินร่วิมี              13

สิัทัธิมีนุษยชน                                                               14

กิารตุ่อตุ้านกิารเลือกิป็ฏิิบัตุิ/กิารตุ่อตุ้านกิารล่วิงละเมีิด           15

สิั�งแวิดล้อมี สุัขภาพั และควิามีป็ลอดภัย                             16

กิารใช้สัารเสัพัตุิด                                                         17

กิารตุ่อตุ้านควิามีรุนแรง                                                  17

การปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วย
ความซื่่�อติรง
ในำที�ทำางานำของเรา

เราคาดหวิังให้คุณยกระด้ับัมาติรฐาน้ความ
สุามารถและความหลากหลาย โดยสันับสันุน
ควิามีมีุ่งมีั�นของ PepsiCo เพืั�อให้มีั�นใจวิ่าจะมีี
กิารมีอบโอกิาสัในกิารจ้างงานทัี�เทั่าเทัียมีกิัน  
มีีควิามีหลากิหลายมีากิขึ�น ควิามีเสัมีอภาค
และกิารมีีส่ัวินร่วิมี และมีีกิารเคารพัในศักิดิ�ศรี
และสิัทัธิมีนุษยชนของคนทัุกิคน

คุณตุ้องทัำาหน้าทัี�ของคุณในกิารสัร้างสัภาพั
แวิดล้อมีในกิารทัำางาน ทัี�ทัุกิคนจะร้้สึักิวิ่ามีี
คุณค่าและได้รับควิามีเคารพันับถึือสัำาหรับสิั�ง
ทัี�ทัำาให้บริษัทั และตุ้องเป็็นสัภาพัแวิดล้อมีทัี�
ป็ลอดกิารข่มีข้่และกิารล่วิงละเมีิด
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ควิามห่ลัากห่ลัาย		
ควิามเสมอภาค		
แลัะการมีส่วินำร่วิม

PepsiCo นิยามีควิามีหลากิหลายด้วิยทัั�งคุณลักิษณะ
ทัี�เห็นได้ชัด อย่างเช่น เชื�อชาตุิ เพัศ และชาตุิพัันธุ์ 
และด้วิยคุณสัมีบัตุิและอิทัธิพัลทัี�มีองไมี่เห็น ซัึ�งจะ
เป็็นตุัวิกิำาหนดอย่างแทั้จริงถึึงควิามีเป็็นเราและทัำาให้
เรามีีควิามีพิัเศษเฉัพัาะ: บุคลิกิภาพั ร้ป็แบบกิารใช้
ชีวิิตุ กิระบวินควิามีคิด ป็ระสับกิารณ์ในกิารทัำางาน 
อายุ กิารศึกิษา พืั�นเพัทัางเศรษฐกิิจและสัังคมี เพัศ
วิิถึี อัตุลักิษณ์ทัางเพัศ กิารนับถึือศาสันา กิารทัำางานใน
กิองทััพั สัถึานะควิามีทัุพัพัลภาพั ป็ระวิัตุิครอบครัวิ กิาร
สัมีาคมีในชุมีชน และป็ัจจัยอื�น ๆ

เป็็นเวิลากิวิ่า 70 ป็ีแล้วิทัี� PepsiCo ทัำาหน้าทัี�เป็็นบริษัทั
ผิ้้มีอบโอกิาสั เราเป็็นผิ้้นำาทัี�มีุ่งมีั�นจะยกระด้ับัมาติรฐาน้
ความสุามารถและความหลากหลายในอุตุสัาหกิรรมีของ
เรา ควิามีมีุ่งมีั�นนี�ถึ้กิถึักิทัอร้อยเรียงเข้าไป็ในค่านิยมีและ
ควิามีเชื�อของเราทัี�วิ่า บริษัทัของเราจะมีีควิามีแข็งแกิร่ง
ทัี�สุัด เมีื�อเราโอบรับควิามีแตุกิตุ่างทัี�จะกิลายเป็็นจุดแข็ง 
นั�นหมีายถึึงกิารสัร้างสัถึานทัี�ทัำางานทัี�มีีควิามีหลากิหลาย 
เสัมีอภาค และมีีส่ัวินร่วิมีมีากิขึ�นสัำาหรับผิ้้ร่วิมีงาน ตุ่อ
พัันธมีิตุรทัางธุรกิิจของเรา และในชุมีชนทัี�เราดำาเนินกิาร
อย้่

ในฐานะพันกัิงานของ PepsiCo บทับาทัของคณุคือกิารยกิ
ระดบัพัันธกิจิด้านควิามีหลากิหลาย ควิามีเสัมีอภาค และกิารมีี
ส่ัวินรว่ิมีของเราโดย

โป็รดด้ภาพัรวิมีควิามีหลากิหลาย ควิามีเสัมีอภาค และกิารมีีส่ัวินร่วิมีของเรา

แสัด้งควิามคิด้เห่็น้โด้ยไม่ติ้อง
เกรงกลััวิ	แบ่งปันำควิามคิด้
เห่็นำห่ร่อประสบการณ์

ช่�นำชมการมีส่วินำร่วิมที�มี
ลัักษณะเฉพาะของผู้้้อ่�นำ

รับฟังัด้้วิยควิามอด้ทนำแลัะ
ควิามเห่็นำอกเห่็นำใจ	สร้าง
สภาพแวิด้ลั้อมที�เอ่�อติ่อการ
สนำทนำา

ถีามคำาถีาม	เคารพในำคำาติอบ		
แลัะเปิด้ใจรับฟังัมุมมองที�
แปลักให่ม่
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สิทธุิมนำุษยชนำ
PepsiCo ตุระหนักิดีถึึงควิามีสัำาคัญของกิารรักิษาและส่ัง
เสัริมีสิัทัธิมีนุษยชนขั�นพืั�นฐานในกิารดำาเนินกิารทัั�งหมีดของ
เราและในห่วิงโซั่อุป็ทัานของเรา และเรามีุ่งมีั�นทัี�จะเคารพัใน
สิัทัธิของผิ้้ป็ฏิิบัตุิงานทัุกิคนในห่วิงโซั่คุณค่าของเรา หลักิ
จรรยาบรรณและนโยบายทัางธุรกิิจจะทัำางานร่วิมีกิัน เพืั�อ
สันับสันุนหลักิกิารในร่างตุราสัารสิัทัธิมีนุษยชนระหวิ่าง
ป็ระเทัศ (International Bill of Human Rights) และ
ป็ฏิิญญาวิ่าด้วิยหลักิกิารและสิัทัธิขั�นพืั�นฐานในกิารทัำางาน 
(Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work)  
ขององค์กิรแรงงานระหวิ่างป็ระเทัศ

เราคาดหวิังวิ่าคุณจะสันับสันุนควิามีมีุ่งมีั�นนี�ของเรา  
เพืั�อป็ฏิิบัตุิใช้โป็รแกิรมีและนโยบายทัี�: 

• ส่ังเสัริมีให้เกิิดสัถึานทัี�ทัำางานทัี�ป็ราศจากิกิารเลือกิป็ฏิิบัตุิ
และกิารล่วิงละเมีิด

• ห้ามีกิารใช้แรงงานเด็กิ แรงงานบังคับ และกิารค้ามีนุษย์ 

• ให้ค่าจ้างทัี�เป็็นธรรมีและเทั่าเทัียมีกิัน จัดหาสัวิัสัดิกิารและ
กิำาหนดเงื�อนไขกิารทัำางานให้เป็็นไป็ตุามีกิฎหมีายในทั้องถึิ�น

• กิำาหนดเงื�อนไขกิารทัำางานทัี�ป็ลอดภัยและมีีมีนุษยธรรมี 
รวิมีถึึงสัภาพัทัี�พัักิอาศัยทัี�มีีควิามีป็ลอดภัย หากิจำาเป็็น

• ตุระหนักิถึึงสิัทัธิเสัรีภาพัของพันักิงานในกิารสัมีาคมีและ
กิารเจรจาตุ่อรองร่วิมีกิัน

คณุตุ้องปฏิบิัตัิติิน้แสุด้งความรบััผัดิ้ชอบัเสุมอ่น้เปน็้เจา้ของ 
เพืั�อใหม้ีั�นใจวิา่ ซัพััพัลายเออรแ์ละพัันธมีติุรทัางธรุกิจิของเราจะ
ยดึมีั�นในหลกัิกิารเหล่านี�ดว้ิยเชน่กินั นโยบายสัากิลวิา่ดว้ิยสิัทัธิ
มีนษุยชนในสัถึานทัี�ทัำางานของเรา หลักิจรรยาบรรณสัำาหรบั
ซัพััพัลายเออรท์ัั�วิโลกิ และโป็รแกิรมีกิารจดัหาทัรพััยากิรอยา่ง
ยั�งยนื คอืเครื�องมีอืบางส่ัวินทัี�เราใช้เพืั�อสืั�อสัารถึงึควิามีคาด
หวิงัของเรา และชว่ิยจดักิารควิามีเสีั�ยงทัี�อาจเกิดิขึ�นเกิี�ยวิกัิบ
ดา้นสิัทัธมิีนษุยชนในกิารป็ฏิบัิตุงิานและในหว่ิงโซัอ่ปุ็ทัานของเรา 

หากิคุณสังสััยวิ่าจะมีีกิารละเมีิดสิัทัธิมีนุษยชนภายในกิาร
ป็ฏิิบัตุิงานโดยตุรงของเรา หรือในควิามีสััมีพัันธ์ทัี�เรามีีกิับ
ซััพัพัลายเออร์หรือพัันธมีิตุรทัางธุรกิิจของเรา โป็รดแจ้ง
เหตุุกิารณ์และรายงาน 

ด้นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยสิัทัธิมีนุษยชนและรายงานสิัทัธิมีนุษย
ชนของเรา
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การติอ่ติา้นำการเลัอ่กปฏิบิตัิ/ิการติอ่ติา้นำการลัว่ิงลัะเมดิ้
พัวิกิเราแตุ่ละคนควิรมีีโอกิาสัในสัร้างศักิยภาพัให้ตุนเองได้อย่างเตุ็มีทัี�และมีีส่ัวินช่วิยให้ PepsiCo ป็ระสับควิามีสัำาเร็จ คุณ
ตุ้องไมี่เลือกิป็ฏิิบัตุิหรือป็ฏิิบัตุิตุ่อพันักิงานหรือผิ้้สัมีัครงานในลักิษณะทัี�ไมี่เป็็นธรรมี ซัึ�งเกิี�ยวิข้องกิับกิารรับสัมีัคร กิารวิ่า
จ้าง กิารฝ่ึกิอบรมี กิารเลื�อนตุำาแหน่ง กิารจ่ายค่าตุอบแทัน หรือข้อกิำาหนดและเงื�อนไขอื�นใดของกิารจ้างงาน 

เราคาดหวิังให้คุณทัำากิารตุัดสิันใจเกิี�ยวิกิับกิารจ้างงานพันักิงานหรือผิ้้สัมีัคร โดยพิัจารณาจากิป็ัจจัยทัี�เกิี�ยวิข้องกิับงาน 
โดยไมี่คำานึงถึึงเชื�อชาตุิ สีัผิิวิ อายุ เพัศหรือเพัศวิิถึี รสันิยมีทัางเพัศ อัตุลักิษณ์ทัางเพัศ กิารแสัดงออกิทัางเพัศ สัถึานะ
กิารข้ามีเพัศ ศาสันา หลักิควิามีเชื�อ ป็ระเทัศตุ้นกิำาเนิด ชาตุิพัันธุ์ ควิามีเป็็นพัลเมีือง บรรพับุรุษ ควิามีพิักิาร ข้อมี้ลทัาง
พัันธุกิรรมี สัถึานะทัางกิารทัหารหรือสัถึานะกิารเป็็นทัหารผิ่านศึกิ กิารตุั�งครรภ์ สัถึานภาพักิารสัมีรสัหรือครอบครัวิ หรือ
ลักิษณะพืั�นฐานอื�นใดทัี�ได้รับควิามีคุ้มีครองตุามีกิฎหมีายทัี�บังคับใช้ กิารตุัดสิันใจจ้างงานโดยพิัจารณาจากิคุณลักิษณะส่ัวิน
ตุัวิใด ๆ เหล่านี� ถึือวิ่าขัดตุ่อนโยบายของเรา และยังเป็็นกิารกิระทัำาทัี�ผิิดกิฎหมีายภายใตุ้กิฎหมีายของหลาย ๆ ป็ระเทัศ 

หลักิจรรยาบรรณของเรา ห้ามีกิารล่วิงละเมีิดทัุกิร้ป็แบบในสัถึานทัี�ทัำางาน หรือกิารกิระทัำาใด ๆ กิ็ตุามีทัี�กิ้าวิร้าวิรุนแรงหรือ
ด้หมีิ�น นอกิจากินี� PepsiCo ยังป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎหมีายของป็ระเทัศและทั้องถึิ�นทัุกิฉับับทัี�ห้ามีกิารล่วิงละเมีิด คุณตุ้องไมี่เข้าไป็
ข้องเกิี�ยวิในกิารล่วิงละเมีิดในสัถึานทัี�ทัำางาน ซัึ�งรวิมีถึึงพัฤตุิกิรรมีทัี�ไมี่พึังป็รารถึนาทัี�แสัดงออกิด้วิยวิาจา กิารมีองเห็น หรือ
กิารกิระทัำาร้ป็แบบใดกิ็ตุามีทัี�ส่ังผิลให้ผิ้้อื�นร้้สึักิอึดอัดใจ หรือกิ่อให้เกิิดสัภาพัแวิดล้อมีในกิารทัำางานทัี�มีีกิารข่มีข้่ ล่วิงเกิิน  
หรือเป็็นป็รป็ักิษ์

ในขณะทัี�คำานิยามีทัางกิฎหมีายของกิารล่วิงละเมีิดอาจ
แตุกิตุ่างกิันออกิไป็ตุามีเขตุอำานาจทัางกิฎหมีาย  
เราจะถึือวิ่ารายกิารทัี�อาจไมี่ได้ครบถึ้วินดังตุ่อไป็นี�  
เป็็นพัฤตุิกิรรมีทัี�เราไมี่ยอมีรับ: 

• กิารล่วิงละเมีิดทัางเพัศ 

• กิารใช้ภาษาทัี�ล่วิงเกิินกิ้าวิร้าวิ กิารพ้ัดล้อเลียนขำาขัน 
หรือกิารแสัดงควิามีคิดเห็นทัี�เป็็นกิารหมีิ�นป็ระมีาทั

• กิารใส่ัร้ายป็้ายสีัเกิี�ยวิกิับเชื�อชาตุิ ชาตุิพัันธุ์ เพัศ  
หรือศาสันา

• พัฤตุิกิรรมีกิารข่มีข้่หรือคุกิคามี 

โป็รดจำาไวิ้วิ่า กิารล่วิงละเมีิด ไมี่วิ่าจะทัางเพัศหรือใน
ลักิษณะอื�น ๆ จะถึ้กิกิำาหนดโดยกิารกิระทัำาของคุณและ
ผิลกิระทับทัี�มีีตุ่อบุคคลอื�น ๆ ไมี่วิ่าคุณจะมีีเจตุนาอย่างไร
กิ็ตุามี หากิคุณหรือคนอื�นถึ้กิเลือกิป็ฏิิบัตุิหรือล่วิงละเมีิด 
คุณตุ้องกิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์และรายงาน

โป็รดด้นโยบายสัากิลเกิี�ยวิกิับโอกิาสักิารจ้างงาน และ
นโยบายสัากิลเกิี�ยวิกิับกิารตุ่อตุ้านกิารล่วิงละเมีิดของเรา

การลัว่ิงลัะเมดิ้ทางเพศค่ออะไร
กิารล่วิงละเมีิดทัางเพัศอาจป็ระกิอบไป็ด้วิย กิารกิระทัำา 
ด้วิยวิาจา สิั�งทัี�มีองเห็น หรือกิารแสัดงออกิทัาง
ร่างกิายทัี�ส่ัอไป็ในทัางเพัศและไมี่เป็็นทัี�ตุ้องป็ระสังค์ 
โดยทัี�วิิญญู้ชนพิัจารณาวิ่าเป็็นกิารกิระทัำาทัี�ล่วิงเกิิน  
น่ารังเกิียจ กิารล่วิงละเมีิดทัางเพัศอาจเกิิดขึ�นได้หลาย
ร้ป็แบบ เช่น 
• กิารล่วิงเกิินทัางเพัศ กิารร้องขอให้ดำาเนินกิิจกิรรมี

ทัางเพัศเพืั�อแลกิเป็ลี�ยนกิับบางสิั�ง หรือกิารเรียกิ
ร้องขอให้คบหาในเชิงช้้สัาวิโดยทัี�อีกิฝ่่ายไมี่ตุ้องกิาร

• เรื�องตุลกิ ร้ป็ภาพั ข้อควิามี หรือข้อควิามีทัางอีเมีล
ทัี�ส่ัอไป็ในทัางเพัศ

• กิารแสัดงควิามีคิดเห็นทัี�ชัดแจ้งหรือด้หมีิ�นเกิี�ยวิกิับ
ร้ป็ลักิษณ์ภายนอกิ

• กิารแสัดงร้ป็ภาพัหรือภาพัลามีกิอนาจารทัี� 
ส่ัอไป็ในทัางเพัศ
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บทันำา ในทัี�ทัำางานของเรา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�ด้วิย
ควิามีซัื�อสััตุย์ ในทัี�ทัำางานของเรา



คุณได้้รับมอบห่มายงานำที�คุณพิจารณาวิ่าไม่ปลัอด้ภัยห่ร่อเป็นำอันำติรายติ่อ
สิ�งแวิด้ลั้อม

คณุได้ร้บัมอบห่มายงานำที�คณุไมไ่ด้้ผู้า่นำการฝึ่กอบรมที�เห่มาะสมในำการด้ำาเนำนิำ
งานำ	แลัะอาจจะเป็นำอนัำติรายต่ิอติวัิคณุเอง	ติอ่ผู้้อ้่�นำ	ห่ร่อติอ่สิ�งแวิด้ล้ัอม

มีคนำกำาลัังปฏิิบัติิงานำที�คุณเช่�อวิ่า	ไม่ปลัอด้ภัยห่ร่อเป็นำอันำติรายติ่อสิ�ง
แวิด้ลั้อม	ห่ร่อบุคคลัด้ังกลั่าวิยังไม่ได้้รับการฝึ่กอบรมที�เห่มาะสมเพ่�อ
ด้ำาเนำินำการ

ยานำพาห่นำะห่ร่อชิ�นำส่วินำของอุปกรณ์ทำางานำไม่ถี้กติ้องแลัะอาจไม่	
ปลัอด้ภัย

คุณได้้รับทราบวิ่ามีสภาวิะที�ไม่ปลัอด้ภัยห่ร่ออาจเกิด้อันำติรายติ่อติัวิคุณ
เอง	ผู้้้อ่�นำ	ห่ร่อสิ�งแวิด้ลั้อม

สิ�งแวิด้ลั้อม	สุขภาพ	แลัะควิามปลัอด้ภัย
PepsiCo มีุ่งมีั�นทัี�ทัี�จะป็กิป็้องสิั�งแวิดล้อมี สุัขภาพั ควิามีป็ลอดภัย (EHS) ของพันักิงาน ผิ้้มีาเยือน 
ผิ้้รับจ้าง ผิ้้บริโภค และชุมีชนของเรา คุณมีีหน้าทัี�ป็ฏิิบัตุิตุามีนโยบายและระเบียบวิิธีป็ฏิิบัตุิด้าน  
EHS ทัั�งหมีด ไมี่วิ่าคุณจะอย้่ในสัถึานป็ระกิอบกิารของเรา อย้่ในตุลาด หรือเมีื�ออย้่บนทั้องถึนน 

