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ผิมีมีีควิามียินดีอย่างยิ�งทีั�จะนำาเสันอหลักิจรรยาบรรณสัากิล
ของ PepsiCo หลักิจรรยาบรรณของเราเป็็นตัุวิกิำาหนดวิิถีึ
ทัางในกิารดำาเนินธุรกิิจของเรา ซึั�งมีีรากิฐานทีั�ฝ่งัลึกิมีาจากิ
วัิฒนธรรมีทีั�แข็งแกิร่งของเราเกีิ�ยวิกัิบกิารมีีจริยธรรมี เรา
เรียกิสิั�งเหล่านี�ว่ิา วิิถีึแห่ง PepsiCo หนึ�งในพัฤติุกิรรมีทีั�
สัำาคัญสัำาหรับวิิถีึแห่ง PepsiCo ก็ิคือ การประพฤติิติน้ด้้วย
ความซ่ื่�อติรงในทุักิสิั�งทีั�เราทัำา นั�นเป็็นเพัราะควิามีซืั�อตุรงคือ
หนึ�งในสิันทัรัพัย์ทีั�มีีค่ามีากิทีั�สุัดของ PepsiCo เราจำาเป็็น
ตุ้องรักิษาควิามีเชื�อมัี�นทีั�ผ้้ิมีีส่ัวินได้เสีัยของเรามีีในตัุวิเรา  
เราตุ้องแน่ใจว่ิาเราได้ให้โอกิาสัในกิารจ้างงานทีั�เท่ัาเทีัยมีกัิน	
เราตุ้องเพิั�มีควิามีได้เป็รียบในกิารแข่งขันของเรา และผิลักิดัน
กิารเติุบโตุในระยะยาวิ 

 

ในขณะทีั�ตุ้องใช้เวิลานานหลายปี็ในกิารสัร้างวัิฒนธรรมีของ
ควิามีซืั�อตุรงและจริยธรรมี แตุ่กิลับใช้เวิลาเพีัยงไม่ีนานทีั�จะ
ส้ัญเสีัยไป็ ดังนั�น จงอย่ามีองข้ามีในเรื�องของวัิฒนธรรมี
 เราตุ้องลงทุันในเรื�องนี�อย่างสัมีำ�าเสัมีอ วัินตุ่อวัิน ปี็ตุ่อปี็
 นี�คือเหตุุผิลทีั�ทัำาไมีพันักิงานทุักิคนของ PepsiCo ถึึงตุ้อง
ป็ฏิิบัติุตุามีหลักิจรรยาบรรณสัากิลของเรา เมืี�อเราป็ฏิิบัติุ
เช่นนี� เราไม่ีได้แค่เสัริมีสัร้างให้วัิฒนธรรมีด้านจริยธรรมีของ
เราแข็งแกิร่งมีากิขึ�นเท่ัานั�น เรายังได้สัร้างควิามีเชื�อมัี�นให้กัิบ
พันักิงานของเรา ล้กิค้า ผ้้ิบริโภค นักิลงทุัน และชุมีชนด้วิย
เช่นกัิน ซึั�งจะเป็น็สิั�งทีั�นำาพัาเราส่้ัชัยชนะได้ในตุลาดทีั�เราด้แล 

ผิมีขอขอบคุณควิามีมุ่ีงมัี�นของพัวิกิคุณทุักิคนทีั�มีีตุ่อควิามี
พัยายามีทีั�สัำาคัญครั�งนี� ควิามีมุ่ีงมัี�นเหล่านี�จะช่วิยให้มัี�นใจได้
ว่ิา PepsiCo จะยังคงเป็น็หนึ�งในบริษัทัทีั�ได้รับกิารยอมีรับ
มีากิทีั�สุัด มีีจริยธรรมีมีากิทีั�สุัด และป็ระสับควิามีสัำาเร็จมีากิ
ทีั�สุัดแห่งหนึ�งในโลกิ  

ขอแสัดงควิามีนับถืึอ

Ramon Laguarta 
ป็ระธานกิรรมีกิารและป็ระธานเจ้าหน้าทีั�บริหาร

การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรง
วิถ่แห่ง	PEPSICO

กิารป็ฏิิบัติุหน้าทีั�ด้วิย
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พันำธุกิจและวิสััยทัศน์ำของเร�
พัันธกิิจของ PepsiCo ไม่ีใช่เรื�องซัับซ้ัอน: เติิมความสุุขใน้ทุี่กรสุสัุมผััสุเพ่�อผ้้ับัริโภค ทุักิ
กิารกิระทัำาทีั�เราทัำาและทุักิกิารตัุดสิันใจของเรา ตุ้องสัอดคล้องกัิบควิามีมุ่ีงมัี�นป็รารถึนานี�
 ในขณะทีั�เราพัยายามีอย่างเต็ุมีทีั�เพืั�อบรรลุวิิสััยทััศน์ของเรา เพืั�อการเปน็้ผ้้ันํ้าระดั้บัโลกใน้
ด้้าน้อาหารและเคร่�องด่้�มสุะด้วกซ่ื่�อ โด้ยจะต้ิองเอาชน้ะได้้อย่างม่จุด้มุ่งหมาย 

เราจะก้ิาวิส่้ัเส้ันชัยของเราได้ด้วิยกิารร่วิมีมืีอร่วิมีใจกัิน กิารเป็น็ PepsiCo ทีั�มีีควิามีเป็น็
หนึ�งเดียวิ หล่อหลอมีด้วิยพัฤติุกิรรมีทัั�งเจ็ดอย่างทีั�เป็็นตัุวิกิำาหนดวัิฒนธรรมีของเรา

วิิถีึแห่ง PepsiCo จะขับเคลื�อนพันักิงานและ
ธุรกิิจของเราให้ป็ระสับควิามีสัำาเร็จได้รวิดเร็วิ
ขึ�น แข็งแกิร่งมีากิขึ�น และมีีป็ระสิัทัธิภาพัมีากิ
ขึ�น เพืั�อพััฒนาเราให้ก้ิาวิหน้าส่้ักิารพิัชิตุ 
พัันธกิิจและวิิสััยทััศน์ของเรา

เร�จะประสับคว�มสัำ�เร็จ
ได้้รวด้เร็วข้�นำ
จากิกิารเป็น็ผ้้ิชนะในตุลาด กิารคำานึงถึึงผ้้ิ
บริโภคเป็น็หัวิใจหลักิให้มีากิขึ�น และกิาร 
กิระตุุ้นส่ังเสัริมีกิารลงทุันเพืั�อกิารเติุบโตุใน 
ระดับส้ังสุัด

เร�จะม่คว�มแข็งแกร่ง
ม�กข้�นำ	
จากิกิารทีั�เราพััฒนาขีดควิามีสัามีารถึของ
เรา ตุ้นทุันของเรา และวัิฒนธรรมีของเรา 
โดยกิารป็ฏิิบัติุงานในลักิษณะของ PepsiCo 
ทีั�เป็น็อันหนึ�งอันเดียวิกัิน เราจะใช้ป็ระโยชน์
จากิเทัคโนโลยี  เราจะสัร้างชัยชนะทัั�งใน
ระดับท้ัองถิึ�นและระดับสัากิล

เร�จะม่ประสิัทธิุภ�พม�ก
ข้�นำ	
จากิกิารผิสัานรวิมีวิาระตุามีวัิตุถุึป็ระสังค์
ของเรา ในกิลยุทัธ์ทัางธุรกิิจของเราอย่างไม่ี
ขาดตุอน และกิารดำาเนินกิิจกิรรมีให้มีากิขึ�น
เพืั�อโลกิของเรา และเพืั�อบุคลากิรของเราก�รย้ด้ถ่อผู้้้

บริโภคเป็นำ
หัวใจหลัก

ก�รให้คว�มสัำ�คัญ
และก�รปฏิิบัติิ
ง�นำให้สัำ�เร็จอย่�ง
รวด้เร็ว

ก�รแสัด้ง
คว�มคิด้เห็นำ
อย่�งไม่ต้ิอง
เกรงกลัว

ก�รปฏิิบัติิตินำ
แสัด้งคว�มรับ
ผู้ดิ้ชอบเสัมอ่นำ
เป็นำเจ้�ของ

ก�รปฏิิบัติิ
หน้ำ�ท่�ด้้วย
คว�มซ่ื่�อติรง

ก�รยกระดั้บ
ม�ติรฐ�นำคว�ม
สั�ม�รถและคว�ม
หล�กหล�ย

ก�รฉลอง
คว�มสัำ�เร็จ

เร�เร่ยกสิั�งเหล่�น่ำ�ว่�	วิิถีีแห่่ง PEPSICO:
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การปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�
ด้้วยความซ่ื่�อติรง
วิถ่แห่ง	PEPSICO

ทีั� PepsiCo เราเชื�อว่ิาการประพฤติิติน้ด้้วยความ
ซ่ื่�อติรง ไม่ีใช่สิั�งทีั�เราตุ้องทัำาเพืั�อควิามีถ้ึกิตุ้อง
เท่ัานั�น แตุ่ยังเป็น็เรื�องของควิามีเหมีาะสัมีเพืั�อให้
ธุรกิิจของเราแข็งแกิร่งมีากิขึ�น

หลักิจรรยาบรรณสัากิลของเรา คือรากิฐาน
ของควิามีมุ่ีงมัี�นทีั�เรามีีตุ่อควิามีเป็น็เลิศทัางด้าน
วัิฒนธรรมี และเป็น็ตัุวิกิำาหนดนโยบายและแนวิทัาง
ป็ฏิิบัติุ สัำาหรับกิารดำาเนินธุรกิิจของเราในวิิถีึทัางทีั�
ถ้ึกิตุ้อง ซึั�งก็ิคือ วิิถีึแห่ง PepsiCo
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ใครม่หน้ำ�ท่�รับผิู้ด้ชอบต่ิอหลักจรรย�บรรณของเร�
ไม่ีว่ิาคุณจะอย่้ในบทับาทัใดทีั� PepsiCo คุณควิรใช้หลักิกิารในจรรยาบรรณของเรา เป็น็แกินหลักิในกิารตัุดสิันใจทัางธุรกิิจ
ของคุณทุักิครั�ง หลักิจรรยาบรรณของเรามีีผิลบังคับใช้กัิบทุักิคนในบริษัทัของเรา ไม่ีว่ิาคุณจะป็ฏิิบัติุงานจากิทีั�ไหน ตัุ�งแตุ่
สัำานักิงาน โรงงาน คลังพััสัดุ ไป็จนถึึงห้องป็ระชุมีคณะกิรรมีกิาร ซึั�งจะรวิมีถึึง:

• พันักิงานของ PepsiCo ทัั�วิโลกิ (ซึั�งรวิมีถึึงพันักิงานของบริษัทัสัาขาของเรา)

• สัมีาชิกิของคณะกิรรมีกิารบริหารของ PepsiCo เมืี�อคณะกิรรมีกิารเหล่านั�นกิระทัำากิารตุามีอำานาจหน้าทีั�ของตุนในฐานะ
กิรรมีกิาร

• บริษัทัร่วิมีค้าของ PepsiCo ซึั�ง PepsiCo มีีอำานาจรควิบคุมีกิารบริหารจัดกิาร (รวิมีถึึง
พันักิงาน เจ้าหน้าทีั� และกิรรมีกิารของบริษัทัร่วิมีค้าดังกิล่าวิทุักิคน)

คณะกิรรมีกิารบริหารของบริษัทั มีีหน้าทีั�รับผิิดชอบในกิารนำาหลักิจรรยาบรรณของเราไป็
ใช้ ฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบของ PepsiCo มีีหน้าทีั�รับผิิด
ชอบในกิารส่ังเสัริมี ตุรวิจสัอบ และบังคับใช้หลักิจรรยาบรรณของเรา 

กิารละเว้ินใด ๆ ในหลักิจรรยาบรรณของเรา จำาเป็น็ตุ้องได้รับอนุมัีติุทีั�เป็น็ลายลักิษณ์
อักิษรจากิป็ระธานเจ้าหน้าทีั�ฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบ หรือ
ในบางสัถึานกิารณ์จะตุ้องได้รับอนุมัีติุจากิคณะกิรรมีกิารบริหารหรือคณะกิรรมีาธิกิารทีั�
เกีิ�ยวิข้อง  กิารละเว้ินจะตุ้องได้รับกิารเป็ดิเผิยอย่างเหมีาะสัมีตุามีทีั�กิฎหมีายกิำาหนด

ก�รเค�รพให้เก่ยรติิ
ในำสัถ�นำท่�ทำ�ง�นำ

คว�มเช่�อมั�นำ
ในำติล�ด้

คว�มเป็นำธุรรม
ในำคว�มสััมพันำธ์ุท�งธุุรกิจของเร�

คว�มซ่ื่�อสััติย์สุัจริติ
ในำก�รด้ำ�เนิำนำธุุรกิจ

จุด้มุ่งหม�ย
ในำโลกของเร�

เหตุิใด้เร�ถ้งต้ิองม่
หลักจรรย�บรรณ
หลักิจรรยาบรรณสัากิลของ PepsiCo จะเป็็นตัุวิกิำาหนดแผิน
กิลยุทัธ์ของนโยบาย มีาตุรฐาน และระเบียบวิิธีป็ฏิิบัติุ ทีั�กิำากัิบ
ควิบคุมีวิิธีกิารทีั�เราดำาเนินธุรกิิจทัั�วิโลกิ เมืี�อคุณป็ฏิิบัติุตุามีหลักิ
จรรยาบรรณของเราและประพฤติิติน้ด้้วยความซ่ื่�อติรงอย่้เสัมีอ
 คุณจะมีีบทับาทัสัำาคัญในกิารสันับสันุนวัิฒนธรรมีด้านควิามีเป็น็
เลิศทัางจริยธรรมีของเรา

หลักิจรรยาบรรณของเรานั�นให้ภาพัร่างของควิามีมุ่ีงมัี�นทีั�บริษัทั
มีีตุ่อหลักิป็ฏิิบัติุทีั�มีีจริยธรรมี ในกิารดำาเนินธุรกิิจทุักิด้านของเรา

หลักิจรรยาบรรณนี�ไม่ี 
ได้ก่ิอให้เกิิดสััญญาหรือกิาร
รับป็ระกัินถึึงกิารจ้างงานไม่ีว่ิา
ในช่วิงเวิลาใดก็ิตุามี และไม่ีได้
ก่ิอให้เกิิดสิัทัธิกิารจ้างงานทีั�

เฉัพัาะเจาะจงใด ๆ
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เค�รพและปฏิิบัติิติ�มหลักจรรย�บรรณ	
ของ	PEPSICO

ทำ�สิั�งท่�ถ้กต้ิองอย่้เสัมอ

เป็นำผู้้้นำำ�โด้ยก�รปฏิิบัติิตินำเป็นำแบบอย่�ง
และส่ังเสัริมให้ผู้้้อ่�นำปฏิิบัติิหน้ำ�ท่�ได้้ติ�ม
เป้�หม�ย

ประพฤติิตินำอย่�งโปร่งใสัและ	
ซ่ื่�อติรง

รับผิู้ด้ชอบต่ิอก�รกระทำ�ของตินำเอง

ฉันำต้ิองรับผิู้ด้ชอบอะไร
เป็นำก�รส่ัวนำตัิว
ปฏิิบััติิห่น้้าทีี่�ด้้วิยควิามซ่ื่�อติรง
และปฏิิบัติิติ�มหลักจรรย�บรรณ
ของเร�
ชื�อเสีัยงของเราในด้านกิารป็ฏิิบัติุหน้าทีั�อย่างมีีจริยธรรมี
และควิามีรับผิิดชอบนั�นสัั�งสัมีมีาจากิกิารตัุดสิันใจในแตุ่ละ
ครั�ง ในทุักิ ๆ วัิน ของพัวิกิเขาแตุ่ละคน หลักิจรรยา
บรรณในกิารดำาเนินธุรกิิจของเรา เมืี�อป็ระกิอบกัิบ
นโยบายของบริษัทัของเรา จะทัำาให้คุณได้รับข้อม้ีลทีั�
จำาเป็น็ตุ่อกิารป็ฏิิบัติุงานของคุณได้อย่างมีีจริยธรรมี
 คุณมีีหน้าทีั�ปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้
เปน็้เจ้าของ และตุ้องเข้าใจและป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายทีั�มีี
ผิลบังคับใช้กัิบงานทีั�คุณทัำา และกิารตัุดสิันใจของคุณ  

ในฐานะธุรกิิจข้ามีชาติุ PepsiCo ยังมุ่ีงมัี�นทีั�จะป็ฏิิบัติุ
ตุามีกิฎหมีายของป็ระเทัศตุ่าง ๆ ทีั�เราดำาเนินกิิจกิาร
อย่้ กิฎหมีายและระเบียบข้อบังคับระหว่ิางป็ระเทัศนั�นมีี
ควิามีซัับซ้ัอน ดังนั�น กิารป็ฏิิบัติุตุามีหลักิจรรยาบรรณ
และนโยบายของเราจะช่วิยให้มัี�นใจได้ว่ิาคุณจะป็ฏิิบัติุตุามี
กิฎหมีายในท้ัองถิึ�นทีั�มีีบังคับใช้

วิธุ่ก�รปฏิิบััติิห่น้้าทีี่�ด้้วิยควิาม 
ซ่ื่�อติรง	

PepsiCo มีีควิามีภาคภ้มิีใจในควิามีสัามีารถึของเราทีั�จะให้ความสํุาคัญและทํี่าสิุ�งต่ิาง ๆ ให้สํุาเร็จลุล่วงได้้อย่างรวด้เร็ว แตุ่คุณตุ้องไม่ียอมี
ให้ควิามีมุ่ีงมัี�นอย่างแรงกิล้าทีั�จะพิัชิตุเป็า้หมีายทัางธุรกิิจทัำาให้คุณหลงลืมีแง่มุีมีด้านจริยธรรมีในกิารตัุดสิันใจของคุณ ส่ัวินหนึ�งของการ
ประพฤติิติน้ด้้วยความซ่ื่�อติรง ก็ิคือกิารทัำาในสิั�งทีั�ถ้ึกิตุ้อง แม้ีว่ิาจะไม่ีมีีคนเห็น คนเรามัีกิถ้ึกิล่อลวิงได้ง่าย จากิวิิธีกิารทัางลัดทีั�ด้เหมืีอนว่ิา
จะขาดจริยธรรมีไป็บ้าง ซึั�งคนอื�น ๆ อาจจะไม่ีทัันสัังเกิตุเห็น การประพฤติิติน้ด้้วยความซ่ื่�อติรง ไม่ีได้เป็น็เพีัยงกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบ
เท่ัานั�น แตุ่ยังเป็น็ตัุวิชี�นำาหลักิกิารทัางศีลธรรมีของคุณเอง

อย่�ติกเป็นำเหย่�อ
ของก�รใช้ท�งลัด้
เพ่�อหลบเล่�ยงหลัก
ก�รด้้�นำจริยธุรรม
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ก�รเป็นำผู้้้นำำ�โด้ยก�รปฏิิบัติิตินำเป็นำ	
แบบอย่�ง
ในขณะทีั�พันักิงานทุักิคนตุ้องปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�ด้้วยความซ่ื่�อติรงอย่้เสัมีอ ผ้้ิจัดกิารและหัวิหน้าของ PepsiCo 
ตุ่างก็ิมีีหน้าทีั�รับผิิดชอบทีั�เพิั�มีขึ�น ในกิารป็ฏิิบัติุตุนเป็น็แบบอย่างและส่ังเสัริมีผ้้ิอื�นให้ป็ฏิิบัติุหน้าทีั�ได้ตุามี
เป็า้หมีาย โดยกิารสันับสันุนหลักิกิารของหลักิจรรยาบรรณของเราในทุักิระดับชอบขององค์กิร 

หากิคุณเป็น็หัวิหน้าหรือผ้้ิจัดกิาร เราคาดหวัิงให้คุณทัำาหน้าทีั�เป็น็แบบอย่างในทัางทีั�ดี และเสัริมีสัร้าง
ให้ผ้้ิอื�นน้อมีรับหลักิจรรยาบรรณของเราโดยกิาร: 

• ให้รางวัิลตุอบแทันควิามีซืั�อตุรง 

• ส่ังเสัริมีให้มีีกิารตัุดสิันใจอย่างมีีจริยธรรมี

• สัร้างสัภาพัแวิดล้อมีในกิารทัำางานทีั�มีีควิามีโป็ร่งใสั ซึั�งสัมีาชิกิในทีัมีร้้สึักิสัะดวิกิใจ 
ทีั�จะแสุด้งความคิด้เห็น้โด้ยไม่ต้ิองเกรงกลัว

• ป็อ้งกัินไม่ีให้มีีกิารตุอบโตุ้เอาคืนตุ่อผ้้ิทีั�กิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์ 

• ขอควิามีช่วิยเหลือในกิารแก้ิป็ญัหาและแจ้งปั็ญหาให้ระดับทีั�ส้ังขึ�นไป็ได้รับทัราบ  
เมืี�อมีีป็ญัหาเกิิดขึ�น 

ฉันำควรทำ�อย่�งไร	ห�กผู้้้จัด้ก�รขอให้ฉันำทำ�ง�นำท่�ฉันำ
เช่�อว่�อ�จจะละเมิด้ฝ่่�ฝื่นำหลักจรรย�บรรณของเร�
หร่อกฎหม�ย
แจ้งให้ผ้้ิจัดกิารของคุณทัราบถึึงสิั�งทีั�คุณวิิตุกิกัิงวิลอย่างเป็ดิเผิยและตุรงไป็ตุรงมีา หากิคุณ
ไม่ีพัอใจกัิบกิารตุอบสันองของผ้้ิจัดกิารของคุณ หรือร้้สึักิไม่ีสัะดวิกิใจในกิารพ้ัดกัิบผ้้ิจัดกิาร
ของคุณ โป็รดแจ้งป็ระเด็นดังกิล่าวิผ่ิานช่องทัางกิารติุดตุ่ออื�น ๆ ทีั�ระบุไว้ิในหัวิข้อ “ฉัันจะ
ขอรับคำาแนะนำาและรายงานกิารละเมิีดฝ่่าฝ่นืได้อย่างไร” คุณตุ้องไม่ีละเมิีดฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยา
บรรณของเรา นโยบาย หรือกิฎหมีาย ทัั�งทีั�ทัราบดีอย่้แล้วิ แม้ีว่ิาผ้้ิจัดกิารจะเป็น็คนสัั�งกิารให้
คุณกิระทัำากิารดังกิล่าวิ หรือเพัราะว่ิาคุณไม่ีได้ขอคำาแนะนำา 
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ฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบ หรือ
ฝ่า่ยกิฎหมีายของ PepsiCo สัำาหรับป็ญัหาทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบ
กิารละเมิีดฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยาบรรณหรือข้อกิฎหมีาย ไม่ีว่ิาจะ
เกิิดขึ�นจริงหรืออาจเกิิดขึ�น คุณควิรติุดตุ่อฝ่า่ยกิำากัิบด้แล
จริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบหรือฝ่า่ยกิฎหมีาย 
ตัุวิอย่างของป็ญัหาเหล่านี�บางส่ัวิน จะรวิมีถึึง: 

• ควิามีผิิดป็กิติุหรือกิารแถึลงข้อม้ีลเท็ัจในกิารทัำาบัญชีหรือ
กิารสัอบบัญชี

• กิารฉ้ัอโกิง กิารลักิทัรัพัย์ กิารติุดสิันบน และกิารป็ระพัฤติุ
ทุัจริตุตุ่าง ๆ ในทัางธุรกิิจ 

• กิารฝ่า่ฝ่นืข้อกิำาหนดด้านกิารตุ่อตุ้านกิารผ้ิกิขาดหรือกิาร
ซืั�อขายหลักิทัรัพัย์โดยใช้ข้อม้ีลภายใน 

• กิารละเมิีดสิัทัธิมีนุษยชน 

• กิารเลือกิป็ฏิิบัติุหรือกิารล่วิงละเมิีดทีั�ผิิดกิฎหมีาย 

• ผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอนทีั�เกิิดขึ�นจริงหรือทีั�อาจเป็น็ไป็ได้

