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หลกัจรรยาบรรณส าหรับซัพพลายเออร์ทัว่โลกของ PepsiCo, Inc. 
 

วตัถุประสงค์และขอบข่าย 

 
ท่ี PepsiCo เราเช่ือวา่การประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและความรับผิดชอบไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรท าเท่านั้น แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรท าส าหรับธุรกิจของเรา  
หลกัจรรยาบรรณสากลส าหรับซพัพลายเออร์ (“หลกัจรรยาบรรณส าหรับซัพพลายเออร์”) 

ของเราเป็นส่ิงก าหนดความคาดหวงัของเราต่อซพัพลายเออร์ในดา้นความซ่ือตรงทางธุรกิจและการต่อตา้นการทุจริต วิธีการปฏิบติัดา้นแรงงาน สุขภาพและความปลอดภยั 
และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

 

ซพัพลายเออร์ ผู้ให้บริการ ผู้ รับจ้าง ท่ีปรึกษา ตวัแทน และผู้จดัหาสนิค้าและบริการทกุคนท่ีท าธุรกิจกบัหรือในนามของ PepsiCo (“ซพัพลายเออร์”) 

ถูกคาดหวงัวา่จะปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ1โดยเป็นเง่ือนไขของการท าธุรกิจกบั PepsiCo และบริษทัในเครือ 

ซพัพลายเออร์ยงัถูกคาดหวงัใหส่ื้อสารและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดทั้งสายโซ่อุปทานของตนดว้ย  
 

หลกัการด าเนินธุรกจิ 

 
PepsiCo คาดหวงัวา่ซพัพลายเออร์ของบริษทัจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย ์สุจริต และโปร่งใส และยึดถือหลกัการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:: 

 
1. ตระหนักถึงและปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทั้งหมดทีน่ ามาใช้ภายในประเทศทีต่นเองเข้าไปด าเนินธุรกจิ 

 
2. รักษาความลบัของข้อมูลของ PepsiCo และคู่ค้าทั้งหมด   

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัท่ีสมเหตุสมผลและจ าเป็นเพื่อปกป้องขอ้มูลของ PepsiCo และคู่คา้ท่ีซ่ึงตนสามารถเขา้ถึงได ้รวมถึงการไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด 

ทั้งภายในหรือภายนอก PepsiCo ยกเวน้วา่การเปิดเผยนั้นไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งแลว้ โดยเช่ือมโยงกบัความจ าเป็นทางธุรกิจท่ีชอบธรรมซ่ึงมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

(กล่าวคือแบ่งปันโดยพื้นฐานของความจ าเป็นตอ้งรู้เท่านั้น) และเป็นไปตามขอ้ตกลงการรักษาความลบัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

3. แข่งขนัอย่างเป็นธรรมเพือ่ให้ได้มาซ่ึงธุรกจิของ PepsiCo และด าเนินธุรกจิทุกอย่างในนามของ PepsiCo โดยชอบด้วยกฎหมาย   
PepsiCo มีพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมายและจริยธรรมภายในกรอบการท างานของระบบองคก์รท่ีเป็นอิสระ และหา้มมีขอ้ตกลงในทางทุจริตกบัลูกคา้ 
ซพัพลายเออร์ เจา้หนา้ท่ีรัฐ และบุคคลท่ีสามอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด  ดว้ยเหตุน้ี PepsiCo 

จึงหา้มมิใหซ้พัพลายเออร์ของตนยุง่เก่ียวกบัการใหสิ้นบนแก่ทางราชการหรือภาคการพาณิชยใ์นรูปแบบใดๆ  ไมว่า่ในกรณีใดๆ ซพัพลายเออร์ท่ีด าเนินการในนามของ PepsiCo 

จะตอ้งไม่ใหส้ญัญาหรือมอบส่ิงมีค่าใดๆ ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในภาคเอกชนหรือบริษทัเพื่อการพาณิชย ์
หากการช าระเงินดงักล่าวมีข้ึนเพื่อจูงใจใหผู้รั้บกระท าผิดในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเองเพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชนส่์วนตนท่ีไม่เป็นธรรม  

โดยเป็นไปตามหลกัการเหล่าน้ี ซพัพลายเออร์ท่ีด าเนินการในนามของ PepsiCo จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระท าอนัเป็นการทุจริตขา้มชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act) และกฎหมายต่อตา้นการทุจริตในทอ้งถ่ินใดๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

และไดรั้บการคาดหวงัวา่จะปฏิบติัตามนโยบายการปฏิบติัตามกฎระเบียบวา่ดว้ยการต่อตา้นการใหสิ้นบนทัว่โลก (“นโ ยบาย ABAC”) ของ  PepsiCo   

 
  