คุณตุ้องกิล้าพ้ัดออกิมีาและแจ้งข้อวิิตุกิกิังวิลของคุณอย้่เสัมีอ เมีื�อเกิิดเหตุุกิารณ์ดังตุ่อไป็นี�:

EHS คือควิามีรับผิิดชอบของทัุกิคน เราคาดหวิังให้คุณปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผัิด้ชอบั
เสุม่อน้เป็น้เจ้าของ และยืนยันวิ่างานทัี�คุณทัำานั�นมีีควิามีป็ลอดภัยและมีีผิลกิระทับตุ่อสิั�ง
แวิดล้อมีในระดับทัี�น้อยทัี�สุัด ไมี่วิ่าจะเป็็นงานอะไรกิ็ตุามี 

ด้นโยบายด้านสิั�งแวิดล้อมี สุัขภาพั และควิามีป็ลอดภัยของเรา
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บทันำา ในทัี�ทัำางานของเรา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�ด้วิย
ควิามีซัื�อสััตุย์ ในทัี�ทัำางานของเรา



กรณีใด้บ้างที�ถี่อวิ่าเป็นำการใช้
สารเสพติิด้แลัะเป็นำเร่�องติ้อง
ห่้ามภายใติ้ห่ลัักจรรยาบรรณ
ของเรา
• กิารทัำางานภายใตุ้ฤทัธิ�ของสุัราและยาเสัพัตุิด ไมี่วิ่า

จะอย้่ในหรือนอกิสัถึานป็ระกิอบกิารของ PepsiCo 

• กิารครอบครอง กิารขาย กิารใช้ กิารส่ังมีอบ  
หรือกิารจัดจำาหน่ายสัารเสัพัตุิดทัี�ผิิดกิฎหมีาย
หรือสัารควิบคุมี ในขณะทัี�ทัำางานหรืออย้่ในสัถึาน
ป็ระกิอบกิาร 

• กิารทัำางานในขณะทัี�มีีควิามีบกิพัร่องอันเนื�องมีา
จากิยา ยาสัั�งจ่ายโดยแพัทัย์ ยาทัี�หาซัื�อได้จากิร้าน
ขายยาอย่างถึ้กิกิฎหมีาย

การใช้สารเสพติิด้
หากิคุณทัำางานภายใตุ้ฤทัธิ�ของยาเสัพัตุิดหรือสุัรา จะเทั่ากิับ
วิ่าคุณกิ่อให้เกิิดควิามีเสีั�ยงด้านควิามีป็ลอดภัยตุ่อตุัวิคุณเอง
และผิ้้อื�น ซัึ�งเป็็นสิั�งทัี�ไมี่อาจยอมีรับได้ ยาเสัพัตุิด อาจรวิมีถึึง 
ยาเสัพัตุิดทัี�ผิิดกิฎหมีาย สัารควิบคุมีหรือสัารบางอย่างทัี�ถึ้กิ
ตุ้องตุามีกิฎหมีาย หรือกิารใช้ยาทัี�แพัทัย์สัั�งในทัางทัี�ผิิด เรา
คาดหวิังให้คุณป็ฏิิบัตุิงานโดยทัี�ไมี่อย้่ภายใตุ้ฤทัธิ�ของสัารใด  
ๆ ทัี�อาจส่ังผิลเสีัยตุ่อป็ระสิัทัธิภาพัในกิารทัำางาน 

หากิคุณมีีป็ัญหาเกิี�ยวิกิับยาหรือกิารดื�มีสุัรา โป็รดขอคำา
แนะนำาและควิามีช่วิยเหลือ ตุิดตุ่อผิ้้จัดกิารฝ่่ายทัรัพัยากิร
บุคคลของคุณ เพืั�อเรียนร้้เกิี�ยวิกิับโป็รแกิรมีควิามีช่วิยเหลือทัี�
มีีในภ้มีิภาคของคุณ หรือค้นหานโยบายเฉัพัาะด้าน

การติ่อติ้านำควิามรุนำแรง
PepsiCo มีีนโยบายทัี�จะไมี่เพิักิเฉัยตุ่อควิามีรุนแรงในสัถึาน
ทัี�ทัำางาน คุณตุ้องไมี่เข้าไป็ข้องเกิี�ยวิในกิารกิระทัำาใด ๆ ทัี�อาจ
ส่ังผิลให้บุคคลอื�นร้้สึักิวิ่าถึ้กิคุกิคามีหรือไมี่ป็ลอดภัย โดยจะ
รวิมีถึึงกิารทัำาร้ายด้วิยวิาจา กิารคุกิคามี หรือทั่าทัีใด ๆ ทัี�
แสัดงออกิถึึงควิามีเป็็นศัตุร้ กิารข่มีข้่ กิารรุกิราน หรือกิาร 
กิลั�นแกิล้ง

บริษัทัของเรายังห้ามีกิารพักิพัาอาวิุธเข้ามีาในสัถึานทัี�ทัำางาน  
ข้อห้ามีนี�ยังครอบคลุมีไป็ถึึงลานจอดรถึของบริษัทั รวิมี
ถึึงสัถึานป็ระกิอบกิารของเรา ภายใตุ้ขอบเขตุส้ังสุัดตุามีทัี�
กิฎหมีายทั้องถึิ�นอนุญาตุ

นโยบายกิารไมี่เพิักิเฉัยตุ่อควิามีรุนแรงในสัถึานทัี�ทัำางาน
ของเรา มีีผิลบังคับใช้กิับพัฤตุิกิรรมีของพันักิงานทัุกิคน
และบุคคลทัี�สัามี รวิมีถึึงผิ้้ทัี�เข้ามีาเยี�ยมีเยือนในสัถึานทัี�
ของบริษัทั เช่นเดียวิกิับพัฤตุิกิรรมีของพันักิงานของเรา 
ล้กิค้า ผิ้้ขาย ซััพัพัลายเออร์ และบุคลากิรทัี�ตุ้องเกิี�ยวิข้อง
ในกิิจกิารของ PepsiCo เป็็นกิารชั�วิคราวิในทัี�อื�น ๆ ทัั�วิ
โลกิ ซัึ�งอย้่นอกิสัถึานป็ระกิอบกิารของเรา นอกิจากินี� ควิามี
รุนแรงในทัี�ทัำางานยังรวิมีถึึง ควิามีรุนแรงทัี�บุคคลทัี�สัามี
กิระทัำาตุ่อพันักิงานของ PepsiCo ทัี�กิำาลังดำาเนินธุรกิิจใน
นามีของ  
PepsiCo 

คุณมีีพัันธะหน้าทัี�ในกิารแจ้งและรายงานให้ฝ่่ายบริหาร
ป็ระจำาสัถึานทัี�ทัราบทัันทัี ถึึงพัฤตุิกิรรมีทัี�ผิิดป็กิตุิ
หรือพัฤตุิกิรรมีทัี�น่ากิังวิล รวิมีถึึงกิารคุกิคามี หรือ
ควิามีรุนแรงทัี�อาจเกิิดขึ�น 

โป็รดด้ นโยบายสัากิลด้านควิามีรุนแรงในสัถึานทัี�
ทัำางานของเรา
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การปฏิิบัติิห่นำ้าที�ด้้วิยควิามซื่่�อสัติย์ในำติลัาด้
ของเรา
ผิ้้บริโภคของเรา                                                            19

ควิามีป็ลอดภัยเกิี�ยวิกิับอาหารและคุณภาพัของผิลิตุภัณฑ์์ 19

กิารทัำากิารตุลาดอย่างมีีควิามีรับผิิดชอบ                       20

ล้กิค้าของเรา                                                               21

ซััพัพัลายเออร์ของเรา                                                    21

กิารแข่งขันอย่างเป็็นธรรมี                                               22

กิารตุ่อตุ้านกิารตุิดสิันบน                                                23

กิารระบุตุัวิเจ้าหน้าทัี�รัฐ                                             24

ของกิำานัลทัางธุรกิิจ                                                      25

กิารตุ่อตุ้านกิารฟอกิเงิน                                                  26

กิารควิบคุมีกิารค้าระหวิ่างป็ระเทัศ                                      26

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยความซื่่�อสััติย์
ในำติลัาด้ของเรา

กิารเสัริมีสัร้างควิามีไวิ้วิางใจกิับค้่ค้าของเรา เป็็น
องค์ป็ระกิอบสัำาคัญทัี�ทัำาให้ PepsiCo เป็็นบริษัทัทัี�
รวิดเร็วิขึ�น แข็งแกิร่งขึ�น และมีีป็ระสิัทัธิภาพัมีากิ
ขึ�น ควิามีเชื�อมีั�นนี�จะรวิมีถึึง ควิามีเชื�อมีั�นจากิผิ้้
บริโภคทัี�ซัื�อผิลิตุภัณฑ์์ของเรา ล้กิค้าทัี�จำาหน่าย
ผิลิตุภัณฑ์์ของเรา ตุลอดจนค้่แข่งของเราและ
ซััพัพัลายเออร์ของเรา

คุณตุ้องป็ฏิิบัตุิตุ่อค้่ค้าของเราด้วิยควิามีเป็็นธรรมี 
ควิามีซัื�อสััตุย์ และควิามีเคารพัให้เกิียรตุิ โดยกิาร
ป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎหมีายทัี�เกิี�ยวิข้องของทัุกิแห่ง ไมี่วิ่า
เราจะดำาเนินธุรกิิจอย้่ทัี�ใดกิ็ตุามี
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ผู้้้บริโภคของเรา
ผิลติุภณัฑ์ ์PepsiCo ไดส้ัรา้งควิามีสุัขใหแ้กิผ่ิ้บ้รโิภคมีากิกิวิา่
หนึ�งพัันล้านครั�งตุอ่วินั ในกิว่ิา 200 ป็ระเทัศและเขตุแดนทัั�วิ
โลกิ ควิามีไวิว้ิางใจทัี�ผิ้บ้รโิภคมีตีุอ่บรษัิทัของเรา และ
ผิลติุภณัฑ์ข์องเรา คอืหวัิใจสัำาคญัทัี�จะทัำาใหเ้ราบรรลวุิสัิัยทัศัน์
ของเราได ้ซัึ�งกิค็อืการเปน็้ผั้น้้าํระด้บััโลกใน้ด้้าน้อาหารและ
เคร่�องด้่�มสุะด้วกซื่่�อ โด้ยจะติอ้งเอาชน้ะได้ด้้ว้ยหลกัการ pep+ 
(PepsiCo Positive)

ไมี่วิ่าคุณจะทัำางานอะไร พันักิงานแตุ่ละคนตุ่างกิ็มีีส่ัวินทัี�เชื�อมี
โยงกิับผิ้้บริโภคในทัางใดทัางหนึ�ง คุณตุ้องคําน้ึงถึงผั้้

บัริโภคเป็น้หัวใจหลัก และตุ้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความ
ซื่่�อสัุติย์อย้่เสัมีอ เพืั�อสัร้างมีาตุรฐานส้ังสุัดในเรื�อง

คุณภาพัของผิลิตุภัณฑ์์ และทัำากิารตุลาดผิลิตุภัณฑ์์
ของเราอย่างมีีควิามีรับผิิดชอบ

ควิามปลัอด้ภัยเกี�ยวิกับ
อาห่ารแลัะคุณภาพของ

ผู้ลัิติภัณฑ์์	
หัวิใจสัำาคัญส่้ักิารบรรลุพัันธกิิจของ PepsiCo ในกิารเติิม
ความสุุขใน้ทีุ่กรสุสัุมผััสุเพ่�อผั้้บัริโภค คือควิามีมีุ่งมีั�นของเรา
ในกิารผิลิตุสิันค้าทัี�มีีคุณภาพัส้ังในทัุกิแบรนด์ของเรา  
ผิ้้บริโภคของเรามีั�นใจในกิารยอมีรับให้ผิลิตุภัณฑ์์ของเรา  
ได้เข้ามีาเป็็นส่ัวินหนึ�งในชีวิิตุของพัวิกิเขา โดยแบ่งป็ัน
ผิลิตุภัณฑ์์ของเรากิับคนทัี�ใกิล้ชิดกิับพัวิกิเขา

เราตุ้องรักิษาควิามีเชื�อมีั�นของผิ้้บริโภคเอาไวิ้ โดยกิาร
ค้นควิ้าวิิจัย พััฒนา และผิลิตุสิันค้าทัี�เรามีีควิามีภาค
ภ้มีิใจอย่างแทั้จริง ในลักิษณะทัี�มีีจริยธรรมี เราตุ้อง
รับป็ระกิันคุณภาพัตุลอดห่วิงโซั่อุป็ทัานของเรา 
ตุั�งแตุ่กิารจัดซัื�อส่ัวินผิสัมี จนกิระทัั�งผิลิตุภัณฑ์์
สัำาเร็จเดินทัางถึึงมีือผิ้้บริโภค

หากิคุณมีีส่ัวินเกิี�ยวิข้องในงานใด ๆ ทัี�เกิี�ยวิกิับกิารพััฒนา  
กิารผิลิตุ กิารด้แลจัดกิาร หรือกิารจัดเกิ็บผิลิตุภัณฑ์์ของเรา 
คุณตุ้อง:

หากิคุณพับเห็นหรือสังสััยวิ่าจะมีีสิั�งใดกิ็ตุามีทัี�อาจเป็็น
อันตุรายตุ่อควิามีป็ลอดภัยหรือคุณภาพัของผิลิตุภัณฑ์์  
คุณตุ้องกิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์และรายงานทัันทัี

ด้นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยควิามีป็ลอดภัยของอาหาร

รับทราบเกี�ยวิกับ	มาติรฐานำด้้านำ
ควิามปลัอด้ภัยทางด้้านำอาห่าร
แลัะคุณภาพของผู้ลัิติภัณฑ์์	
นำโยบายแลัะระเบยีบวิธิุปีฏิบิตัิติิา่ง	ๆ 		
ที�มีผู้ลัใช้กับผู้ลัิติภัณฑ์์ที�ผู้ลัิติ	
ในำสถีานำประกอบการของคุณ

ปฏิิบัติิติามแนำวิทางการผู้ลัิติที�ด้ี
แลัะเกณฑ์์วิิธุีการทด้สอบติ่าง	ๆ

ปฏิิบัติิติามกฎห่มายแลัะระเบียบ
ข้อบังคับด้้านำควิามปลัอด้ภัยทาง
อาห่ารที�มีทั�งห่มด้
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การทำาการติลัาด้อย่างมี
ควิามรับผู้ิด้ชอบ
ในฐานะบริษัทัอาหารและเครื�องดื�มีระดับโลกิทัี�
น่าเชื�อถึือ เราหน้าทัี�สัำาคัญทัี�ตุ้องทัำากิารตุลาด
ผิลิตุภัณฑ์์ของเราตุ่อผิ้้บริโภคทัุกิราย อย่าง
ถึ้กิตุ้องและโป็ร่งใสั เราคาดหวิังให้คุณนำาเสันอ
ผิลิตุภัณฑ์์ของเราตุามีข้อเทั็จจริง มีีควิามีรับ
ผิิดชอบ และป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎหมีายและระเบียบข้อ
บังคับทัี�เกิี�ยวิข้องของป็ระเทัศทัี�เราดำาเนินกิิจกิาร
อย้่เสัมีอ 

โป็รดแน่ใจวิ่าได้ป็ฏิิบัตุิตุามีกิระบวินกิารตุรวิจสัอบและ
กิารอนุมีัตุิในทั้องถึิ�นทัั�งหมีด สัำาหรับทัี�จะเผิยแพัร่ตุ่อ
ผิ้้บริโภค คุณตุ้องใช้ควิามีระมีัดระวิังเป็็นพิัเศษในกิาร
จัดทัำาโฆษณาและกิารป็ระเมีินโป็รแกิรมีทัี�ตุ้องสืั�อสัาร
กิับเด็กิอายุตุำ�ากิวิ่า 13 ป็ี

โป็รดด้ นโยบายวิ่าด้วิยกิารโฆษณากิับกิลุ่มีเป็้าหมีาย
ทัี�เป็็นเด็กิอย่างมีีควิามีรับผิิดชอบ

หากิงานของคุณเกิี�ยวิข้องกิับด้านกิารตุลาด คุณตุ้องไมี่:

กลั่าวิเกินำจริงห่ร่อแสด้ง
ข้อม้ลัเท็จเกี�ยวิกับคุณภาพ
ของผู้ลัิติภัณฑ์์ห่ร่อบรรจุ
ภัณฑ์์

ใช้ถี้อยคำาที�ทำาให่้ห่ลังผู้ิด้ห่ร่อ
เป็นำเท็จในำการโฆษณาห่ร่อ
จัด้ทำาป้ายฉลัากติ่าง	ๆ

กลั่าวิอ้างเกี�ยวิกับผู้ลัิติภัณฑ์์
ของเรา	รวิมถี้งคำากลั่าวิอ้าง
เกี�ยวิกับผู้ลัในำทางสุขภาพ		
คำากลั่าวิอ้างเกี�ยวิกับ
ผู้ลัิติภัณฑ์์ห่ร่อส่วินำผู้สมของ
ผู้ลัิติภัณฑ์์ของเรา	โด้ยที�ยัง
ไม่มีการพิส้จนำ์ข้อเท็จจริง
อย่างเพียงพอ	แลัะยังไม่ได้้
รับการอนำุมัติิที�เห่มาะสมในำ
ทางกฎห่มาย
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ลั้กค้าของเรา	
กิารเป็็นพัันธมีติุรกัิบล้กิคา้ของเรา คอืส่ัวินสัำาคญัทัี�จะทัำาให้
ผิลติุภณัฑ์์ของเราเดินทัางไป็ถึึงมีอืของผ้้ิบรโิภค ด้วิยเหตุนุี� 
คณุตุอ้งป็ฏิิบัตุติุอ่ล้กิคา้ของเราอยา่งมีจีรยิธรรมี เป็็นธรรมี 
และดำาเนินธุรกิจิกิบัพัวิกิเขาบนพืั�นฐานของกิารมีผีิลิตุภณัฑ์ท์ัี�
ยอดเยี�ยมี กิารบรกิิารลก้ิคา้ และราคาทัี�แขง่ขนัได้ และคณุตุอ้ง
ไมีเ่ขา้ไป็ขอ้งเกิี�ยวิในหลกัิป็ฏิบิติัุทัี�ไมีเ่ป็็นธรรมีหรอืหลอกิลวิง

สััญญาทัี�เราทัำากิับล้กิค้า ตุ้องแสัดงให้เห็นถึึงควิามีสัำาคัญ
และคุณค่าในกิารทัำาธุรกิิจของเราอย้่เสัมีอ ข้อตุกิลงกิารขาย
และกิารค้าทัี�ทัำากิับล้กิค้า ควิรจัดทัำาเป็็นลายลักิษณ์อักิษร 
และตุ้องสัอดคล้องกิับนโยบายของเราและกิฎหมีายในทั้อง
ถึิ�น สัำาหรับข้อมี้ลเพิั�มีเตุิมี โป็รดด้ทัี�หน้า 29: ควิามีถึ้กิตุ้อง
ทัางกิารเงิน

โป็รดด้ นโยบายและแนวิทัางป็ฏิิบัตุิวิ่าด้วิยกิารทัำาข้อตุกิลง
กิารค้ากิับล้กิค้า และ นโยบายกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบด้าน
กิารตุ่อตุ้านกิารค้า