• คำาแนะนำาเกีิ�ยวิกัิบข้อกิำาหนดทัางกิฎหมีายในระดับ 
ชาติุ ภ้มิีภาค ชนเผ่ิา รัฐ หรือเทัศบาล ซึั�งมีีผิล 
บังคับใช้กัิบงานของคุณ

โป็รดด้นโยบายกิารแจ้งเรื�องเกีิ�ยวิกัิบหลักิจรรยา 
บรรณสัากิลของเรา 

ฉันำจะทร�บได้้อย่�งไร
ว่�ควรขอคำ�ปร้กษ�เม่�อ
ไหร่
หากิมีีบางสิั�งทีั�คุณร้้สึักิว่ิาไม่ีถ้ึกิตุ้อง แสัดงว่ิานั�นอาจ
จะเป็น็สิั�งทีั�ไม่ีควิรทัำาถึามีตัุวิเองว่ิา:

ฉันำจะขอรับคำ�แนำะนำำ�และร�ยง�นำก�รละเมิด้ฝ่่�ฝื่นำได้้อย่�งไร
หน้าทีั�ของคุณคือกิารถึามีคำาถึามี แจ้งข้อวิิตุกิกัิงวิล และแสุด้งความคิด้เห็น้โด้ยไม่ต้ิองเกรงกลัว เมืี�อมีีป็ญัหาด้านกิารป็ฏิิบัติุตุามี
กิฎระเบียบเกิิดขึ�น หลักิจรรยาบรรณของเรา ไม่ีอาจอธิบายสัถึานกิารณ์ทีั�คุณอาจจะตุ้องเผิชิญในกิารทัำางานป็ระจำาวัินของคุณ
ได้ครบทัั�งหมีด หากิคุณไม่ีพับคำาตุอบในหลักิจรรยาบรรณของเรา หรือหากิคุณข้อสังสััยเกีิ�ยวิกัิบกิารตีุควิามีหลักิจรรยาบรรณนี�
 โป็รดขอรับคำาแนะนำา ในทัำานองเดียวิกัิน หากิคุณทัราบว่ิามีีบางสิั�งทีั�อาจจะละเมิีดฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยาบรรณของเรา นโยบายของ
เรา หรือกิฎหมีาย คุณตุ้องแจ้งและรายงานเหตุุกิารณ์ เพืั�อให้มีีกิารจัดกิารแก้ิไขได้อย่างเหมีาะสัมี กิารขอรับคำาแนะนำาหรือกิาร
รายงานสัามีารถึทัำาได้หลายช่องทัาง:

ผ้้ิจัดกิารโดยตุรง ผ้้ิจัดกิารในลำาดับถัึดไป็ หรือผ้้ิจัดกิารฝ่า่ย
ทัรัพัยากิรบุคคลของคุณ: ในกิรณีส่ัวินใหญ่แล้วิ ผ้้ิจัดกิาร
โดยตุรงของคุณควิรเป็น็จุดติุดตุ่อแรกิของคุณ คุณควิร
ติุดตุ่อผ้้ิจัดกิารของคุณทัันทีั เพืั�อรายงานปั็ญหาทีั�ตุ้อง
ให้ควิามีสันใจอย่างเร่งด่วิน เช่น ควิามีรุนแรงในทีั�ทัำางาน
 สุัขภาพัและควิามีป็ลอดภัยของพันักิงาน และควิามีป็ลอดภัย
ด้านอาหาร 

ผ้้ิจัดกิารของคุณยังเป็็นช่องทัางติุดตุ่อทีั�ดีเยี�ยมี หากิคุณ
ตุ้องกิารคำาแนะนำาหรือมีีเรื�องกัิงวิลทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบนโยบายและ
กิระบวินกิารจำาเพัาะของบริษัทัและงาน ควิามีรับผิิดชอบตุ่อ
งาน ป็ญัหาด้านเพืั�อนร่วิมีงาน ข้อพิัพัาทัด้านกิารลงโทัษทัาง
วิินัย โอกิาสัในกิารเลื�อนตุำาแหน่ง และป็ญัหาทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบ
สัภาพัแวิดล้อมีในกิารทัำางาน   

หากิคุณไม่ีแน่ใจเกีิ�ยวิ
กัิบคำาตุอบสัำาหรับข้อ

สังสััยเหล่านี� โป็รดขอควิามี
ช่วิยเหลือเพืั�อให้ตัุดสิันใจ

ได้อย่างถ้ึกิตุ้อง

คุณสัามีารถึ
ติุดตุ่อฝ่า่ยกิำากัิบด้แล

จริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุ
ตุามีกิฎระเบียบทัางอีเมีลได้ทีั� 

PepsiCoComplianceandEthics@
pepsico.comหรือขอคำาป็รึกิษาจา 

กิฝ่า่ยกิฎหมีายของ PepsiCo 
ในท้ัองถิึ�นของคุณ

ฉัันแน่ใจหรือไม่ีว่ิากิารกิระทัำาเช่นนี�เป็น็สิั�งทีั�
ถ้ึกิตุ้องตุามีกิฎหมีาย มัีนสัอดคล้องกัิบหลักิ
จรรยาบรรณและนโยบายของเราหรือไม่ี

ฉัันปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�อย่างม่ความรับั
ผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้เจ้าของ เพืั�อ
ให้มัี�นใจว่ิากิารดำาเนินกิารหรือ
ผิลทีั�ออกิมีา จะไม่ีส่ังผิลตุ่อตัุวิ
ฉัันหรือ PepsiCo ในทัางทีั�ยำ�าแย่
หรือไม่ี ฉัันจะร้้สึักิอย่างไรหากิ
มีีรายงานข่าวิหน้าหนึ�งเกีิ�ยวิกัิบ
เหตุุกิารณ์นี�

มัีนจะทัำาให้ PepsiCo จะเสืั�อมีเสีัย
ชื�อเสีัยงหรือทัำาให้บริษัทัส้ัญเสีัย
ควิามีน่าเชื�อถืึอหรือไม่ี

ฉัันกิำาลังประพฤติิติน้ด้้วยความ
ซ่ื่�อติรง โดยกิารพ้ัดควิามีจริง
และมีีควิามีซืั�อตุรงหรือไม่ี

ฉัันทัำาให้คนอื�นตุกิอย่้ใน
ควิามีเสีั�ยงหรือเป็ล่า
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บริกิารสัายด่วิน Speak Up จะอย่้ภาย
ใตุ้กิารบริหารจัดกิารของบุคคลทีั�สัามีทีั�
เป็น็อิสัระ ซึั�งมีีควิามีชำานาญในกิารรับสัาย
แจ้งเหตุุกิารณ์ด่วิน ผ้้ิเชี�ยวิชาญในกิาร
สััมีภาษณ์จะถึามีคำาถึามีตุ่าง ๆ และส่ัง
รายงานไป็ยังฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและ
กิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบ เพืั�อกิารตุรวิจ
สัอบทีั�เป็น็ควิามีลับ รายงานจะได้รับกิาร
ตุรวิจสัอบทัันทีั และหากิได้รับกิารยืนยัน  
จะมีีกิารดำาเนินกิารเพืั�อแก้ิไขเยียวิยา

จะเกิด้อะไร
ข้�นำเม่�อ
ฉันำติิด้ต่ิอ
บริก�ร
สั�ยด่้วนำ	
SPEAK	UP

สัายด่วิน Speak Up: นอกิเหนือจากิช่องทัางติุดตุ่อทีั�ระบุไว้ิ
ข้างตุ้นแล้วิ คุณยังสัามีารถึภามีคำาถึามี แจ้งข้อวิิตุกิกัิงวิล
 หรือรายงานเหตุุกิารณ์ละเมิีดฝ่า่ฝื่นด้านกิารป็ฏิิบัติุตุามี
กิฎระเบียบทีั�สังสััยได้ด้วิยกิารติุดตุ่อ Speak Up ซึั�งเป็น็
สัายด่วินด้านจริยธรรมีของ PepsiCo Speak Up เป็น็สัาย
ด่วินจริยธรรมีทีั�เป็ดิให้บริกิารฟรีตุลอด 24 ชั�วิโมีง สัำาหรับ
พันักิงาน PepsiCo ทุักิคน ผ้้ิบริโภค ซััพัพัลายเออร์ และ
บุคคลทีั�สัามีอื�น ๆ เพืั�อรายงานข้อสังสััยว่ิาอาจจะมีีกิารละเมิีด
ฝ่า่ฝ่นืหลักิจรรยาบรรณของเรา

ข้อม้ีลใดๆ ทีั�คุณให้ไว้ิเพืั�อช่วิยเหลือ PepsiCo ในกิารสืับสัวิน
สิั�งทีั�คุณรายงาน จะถ้ึกิเก็ิบรักิษาเป็น็ควิามีลับ ยกิเว้ินในกิรณี
ทีั�จำาเป็น็เพืั�อดำาเนินกิารสืับสัวินได้อย่างเต็ุมีร้ป็แบบและมีีควิามี
เป็น็ธรรมี หรือเมืี�อเป็น็ไป็ตุามีทีั�กิฎหมีายกิำาหนด คุณไม่ีตุ้อง
ระบุตัุวิตุนของคุณ หากิคุณตุ้องกิารเช่นนั�น เว้ินแตุ่จะมีีข้อ
จำากัิดตุามีกิฎหมีายท้ัองถิึ�น

โป็รดด้นโยบายสัากิลเกีิ�ยวิกัิบกิารกิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์ของเรา 

เน่ื่�องด้้วยข้้อกำำ�หนื่ด้ท�งกำฎหม�ยเก่ำ�ยวกัำบคว�มเป็น็ื่ส่่วนื่ตััวข้องท้องถ่ิ่�นื่ในื่บ�ง
ป็ระเทศและภููม่ภู�คข้องส่หภู�พยุโรป็ บร่กำ�รส่�ยด่้วนื่ Speak Up อ�จอนุื่ญ�ตั
ให้ม่กำ�รโทรต่ัด้ต่ัอบ�งป็ระเภูทเท่�นัื่�นื่ เช่่นื่ ป็ญัห�เก่ำ�ยวกัำบด้้�นื่กำ�รบัญช่่ กำ�ร
เง่นื่ กำ�รส่อบบัญช่่ และกำ�รต่ัด้ส่่นื่บนื่ ห�กำคุณอยู่ในื่ป็ระเทศเหล่�นัื่�นื่ โป็รด้
ต่ัด้ต่ัอผูู้้จัด้กำ�รโด้ยตัรงข้องคุณ ผูู้้จัด้กำ�รในื่ระดั้บถัิ่ด้ไป็ หร่อผูู้้จัด้กำ�รฝ่�่ย
ทรัพย�กำรบุคคล หร่อฝ่�่ยกำำ�กัำบดู้แลจร่ยธรรมและกำ�รป็ฏ่ิบัต่ัตั�มกำฎระเบ่ยบ 
หร่อฝ่�่ยกำฎหม�ยในื่ท้องถ่ิ่�นื่ข้อง PepsiCo เพ่�อร�ยง�นื่ป็ญัห�ดั้งกำล่�ว

บริก�รสั�ยด่้วนำ	Speak	Up	
ม่อย่้ในำทุกแห่งทั�วโลก:
ติุดตุ่อทัางเว็ิบไซัต์ุได้ทีั� www.PepsiCoSpeakUp.
EthicsPoint.com

ติุดตุ่อทัางโทัรศัพัท์ัโดยใช้หมีายเลขโทัรฟรีตุามี
ป็ระเทัศทีั�คุณโทัร ในป็ระเทัศสัหรัฐอเมีริกิา โป็รด
ใช้หมีายเลข 1-866-729-4888 สัำาหรับหมีายเลข
โทัรศัพัท์ัระหว่ิางป็ระเทัศ กิรุณาด้ทีั�หัวิข้อ Speak  
Up ของเราได้ทีั� 
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ก�รห้�ม
ติอบโต้ิเอ�ค่นำ
PepsiCo มุ่ีงมัี�นทีั�จะป็กิป็อ้งของสิัทัธิของผ้้ิทีั�แสุด้ง
ความคิด้เห็น้อย่างไม่เกรงกลัว และรายงานปั็ญหา
ผ่ิานช่องทัางกิารรายงานแบบใดแบบหนึ�ง ดัง
ทีั�อธิบายไว้ิในหลักิจรรยาบรรณของเรา หรือ
แจ้งตุ่อหน่วิยงานของรัฐบาล บริษัทัของเรา
จะไม่ีตุอบโตุ้เอาคืนตุ่อบุคคลทีั�กิระทัำากิารดัง
ตุ่อไป็โดยสุัจริตุใจ:

• รายงานสิั�งทีั�ตุนเชื�อว่ิาเป็น็กิารละเมิีด
ฝ่า่ฝ่นืหลักิจรรยาบรรณของเรา 
นโยบายของเรา หรือกิฎหมีาย

• แจ้งข้อสังสััยด้านกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎ
ระเบียบหรือขอคำาแนะนำาเกีิ�ยวิกัิบวิิธี
ป็ฏิิบัติุ กิารตัุดสิันใจ หรือกิารดำาเนิน
กิารบางอย่างในด้านธุรกิิจ 

• ให้ควิามีร่วิมีมืีอในกิารสืับสัวิน 
กิารละเมิีดฝ่า่ฝื่นทีั�อาจเกิิดขึ�น

โป็รดด้ นโยบายสัากิลเกีิ�ยวิกัิบกิารไม่ี
ตุอบโตุ้เอาคืนของเรา 

ก�รส่ับสัวนำก�รกระทำ�คว�ม
ผิู้ด้และก�รลงโทษท�งวินัำย
เหตุุกิารณ์ทัั�งหมีดทีั�เป็็นข้อกิล่าวิหาเกีิ�ยวิกัิบกิารละเมิีดฝ่า่ฝ่นืหลักิจรรยาบรรณ จะได้รับกิารตุรวิจสัอบโดยผ้้ิเชี�ยวิชาญทีั�เหมีาะสัมี 
ซึั�งได้รับกิารมีอบหมีายจากิฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบ ผ้้ิสืับสัวินจะ: 

ป็ฏิิบัติุหน้าทีั�อย่างยุติุธรรมีในกิารตุรวิจ
สัอบข้อเท็ัจจริง ด้วิยกิารสััมีภาษณ์หรือ
กิารตุรวิจสัอบเอกิสัารตุ่าง ๆ

ติุดตุ่อพันักิงานทีั�อาจทัราบเกีิ�ยวิกัิบ
เหตุุกิารณ์ทีั�มีีกิารกิล่าวิหา 

แนะนำาวิิธีกิารแก้ิไขและ/หรือวิิธีดำาเนิน
กิารทัางวิินัยทีั�เหมีาะสัมี

หากิมีีกิารร้องขอ คุณจะตุ้องให้ควิามีร่วิมีมืีออย่างเต็ุมีทีั�ในกิารสัอบสัวินหรือสืับสัวิน  

ในฐานะพันักิงานของ PepsiCo เราคาดหวัิงให้คุณป็ฏิิบัติุตุามีหลักิจรรยาบรรณของเรา และป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายของเรา รวิมีถึึง
กิฎหมีาย ในขณะทีั�คุณกิำาลังดำาเนินธุรกิิจในนามีของบริษัทั หากิคุณละเมิีดฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยาบรรณของเรา นโยบายของเรา หรือ
กิฎหมีายอาจส่ังผิลให้เกิิด:

กิารดำาเนินกิารทัางวิินัย โดยครอบคลุมีตัุ�งแตุ่กิารเข้ารับฝ่กึิ
อบรมีและกิารสัอนเพิั�มีเติุมี ไป็จนถึึงผิลสืับเนื�องเกีิ�ยวิกัิบกิาร
จ้างงาน ซึั�งจะรวิมีถึึงกิารเลิกิจ้าง 

บทัลงโทัษทัางแพ่ัง และ/หรือ อาญา ตุามีทีั�หน่วิยงาน 
ราชกิารหรือศาลกิำาหนด
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บทันำา ในทีั�ทัำางานของเรา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัติุหน้าทีั�ด้วิย
ควิามีซืั�อตุรงกิารป็ฏิิบัติุหน้าทีั�

ด้วิยควิามีซืั�อตุรง



ปฏิิบัติิหน้ำ�ท่�ด้้วยคว�มซ่ื่�อติรงในำท่�ทำ�ง�นำ
ของเร�
ควิามีหลากิหลายและกิารมีีส่ัวินร่วิมี                                   13

สิัทัธิมีนุษยชน                                                               14

กิารตุ่อตุ้านกิารเลือกิป็ฏิิบัติุ/กิารตุ่อตุ้านกิารล่วิงละเมิีด           15

สิั�งแวิดล้อมี สุัขภาพั และควิามีป็ลอดภัย                             16

กิารใช้สัารเสัพัติุด                                                         17

กิารตุ่อตุ้านควิามีรุนแรง                                                  17

การปฏิิบััติิ
หน้้าท่ี่�ด้้วย
ความซ่ื่�อติรง
ในำท่�ทำ�ง�นำของเร�

เราคาดหวัิงให้คุณยกระดั้บัมาติรฐาน้ความ
สุามารถและความหลากหลาย โดยสันับสันุน
ควิามีมุ่ีงมัี�นของ PepsiCo เพืั�อให้มัี�นใจว่ิาจะมีี
กิารมีอบโอกิาสัในกิารจ้างงานทีั�เท่ัาเทีัยมีกัิน  
มีีควิามีหลากิหลายมีากิขึ�น และมีีกิารเคารพัใน
ศักิดิ�ศรีและสิัทัธิมีนุษยชนของคนทุักิคน

คุณตุ้องทัำาหน้าทีั�ของคุณในกิารสัร้างสัภาพั
แวิดล้อมีในกิารทัำางาน ทีั�ทุักิคนจะร้้สึักิว่ิามีี
คุณค่าและได้รับควิามีเคารพันับถืึอสัำาหรับสิั�ง
ทีั�ทัำาให้บริษัทั และตุ้องเป็น็สัภาพัแวิดล้อมีทีั�
ป็ลอดกิารข่มีข่้และกิารล่วิงละเมิีด 
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บทันำา ในตุลาดของเรา ในธุรกิิจ ในโลกิของเรา ทัรัพัยากิรกิารป็ฏิิบัติุหน้าทีั�ด้วิย
ควิามีซืั�อตุรง ในท่ีัทัำางานของเรา



คว�มหล�กหล�ย
และก�รม่ส่ัวนำร่วม	
PepsiCo นิยามีควิามีหลากิหลายด้วิยทัั�งคุณลักิษณะทีั�
เห็นได้ชัด อย่างเช่น เชื�อชาติุ เพัศ และชาติุพัันธ์ุ และด้วิย

คุณสัมีบัติุและอิทัธิพัลทีั�มีองไม่ีเห็น ซึั�งจะเป็น็ตัุวิ
กิำาหนดอย่างแท้ัจริงถึึงควิามีเป็น็เราและทัำาให้เรามีี
ควิามีพิัเศษเฉัพัาะ: บุคลิกิภาพั ร้ป็แบบกิารใช้ชีวิิตุ
 กิระบวินควิามีคิด ป็ระสับกิารณ์ในกิารทัำางาน อายุ
 กิารศึกิษา พืั�นเพัทัางเศรษฐกิิจและสัังคมี เพัศวิิถีึ
 อัตุลักิษณ์ทัางเพัศ กิารนับถืึอศาสันา กิารทัำางานใน
กิองทััพั สัถึานะควิามีทุัพัพัลภาพั ป็ระวัิติุครอบครัวิ 
กิารสัมีาคมีในชุมีชน และปั็จจัยอื�น ๆ

เป็น็เวิลากิว่ิา 70 ปี็แล้วิทีั� PepsiCo ทัำาหน้าทีั�เป็น็บริษัทั
ผ้้ิมีอบโอกิาสั เราเป็น็ผ้้ินำาทีั�มุ่ีงมัี�นจะยกระดั้บัมาติรฐาน้
ความสุามารถและความหลากหลายในอุตุสัาหกิรรมีของ
เรา ควิามีมุ่ีงมัี�นนี�ถ้ึกิถัึกิทัอร้อยเรียงเข้าไป็ในค่านิยมีและ
ควิามีเชื�อของเราทีั�ว่ิา บริษัทัของเราจะมีีควิามีแข็งแกิร่ง
ทีั�สุัด เมืี�อเราโอบรับควิามีแตุกิตุ่างทีั�จะกิลายเป็น็จุดแข็ง
 ซึั�งหมีายถึึงกิารสัร้างสัถึานทีั�ทัำางานให้ยอมีรับทุักิกิลุ่มีคน
มีากิขึ�น เราตุ้องมีีควิามีหลากิหลายให้เหมืีอนกัิบตุลาดทีั�
เราด้แล เราตุ้องส่ังเสัริมีให้เกิิดกิารมีีส่ัวินร่วิมีทีั�กิล้าหาญ
ให้มีากิขึ�นในบริษัทัของเรา และเราตุ้องทุ่ัมีเทั 
ลงทุันเพืั�อชุมีชนทีั�เราทัำาธุรกิิจอย่้

ในฐานะพันักิงานของ PepsiCo บทับาทัของคุณคือกิารยกิ
ระดับพัันธกิิจด้านควิามีหลากิหลายและกิารมีีส่ัวินร่วิมีของเรา: 

โป็รดด้ภาพัรวิมีด้านควิามีหลากิหลายและกิารมีีส่ัวินร่วิมีของเรา

แสด้งควิามคิด้เห็่น้โด้ยไม่ต้ิอง
เกรงกลััวิ	แบ่งปันำคว�มคิด้เห็นำ
หร่อประสับก�รณ์

ติระหนัำกถ้งคุณค่�ของก�รม่
ส่ัวนำร่วมแบบเฉพ�ะตัิวของคนำ
อ่�นำ	ๆ

รับฟังัด้้วยคว�มอด้ทนำและ
คว�มเห็นำใจ	สัร้�งสัภ�พ
แวด้ล้อมท่�เอ่�อต่ิอก�รสันำทนำ�

ถ�มคำ�ถ�ม	เค�รพในำคำ�ติอบ		
และเปิด้ใจรับฟังัมุมมองท่�
แปลกใหม่
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สิัทธิุมนุำษยชนำ
PepsiCo ตุระหนักิดีถึึงควิามีสัำาคัญของกิารรักิษาและส่ัง
เสัริมีสิัทัธิมีนุษยชนขั�นพืั�นฐานในกิารดำาเนินกิารทัั�งหมีดของ
เราและในห่วิงโซ่ัอุป็ทัานของเรา และเรามุ่ีงมัี�นทีั�จะเคารพัใน
สิัทัธิของผ้้ิป็ฏิิบัติุงานทุักิคนในห่วิงโซ่ัคุณค่าของเรา หลักิ
จรรยาบรรณและนโยบายทัางธุรกิิจจะทัำางานร่วิมีกัิน เพืั�อ
สันับสันุนหลักิกิารในร่างตุราสัารสิัทัธิมีนุษยชนระหว่ิางป็ระเทัศ
 (International Bill of Human Rights) และป็ฏิิญญาว่ิา
ด้วิยหลักิกิารและสิัทัธิขั�นพืั�นฐานในกิารทัำางาน (Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work)  
ขององค์กิรแรงงานระหว่ิางป็ระเทัศ

เราคาดหวัิงว่ิาคุณจะสันับสันุนควิามีมุ่ีงมัี�นนี�ของเรา  
เพืั�อป็ฏิิบัติุใช้โป็รแกิรมีและนโยบายทีั�:   

• ส่ังเสัริมีให้เกิิดสัถึานทีั�ทัำางานทีั�ป็ราศจากิกิารเลือกิป็ฏิิบัติุ
และกิารล่วิงละเมิีด

• ห้ามีกิารใช้แรงงานเด็กิ แรงงานบังคับ และกิารค้ามีนุษย์ 

• ให้ค่าจ้างทีั�เป็น็ธรรมีและเท่ัาเทีัยมีกัิน จัดหาสัวัิสัดิกิารและ
กิำาหนดเงื�อนไขกิารทัำางานให้เป็น็ไป็ตุามีกิฎหมีายในท้ัองถิึ�น

• กิำาหนดเงื�อนไขกิารทัำางานทีั�ป็ลอดภัยและมีีมีนุษยธรรมี รวิมี
ถึึงสัภาพัทีั�พัักิอาศัยทีั�มีีควิามีป็ลอดภัย หากิจำาเป็น็