                                                           
1
 นโยบาย/พนัธกิจท่ีมีผลบงัคบัใช้ของ PepsiCo รวมถึงรายการต่อไปนี:้ (i) Environmental Health and Safety Policy (นโยบายสิ่งแวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภยั), (ii) 

Sustainable Agriculture Policy (นโยบายเกษตรกรรมยัง่ยืน), (iii) Land Use Policy (นโยบายการใช้ท่ีดิน), (iv) Forestry Stewardship Policy 

(นโยบายการจดัการป่าไม้), (v) Sustainable Packaging Policy (นโยบายบรรจภุณัฑ์ยัง่ยืน), (vi) Cage-Free Egg Policy (นโยบายไขร่ะบบเลีย้งนอกกรง), (vii) Human 

Rights Workplace Policy (นโยบายสถานท่ีท างานท่ีมีสิทธิมนษุยชน), (viii) Palm Oil Commitments (พนัธกิจน า้มนัปาล์ม), (ix) Cane Sugar Commitment 

(พนัธกิจน า้ตาลอ้อย), และ (x) Global Anti-Bribery Compliance (ABAC) Policy (นโยบายการปฏิบติัตามกฎระเบียบวา่ด้วยการต่อต้านการให้สินบนทัว่โลก)  

สามารถพบส าเนาเอกสารแต่ละฉบบัได้ท่ี www.pepsico.com 

https://www.pepsico.com/sustainability/sustainable-sourcing
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4. สนับสนุนก าลงัคนทีม่าจากภูมหิลงัทีแ่ตกต่างกนั และจัดเตรียมสถานทีท่ างานทีไ่ม่มกีารเลอืกปฏบิัติ การคุกคามหรือการกระท าความผดิในรูปแบบอืน่ๆ 
ซพัพลายเออร์ของ PepsiCo จะจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีพนกังานและหุน้ส่วนธุรกิจรับรู้ถึงการมีคุณค่าและการไดรั้บความเคารพยกยอ่งจากการอุทิศตนของตวัเอง  
เราจะไม่เพิกเฉยต่อการคุกคาม ท่ีรวมถึงดว้ยค าพดู สายตา ทางกายท่ีไม่น่ายินดีนกั หรือการกระท าในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีสร้างความอบัอาย 
ความกา้วร้าวหรือไม่เป็นมิตร  การตดัสินใจรับเขา้ท างานตอ้งพิจารณาจากคุณวุฒิ ทกัษะ ผลงานและประสบการณ์ 

 
5. ปฏบิัตกิบัพนักงานอย่างยุตธิรรม และค านึงถึงเร่ืองค่าจ้าง ช่ัวโมงการท างานและผลประโยชน์ 

ซพัพลายเออร์ของ PepsiCo จะต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัคา่แรง ชัว่โมงการท างาน และสวสัดกิาร และข้อบงัคบัตา่งๆ 

ซพัพลายเออร์ควรมุ่งปฏิบตัติามมาตรฐานสากลส าหรับชัว่โมงการท างานและช่วงเวลาพกั รวมถึง: (I) สปัดาห์การท างานประกอบด้วยชัว่โมงการท างานตามก าหนดไม่เกิน 48 

ชัว่โมง และชัว่โมงการท างานลว่งเวลาโดยสมคัรใจไมเ่กิน 12 ชัว่โมง (ii) ชัว่โมงการท างานลว่งเวลาจะได้รับคา่แรงพิเศษ (iii) พนกังานมีวนัหยดุหนึง่วนัส าหรับทกุ 7 วนั 

ยกเว้นกรณีฉกุเฉินหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ และ (iv) ไม่มีการท างานตดิตอ่กนัเกิน 21 วนัโดยไม่มีวนัหยดุ 

ในกรณีท่ีวิธีการปฏิบตัขิองซพัพลายเออร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลดงักลา่ว ซพัพลายเออร์จะต้องระบทุราบสาเหตรุากและด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิการปฏิบตัขิองตน  

 
6. ห้ามใช้แรงงานบังคบัหรือการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ 

ซพัพลายเออร์ของ PepsiCo จะตอ้งรักษาและส่งเสริมหลกัสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน รวมถึงเสรีภาพในการเคล่ือนไหวของแรงงาน  

การตดัสินใจวา่จา้งจะตอ้งพิจารณาอยา่งเป็นอิสระ และไม่สามารถมีการเกณฑแ์รงงานหรือใชแ้รงงานนกัโทษ 

และตอ้งไม่ใชก้ารลงโทษร่างกายหรือการข่มขู่เพื่อใชค้วามรุนแรงหรือการกระท าผิดในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งทางกาย ทางเ พศ ทางจิตใจ หรือทางค าพดู 