ซื่ัพพลัายเออร์ของเรา	
เราตุ้องกิารให้ซััพัพัลายเออร์ของเรายึดมีั�นในมีาตุรฐานควิามี
ซัื�อตุรงแบบเดียวิกิันกิับเรา ดังนั�น ซััพัพัลายเออร์ทัุกิรายจะ
ตุ้องป็ฏิิบัตุิตุามีหลักิจรรยาบรรณสัำาหรับซััพัพัลายเออร์ทัั�วิ
โลกิ โดยจะถึือวิ่าเป็็นเงื�อนไขในกิารดำาเนินธุรกิิจกิับเรา  
ซััพัพัลายเออร์ของเราได้แกิ่ ผิ้้บริกิาร ทัี�ป็รึกิษา ผิ้้รับจ้าง  
ผิ้้ให้บริกิาร หรือผิ้้จัดหาวิัตุถึุดิบ ส่ัวินผิสัมี หรือส่ัวินป็ระกิอบ
ของบรรจุภัณฑ์์ทัี�เป็็นบุคคลทัี�สัามี 

หากิคุณมีีหน้าทัี�รับผิิดชอบในกิารคัดเลือกิซััพัพัลายเออร์  
คุณควิรปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผัิด้ชอบัเสุม่อน้เป็น้เจ้าของ  
และทัำากิารตุัดสิันใจของคุณบนพืั�นฐานของคุณสัมีบัตุิ 
คุณภาพัของบริกิาร และชื�อเสีัยง เมีื�อเลือกิและด้แล
ซััพัพัลายเออร์ คุณตุ้องป็ฏิิบัตุิตุามีแนวิทัางของนโยบายและ
หลักิป็ฏิิบัตุิเกิี�ยวิกิับจริยธรรมีทัางธุรกิิจ 

คุณตุ้อง: 

• ป็ฏิิบัตุิตุามีกิระบวินกิารป็ระกิวิดราคา กิารเจรจารอง  
และกิารทัำาสััญญาทัี�มีีผิลบังคับใช้ของเรา 

• หากิจำาเป็็น คุณตุ้องดำาเนินตุรวิจสัอบสัถึานะตุามีควิามี
เหมีาะสัมี ภายใตุ้โป็รแกิรมีกิารสัอบทัานธุรกิิจบุคคลทัี�สัามี 
(Third Party Due Diligence Program หรือ TPDD) 
ของ PepsiCo ด้หน้า 24

• ตุรวิจสัอบใหแ้นใ่จว่ิาซััพัพัลายเออรไ์ดป้็ฏิบิติัุตุามีนโยบาย
สัากิลวิา่ดว้ิยสิัทัธมิีนษุยชนในสัถึานทัี�ทัำางานของเรา 

• หลีกิเลี�ยงผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อนทัี�อาจเกิิดขึ�นหรือเกิิดขึ�น
จริงกิับซััพัพัลายเออร์ และห้ามีเสันอสิั�งจ้งใจทัี�ไมี่ชอบด้วิย
กิฎหมีาย เช่น “เงินใตุ้โตุ๊ะ”

ด้หลักิจรรยาบรรณสัำาหรับซััพัพัลายเออร์ทัั�วิโลกิ นโยบาย
สัากิลวิ่าด้วิยสิัทัธิมีนุษยชนของเรา และนโยบายสัากิลวิ่าด้วิย
ผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อนของเรา

"เงินำใติ้โติ๊ะ"	ค่ออะไร
เงินใตุ้โตุ๊ะเป็็นร้ป็แบบหนึ�งของกิารทัุจริตุ ซัึ�งมีี
บุคคลสัองฝ่่ายตุกิลงกิันวิ่าเงินจากิยอดขายหรือ
ผิลกิำาไรบางส่ัวินจะถึ้กิมีอบให้เป็็นส่ัวินลดเงินคืน 
หรือคืนกิลับไป็ให้ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�งอย่างไมี่เหมีาะ
สัมี (หรืออาจเป็็นผิ้้อื�นทัี�ฝ่่ายดังกิล่าวิกิำาหนดตุัวิไวิ้) 
เพืั�อแลกิเป็ลี�ยนกิับกิารทัำาข้อตุกิลง
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เราติ้องเลั่นำติามกฎ
คณุไมีค่วิรฉัวิยป็ระโยชน์ทัี�ไมีเ่ป็น็ธรรมีจากิ
ขนาดและระดบัของธรุกิจิของเราเมีื�อตุดิตุอ่
เจรจากิารค้ากิบัค้แ่ขง่ ซัพััพัลายเออร ์หรอื
ลก้ิคา้ โดยทัั�วิไป็แลว้ิ ถึงึแมีว้ิา่กิารใชป้็ระโยชน์
จากิระดบัของธรุกิจิของเราในตุลาดจะ
เป็น็เรื�องทัี�เหมีาะสัมี แตุก่ิอ็าจเป็น็เรื�องผิดิ

กิฎหมีายได้หากิมีกีิารเรยีกิรอ้งตุอ่ค้ค่า้ของเราอยา่งไมีส่ัมี
เหตุสุัมีผิล เกิี�ยวิกัิบราคา ข้อกิำาหนด และเงื�อนไข

คุณไมี่ควิรพ้ัดคุยถึึงหัวิข้อดังกิล่าวิกิับค้่แข่ง แมี้แตุ่ในสัถึานกิารณ์ทัี�ไมี่
เป็็นทัางกิาร เช่น งานแสัดงสิันค้าหรืองานกิิจกิรรมีของล้กิค้า
คุณตุ้องหลีกิเลี�ยงกิิจกิรรมีทัี�อาจด้เหมีือนวิ่าจะเป็็นกิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืน
กิฎหมีายกิารแข่งขันและกิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารผิ้กิขาด ตุัวิอย่างเช่น 
กิารสืั�อสัารเป็็นลายลักิษณ์อักิษรทัั�งหมีดทัี�อ้างถึึงธุรกิิจของเราและค้่
แข่งของเราควิรจัดทัำาโดยใช้นำ�าเสีัยงทัี�เหมีาะสัมี และหลีกิเลี�ยงกิารใช้
ภาษาทัี�อาจตุีควิามีไป็ได้วิ่ามีีกิารสันับสันุนพัฤตุิกิรรมีกิารตุ่อตุ้านกิาร
แข่งขัน หรือด้หมีิ�นบุคคลทัี�สัามี
กิารฝ่า่ผินืกิฎหมีายกิารแข่งขนัและกิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารผิก้ิขาดอาจ

ส่ังผิลให้บรษัิทัของเราตุอ้งรบัโทัษตุามีกิฎหมีายทัี�รนุแรงหลาย
ดา้น และอาจเป็็นควิามีผิดิในทัางอาญาสัำาหรบัตัุวิบุคคลทัี�
เกิี�ยวิขอ้ง กิฎหมีายกิารแข่งขนัมีคีวิามีซัับซัอ้นและแตุกิตุ่าง
กินัไป็ในแตุ่ละป็ระเทัศ หากิตุ้องกิารคำาแนะนำา โป็รดป็รกึิษา

ฝ่า่ยกิฎหมีายในท้ัองถึิ�นของคุณ และดข้้อมีล้จากิ
นโยบายป็ระจำาภาคธรุกิจิ ภ้มีภิาค หรอืป็ระเทัศของ
คณุ หากิคุณสังสััยวิา่มีกีิารฝ่่าฝ่นืเกิี�ยวิกิบักิารตุ่อ
ตุา้นกิารผิก้ิขาด โป็รดแจ้งเหตุุกิารณแ์ละรายงาน 
โป็รดด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิารตุ่อตุ้านกิาร
ผิ้กิขาดและกิารแข่งขันทัี�เป็็นธรรมี และ หลักิ
จรรยาบรรณสัำาหรับซััพัพัลายเออร์ทัั�วิโลกิ
ของเรา

การแข่งขันำอย่างเป็นำ
ธุรรม	
PepsiCo ตุอ้งกิารแขง่ขนัอย่างเป็็นธรรมี เราตุอ้งกิาร
เอาชนะค่้แขง่ของเราดว้ิยวิธีิกิารทัี�ถ้ึกิตุอ้งตุามีกิฎหมีายและ
มีีจรยิธรรมี คณุควิรแสัดงควิามีคดิเหน็เกีิ�ยวิกัิบผิลติุภณัฑ์์
หรอืบริกิารของค่้แขง่ในลักิษณะทัี�ถ้ึกิตุอ้งและเป็็นไป็ตุามี
ขอ้เท็ัจจรงิ ใช้เฉัพัาะชอ่งทัางทัี�ชอบดว้ิยกิฎหมีายในกิารหา
ขอ้ม้ีลกิารแขง่ขนั และตุอ้งป็ฏิบัิติุตุามีกิฎหมีายกิารตุอ่ตุา้น
กิารผ้ิกิขาดและกิฎหมีายกิารแขง่ขนัอย้เ่สัมีอ

คุณตุ้องไมี่ทัำาข้อตุกิลงหรือทัำากิารตุระเตุรียมีระหวิ่าง 
PepsiCo และค้่แข่ง (ไมี่วิ่าจะเป็็นทัางกิารหรือไมี่เป็็น
ทัางกิาร ไมี่วิ่าจะเป็็นเป็็นลายลักิษณ์อักิษรหรือ
ด้วิยวิาจา) ในเรื�องทัี�เกิี�ยวิกิับหัวิข้อตุ่อไป็นี�:

การติั�งค่าราคาห่ร่อ
เง่�อนำไขการขายอ่�นำ	ๆ

การร่วิมม่อกันำในำการ
ประกวิด้ราคา	ห่ร่อ
การแบ่งสรรลั้กค้า	
เขติการขาย	ห่ร่อ
กลัุ่มผู้ลัิติภัณฑ์์

การมีส่วินำร่วิมในำ
กิจกรรมอ่�นำใด้ที�
ฝ่่าฝื่นำกฎห่มายที�มี
บังคับใช้
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“การจา่ยเงินำเพ่�ออำานำวิยควิามสะด้วิก”		
คอ่อะไร
กิารจ่ายเงนิเพืั�ออำานวิยควิามีสัะดวิกิ คือ กิารจา่ยเงินใหเ้จา้หนา้ทัี�ของ
รฐัเพืั�อเรง่รดักิารดำาเนนิกิารหรอืบรกิิารทัี�ไมีตุ่อ้งอาศัยดลุยพิันจิ  
เชน่ กิารใหค้วิามีคุม้ีครองของตุำารวิจหรือบรกิิารไป็รษณีย ์กิารออกิ
วิซีัา่ กิารรอ้งขอใบอนญุาตุหรอืหนงัสืัออนญุาตุ หรอืกิารใหบ้รกิิาร
สัาธารณป้็โภค เช่น บรกิิารโทัรศัพัทั ์นำ�าป็ระป็า และพัลงังาน PepsiCo 
หา้มีกิารชำาระเงนิเหลา่นี� แมีว้ิา่กิฎหมีายท้ัองถึิ�นจะอนญุาตุกิต็ุามี

การติ่อติ้านำการติิด้สินำบนำ
PepsiCo ห้ามีกิระทัำากิารทัุจริตุทัุกิร้ป็แบบในกิารตุิดตุ่อเจรจาธุรกิิจของ
เรา คุณตุ้องไมี่จ่ายสิันบนให้ใครกิ็ตุามี ไมี่วิ่าจะทัี�ไหน และไมี่วิ่าด้วิยเหตุุผิล
ใดกิ็ตุามี คุณตุ้องไมี่ยอมีรับสิั�งใดกิ็ตุามีทัี�มีีมี้ลค่า ทัี�อาจกิระทับตุ่อควิามี

เป็็นกิลางในกิารป็ฏิิบัตุิงานของคุณ

เมีื�อคณุดำาเนินธรุกิจิอยา่งมีคีวิามีรับผิดิชอบ คณุจะชว่ิยเสัรมิี
สัรา้งชื�อเสีัยงของเราในเรื�องการประพฤติติิน้ด้ว้ยความซื่่�อติรง 
และกิารตุดิตุอ่เจรจากิารคา้อยา่งเป็น็ธรรมี คณุมีหีนา้ทัี�ทัำาควิามี
เขา้ใจวิธิกีิารระบหุาและหลกีิเลี�ยงกิารทัจุรติุทักุิรป้็แบบ ดงัทัี�
อธบิายไวิใ้นหลกัิจรรยาบรรณของเราและนโยบายสัากิลวิา่ดว้ิย
กิารป็ฏิบิตัุติุามีกิฎระเบยีบเกิี�ยวิกิบักิารตุอ่ตุา้นกิารตุดิสิันบน

ไมี่วิ่าคุณจะทัำางานอย้่ทัี�ไหน ทัุกิแห่งในโลกิล้วินมีีกิฎหมีายหรือ
นโยบายเกิี�ยวิกิับกิารตุ่อตุ้านกิารตุิดสิันบนทัี�จะมีีผิลบังคับใช้
กิับคุณ กิารเสันอหรือให้สิันบนแกิ่เจ้าหน้าทัี�ของรัฐหรือหน่วิย
งานหรือบุคคลทัี�สัามีด ๆ เช่น ล้กิค้าหรือซััพัพัลายเออร์ 
เป็็นสิั�งตุ้องห้ามีตุามีหลักิจรรยาบรรณของเรา และนโยบาย
สัากิลวิ่าด้วิยกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบเกิี�ยวิกิับกิารตุ่อตุ้าน
กิารตุิดสิันบน

คณุตุอ้งไมีเ่สันอสิั�งใดกิต็ุามีทัี�มีมีีล้ค่าผิา่นบคุคลทัี�สัามี  
ไมีว่ิา่ทัางตุรงหรอืทัางออ้มี เพืั�อใหไ้ดม้ีาหรอืรกัิษาไวิซ้ัึ�ง
ธรุกิจิ เพืั�อโนม้ีนา้วิกิารตุดัสิันใจทัางธุรกิจิอยา่งไมีเ่หมีาะสัมี 
หรอืเพืั�อใหไ้ดม้ีาซัึ�งขอ้ไดเ้ป็รยีบทัางธรุกิจิทัี�ไมีเ่ป็น็ธรรมี

สิั�งใดกิ็ตุามีทัี�มีีมี้ลค่าไมี่ได้หมีายถึึงแค่เงินสัดเทั่านั�น  
แตุ่ยังรวิมีถึึง ของกิำานัล กิารตุ้อนรับ (กิารเดินทัาง  
มีื�ออาหาร และสิั�งบันเทัิง) กิารบริจาคและกิารสันับสันุน 
หรือสิั�งอื�นใดทัี�อาจมีีมี้ลค่าตุ่อผิ้้รับ นอกิจากินี� คุณจะ
ตุ้องไมี่จ่ายเงินค่าอำานวิยควิามีสัะดวิกิให้แกิ่เจ้าหน้าทัี�รัฐ

ภายใตุ้ข้อยกิเวิ้นทัี�มีีกิารป็รับแกิ้ไวิ้ในกิรอบทัี�จำากิัดหลายข้อ ดังทัี�ระบุไวิ้ใน
นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบเพืั�อตุ่อตุ้านกิารตุิดสิันบน 
คุณตุ้องขอรับกิารอนุมีัตุิล่วิงหน้าผิ่านพัอร์ทััลของฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมี
และกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบทัั�วิโลกิ กิ่อนทัี�จะมีอบสิั�งใดกิ็ตุามีทัี�มีีมี้ลค่าให้
แกิ่เจ้าหน้าทัี�ของรัฐ กิารจ่ายเงินหรือมีอบสิั�งทัี�มีีมี้ลค่าอื�น ๆ ทัั�งหมีดทัี�มีอบ
ให้แกิ่เจ้าหน้าทัี�ของรัฐทัั�งทัางตุรงและทัางอ้อมีผิ่านบุคคลทัี�สัามี ตุ้องได้รับ
กิารบันทัึกิข้อมี้ลอย่างถึ้กิตุ้องและโป็ร่งใสัไวิ้ในสัมีุดบัญชีและบันทัึกิรายกิาร
ของเรา 

คุณควิรตุิดตุ่อเจ้าหน้าทัี�ฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎ
ระเบียบในทั้องถึิ�นของคุณ หรือตุิดตุ่อฝ่่ายฎหมีายในทั้องถึิ�นของคุณ หากิ
คุณมีีคำาถึามีหรือไมี่แน่ใจเกิี�ยวิกิับกิารดำาเนินกิารทัี�เหมีาะสัมี คุณตุ้องรายงาน
เจ้าหน้าทัี�ฝ่่ายกิำากิับด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบ หรือฝ่่ายฎ
หมีายในทั้องถึิ�นของคุณโดยทัันทัี หากิพับเห็นหรือทัราบวิ่ามีีกิิจกิรรมีทัี�สังสััย
วิ่าจะเป็็นกิารตุิดสิันบน มีีกิารเรียกิร้องขอสิันบน หรือมีีกิารจ่ายสิันบนทัี�เกิิด
ขึ�นจริงจากิกิารถึ้กิบีบบังคับ หรือรายงานผิ่านบริกิารสัายด่วิน Speak Up 

ด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบเกิี�ยวิกิับกิารตุ่อตุ้านกิาร
ตุิดสิันบน และเข้าถึึงแบบฟอร์มีกิารอนุมีัตุิล่วิงหน้าสัำาหรับของกิำานัล  
มีื�ออาหาร และ กิารเดินทัางและนันทันากิาร (T&E) สัำาหรับรัฐบาล ได้ทัี�นี�
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รัฐบาลัห่ร่อห่นำ้�งในำองค์กรห่ร่อห่นำ่วิยงานำ
ของรัฐบาลั:
• รัฐมีนตุรีวิ่ากิารกิระทัรวิงและพันักิงานป็ระจำากิระทัรวิง

• ข้าราชกิารพัลเรือน รวิมีถึึง ตุำารวิจ เจ้าหน้าทัี�ศุลกิากิร และ
เสัมีียนสัำานักิงาน

• ผิุ้ตุรวิจสัอบอาคารและควิามีป็ลอดภัยอื�น ๆ

• ข้าราชกิารในกิองทััพั

• พันักิงานของหน่วิยงานกิำากิับด้แลกิฎระเบียบ รวิมีถึึง
หน่วิยงานด้านสิั�งแวิดล้อมี ภาษี และกิารออกิใบอนุญาตุ

องค์กรสาธุารณะระห่วิ่างประเทศ:
• องค์กิารอนามีัยโลกิ

• ธนาคารโลกิ

• องค์กิารศุลกิากิรโลกิ

• องค์กิารแรงงานระหวิ่างป็ระเทัศ

• องค์กิรกิารกิุศลระหวิ่างป็ระเทัศ เช่น UNICEF

องค์กรที�รัฐบาลัควิบคุมห่ร่อรัฐวิิสาห่กิจ:
• มีหาวิิทัยาลัย ห้องป็ฏิิบัตุิกิาร หรือโรงพัยาบาลของรัฐบาล 

• สัถึานีโทัรทััศน์ทัี�ดำาเนินงานโดยรัฐบาล

• องค์กิรพัาณิชย์ทัี�อย้่ภายใตุ้กิารควิบคุมีของรัฐบาล เช่น 
สัายกิารบิน ผิ้้รับงานด้านกิลาโหมี

• สัาธารณ้ป็โภค (ไฟฟา้ นํามีัน กิ๊าซั)