• ตุระหนักิถึึงสิัทัธิเสัรีภาพัของพันักิงานในกิารสัมีาคมีและ
กิารเจรจาตุ่อรองร่วิมีกัิน

คุณตุ้องปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้เจ้าของ
 เพืั�อให้มัี�นใจว่ิา ซััพัพัลายเออร์และค่้ค้าทัางธุรกิิจของเราจะยึด
มัี�นในหลักิกิารเหล่านี�ด้วิยเช่นกัิน นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยสิัทัธิ
มีนุษยชนในสัถึานทีั�ทัำางานของเรา หลักิจรรยาบรรณสัำาหรับ
ซััพัพัลายเออร์ทัั�วิโลกิ และโป็รแกิรมีกิารจัดหาทัรัพัยากิรอย่าง
ยั�งยืน คือเครื�องมืีอบางส่ัวินทีั�เราใช้เพืั�อสืั�อสัารถึึงควิามีคาด
หวัิงของเรา และช่วิยจัดกิารควิามีเสีั�ยงทีั�อาจเกิิดขึ�นเกีิ�ยวิกัิบ
ด้านสิัทัธิมีนุษยชนในกิารป็ฏิิบัติุงานและในห่วิงโซ่ัอุป็ทัานของเรา  

หากิคุณสังสััยว่ิาจะมีีกิารละเมิีดสิัทัธิมีนุษยชนภายในกิาร
ป็ฏิิบัติุงานโดยตุรงของเรา หรือในควิามีสััมีพัันธ์ทีั�เรามีี
กัิบซััพัพัลายเออร์หรือค่้ค้าทัางธุรกิิจของเรา โป็รดแจ้ง
เหตุุกิารณ์และรายงาน 

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยสิัทัธิมีนุษยชนในสัถึานทีั�ทัำางาน
แถึลงกิารณ์เกีิ�ยวิกัิบสิัทัธิมีนุษยชนและป็ระเด็นสัำาคัญทัั�วิโลกิ  
และรายงานสิัทัธิมีนุษยชนของเรา
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ก�รต่ิอต้ิ�นำก�รเล่อกปฏิิบัติิ/ก�รต่ิอต้ิ�นำก�รล่วงละเมิด้
พัวิกิเราแตุ่ละคนควิรมีีโอกิาสัในสัร้างศักิยภาพัให้ตุนเองได้อย่างเต็ุมีทีั�และมีีส่ัวินช่วิยให้ PepsiCo ป็ระสับควิามีสัำาเร็จ คุณ
ตุ้องไม่ีเลือกิป็ฏิิบัติุหรือป็ฏิิบัติุตุ่อพันักิงานหรือผ้้ิสัมัีครงานในลักิษณะทีั�ไม่ีเป็น็ธรรมี ซึั�งเกีิ�ยวิข้องกัิบกิารรับสัมัีคร กิารว่ิา
จ้าง กิารฝ่กึิอบรมี กิารเลื�อนตุำาแหน่ง กิารจ่ายค่าตุอบแทัน หรือข้อกิำาหนดและเงื�อนไขอื�นใดของกิารจ้างงาน 

เราคาดหวัิงให้คุณทัำากิารตัุดสิันใจเกีิ�ยวิกัิบกิารจ้างงานพันักิงานหรือผ้้ิสัมัีคร โดยพิัจารณาจากิปั็จจัยทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบงาน
 โดยไม่ีคำานึงถึึงเชื�อชาติุ สีัผิิวิ เพัศ อายุ สััญชาติุดั�งเดิมี ศาสันา หลักิควิามีเชื�อ เพัศวิิถีึ อัตุลักิษณ์ทัางเพัศ สัถึานภาพั
สัมีรสั ควิามีเป็น็พัลเมืีอง ควิามีทุัพัพัลภาพั สัถึานะกิารผ่ิานศึกิสังครามี หรือลักิษณะพืั�นฐานอื�นใดทีั�ได้รับควิามีคุ้มีครอง
ตุามีกิฎหมีาย กิารตัุดสิันใจจ้างงานโดยพิัจารณาจากิคุณลักิษณะส่ัวินตัุวิใด ๆ เหล่านี� ถืึอว่ิาขัดตุ่อนโยบายของเรา และยัง
เป็น็กิารกิระทัำาทีั�ผิิดกิฎหมีายภายใตุ้กิฎหมีายของหลาย ๆ ป็ระเทัศ  

หลักิจรรยาบรรณของเรา ห้ามีกิารล่วิงละเมิีดทุักิร้ป็แบบในสัถึานทีั�ทัำางาน หรือกิารกิระทัำาใด ๆ ก็ิตุามีทีั�ก้ิาวิร้าวิรุนแรงหรือ
ด้หมิี�น นอกิจากินี� PepsiCo ยังป็ฏิิบัติุตุามีกิฎหมีายของป็ระเทัศและท้ัองถิึ�นทุักิฉับับทีั�ห้ามีกิารล่วิงละเมิีด คุณตุ้องไม่ีเข้าไป็
ข้องเกีิ�ยวิในกิารล่วิงละเมิีดในสัถึานทีั�ทัำางาน ซึั�งรวิมีถึึงพัฤติุกิรรมีทีั�ไม่ีพึังป็รารถึนาทีั�แสัดงออกิด้วิยวิาจา กิารมีองเห็น หรือ
กิารกิระทัำาร้ป็แบบใดก็ิตุามีทีั�ส่ังผิลให้ผ้้ิอื�นร้้สึักิอึดอัดใจ หรือก่ิอให้เกิิดสัภาพัแวิดล้อมีในกิารทัำางานทีั�มีีกิารข่มีข่้ ล่วิงเกิิน  
หรือเป็น็ป็รป็กัิษ์

ในขณะทีั�คำานิยามีทัางกิฎหมีายของกิารล่วิงละเมิีดอาจ
แตุกิตุ่างกัินออกิไป็ตุามีเขตุอำานาจทัางกิฎหมีาย  
เราจะถืึอว่ิารายกิารทีั�อาจไม่ีได้ครบถ้ึวินดังตุ่อไป็นี�  
เป็น็พัฤติุกิรรมีทีั�เราไม่ียอมีรับ:  

• กิารล่วิงละเมิีดทัางเพัศ 

• กิารใช้ภาษาทีั�ล่วิงเกิินก้ิาวิร้าวิ กิารพ้ัดล้อเลียนขำาขัน 
หรือกิารแสัดงควิามีคิดเห็นทีั�เป็็นกิารหมิี�นป็ระมีาทั

• กิารใส่ัร้ายป็า้ยสีัเกีิ�ยวิกัิบเชื�อชาติุ ชาติุพัันธ์ุ เพัศ  
หรือศาสันา

• พัฤติุกิรรมีกิารข่มีข่้หรือคุกิคามี 

โป็รดจำาไว้ิว่ิา กิารล่วิงละเมิีด ไม่ีว่ิาจะทัางเพัศหรือใน
ลักิษณะอื�น ๆ จะถ้ึกิกิำาหนดโดยกิารกิระทัำาของคุณและ
ผิลกิระทับทีั�มีีตุ่อบุคคลอื�น ๆ ไม่ีว่ิาคุณจะมีีเจตุนาอย่างไร
ก็ิตุามี หากิคุณหรือคนอื�นถ้ึกิเลือกิป็ฏิิบัติุหรือล่วิงละเมิีด 
คุณตุ้องกิล้าแจ้งเหตุุกิารณ์และรายงาน

โป็รดด้นโยบายสัากิลเกีิ�ยวิกัิบโอกิาสักิารจ้างงาน และ
นโยบายสัากิลเกีิ�ยวิกัิบกิารตุ่อตุ้านกิารล่วิงละเมิีดของเรา

ก�รล่วงละเมิด้ท�งเพศค่ออะไร
กิารล่วิงละเมิีดทัางเพัศอาจป็ระกิอบไป็ด้วิย กิารกิระ
ทัำาด้วิยวิาจา สิั�งทีั�มีองเห็น หรือกิารแสัดงออกิทัาง
ร่างกิายทีั�ส่ัอไป็ในทัางเพัศและไม่ีเป็น็ทีั�ตุ้องป็ระสังค์ 
โดยทีั�วิิญญู้ชนพิัจารณาว่ิาเป็น็กิารกิระทัำาทีั�ล่วิงเกิิน  
น่ารังเกีิยจ กิารล่วิงละเมิีดทัางเพัศอาจเกิิดขึ�นได้หลาย
ร้ป็แบบ เช่น 
• กิารล่วิงเกิินทัางเพัศ กิารร้องขอให้ดำาเนินกิิจกิรรมี

ทัางเพัศเพืั�อแลกิเป็ลี�ยนกัิบบางสิั�ง หรือกิารเรียกิ
ร้องขอให้คบหาในเชิงช้้สัาวิโดยทีั�อีกิฝ่า่ยไม่ีตุ้องกิาร

• เรื�องตุลกิ ร้ป็ภาพั ข้อควิามี หรือข้อควิามีทัางอีเมีล
ทีั�ส่ัอไป็ในทัางเพัศ

• กิารแสัดงควิามีคิดเห็นทีั�ชัดแจ้งหรือด้หมิี�นเกีิ�ยวิกัิบ
ร้ป็ลักิษณ์ภายนอกิ

• กิารแสัดงร้ป็ภาพัหรือภาพัลามีกิอนาจารทีั� 
ส่ัอไป็ในทัางเพัศ
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คุณได้้รับมอบหม�ยง�นำท่�คุณพิจ�รณ�ว่�ไม่ปลอด้ภัยหร่อเป็นำอันำติร�ยต่ิอ
สิั�งแวด้ล้อม

คุณได้้รับมอบหม�ยง�นำท่�คุณไม่ได้้ผู่้�นำก�รฝึ่กอบรมท่�เหม�ะสัมในำก�รด้ำ�เนิำนำ
ง�นำ	และอ�จจะเป็นำอันำติร�ยต่ิอตัิวคุณเอง	ต่ิอผู้้้อ่�นำ	หร่อต่ิอสิั�งแวด้ล้อม

ม่คนำกำ�ลังปฏิิบัติิง�นำท่�คุณเช่�อว่�	ไม่ปลอด้ภัยหร่อเป็นำอันำติร�ยต่ิอสิั�ง
แวด้ล้อม	หร่อบุคคลดั้งกล่�วยังไม่ได้้รับก�รฝึ่กอบรมท่�เหม�ะสัมเพ่�อ
ด้ำ�เนิำนำก�ร

ย�นำพ�หนำะหร่อชิ�นำส่ัวนำของอุปกรณ์ทำ�ง�นำไม่ถ้กต้ิองและอ�จไม่	
ปลอด้ภัย

คุณได้้รับทร�บว่�ม่สัภ�วะท่�ไม่ปลอด้ภัยหร่ออ�จเกิด้อันำติร�ยต่ิอตัิวคุณ
เอง	ผู้้้อ่�นำ	หร่อสิั�งแวด้ล้อม

สิั�งแวด้ล้อม	สุัขภ�พ	และคว�มปลอด้ภัย
PepsiCo มุ่ีงมัี�นทีั�ทีั�จะป็กิป็อ้งสิั�งแวิดล้อมี สุัขภาพั ควิามีป็ลอดภัย (EHS) ของพันักิงาน ผ้้ิมีาเยือน 
ผ้้ิรับจ้าง ผ้้ิบริโภค และชุมีชนของเรา คุณมีีหน้าทีั�ป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายและระเบียบวิิธีป็ฏิิบัติุด้าน  
EHS ทัั�งหมีด ไม่ีว่ิาคุณจะอย่้ในสัถึานป็ระกิอบกิารของเรา อย่้ในตุลาด หรือเมืี�ออย่้บนท้ัองถึนน 

คุณตุ้องกิล้าพ้ัดออกิมีาและแจ้งข้อวิิตุกิกัิงวิลของคุณอย่้เสัมีอ เมืี�อเกิิดเหตุุกิารณ์ดังตุ่อไป็นี�:

EHS คือควิามีรับผิิดชอบของทุักิคน เราคาดหวัิงให้คุณปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบั
เสุม่อน้เปน็้เจ้าของ และยืนยันว่ิางานทีั�คุณทัำานั�นมีีควิามีป็ลอดภัยและมีีผิลกิระทับตุ่อสิั�ง
แวิดล้อมีในระดับทีั�น้อยทีั�สุัด ไม่ีว่ิาจะเป็น็งานอะไรก็ิตุามี  

โป็รดด้นโยบายด้านสิั�งแวิดล้อมี สุัขภาพั และควิามีป็ลอดภัยของเรา
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กรณ่ใด้บ้�งท่�ถ่อว่�เป็นำก�รใช้
สั�รเสัพติิด้และเป็นำเร่�องติ้อง
ห้�มภ�ยใติ้หลักจรรย�บรรณ
ของเร�
• กิารทัำางานภายใตุ้ฤทัธิ�ของสุัราและยาเสัพัติุด ไม่ีว่ิา

จะอย่้ในหรือนอกิสัถึานป็ระกิอบกิารของ PepsiCo 

• กิารครอบครอง กิารขาย กิารใช้ กิารส่ังมีอบ  
หรือกิารจัดจำาหน่ายสัารเสัพัติุดทีั�ผิิดกิฎหมีาย
หรือสัารควิบคุมี ในขณะทีั�ทัำางานหรืออย่้ในสัถึาน
ป็ระกิอบกิาร 

• กิารทัำางานในขณะทีั�มีีควิามีบกิพัร่องอันเนื�องมีา
จากิยา ยาสัั�งจ่ายโดยแพัทัย์ ยาทีั�หาซืั�อได้จากิร้าน
ขายยาอย่างถ้ึกิกิฎหมีาย

ก�รใช้สั�รเสัพติิด้
หากิคุณทัำางานภายใตุ้ฤทัธิ�ของยาเสัพัติุดหรือสุัรา จะเท่ัากัิบ
ว่ิาคุณก่ิอให้เกิิดควิามีเสีั�ยงด้านควิามีป็ลอดภัยตุ่อตัุวิคุณเอง
และผ้้ิอื�น ซึั�งเป็น็สิั�งทีั�ไม่ีอาจยอมีรับได้ ยาเสัพัติุด อาจรวิมีถึึง
 ยาเสัพัติุดทีั�ผิิดกิฎหมีาย สัารควิบคุมีหรือสัารบางอย่างทีั�ถ้ึกิ
ตุ้องตุามีกิฎหมีาย หรือกิารใช้ยาทีั�แพัทัย์สัั�งในทัางทีั�ผิิด เรา
คาดหวัิงให้คุณป็ฏิิบัติุงานโดยทีั�ไม่ีอย่้ภายใตุ้ฤทัธิ�ของสัารใด  
ๆ ทีั�อาจส่ังผิลเสีัยตุ่อป็ระสิัทัธิภาพัในกิารทัำางาน  

หากิคุณมีีป็ญัหาเกีิ�ยวิกัิบยาหรือกิารดื�มีสุัรา โป็รดขอคำา
แนะนำาและควิามีช่วิยเหลือ ติุดตุ่อผ้้ิจัดกิารฝ่า่ยทัรัพัยากิร
บุคคลของคุณ เพืั�อเรียนร้้เกีิ�ยวิกัิบโป็รแกิรมีควิามีช่วิยเหลือทีั�
มีีในภ้มิีภาคของคุณ หรือค้นหานโยบายเฉัพัาะด้าน

ก�รต่ิอต้ิ�นำคว�มรุนำแรง
PepsiCo มีีนโยบายทีั�จะไม่ีเพิักิเฉัยตุ่อควิามีรุนแรงในสัถึาน
ทีั�ทัำางาน คุณตุ้องไม่ีเข้าไป็ข้องเกีิ�ยวิในกิารกิระทัำาใด ๆ ทีั�อาจ
ส่ังผิลให้บุคคลอื�นร้้สึักิว่ิาถ้ึกิคุกิคามีหรือไม่ีป็ลอดภัย โดยจะ
รวิมีถึึงกิารทัำาร้ายด้วิยวิาจา กิารคุกิคามี หรือท่ัาทีัใด ๆ ทีั�
แสัดงออกิถึึงควิามีเป็น็ศัตุร้ กิารข่มีข่้ กิารรุกิราน หรือกิาร 
กิลั�นแกิล้ง

บริษัทัของเรายังห้ามีกิารพักิพัาอาวุิธเข้ามีาในสัถึานทีั�ทัำางาน  
ข้อห้ามีนี�ยังครอบคลุมีไป็ถึึงลานจอดรถึของบริษัทั รวิมี
ถึึงสัถึานป็ระกิอบกิารของเรา ภายใตุ้ขอบเขตุส้ังสุัดตุามีทีั�
กิฎหมีายท้ัองถิึ�นอนุญาตุ

นโยบายกิารไม่ีเพิักิเฉัยตุ่อควิามีรุนแรงในสัถึานทีั�ทัำางาน
ของเรา มีีผิลบังคับใช้กัิบพัฤติุกิรรมีของพันักิงานทุักิคน
และบุคคลทีั�สัามี รวิมีถึึงผ้้ิทีั�เข้ามีาเยี�ยมีเยือนในสัถึานทีั�ของ
บริษัทั เช่นเดียวิกัิบพัฤติุกิรรมีของพันักิงานของเรา ล้กิค้า 
ผ้้ิขาย ซััพัพัลายเออร์ และบุคลากิรทีั�ตุ้องเกีิ�ยวิข้องในกิิจกิาร
ของ PepsiCo เป็น็กิารชั�วิคราวิในทีั�อื�น ๆ ทัั�วิโลกิ ซึั�งอย่้
นอกิสัถึานป็ระกิอบกิารของเรา นอกิจากินี� ควิามีรุนแรงใน
ทีั�ทัำางานยังรวิมีถึึง ควิามีรุนแรงทีั�บุคคลทีั�สัามีกิระทัำาตุ่อ
พันักิงานของ PepsiCo ทีั�กิำาลังดำาเนินธุรกิิจในนามีของ  
PepsiCo 

คุณมีีพัันธะหน้าทีั�ในกิารแจ้งและรายงานให้ฝ่า่ยบริหาร
ป็ระจำาสัถึานทีั�ทัราบทัันทีั ถึึงพัฤติุกิรรมีทีั�ผิิดป็กิติุหรือ
พัฤติุกิรรมีทีั�น่ากัิงวิล รวิมีถึึงกิารคุกิคามี หรือควิามี
รุนแรงทีั�อาจเกิิดขึ�น 

โป็รดด้ นโยบายสัากิลด้านควิามีรุนแรงในสัถึานทีั�
ทัำางานของเรา
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ก�รปฏิิบัติิหน้ำ�ท่�ด้้วยคว�มซ่ื่�อติรงในำติล�ด้
ของเร�
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ควิามีป็ลอดภัยเกีิ�ยวิกัิบอาหารและคุณภาพัของผิลิตุภัณฑ์์  19
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การปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�
ด้้วยความซ่ื่�อติรง
ในำติล�ด้ของเร�

กิารเสัริมีสัร้างควิามีไว้ิวิางใจกัิบค่้ค้าของเรา เป็น็
องค์ป็ระกิอบสัำาคัญทีั�ทัำาให้ PepsiCo เป็น็บริษัทัทีั�
รวิดเร็วิขึ�น แข็งแกิร่งขึ�น และมีีป็ระสิัทัธิภาพัมีากิ
ขึ�น ควิามีเชื�อมัี�นนี�จะรวิมีถึึง ควิามีเชื�อมัี�นจากิผ้้ิ
บริโภคทีั�ซืั�อผิลิตุภัณฑ์์ของเรา ล้กิค้าทีั�จำาหน่าย
ผิลิตุภัณฑ์์ของเรา ตุลอดจนค่้แข่งของเราและ
ซััพัพัลายเออร์ของเรา

คุณตุ้องป็ฏิิบัติุตุ่อค่้ค้าของเราด้วิยควิามีเป็น็ธรรมี
 ควิามีซืั�อสััตุย์ และควิามีเคารพัให้เกีิยรติุ โดยกิาร
ป็ฏิิบัติุตุามีกิฎหมีายทีั�เกีิ�ยวิข้องของทุักิแห่ง ไม่ีว่ิา
เราจะดำาเนินธุรกิิจอย่้ทีั�ใดก็ิตุามี
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ผู้้้บริโภคของเร�
ผิลิตุภัณฑ์์ PepsiCo ได้สัร้างควิามีสุัขให้แก่ิผ้้ิบริโภคมีากิกิว่ิา
หนึ�งพัันล้านครั�งตุ่อวัิน ในกิว่ิา 200 ป็ระเทัศและเขตุแดนทัั�วิ
โลกิ ควิามีไว้ิวิางใจทีั�ผ้้ิบริโภคมีีตุ่อบริษัทัของเรา และ
ผิลิตุภัณฑ์์ของเรา คือหัวิใจสัำาคัญทีั�จะทัำาให้เราบรรลุวิิสััยทััศน์
ของเราได้ ซึั�งก็ิคือการเปน็้ผ้้ันํ้าระดั้บัโลกใน้ด้้าน้อาหารและ
เคร่�องด่้�มสุะด้วกซ่ื่�อ โด้ยจะต้ิองเอาชน้ะได้้อย่างม่จุด้มุ่งหมาย

ไม่ีว่ิาคุณจะทัำางานอะไร พันักิงานแตุ่ละคนตุ่างก็ิมีีส่ัวินทีั�เชื�อมี
โยงกัิบผ้้ิบริโภคในทัางใดทัางหนึ�ง คุณตุ้องคํานึ้งถึงผ้้ับัริโภค
เปน็้หัวใจหลัก และตุ้องปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�ด้้วยความซ่ื่�อติรงอย่้

เสัมีอ เพืั�อสัร้างมีาตุรฐานส้ังสุัดในเรื�องคุณภาพัของ
ผิลิตุภัณฑ์์ และทัำากิารตุลาดผิลิตุภัณฑ์์ของเราอย่างมีี

ควิามีรับผิิดชอบ

คว�มปลอด้ภัยเก่�ยวกับ
อ�ห�รและคุณภ�พของ
ผู้ลิติภัณฑ์์	

หัวิใจสัำาคัญส่้ักิารบรรลุพัันธกิิจของ PepsiCo ในกิาร
เติิมความสุุขใน้ทุี่กรสุสัุมผััสุเพ่�อผ้้ับัริโภค คือควิามีมุ่ีงมัี�นของ
เราในกิารผิลิตุสิันค้าทีั�มีีคุณภาพัส้ังในทุักิแบรนด์ของเรา  
ผ้้ิบริโภคของเรามัี�นใจในกิารยอมีรับให้ผิลิตุภัณฑ์์ของเรา  
ได้เข้ามีาเป็น็ส่ัวินหนึ�งในชีวิิตุของพัวิกิเขา โดยแบ่งป็นั
ผิลิตุภัณฑ์์ของเรากัิบคนทีั�ใกิล้ชิดกัิบพัวิกิเขา

เราตุ้องรักิษาควิามีเชื�อมัี�นของผ้้ิบริโภคเอาไว้ิ โดยกิาร
ค้นคว้ิาวิิจัย พััฒนา และผิลิตุสิันค้าทีั�เรามีีควิามีภาค
ภ้มิีใจอย่างแท้ัจริง ในลักิษณะทีั�มีีจริยธรรมี เราตุ้องรับ
ป็ระกัินคุณภาพัตุลอดห่วิงโซ่ัอุป็ทัานของเรา ตัุ�งแตุ่
กิารจัดซืั�อส่ัวินผิสัมี จนกิระทัั�งผิลิตุภัณฑ์์สัำาเร็จเดิน
ทัางถึึงมืีอผ้้ิบริโภค

หากิคุณมีีส่ัวินเกีิ�ยวิข้องในงานใด ๆ ทีั�เกีิ�ยวิกัิบกิารพััฒนา
 กิารผิลิตุ กิารด้แลจัดกิาร หรือกิารจัดเก็ิบผิลิตุภัณฑ์์ของเรา
 คุณตุ้อง:

หากิคุณพับเห็นหรือสังสััยว่ิาจะมีีสิั�งใดก็ิตุามีทีั�อาจเป็น็
อันตุรายตุ่อควิามีป็ลอดภัยหรือคุณภาพัของผิลิตุภัณฑ์์ 
คุณ ุอ้งกิล้ าแจ้ งเห ุกุิารณ์ และรายงานทัันทีั