เพื่อเป็นวิธีการลงโทษทางวินยัหรือการควบคุม  สญัญาจา้งจะตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงขอ้ตกลงการจา้งงาน 

และจะตอ้งไมจ่ ากดัการเคล่ือนไหวของแรงงานดว้ยการยดึเอกสารประจ าตวั ถือเงินประกนั หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อป้องกนัไม่ใหแ้รงงานยุติการจา้งงานของตนเอง  
นอกจากนั้น แรงงานจะตอ้งไม่ถูกก าหนดใหจ่้ายเงินค่าสรรหาพนกังานหรือค่าธรรมเนียนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งการจา้งงานของตน 

และซพัพลายเออร์จะตอ้งแน่ใจวา่ตวัแทนสรรหาพนกังานบุคคลท่ีสามใดๆ จะปฏิบติัสอดคลอ้งกบัหลกัการเหล่าน้ีดว้ย  
 
7. ห้ามใช้แรงงานเดก็ 

ซพัพลายเออร์จะยึดถือเกณฑอ์ายุการจา้งงานขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัในประเทศบญัญติัไว ้และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

(ILO)  นอกจากนั้น PepsiCo ยงัหา้มการจา้งบุคคลอายุต  ่ากวา่ (15) ปี อายขุั้นต ่าของแรงงานตามกฎหมาย หรืออายุในการศึกษาภาคบงัคบั ทั้งน้ีข้ึนกบัวา่ขอ้ใดสูงกวา่  
หา้มซพัพลายเออร์อนุญาตใหเ้ด็กท างานท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อร่างกายอยา่งไม่เหมาะสม ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจท าอนัตรายตอ่พฒันาการทางกาย ทางจิตใจหรือทางอารมณ์ 
หรือขดัขวางความจ าเป็นของเด็กท่ีตอ้งเขา้รับการศึกษาหรืออาชีวศึกษา 

 
8. เคารพสิทธ์ิของพนักงานทีม่ต่ีอเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองแบบรวมกลุ่ม 

ซพัพลายเออร์ของ PepsiCo จะเคารพสิทธ์ิของพนกังานหากตอ้งการเขา้ร่วมสมาคมและองคก์รของพนกังาน หากสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีน ามาใช ้

 
9. ให้สภาวะการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยั 

ซพัพลายเออร์ของ PepsiCo จะตอ้งจดัการความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยัอยา่งจริงจงั เพื่อจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดอุบติัเหตุ ท่ีๆ 

สามารถป้องกนัการบาดเจ็บและการลม้ป่วยจากการท างาน  ซพัพลายเออร์ตอ้งใชร้ะบบการจดัการและระบบการควบคุมท่ีช้ีถึงอนัตราย 
พร้อมกบัประเมินและควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเฉพาะของตนเอง นอกจากนั้น ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัเตรียมน ้าด่ืมท่ีปลอดภยั สุขาภิบาลและอนามยั 
รวมถึงหอ้งน ้าและท่ีลา้งมือ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภยักรณีไฟไหมท่ี้จ าเป็นไวอ้ยา่งเพยีงพอ ชุดกูชี้พกรณีฉุกเฉิน และเขา้ถึงบริการการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม อคัคีภยัและเวชภณัฑ ์

 
10. ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมด้วยความระมดัระวงั และสอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบข้อบังคบัด้านส่ิงแวดล้อมทั้งหมดทีน่ ามาใช้ 

ควรพจิารณาถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากกระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจประจ าวนั ควบคู่กบัโอกาสในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

การลดแหล่งก าเนิด การรีไซเคิลวสัดุ และการควบคุมมลภาวะ เพือ่รับประกนัถึงอากาศและน ้าท่ีสะอาดยิง่ข้ึนและเพื่อลดขยะฝังกลบ  PepsiCo 

ส่งเสริมใหซ้พัพลายเออร์ของตนระบุทราบ ก าหนดเป้าหมาย และจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นท่ีเก่ียวกบัน ้า น ้าเสีย พลงังาน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเสีย และบรรจุภณัฑ ์

  



 
 
 

หลกัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์ทัว่โลกของ Pepsico, Inc.                                   -3- มิถนุายน 2018 

11. รักษาบันทกึทางการเงนิและระเบียนธุรกจิทีถู่กต้อง 
ทีเ่ป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทีม่ผีลบังคบัใช้ทั้งหมดและวธิีปฏบิัตทิางบัญชีทีไ่ด้รับการยอมรับ รวมถึงใบเสร็จทั้งหมดทีส่่งให้ PepsiCo 

เพือ่การช าระเงนิหรือการเบิกจ่าย 
 
12. น าเสนอผลติภัณฑ์และบริการทีต่รงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารและด้านคุณภาพทีน่ ามาใช้ 