เจ้าห่นำ้าที�พรรคการเม่องห่ร่อผู้้้สมัครด้ำารง
ติำาแห่นำ่งทางการเม่อง:
• เจ้าหน้าทัี�ทัี�ได้รับเลือกิตุั�งในทัุกิระดับของรัฐบาล (ระดับชาตุิ 

รัฐ ทั้องถึิ�น)

• นายกิเทัศมีนตุรี เทัศมีนตุรี สัมีาชิกิคณะกิรรมีกิารบริหาร
เทัศบาล

• แมี้แตุ่ผิ้้สัมีัครทัี�ไมี่เคยดำารงตุำาแหน่งทัางกิารเมีือง

สมาชิกของราชวิงศ์

ค้่สมรสห่ร่อสมาชิกในำครอบครัวิที�	
ใกลั้ชิด้ของบุคคลัด้ังกลั่าวิข้างติ้นำ

การระบุเจ้าห่นำ้าที�ของรัฐ
เจ้าหน้าทัี�ของรัฐ รวิมีถึึงเจ้าหน้าทัี� พันักิงาน หรือบุคคลทัี�กิระทัำากิารในนามีของ:

การติรวิจสอบสถีานำะ
ทางธุุรกิจของบุคคลัที�
สาม	
PepsiCo มีโีป็รแกิรมีกิารสัอบทัานธรุกิจิตุามีระดบัควิามี
เสีั�ยงเพืั�อตุอ่ตุา้นกิารทัจุรติุของบคุคลทัี�สัามี ในชื�อ
โป็รแกิรมี TPDD TPDD เป็น็ข้อกิำาหนดทัี�จำาเป็น็สัำาหรบั
บคุคลทัี�สัามีเฉัพัาะรายจากิบางป็ระเทัศใน APAC และ
ยโุรป็ ตุลอดจนทักุิป็ระเทัศใน LATAM และ AMESA 

หากิบุคคลทัี�สัามีอย้่ในขอบเขตุสัำาหรับ TPDD คุณจะ
ตุ้องยื�นเอกิสัารสันับสันุน ณ ตุอนทัี�จัดตุั�งบัญชีผิ้้ให้
บริกิาร หรือล้กิค้าเพืั�อแสัดงให้เห็นวิ่าได้ดำาเนินกิาร
ตุามีโป็รแกิรมี TPDD เสัร็จเรียบร้อยแล้วิ

หากิตุ้องกิารเข้าใจภาระผิ้กิพัันของคุณภายใตุ้ TPDD 
โป็รดศึกิษาภาพัรวิมีของกิระบวินกิาร TPDD และเมี
ทัริกิซั์ในขอบเขตุของ TPDD ทัี�อย้่บนพัอร์ทััลของฝ่่าย
กิำากิับด้แลกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบและจริยธรรมีทัั�วิ
โลกิ

คุณสัามีารถึเริ�มีกิระบวินกิาร TPDD ได้โดยกิรอกิแบบ
ฟอร์มีโป็รไฟล์ TPDD
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คุณควิรตุระหนักิวิ่ากิารมีอบหรือเสันอของกิำานัลหรือมีื�ออาหารง่าย ๆ ให้แกิ่เจ้าหน้าทัี�ของรัฐ อาจ
เป็็นเรื�องผิิดกิฎหมีายได้ ดังทัี�กิล่าวิไวิ้ข้างตุ้น คุณตุ้องได้รับกิารอนุมีัตุิล่วิงหน้าอย่างเป็็นลาย
ลักิษณ์อักิษรจากิเจ้าหน้าทัี�ฝ่่ายกิำากิับด้แลกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบและจริยธรรมีป็ระจำาทั้องถึิ�น
หรือฝ่่ายกิฎหมีายในทั้องถึิ�นของคุณ โดยใช้แบบฟอร์มีกิารอนุมีัตุิล่วิงหน้าซัึ�งแสัดงอย้่ทัี�นี�กิ่อนทัี�จะ
มีอบหรือเสันอของกิำานัลให้แกิ่เจ้าหน้าทัี�รัฐ แมี้วิ่าเจ้าหน้าทัี�รัฐจะทัำางานให้ล้กิค้าหรือผิ้้จัดจำาหน่าย
ของ PepsiCo กิ็ตุามี

โป็รดด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยของกิำานัลทัางธุรกิิจ และ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎ
ระเบียบเพืั�อตุ่อตุ้านกิารทัุจริตุของเรา

ของกำานำลััที�
มอบให้่เจา้
ห่นำา้ที�ของรฐั

ของกำานำัลัทางธุุรกิจ	
ของกิำานัลทัางธุรกิิจ จะรวิมีถึึงสิั�งใดกิ็ตุามีทัี�มีีมี้ลค่า  
ทัี�มีอบให้ในนามีของบริษัทั เพืั�อสัร้างสััมีพัันธภาพัหรือ
กิระชับควิามีสััมีพัันธ์ทัางธุรกิิจให้แน่นแฟน้ยิ�งขึ�น โดยไมี่
คาดหวิังสิั�งอื�นใดเป็็นกิารตุอบแทัน เมีื�อมีีกิารแลกิเป็ลี�ยน
ของกิำานัลทัางธุรกิิจกิับล้กิค้าหรือซััพัพัลายเออร์ คุณและ
ผิ้้จัดกิารของคุณตุ้องพิัจารณาอย่างรอบคอบ เพืั�อหลีกิ
เลี�ยงควิามีพัยายามีทัี�จะสัร้างอิทัธิพัลตุ่อกิารตุัดสิันใจทัาง
ธุรกิิจอย่างไมี่เหมีาะสัมี หรือกิารได้รับผิลป็ระโยชน์ทัี�ไมี่
เป็็นธรรมี

กิ่อนทัี�จะแลกิเป็ลี�ยนของกิำานัลใด ๆ คุณตุ้องให้แน่ใจวิ่ากิารแลกิเป็ลี�ยนนั�นไมี่มีีเจตุนาเพืั�อโน้มีน้าวิกิารตุัดสิันใจทัางธุรกิิจอย่าง
เฉัพัาะเจาะจง ไมี่มีีควิามีเสีั�ยงตุ่อกิารเสืั�อมีเสีัยชื�อเสีัยง และได้รับอนุญาตุภายใตุ้นโยบายของเรา และนโยบายของผิ้้ให้/ผิ้้รับ 
นอกิจากินี� คุณยังตุ้องป็ฏิิบัตุิตุามีข้อกิำาหนดดังตุ่อไป็นี�:

นอกิจากินี�ยังมีีข้อจำากิัดเพิั�มีเตุิมีบังคับใช้ โดยจะขึ�นอย้่กิับวิ่าผิ้้ให้หรือผิ้้รับของกิำานัลนั�นเป็็นซััพัพัลายเออร์หรือล้กิค้า โป็รดด้
นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยของกิำานัลทัางธุรกิิจของเรา หรับข้อกิำาหนดเฉัพัาะด้าน 

คุณตุ้องไมี่มีอบหรือรับของกิำานัล หากิงานของ
คุณอย้่ในส่ัวินงานกิารจัดซัื�อจัดจ้างทัั�วิโลกิ อย้่
ในบทับาทักิารจัดซัื�อจัดจ้างของส่ัวินงานด้าน
เทัคโนโลยีสัารสันเทัศ หรืออย้่ในส่ัวินงานหรือ
หน่วิยธุรกิิจอื�นใดทัี�ห้ามีกิารแลกิเป็ลี�ยนของกิำานัล
ทัางธุรกิิจ

ถึ้าคุณเป็นำผู้้้มอบของกิำานัล ของกิำานัลดังกิล่าวิ
จะตุ้องใช้ป็ระโยชน์จากิทัรัพัยากิรของ PepsiCo 
และได้รับกิารอนุมีัตุิจากิผิ้้จัดกิารของคุณ

คุณสัามีารถึมีอบหรือรับของกิำานัลได้เฉัพัาะใน
กิรณีทัี�มีีควิามีเหมีาะสัมีในทัางวิิชาชีพั (ตุ้องไมี่ใช่
เงินสัดหรือบัตุรของขวิัญ) และเป็็นกิารมีอบให้ทัี�
เกิิดขึ�นไมี่บ่อยครั�ง

หากิคุณได้้รับของกิำานัลทัี�ฝ่่าฝ่ืนนโยบายนี� คุณ
ตุ้องส่ังคืนของกิำานัลดังกิล่าวิ เวิ้นแตุ่จะไมี่
สัามีารถึทัำาได้หรือเป็็นกิารกิระทัำาทัี�ถึือวิ่าหยาบ
คาย (เช่น เป็็นเหตุุผิลทัางวิัฒนธรรมีทั้องถึิ�น) 
นอกิจากินี� คุณควิรแจ้งให้ผิ้้มีอบของกิำานัลทัราบ
ถึึงข้อจำากิัดเกิี�ยวิกิับของกิำานัลทัางธุรกิิจของ 
PepsiCo ด้วิยเช่นกิัน

เพืั�อเป็็นกิารหลีกิเลี�ยงภาพัลักิษณ์ของกิารสัร้าง
อิทัธิพัลอย่างไมี่เหมีาะสัมี คุณตุ้องไมี่มีอบหรือรับ
ของกิำานัลทัี�มีีมี้ลค่าใด ๆ ในระหวิ่างหรือในช่วิงทัี�
ใกิล้จะหมีดเวิลายื�นป็ระมี้ลหรือตุ่อสััญญา
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การติอ่ติา้นำการฟัอกเงนิำ	
คณุตุอ้งป็กิป็อ้งบริษัทัจากิธรุกิรรมีทัี�ผิดิกิฎหมีายของลก้ิคา้หรอืซัพััพัลายเออรซ์ัี�งมีจุีดป็ระสังคเ์พืั�อกิารฟอกิเงนิ กิารฟอกิ
เงนิ เป็็นกิระบวินกิารทีั�บคุคลหรอืกิลุม่ีบคุคลพัยายามีป็กิป็ดิกิารผิลกิำาไรจากิกิิจกิรรมีทัี�ผิดิกิฎหมีาย หรอืพัยายามีทัำาใหแ้หลง่
ทัี�มีาของเงินทันุทีั�ผิิดกิฎหมีายของพัวิกิเขาดเ้หมีอืนสิั�งทัี�ถึก้ิตุอ้งตุามีกิฎหมีาย ปฏิบิัตัิติิน้แสุด้งความรบััผัดิ้ชอบัเสุมอ่น้เปน็้
เจา้ของ และคอยเฝ้่าระวัิง “สััญญาณอนัตุราย” เชน่ กิารรอ้งขอจากิล้กิคา้หรอืซัพััพัลายเออรท์ัี�คาดหมีายให้
จา่ยเป็็นเงนิสัด หรอืจ่ายเงนิจากิบญัชทีัี�ไมีใ่ชข่องธรุกิจิ หรอืเงื�อนไขกิารจา่ยเงนิทัี�ผิดิป็กิตุอิื�น ๆ 

การควิบคุมการค้าระห่วิ่างประเทศ	
ในฐานะบริษัทัสัากิล PepsiCo อย้่ภายใตุ้กิฎหมีายกิารค้าระหวิ่างป็ระเทัศจำานวินมีากิ หากิคุณเกิี�ยวิของใน
กิารขนย้ายสิันค้าหรือบริกิารข้ามีป็ระเทัศในนามีของบริษัทัของเราหรือในนามีของล้กิค้าของเรา คุณตุ้อง
ป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎหมีายและนโยบายของบริษัทัทัั�งหมีดทัี�มีีบังคับใช้เกิี�ยวิกิับข้อจำากิัดกิารค้าระหวิ่างป็ระเทัศ ไมี่
วิ่าคุณจะอย้่ทัี�ใดกิ็ตุามี หากิกิฎหมีายของสัหรัฐอเมีริกิาขัดแย้งกิับกิฎหมีายทัางกิารค้าของทั้องถึิ�น ให้ถึือใช้
กิฎหมีายของสัหรัฐอเมีริกิาเป็็นหลักิ ป็รึกิษาฝ่่ายกิฎหมีายอย้่เสัมีอเพืั�อขอคำาแนะนำาทัี�เหมีาะสัมีในเรื�องนี�

ธุุรกรรมทางธุุรกิจของเราอย้่ภายใติ้กฎระเบียบการควิบคุมแลัะ
การกีด้กันำทางการค้าระห่วิ่างประเทศจำานำวินำมาก	รวิมถี้ง:

กิารควิบคุมีกิารส่ังออกิทัี�กิำาหนดโดยรัฐบาล ข้อจำากิัดทัางกิารค้า กิารห้ามีซัื�อหรือขายสิันค้า กิารลงโทัษและ กิาร
ควิำ�าบาตุรทัางเศรษฐกิิจทัี�ถึ้กิตุ้องตุามีกิฎหมีาย 

กิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารควิำ�าบาตุรทัี�ห้ามีไมี่ให้บริษัทัตุ่าง ๆ เข้าร่วิมีหรือให้ควิามีร่วิมีมีือกิับกิารควิำ�าบาตุร
ระหวิ่างป็ระเทัศทัี�ไมี่ได้รับกิารอนุมีัตุิ หรือได้รับกิารลงโทัษโดยรัฐบาลของสัหรัฐอเมีริกิา

มีาตุรกิารลงโทัษโดยรัฐบาลตุ่างๆ ทัั�วิโลกิ ทัี�จำากิัดกิารดำาเนินกิิจกิรรมีกิับ 
บางป็ระเทัศ บางหน่วิยงาน หรือบุคคลเฉัพัาะราย 
PepsiCo ลดควิามีเสีั�ยงด้านกิารกิีดกิันทัางกิารค้าโดยใช้กิระบวินกิารคัดกิรองทัี�ครอบคลุมีในระดับโลกิ  
ซัึ�งมีีเป็้าหมีายเพืั�อหลีกิเลี�ยงไมี่ให้ PepsiCo เข้าไป็มีีส่ัวินร่วิมีกิับบุคคลทัี�ถึ้กิควิำ�าบาตุรไมี่วิ่า ณ  
จุดใดกิ็ตุามีภายในห่วิงโซั่อุป็ทัานของบริษัทั
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การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยความซื่่�อสััติย์
ในำธุุรกิจ

หลักิจรรยาบรรณของเรากิำาหนดให้คุณตุ้อง
มีีควิามีซัื�อสััตุย์สุัจริตุในทัุกิกิิจกิรรมีทัางธุรกิิจ 
โดยตุ้องคำานึงถึึงผิลป็ระโยชน์ของบริษัทักิ่อน
เสัมีอ คุณตุ้องรับผิิดชอบในกิารเกิ็บรักิษา
บันทัึกิทัางกิารเงินและปฏิิบััติิติน้แสุด้งความ
รับัผัิด้ชอบัเสุม่อน้เป็น้เจ้าของ เพืั�อป็กิป็้อง
สิันทัรัพัย์ของบริษัทั

คุณควิรพ้ัดในนามีของ PepsiCo กิ็ตุ่อเมีื�อ
คุณได้รับอนุญาตุให้กิระทัำากิารได้ และตุ้อง
ป็ฏิิบัตุิตุามีนโยบายของเราเสัมีอเมีื�อเป็็น
ตุัวิแทันของบริษัทัของเรา 

การปฏิิบัติิห่นำ้าที�ด้้วิยควิามซื่่�อสัติย์ในำธุุรกิจ
กิารจัดทัำาบันทัึกิข้อมี้ลทัางธุรกิิจทัี�ถึ้กิตุ้อง                            28

กิารเกิ็บรักิษาบันทัึกิข้อมี้ล                                         28
ควิามีถึ้กิตุ้องทัางกิารเงิน                                          29
กิารเป็ิดเผิยข้อมี้ลทัางกิารเงินและกิารตุรวิจสัอบ            29

ควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิ                                                           30
กิารใช้งานและกิารป็กิป็้องทัรัพัยากิรของบริษัทัอย่างเหมีาะสัมี   31

ทัรัพัย์สิันทัางกิายภาพัและทัรัพัยากิรทัางกิารเงิน            31
สิันทัรัพัย์อิเล็กิทัรอนิกิส์ั                                            32
ทัรัพัย์สิันทัางป็ัญญา                                               33
กิารป็กิป็้องข้อมี้ลของ PepsiCo                                 34
ข้อห้ามีเกิี�ยวิกิับกิารซัื�อขายหลักิทัรัพัย์โดยใช้ข้อมี้ลภายใน 35

ผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อน                                                       36
กิารสืั�อสัารกิับสัาธารณะ                                                  37

กิารพ้ัดในทัี�สัาธารณะและกิารตุอบคำาถึามีของสืั�อ            37
สืั�อสัังคมี:                                                              38
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การจัด้ทำาบันำท้กข้อม้ลัทางธุุรกิจที�ถี้กติ้อง
การเก็บรักษาบันำท้กข้อม้ลั	
บริษัทัขนาดใหญ่อย่าง PepsiCo มีีกิารจัดทัำาบันทัึกิข้อมี้ลทัางธุรกิิจจำานวินมีากิในแตุ่ละวิัน คุณมีีหน้าทัี�รับผิิดชอบใน
กิารตุรวิจสัอบให้แน่ใจวิ่าบันทัึกิข้อมี้ลทัี�คุณด้แลหรือควิบคุมีนั�นได้รับกิารจัดทัำา เกิ็บรักิษา และทัำาลาย ตุามีข้อกิำาหนด
ของกิฎหมีายและข้อบังคับทัี�มีีทัั�งหมีดเกิี�ยวิกิับกิารเกิ็บรักิษาบันทัึกิข้อมี้ล ในกิารบริหารจัดกิารบันทัึกิข้อมี้ลทัาง
ธุรกิิจให้เหมีาะสัมี คุณควิร: 

• ป็ฏิิบัตุิตุามีนโยบายกิารจัดกิารบันทัึกิข้อมี้ลและตุารางกิารเกิ็บรักิษาของเรา สัำาหรับบันทัึกิข้อมี้ลทัางธุรกิิจ 
เอกิสัารกิระดาษ หรือเอกิสัารอิเล็กิทัรอนิกิส์ัทัั�งหมีด 

• เกิ็บรักิษาบันทัึกิข้อมี้ลไวิ้ตุราบเทั่าทัี�มีีควิามีจำาเป็็นตุ่อวิัตุถึุป็ระสังค์ทัางธุรกิิจทัี�ชอบธรรมีหรือเป็็นไป็ตุามีทัี�กิฎหมีาย
กิำาหนด ป็ฏิิบัตุิตุามีช่วิงเวิลากิารเกิ็บรักิษาทัี�ระบุไวิ้ในตุารางกิารเกิ็บรักิษาบันทัึกิข้อมี้ล หากิมีี หรือตุามีทัี�กิฎหมีาย
กิำาหนดไวิ้สัำาหรับภาคธุรกิิจ ป็ระเทัศ หรือส่ัวินงานของคุณ

• หากิคุณได้รับหมีายแจ้งกิารเกิ็บรักิษาข้อมี้ลตุามีกิฎหมีายหรือเพืั�อกิารตุรวิจสัอบภาษี คุณตุ้องป็ฏิิบัตุิตุามีคำา
แนะนำาในกิารเกิ็บรักิษาข้อมี้ลทัั�งหมีดในหมีายแจ้ง ไมี่วิ่าตุารางกิารเกิ็บรักิษาหรือกิฎหมีายทัี�มีีผิลบังคับใช้จะระบุไวิ้
อย่างไรกิ็ตุามี