โปรดดูู นโยบายด้ า้นความปลอดภััยเก่่ี วกัับอาหารของเรา

รับทร�บเก่�ยวกับ	ม�ติรฐ�นำด้้�นำ
คว�มปลอด้ภัยท�งด้้�นำอ�ห�ร
และคุณภ�พของผู้ลิติภัณฑ์์	
นำโยบ�ยและระเบ่ยบวิธุ่ปฏิิบัติิต่ิ�ง		
ๆ	ท่�ม่ผู้ลใช้กับผู้ลิติภัณฑ์์ท่�ผู้ลิติ
ในำสัถ�นำประกอบก�รของคุณ

ปฏิิบัติิติ�มแนำวท�งก�รผู้ลิติท่�ด่้
และเกณฑ์์วิธุ่ก�รทด้สัอบต่ิ�ง	ๆ

ปฏิิบัติิติ�มกฎหม�ยและระเบ่ยบ
ข้อบังคับด้้�นำคว�มปลอด้ภัยท�ง
อ�ห�รท่�ม่ทั�งหมด้
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ก�รทำ�ก�รติล�ด้อย่�งม่
คว�มรับผิู้ด้ชอบ
ในฐานะบริษัทัอาหารและเครื�องดื�มีระดับโลกิทีั�
น่าเชื�อถืึอ เราหน้าทีั�สัำาคัญทีั�ตุ้องทัำากิารตุลาด
ผิลิตุภัณฑ์์ของเราตุ่อผ้้ิบริโภคทุักิราย อย่าง
ถ้ึกิตุ้องและโป็ร่งใสั เราคาดหวัิงให้คุณนำาเสันอ
ผิลิตุภัณฑ์์ของเราตุามีข้อเท็ัจจริง มีีควิามีรับ
ผิิดชอบ และป็ฏิิบัติุตุามีกิฎหมีายและระเบียบข้อ
บังคับทีั�เกีิ�ยวิข้องของป็ระเทัศทีั�เราดำาเนินกิิจกิาร
อย่้เสัมีอ 

โป็รดแน่ใจว่ิาได้ป็ฏิิบัติุตุามีกิระบวินกิารตุรวิจสัอบและ
กิารอนุมัีติุในท้ัองถิึ�นทัั�งหมีด สัำาหรับทีั�จะเผิยแพัร่ตุ่อ
ผ้้ิบริโภค คุณตุ้องใช้ควิามีระมัีดระวัิงเป็น็พิัเศษในกิาร
จัดทัำาโฆษณาและกิารป็ระเมิีนโป็รแกิรมีทีั�ตุ้องสืั�อสัาร
กัิบเด็กิอายุตุำ�ากิว่ิา 12 ป็ี

โป็รดด้ นโยบายว่ิาด้วิยกิารโฆษณากัิบกิลุ่มีเป็า้หมีายทีั�
เป็น็เด็กิอย่างมีีควิามีรับผิิดชอบ 

หากิงานของคุณเกีิ�ยวิข้องกัิบด้านกิารตุลาด คุณตุ้องไม่ี:

กล่�วเกินำจริงหร่อแสัด้ง
ข้อม้ลเท็จเก่�ยวกับคุณภ�พ
ของผู้ลิติภัณฑ์์หร่อบรรจุ
ภัณฑ์์

ใช้ถ้อยคำ�ท่�ทำ�ให้หลงผิู้ด้หร่อ
เป็นำเท็จในำก�รโฆษณ�หร่อ
จัด้ทำ�ป้�ยฉล�กต่ิ�ง	ๆ

กล่�วอ้�งเก่�ยวกับผู้ลิติภัณฑ์์
ของเร�	รวมถ้งคำ�กล่�วอ้�ง
เก่�ยวกับผู้ลในำท�งสุัขภ�พ		
คำ�กล่�วอ้�งเก่�ยวกับ
ผู้ลิติภัณฑ์์หร่อส่ัวนำผู้สัมของ
ผู้ลิติภัณฑ์์ของเร�	โด้ยท่�ยัง
ไม่ม่ก�รพิส้ัจน์ำข้อเท็จจริง
อย่�งเพ่ยงพอ	และยังไม่ได้้
รับก�รอนุำมัติิท่�เหม�ะสัมในำ
ท�งกฎหม�ย
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ล้กค้�ของเร�	
กิารเป็น็พัันธมิีตุรกัิบล้กิค้าของเรา คือส่ัวินสัำาคัญทีั�จะทัำาให้
ผิลิตุภัณฑ์์ของเราเดินทัางไป็ถึึงมืีอของผ้้ิบริโภค ด้วิยเหตุุนี�
 คุณตุ้องป็ฏิิบัติุตุ่อล้กิค้าของเราอย่างมีีจริยธรรมี เป็น็ธรรมี
 และดำาเนินธุรกิิจกัิบพัวิกิเขาบนพืั�นฐานของกิารมีีผิลิตุภัณฑ์์ทีั�
ยอดเยี�ยมี กิารบริกิารล้กิค้า และราคาทีั�แข่งขันได้ และคุณตุ้อง
ไม่ีเข้าไป็ข้องเกีิ�ยวิในหลักิป็ฏิิบัติุทีั�ไม่ีเป็น็ธรรมีหรือหลอกิลวิง

สััญญาทีั�เราทัำากัิบล้กิค้า ตุ้องแสัดงให้เห็นถึึงควิามีสัำาคัญ
และคุณค่าในกิารทัำาธุรกิิจของเราอย่้เสัมีอ ข้อตุกิลงกิารขาย
และกิารค้าทีั�ทัำากัิบล้กิค้า ควิรจัดทัำาเป็น็ลายลักิษณ์อักิษร
 และตุ้องสัอดคล้องกัิบนโยบายของเราและกิฎหมีายในท้ัอง
ถิึ�น สัำาหรับข้อม้ีลเพิั�มีเติุมี โป็รดด้ทีั�หน้า 29: ควิามีถ้ึกิตุ้อง
ทัางกิารเงิน

โป็รดด้ นโยบายและแนวิทัางป็ฏิิบัติุว่ิาด้วิยกิารทัำาข้อตุกิลง
กิารค้ากัิบล้กิค้า และ นโยบายกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบด้าน
กิารตุ่อตุ้านกิารค้า 

ซัื่พพล�ยเออร์ของเร�	
เราตุ้องกิารให้ซััพัพัลายเออร์ของเรายึดมัี�นในมีาตุรฐานควิามี
ซืั�อตุรงแบบเดียวิกัินกัิบเรา ดังนั�น ซััพัพัลายเออร์ทุักิรายจะ
ตุ้องป็ฏิิบัติุตุามีหลักิจรรยาบรรณสัำาหรับซััพัพัลายเออร์ทัั�วิ
โลกิ โดยจะถืึอว่ิาเป็น็เงื�อนไขในกิารดำาเนินธุรกิิจกัิบเรา  
ซััพัพัลายเออร์ของเราได้แก่ิ ผ้้ิบริกิาร ทีั�ป็รึกิษา ผ้้ิรับจ้าง  
ผ้้ิให้บริกิาร หรือผ้้ิจัดหาวัิตุถุึดิบ ส่ัวินผิสัมี หรือส่ัวินป็ระกิอบ
ของบรรจุภัณฑ์์ทีั�เป็น็บุคคลทีั�สัามี 

หากิคุณมีีหน้าทีั�รับผิิดชอบในกิารคัดเลือกิซััพัพัลายเออร์  
คุณควิรปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้เจ้าของ
 และทัำากิารตัุดสิันใจของคุณบนพืั�นฐานของคุณสัมีบัติุ 
คุณภาพัของบริกิาร และชื�อเสีัยง เมืี�อเลือกิและด้แลซััพัพัลาย
เออร์ คุณตุ้องป็ฏิิบัติุตุามีแนวิทัางของนโยบายและหลักิ
ป็ฏิิบัติุเกีิ�ยวิกัิบจริยธรรมีทัางธุรกิิจ 

คุณตุ้อง: 

• ป็ฏิิบัติุตุามีกิระบวินกิารป็ระกิวิดราคา กิารเจรจารอง  
และกิารทัำาสััญญาทีั�มีีผิลบังคับใช้ของเรา 

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

• คุณตุ้องตุรวิจสัอบให้แน่ใจว่ิาซััพัพัลายเออร์ได้ป็ฏิิบัติุตุามี
นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยสิัทัธิมีนุษยชนในสัถึานทีั�ทัำางานของเรา 

• หลีกิเลี�ยงผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอนทีั�อาจเกิิดขึ�นหรือเกิิดขึ�น
จริงกัิบซััพัพัลายเออร์ และห้ามีเสันอสิั�งจ้งใจทีั�ไม่ีชอบด้วิย
กิฎหมีาย เช่น “เงินใตุ้โตุ๊ะ”

โป็รดด้ หลักิจรรยาบรรณสัำาหรับซััพัพัลายเออร์ทัั�วิโลกิของ
เรา นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยสิัทัธิมีนุษยชนในสัถึานทีั�ทัำางานของ
เรา แถึลงกิารณ์เกีิ�ยวิกัิบสิัทัธิมีนุษยชนและป็ระเด็นสัำาคัญทัั�วิ
โลกิ และ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอนของเรา

"เงินำใต้ิโต๊ิะ"	ค่ออะไร
เงินใตุ้โตุ๊ะเป็น็ร้ป็แบบหนึ�งของกิารทุัจริตุ ซึั�งมีี
บุคคลสัองฝ่า่ยตุกิลงกัินว่ิาเงินจากิยอดขายหรือ
ผิลกิำาไรบางส่ัวินจะถ้ึกิมีอบให้เป็น็ส่ัวินลดเงินคืน
 หรือคืนกิลับไป็ให้ฝ่า่ยใดฝ่า่ยหนึ�งอย่างไม่ีเหมีาะ
สัมี (หรืออาจเป็น็ผ้้ิอื�นทีั�ฝ่า่ยดังกิล่าวิกิำาหนดตัุวิไว้ิ) 
เพืั�อแลกิเป็ลี�ยนกัิบกิารทัำาข้อตุกิลง
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เร�ต้ิองเล่นำติ�มกฎ
คุณไม่ีควิรฉัวิยป็ระโยชน์ทีั�ไม่ีเป็น็ธรรมีจากิ
ขนาดและระดับของธุรกิิจของเราเมืี�อติุดตุ่อ
เจรจากิารค้ากัิบค่้แข่ง ซััพัพัลายเออร์ หรือ
ล้กิค้า โดยทัั�วิไป็แล้วิ ถึึงแม้ีว่ิากิารใช้ป็ระโยชน์
จากิระดับของธุรกิิจของเราในตุลาดจะ
เป็น็เรื�องทีั�เหมีาะสัมี แตุ่ก็ิอาจเป็น็เรื�องผิิด

กิฎหมีายได้หากิมีีกิารเรียกิร้องตุ่อค่้ค้าของเราอย่างไม่ีสัมี
เหตุุสัมีผิล เกีิ�ยวิกัิบราคา ข้อกิำาหนด และเงื�อนไข

คุณไม่ีควิรพ้ัดคุยถึึงหัวิข้อดังกิล่าวิกัิบค่้แข่ง แม้ีแตุ่ในสัถึานกิารณ์ทีั�ไม่ี
เป็น็ทัางกิาร เช่น งานแสัดงสิันค้าหรืองานกิิจกิรรมีของล้กิค้า
คุณตุ้องหลีกิเลี�ยงกิิจกิรรมีทีั�อาจด้เหมืีอนว่ิาจะเป็น็กิารละเมิีดฝ่า่ฝื่น
กิฎหมีายกิารแข่งขันและกิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารผ้ิกิขาด ตัุวิอย่างเช่น
 กิารสืั�อสัารเป็น็ลายลักิษณ์อักิษรทัั�งหมีดทีั�อ้างถึึงธุรกิิจของเราและค่้
แข่งของเราควิรจัดทัำาโดยใช้นำ�าเสีัยงทีั�เหมีาะสัมี และหลีกิเลี�ยงกิารใช้
ภาษาทีั�อาจตีุควิามีไป็ได้ว่ิามีีกิารสันับสันุนพัฤติุกิรรมีกิารตุ่อตุ้านกิาร
แข่งขัน หรือด้หมิี�นบุคคลทีั�สัามี
กิารฝ่า่ผืินกิฎหมีายกิารแข่งขันและกิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารผ้ิกิขาดอาจ

ส่ังผิลให้บริษัทัของเราตุ้องรับโทัษตุามีกิฎหมีายทีั�รุนแรงหลาย
ด้าน และอาจเป็็นควิามีผิิดในทัางอาญาสัำาหรับตัุวิบุคคลทีั�
เกีิ�ยวิข้อง กิฎหมีายกิารแข่งขันมีีควิามีซัับซ้ัอนและแตุกิตุ่าง
กัินไป็ในแตุ่ละป็ระเทัศ หากิตุ้องกิารคำาแนะนำา โป็รดป็รึกิษา

ฝ่า่ยกิฎหมีายในท้ัองถิึ�นของคุณ และด้ข้อม้ีลจากิ
นโยบายป็ระจำาภาคธุรกิิจ ภ้มิีภาค หรือป็ระเทัศของ
คุณ หากิคุณสังสััยว่ิามีีกิารฝ่า่ฝ่นืเกีิ�ยวิกัิบกิารตุ่อ
ตุ้านกิารผ้ิกิขาด โป็รดแจ้งเหตุุกิารณ์และรายงาน 
โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยกิารตุ่อตุ้านกิาร
ผ้ิกิขาดและกิารแข่งขันทีั�เป็น็ธรรมี และ หลักิ
จรรยาบรรณสัำาหรับซััพัพัลายเออร์ทัั�วิโลกิ
ของเรา

ก�รแข่งขันำอย่�งเป็นำ
ธุรรม	
PepsiCo ตุ้องกิารแข่งขันอย่างเป็น็ธรรมี เราตุ้องกิาร
เอาชนะค่้แข่งของเราด้วิยวิิธีกิารทีั�ถ้ึกิตุ้องตุามีกิฎหมีายและ
มีีจริยธรรมี คุณควิรแสัดงควิามีคิดเห็นเกีิ�ยวิกัิบผิลิตุภัณฑ์์
หรือบริกิารของค่้แข่งในลักิษณะทีั�ถ้ึกิตุ้องและเป็น็ไป็ตุามี
ข้อเท็ัจจริง ใช้เฉัพัาะช่องทัางทีั�ชอบด้วิยกิฎหมีายในกิารหา
ข้อม้ีลกิารแข่งขัน และตุ้องป็ฏิิบัติุตุามีกิฎหมีายกิารตุ่อตุ้าน
กิารผ้ิกิขาดและกิฎหมีายกิารแข่งขันอย่้เสัมีอ

คุณตุ้องไม่ีทัำาข้อตุกิลงหรือทัำากิารตุระเตุรียมีระหว่ิาง
 PepsiCo และค่้แข่ง (ไม่ีว่ิาจะเป็น็ทัางกิารหรือไม่ี
เป็น็ทัางกิาร ไม่ีว่ิาจะเป็น็เป็็นลายลักิษณ์อักิษรหรือ
ด้วิยวิาจา) ในเรื�องทีั�เกีิ�ยวิกัิบหัวิข้อตุ่อไป็นี�:

ก�รตัิ�งค่�ร�ค�หร่อ
เง่�อนำไขก�รข�ยอ่�นำ	ๆ

ก�รร่วมม่อกันำในำก�ร
ประกวด้ร�ค�	หร่อ
ก�รแบ่งสัรรล้กค้�
	เขติก�รข�ย	หร่อ
กลุ่มผู้ลิติภัณฑ์์

ก�รม่ส่ัวนำร่วมในำ
กิจกรรมอ่�นำใด้ท่�
ฝ่่�ฝื่นำกฎหม�ยท่�ม่
บังคับใช้
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“ก�รจ่�ยเงินำเพ่�ออำ�นำวยคว�มสัะด้วก”		
ค่ออะไร
กิารจ่ายเงินเพืั�ออำานวิยควิามีสัะดวิกิ คือ กิารจ่ายเงินให้เจ้าหน้าทีั�รัฐ
เพืั�อเร่งรัดกิารดำาเนินกิารหรือบริกิารทีั�ไม่ีตุ้องอาศัยดุลยพิันิจ  
เช่น กิารให้ควิามีคุ้มีครองของตุำารวิจหรือบริกิารไป็รษณีย์ กิารออกิ
วีิซ่ัา กิารร้องขอใบอนุญาตุหรือหนังสืัออนุญาตุ หรือกิารให้บริกิาร
สัาธารณ้ป็โภค เช่น บริกิารโทัรศัพัท์ั นำ�าป็ระป็า และพัลังงาน PepsiCo 
ห้ามีกิารชำาระเงินเหล่านี� แม้ีว่ิากิฎหมีายท้ัองถิึ�นจะอนุญาตุก็ิตุามี

ก�รต่ิอต้ิ�นำก�รติิด้สิันำบนำ
PepsiCo ห้ามีกิระทัำากิารทุัจริตุทุักิร้ป็แบบในกิารติุดตุ่อเจรจาธุรกิิจของ
เรา คุณตุ้องไม่ีจ่ายสิันบนให้ใครก็ิตุามี ไม่ีว่ิาจะทีั�ไหน และไม่ีว่ิาด้วิยเหตุุผิล
ใดก็ิตุามี คุณตุ้องไม่ียอมีรับสิั�งใดก็ิตุามีทีั�มีีม้ีลค่า ทีั�อาจกิระทับตุ่อควิามี

เป็็นกิลางในกิารป็ฏิิบัติุงานของคุณ

เมืี�อคุณดำาเนินธุรกิิจอย่างมีีควิามีรับผิิดชอบ คุณจะช่วิยเสัริมี
สัร้างชื�อเสีัยงของเราในเรื�องการประพฤติิติน้ด้้วยความซ่ื่�อติรง 
และกิารติุดตุ่อเจรจากิารค้าอย่างเป็น็ธรรมี คุณมีีหน้าทีั�ทัำาควิามี
เข้าใจวิิธีกิารระบุหาและหลีกิเลี�ยงกิารทุัจริตุทุักิร้ป็แบบ ดังทีั�
อธิบายไว้ิในหลักิจรรยาบรรณของเราและนโยบายสัากิลว่ิาด้วิย
กิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบเกีิ�ยวิกัิบกิารตุ่อตุ้านกิารติุดสิันบน

ไม่ีว่ิาคุณจะทัำางานอย่้ทีั�ไหน ทุักิแห่งในโลกิล้วินมีีกิฎหมีาย
หรือนโยบายเกีิ�ยวิกัิบกิารตุ่อตุ้านกิารติุดสิันบนทีั�จะมีีผิล
บังคับใช้กัิบคุณ กิารติุดสิันบนตุ่อจ้าหน้าทีั�ของรัฐหรือหน่วิย
งานราชกิาร หรือค่้ค้าในเชิงพัาณิชย์ใด ๆ เช่น ล้กิค้าหรือ
ซััพัพัลายเออ ถืึอเป็น็เรื�องตุ้องห้ามีตุามีหลักิจรรยาบรรณ
ของเรา และอาจนำาไป็ส่้ักิารละเมิีดฝ่า่ฝื่นกิฎหมีายกิารตุ่อ
ตุ้านกิารติุดสิันบน และกิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารทุัจริตุ  
ในหลาย ๆ ป็ระเทัศ

พันักิงานตุ้องไม่ีเสันอสิั�งใดก็ิตุามีทีั�มีีม้ีลค่าผ่ิานบุคคลทีั�สัามี
 ไม่ีว่ิาทัางตุรงหรือทัางอ้อมี เพืั�อให้ได้มีาหรือรักิษาไว้ิซึั�ง
ธุรกิิจ เพืั�อโน้มีน้าวิกิารตัุดสิันใจทัางธุรกิิจอย่างไม่ีเหมีาะสัมี 
หรือเพืั�อให้ได้มีาซึั�งข้อได้เป็รียบทัางธุรกิิจทีั�ไม่ีเป็น็ธรรมี

สิั�งใดก็ิตุามีทีั�มีีม้ีลค่าไม่ีได้หมีายถึึงแค่เงินสัดเท่ัานั�น  
แตุ่ยังรวิมีถึึง ของกิำานัล กิารตุ้อนรับ (กิารเดินทัาง  
มืี�ออาหาร และสิั�งบันเทิัง) กิารบริจาคและกิารสันับสันุน
 หรือสิั�งอื�นใดทีั�อาจมีีม้ีลค่าตุ่อผ้้ิรับ นอกิจากินี� คุณจะ
ตุ้องไม่ีจ่ายเงินค่าอำานวิยควิามีสัะดวิกิให้แก่ิเจ้าหน้าทีั�รัฐ

ภายใตุ้ข้อยกิเว้ินทีั�มีีกิารป็รับแก้ิไว้ิในกิรอบทีั�จำากัิดหลายข้อ ดังทีั�ระบุไว้ิใน
นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบเพืั�อตุ่อตุ้านกิารติุดสิันบน
 คุณตุ้องขอรับกิารอนุมัีติุล่วิงหน้าผ่ิานพัอร์ทััลของฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมี
และกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบทัั�วิโลกิ ก่ิอนทีั�จะมีอบสิั�งใดก็ิตุามีทีั�มีีม้ีลค่าให้แก่ิ
เจ้าหน้าทีั�รัฐ กิารจ่ายเงินหรือมีอบสิั�งทีั�มีีม้ีลค่าใด ๆ ก็ิตุามีผ่ิานบุคคลทีั�สัามี
ให้แก่ิเจ้าหน้าทีั�รัฐ ทัั�งทัางตุรงและทัางอ้อมี ตุ้องได้รับกิารบันทึักิข้อม้ีลอย่าง
ถ้ึกิตุ้องไว้ิในสัมุีดบัญชีและบันทึักิรายกิารของเรา 

คุณควิรติุดตุ่อเจ้าหน้าทีั�ฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎ
ระเบียบในท้ัองถิึ�นของคุณ หรือติุดตุ่อฝ่า่ยฎหมีายในท้ัองถิึ�นของคุณ หากิ
คุณมีีคำาถึามีหรือไม่ีแน่ใจเกีิ�ยวิกัิบกิารดำาเนินกิารทีั�เหมีาะสัมี คุณตุ้องรายงาน
เจ้าหน้าทีั�ฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมีและกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบ หรือฝ่า่ยฎ
หมีายในท้ัองถิึ�นของคุณโดยทัันทีั หากิพับเห็นหรือทัราบว่ิามีีกิิจกิรรมีทีั�สังสััย
ว่ิาจะเป็น็กิารติุดสิันบน มีีกิารเรียกิร้องขอสิันบน หรือมีีกิารจ่ายสิันบนทีั�เกิิด
ขึ�นจากิกิารถ้ึกิบีบบังคับ หรือรายงานผ่ิานบริกิารสัายด่วิน Speak Up  

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบเกีิ�ยวิกัิบกิารตุ่อตุ้าน
กิารติุดสิันบน และเข้าถึึงแบบฟอร์มีกิารอนุมัีติุล่วิงหน้าสัำาหรับของกิำานัล มืี�อ
อาหาร และ T&E ได้ทีั�นี�
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https://pepsico.ethicspointvp.com/custom/pepsico/forms/gifts/form_data.asp


รัฐบ�ลหร่อหน้ำ�งในำองค์กรหร่อหน่ำวยง�นำ
ของรัฐบ�ล:
• รัฐมีนตุรีว่ิากิารกิระทัรวิงและพันักิงานป็ระจำากิระทัรวิง

• ข้าราชกิารพัลเรือน รวิมีถึึง ตุำารวิจ เจ้าหน้าทีั�ศุลกิากิร และ
เสัมีียนสัำานักิงาน

• ผุ้ิตุรวิจสัอบอาคารและควิามีป็ลอดภัยอื�น ๆ

• ข้าราชกิารในกิองทััพั

• พันักิงานของหน่วิยงานกิำากัิบด้แลกิฎระเบียบ รวิมีถึึง
หน่วิยงานด้านสิั�งแวิดล้อมี ภาษี และกิารออกิใบอนุญาตุ