PepsiCo มีความมุง่มัน่ท่ีจะผลิตผลิตภณัฑทุ์กแบรนดข์องเราท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณภาพสูง  ซพัพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในการพฒันา การจดัการ การผลิต การบรรจุ 
การขนส่ง หรือการเกบ็รักษาผลิตภณัฑข์องเราไดรั้บการคาดหวงัวา่: 

 รับทราบและปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์นโยบาย ขอ้ก าหนดเฉพาะและวธีิการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตท่ีสถานท่ีของท่าน 

 ปฏิบติัตามและยดืถือแนวทางการผลิตและวิธีการทดสอบท่ีดี 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัทางอาหารของรัฐบาลกลาง รัฐ และทอ้งถ่ินทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 รายงานถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อ PepsiCo ในทนัทีกรณีท่ีปัญหานั้นอาจส่งผลกระทบแง่ลบต่อคุณภาพหรือการรับรู้ของสาธารณะท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์อง 
PepsiCo 

 
13. สนับสนุนการปฏบิัตติามจรรยาบรรณส าหรับซัพพลายเออร์ด้วยการก าหนดขั้นตอนการจัดการทีเ่หมาะสมและใช้ขั้นตอนการประเมนิผลทีส่มเหตุผลตามที ่PepsiCo 

ร้องขอ 

ในการด าเนินธุรกิจร่วมกบั PepsiCo ซพัพลายเออร์จะตอ้งลงนามในสัญญาและจดัท าใบสั่งซ้ือท่ีสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์  PepsiCo 

อาจด าเนินการตรวจสอบอย่างสมเหตุผลเพื่อยืนยนัว่าซพัพลายเออร์ไดป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์ โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบก่อนล่วงหนา้ 
นอกจากน้ีตามที่ไดก้  าหนดไวเ้พิ่มเติมใน นโ ยบาย ABAC ซพัพลายเออร์บางรายจะตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบุคคลท่ีสามเป็นคร้ังคราว 

 
14. ปฏบิัติตามนโยบายของ PepsiCo ว่าด้วยเร่ืองของก านัลและความบันเทิง และผลประโยชน์ทบัซ้อนเมือ่ตดิต่อประสานงานกบัพนักงานของ PepsiCo 

หา้มมิใหซ้พัพลายเออร์ของ PepsiCo หรือผูใ้ดท่ีท าการในนามของ PepsiCo จดัหาหรือเสนอของก านลัใหก้บัพนกังานของ PepsiCo 

ท่ีก่อใหเ้กิดอิทธิพลท่ีไม่เหมาะสมต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของ PepsiCo หรือก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่เป็นธรรม 

 
15. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการได้มาซ่ึงทีด่นิ (รวมถึงการเช่าและการใช้ประโยชน์) น้ันเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิัตงิานของ International Finance Corporation 

(IFC) รวมถึงการได้รับความยนิยอมโดยอสิระ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูล  
 

16. รายงานหากพบเห็นกรณต้ีองสงสัยว่าอาจมกีารละเมดิจรรยาบรรณ 

PepsiCo คาดหวงัวา่ซพัพลายเออร์จะมีระบบจดัการการร้องทกุข์ท่ีได้ผลดีท่ีพร้อมรับกรณีร้องทกุข์โดยแรงงานภายในฝ่ายปฏิบตักิารของตนหรือโดยบคุคลท่ีสาม 

ซึง่จะสง่กรณีท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนไปยงัฝ่ายบริหาร โดยเป็นไปตามหลกัการแนวทางของสหประชาชาต ิ 

และพนกังานหรือผู้ รับเหมาของซพัพลายเออร์ยงัอาจรายงานถึงกรณีต้องสงสยัวา่อาจมีการละเมิดจรรยาบรรณนีท้างสายดว่น “Speak Up” ของ PepsiCo ท่ีหมายเลข 1-

866-729-4888 ในสหรัฐอเมริกาหรือหมายเลขเฉพาะในประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก  

รายการหมายเลขโทรศพัท์สายดว่นระหว่างประเทศแนบมาพร้อมกบัจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออร์นี ้และอาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นระยะๆ ตามท่ีปรากฏใน 

http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html 
 
สายด่วน Speak Up ใหบ้ริการในทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่มีวนัหยดุ การส่ือสารอาจท าไดผ้า่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผา่นท่ีอยูส่ายด่วนทางเวบ็ “Speak Up” ท่ี 

http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html รายงานดงักล่าวทั้งหมดจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นความลบั 

ไ ม่วา่จะด าเนินการผา่นโทรศพัทห์รือสายด่วนทางเวบ็ของ Speak Up และคุณสามารถคงความเป็นนิรนามไดห้ากกฎหมายอนุญาต 

 

http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html