กิารทัำาลายเอกิสัารทัี�อย้่ภายใตุ้หมีายแจ้งกิารเกิ็บรักิษาข้อมี้ลตุามีกิฎหมีายหรือเพืั�อกิารตุรวิจสัอบภาษีแมี้วิ่าจะโดย
ไมี่เจตุนา สัามีารถึทัำาให้คุณและบริษัทัของเรามีีควิามีผิิดทัางแพ่ังหรืออาญา คุณควิรป็รึกิษาฝ่่ายกิฎหมีาย หากิคุณ
มีีคำาถึามีทัี�เฉัพัาะเจาะจงเกิี�ยวิกิับเอกิสัารทัี�อ้างถึึงในหมีายแจ้งกิารเกิ็บรักิษาข้อมี้ลตุามีกิฎหมีายหรือเพืั�อกิารตุรวิจ
สัอบภาษี

ข้อกิำาหนดกิารจัดกิารบันทัึกิข้อมี้ลของ PepsiCo มีีผิลบังคับใช้กิับพันักิงานทัุกิคน รวิมีถึึงบุคคลใดกิ็ตุามีทัี�ทัำา 
ธุรกิิจกิับเรา เช่น ซััพัพัลายเออร์ ผิ้้รับจ้าง หรือบุคคลทัี�สัามีใด ๆ

หากิเกิี�ยวิข้อง โป็รดด้ นโยบายกิารจัดกิารบันทัึกิข้อมี้ลในสัหรัฐอเมีริกิา และ ตุารางกิารเกิ็บรักิษาบันทัึกิข้อมี้ลในอเมีริกิาเหนือ
หรือป็รึกิษาฝ่่ายกิฎหมีายในทั้องถึิ�นของคุณสัำาหรับกิฎระเบียบของภาคธุรกิิจ ป็ระเทัศ หรือส่ัวินงานอื�น ๆ

คุณมีีหน้าทัี�รับผิิดชอบตุ่อบันทัึกิข้อมี้ลทัางธุรกิิจทัั�งหมีดทัี�คุณใช้ในกิารทัำางานป็ระจำาวิันของคุณ บันทัึกิข้อมี้ลทัางธุรกิิจจะรวิมีถึึงเอกิสัาร
หรือกิารสืั�อสัารใด ๆ ในร้ป็แบบกิระดาษหรืออิเล็กิทัรอนิกิส์ัทัี�มีีกิารเกิ็บรักิษาไวิ้ในระหวิ่างกิารดำาเนินธุรกิิจ เช่น อีเมีล แผินโครงกิาร ใบสัั�ง
ซัื�อ หรือสััญญา พันักิงานทัี�ตุ้องจัดกิารบันทัึกิข้อมี้ลทัี�อย้่ภายใตุ้กิฎระเบียบทัี�เคร่งครัด เช่น แฟม้ีบุคคล กิารวิิจัยตุลาด เอกิสัารภาษี  
หรือข้อมี้ลทัี�ยื�นตุ่อหน่วิยงานราชกิาร จะมีีภาระหน้าทัี�เพิั�มีเตุิมีในกิารทัำาควิามีเข้าใจและป็ฏิิบัตุิตุามีข้อกิำาหนดทัั�งหมีดสัำาหรับกิารจัดกิาร
บันทัึกิข้อมี้ล

บันำท้กข้อม้ลัทาง
ธุุรกิจใด้บ้างที�จะ
มีผู้ลักับคุณ
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ควิามถี้กติ้องทางการเงินำ	
PepsiCo ได้รับควิามีไวิ้วิางใจในฐานะบริษัทัทัี�ดำาเนินธุรกิิจด้วิยควิามีซัื�อตุรง สิั�งนี�สัะทั้อนให้ 
เห็นอย้่ในควิามีมีุ่งมีั�นของเรา ทัี�ตุ้องกิารรายงานข้อมี้ลในสัมีุดบัญชีและบันทัึกิข้อมี้ลของบริษัทั
ให้ถึ้กิตุ้องตุรงตุามีควิามีเป็็นจริง เราคาดหวิังให้คุณปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผัิด้ชอบัเสุม่อน้
เป็น้เจ้าของ และรับผิิดชอบตุ่อควิามีถึ้กิตุ้องและควิามีซัื�อสััตุย์ของบันทัึกิข้อมี้ลทัางธุรกิิจ 
สััญญา และข้อตุกิลงทัี�คุณด้แล ในกิารดำาเนินธุรกิิจตุามีป็กิตุิ

คุณไมี่ควิรป็ลอมีแป็ลง ละเวิ้น กิล่าวิเกิินจรง แกิ้ไข หรือป็กิป็ิดข้อมี้ลใด ๆ หรือบิดเบือนข้อ
เทั็จจริงในบันทัึกิข้อมี้ลของบริษัทั หรือส่ังเสัริมีหรืออนุญาตุให้ใครกิ็ตุามีกิระทัำากิารดังกิล่าวิ 
ธุรกิรรมีทัั�งหมีดของคุณ ไมี่วิ่าจะมีีมี้ลค่ามีากิน้อยแค่ไหน ตุ้องได้รับกิารอนุญาตุ มีีกิารดำาเนิน
กิาร และมีีกิารบันทัึกิอย่างถึ้กิตุ้องเหมีาะสัมี 

หากิคุณพับสิั�งทัี�ไมี่ถึ้กิตุ้องในบันทัึกิข้อมี้ลของบริษัทั หรือพับวิ่ามีีผิ้้ทัี�ไมี่ได้ป็ฏิิบัตุิตุามี
กิระบวินกิารควิบคุมีภายใน คุณตุ้องกิล้าแจ้งและรายงานเหตุุกิารณ์โดยทัันทัี

ด้ นโยบายวิ่าด้วิยกิารป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎระเบียบด้านกิารตุ่อตุ้านกิารค้า ของเรา 

การเปิด้เผู้ยข้อม้ลัทางการเงินำแลัะการติรวิจสอบ	
นักิลงทัุนของเราและสัาธารณชนทัั�วิไป็ตุ้องกิารให้บริษัทัของเรายึดมีั�นในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสัุติย์ และกิฎหมีายกิ็กิำาหนดภาระผิ้กิพัันให้เราตุ้องรายงานเกิี�ยวิกิับ
ธุรกิิจของเรา รายได้ของเรา และสัภาวิะทัางกิารเงินของเราอย่างถึ้กิตุ้อง

หากิหน้าทัี�นี�เป็็นส่ัวินหนึ�งในควิามีรับผิิดชอบของคุณ คุณตุ้องเป็ิดเผิยข้อมี้ลให้ครบ
ถึ้วิน เป็็นธรรมี ถึ้กิตุ้อง เหมีาะสัมีตุ่อกิรอบเวิลา และสัามีารถึเข้าใจได้ โดยตุ้อง
เป็ิดเผิยไวิ้ในช่องทัางกิารสืั�อสัารตุ่อสัาธารณะของเรา รวิมีถึึงกิารเป็ิดเผิยข้อมี้ล
ตุามีระเบียบข้อบังคับและรายงานทัี�ยื�นตุ่อคณะกิรรมีาธิกิารตุลาดหลักิทัรัพัย์แห่ง
สัหรัฐอเมีริกิา และหน่วิยงานราชกิารอื�น ๆ นอกิจากินี� หากิหนึ�งในควิามีรับผิิดชอบ
ของคุณคือกิารส่ังข้อมี้ลเพืั�อกิารสืั�อสัาร กิารเป็ิดเผิย หรือกิารรายงานดังกิล่าวิ 
คุณตุ้องแน่ใจวิ่าข้อมี้ลทัี�คุณมีอบให้นั�นถึ้กิตุ้องและครบถึ้วิน 

นอกิจากินี� คุณยังมีีหน้าทัี�ตุ้องแจ้งข้อมี้ลอย่างเป็ิดเผิยและครบถึ้วิน และตุ้อง
ให้ควิามีร่วิมีมีืออย่างเตุ็มีทัี�กิับผิ้้สัอบบัญชี และ/หรือ ผิ้้ตุรวิจสัอบ สัำาหรับกิาร
ตุรวิจสัอบใด ๆ ขององค์กิรหรือกิารตุรวิจสัอบภายนอกิ หรือกิารตุรวิจทัาน
สัมีุดบัญชีและบันทัึกิข้อมี้ลของบริษัทั 

ด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิารเป็ิดเผิยข้อมี้ลของเรา

อย่ากระทำาการฉ้อโกง	
กิารรายงานทัางกิารเงินทัี�ถึ้กิตุ้อง
หมีายควิามีวิ่า คุณตุ้องไมี่: 

บิดเบือนข้อมี้ลทัางกิารเงินในสัมีุดบัญชีและ
บันทัึกิข้อมี้ลของบริษัทั 

เร่งหรือถึ่วิงตุ้นทัุนค่าใช้จ่ายซัึ�งเป็็นกิาร
ฝ่่าฝ่ืนหลักิกิารทัำาบัญชีทัี�ยอมีรับกิันโดย
ทัั�วิไป็ 

“กิารทัุ่มีช่องทัางกิารค้า” “กิารยัดเยียด
สิันค้า” หรือกิารเพิั�มียอดหรือลดยอดสิันค้า
ทัี�ขายในรายไตุรมีาสัหรือรายป็ีโดยกิารเร่ง
หรือชะลอกิารจัดส่ัง หรือจงใจขายสิันค้าให้
ในป็ริมีาณมีากิกิวิ่าทัี�ล้กิค้าตุ้องกิาร

ลงนามีในหนังสืัอแนบทั้ายหรือเอกิสัารอื�น
ใด ทัี�มีีกิารป็รับแกิ้หรือตุีควิามีในข้อตุกิลง
ของล้กิค้าทัี�มีีอย้่เดิมี โดยทัี�ฝ่่ายกิฎหมีายยัง
ไมี่ได้ตุรวิจสัอบและอนุมีัตุิ

แกิ้ไขจำานวินกิารผิลิตุเพืั�อให้สัอดคล้องกิับ
เป็้าหมีายด้านผิลผิลิตุ

นำาเสันอข้อมี้ลทัางกิารแพัทัย์ทัี�เป็็นเทั็จเพืั�อ
ให้ได้รับสิัทัธิป็ระโยชน์จากิควิามีทัุพัพัลภาพั 

รายงานเวิลาทัำางานทัี�เป็็นเทั็จ เพืั�อให้ได้
เงินค่าแรงมีากิขึ�น หรือเพืั�อหลีกิเลี�ยงกิาร
ลงโทัษในกิรณีทัี�มีาสัายหรือขาดงาน
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ควิามเป็นำส่วินำติัวิ	
ในบทับาทักิารทัำางานของคุณทัี� PepsiCo คุณอาจได้เข้าไป็
เกิี�ยวิข้องกิับข้อมี้ลส่ัวินบุคคลของผิ้้บริโภค ล้กิค้า เพืั�อน
ร่วิมีงาน และบุคคลอื�น ๆ เมีื�อดำาเนินธุรกิิจ กิล่าวิโดย
กิวิ้าง ๆ แล้วิ ข้อมี้ลส่ัวินบุคคลหมีายถึึงข้อมี้ลใด ๆ กิ็ตุามี
ทัี�กิารใช้เฉัพัาะข้อมี้ลนั�นหรือกิารนำาไป็ใช้ร่วิมีกิับข้อมี้ลอื�น 
อาจสัามีารถึระบุตุัวิตุนของบุคคลธรรมีดาได้โดยตุรงหรือ
โดยอ้อมี หากิคุณได้เข้าถึึงข้อมี้ลส่ัวินบุคคลในระหวิ่างกิาร
ป็ฏิิบัตุิงานของคุณ เราคาดหวิังให้คุณป็ฏิิบัตุิตุามีหลักิกิาร
ด้านควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิของ PepsiCo รวิมีถึึงนโยบายและ
กิฎหมีายทัั�งหมีดทัี�มีีบังคับใช้ เกิี�ยวิกิับกิารป็ระมีวิลข้อมี้ล
ดังกิล่าวิ เพืั�อป็กิป็้องข้อมี้ลจากิกิารนำาไป็ใช้ในทัางทัี�ผิิด 
กิารส้ัญหาย หรือกิารเป็ิดเผิย คุณตุ้อง:

• เข้าถึึง รวิบรวิมี และใช้ข้อมี้ลส่ัวินบุคคล เฉัพัาะทัี�จำาเป็็น
เทั่านั�น และตุ้องได้รับอนุญาตุให้ด้แลจัดกิารข้อมี้ล ด้วิย
เหตุุผิลทัางธุรกิิจทัี�ถึ้กิตุ้องตุามีกิฎหมีาย

• เป็ิดเผิยข้อมี้ลส่ัวินบุคคลเฉัพัาะตุ่อผิ้้ทัี�ได้รับอนุญาตุ  
หรือซััพัพัลายเออร์ทัี�มีีเหตุุผิลทัางธุรกิิจทัี�ชอบด้วิย
กิฎหมีายในกิารรับทัราบข้อมี้ล และผิ้้ทัี�มีีภาระผิ้กิพัันใน
กิารป็กิป็้องข้อมี้ล

• จัดเกิ็บ ส่ัง และทัำาลายข้อมี้ลส่ัวินบุคคลด้วิยวิิธีกิารทัี�
ป็ลอดภัยตุามีนโยบายและกิฎหมีายทัี�เกิี�ยวิข้อง

• รายงานกิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืนนโยบายของเรา กิารละเมีิด
ข้อมี้ล ทัั�งทัี�เกิิดขึ�นจริงและสังสััยวิ่าจะเกิิดขึ�น และควิามี
เสีั�ยงอื�น ๆ ทัี�มีีตุ่อข้อมี้ลส่ัวินบุคคล โดยตุิดตุ่อฝ่่าย
กิฎหมีายในทั้องถึิ�น ทัีมีกิำากิับด้แลควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิทัั�วิ
โลกิ (PepsiCoPrivacy@pepsico.com) หรือตุิดตุ่อ
บริกิารสัายด่วิน Speak Up 

ข้อม้ลัส่วินำบุคคลัใด้บ้างที�	
PepsiCo	เก็บรวิบรวิมแลัะ
ติ้องได้้รับการคุ้มครอง
PepsiCo ตุอ้งคุม้ีครองข้อมีล้ส่ัวินบคุคลทัั�งหมีด
ทัี�บรษัิทัเกิบ็รักิษาไวิ ้ซึั�งรวิมีถึึงขอ้มีล้ส่ัวินบคุคล
เกีิ�ยวิกัิบพันกัิงาน กิรรมีกิาร ผิ้บ้ริโภค ซััพัพัลายเอ
อร์ ผิ้รั้บจ้าง ลก้ิคา้ และผ้้ิถืึอหุ้นของเรา ตุวัิอย่าง
ของข้อมีล้ส่ัวินบคุคล รวิมีถึึงแตุไ่มีจ่ำากัิดเพีัยง ชื�อ 
หมีายเลขป็ระจำาตุวัิ ทัี�อย้อี่เมีล หมีายเลขโทัรศัพัทั์
ส่ัวินบคุคล ร้ป็ภาพั ทัี�อย้ ่IP, ID ของอปุ็กิรณ ์หรอื
ขอ้มีล้ตุำาแหนง่ทัี�ตุั�ง ดห้ลกัิกิารดา้นควิามีเป็็นส่ัวินตุวัิ  
ของเรา

หากิคุณมีีคำาถึามี โป็รดป็รึกิษาฝ่่ายกิฎหมีาย 
ในทั้องถึิ�นของคุณ

หลักิกิารวิ่าด้วิยควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิของเรา จะเป็็นตุัวิกิำาหนด
พืั�นฐานทัี�สัอดคล้องกิันทัั�วิโลกิ สัำาหรับกิารเกิ็บรวิบรวิมีและ
หลักิเกิณฑ์์กิารใช้งานข้อมี้ลส่ัวินบุคคล PepsiCo มีุ่งมีั�นทัี�จะ
ป็ฏิิบัตุิตุามีกิฎหมีายควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิทัี�เกิี�ยวิข้องในป็ระเทัศทัี�
เราดำาเนินธุรกิิจ รวิมีถึึงกิฎหมีายเกิี�ยวิกิับกิารถึ่ายโอนข้อมี้ล
ส่ัวินบุคคลบางอย่างข้ามีพัรมีแดน

ป็รึกิษากิับฝ่่ายกิฎหมีายในทั้องถึิ�นของคุณหากิคุณมีีข้อสังสััย
เกิี�ยวิกิับหลักิกิารด้านควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิของเรา และป็ระเภทั
ของข้อมี้ลทัี�ถึือวิ่าเป็็นข้อมี้ลส่ัวินบุคคลซัึ�งจะตุ้องได้รับกิาร
ด้แลเป็็นพิัเศษตุามีกิฎหมีายทั้องถึิ�นทัี�มีีผิลบังคับใช้

โป็รดด้ป็ระกิาศแจ้งเรื�องควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิสัำาหรับพันักิงาน 
ทัั�วิโลกิของเรา หลักิกิารด้านควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิ และนโยบาย
ควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิในทั้องถึิ�นทัี�มีีบังคับใช้
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การใชง้านำแลัะการปกป้องทรัพยากร
ของบริษัทอย่างเห่มาะสม
PepsiCo ตุ้องกิารให้คุณปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผัิด้ชอบัเสุม่อน้เป็น้เจ้าของ และใช้ทัรัพัยากิรของบริษัทัได้อย่างซัื�อตุรง
และมีีป็ระสิัทัธิผิล เพืั�อให้บริกิารล้กิค้าของเราได้ดียิ�งขึ�น สัร้างผิลกิำาไรจากิกิารป็ฏิิบัตุิงาน และสัร้างมี้ลค่าให้แกิ่ผิ้้ถึือ
หุ้นของเราและผิ้้มีีส่ัวินได้ส่ัวินเสีัยฝ่่ายอื�น ๆ ทัรัพัยากิรของบริษัทัครอบคลุมีถึึงสิันทัรัพัย์หลากิหลายป็ระเภทั ตุั�งแตุ่
ทัรัพัยากิรทัี�เป็็นร้ป็ธรรมีทัี�คุณจับตุ้องได้ อย่างเช่น ทัรัพัย์สิันทัางกิายภาพั ทัรัพัยากิรทัางกิารเงิน และสิันทัรัพัย์
อิเล็กิทัรอนิกิส์ั  
ไป็จนถึึงทัรัพัยากิรทัี�ไมี่เป็็นร้ป็ธรรมีแตุ่มีีส่ัวินสัำาคัญตุ่อควิามีสัำาเร็จระยะยาวิของเรา อย่างเช่น  
ทัรัพัย์สิันทัางป็ัญญาและข้อมี้ลทัี�เป็็นควิามีลับ 

ทรัพย์สินำทางกายภาพแลัะทรัพยากรทางการเงินำ
คุณมีีหน้าทัี�รับผิิดชอบในกิารใช้ทัรัพัย์สิันและทัรัพัยากิรของ PepsiCo อย่างเหมีาะสัมี ตุามีทัี�คุณได้รับเพืั�อนำาไป็ป็ฏิิบัตุิ
งานของคุณ ตุั�งแตุ่เครื�องมีือและอุป็กิรณ์ ไป็จนถึึงเงินทัุนของบริษัทั คุณตุ้องหลีกิเลี�ยงกิารใช้ทัรัพัยากิรของบริษัทั
ในทัางทัี�ผิิด ไมี่วิ่าจะในร้ป็แบบใดกิ็ตุามี รวิมีถึึงกิารนำาผิลิตุภัณฑ์์หรือวิัสัดุสิั�นเป็ลืองไป็ใช้ในเรื�องส่ัวินบุคคล กิารเรียกิ
เกิ็บค่าใช้จ่ายส่ัวินบุคคลจากิบัตุรเครดิตุของบริษัทั กิารใช้ยานพัาหนะของบริษัทัเพืั�อกิารขนส่ังส่ัวินบุคคลโดยไมี่ได้รับ
อนุญาตุ หรือกิารใช้หรือกิารขายเศษซัากิหรือทัรัพัย์สิันอื�น ๆ ของบริษัทัโดยไมี่ได้รับอนุญาตุ ดังทัี�ได้กิล่าวิไวิ้ข้างตุ้น 
คุณตุ้องไมี่โยกิย้ายสิันทัรัพัย์ผิ่านกิารยักิยอกิหรือกิารฉั้อโกิง 