องค์กรสั�ธุ�รณะระหว่�งประเทศ:
• องค์กิารอนามัียโลกิ

• ธนาคารโลกิ

• องค์กิารศุลกิากิรโลกิ

• องค์กิารแรงงานระหว่ิางป็ระเทัศ

• องค์กิรกิารกุิศลระหว่ิางป็ระเทัศ เช่น UNICEF

องค์กรท่�รัฐบ�ลควบคุมหร่อรัฐวิสั�หกิจ:
• มีหาวิิทัยาลัย ห้องป็ฏิิบัติุกิาร หรือโรงพัยาบาลของรัฐบาล 

• สัถึานีโทัรทััศน์ทีั�ดำาเนินงานโดยรัฐบาล

• องค์กิรพัาณิชย์ทีั�อย่้ภายใตุ้กิารควิบคุมีของรัฐบาล เช่น 
สัายกิารบิน ผ้้ิรับงานด้านกิลาโหมี

• สัาธารณ้ป็โภค (ไฟฟา้ นํามัีน ก๊ิาซั)

เจ้�หน้ำ�ท่�พรรคก�รเม่องหร่อผู้้้สัมัครด้ำ�รง
ติำ�แหน่ำงท�งก�รเม่อง:
• เจ้าหน้าทีั�ทีั�ได้รับเลือกิตัุ�งในทุักิระดับของรัฐบาล (ระดับชาติุ 

รัฐ ท้ัองถิึ�น)

• นายกิเทัศมีนตุรี เทัศมีนตุรี สัมีาชิกิคณะกิรรมีกิารบริหาร
เทัศบาล

• แม้ีแตุ่ผ้้ิสัมัีครทีั�ไม่ีเคยดำารงตุำาแหน่งทัางกิารเมืีอง

สัม�ชิกของร�ชวงศ์

ค่้สัมรสัหร่อสัม�ชิกในำครอบครัวท่�ใก	
ล้ชิด้ของบุคคลดั้งกล่�วข้�งต้ินำ

ก�รระบุเจ้�หน้ำ�ท่�รัฐ
เจ้าหน้าทีั�รัฐ รวิมีถึึงเจ้าหน้าทีั� พันักิงาน หรือบุคคลทีั�กิระทัำากิารในนามีของ:

ก�รสัอบท�นำธุุรกิจ	
ของบุคคลท่�สั�ม	
PepsiCo มีีโป็รแกิรมีกิารสัอบทัานธุรกิิจตุามีระดับ
ควิามีเสีั�ยงเพืั�อตุ่อตุ้านกิารทุัจริตุของบุคคลทีั�สัามี  
ในชื�อโป็รแกิรมี TPDD TPDD เป็น็ข้อกิำาหนดทีั�จำาเป็น็
เฉัพัาะสัำาหรับผ้้ิให้บริกิารบุคคลทีั�สัามีเฉัพัาะรายทีั�มีี
ควิามีเสีั�ยงส้ังจากิบางป็ระเทัศใน AMESA, APAC, 
ยุโรป็ และทุักิป็ระเทัศใน LATAM

หากิผ้้ิค้าบุคคลทีั�สัามีอย่้ในขอบเขตุดังกิล่าวิ คุณจะ
ตุ้องยื�นเอกิสัารสันับสันุน ณ ตุอนทีั�จัดตัุ�งบัญชีผ้้ิให้
บริกิาร เพืั�อแสัดงให้เห็นว่ิาได้ดำาเนินกิารตุามีโป็รแกิรมี 
TPDD ทีั�เกีิ�ยวิข้องเสัร็จเรียบร้อยแล้วิ

คุณตุ้องเข้าใจภาระผ้ิกิพัันของคุณภายใตุ้ TPDD 
โดยป็รึกิษาศึกิษาข้อม้ีลจากิเอกิสัาร ภาพัรวิมีของ
กิระบวินกิาร TPDD และ เมีทัริกิซ์ัในขอบเขตุของ
 TPDD ทีั�อย่้บนพัอร์ทััลของฝ่า่ยกิำากัิบด้แลจริยธรรมี
และกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบทัั�วิโลกิ

ไม่ีว่ิาคุณจะทัำางานอย่้ทีั�ไหน คุณตุ้องป็ฏิิบัติุตุามี
นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบเพืั�อ
ตุ่อตุ้านกิารติุดสิันบนของเราอย่้เสัมีอ
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คุณควิรตุระหนักิว่ิากิารมีอบหรือเสันอของกิำานัลหรือมืี�ออาหารง่าย ๆ ให้แก่ิเจ้าหน้าทีั�รัฐ อาจเป็น็
เรื�องผิิดกิฎหมีายได้ ดังทีั�กิล่าวิไว้ิข้างตุ้น คุณตุ้องได้รับกิารอนุมัีติุทีั�เป็น็ลายลักิษณ์อักิษรก่ิอนทีั�จะ
มีอบหรือเสันอของกิำานัลให้แก่ิเจ้าหน้าทีั�รัฐ แม้ีว่ิาเจ้าหน้าทีั�รัฐจะทัำางานให้ล้กิค้าหรือผ้้ิจัดจำาหน่าย
ของ PepsiCo ก็ิตุามี 

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยของกิำานัลทัางธุรกิิจ และ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎ
ระเบียบเพืั�อตุ่อตุ้านกิารทุัจริตุของเรา

ของกำ�นัำลท่�
มอบให้เจ้�
หน้ำ�ท่�รัฐ

ของกำ�นัำลท�งธุุรกิจ	
ของกิำานัลทัางธุรกิิจ จะรวิมีถึึงสิั�งใดก็ิตุามีทีั�มีีม้ีลค่า  
ทีั�มีอบให้ในนามีของบริษัทั เพืั�อสัร้างสััมีพัันธภาพัหรือ
กิระชับควิามีสััมีพัันธ์ทัางธุรกิิจให้แน่นแฟน้ยิ�งขึ�น โดยไม่ี
คาดหวัิงสิั�งอื�นใดเป็น็กิารตุอบแทัน เมืี�อมีีกิารแลกิเป็ลี�ยน
ของกิำานัลทัางธุรกิิจกัิบล้กิค้าหรือซััพัพัลายเออร์ คุณและ
ผ้้ิจัดกิารของคุณตุ้องพิัจารณาอย่างรอบคอบ เพืั�อหลีกิ
เลี�ยงควิามีพัยายามีทีั�จะสัร้างอิทัธิพัลตุ่อกิารตัุดสิันใจทัาง
ธุรกิิจอย่างไม่ีเหมีาะสัมี หรือกิารได้รับผิลป็ระโยชน์ทีั�ไม่ีเป็น็
ธรรมี

ก่ิอนทีั�จะแลกิเป็ลี�ยนของกิำานัลใด ๆ คุณตุ้องให้แน่ใจว่ิากิารแลกิเป็ลี�ยนนั�นไม่ีมีีเจตุนาเพืั�อโน้มีน้าวิกิารตัุดสิันใจทัางธุรกิิจอย่าง
เฉัพัาะเจาะจง ไม่ีมีีควิามีเสีั�ยงตุ่อกิารเสืั�อมีเสีัยชื�อเสีัยง และได้รับอนุญาตุภายใตุ้นโยบายของเรา และนโยบายของผ้้ิให้/ผ้้ิรับ 
นอกิจากินี� คุณยังตุ้องป็ฏิิบัติุตุามีข้อกิำาหนดดังตุ่อไป็นี�:

นอกิจากินี�ยังมีีข้อจำากัิดเพิั�มีเติุมีบังคับใช้ โดยจะขึ�นอย่้กัิบว่ิาผ้้ิให้หรือผ้้ิรับของกิำานัลนั�นเป็น็ซััพัพัลายเออร์หรือล้กิค้า โป็รดด้
นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยของกิำานัลทัางธุรกิิจของเรา หรับข้อกิำาหนดเฉัพัาะด้าน 

คุณตุ้องไม่ีมีอบหรือรับของกิำานัล หากิงานของ
คุณอย่้ในส่ัวินงานกิารจัดซืั�อจัดจ้างทัั�วิโลกิ อย่้
ในบทับาทักิารจัดซืั�อจัดจ้างของส่ัวินงานด้าน
เทัคโนโลยีสัารสันเทัศ หรืออย่้ในส่ัวินงานหรือ
หน่วิยธุรกิิจอื�นใดทีั�ห้ามีกิารแลกิเป็ลี�ยนของกิำานัล
ทัางธุรกิิจ

ถ้ึาคุณเป็นำผู้้้มอบของกิำานัล ของกิำานัลดังกิล่าวิ
จะตุ้องใช้ป็ระโยชน์จากิทัรัพัยากิรของ PepsiCo 
และได้รับกิารอนุมัีติุจากิผ้้ิจัดกิารของคุณ

คุณสัามีารถึมีอบหรือรับของกิำานัลได้เฉัพัาะใน
กิรณีทีั�มีีควิามีเหมีาะสัมีในทัางวิิชาชีพั (ตุ้องไม่ีใช่
เงินสัดหรือบัตุรของขวัิญ) และเป็น็กิารมีอบให้ทีั�
เกิิดขึ�นไม่ีบ่อยครั�ง

หากิคุณได้้รับของกิำานัลทีั�ฝ่่าฝ่นืนโยบายนี� คุณ
ตุ้องปฏิิเสัธุหร่อส่ังค่นำของกิำานัลดังกิล่าวิ เว้ิน
แตุ่จะไม่ีสัามีารถึทัำาได้หรือเป็น็กิารกิระทัำาทีั�ถืึอว่ิา
หยาบคาย (เช่น เป็น็เหตุุผิลทัางวัิฒนธรรมีท้ัอง
ถิึ�น) นอกิจากินี� คุณควิรแจ้งให้ผ้้ิมีอบของกิำานัล
ทัราบถึึงข้อจำากัิดเกีิ�ยวิกัิบของกิำานัลทัางธุรกิิจ
ของ PepsiCo ด้วิยเช่นกัิน

เพืั�อเป็น็กิารหลีกิเลี�ยงภาพัลักิษณ์ของกิารสัร้าง
อิทัธิพัลอย่างไม่ีเหมีาะสัมี คุณตุ้องไม่ีมีอบหรือรับ
ของกิำานัลทีั�มีีม้ีลค่าใด ๆ ในระหว่ิางหรือในช่วิงทีั�
ใกิล้จะหมีดเวิลายื�นป็ระม้ีลหรือตุ่อสััญญา
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ก�รต่ิอต้ิ�นำก�รฟัอกเงินำ	
คุณตุ้องป็กิป็อ้งบริษัทัจากิธุรกิรรมีทีั�ผิิดกิฎหมีายของล้กิค้าหรือซััพัพัลายเออร์ซีั�งมีีจุดป็ระสังค์เพืั�อกิารฟอกิเงิน กิารฟอกิ
เงิน เป็น็กิระบวินกิารทีั�บุคคลหรือกิลุ่มีบุคคลพัยายามีป็กิป็ดิกิารผิลกิำาไรจากิกิิจกิรรมีทีั�ผิิดกิฎหมีาย หรือพัยายามีทัำาให้แหล่ง
ทีั�มีาของเงินทุันทีั�ผิิดกิฎหมีายของพัวิกิเขาด้เหมืีอนสิั�งทีั�ถ้ึกิตุ้องตุามีกิฎหมีาย ปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้
เจ้าของ และคอยเฝ่า้ระวัิง “สััญญาณอันตุราย” เช่น กิารร้องขอจากิล้กิค้าหรือซััพัพัลายเออร์ทีั�คาดหมีายให้
จ่ายเป็น็เงินสัด หรือจ่ายเงินจากิบัญชีทีั�ไม่ีใช่ของธุรกิิจ หรือเงื�อนไขกิารจ่ายเงินทีั�ผิิดป็กิติุอื�น ๆ 

ก�รควบคุมก�รค้�ระหว่�งประเทศ	
ในฐานะบริษัทัสัากิล PepsiCo อย่้ภายใตุ้กิฎหมีายกิารค้าระหว่ิางป็ระเทัศจำานวินมีากิ หากิคุณเกีิ�ยวิของใน
กิารขนย้ายสิันค้าหรือบริกิารข้ามีป็ระเทัศในนามีของบริษัทัของเราหรือในนามีของล้กิค้าของเรา คุณตุ้อง
ป็ฏิิบัติุตุามีกิฎหมีายและนโยบายของบริษัทัทัั�งหมีดทีั�มีีบังคับใช้เกีิ�ยวิกัิบข้อจำากัิดกิารค้าระหว่ิางป็ระเทัศ ไม่ี
ว่ิาคุณจะอย่้ทีั�ใดก็ิตุามี หากิกิฎหมีายของสัหรัฐอเมีริกิาขัดแย้งกัิบกิฎหมีายทัางกิารค้าของท้ัองถิึ�น ให้ถืึอใช้
กิฎหมีายของสัหรัฐอเมีริกิาเป็็นหลักิ ป็รึกิษาฝ่า่ยกิฎหมีายอย่้เสัมีอเพืั�อขอคำาแนะนำาทีั�เหมีาะสัมีในเรื�องนี�

ธุุรกรรมท�งธุุรกิจของเร�อย่้ภ�ยใต้ิกฎระเบ่ยบก�รก่ด้กันำก�ร
ค้�ระหว่�งประเทศหร่อก�รควบคุมและกฎหม�ยก�รค้�ระหว่�ง
ประเทศจำ�นำวนำม�ก	รวมถ้ง:

กิารควิบคุมีกิารส่ังออกิทีั�กิำาหนดโดยรัฐบาล ข้อจำากัิดทัางกิารค้า กิารห้ามีซืั�อหรือขายสิันค้า กิารลงโทัษและ กิาร
ควิำ�าบาตุรทัางเศรษฐกิิจทีั�ถ้ึกิตุ้องตุามีกิฎหมีาย 

กิฎหมีายกิารตุ่อตุ้านกิารควิำ�าบาตุรทีั�ห้ามีไม่ีให้บริษัทัตุ่าง ๆ เข้าร่วิมีหรือให้ควิามีร่วิมีมืีอกัิบกิารควิำ�าบาตุร
ระหว่ิางป็ระเทัศทีั�ไม่ีได้รับกิารอนุมัีติุ หรือได้รับกิารลงโทัษโดยรัฐบาลของสัหรัฐอเมีริกิา

มีาตุรกิารลงโทัษโดยรัฐบาลตุ่างๆ ทัั�วิโลกิ ทีั�จำากัิดกิารดำาเนินกิิจกิรรมีกัิบ 
บางป็ระเทัศ บางหน่วิยงาน หรือบุคคลเฉัพัาะราย
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การปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�
ด้้วยความซ่ื่�อติรง
ในำธุุรกิจ

หลักิจรรยาบรรณของเรากิำาหนดให้คุณตุ้อง
มีีควิามีซืั�อสััตุย์สุัจริตุในทุักิกิิจกิรรมีทัางธุรกิิจ
 โดยตุ้องคำานึงถึึงผิลป็ระโยชน์ของบริษัทัก่ิอน
เสัมีอ คุณตุ้องรับผิิดชอบในกิารเก็ิบรักิษา
บันทึักิทัางกิารเงินและปฏิิบััติิติน้แสุด้งความ
รับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้เจ้าของ เพืั�อป็กิป็อ้ง
สิันทัรัพัย์ของบริษัทั

คุณควิรพ้ัดในนามีของ PepsiCo ก็ิตุ่อเมืี�อ
คุณได้รับอนุญาตุให้กิระทัำากิารได้ และตุ้อง
ป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายของเราเสัมีอเมืี�อเป็น็
ตัุวิแทันของบริษัทัของเรา  

ก�รปฏิิบัติิหน้ำ�ท่�ด้้วยคว�มซ่ื่�อติรงในำธุุรกิจ
กิารจัดทัำาบันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจทีั�ถ้ึกิตุ้อง                            28

กิารเก็ิบรักิษาบันทึักิข้อม้ีล                                        28
ควิามีถ้ึกิตุ้องทัางกิารเงิน                                         29
กิารเป็ดิเผิยข้อม้ีลทัางกิารเงินและกิารตุรวิจสัอบ             29

ควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิ                                                          30
กิารใช้งานและกิารป็กิป้็องทัรัพัยากิรของบริษัทัอย่างเหมีาะสัมี   31

ทัรัพัย์สิันทัางกิายภาพัและทัรัพัยากิรทัางกิารเงิน            31
สิันทัรัพัย์อิเล็กิทัรอนิกิส์ั                                            32
ทัรัพัย์สิันทัางป็ญัญา                                               33
กิารป็กิป็อ้งข้อม้ีลของ PepsiCo                                 34
ข้อห้ามีเกีิ�ยวิกัิบกิารซืั�อขายหลักิทัรัพัย์โดยใช้ข้อม้ีลภายใน 35

ผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอน                                                       36
กิารสืั�อสัารกัิบสัาธารณะ                                                  37

กิารพ้ัดในทีั�สัาธารณะและกิารตุอบคำาถึามีของสืั�อ            37
สืั�อสัังคมี:                                                             38
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ก�รจัด้ทำ�บันำท้กข้อม้ลท�งธุุรกิจท่�ถ้กต้ิอง
ก�รเก็บรักษ�บันำท้กข้อม้ล	
บริษัทัขนาดใหญ่อย่าง PepsiCo มีีกิารจัดทัำาบันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจจำานวินมีากิในแตุ่ละวัิน คุณมีีหน้าทีั�รับผิิดชอบใน
กิารตุรวิจสัอบให้แน่ใจว่ิาบันทึักิข้อม้ีลทีั�คุณด้แลหรือควิบคุมีนั�นได้รับกิารจัดทัำา เก็ิบรักิษา และทัำาลาย ตุามีข้อกิำาหนด
ของกิฎหมีายและข้อบังคับทีั�มีีทัั�งหมีดเกีิ�ยวิกัิบกิารเก็ิบรักิษาบันทึักิข้อม้ีล ในกิารบริหารจัดกิารบันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจ
ให้เหมีาะสัมี คุณควิร:  

• ป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายกิารจัดกิารบันทึักิข้อม้ีลและตุารางกิารเก็ิบรักิษาของเรา สัำาหรับบันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจ 
เอกิสัารกิระดาษ หรือเอกิสัารอิเล็กิทัรอนิกิส์ัทัั�งหมีด 

• เก็ิบรักิษาบันทึักิข้อม้ีลไว้ิตุราบเท่ัาทีั�มีีควิามีจำาเป็็นตุ่อวัิตุถุึป็ระสังค์ทัางธุรกิิจทีั�ชอบธรรมีหรือเป็น็ไป็ตุามีทีั�กิฎหมีาย
กิำาหนด ป็ฏิิบัติุตุามีช่วิงเวิลากิารเก็ิบรักิษาทีั�ระบุไว้ิในตุารางกิารเก็ิบรักิษาบันทึักิข้อม้ีล หากิมีี หรือตุามีทีั�กิฎหมีาย
กิำาหนดไว้ิสัำาหรับภาคธุรกิิจ ป็ระเทัศ หรือส่ัวินงานของคุณ

• หากิคุณได้รับหมีายแจ้งเพืั�อกิารเก็ิบรักิษาข้อม้ีลเพืั�อกิารดำาเนินกิารตุามีกิฎหมีาย คุณตุ้องป็ฏิิบัติุตุามีคำาแนะนำา
ด้านกิารเก็ิบรักิษาทัั�งหมีดในหมีายแจ้ง ไม่ีว่ิาตุารางกิารเก็ิบรักิษาหรือกิฎหมีายทีั�มีีจะกิำาหนดไว้ิอย่างไร

กิารทัำาลายเอกิสัารทีั�ตุ้องเก็ิบรักิษาข้อม้ีลไว้ิเพืั�อกิารดำาเนินกิารตุามีกิฎหมีาย แม้ีว่ิาจะไม่ีได้จงใจก็ิตุามี อาจทัำาให้ 
บริษัทัของเราและตัุวิคุณเองเสีั�ยงตุ่อกิารมีีควิามีผิิดในทัางแพ่ังและอาญา คุณควิรป็รึกิษาฝ่า่ยกิฎหมีายหากิคุณมีีคำา
ถึามีทีั�เฉัพัาะเจาะจงเกีิ�ยวิกัิบเอกิสัารทีั�อ้างถึึงในหมีายแจ้งเพืั�อกิารเก็ิบรักิษาข้อม้ีลเพืั�อกิารดำาเนินกิารตุามีกิฎหมีาย 

ข้อกิำาหนดกิารจัดกิารบันทึักิข้อม้ีลของ PepsiCo มีีผิลบังคับใช้กัิบพันักิงานทุักิคน รวิมีถึึงบุคคลใดก็ิตุามีทีั�ทัำา 
ธุรกิิจกัิบเรา เช่น ซััพัพัลายเออร์ ผ้้ิรับจ้าง หรือบุคคลทีั�สัามีใด ๆ 

หากิเกีิ�ยวิข้อง โป็รดด้ นโยบายกิารจัดกิารบันทึักิข้อม้ีลในสัหรัฐอเมีริกิา และ ตุารางกิารเก็ิบรักิษาบันทึักิข้อม้ีลในอเมีริกิาเหนือ
หรือป็รึกิษาฝ่า่ยกิฎหมีายในท้ัองถิึ�นของคุณสัำาหรับกิฎระเบียบของภาคธุรกิิจ ป็ระเทัศ หรือส่ัวินงานอื�น ๆ

คุณมีีหน้าทีั�รับผิิดชอบตุ่อบันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจทัั�งหมีดทีั�คุณใช้ในกิารทัำางานป็ระจำาวัินของคุณ บันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจจะรวิมีถึึงเอกิสัาร
หรือกิารสืั�อสัารใด ๆ ในร้ป็แบบกิระดาษหรืออิเล็กิทัรอนิกิส์ัทีั�มีีกิารเก็ิบรักิษาไว้ิในระหว่ิางกิารดำาเนินธุรกิิจ เช่น อีเมีล แผินโครงกิาร ใบสัั�ง
ซืั�อ หรือสััญญา พันักิงานทีั�ตุ้องจัดกิารบันทึักิข้อม้ีลทีั�อย่้ภายใตุ้กิฎระเบียบทีั�เคร่งครัด เช่น แฟม้ีบุคคล กิารวิิจัยตุลาด เอกิสัารภาษี  
หรือข้อม้ีลทีั�ยื�นตุ่อหน่วิยงานราชกิาร จะมีีภาระหน้าทีั�เพิั�มีเติุมีในกิารทัำาควิามีเข้าใจและป็ฏิิบัติุตุามีข้อกิำาหนดทัั�งหมีดสัำาหรับกิารจัดกิาร
บันทึักิข้อม้ีล

บันำท้กข้อม้ลท�ง
ธุุรกิจใด้บ้�งท่�จะ
ม่ผู้ลกับคุณ
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คว�มถ้กต้ิองท�งก�รเงินำ	
PepsiCo ได้รับควิามีไว้ิวิางใจในฐานะบริษัทัทีั�ดำาเนินธุรกิิจด้วิยควิามีซืั�อตุรง สิั�งนี�สัะท้ัอนให้ 
เห็นอย่้ในควิามีมุ่ีงมัี�นของเรา ทีั�ตุ้องกิารรายงานข้อม้ีลในสัมุีดบัญชีและบันทึักิข้อม้ีลของบริษัทั
ให้ถ้ึกิตุ้องตุรงตุามีควิามีเป็็นจริง เราคาดหวัิงให้คุณปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้
เปน็้เจ้าของ และรับผิิดชอบตุ่อควิามีถ้ึกิตุ้องและควิามีซืั�อสััตุย์ของบันทึักิข้อม้ีลทัางธุรกิิจ 
สััญญา และข้อตุกิลงทีั�คุณด้แล ในกิารดำาเนินธุรกิิจตุามีป็กิติุ

คุณไม่ีควิรป็ลอมีแป็ลง ละเว้ิน กิล่าวิเกิินจรง แก้ิไข หรือป็กิป็ดิข้อม้ีลใด ๆ หรือบิดเบือนข้อ
เท็ัจจริงในบันทึักิข้อม้ีลของบริษัทั หรือส่ังเสัริมีหรืออนุญาตุให้ใครก็ิตุามีกิระทัำากิารดังกิล่าวิ
 ธุรกิรรมีทัั�งหมีดของคุณ ไม่ีว่ิาจะมีีม้ีลค่ามีากิน้อยแค่ไหน ตุ้องได้รับกิารอนุญาตุ มีีกิารดำาเนิน
กิาร และมีีกิารบันทึักิอย่างถ้ึกิตุ้องเหมีาะสัมี  

หากิคุณพับสิั�งทีั�ไม่ีถ้ึกิตุ้องในบันทึักิข้อม้ีลของบริษัทั หรือพับว่ิามีีผ้้ิทีั�ไม่ีได้ป็ฏิิบัติุตุามี
กิระบวินกิารควิบคุมีภายใน คุณตุ้องกิล้าแจ้งและรายงานเหตุุกิารณ์โดยทัันทีั

โป็รดด้ นโยบายว่ิาด้วิยกิารป็ฏิิบัติุตุามีกิฎระเบียบด้านกิารตุ่อตุ้านกิารค้า ของเรา 

ก�รเปิด้เผู้ยข้อม้ลท�งก�รเงินำและก�รติรวจสัอบ	
นักิลงทุันของเราและสัาธารณชนทัั�วิไป็ตุ้องกิารให้บริษัทัของเรายึดมัี�นในการปฏิิบััติิ
หน้้าท่ี่�อย่างซ่ื่�อสัุติย์สุุจริติ และกิฎหมีายก็ิกิำาหนดภาระผ้ิกิพัันให้เราตุ้องรายงานเกีิ�ยวิกัิบ
ธุรกิิจของเรา รายได้ของเรา และสัภาวิะทัางกิารเงินของเราอย่างถ้ึกิตุ้อง

หากิหน้าทีั�นี�เป็น็ส่ัวินหนึ�งในควิามีรับผิิดชอบของคุณ คุณตุ้องเปิ็ดเผิยข้อม้ีลให้ครบ
ถ้ึวิน เป็น็ธรรมี ถ้ึกิตุ้อง เหมีาะสัมีตุ่อกิรอบเวิลา และสัามีารถึเข้าใจได้ โดยตุ้อง
เป็ดิเผิยไว้ิในช่องทัางกิารสืั�อสัารตุ่อสัาธารณะของเรา รวิมีถึึงกิารเป็ดิเผิยข้อม้ีล
ตุามีระเบียบข้อบังคับและรายงานทีั�ยื�นตุ่อคณะกิรรมีาธิกิารตุลาดหลักิทัรัพัย์แห่ง
สัหรัฐอเมีริกิา และหน่วิยงานราชกิารอื�น ๆ นอกิจากินี� หากิหนึ�งในควิามีรับผิิดชอบ
ของคุณคือกิารส่ังข้อม้ีลเพืั�อกิารสืั�อสัาร กิารเปิ็ดเผิย หรือกิารรายงานดังกิล่าวิ 
คุณตุ้องแน่ใจว่ิาข้อม้ีลทีั�คุณมีอบให้นั�นถ้ึกิตุ้องและครบถ้ึวิน 

นอกิจากินี� คุณยังมีีหน้าทีั�ตุ้องแจ้งข้อม้ีลอย่างเปิ็ดเผิยและครบถ้ึวิน และตุ้องให้
ควิามีร่วิมีมืีออย่างเต็ุมีทีั�กัิบผ้้ิสัอบบัญชี และ/หรือ ผ้้ิตุรวิจสัอบ สัำาหรับกิารตุรวิจ
สัอบใด ๆ ขององค์กิรหรือกิารตุรวิจสัอบภายนอกิ หรือกิารตุรวิจทัานสัมุีด
บัญชีและบันทึักิข้อม้ีลของบริษัทั 

โป็รดด้ นโยบายกิารเป็ดิเผิยข้อม้ีลของเรา

อย่�กระทำ�ก�รฉ้อโกง	
กิารรายงานทัางกิารเงินทีั�ถ้ึกิตุ้อง
หมีายควิามีว่ิา คุณตุ้องไม่ี: 

บิดเบือนข้อม้ีลทัางกิารเงินในสัมุีดบัญชีและ
บันทึักิข้อม้ีลของบริษัทั 

เร่งหรือถ่ึวิงตุ้นทุันค่าใช้จ่ายซึั�งเป็น็กิาร
ฝ่า่ฝ่นืหลักิกิารทัำาบัญชีทีั�ยอมีรับกัินโดย
ทัั�วิไป็ 

“กิารทุ่ัมีช่องทัางกิารค้า” “กิารยัดเยียด
สิันค้า” หรือกิารเพิั�มียอดหรือลดยอดสิันค้า
ทีั�ขายในรายไตุรมีาสัหรือรายปี็โดยกิารเร่ง
หรือชะลอกิารจัดส่ัง หรือจงใจขายสิันค้าให้
ในป็ริมีาณมีากิกิว่ิาทีั�ล้กิค้าตุ้องกิาร

ลงนามีในหนังสืัอแนบท้ัายหรือเอกิสัารอื�น
ใด ทีั�มีีกิารป็รับแก้ิหรือตีุควิามีในข้อตุกิลง
ของล้กิค้าทีั�มีีอย่้เดิมี โดยทีั�ฝ่า่ยกิฎหมีายยัง
ไม่ีได้ตุรวิจสัอบและอนุมัีติุ

แก้ิไขจำานวินกิารผิลิตุเพืั�อให้สัอดคล้องกัิบ
เป็า้หมีายด้านผิลผิลิตุ

นำาเสันอข้อม้ีลทัางกิารแพัทัย์ทีั�เป็น็เท็ัจเพืั�อ
ให้ได้รับสิัทัธิป็ระโยชน์จากิควิามีทุัพัพัลภาพั 

รายงานเวิลาทัำางานทีั�เป็น็เท็ัจ เพืั�อให้ได้
เงินค่าแรงมีากิขึ�น หรือเพืั�อหลีกิเลี�ยงกิาร
ลงโทัษในกิรณีทีั�มีาสัายหรือขาดงาน
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คว�มเป็นำส่ัวนำตัิว	
ในบทับาทักิารทัำางานของคุณทีั� PepsiCo คุณอาจได้เข้าไป็
เกีิ�ยวิข้องกัิบข้อม้ีลส่ัวินบุคคลของผ้้ิบริโภค ล้กิค้า เพืั�อน
ร่วิมีงาน และบุคคลอื�น ๆ เมืี�อดำาเนินธุรกิิจ ข้อม้ีลส่ัวิน
บุคคลหรือข้อม้ีลทีั�ละเอียดอ่อน มีีควิามีหมีายกิว้ิาง  
ๆ หมีายถึึงข้อม้ีลใดก็ิตุามีทีั�ใช้ระบุตัุวิตุนหรือเกีิ�ยวิข้องกัิบ
บุคคลทีั�ระบุตัุวิตุนได้ หากิคุณได้เข้าถึึงข้อม้ีลส่ัวินบุคคลใน
ระหว่ิางกิารป็ฏิิบัติุงานของคุณ เราคาดหวัิงให้คุณป็ฏิิบัติุ
ตุามีหลักิกิารด้านควิามีเป็็นส่ัวินตัุวิของ PepsiCo รวิมี
ถึึงนโยบายและกิฎหมีายทัั�งหมีดทีั�มีีบังคับใช้ เกีิ�ยวิกัิบกิาร
ป็ระมีวิลข้อม้ีลดังกิล่าวิ เพืั�อป็กิป็อ้งข้อม้ีลจากิกิารนำาไป็ใช้
ในทัางทีั�ผิิด กิารส้ัญหาย หรือกิารเปิ็ดเผิย คุณตุ้อง: 

• เข้าถึึง รวิบรวิมี และใช้ข้อม้ีลส่ัวินบุคคล เฉัพัาะทีั�จำาเป็น็
เท่ัานั�น และตุ้องได้รับอนุญาตุให้ด้แลจัดกิารข้อม้ีล ด้วิย
เหตุุผิลทัางธุรกิิจทีั�ถ้ึกิตุ้องตุามีกิฎหมีาย

• เป็ดิเผิยข้อม้ีลส่ัวินบุคคลเฉัพัาะตุ่อผ้้ิทีั�ได้รับอนุญาตุ  
หรือซััพัพัลายเออร์ทีั�มีีเหตุุผิลทัางธุรกิิจทีั�ชอบด้วิย
กิฎหมีายในกิารรับทัราบข้อม้ีล และผ้้ิทีั�มีีภาระผ้ิกิพัันใน
กิารป็กิป็อ้งข้อม้ีล

• จัดเก็ิบ ส่ัง และทัำาลายข้อม้ีลส่ัวินบุคคลด้วิยวิิธีกิารทีั�
ป็ลอดภัยตุามีนโยบายและกิฎหมีายทีั�เกีิ�ยวิข้อง

• รายงานกิารละเมิีดฝ่า่ฝ่นืนโยบายของเรา กิารละเมิีด
ข้อม้ีล ทัั�งทีั�เกิิดขึ�นจริงและสังสััยว่ิาจะเกิิดขึ�น และควิามี
เสีั�ยงอื�น ๆ ทีั�มีีตุ่อข้อม้ีลส่ัวินบุคคล โดยติุดตุ่อฝ่า่ย
กิฎหมีายในท้ัองถิึ�น ทีัมีกิำากัิบด้แลควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิทัั�วิ
โลกิ (PepsiCoPrivacy@pepsico.com) หรือติุดตุ่อ
บริกิารสัายด่วิน Speak Up  

ข้อม้ลส่ัวนำบุคคลใด้บ้�งท่�		
PepsiCo	เก็บรวบรวมและ
ต้ิองได้้รับก�รคุ้มครอง
PepsiCo ตุ้องคุ้มีครองข้อม้ีลส่ัวินบุคคลหรือข้อม้ีลทีั�
ละเอียดอ่อนทัั�งหมีด ซึั�งรวิมีถึึงข้อม้ีลส่ัวินบุคคลเกีิ�ยวิ
กัิบพันักิงาน กิรรมีกิาร ผ้้ิบริโภค ซััพัพัลายเออร์  
ผ้้ิรับจ้าง ล้กิค้า และผ้้ิถืึอหุ้นของเรา ตัุวิอย่างของ
ข้อม้ีลส่ัวินบุคคลจะได้แก่ิ ข้อม้ีลติุดตุ่อ หมีายเลข
ป็ระจำาตัุวิทีั�ออกิโดยรัฐบาล ข้อม้ีลทัางกิารเงิน  
และข้อม้ีลกิารจ้างงาน โป็รดด้ หลักิกิารด้านควิามี
เป็น็ส่ัวินตัุวิ สัำาหรับตัุวิอย่างเพิั�มีเติุมี

หากิคุณมีีคำาถึามี โป็รดป็รึกิษาฝ่า่ยกิฎหมีาย 
ในท้ัองถิึ�นของคุณ

หลักิกิารว่ิาด้วิยควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิของเราจะเป็น็ตัุวิกิำาหนด
พืั�นฐานทีั�สัอดคล้องกัินทัั�วิโลกิ สัำาหรับกิารเก็ิบรวิบรวิมีและ
หลักิเกิณฑ์์กิารใช้งานข้อม้ีลส่ัวินบุคคล PepsiCo มุ่ีงมัี�นทีั�จะ
ป็ฏิิบัติุตุามีกิฎหมีายควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิทีั�เกีิ�ยวิข้องในป็ระเทัศทีั�
เราดำาเนินธุรกิิจ รวิมีถึึงกิฎหมีายเกีิ�ยวิกัิบกิารถ่ึายโอนข้อม้ีล
ส่ัวินบุคคลบางอย่างข้ามีพัรมีแดน

ป็รึกิษากัิบฝ่า่ยกิฎหมีายในท้ัองถิึ�นของคุณหากิคุณมีีข้อสังสััย
เกีิ�ยวิกัิบหลักิกิารด้านควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิของเรา และป็ระเภทั
ของข้อม้ีลทีั�ถืึอว่ิาเป็น็ข้อม้ีลส่ัวินบุคคลหรือข้อม้ีลทีั�ละเอียด
อ่อน ซึั�งจะตุ้องได้รับกิารด้แลเป็น็พิัเศษตุามีกิฎหมีายท้ัองถิึ�น
ทีั�มีีบังคับใช้   

โป็รดด้ป็ระกิาศแจ้งเรื�องควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิสัำาหรับพันักิงา 
นทัั�วิโลกิของเรา หลักิกิารด้านควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิ และนโยบาย
ควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิในท้ัองถิึ�นทีั�มีีบังคับใช้ 
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ก�รใช้ง�นำและก�รปกป้องทรัพย�กร
ของบริษัทอย่�งเหม�ะสัม
PepsiCo ตุ้องกิารให้คุณปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้เจ้าของ และใช้ทัรัพัยากิรของบริษัทัได้อย่างซืั�อตุรง
และมีีป็ระสิัทัธิผิล เพืั�อให้บริกิารล้กิค้าของเราได้ดียิ�งขึ�น สัร้างผิลกิำาไรจากิกิารป็ฏิิบัติุงาน และสัร้างม้ีลค่าให้แก่ิผ้้ิถืึอหุ้น
ของเราและผ้้ิมีีส่ัวินได้ส่ัวินเสีัยฝ่า่ยอื�น ๆ ทัรัพัยากิรของบริษัทัครอบคลุมีถึึงสิันทัรัพัย์หลากิหลายป็ระเภทั ตัุ�งแตุ่ทัรัพัยากิร
ทีั�เป็น็ร้ป็ธรรมีทีั�คุณจับตุ้องได้ อย่างเช่น ทัรัพัย์สิันทัางกิายภาพั ทัรัพัยากิรทัางกิารเงิน และสิันทัรัพัย์อิเล็กิทัรอนิกิส์ั  
ไป็จนถึึงทัรัพัยากิรทีั�ไม่ีเป็น็ร้ป็ธรรมีแตุ่มีีส่ัวินสัำาคัญตุ่อควิามีสัำาเร็จระยะยาวิของเรา อย่างเช่น  
ทัรัพัย์สิันทัางปั็ญญาและข้อม้ีลทีั�เป็น็ควิามีลับ 

ทรัพย์สิันำท�งก�ยภ�พและทรัพย�กรท�งก�รเงินำ
คุณมีีหน้าทีั�รับผิิดชอบในกิารใช้ทัรัพัย์สิันและทัรัพัยากิรของ PepsiCo อย่างเหมีาะสัมี ตุามีทีั�คุณได้รับเพืั�อนำาไป็ป็ฏิิบัติุ
งานของคุณ ตัุ�งแตุ่เครื�องมืีอและอุป็กิรณ์ ไป็จนถึึงเงินทุันของบริษัทั คุณตุ้องหลีกิเลี�ยงกิารใช้ทัรัพัยากิรของบริษัทั
ในทัางทีั�ผิิด ไม่ีว่ิาจะในร้ป็แบบใดก็ิตุามี รวิมีถึึงกิารนำาผิลิตุภัณฑ์์หรือวัิสัดุสิั�นเป็ลืองไป็ใช้ในเรื�องส่ัวินบุคคล กิารเรียกิ
เก็ิบค่าใช้จ่ายส่ัวินบุคคลจากิบัตุรเครดิตุของบริษัทั กิารใช้ยานพัาหนะของบริษัทัเพืั�อกิารขนส่ังส่ัวินบุคคลโดยไม่ีได้รับ
อนุญาตุ หรือกิารใช้หรือกิารขายเศษซัากิหรือทัรัพัย์สิันอื�น ๆ ของบริษัทัโดยไม่ีได้รับอนุญาตุ ดังทีั�ได้กิล่าวิไว้ิข้างตุ้น 
คุณตุ้องไม่ีโยกิย้ายสิันทัรัพัย์ผ่ิานกิารยักิยอกิหรือกิารฉ้ัอโกิง 

ภาระผ้ิกิพัันในกิารปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้เจ้าของ และกิารป็กิป็อ้งเงินทุันของบริษัทันั�น มีีควิามี
สัำาคัญเป็น็อย่างยิ�ง หากิคุณมีีอำานาจหน้าทีั�ในกิารสัั�งจ่าย กิารอนุมัีติุค่าใช้จ่ายด้านกิารเดินทัางและสิั�ง

บันเทิัง หรือเป็น็ผ้้ิจัดกิารงบป็ระมีาณและบัญชี ก่ิอนใช้จ่ายด้วิยเงินทุันของบริษัทั คุณตุ้องดำาเนินกิาร
ดังตุ่อไป็นี�อย่้เสัมีอ:     

 •   ตุรวิจสัอบให้แน่ใจว่ิามีีกิารใช้เงินทุันอย่างเหมีาะสัมีเพืั�อวัิตุถุึป็ระสังค์ทีั�กิำาหนดไว้ิ

 •  ได้รับกิารอนุมัีติุทีั�จำาเป็น็ก่ิอนสัร้างยอดค่าใช้จ่าย

 •  บันทึักิกิารใช้จ่ายทัั�งหมีดอย่างถ้ึกิตุ้อง 

 •   ตุรวิจสัอบว่ิาค่าใช้จ่ายทีั�ตัุ�งเบิกินั�นเกีิ�ยวิข้องกัิบธุรกิิจ มีีกิารบันทึักิอย่างเหมีาะสัมี  
และเป็น็ไป็ตุามีนโยบายของเรา 

โป็รดด้ นโยบายกิารใช้จ่ายอัจฉัริยะใน "ลิงก์ิด่วิน"
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ควิามีซืั�อตุรง ในธุรกิิจ



ก�รปฏิิบัติิใช้ก�รด้้แล
รักษ�คว�มปลอด้ภัยท�ง
ข้อม้ล
ในกิารป็อ้งกัินระบบสัารสันเทัศของเรา คุณควิรด้แล
ทัรัพัย์สิันใด ๆ ทีั�ได้รับมีอบและตุ้อง: 

ไม่ีอนุญาตุให้ผ้้ิอื�นเข้าถึึงอุป็กิรณ์
อิเล็กิทัรอนิกิส์ั หรือข้อม้ีลป็ระจำาตัุวิผ้้ิใช้
ของคุณ 

ไม่ีใช้บัญชีออนไลน์ทีั�ไม่ีป็ลอดภัย รวิมีถึึง
บัญชีสืั�อสัังคมี เพิั�มีระดับควิามีป็ลอดภัย
ของรหัสัผ่ิาน และตัุ�งค่ากิารตุรวิจสัอบสิัทัธิ�
แบบสัองปั็จจัยให้มีากิทีั�สุัด หากิเป็น็ไป็ได้

ไม่ีป็ล่อยเครื�องคอมีพิัวิเตุอร์หรืออุป็กิรณ์
มืีอถืึอไว้ิโดยไม่ีได้เฝ่า้ด้ ในขณะทีั�เดินทัาง
หรือ หรือเมืี�อย่้ในสัถึานทีั�ซึั�งสิั�งเหล่านี�อาจ
ถ้ึกิขโมียไป็ได้ 

ไม่ีดาวิน์โหลดซัอฟต์ุแวิร์ทีั�ไม่ีได้รับ
อนุญาตุหรือซัอฟต์ุแวิร์เถืึ�อนลงบนเครื�อง
คอมีพิัวิเตุอร์ของ PepsiCo  

ไม่ีป็ดิใช้งาน ทัำาลาย หรือหลบเลี�ยงกิาร
ควิบคุมีควิามีป็ลอดภัยใด ๆ 

สิันำทรัพย์อิเล็กทรอนิำกส์ั
ระบบเทัคโนโลยีสัารสันเทัศของเราเป็็นส่ัวินป็ระกิอบทีั�
สัำาคัญของกิารดำาเนินธุรกิิจของเรา และถ้ึกิจัดหาไว้ิให้เพืั�อ
วัิตุถุึป็ระสังค์ทัางธุรกิิจทีั�ได้รับอนุญาตุ

เมืี�อใช้ระบบเหล่านี� คุณจะตุ้องป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายกิารด้แล
รักิษาควิามีป็ลอดภัยทัางข้อม้ีลของเรา รวิมีถึึงมีาตุรฐานกิาร
ใช้งานทีั�ยอมีรับได้ กิารใช้อุป็กิรณ์และระบบของ PepsiCo 
รวิมีถึึงโทัรศัพัท์ั อีเมีล และอินเทัอร์เน็ตุ เพืั�อกิิจกิรรมีส่ัวินตัุวิ 
สัามีารถึกิระทัำาได้ ตุราบเท่ัาทีั�กิารใช้งานดังกิล่าวินั�น:

• ไม่ีเกิินขอบเขตุควิามีสัมีเหตุุสัมีผิลและเกิิดขึ�นเป็็นครั�ง
คราวิ

• ไม่ีรบกิวินกิารป็ฏิิบัติุงานของคุณหรือของบุคคลอื�น ๆ

• ไม่ีเกีิ�ยวิข้องกัิบเนื�อหาทีั�ผิิดกิฎหมีาย แสัดงออกิเรื�องเพัศ
อย่างโจ่งแจ้ง เป็น็เรื�องกิารเมืีอง มีีกิารเลือกิป็ฏิิบัติุ  
หรือเป็น็เนื�อหาทีั�ไม่ีเหมีาะสัมี

• ไม่ีได้เกีิ�ยวิข้องกัิบผิลป็ระโยชน์ทัางธุรกิิจจากิภายนอกิ

• ไม่ีได้นำามัีลแวิร์ทีั�เป็น็อันตุรายเข้าส่้ัทัรัพัยากิรสัารสันเทัศ
ของ PepsiCo ผ่ิานอุป็กิรณ์ภายนอกิหรือกิารดาวิน์โหลด
เนื�อหาทีั�ไม่ีได้รับอนุญาตุ

• ไม่ีได้ฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยาบรรณหรือนโยบายใด ๆ ของบริษัทั

คุณไม่ีควิรคาดหวัิงถึึงควิามีเป็น็ส่ัวินตัุวิจากิกิารใช้ทัรัพัยากิร
สัารสันเทัศของ PepsiCo ข้อม้ีลใดก็ิตุามีทีั�คุณสัร้าง แบ่งป็นั 
หรือดาวิน์โหลดลงบนระบบของบริษัทั จะถืึอว่ิาเป็น็ข้อม้ีลของ
บริษัทั PepsiCo ขอสังวินสิัทัธิในกิารติุดตุามี บันทึักิ เป็ดิเผิย
 ตุรวิจสัอบ และลบข้อม้ีล โดยไม่ีมีีกิารแจ้งล่วิงหน้า สัำาหรับ
ลักิษณะและเนื�อหาของกิิจกิรรมีทีั�พันักิงานใช้อีเมีล โทัรศัพัท์ั
 ข้อควิามีเสีัยง อินเทัอร์เน็ตุ และระบบอื�น ๆ ของบริษัทั ภาย
ใตุ้ขอบเขตุทีั�กิฎหมีายท้ัองถิึ�นอนุญาตุ 

คุณตุ้องตุรวิจสัอบให้แน่ใจว่ิา บุคคลทีั�สัามีทุักิรายทีั�คุณมีีส่ัวิน
ร่วิมีหรือทัำางานด้วิย ซึั�งได้รับสิัทัธิ�ให้เข้าถึึงข้อม้ีล ระบบ หรือ
บริกิารด้านสัารสันเทัศใด ๆ ของ PepsiCo มีีกิารป็ฏิิบัติุ
ตุามีนโยบายกิารด้แลรักิษาควิามีป็ลอดภัยทัางข้อม้ีลของ
 PepsiCo ด้วิยเช่นกัิน และพัวิกิเขารับทัราบถึึงหน้าทีั�ควิามี
รับผิิดชอบของตุนเองในกิารยึดถืึอป็ฏิิบัติุตุามีข้อกิำาหนดด้าน
กิารรักิษาควิามีป็ลอดภัยทีั�มีีของ PepsiCo

หากิคุณสังสััยว่ิามีีเหตุุกิารณ์ทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบกิารรักิษาควิามี
ป็ลอดภัย หรือมีีกิารละเมิีดข้อม้ีล หรือหากิรับทัราบถึึง
สัถึานกิารณ์ทีั�ข้อม้ีลตุกิอย่้ในควิามีเสีั�ยง รวิมีถึึงกิารส้ัญหาย
หรือกิารโจรกิรรมีแล็ป็ท็ัอป็หรืออุป็กิรณ์มืีอถืึอ หรือเกิิดกิารติุ
ดมัีลแวิร์ โป็รดรายงานสัถึานกิารณ์ตุ่อหัวิหน้างานของคุณ  
ทีัมีสันับสันุนด้านเทัคนิคในท้ัองถิึ�น หรือฝ่า่ยบริกิารช่วิยเหลือ  
(Help Desk)