ภาระผิ้กิพัันในกิารปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผัิด้ชอบัเสุม่อน้เป็น้เจ้าของ และกิารป็กิป็้องเงินทัุนของบริษัทั
นั�น มีีควิามีสัำาคัญเป็็นอย่างยิ�ง หากิคุณมีีอำานาจหน้าทัี�ในกิารสัั�งจ่าย กิารอนุมีัตุิค่าใช้จ่ายด้านกิารเดิน
ทัางและสิั�งบันเทัิง หรือเป็็นผิ้้จัดกิารงบป็ระมีาณและบัญชี กิ่อนใช้จ่ายด้วิยเงินทัุนของบริษัทั คุณตุ้อง
ดำาเนินกิารดังตุ่อไป็นี�อย้่เสัมีอ: 

•  ตุรวิจสัอบให้แน่ใจวิ่ามีีกิารใช้เงินทัุนอย่างเหมีาะสัมีเพืั�อวิัตุถึุป็ระสังค์ทัี�กิำาหนดไวิ้

• ได้รับกิารอนุมีัตุิทัี�จำาเป็็นกิ่อนสัร้างยอดค่าใช้จ่าย

• บันทัึกิกิารใช้จ่ายทัั�งหมีดอย่างถึ้กิตุ้อง 

•  ตุรวิจสัอบวิ่าค่าใช้จ่ายทัี�ตุั�งเบิกินั�นเกิี�ยวิข้องกิับธุรกิิจ มีีกิารบันทัึกิอย่างเหมีาะสัมี  
และเป็็นไป็ตุามีนโยบายของเรา 

ด้ นโยบายกิารใช้จ่ายอย่างชาญฉัลาดของเรา
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การปฏิิบัติิใช้การด้้แลั
รักษาควิามปลัอด้ภัยทาง
ข้อม้ลั
ในกิารป็้องกิันระบบสัารสันเทัศของเรา คุณควิรด้แล
ทัรัพัย์สิันใด ๆ ทัี�ได้รับมีอบและตุ้อง: 

ไมี่อนุญาตุให้ผิ้้อื�นเข้าถึึงอุป็กิรณ์
อิเล็กิทัรอนิกิส์ั หรือข้อมี้ลป็ระจำาตุัวิผิ้้ใช้
ของคุณ 

ไมี่ใช้บัญชีออนไลน์ทัี�ไมี่ป็ลอดภัย รวิมีถึึง
บัญชีสืั�อสัังคมี คุณตุ้องแน่ใจวิ่าได้เพิั�มี
ระดับควิามีป็ลอดภัยของรหัสัผิ่าน และตุั�ง
ค่ากิารตุรวิจสัอบสิัทัธิ�แบบสัองป็ัจจัย หากิ
เป็็นไป็ได้

ไมี่ป็ล่อยเครื�องคอมีพิัวิเตุอร์หรืออุป็กิรณ์
มีือถึือไวิ้โดยไมี่ได้เฝ่้าด้ ในขณะทัี�เดินทัาง
หรือ หรือเมีื�อย้่ในสัถึานทัี�ซัึ�งสิั�งเหล่านี�อาจ
ถึ้กิขโมียไป็ได้ 

ไมี่ดาวิน์โหลดซัอฟตุ์แวิร์หรือแอป็ทัี�ไมี่ได้
รับกิารอนุมีัตุิหรือไมี่มีีใบอนุญาตุลงบน
อุป็กิรณ์ของ PepsiCo

ไมี่ป็ิดใช้งาน ทัำาลาย หรือหลบเลี�ยงกิาร
ควิบคุมีควิามีป็ลอดภัยใด ๆ

สินำทรัพย์อิเลั็กทรอนำิกส์
ระบบเทัคโนโลยีสัารสันเทัศของเราเป็็นส่ัวินป็ระกิอบทัี�
สัำาคัญของกิารดำาเนินธุรกิิจของเรา และถึ้กิจัดหาไวิ้ให้เพืั�อ
วิัตุถึุป็ระสังค์ทัางธุรกิิจทัี�ได้รับอนุญาตุ

กิารใช้ระบบเหล่านี�ของคุณจะตุ้องป็ฏิิบัตุิตุามีนโยบายกิาร
ด้แลรักิษาควิามีป็ลอดภัยของข้อมี้ลของเรา และนโยบาย
นกิารใช้งานทัี�ยอมีรับได้ กิารใช้อุป็กิรณ์และระบบของ 
PepsiCo รวิมีถึึงโทัรศัพัทั์ อีเมีล และอินเทัอร์เน็ตุ เพืั�อ
กิิจกิรรมีส่ัวินตุัวิ สัามีารถึกิระทัำาได้ ตุราบเทั่าทัี�กิารใช้งานดัง
กิล่าวินั�น:

• ไมี่เกิินขอบเขตุควิามีสัมีเหตุุสัมีผิลและเกิิดขึ�นเป็็นครั�งคราวิ

• ไมี่รบกิวินกิารป็ฏิิบัตุิงานของคุณหรือของบุคคลอื�น ๆ

• ไมี่เกิี�ยวิข้องกิับเนื�อหาทัี�ผิิดกิฎหมีาย แสัดงออกิเรื�องเพัศ
อย่างโจ่งแจ้ง เป็็นเรื�องกิารเมีือง มีีกิารเลือกิป็ฏิิบัตุิ  
หรือเป็็นเนื�อหาทัี�ไมี่เหมีาะสัมี

• ไมี่ได้เกิี�ยวิข้องกิับผิลป็ระโยชน์ทัางธุรกิิจจากิภายนอกิ

• ไมี่ได้นำามีัลแวิร์ทัี�เป็็นอันตุรายเข้าส่้ัทัรัพัยากิรสัารสันเทัศ
ของ PepsiCo ผิ่านอุป็กิรณ์ภายนอกิหรือกิารดาวิน์โหลด
เนื�อหาทัี�ไมี่ได้รับอนุญาตุ

• ไมี่ได้ฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณหรือนโยบายใด ๆ ของบริษัทั

คุณไมี่ควิรคาดหวิังถึึงควิามีเป็็นส่ัวินตุัวิจากิกิารใช้ทัรัพัยากิร
สัารสันเทัศของ PepsiCo ข้อมี้ลใดกิ็ตุามีทัี�คุณสัร้าง แบ่งป็ัน 
หรือดาวิน์โหลดลงบนระบบของบริษัทั จะถึือวิ่าเป็็นข้อมี้ลของ
บริษัทั PepsiCo ขอสังวินสิัทัธิในกิารตุิดตุามี บันทัึกิ เป็ิดเผิย 
ตุรวิจสัอบ และลบข้อมี้ล โดยไมี่มีีกิารแจ้งล่วิงหน้า สัำาหรับ
ลักิษณะและเนื�อหาของกิิจกิรรมีทัี�พันักิงานใช้อีเมีล โทัรศัพัทั์ 
ข้อควิามีเสีัยง อินเทัอร์เน็ตุ และระบบอื�น ๆ ของบริษัทั ภาย
ใตุ้ขอบเขตุทัี�กิฎหมีายทั้องถึิ�นอนุญาตุ 

คุณตุ้องตุรวิจสัอบให้แน่ใจวิ่า บุคคลทัี�สัามีทัุกิรายทัี�คุณมีีส่ัวิน
ร่วิมีหรือทัำางานด้วิย ซัึ�งได้รับสิัทัธิ�ให้เข้าถึึงข้อมี้ล ระบบ หรือ
บริกิารด้านสัารสันเทัศใด ๆ ของ PepsiCo มีีกิารป็ฏิิบัตุิ
ตุามีนโยบายกิารด้แลรักิษาควิามีป็ลอดภัยทัางข้อมี้ลของ 
PepsiCo ด้วิยเช่นกิัน และพัวิกิเขารับทัราบถึึงหน้าทัี�ควิามีรับ
ผิิดชอบของตุนเองในกิารยึดถึือป็ฏิิบัตุิตุามีข้อกิำาหนดด้าน
กิารรักิษาควิามีป็ลอดภัยทัี�มีีของ PepsiCo

หากิคุณสังสััยวิ่ามีีเหตุุกิารณ์ทัี�เกิี�ยวิข้องกิับกิารรักิษาควิามี
ป็ลอดภัย หรือมีีกิารละเมีิดข้อมี้ล หรือหากิรับทัราบถึึง
สัถึานกิารณ์ทัี�ข้อมี้ลตุกิอย้่ในควิามีเสีั�ยง รวิมีถึึงกิารส้ัญหาย
หรือกิารโจรกิรรมีแล็ป็ทั็อป็หรืออุป็กิรณ์มีือถึือ หรือเกิิดกิาร 
ตุิดมีัลแวิร์ โป็รดรายงานสัถึานกิารณ์ตุ่อหัวิหน้างานของคุณ  
ทัีมีสันับสันุนด้านเทัคนิคในทั้องถึิ�น หรือฝ่่ายบริกิารช่วิยเหลือ  
(Help Desk)

ด้ นโยบายควิามีป็ลอดภัยของข้อมี้ลและนโยบายกิารใช้งานทัี�
ยอมีรับได้ ของเรา
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ทรัพย์สินำทางปัญญา
ทัรัพัย์สิันทัางป็ัญญาของ PepsiCo เป็็นสิันทัรัพัย์ลำ�าค่า
ทัี�สัั�งสัมีจากิกิารทัำางานหนักิมีานานนับป็ี และตุ้องได้รับ
กิารป็กิป็้องอย้่เสัมีอ ทัรัพัย์สิันทัางป็ัญญาจะรวิมีถึึง 
เครื�องหมีายกิารค้า แบรนด์ ชื�อโดเมีน บัญชีสืั�อสัังคมี กิาร
ออกิแบบบรรจุภัณฑ์์ โลโกิ้ ลิขสิัทัธิ� สิั�งป็ระดิษฐ์ สิัทัธิบัตุร 
และควิามีลับทัางกิารค้าของเรา

คุณตุ้องไมี่อนุญาตุให้บุคคลทัี�สัามีใช้เครื�องหมีายกิารค้า
หรือทัรัพัย์สิันทัางป็ัญญาอื�น ๆ ของเราโดยทัี�ยังไมี่ได้รับ
อนุญาตุอย่างเหมีาะสัมี และตุ้องมีีกิารทัำาข้อตุกิลงสิัทัธิ�กิาร
ใช้งานทัี�ได้รับอนุมีัตุิจากิฝ่่ายกิฎหมีาย นอกิจากินี� ไมี่ควิรใช้
เครื�องหมีายกิารค้าของเราในลักิษณะทัี�เป็็นเรื�องเสืั�อมีเสีัย 
หมีิ�นป็ระมีาทั หรือน่ารังเกิียจ

ทัรัพัย์สิันทัางป็ัญญาของเรายังรวิมีถึึงผิลิตุภัณฑ์์ทัี�เป็็นผิล
งานของพันักิงานอีกิด้วิย ในฐานะพันักิงานของบริษัทั งานใด
กิ็ตุามีทัี�คุณสัร้างขึ�นมีาในส่ัวินทัี�เชื�อมีโยงกิับภาระหน้าทัี�ของ
คุณ และ/หรือกิารใช้เวิลา ทัรัพัยากิร และข้อมี้ลของบริษัทั  
ไมี่วิ่าจะทัั�งหมีดหรือบางส่ัวิน จะถึือวิ่าเป็็นของ PepsiCo 
ตุัวิอย่างเช่น สิั�งป็ระดิษฐ์ ควิามีคิด กิารค้นพับ กิารป็รับป็รุง 
งานศิลป็ะ กิระบวินกิาร กิารออกิแบบ ซัอฟตุ์แวิร์ หรือวิัสัดุ
อื�น ๆ ทัี�คุณอาจช่วิยสัร้างหรือเขียนสัำาหรับงานของคุณเพืั�อ
บริษัทัของเรา จะถึือวิ่าเป็็นผิลงานของ PepsiCo

ชื�อโดเมีนและบัญชสืีั�อสัังคมีทัี�มีเีครื�องหมีายกิารค้าของ 
PepsiCo หรอืทัรัพัยสิ์ันทัางป็ญัญาอื�น ๆ ตุอ้งไดร้บักิารจด
ทัะเบยีนในชื�อของนิติุบุคคล PepsiCo ทัี�เหมีาะสัมีผิา่นบุคคล
ตุดิตุ่อจากิฝ่า่ย IT ทัี�ไดร้บัอนญุาตุ และตุอ้งไมีใ่ช้ชื�อพันกัิงาน
รายบคุคล หรอืทัี�ป็รกึิษา หรอืหน่วิยงานภายนอกิ คุณตุ้อง
เป็ดิเผิยถึงึสิั�งป็ระดษิฐห์รอืงานสัรา้งสัรรคใ์ด ๆ ทีั�เกิี�ยวิขอ้ง
กิบัธรุกิจิของเราโดยทันัทีั เพืั�อใหผ้ิลงานดังกิล่าวิไดร้บักิาร
คุ้มีครองเชน่เดยีวิกินักัิบทัรพััยสิ์ันทัางป็ญัญาของบรษัิทัของ
เรา 
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แมี้แตุ่ภายในบริษัทัของเราและในหมี้่ผิ้้ร่วิมีงานของคุณ
เอง คุณควิรแบ่งป็ันข้อมี้ลตุามีคำาแนะนำากิารจำาแนกิ
ป็ระเภทัข้อมี้ล และตุ้องอย้่บนพืั�นฐานของควิามีจำาเป็็น
ตุ้องทัราบ นอกิจากินี� คุณยังมีีหน้าทัี�ในกิารป็กิป็้อง
ข้อมี้ลอิเล็กิทัรอนิกิส์ัในควิามีครอบครองของคุณ รวิมี
ถึึงเมีื�ออย้่นอกิระบบ PepsiCo เมีื�อใช้แล็ป็ทั็อป็ทัี�ไมี่ใช่
ของ PepsiCo อุป็กิรณ์เคลื�อนทัี� และ/หรือกิารเชื�อมี
ตุ่อเครือข่ายระยะไกิล

ด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยควิามีลับทัางกิารค้า
และ มีาตุรฐานกิารจำาแนกิป็ระเภทัข้อมี้ล ของเรา

คุณควิรปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผัิด้ชอบัเสุม่อน้เป็น้
เจ้าของ และทัำาควิามีเข้าใจข้อมี้ลทัี�คุณตุ้องใช้งานและ
กิารจำาแนกิป็ระเภทัทัี�เกิี�ยวิข้อง PepsiCo จำาแนกิข้อมี้ล
ออกิเป็็นสีั�กิลุ่มี: ข้อมี้ลจำากิัด (PEPSICO RESTRICTED) 
ข้อมี้ลทัี�เป็็นควิามีลับ (PEPSICO CONFIDENTIAL) ข้อมี้ล
ภายใน (PEPSICO INTERNAL) และข้อมี้ลสัาธารณะ 
(PEPSICO PUBLIC) กิารจำาแนกิป็ระเภทัจะจัดตุามีระดับ
ควิามีอ่อนไหวิและควิามีเสีั�ยงทัี�มีีตุ่อ PepsiCo หากิข้อมี้ล
ถึ้กิเป็ิดเผิยหรือแกิ้ไขเป็ลี�ยนแป็ลงอย่างไมี่เหมีาะสัมี ข้อมี้ล
แตุ่ละกิลุ่มีจะมีีขุดกิารควิบคุมีทัี�กิำาหนดไวิ้ เพืั�อให้แน่ใจวิ่า
ข้อมี้ลจะได้รับกิารป็กิป็้อง เช่น กิารตุรวิจสัอบยืนยันผิ้้ใช้
และกิารเข้ารหัสัข้อมี้ล 

คุณตุ้องใช้ควิามีระมีัดระวิังรอบคอบอย่างสัมีเหตุุสัมีผิลอ
ย้่เสัมีอเพืั�อป็กิป็้องข้อมี้ลทัี�เกิี�ยวิข้องกิับ PepsiCo ล้กิค้า 
ซััพัพัลายเออร์ พัันธมีิตุรทัางธุรกิิจ และบุคคลทัี�สัามีอื�น ๆ 
ซัึ�งเป็็นข้อมี้ลทัี�เป็็นควิามีลับ มีีควิามีละเอียดอ่อนตุ่อกิาร
แข่งขัน และ/หรือ มีีกิรรมีสิัทัธิ� คุณตุ้องถึือวิ่าข้อมี้ลของ
บริษัทัควิรได้รับกิารป็กิป็้อง เวิ้นแตุ่คุณจะได้รับกิารบ่งชี�ทัี�
ชัดเจนวิ่า PepsiCo ได้เผิยแพัร่ข้อมี้ลออกิส่้ัสัาธารณะแล้วิ 
และ/หรือ ข้อมี้ลได้รับกิารจำาแนกิวิ่าเป็็นข้อมี้ลสัาธารณะ

คุณตุ้องไมี่เป็ิดเผิยข้อมี้ลทัี�จำากิัด ข้อมี้ลทัี�เป็็นควิามีลับ 
หรือข้อมี้ลภายใน ตุ่อบุคคลใดกิ็ตุามีนอกิ PepsiCo แมี้วิ่า
พัวิกิเขาจะเป็็นสัมีาชิกิในครอบครัวิของคุณ เวิ้นแตุ่กิาร
เป็ิดเผิยนั�น: 

• ได้รับอนุญาตุอย่างเหมีาะสัมี 

• เกิี�ยวิข้องกิับควิามีจำาเป็็นทัางธุรกิิจทัี�ถึ้กิตุ้องตุามี
กิฎหมีายและกิำาหนดไวิ้อย่างชัดเจน

• อย้่ภายใตุ้ข้อตุกิลงในกิารรักิษาควิามีลับทัี�เป็็นลาย
ลักิษณ์อักิษร ซัึ�งได้รับอนุมีัตุิจากิฝ่่ายกิฎหมีาย

การปกป้องข้อม้ลัของ	PEPSICO
ติัวิอย่างของข้อม้ลัที�เป็นำควิามลัับ
แลัะข้อม้ลัที�จำากัด้	ของ	PEPSICO	
ได้้แก่อะไรบ้าง
ข้อมี้ลทัี�จำากิัดของ PEPSICO 
ป็ระกิอบไป็ด้วิย ส้ัตุร ข้อมี้ล
กิารควิบรวิมีกิจิกิารและกิารซัื�อ
กิิจกิาร แผินธุรกิิจและกิลยุทัธ์
ขององค์กิร ข้อมี้ลผิลป็ระกิอบ
กิารทัางกิารเงิน กิารคาด
กิารณ์ กิารป็รับโครงสัร้าง
หรือกิารเป็ลี�ยนแป็ลงฝ่่าย
บริหารทัี�สัำาคัญ และข้อมี้ล
สุัขภาพัส่ัวินบุคคล 

ข้อมี้ลทัี�เป็็นควิามีลับของ 
PEPSICO จะรวิมีถึึง ข้อมี้ล 
ทัี�เกิี�ยวิข้องกิับกิารจ่าย 
เงินเดือน สััญญาทัี�ทัำากิับ 
ซััพัพัลายเออร์ กิารกิำาหนด 
ราคาและเงื�อนไขอื�น ๆ ในข้อ
ตุกิลงทัี�ทัำากิับล้กิค้า กิารขาย 
กิระบวินกิารผิลิตุ กิารวิิจัย 
ข้อมี้ลผิลิตุภัณฑ์์หรือข้อมี้ล
กิารตุลาดกิ่อนเป็ิดตุัวิ และ
รายงานกิารฝ่่าฝ่ืนกิฎหมีายทัี�
อาจเกิิดขึ�น

โป็รดด้ มีาตุรฐานกิารจำาแนกิ
ป็ระเภทัข้อมี้ล ของเราสัำาหรับ
รายละเอียดเพิั�มีเตุิมี

สิทธุิของคุณ	
ในำฐานำะพนำักงานำ
โป็รดทัราบวิ่าภาระผิ้กิพัันในกิารรักิษาควิามีลับ
นี� ไมี่ได้ยับยั�งคุณจากิกิารแจ้งข้อวิิตุกิกิังวิล 
เกิี�ยวิกิับกิารละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณ
หรือข้อกิฎหมีายทัี�อาจเกิิดขึ�นภายในบริษัทั 
หรือทัี�อาจเกิิดขึ�นกิับหน่วิยงานราชกิาร ไมี่วิ่าจะ
ในระหวิ่างทัี�คุณอย้่ในสัถึานะพันักิงาน หรือหลัง
จากิทัี�พ้ันสัถึานะพันักิงานไป็แล้วิ โดยเฉัพัาะ
อย่างยิ�ง คุณยังสัามีารถึยื�นเรื�องร้องเรียน
ตุ่อหน่วิยงานราชกิาร ส่ังกิารสืั�อสัาร ให้ข้อมี้ล 
หรือเข้าร่วิมีในกิารสืับสัวินหรือกิารดำาเนินกิาร
ของหน่วิยงานราชกิารได้
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ข้อห่้ามเกี�ยวิกับการซื่่�อขายห่ลััก
ทรัพย์โด้ยใช้ข้อม้ลัภายในำ
ในขณะทัี�ป็ฏิิบัตุิหน้าทัี�ของคุณ คุณอาจได้รับข้อมี้ลทัี�เป็็น
ควิามีลับบางอย่าง ซัึ�งถึือวิ่าเป็็น “ข้อมี้ลสัาระสัำาคัญทัี�ยังไมี่ได้
เป็ิดเผิยตุ่อสัาธารณะ” ของ PepsiCo และของหนึ�งในล้กิค้า 
ซััพัพัลายเออร์ พัันธมีิตุรทัางธุรกิิจ หรือบุคคลทัี�สัามีอื�น ๆ 
ของบริษัทั

ข้อมี้ลจะได้รับกิารพิัจารณาวิ่าเป็็น “ข้อมี้ลสัาระสัำาคัญทัี�ยังไมี่
ได้เป็ิดเผิยตุ่อสัาธารณะ” เมีื�อยังมีิได้มีีกิารเผิยแพัร่ในวิงกิวิ้าง
ออกิส่้ัสัาธารณะ และเป็็นข้อมี้ลทัี�นักิลงทัุนทัี�มีีควิามีสัมีเหตุุ
สัมีผิล จะมีองวิ่ามีีควิามีสัำาคัญตุ่อกิารตุัดสิันใจซัื�อ ขาย หรือ
ถึือหลักิทัรัพัย์บางอย่าง เช่น รายรับ กิารคาดกิารณ์ แผิน
และกิลยุทัธ์ของธุรกิิจ กิารป็รับโครงสัร้างครั�งสัำาคัญ กิาร
ควิบรวิมี กิารซัื�อกิิจกิาร กิารขายกิิจกิาร กิารรีแฟรนไชส์ั หรือ
กิารร่วิมีค้าครั�งสัำาคัญทัี�อาจเกิิดขึ�น ข้อมี้ลกิารขาย กิารวิิจัย 
กิารพััฒนาผิลิตุภัณฑ์์ใหมี่ทัี�สัำาคัญ กิารได้ทัำาหรือกิารส้ัญเสีัย
สััญญาทัี�สัำาคัญ กิารเป็ลี�ยนแป็ลงของฝ่่ายบริหารทัี�สัำาคัญ 
กิารเป็ลี�ยนแป็ลงผิ้้ตุรวิจสัอบ หรือกิารเพิักิถึอนรายงานผิ้้
ตุรวิจสัอบ และเหตุุกิารณ์และกิรณีด้านควิามีป็ลอดภัยทัาง
ไซัเบอร์ทัี�สัำาคัญ ซัึ�งเกิี�ยวิข้องกิับหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo

คุณตุ้องไมี่ทัำาธุรกิรรมีในหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo (เช่น 
หุ้นสัามีัญ ตุราสัารหนี� สิัทัธิในกิารซัื�อหุ้น หรือหน่วิยหุ้น
ทัี�จำากิัด) หรือหลักิทัรัพัย์ของบริษัทัอื�นทัี�เกิี�ยวิข้องกิับ 
PepsiCo หรือให้คำาแนะนำาแกิ่บุคคลอื�นเพืั�อกิระทัำากิารดัง
กิล่าวิ ในขณะทัี�คุณครอบครองข้อมี้ลสัาระสัำาคัญทัี�ยังไมี่
ได้เป็ิดเผิยตุ่อสัาธารณะเกิี�ยวิกิับ PepsiCo หรือบริษัทั
ดังกิล่าวิ ข้อห้ามีนี�จะรวิมีถึึงธุรกิรรมีทัุกิป็ระเภทัในกิารซัื�อ
หรือขายหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo กิารใช้สิัทัธิในตุราสัาร

หุ้น กิารขายหน่วิยหุ้นจำากิัด และกิารเพิั�มีหรือลดป็ริมีาณ
กิารลงทัุนในหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo ผิ่าน 401(k) ของ
คุณ 

ข้อห้ามีกิารซัื�อขายหลักิทัรัพัย์โดยใช้ข้อมี้ลภายในนี� ยังมีีผิล
บังคับใช้กิับสัมีาชิกิในครอบครัวิของคุณหรือบุคคลอื�นใดทัี�
อาศัยอย้่ในครัวิเรือนของคุณ และหน่วิยงานใดกิ็ตุามี ทัี�ทัำา
ธุรกิรรมีกิับหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo ทัี�คุณมีีอิทัธิพัลหรือมีี
อำานาจควิบคุมี ใครกิ็ตุามีทัี�ซัื�อขายหลักิทัรัพัย์โดยอาศัยข้อมี้ล
สัาระสัำาคัญทัี�ยังไมี่ได้เป็ิดเผิยตุ่อสัาธารณะ หรือให้เบาะแสั
เกิี�ยวิกิับข้อมี้ลดังกิล่าวิตุ่อผิ้้อื�น จะตุ้องรับโทัษขั�นรนแรง  
โดยอาจรวิมีถึึงโทัษป็รับและโทัษจำาคุกิทัี�ร้ายแรง ภายใตุ้
กิฎหมีายทัี�มีีบังคับใช้

นอกิจากินี� คุณยังไมี่ได้รับอนุญาตุให้ดำาเนินกิารดังตุ่อไป็นี�:

เข้าร่วิมีในกิิจกิรรมีทัี�ออกิแบบมีาเพืั�อกิีด 
ขวิางหรือหักิล้างมี้ลค่าตุลาดทัี�ลดลงใด ๆ 
ของหุ้น PepsiCo (รวิมีถึึงกิารซัื�อตุราสัาร
ทัางกิารเงิน เช่น สััญญาซัื�อขายล่วิงหน้า
แบบชำาระเงินกิ่อน กิารซัื�อขายสักิุลเงินใน
กิรอบป็ระมีาณกิาร กิารแลกิเป็ลี�ยนเงินทัุน
หรือกิารสัลับตุราสัารทัุน หรือกิารเข้าร่วิมีใน
กิารขายเพืั�อเกิ็งกิำาไร)

ใช้หุ้นหรือตุราสัารสิัทัธิทัี�จะซัื�อหรือขายหุ้น
ของ PepsiCo เป็็นหลักิคำ�าป็ระกิันสัำาหรับ
เงินกิ้้หรืออื�น ๆ

ถึือหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo  
ไวิ้ในบัญชีมีาร์จิ�น
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ผู้ลัประโยชนำ์ทับซื่้อนำ	
คุณควิรหลีกิเลี�ยงผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อน หรือกิารถึ้กิมีองวิ่ามีีผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อน ระหวิ่างผิลป็ระโยชน์ส่ัวินบุคคลของคุณและผิล
ป็ระโยชน์ของบริษัทั คุณตุ้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสัุติย์ เพืั�อสัังเกิตุและหลีกิเลี�ยงผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อนทัี�อาจแทัรกิแซังควิามี
สัามีารถึของคุณในกิารตุัดสิันใจทัางธุรกิิจได้อย่างเป็็นกิลาง โดยเฉัพัาะอย่างยิ�ง เมีื�อควิามีสััมีพัันธ์ส่ัวินบุคคล กิารทัำางานนอกิ
บริษัทั หรือกิารลงทัุน เข้ามีาเกิี�ยวิข้อง ผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อนอาจเกิิดขึ�นเมีื�อคุณ:

• มีีส่ัวินเกิี�ยวิข้องกิับกิิจกิรรมีทัี�แข่งขันหรือด้เหมีือนวิ่าจะแข่งขันกิับผิลป็ระโยชน์ของบริษัทั 

• ทัำาใหก้ิารตัุดสิันใจทัางธรุกิิจของคณุอย้ภ่ายใตุ้อทิัธพิัล หรอืดเ้หมีอืนวิา่จะอย้ภ่ายใตุอ้ทิัธพิัลของผิลป็ระโยชนห์รอืมีติุรภาพัส่ัวินตุวัิ

• ใช้โอกิาสั ทัรัพัย์สิัน ข้อมี้ล หรือทัรัพัยากิรทัางธุรกิิจองบริษัทั เพืั�อผิลป็ระโยชน์ส่ัวินตุัวิหรือป็ระโยชน์ของบุคคลอื�น ๆ

• วิ่าจ้าง เป็็นหัวิหน้างาน หรือเป็็นผิ้้บังคับบัญชาสัายตุรงหรือทัี�ไมี่ใช่สัายตุรง ของสัมีาชิกิในครอบครัวิ ค้่รักิ หรือเพืั�อนสันิทั  
หรือมีีอำานาจในกิารโน้มีน้าวิโอกิาสัในกิารจ้างงานหรือกิารจ่ายค่าตุอบแทันของบุคคลดังกิล่าวิ

• มีีกิิจกิรรมีหรือกิารจ้างงานจากิภายนอกิ ทัี�ส่ังผิลในเชิงลบตุ่อกิารป็ฏิิบัตุิงานของคุณ หรือแทัรกิแซังควิามีรับผิิดชอบทัี�คุณมีี
ตุ่อ PepsiCo 

• ทัำางาน ให้บริกิาร มีีผิลป็ระโยชน์ทัางกิารเงิน หรือได้รับป็ระโยชน์ส่ัวินตุัวิใด ๆ จากิซััพัพัลายเออร์ ล้กิค้า หรือค้่แข่งในป็ัจจุบัน
หรือทัี�คาดหมีาย หรือมีีสัมีาชิกิในครอบครัวิทัี�เป็็นบุคคลดังกิล่าวิ โดยทัั�วิไป็แล้วิ กิรณีเหล่านี�ไมี่ได้กิ่อให้เกิิดผิลป็ระโยชน์ทัับ
ซั้อนถึ้าหากิคุณหรือสัมีาชิกิในครอบครัวิถึือผิลป็ระโยชน์ควิามีเป็็นเจ้าของหุ้นอย้่ในระดับทัี�ไมี่มีากิ (ป็กิตุิแล้วิจะตุ้องน้อยถึือผิล
ป็ระโยชน์ของตุราสัารทัุนกิวิ่า 1%) 

การมีผู้ลัประโยชนำ์ทับซื่้อนำนำั�นำไม่จำาเป็นำวิ่าจะฝ่่าฝื่นำห่ลัักจรรยา
บรรณเสมอไป	แติ่การที�ไม่เปิด้เผู้ยผู้ลัประโยชนำ์ทับซื่้อนำติ่างห่าก	
ที�ถี่อวิ่าเป็นำการฝ่่าฝื่นำ
คุณตุ้องเป็ิดเผิยให้บริษัทัทัราบทัันทัีเมีื�อมีีผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อนเกิิดขึ�นจริงหรือ
อาจเกิิดขึ�น โดยเข้าไป็ทัี�www.disclose.ethicspoint.com และตุ้องเป็ิด
เผิยข้อมี้ลเป็็นป็ระจำาทัุกิป็ี ในระหวิ่างกิารฝ่ึกิอบรมี เมีื�อได้รับกิารร้องขอ
ให้กิระทัำากิารดังกิล่าวิ กิารดำาเนินกิารเช่นนี� จะทัำาให้บริษัทัสัามีารถึแจ้ง
ให้คุณทัราบเกิี�ยวิกิับวิิธีกิารทัี�ดีทัี�สุัด ในกิารหลีกิเลี�ยงควิามีขัดแย้ง และ
คุณจะได้ทัราบวิ่าตุ้องดำาเนินกิารอะไร หากิจำาเป็็น 

โป็รดด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อน

ในำการพิจารณาวิ่าคุณมีผู้ลั
ประโยชนำ์ทับซื่้อนำที�ควิรเปิด้
เผู้ยห่ร่อไม่นำั�นำ	โปรด้อ่านำ
ข้อม้ลัจากนำโยบายสากลัวิ่าด้้วิย
ผู้ลัประโยชนำ์ทับซื่้อนำ	เพ่�อด้้วิ่า
สถีานำการณ์ของคุณมีการกลั่าวิ
ถี้งไวิ้เป็นำการเฉพาะห่ร่อไม่
หากิไมี่มีี ให้ถึามีตุัวิเองด้วิยคำาถึามีเหล่านี�:

หากิคุณตุอบวิ่า ใช่ 
ในคำาถึามีใด ๆ กิ็ตุามี 

แสัดงวิ่าคุณมีีโอกิาสัทัี�จะ
เกิิดผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อน 
ซัึ�งคุณควิรจะตุ้องเป็ิด

เผิยข้อมี้ล 

ผิลป็ระโยชน์ภายนอกิของฉัันมีีอิทัธิพัล หรือด้
เหมีือนวิ่าจะมีีอิทัธิพัล ตุ่อควิามีสัามีารถึของฉัันใน
กิารตุัดสิันใจทัางธุรกิิจได้อย่างเหมีาะสัมีหรือไมี่

หากิสัาธารณะทัราบถึึง
สัถึานกิารณ์ดังกิล่าวิ ฉัันจะได้
รับควิามีอับอายหรือไมี่ บริษัทั
จะได้รับควิามีอับอายหรือไมี่

ฉัันอย้่ในตุำาแหน่งทัี�จะได้รับผิลป็ระโยชน์ส่ัวินตุัวิ หรือ
ด้เหมีือนวิ่าจะได้รับป็ระโยชน์จากิกิารมีีส่ัวินร่วิมีใน
สัถึานกิารณ์นี�หรือไมี่ เพืั�อนหรือญาตุิของฉัันอย้่ใน
ตุำาแหน่งทัี�จะได้รับผิลป็ระโยชน์หรือด้เหมีือนวิ่าจะ 
ได้รับป็ระโยชน์หรือไมี่

กิารเข้าร่วิมีในกิิจกิรรมีนี� จะแทัรกิแซังหรือด้
เหมีือนวิ่าจะแทัรกิแซัง ควิามีสัามีารถึของฉััน
ในกิารป็ฏิิบัตุิงานหรือไมี่

สัถึานกิารณ์ดังกิล่าวิทัำาให้ฉัันคำานึงถึึงผิลป็ระ 
โยชน์ของตุัวิเองกิ่อนผิลป็ระโยชน์ของ PepsiCo 
หรือไมี่ มีันด้เหมีือนจะเป็็นเช่นนั�นหรือไมี่
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http://www.disclose.ethicspoint.com/


การส่�อสารกับ
สาธุารณะ
การพ้ด้ในำที�สาธุารณะแลัะ
การติอบคำาถีามของส่�อ
PepsiCo มีุ่งมีั�นทัี�จะให้ข้อมี้ลทัี�ถึ้กิตุ้อง ชัดเจน สัมีบ้รณ์ และ
สัอดคล้องตุ่อเนื�องกิันตุ่อสัาธารณชน คุณจะตุ้องไมี่พ้ัดใน
นามีของบริษัทัของเรา หากิยังไมี่ได้รับอนุญาตุ

พันักิงานของ PepsiCo ไมี่ได้รับอนุญาตุให้ตุกิลงเข้าร่วิมี
กิารสััมีภาษณ์ หรือรับเป็็นวิิทัยากิารของภายนอกิ ไมี่วิ่าจะใน
ทัางธุรกิิจหรือเรื�องส่ัวินตุัวิ ซัึ�งจะมีีกิารพ้ัดคุยหรืออ้างอิงถึึง
บริษัทัของเรา หรือเผิยแพัร่วิิดีโอหรือเนื�อหาทัี�เป็็นลายลักิษณ์
อักิษรซัึ�งกิี�ยวิข้องกิับ PepsiCo หากิยังไมี่ได้รับกิารสันับสันุน
และกิารอนุมีัตุิ จากิเจ้าหน้าทัี�ทัีมีกิารสืั�อสัารของ PepsiCo 
นอกิจากินี� คุณตุ้องได้รับอนุญาตุจากิผิ้้จัดกิารของคุณ และ/
หรือบุคลากิรทัี�อาวิุโสัทัี�สุัดในทัีมีของคุณ โดยคุณตุ้องชี�แจง
ถึึงเหตุุผิลทัางธุรกิิจทัี�ชัดเจน 

หากิคุณได้รับกิารตุิดตุ่อและถึ้กิขอให้พ้ัดถึึงธุรกิิจของบริษัทั
กิับสืั�อมีวิลชน นักิลงทัุน หรือนักิวิิเคราะห์ตุลาด  
คุณตุ้องไมี่ให้ข้อมี้ลใด ๆ คุณควิรส่ังตุ่อพัวิกิเขาไป็ทัี� 
pepsicomediarelations@pepsico.com 

ด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยสืั�อ กิารพ้ัดในทัี�สัาธารณะ และสิั�ง
พิัมีพ์ั และ นโยบายสัากิลกิารเป็ิดเผิยข้อมี้ลของเรา สัำาหรับ
คำาแนะนำาเพิั�มีเตุิมี
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ติัวิอย่างสถีานำการณ์จริง
ของการใช้ส่�อสังคมที�ฝ่่าฝื่นำ
นำโยบายของเรา	
ผู้ลัติามมาที�คาด้ไม่ถี้ง	
โพัสัตุ์ภาพัถึ่ายจากิโรงงานของ PepsiCo ทัี�อาจเป็ิด
เผิยข้อมี้ลทัี�เป็็นกิรรมีสิัทัธิ�หรือละเมีิดควิามีเป็็นส่ัวิน
ตุัวิของเพืั�อนร่วิมีงาน PepsiCoโดยไมี่ได้ตุั�งใจ