โป็รดด้ นโยบายกิารด้แลรักิษาควิามีป็ลอดภัยทัางข้อม้ีล  
และ มีาตุรฐานกิารใช้งานทีั�ยอมีรับได้ ของเรา
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ทรัพย์สิันำท�งปัญญ�
ทัรัพัย์สิันทัางป็ญัญาของ PepsiCo เป็็นสิันทัรัพัย์ลำ�าค่า
ทีั�สัั�งสัมีจากิกิารทัำางานหนักิมีานานนับป็ ีและตุ้องได้รับ
กิารป็กิป็อ้งอย่้เสัมีอ ทัรัพัย์สิันทัางป็ญัญาจะรวิมีถึึง
 เครื�องหมีายกิารค้า แบรนด์ ชื�อโดเมีน กิารออกิแบบบรรจุ
ภัณฑ์์ โลโก้ิ ลิขสิัทัธิ� สิั�งป็ระดิษฐ์ สิัทัธิบัตุร และควิามีลับ
ทัางกิารค้าของเรา

คุณตุ้องไม่ีอนุญาตุให้บุคคลทีั�สัามีใช้เครื�องหมีายกิารค้า
หรือทัรัพัย์สิันทัางป็ญัญาอื�น ๆ ของเราโดยทีั�ยังไม่ีได้รับ
อนุญาตุอย่างเหมีาะสัมี และตุ้องมีีกิารทัำาข้อตุกิลงสิัทัธิ�กิาร
ใช้งานทีั�ได้รับอนุมัีติุจากิฝ่่ายกิฎหมีาย นอกิจากินี� ไม่ีควิรใช้
เครื�องหมีายกิารค้าของเราในลักิษณะทีั�เป็็นเรื�องเสืั�อมีเสีัย 
หมิี�นป็ระมีาทั หรือน่ารังเกีิยจ

ทัรัพัย์สิันทัางปั็ญญาของเรายังรวิมีถึึงผิลิตุภัณฑ์์ทีั�เป็น็ผิล
งานของพันักิงานอีกิด้วิย ในฐานะพันักิงานของบริษัทั งานใด
ก็ิตุามีทีั�คุณสัร้างขึ�นมีาในส่ัวินทีั�เชื�อมีโยงกัิบภาระหน้าทีั�ของ
คุณ และ/หรือกิารใช้เวิลา ทัรัพัยากิร และข้อม้ีลของบริษัทั
 ไม่ีว่ิาจะทัั�งหมีดหรือบางส่ัวิน จะถืึอว่ิาเป็น็ของ PepsiCo 
ตัุวิอย่างเช่น สิั�งป็ระดิษฐ์ ควิามีคิด กิารค้นพับ กิารป็รับป็รุง
 งานศิลป็ะ กิระบวินกิาร กิารออกิแบบ ซัอฟต์ุแวิร์ หรือวัิสัดุ
อื�น ๆ ทีั�คุณอาจช่วิยสัร้างหรือเขียนสัำาหรับงานของคุณเพืั�อ
บริษัทัของเรา จะถืึอว่ิาเป็น็ผิลงานของ PepsiCo

ชื�อโดเมีนทีั�มีีเครื�องหมีายกิารค้าของ PepsiCo หรือทัรัพัย์สิัน
ทัางปั็ญญาอื�น ๆ ตุ้องได้รับกิารจดทัะเบียนในชื�อของนิติุบุคคล
 PepsiCo ทีั�เหมีาะสัมีผ่ิานบุคคลติุดตุ่อจากิฝ่า่ย IT ทีั�ได้รับ
อนุญาตุ และตุ้องไม่ีใช้ชื�อพันักิงานรายบุคคล คุณตุ้องเปิ็ดเผิย
ถึึงสิั�งป็ระดิษฐ์หรืองานสัร้างสัรรค์ใด ๆ ทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบธุรกิิจ
ของเราโดยทัันทีั เพืั�อให้ผิลงานดังกิล่าวิได้รับกิารคุ้มีครองเช่น
เดียวิกัินกัิบทัรัพัย์สิันทัางปั็ญญาของบริษัทัของเรา  
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แม้ีแตุ่ภายในบริษัทัของเราและในหม่้ีผ้้ิร่วิมีงานของคุณ
เอง คุณควิรแบ่งปั็นข้อม้ีลตุามีคำาแนะนำากิารจำาแนกิ
ป็ระเภทัข้อม้ีล และตุ้องอย่้บนพืั�นฐานของควิามีจำาเป็น็
ตุ้องทัราบ นอกิจากินี� คุณยังมีีหน้าทีั�ในกิารป็กิป็อ้ง
ข้อม้ีลอิเล็กิทัรอนิกิส์ัในควิามีครอบครองของคุณ รวิมี
ถึึงเมืี�ออย่้นอกิระบบ PepsiCo เมืี�อใช้แล็ป็ท็ัอป็ทีั�ไม่ีใช่
ของ PepsiCo อุป็กิรณ์เคลื�อนทีั� และ/หรือกิารเชื�อมี
ตุ่อเครือข่ายระยะไกิล

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยควิามีลับทัางกิารค้า
และ มีาตุรฐานกิารจำาแนกิป็ระเภทัข้อม้ีล ของเรา

คุณควิรปฏิิบััติิติน้แสุด้งความรับัผิัด้ชอบัเสุม่อน้เปน็้
เจ้าของ และทัำาควิามีเข้าใจข้อม้ีลทีั�คุณตุ้องใช้งานและ
กิารจำาแนกิป็ระเภทัทีั�เกีิ�ยวิข้อง PepsiCo จำาแนกิข้อม้ีล
ออกิเป็น็สีั�กิลุ่มี: ข้อม้ีลจำากัิด (PEPSICO RESTRICTED) 
ข้อม้ีลทีั�เป็น็ควิามีลับ (PEPSICO CONFIDENTIAL) ข้อม้ีล
ภายใน (PEPSICO INTERNAL) และข้อม้ีลสัาธารณะ
 (PEPSICO PUBLIC) กิารจำาแนกิป็ระเภทัจะจัดตุามีระดับ
ควิามีอ่อนไหวิและควิามีเสีั�ยงทีั�มีีตุ่อ PepsiCo หากิข้อม้ีล
ถ้ึกิเป็ดิเผิยหรือแก้ิไขเป็ลี�ยนแป็ลงอย่างไม่ีเหมีาะสัมี ข้อม้ีล
แตุ่ละกิลุ่มีจะมีีขุดกิารควิบคุมีทีั�กิำาหนดไว้ิ เพืั�อให้แน่ใจว่ิา
ข้อม้ีลจะได้รับกิารป็กิป็อ้ง เช่น กิารตุรวิจสัอบยืนยันผ้้ิใช้
และกิารเข้ารหัสัข้อม้ีล 

คุณตุ้องใช้ควิามีระมัีดระวัิงรอบคอบอย่างสัมีเหตุุสัมีผิลอ
ย่้เสัมีอเพืั�อป็กิป็อ้งข้อม้ีลทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบ PepsiCo ล้กิค้า 
ซััพัพัลายเออร์ ค่้ค้า และบุคคลทีั�สัามีอื�น ๆ ซึั�งเป็็นข้อม้ีลทีั�
เป็น็ควิามีลับ มีีควิามีละเอียดอ่อนตุ่อกิารแข่งขัน และ/หรือ 
มีีกิรรมีสิัทัธิ� คุณตุ้องถืึอว่ิาข้อม้ีลของบริษัทัควิรได้รับกิาร
ป็กิป็อ้ง เว้ินแตุ่คุณจะได้รับกิารบ่งชี�ทีั�ชัดเจนว่ิา PepsiCo 
ได้เผิยแพัร่ข้อม้ีลออกิส่้ัสัาธารณะแล้วิ และ/หรือ ข้อม้ีลได้
รับกิารจำาแนกิว่ิาเป็น็ข้อม้ีลสัาธารณะ

คุณตุ้องไม่ีเป็ดิเผิยข้อม้ีลทีั�จำากัิด ข้อม้ีลทีั�เป็็นควิามีลับ 
หรือข้อม้ีลภายใน ตุ่อบุคคลใดก็ิตุามีนอกิ PepsiCo แม้ีว่ิา
พัวิกิเขาจะเป็น็สัมีาชิกิในครอบครัวิของคุณ เว้ินแตุ่กิาร
เป็ดิเผิยนั�น: 

• ได้รับอนุญาตุอย่างเหมีาะสัมี 

• เกีิ�ยวิข้องกัิบควิามีจำาเป็็นทัางธุรกิิจทีั�ถ้ึกิตุ้องตุามี
กิฎหมีายและกิำาหนดไว้ิอย่างชัดเจน

• อย่้ภายใตุ้ข้อตุกิลงในกิารรักิษาควิามีลับทีั�เป็็นลาย
ลักิษณ์อักิษร ซึั�งได้รับอนุมัีติุจากิฝ่า่ยกิฎหมีาย

ก�รปกป้องข้อม้ลของ	PEPSICO
ตัิวอย่�งของข้อม้ลท่�เป็นำคว�มลับ
และข้อม้ลท่�จำ�กัด้	ของ	PEPSICO	
ได้้แก่อะไรบ้�ง
ข้อม้ีลทีั�จำากัิดของ PEPSICO 
ป็ระกิอบไป็ด้วิย ส้ัตุร ข้อม้ีล
กิารควิบรวิมีกิิจกิารและกิารซืั�อ
กิิจกิาร แผินธุรกิิจและกิลยุทัธ์
ขององค์กิร ข้อม้ีลผิลป็ระกิอบ
กิารทัางกิารเงิน กิารคาด
กิารณ์ กิารป็รับโครงสัร้าง
หรือกิารเป็ลี�ยนแป็ลงฝ่า่ย
บริหารทีั�สัำาคัญ และข้อม้ีล
สุัขภาพัส่ัวินบุคคล 

ข้อม้ีลทีั�เป็น็ควิามีลับของ 
PEPSICO จะรวิมีถึึง ข้อม้ีล 
ทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบกิารจ่าย 
เงินเดือน สััญญาทีั�ทัำากัิบ 
ซััพัพัลายเออร์ กิารกิำาหนด 
ราคาและเงื�อนไขอื�น ๆ ในข้อ
ตุกิลงทีั�ทัำากัิบล้กิค้า กิารขาย
 กิระบวินกิารผิลิตุ กิารวิิจัย
 ข้อม้ีลผิลิตุภัณฑ์์หรือข้อม้ีล
กิารตุลาดก่ิอนเป็ดิตัุวิ และ
รายงานกิารฝ่า่ฝื่นกิฎหมีายทีั�
อาจเกิิดขึ�น

โป็รดด้ มีาตุรฐานกิารจำาแนกิ
ป็ระเภทัข้อม้ีล ของเราสัำาหรับ
รายละเอียดเพิั�มีเติุมี

สิัทธิุของคุณ	
ในำฐ�นำะพนัำกง�นำ
โป็รดทัราบว่ิาภาระผ้ิกิพัันในกิารรักิษาควิามีลับ
นี� ไม่ีได้ยับยั�งคุณจากิกิารแจ้งข้อวิิตุกิกัิงวิล
 เกีิ�ยวิกัิบกิารละเมิีดฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยาบรรณ
หรือข้อกิฎหมีายทีั�อาจเกิิดขึ�นภายในบริษัทั 
หรือทีั�อาจเกิิดขึ�นกัิบหน่วิยงานราชกิาร ไม่ีว่ิาจะ
ในระหว่ิางทีั�คุณอย่้ในสัถึานะพันักิงาน หรือหลัง
จากิทีั�พ้ันสัถึานะพันักิงานไป็แล้วิ โดยเฉัพัาะ
อย่างยิ�ง คุณยังสัามีารถึยื�นเรื�องร้องเรียน
ตุ่อหน่วิยงานราชกิาร ส่ังกิารสืั�อสัาร ให้ข้อม้ีล
 หรือเข้าร่วิมีในกิารสืับสัวินหรือกิารดำาเนินกิาร
ของหน่วิยงานราชกิารได้
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ข้อห้�มเก่�ยวกับก�รซ่ื่�อข�ยหลัก
ทรัพย์โด้ยใช้ข้อม้ลภ�ยในำ
ในขณะทีั�ป็ฏิิบัติุหน้าทีั�ของคุณ คุณอาจได้รับข้อม้ีลทีั�เป็น็
ควิามีลับบางอย่าง ซึั�งถืึอว่ิาเป็น็ “ข้อม้ีลสัาระสัำาคัญทีั�ยังไม่ีได้
เป็ดิเผิยตุ่อสัาธารณะ” ของ PepsiCo และของหนึ�งในล้กิค้า 
ซััพัพัลายเออร์ ค่้ค้า หรือบุคคลทีั�สัามีอื�น ๆ ของบริษัทั

ข้อม้ีลจะได้รับกิารพิัจารณาว่ิาเป็น็ “ข้อม้ีลสัาระสัำาคัญทีั�ยัง
ไม่ีได้เป็ดิเผิยตุ่อสัาธารณะ” เมืี�อยังมิีได้มีีกิารเผิยแพัร่ในวิง
กิว้ิางออกิส่้ัสัาธารณะ และเป็น็ข้อม้ีลทีั�นักิลงทุันทีั�มีีควิามี
สัมีเหตุุสัมีผิล จะมีองว่ิามีีควิามีสัำาคัญตุ่อกิารตัุดสิันใจซืั�อ
 ขาย หรือถืึอหลักิทัรัพัย์บางอย่าง เช่น รายรับ กิารคาด
กิารณ์ แผินและกิลยุทัธ์ของธุรกิิจ กิารป็รับโครงสัร้าง
ครั�งสัำาคัญ กิารควิบรวิมี กิารซืั�อกิิจกิาร หรือกิารร่วิมี
ค้าครั�งสัำาคัญทีั�อาจเกิิดขึ�น กิารพััฒนาผิลิตุภัณฑ์์ใหม่ีทีั�
สัำาคัญ กิารได้ทัำาหรือกิารส้ัญเสีัยสััญญาทีั�สัำาคัญ กิาร
เป็ลี�ยนแป็ลงของฝ่า่ยบริหารทีั�สัำาคัญ กิารเป็ลี�ยนแป็ลง
ผ้้ิตุรวิจสัอบ หรือกิารเพิักิถึอนรายงานผ้้ิตุรวิจสัอบ และ
เหตุุกิารณ์ทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo 

คุณตุ้องไม่ีทัำาธุรกิรรมีในหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo (เช่น 
หุ้นสัามัีญ ตุราสัารหนี� สิัทัธิในกิารซืั�อหุ้น หน่วิยหุ้นทีั�จำากัิด
 หรือหน่วิย PEP) หรือหลักิทัรัพัย์ของบริษัทัอื�นทีั�เกีิ�ยวิข้อง
กัิบ PepsiCo หรือให้คำาแนะนำาแก่ิบุคคลอื�นเพืั�อกิระทัำากิาร
ดังกิล่าวิ ในขณะทีั�คุณครอบครองข้อม้ีลสัาระสัำาคัญทีั�ยัง
ไม่ีได้เป็ดิเผิยตุ่อสัาธารณะเกีิ�ยวิกัิบ PepsiCo หรือบริษัทัดัง
กิล่าวิ ข้อห้ามีนี�จะรวิมีถึึงธุรกิรรมีทุักิป็ระเภทัในกิารซืั�อหรือ
ขายหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo กิารใช้สิัทัธิในตุราสัารหุ้น กิาร
ขายหน่วิยหุ้นจำากัิด และกิารเพิั�มีหรือลดป็ริมีาณกิารลงทุันใน
หลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo ผ่ิาน 401(k) ของคุณ 

ข้อห้ามีกิารซืั�อขายหลักิทัรัพัย์โดยใช้ข้อม้ีลภายในนี� ยังมีีผิล
บังคับใช้กัิบสัมีาชิกิในครอบครัวิของคุณหรือบุคคลอื�นใดทีั�
อาศัยอย่้ในครัวิเรือนของคุณ และหน่วิยงานใดก็ิตุามี ทีั�ทัำา
ธุรกิรรมีกัิบหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo ทีั�คุณมีีอิทัธิพัลหรือมีี
อำานาจควิบคุมี  ใครก็ิตุามีทีั�ซืั�อขายหลักิทัรัพัย์โดยอาศัยข้อม้ีล
สัาระสัำาคัญทีั�ยังไม่ีได้เป็ดิเผิยตุ่อสัาธารณะ หรือให้เบาะแสั
เกีิ�ยวิกัิบข้อม้ีลดังกิล่าวิตุ่อผ้้ิอื�น จะตุ้องรับโทัษขั�นรนแรง  
โดยอาจรวิมีถึึงโทัษป็รับและโทัษจำาคุกิทีั�ร้ายแรง ภายใตุ้
กิฎหมีายทีั�มีีบังคับใช้

นอกิจากินี� คุณยังไม่ีได้รับอนุญาตุให้ดำาเนินกิารดังตุ่อไป็นี�:

เข้าร่วิมีในกิิจกิรรมีทีั�ออกิแบบมีาเพืั�อกีิดข 
วิางหรือหักิล้างม้ีลค่าตุลาดทีั�ลดลงใด ๆ 
ของหุ้น PepsiCo (รวิมีถึึงกิารซืั�อตุราสัาร
ทัางกิารเงิน เช่น สััญญาซืั�อขายล่วิงหน้า
แบบชำาระเงินก่ิอน กิารซืั�อขายสักุิลเงินใน
กิรอบป็ระมีาณกิาร กิารแลกิเป็ลี�ยนเงินทุัน
หรือกิารสัลับตุราสัารทุัน หรือกิารเข้าร่วิมีใน
กิารขายเพืั�อเก็ิงกิำาไร)

ใช้หุ้นหรือตุราสัารสิัทัธิทีั�จะซืั�อหรือขายหุ้น
ของ PepsiCo เป็น็หลักิคำ�าป็ระกัินสัำาหรับ
เงินก้้ิหรืออื�น ๆ

ถืึอหลักิทัรัพัย์ของ PepsiCo  
ไว้ิในบัญชีมีาร์จิ�น
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ผู้ลประโยชน์ำทับซ้ื่อนำ	
คุณควิรหลีกิเลี�ยงผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอน หรือกิารถ้ึกิมีองว่ิามีีผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอน ระหว่ิางผิลป็ระโยชน์ส่ัวินบุคคลของคุณและผิล
ป็ระโยชน์ของบริษัทั คุณตุ้องปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�ด้้วยความซ่ื่�อติรง เพืั�อสัังเกิตุและหลีกิเลี�ยงผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอนทีั�อาจแทัรกิแซังควิามี
สัามีารถึของคุณในกิารตัุดสิันใจทัางธุรกิิจได้อย่างเป็็นกิลาง โดยเฉัพัาะอย่างยิ�ง เมืี�อควิามีสััมีพัันธ์ส่ัวินบุคคล กิารทัำางานนอกิ
บริษัทั หรือกิารลงทุัน เข้ามีาเกีิ�ยวิข้อง ผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอนอาจเกิิดขึ�นเมืี�อคุณ:

• มีีส่ัวินเกีิ�ยวิข้องกัิบกิิจกิรรมีทีั�แข่งขันหรือด้เหมืีอนว่ิาจะแข่งขันกัิบผิลป็ระโยชน์ของบริษัทั 

• ทัำาให้กิารตัุดสิันใจทัางธุรกิิจของคุณอย่้ภายใตุ้อิทัธิพัล หรือด้เหมืีอนว่ิาจะอย่้ภายใตุ้อิทัธิพัลของผิลป็ระโยชน์หรือมิีตุรภาพัส่ัวินตัุวิ

• ใช้โอกิาสั ทัรัพัย์สิัน ข้อม้ีล หรือทัรัพัยากิรทัางธุรกิิจองบริษัทั เพืั�อผิลป็ระโยชน์ส่ัวินตัุวิหรือป็ระโยชน์ของบุคคลอื�น ๆ

• ว่ิาจ้าง เป็น็หัวิหน้างาน หรือเป็็นผ้้ิบังคับบัญชาสัายตุรงหรือทีั�ไม่ีใช่สัายตุรง ของสัมีาชิกิในครอบครัวิ ค่้รักิ หรือเพืั�อนสันิทั  
หรือมีีอำานาจในกิารโน้มีน้าวิโอกิาสัในกิารจ้างงานหรือกิารจ่ายค่าตุอบแทันของบุคคลดังกิล่าวิ

• มีีกิิจกิรรมีหรือกิารจ้างงานจากิภายนอกิ ทีั�ส่ังผิลในเชิงลบตุ่อกิารป็ฏิิบัติุงานของคุณ หรือแทัรกิแซังควิามีรับผิิดชอบทีั�คุณมีี
ตุ่อ PepsiCo 

• ทัำางาน ให้บริกิาร มีีผิลป็ระโยชน์ทัางกิารเงิน หรือได้รับป็ระโยชน์ส่ัวินตัุวิใด ๆ จากิซััพัพัลายเออร์ ล้กิค้า หรือค่้แข่งในป็จัจุบัน
หรือทีั�คาดหมีาย หรือมีีสัมีาชิกิในครอบครัวิทีั�เป็็นบุคคลดังกิล่าวิ โดยทัั�วิไป็แล้วิ กิรณีเหล่านี�ไม่ีได้ก่ิอให้เกิิดผิลป็ระโยชน์ทัับ
ซ้ัอนถ้ึาหากิคุณหรือสัมีาชิกิในครอบครัวิถืึอผิลป็ระโยชน์ควิามีเป็น็เจ้าของหุ้นอย่้ในระดับทีั�ไม่ีมีากิ (ป็กิติุแล้วิจะตุ้องน้อยถืึอผิล
ป็ระโยชน์ของตุราสัารทุันกิว่ิา 1%) 

ก�รม่ผู้ลประโยชน์ำทับซ้ื่อนำนัำ�นำไม่จำ�เป็นำว่�จะฝ่่�ฝื่นำหลักจรรย�
บรรณเสัมอไป	แต่ิก�รท่�ไม่เปิด้เผู้ยผู้ลประโยชน์ำทับซ้ื่อนำต่ิ�งห�ก
	ท่�ถ่อว่�เป็นำก�รฝ่่�ฝื่นำ
คุณตุ้องเปิ็ดเผิยให้บริษัทัทัราบทัันทีัเมืี�อมีีผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอนเกิิดขึ�นจริงหรือ
อาจเกิิดขึ�น โดยเข้าไป็ทีั�www.disclose.ethicspoint.com และตุ้องเป็ดิ
เผิยข้อม้ีลเป็็นป็ระจำาทุักิป็ ีในระหว่ิางกิารฝึ่กิอบรมี เมืี�อได้รับกิารร้องขอให้
กิระทัำากิาร กิารดำาเนินกิารเช่นนี� จะทัำาให้บริษัทัสัามีารถึแจ้งให้คุณทัราบ
เกีิ�ยวิกัิบวิิธีกิารทีั�ดีทีั�สุัด ในกิารหลีกิเลี�ยงควิามีขัดแย้ง และคุณจะได้
ทัราบว่ิาตุ้องดำาเนินกิารอะไร หากิจำาเป็น็  

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอน

ในำก�รพิจ�รณ�ว่�คุณม่ผู้ล
ประโยชน์ำทับซ้ื่อนำท่�ควรเปิด้
เผู้ยหร่อไม่นัำ�นำ	โปรด้อ่�นำ
ข้อม้ลจ�กนำโยบ�ยสั�กลว่�ด้้วย
ผู้ลประโยชน์ำทับซ้ื่อนำ	เพ่�อด้้ว่�
สัถ�นำก�รณ์ของคุณม่ก�รกล่�ว
ถ้งไว้เป็นำก�รเฉพ�ะหร่อไม่
หากิไม่ีมีี ให้ถึามีตัุวิเองด้วิยคำาถึามีเหล่านี�:

หากิคุณตุอบว่ิา ใช่
 ในคำาถึามีใด ๆ ก็ิตุามี

 แสัดงว่ิาคุณมีีโอกิาสัทีั�จะ
เกิิดผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอน
 ซึั�งคุณควิรจะตุ้องเปิ็ด

เผิยข้อม้ีล 

ผิลป็ระโยชน์ภายนอกิของฉัันมีีอิทัธิพัล หรือด้
เหมืีอนว่ิาจะมีีอิทัธิพัล ตุ่อควิามีสัามีารถึของฉัันใน
กิารตัุดสิันใจทัางธุรกิิจได้อย่างเหมีาะสัมีหรือไม่ี

หากิสัาธารณะทัราบถึึง
สัถึานกิารณ์ดังกิล่าวิ ฉัันจะได้
รับควิามีอับอายหรือไม่ี บริษัทั
จะได้รับควิามีอับอายหรือไม่ี

ฉัันอย่้ในตุำาแหน่งทีั�จะได้รับผิลป็ระโยชน์ส่ัวินตัุวิ หรือ
ด้เหมืีอนว่ิาจะได้รับป็ระโยชน์จากิกิารมีีส่ัวินร่วิมีใน
สัถึานกิารณ์นี�หรือไม่ี เพืั�อนหรือญาติุของฉัันอย่้ใน
ตุำาแหน่งทีั�จะได้รับผิลป็ระโยชน์หรือด้เหมืีอนว่ิาจะ 
ได้รับป็ระโยชน์หรือไม่ี

กิารเข้าร่วิมีในกิิจกิรรมีนี� จะแทัรกิแซังหรือด้
เหมืีอนว่ิาจะแทัรกิแซัง ควิามีสัามีารถึของฉััน
ในกิารป็ฏิิบัติุงานหรือไม่ี

สัถึานกิารณ์ดังกิล่าวิทัำาให้ฉัันคำานึงถึึงผิลป็ระ 
โยชน์ของตัุวิเองก่ิอนผิลป็ระโยชน์ของ PepsiCo 
หรือไม่ี มัีนด้เหมืีอนจะเป็น็เช่นนั�นหรือไม่ี
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ก�รสั่�อสั�รกับ
สั�ธุ�รณะ
ก�รพ้ด้ในำท่�สั�ธุ�รณะและ
ก�รติอบคำ�ถ�มของสั่�อ
PepsiCo มีุ่งมีั�นทัี�จะให้ข้อมี้ลทัี�ถึ้กิตุ้อง ชัดเจน สัมีบ้รณ์ และ
สัอดคล้องตุ่อเนื�องกิันตุ่อสัาธารณชน คุณจะตุ้องไมี่พ้ัดใน
นามีของบริษัทัของเรา หากิยังไมี่ได้รับอนุญาตุ

พันักิงานของ PepsiCo ไม่ีได้รับอนุญาตุให้ตุกิลงเข้าร่วิมี
กิารสััมีภาษณ์ หรือรับเป็น็วิิทัยากิารของภายนอกิ ไม่ีว่ิาจะ
ในทัางธุรกิิจหรือเรื�องส่ัวินตัุวิ ซึั�งจะมีีกิารพ้ัดคุยหรืออ้างอิง
ถึึงบริษัทัของเรา หรือตีุพิัมีพ์ังานเขียนใด ๆ ทีั�เกีิ�ยวิข้องกัิบ 
PepsiCo หากิยังไม่ีได้รับกิารสันับสันุนและกิารอนุมัีติุ จากิเจ้า
หน้าทีั�ทีัมีกิารสืั�อสัารของ PepsiCo นอกิจากินี� คุณตุ้องได้
รับอนุญาตุจากิผ้้ิจัดกิารของคุณ และ/หรือบุคลากิรทีั�อาวุิโสั
ทีั�สุัดในทีัมีของคุณ โดยคุณตุ้องชี�แจงถึึงเหตุุผิลทัางธุรกิิจทีั�
ชัดเจน 

หากิคุณได้รับกิารติุดตุ่อและถ้ึกิขอให้พ้ัดถึึงธุรกิิจของ
บริษัทักัิบสืั�อมีวิลชน นักิลงทุัน หรือนักิวิิเคราะห์ตุลาด
 คุณตุ้องไม่ีให้ข้อม้ีลใด ๆ คุณควิรส่ังตุ่อพัวิกิเขาไป็ทีั� 
pepsicomediarelations@pepsico.com 

โป็รดด้ นโยบายว่ิาด้วิยสืั�อ กิารพ้ัดในทีั�สัาธารณะ และสิั�ง
พิัมีพ์ั และ นโยบายกิารเปิ็ดเผิยข้อม้ีลของเรา สัำาหรับ 
คำาแนะนำาเพิั�มีเติุมี
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ตัิวอย่�งสัถ�นำก�รณ์จริง
ของก�รใช้ส่ั�อสัังคมท่�ฝ่่�ฝื่นำ
นำโยบ�ยของเร�	
ก�รโพสัต์ิท่�แสัด้งถ้งคว�มภ�คภ้มิใจ
ของ	PEPSICO	
กิารโพัสัต์ุร้ป็ภาพัจากิสัถึานป็ระกิอบกิารของ 
PepsiCo ทีั�อาจเป็ดิเผิยข้อม้ีลทีั�เป็น็กิรรมีสิัทัธิ�โดยไม่ี
ได้ตัุ�งใจ และอาจถ้ึกินำาไป็แบ่งปั็นทัั�วิโลกิ

ช่�อเส่ัยงแค่ชั�วคร่้	
โพัสัต์ุภาพักิารเยือนโฆษกิคนดังของ PepsiCo

คว�มรักของPEPSICO	
กิารโพัสัต์ุข้อม้ีลเกีิ�ยวิกัิบผิลิตุภัณฑ์์หรือแคมีเป็ญ
ของ PepsiCo ก่ิอนทีั�จะเผิยแพัร่อย่างเป็น็ทัางกิาร 

พ้ด้เพ่�อตัิวคุณเอง	
กิารพ้ัดในนามีของ PepsiCo ในช่องทัางสืั�อสัังคมี
โดยไม่ีได้รับอนุญาตุ

ส่ั�อสัังคม:	
เราสันับสันุนให้พันักิงานของ PepsiCo ภาคภ้มิีใจในควิามีสััมีพัันธ์ทีั�มีีกัิบ PepsiCo และส่ังเสัริมีให้พัวิกิเขาเชื�อมีตุ่อกัิบครอบครัวิ
 เพืั�อนฝ่ง้ เพืั�อนร่วิมีงาน และผ้้ิบริโภคทัั�วิโลกิ ผ่ิานสืั�อสัังคมี ในขณะทีั�ใช้สืั�อสัังคมี โป็รดระวัิงไว้ิว่ิา กิารโพัสัต์ุข้อม้ีลบนช่องทัางสืั�อ
สัังคมีอาจนำาไป็ส่้ัผิลสืับเนื�องทีั�ไม่ีคาดคิด ซึั�งอาจส่ังผิลตุ่อทัั�งตัุวิคุณและ PepsiCo

เราคาดหวัิงให้คุณเข้าใจและป็ฏิิบัติุตุามีนโยบายสัากิลว่ิาด้วิยสืั�อสัังคมีของเรา เมืี�อมีีกิารใช้งานแพัลตุฟอร์มีสัังคมีเพืั�อธุรกิิจ หรือ
เมืี�อใช้สืั�อสัังคมีเพืั�อกิารทัำากิิจกิรรมีส่ัวินตัุวิ หากิคุณพับได้ระบุว่ิาตุนเองเป็น็พันักิงานของ PepsiCo และ/หรือกิำาลังใช้อุป็กิรณ์
หรือระบบของบริษัทั 

ก่ิอนเข้าร่วิมีในกิิจกิรรมีบนสืั�อสัังคมี คุณตุ้องร้้จักิหน้าทีั�ควิามีรับผิิดชอบของคุณตุามีนโยบายของเรา รวิมีถึึง:

เนื�องควิามีจำาเพัาะของในสัหรัฐอเมีริกิา พันักิงานทีั�ได้รับค่าจ้างรายชั�วิโมีงและไม่ีมีีหัวิหน้างาน  
ทีั�ป็ระจำากิารในสัหรัฐอเมีริกิา จะอย่้ภายใตุ้นโยบายทีั�ตุ่างออกิไป็ คุณสัามีารถึตุรวิจสัอบได้จากิทีั�นี�
 คุณควิรป็รึกิษาฝ่า่ยกิฎหมีายหรือทีัมีสืั�อสัารในท้ัองถิึ�นของคุณ หากิคุณมีีคำาถึามีหรือไม่ีแน่ใจว่ิา
เนื�อหามีีควิามีเหมีาะสัมีทีั�จะโพัสัต์ุหรือไม่ี 

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยสืั�อสัังคมีออนไลน์ ของเรา สัำาหรับคำาแนะนำาฉับับเต็ุมี

อย่าบิดเบือนข้อเท็ัจจริงเกีิ�ยวิกัิบตัุวิ
คุณหรือบริษัทั หรือพ้ัดในนามีของ
บริษัทั 

อย่าเปิ็ดเผิยข้อม้ีลส่ัวินบุคคลเกีิ�ยวิ
กัิบพันักิงาน ผ้้ิบริโภค ผ้้ิมีาเยือนหรือ
ผ้้ิติุดตุามีออนไลน์ หรือข้อม้ีลทีั�เป็น็
กิรรมีสิัทัธิ� หรือข้อม้ีลทีั�เป็น็ควิามีลับ
 เกีิ�ยวิกัิบ PepsiCo หรือค่้ค้าทัาง
ธุรกิิจ

หลีกิเลี�ยงเนื�อหาทีั�เป็น็กิารคุกิคามี
 หมิี�นป็ระมีาทั หรือด้หมิี�น และอาจ
เป็น็เนื�อหาทีั�อ่อนไหวิตุ่อวัิฒนธรรมี
สัากิล โป็รดจำาไว้ิว่ิาเนื�อหาบน
อินเทัอร์เน็ตุคงอย่้ตุลอดไป็
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ก�รปฏิิบัติิหน้ำ�ท่�ด้้วยคว�มซ่ื่�อติรง	ในำโลก
ของเร�
ควิามียั�งยืน                                                                 40

ม้ีลนิธิ PepsiCo                                                           40

เป็น็พัลเมืีองดี                                                              41

กิิจกิรรมีทัางกิารเมืีอง                                                    41

การปฏิิบััติิหน้้าท่ี่�
ด้้วยความ 
ซ่ื่�อติรง
ในำโลกของเร�

ในฐานะองค์กิรทีั�มีีหลักิกิารและมีีฐานป็ฏิิบัติุกิารใน
ทุักิมุีมีโลกิ เราจึงจำาเป็น็ตุ้องเคารพั สันับสันุน  
และลงทุันให้กัิบผ้้ิคนและชุมีชนทีั�เราอย่้อาศัยและ
ทัำางาน

เรามุ่ีงมัี�นทีั�จะใช้ฐานธุรกิิจระดับโลกิของเราเพืั�อ
รังสัรรค์ป็ระโยชน์ให้มีากิขึ�น โดยกิารสัร้างระบบ
อาหารทีั�ยั�งยืน และด้วิยกิารสัร้างสัรรค์ผิลิตุภัณฑ์์
ในลักิษณะทีั�จะเป็น็ป็ระโยชน์ตุ่อผ้้ิบริโภคของเรา
 ซััพัพัลายเออร์ของเรา ชุมีชนของเรา และโลกิของ
เรา นี�คือส่ัวินหนึ�งของพัันธกิิจเพืั�อเติิมความสุุขใน้
ทุี่กรสุสัุมผััสุเพ่�อผ้้ับัริโภค
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คว�มยั�งย่นำ	
PepsiCo เชื�อว่ิาเรามีีโอกิาสัทีั�จะเป็ลี�ยนแป็ลงวิิธีทีั�โลกิผิลิตุ แจกิจ่าย บริโภค และกิำาจัดอาหาร
และเครื�องดื�มี เรามุ่ีงหวัิงว่ิาระดับธุรกิิจทีั�มีีขนาดใหญ่ของเรา กิารติุดตุ่อสืั�อสัารของเรา และ
ควิามีชำานาญของเรา จะช่วิยให้เราสัามีารถึสัร้างระบบอาหารทีั�มีีควิามียั�งยืนได้มีากิขึ�น ซึั�งจะเป็น็
ระบบทีั�ตุอบสันองควิามีตุ้องกิารของมีนุษย์ได้ ในเรื�องโภชนากิารและควิามีเพัลิดเพัลิน โดยไม่ี
ลุกิลำ�าสิั�งแวิดล้อมีในธรรมีชาติุของโลกิ 

นอกิจากิกิารทัำาในสิั�งทีั�ถ้ึกิตุ้องแล้วิ กิารทัำางานเพืั�อให้ตุระหนักิถึึงวัิตุถุึป็ระสังค์นี� ก็ิยังเป็น็เรื�องทีั�
ดีสัำาหรับธุรกิิจของเราด้วิยเช่นกัิน กิารจัดกิารควิามีเสีั�ยงภายในห่วิงโซ่ัคุณค่าของเรา และระบบ
อาหารในวิงกิว้ิาง ยังช่วิยสัร้างโอกิาสัใหม่ี ๆ เพืั�อทัำาให้เกิิดข้อได้เป็รียบในกิารแข่งขันและกิาร
เติุบโตุของตุลาดในอนาคตุ ในขณะทีั�ยังสัามีารถึป็กิป็อ้งสิั�งแวิดล้อมีและสันับสันุนชุมีชนทีั�เรา
ดำาเนินกิิจกิารอย่้

โป็รดด้ ภาพัรวิมีเกีิ�ยวิกัิบควิามียั�งยืน ของเรา

ม้ลนิำธิุ	PEPSICO	
PepsiCo มุ่ีงมัี�นทีั�จะทัะนุบำารุงศักิยภาพัของชุมีชนทัั�วิโลกิ โดยกิารเป็น็ผ้้ินำาส่้ัระบบอาหารทีั�มีี
ควิามียั�งยืนมีากิขึ�น สัำาหรับงานด้านกิารกุิศลนั�น ม้ีลนิธิ PepsiCo มีีบทับาทัสัำาคัญในกิารลงทุัน
ด้านโภชนากิารทีั�ยั�งยืน กิารด้แลนํา กิารจัดกิารของเสีัยทีั�มีีป็ระสิัทัธิภาพั และกิารเสัริมีสัร้าง
พััฒนาบทับาทัของผ้้ิหญิง โดยหลักิแล้วิ ม้ีลนิธิได้มีอบเงินทุันสันับสันุนให้แก่ิองค์กิรไม่ีแสัวิง
ผิลกิำาไร เพืั�อสันับสันุนอาสัาสัมัีครทีั�เป็็นพันักิงานและช่วิยเหลือบรรเทัาภัยพิับัติุ

จากิกิารทัำางานร่วิมีกัิบพัันธมิีตุรในท้ัองถิึ�น และกิารลงทุันเพืั�อสัร้างควิามีแตุกิตุ่างมีาหลาย
ทัศวิรรษ ม้ีลนิธิ PepsiCo ได้เห็นกิารพััฒนาศักิยภาพัทีั�น่าทึั�งของชุมีชนทัั�วิโลกิทีั�บริษัทัป็ระกิอบ
กิิจกิารอย่้
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เกษตรกรรมิสำาห 
รับคนรุ่นต่อไปั

ตัวเลืี่อกท่่ด่ีข้ึ้�นในกลุ่ี่มิ 
ผลิี่ตภัณฑ์์ต่างๆ

การสร้างผลี่กระทบ 
ต่อนำ�าในเชิิงบวก

อนาคตขึ้องการใช้ิ 
บรรจุภัณฑ์์หมุินเว่ยน

สัิ่งสัำ�คัญหกประก�รของเร�
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เป็นำพลเม่องด่้
เราฉลองความสํุาเร็จและสันับสันุนให้คุณตุอบแทันสัังคมี
ของคุณ โดยกิารเข้าร่วิมีในโครงกิารช่วิยเหลือของบริษัทั
 กิารเป็น็อาสัาสัมัีคร และแนวิทัางอื�น ๆ ทีั�มีีควิามีหมีาย
สัำาหรับคุณ PepsiCo ภ้มิีใจทีั�ได้เข้าร่วิมีเป็็นพัันธมิีตุรกัิบ
องค์กิรไม่ีแสัวิงผิลกิำาไร ทีั�มีีควิามีตัุ�งใจเหมืีอนกัิบเราใน
ด้านโภชนากิารทีั�ยั�งยืน กิารด้แลนำ�า กิารจัดกิารของเสีัย
ทีั�มีีป็ระสิัทัธิภาพั และกิารเสัริมีสัร้างพััฒนาบทับาทัของผ้้ิ
หญิง

พันักิงานมีีโอกิาสัเข้าร่วิมีเป็็นอาสัาสัมัีครในกิิจกิรรมี
ทีั�บริษัทัสันับสันุน ซึั�งจะเป็็นโครงกิารทีั�สัอดคล้องกัิบ
หลักิกิารเรื�องควิามียั�งยืนของเรา เมืี�อมีีส่ัวินร่วิมีใน
กิิจกิรรมีกิารกุิศลส่ัวินบุคคล อย่าลืมีขออนุมัีติุก่ิอนทีั�จะ
ให้คำามัี�นสััญญาเกีิ�ยวิกัิบกิารใช้เงินทุันหรือสิันทัรัพัย์ใด
 ๆ ของบริษัทั องค์กิรไม่ีแสัวิงหากิำาไรทีั�คุณเลือกิให้กิาร
สันับสันุนและมีีคุณสัมีบัติุเหมีาะสัมีอาจมีีสิัทัธิ�ได้รับของ
ขวัิญจับค่้ขององค์กิรจากิม้ีลนิธิ PepsiCo โป็รดด้  
pepsicogivesback.com สัำาหรับข้อม้ีลเพิั�มีเติุมี  

โป็รดด้ นโยบายสัากิลว่ิาด้วิยกิารบริจาค 

กิจกรรมท�งก�รเม่อง	
PepsiCo เคารพัในสิัทัธิของคุณทีั�จะเข้าร่วิมีในกิระบวินกิาร
ทัางกิารเมืีอง อย่างไรก็ิตุามี คุณตุ้องไม่ีใช้เงินทุันหรือ
ทัรัพัยากิรของบริษัทั หรือเบิกิจ่ายเงินจากิบริษัทั สัำาหรับ
กิิจกิรรมีทัางกิารเมืีองส่ัวินตัุวิ ซึั�งรวิมีถึึงกิารสันับสันุนผ้้ิ
สัมัีครดำารงตุำาแหน่งทัางกิารเมืีองหรือพัรรคกิารเมืีอง หรือ
แนะนำาให้ PepsiCo สันับสันุนกิารดำาเนินกิารทัางกิารเมืีอง
ส่ัวินตัุวิของคุณ 

ในบางครั�ง PepsiCo อาจสืั�อสัารถึึงข้อม้ีลและแสัดงควิามี
เห็นของบริษัทัเกีิ�ยวิกัิบป็ญัหาสัาธารณะทีั�ส่ังผิลกิระทับ 
ตุ่อบริษัทัของเรา นอกิจากินี� PepsiCo ยังอาจให้กิาร
สันับสันุนทัางกิารเมืีองได้ ซึั�งตุ้องได้รับกิารอนุมัีติุจากิฝ่า่ย
นโยบายสัาธารณะและกิารป็ระสัานงานราชกิาร (Public 
Policy and Government Affairs Department) กิาร
ป็ระกิาศเหล่านี�ไม่ีได้มีีเจตุนาเพืั�อกิดดันให้คุณยอมีรับ
แนวิคิดบางอย่าง หรือสันับสันุนเหตุุผิลบางอย่าง
 กิารตัุดสิันใจของคุณเกีิ�ยวิข้องกิารใช้เวิลาหรือ
เงินของคุณเพืั�อสันับสันุนกิิจกิรรมีทัางกิาร
เมืีองใด ๆ ล้วินเป็น็เรื�องส่ัวินตัุวิและเป็น็ไป็
ตุามีควิามีสัมัีครใจทัั�งสิั�น

โป็รดด้นโยบายกิารมีีส่ัวินร่วิมี
ทัางกิารเมืีอง
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ฝ่่�ยกำ�กับด้้แลจริยธุรรมและ
ก�รปฏิิบัติิติ�มกฎระเบ่ยบทั�ว
โลกของ	PEPSICO
สัอบถึามีข้อม้ีลทัั�วิไป็หรือรายงานกิาร
ละเมิีดฝ่า่ฝื่นหลักิจรรยาบรรณของเราได้ทีั� 
PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com

• สัำาหรับคำาถึามีเกีิ�ยวิกัิบโป็รแกิรมีกิารฝ่กึิอบรมีของเรา 
กิรุณาติุดตุ่อ PepsiCoComplianceTraining@
pepsico.com

• สัำาหรับคำาถึามีเกีิ�ยวิกัิบกิารเป็ดิเผิยถึึง 
ผิลป็ระโยชน์ทัับซ้ัอน กิรุณาติุดตุ่อ 
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com

ฝ่่�ยกฎหม�ยของ	PEPSICO
หากิตุ้องกิารรายงานกิารละเมิีฝ่่าฝ่นืกิฎหมีายทีั�อาจเกิิด
ขึ�น กิรุณาติุดตุ่อ PepsicoLawDept@pepsico.com

บริก�รสั�ยด่้วนำ	
SPEAK	UP
• ติุดตุ่อทัางโทัรศัพัท์ัโดยใช้หมีายเลขโทัรฟรีตุามีป็ระเทัศทีั�

คุณโทัร ในสัหรัฐอเมีริกิา โป็รดโทัร 1-866-729-4888 
สัำาหรับหมีายเลขโทัรศัพัท์ัระหว่ิางป็ระเทัศกิรุณาด้ทีั�หัวิข้อ 
Speak Up ของเราได้ทีั�

• ติุดตุ่อทัางเว็ิบไซัต์ุได้ทีั� 
www.PepsiCoSpeakUp.EthicsPoint.com

สัำาหรับรายกิารทีั�ครอบคลุมีทัั�งหมีดพัร้อมีลิงก์ิไป็ยังนโยบาย
ของ PepsiCo โป็รดไป็ทีั� 

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

www.pepsico.com 

© 2020 PepsiCo, Inc.  

วันื่ท่�ม่ผู้ลบังคับใช้่: 1 ส่่งห�คม 2020 
ป็รับป็รุงครั�งล่�สุ่ด้: ไม่ม่ 

หลักำจรรย�บรรณส่�กำลข้อง PepsiCo ม่เคร่�องหม�ยกำ�รค้�ท่�ม่
มูลค่�อยู่จำ�นื่วนื่ม�กำ ซ่ึ่�งอยู่ภู�ยใต้ัคว�มเป็น็ื่เจ้�ข้องและถูิ่กำใช้่ง�นื่โด้ย
 PepsiCo ส่ำ�นัื่กำง�นื่ส่�ข้� และบร่ษััทในื่เคร่อข้อง PepsiCo เพ่�อแบ่ง
แยกำผู้ล่ตัภัูณฑ์์และบร่กำ�รท่�ม่คุณภู�พโด้ด้เด่้นื่ข้องบร่ษััท 
เคร่�องหม�ยกำ�รค้�ทั�งหมด้ในื่ท่�น่ื่� ถ่ิ่อเป็น็ื่ทรัพย์ส่่นื่ข้องเจ้�ข้องง�นื่ท่�
เก่ำ�ยวข้้อง  

รูป็ถ่ิ่�ยและ/หร่อรูป็ภู�พท่�อยู่ในื่หลักำจรรย�บรรณข้องเร� อ�จ
แส่ด้งถ่ิ่งหร่ออ�จไม่ได้้แส่ด้งถ่ิ่งโลโก้ำ เคร่�องหม�ย เคร่�องแบบ หร่อ
พนัื่กำง�นื่ในื่ปั็จจุบันื่ และไม่ควรนื่ำ�ไป็ผู้ล่ตัซึ่ำ��ในื่ส่่�อหร่อกำ�รต่ัพ่มพ์เผู้ย
แพร่อ่�นื่ใด้

การปฏิิบััติิ
หน้้าที่่่ด้้วย
ความซื่่่อติรง
ทรัพย�กร

®

®
™
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