ช่�อเสียงแค่ชั�วิคร้่	
โพัสัตุ์ภาพัถึ่ายส่ัวินตุัวิของผิ้้มีีชื�อเสีัยงหรือผิ้้
บริหารธุรกิิจทัี�มีาเยี�ยมี PepsiCo

ควิามรักของPEPSICO	
กิารโพัสัตุ์ข้อมี้ลเกิี�ยวิกิับผิลิตุภัณฑ์์หรือแคมีเป็ญ
ของ PepsiCo กิ่อนทัี�จะเผิยแพัร่อย่างเป็็นทัางกิาร 

พ้ด้เพ่�อติัวิคุณเอง	
กิารพ้ัดในนามีของ PepsiCo ในช่องทัางสืั�อสัังคมี
โดยไมี่ได้รับอนุญาตุ

ส่�อสังคม:	
เราสันับสันุนให้พันักิงานของ PepsiCo ภาคภ้มีิใจในควิามีสััมีพัันธ์ทัี�มีีกิับ PepsiCo และส่ังเสัริมีให้พัวิกิเขาเชื�อมีตุ่อกิับครอบครัวิ 
เพืั�อนฝ่้ง เพืั�อนร่วิมีงาน และผิ้้บริโภคทัั�วิโลกิ ผิ่านสืั�อสัังคมี ในขณะทัี�ใช้สืั�อสัังคมี โป็รดระวิังไวิ้วิ่า กิารโพัสัตุ์ข้อมี้ลบนช่องทัางสืั�อ
สัังคมีอาจนำาไป็ส่้ัผิลสืับเนื�องทัี�ไมี่คาดคิด ซัึ�งอาจส่ังผิลตุ่อทัั�งตุัวิคุณและ PepsiCo

เราคาดหวิังให้คุณเข้าใจและป็ฏิิบัตุิตุามีนโยบายสัากิลวิ่าด้วิยสืั�อสัังคมีของเรา เมีื�อมีีกิารใช้งานแพัลตุฟอร์มีสัังคมีเพืั�อธุรกิิจ หรือ
เมีื�อใช้สืั�อสัังคมีเพืั�อกิารทัำากิิจกิรรมีส่ัวินตุัวิ หากิคุณพับได้ระบุวิ่าตุนเองเป็็นพันักิงานของ PepsiCo และ/หรือกิำาลังใช้อุป็กิรณ์
หรือระบบของบริษัทั 

กิ่อนเข้าร่วิมีในกิิจกิรรมีบนสืั�อสัังคมี คุณตุ้องร้้จักิหน้าทัี�ควิามีรับผิิดชอบของคุณตุามีนโยบายของเรา รวิมีถึึง:

เนื�องควิามีจำาเพัาะของในสัหรัฐอเมีริกิา พันักิงานทัี�ได้รับค่าจ้างรายชั�วิโมีงและไมี่มีีหัวิหน้างาน  
ทัี�ป็ระจำากิารในสัหรัฐอเมีริกิา จะอย้่ภายใตุ้นโยบายทัี�ตุ่างออกิไป็ คุณสัามีารถึตุรวิจสัอบได้จากิทัี�
นี� คุณควิรป็รึกิษาฝ่่ายกิฎหมีายหรือทัีมีสืั�อสัารในทั้องถึิ�นของคุณ หากิคุณมีีคำาถึามีหรือไมี่แน่ใจวิ่า
เนื�อหามีีควิามีเหมีาะสัมีทัี�จะโพัสัตุ์หรือไมี่ สัำาหรับคำาถึามีเกิี�ยวิกิับนโยบายสืั�อสัังคมี โป็รดตุิดตุ่อทัี� 
PEPBrandProtection@PepsiCo.com

ด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยสืั�อสัังคมีออนไลน์ ของเรา สัำาหรับคำาแนะนำาฉับับเตุ็มี

อย่าบิดเบือนข้อเทั็จจริงเกิี�ยวิกิับตุัวิ
คุณหรือบริษัทั หรือพ้ัดในนามีของ
บริษัทั 

อย่าเป็ิดเผิยข้อมี้ลส่ัวินบุคคลเกิี�ยวิ
กิับพันักิงาน ผิ้้บริโภค ผิ้้มีาเยือน
หรือผิ้้ตุิดตุามีออนไลน์ หรือข้อมี้ล
ทัี�เป็็นกิรรมีสิัทัธิ� หรือข้อมี้ลทัี�เป็็น
ควิามีลับ เกิี�ยวิกิับ PepsiCo หรือ
พัันธมีิตุรทัางธุรกิิจ

หลีกิเลี�ยงเนื�อหาทัี�เป็็นกิารคุกิคามี 
หมีิ�นป็ระมีาทั หรือด้หมีิ�น และอาจ
เป็็นเนื�อหาทัี�อ่อนไหวิตุ่อวิัฒนธรรมี
สัากิล โป็รดจำาไวิ้วิ่าเนื�อหาบน
อินเทัอร์เน็ตุคงอย้่ตุลอดไป็
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การปฏิิบัติิห่นำ้าที�ด้้วิยควิามซื่่�อสัติย์	ในำโลัก
ของเรา
หลักิกิาร pep+ (PepsiCo Positive)                                 40

มี้ลนิธิ PepsiCo                                                            40

เป็็นพัลเมีืองดี                                                              41

กิิจกิรรมีทัางกิารเมีือง                                                    41

การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยความ 
ซื่่�อสััติย์
ในำโลักของเรา

ในฐานะองค์กิรทัี�มีีหลักิกิารและมีีฐานป็ฏิิบัตุิกิารใน
ทัุกิมีุมีโลกิ เราจึงจำาเป็็นตุ้องเคารพั สันับสันุน  
และลงทัุนให้กิับผิ้้คนและชุมีชนทัี�เราอย้่อาศัยและ
ทัำางาน

เรามีุ่งมีั�นทัี�จะใช้ฐานธุรกิิจระดับโลกิของเราเพืั�อ
รังสัรรค์ป็ระโยชน์ให้มีากิขึ�น โดยกิารสัร้างระบบ
อาหารทัี�ยั�งยืน และด้วิยกิารสัร้างสัรรค์ผิลิตุภัณฑ์์
ในลักิษณะทัี�จะเป็็นป็ระโยชน์ตุ่อผิ้้บริโภคของเรา 
ซััพัพัลายเออร์ของเรา ชุมีชนของเรา และโลกิของ
เรา นี�คือส่ัวินหนึ�งของพัันธกิิจเพืั�อเติิมความสุุขใน้
ทีุ่กรสุสัุมผััสุเพ่�อผั้้บัริโภค
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ห่ลัักการ	pep+	(PEPSICO	POSITIVE)
PepsiCo เชื�อวิา่เรามีีโอกิาสัทัี�จะเป็ลี�ยนแป็ลงวิธิทีัี�โลกิผิลติุ แจกิจา่ย บรโิภค และกิำาจดัอาหารและ
เครื�องดื�มี เราตุั�งเป็า้หมีายทัี�จะดำาเนนิกิารเหลา่นั�นโดยผิา่นหลกัิกิาร pep+ (PepsiCo Positive)

หลักิกิาร pep+ คือกิารป็ฏิิร้ป็เชิงกิลยุทัธ์แบบครบวิงจร ซัึ�งมีีควิามียั�งยืนและทัรัพัยากิรมีนุษย์
อย้่ทัี�ศ้นย์กิลางของวิิธีกิารทัี�บริษัทัสัร้างกิารเตุิบโตุและสัร้างคุณค่า โดยกิารดำาเนินธุรกิิจภายใน
ขอบเขตุทัี�คำานึงถึึงโลกิและจุดป็ระกิายกิารเป็ลี�ยนแป็ลงเชิงบวิกิให้กิับโลกิและมีนุษย์ เรากิำาลัง
ผิลักิดันกิารดำาเนินกิารตุามีหลักิกิาร pep+ และสัร้างควิามีคืบหน้าในสัามีเสัาหลักิดังตุ่อไป็นี�:

• Positive Agriculture (เกษตรกรรมเชิิงบวก): เรากิำาลังดำาเนินกิารเพืั�อจัดหาพืัชผิลและ
ส่ัวินผิสัมีตุ่าง ๆ ของเรา ด้วิยวิิธีกิารทัี�จะกิ้้คืนสัภาพัของผิืนดินและสัร้างควิามีแข็งแกิร่งให้
แกิ่ชุมีชนเกิษตุรกิร

• Positive Value Chain (ห่่วงโซ่่คุุณคุ่าเชิิงบวก): เรากิำาลังช่วิยสัร้างห่วิงโซั่คุณค่าแบบ
หมีุนเวิียนและไมี่แบ่งแยกิ

• Positive Choices (ทางเลืือกเชิิงบวก): เรากิำาลังสัร้างแรงบันดาลใจให้ผิ้้คนทัำากิารตุัดสิัน
ใจในทัางเลือกิทัี�จะสัร้างรอยยิ�มีมีากิขึ�นให้กิับพัวิกิเขาและโลกิโดยผิ่านแบรนด์ของเรา 

เรียนร้้เพิั�มีเตุิมีเกิี�ยวิกิับหลักิกิาร pep+

ม้ลันำิธุิ	PEPSICO	
PepsiCo มีุ่งมีั�นทัี�จะทัะนุบำารุงศักิยภาพัของชุมีชนทัั�วิโลกิ โดยกิารเป็็นผิ้้นำาส่้ัระบบอาหารทัี�มีี
ควิามียั�งยืนมีากิขึ�น มี้ลนิธิ PepsiCo ซัึ�งเป็็นหน่วิยงานกิารกิุศลของบริษัทั มีีบทับาทัสัำาคัญ
ในกิารลงทัุนในด้านควิามีมีั�นคงทัางอาหาร กิารเข้าถึึงนำ�าทัี�ป็ลอดภัย และโอกิาสัทัางเศรษฐกิิจ 
โดยหลักิแล้วิ มี้ลนิธิได้มีอบเงินทัุนสันับสันุนให้แกิ่องค์กิรไมี่แสัวิงผิลกิำาไร เพืั�อสันับสันุนกิารมีี
ส่ัวินร่วิมีของพันักิงานในชุมีชนทั้องถึิ�นและกิารช่วิยเหลือบรรเทัาภัยพิับัตุิ

จากิกิารทัำางานร่วิมีกิับพัันธมีิตุรในทั้องถึิ�น และกิารลงทัุนเพืั�อสัร้างควิามีแตุกิตุ่างมีาหลาย
ทัศวิรรษ มี้ลนิธิ PepsiCo ได้เห็นกิารพััฒนาศักิยภาพัทัี�น่าทัึ�งของชุมีชนทัั�วิโลกิทัี�บริษัทัป็ระกิอบ
กิิจกิารอย้่

POSITIVE	
AGRICULTURE	

(เกษติรกรรมเชิงบวิก)

POSITIVE	VALUE	
CHAIN		

(ห่่วิงโซื่่คุณค่าเชิงบวิก)

POSITIVE	CHOICES	
(ทางเลั่อกเชิงบวิก)

pep+ ป็ระกำอบข้้�นื่ด้้วยเส่�หลักำส่�มป็ระกำ�รค่อ:
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https://www.pepsico.com/pepsicopositive


เป็นำพลัเม่องด้ี
เราฉัลองควิามีสัำาเร็จและสันับสันุนให้คุณตุอบแทันสัังคมี
ของคุณ โดยกิารเข้าร่วิมีในโครงกิารช่วิยเหลือของ
บริษัทั กิารเป็็นอาสัาสัมีัคร และแนวิทัางอื�น ๆ ทัี�มีีควิามี
หมีายสัำาหรับคุณ PepsiCo ภ้มีิใจในกิารเป็็นพัันธมีิตุร
กิับองค์กิรไมี่แสัวิงหาผิลกิำาไรทัี�มีีควิามีมีุ่งมีั�นร่วิมีกิันใน
ด้านควิามีมีั�นคงทัางอาหาร กิารเข้าถึึงนำ�าทัี�ป็ลอดภัย และ
โอกิาสัทัางเศรษฐกิิจ

พันักิงานมีีโอกิาสัเข้าร่วิมีเป็็นอาสัาสัมีัครในกิิจกิรรมีทัี�
บริษัทัสันับสันุน ซัึ�งจะเป็็นโครงกิารทัี�สัอดคล้องกิับหลักิ
กิาร pep+ ของเรา เมีื�อมีีส่ัวินร่วิมีในกิิจกิรรมีกิารกิุศล
ส่ัวินบุคคล อย่าลืมีขออนุมีัตุิกิ่อนทัี�จะให้คำามีั�นสััญญาเกิี�ยวิ
กิับกิารใช้เงินทัุนหรือสิันทัรัพัย์ใด ๆ ของบริษัทั องค์กิรไมี่
แสัวิงหากิำาไรทัี�คุณเลือกิให้กิารสันับสันุนและมีีคุณสัมีบัตุิ
เหมีาะสัมีอาจมีีสิัทัธิ�ได้รับของขวิัญจับค้่ขององค์กิรจากิ
มี้ลนิธิ pepsicogivesback.com สัำาหรับข้อมี้ลเพิั�มีเตุิมี  

โป็รดด้ นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิารบริจาค

กิจกรรมทางการเม่อง	
กิารมีีส่ัวินร่วิมีทัางกิารเมีืองและนโยบายสัาธารณะ 
(กิิจกิรรมีทัางกิารเมีือง) รวิมีถึึงกิารสันับสันุนทัางกิาร
เมีืองนั�น ได้รับกิารกิำากิับควิบคุมีอย่างเข้มีงวิดทัาง
กิฎหมีายและข้อจำากิัดและข้อกิำาหนดตุ่างกิันไป็ทัั�วิโลกิ เป็็น
สิั�งสัำาคัญทัี�คุณจะตุ้องไมี่:

• มีีส่ัวินร่วิมีในกิิจกิรรมีทัางกิารเมีืองในนามีของ PepsiCo 
(โดยตุรงหรือผิ่านบุคคลทัี�สัามี เช่น ทัี�ป็รึกิษาหรือสัมีาคมี
กิารค้า) โดยทัี�ฝ่่ายนโยบายสัาธารณะและฝ่่ายรัฐบาล
สััมีพัันธ์ของ PepsiCo ไมี่ได้มีีส่ัวินร่วิมีโดยตุรง

• ใช้เงินทัุนหรือทัรัพัยากิรของ PepsiCo รับเงินคืน
ของ PepsiCo หรือแนะนำากิารสันับสันุนของ PepsiCo 
สัำาหรับกิิจกิรรมีทัางกิารเมีืองส่ัวินบุคคลของคุณ

กิารมีีส่ัวินร่วิมีทัางกิารเมีืองของ PepsiCo หรือกิารสืั�อสัาร
ในป็ระเด็นทัี�เป็็นป็ระเด็นสัาธารณะไมี่ได้มีีจุดมีุ่งหมีาย
เพืั�อโน้มีน้าวิให้คุณนำาแนวิคิดบางอย่างมีาใช้หรือ
สันับสันุนสัาเหตุุบางป็ระกิาร กิารตุัดสิันใจของ
คุณเกิี�ยวิข้องกิารใช้เวิลาหรือเงินของคุณเพืั�อ
สันับสันุนกิิจกิรรมีทัางกิารเมีืองใด ๆ ล้วินเป็็น
เรื�องส่ัวินตุัวิและเป็็นไป็ตุามีควิามีสัมีัครใจทัั�ง
สิั�น

ด้นโยบายสัากิลวิ่าด้วิยกิิจกิรรมี
ทัางกิารเมีืองและนโยบายกิิจกิรรมี
สัาธารณะ
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ฝ่่ายกำากับด้้แลัจริยธุรรมแลัะ
การปฏิิบัติิติามกฎระเบียบทั�วิ
โลักของ	PEPSICO
สัอบถึามีข้อมี้ลทัั�วิไป็หรือรายงานกิาร
ละเมีิดฝ่่าฝ่ืนหลักิจรรยาบรรณของเราได้ทัี� 
PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com

• สัำาหรับคำาถึามีเกิี�ยวิกิับโป็รแกิรมีกิารฝ่ึกิอบรมีของเรา 
กิรุณาตุิดตุ่อ  
PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com

• สัำาหรับคำาถึามีเกิี�ยวิกิับกิารเป็ิดเผิยถึึง 
ผิลป็ระโยชน์ทัับซั้อน กิรุณาตุิดตุ่อ 
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com

ฝ่่ายกฎห่มายของ	PEPSICO
หากิตุ้องกิารรายงานกิารละเมีิฝ่่าฝ่ืนกิฎหมีายทัี�อาจเกิิด
ขึ�น กิรุณาตุิดตุ่อ PepsicoLawDept@pepsico.com

บริการสายด้่วินำ	
SPEAK	UP
• ตุิดตุ่อทัางโทัรศัพัทั์โดยใช้หมีายเลขโทัรฟรีตุามีป็ระเทัศทัี�

คุณโทัร ในสัหรัฐอเมีริกิา โป็รดโทัร 1-866-729-4888 
สัำาหรับหมีายเลขโทัรศัพัทั์ระหวิ่างป็ระเทัศ กิรุณาด้ทัี�หัวิข้อ 
Speak Up ของเราได้ทัี� 

• ตุิดตุ่อทัางเวิ็บไซัตุ์ได้ทัี� 
www.PepsiCoSpeakUp.EthicsPoint.com

หากิตุ้องกิารเข้าถึึงนโยบายของ PepsiCo โป็รดไป็ทัี�  

PepsiCo, Inc. 
700 Anderson Hill Road 
Purchase, NY 10577 

www.pepsico.com 

© 2022 PepsiCo, Inc.  

วันื่ท่�ม่ผู้ลบังคับใช่้: 1 ส่่งห�คม 2020 
ป็รับป็รุงครั�งล่�สุ่ด้: 1 ส่่่ งห�คม 2022 

หลกัำจรรย�บรรณส่�กำลข้อง PepsiCo ม่เคร่�องหม�ยกำ�รค�้ท่�มม่ลูค�่อยู่
จำ�นื่วนื่ม�กำ ซึ่้�งอยู่ภู�ยใตัค้ว�มเป็น็ื่เจ�้ข้องและถิ่กูำใช้่ง�นื่โด้ย PepsiCo 
ส่ำ�นื่กัำง�นื่ส่�ข้� และบรษั่ัทในื่เครอ่ข้อง PepsiCo เพ่�อแบง่แยกำผู้ลต่ัภูณัฑ์์
และบรก่ำ�รท่�มคุ่ณภู�พโด้ด้เด่้นื่ข้องบรษั่ัทเคร่�องหม�ยกำ�รค�้ทั�งหมด้ในื่ท่�
นื่่� ถิ่อ่เป็น็ื่ทรพัย์ส่่นื่ข้องเจ�้ข้องง�นื่ท่�เก่ำ�ยวข้อ้ง  

รูป็ถิ่่�ยและ/หร่อรูป็ภู�พท่�อยู่ในื่หลักำจรรย�บรรณข้องเร� อ�จ
แส่ด้งถิ่้งหร่ออ�จไม่ได้้แส่ด้งถิ่้งโลโกำ้ เคร่�องหม�ย เคร่�องแบบ หร่อ
พนื่ักำง�นื่ในื่ป็ัจจุบันื่ และไม่ควรนื่ำ�ไป็ผู้ล่ตัซึ่ำ��ในื่ส่่�อหร่อกำ�รตั่พ่มพ์เผู้ย
แพร่อ่�นื่ใด้

การปฏิิบััติิ 
หน้้าที่่�ด้้วย 
ความซื่่�อสััติย์
ทรัพยากร
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