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วัตถุประสงค์ และขอบข่ าย
ที่ PepsiCo เราเชื่อว่าการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่ควรทําเท่านั้น แต่ยงั เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่ควรทําสําหรับธุรกิจของเรา PepsiCo
ได้จดั ทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับซัพพลายเออร์ในทัว่ โลก (“จรรยาบรรณสํ าหรับซัพพลายเออร์ ”) เพื่ออธิบายถึงความคาดหวังของเราที่มีต่อทั้งองค์กร
ทั้งในเรื่ องของความซื่ อสัตย์ในการดําเนิ นธุรกิจ หลักปฏิบตั ิสาํ หรับผูใ้ ช้แรงงาน สุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ของ PepsiCo คือเพิ่มเติมจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจทัว่ โลกของ PepsiCo รวมถึงนโยบายและมาตรฐานอื่นๆ
ของบริ ษทั ที่นาํ มาอ้างอิงในที่น้ ี ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ซัพพลายเออร์ ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ ับเหมา ที่ปรึ กษา ตัวแทนและผูใ้ ห้บริ การด้านสิ นค้าและบริ การที่ทาํ ธุรกิจร่ วมกับบุคลากรของ PepsiCo ในทัว่ โลกถูกคาดหวังว่าจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี้
หลักการของการดําเนินธุรกิจ
PepsiCo คาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของบริ ษทั จะดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และโปร่ งใส และยึดถือหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้ :
1. ตระหนักถึงและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทั้งหมดที่นํามาใช้ ภายในประเทศที่ตนเองเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
2. แข่ งขันทําธุรกิจให้ กับ PepsiCo อย่ างยุติธรรม โดยไม่ มีการจ่ ายสิ นบน เงินใต้ โต๊ ะ หรื อการมอบสิ่ งของมีค่าเพือ่ รับประกันถึงข้ อได้ เปรียบที่ไม่ เหมาะสม
PepsiCo มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุ รกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมจรรยาภายในโครงงานของระบบองค์กรเสรี ห้ามร่ วมมือกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ข้าราชการ หรื อบุคคลที่สามอื่นๆ
เพื่อกระทําการทุจริ ตโดยเด็ดขาด “การทุจริ ต” โดยทัว่ ไปแล้วหมายถึงการรับ
หรื อการพยายามที่จะรับผลประโยชน์ส่วนตนหรื อข้อได้เปรี ยบทางธุรกิจผ่านวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. สนับสนุนกําลังคนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่ างกัน และจัดเตรียมสถานที่ทํางานที่ไม่ มีการเลือกปฏิบัติ การคุกคามหรือการกระทําความผิดในรู ปแบบอื่นๆ
ซัพพลายเออร์ของ PepsiCo จะจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมในการทํางานที่พนักงานและหุ ้นส่ วนธุรกิจรับรู ้ถึงการมีคุณค่าและการได้รับความเคารพยกย่องจากการอุทิศตนของตัวเอง
เราจะไม่เพิกเฉยต่อการคุกคาม ที่รวมถึงด้วยคําพูด สายตา ทางกายที่ไม่น่ายินดีนกั หรื อการกระทําในรู ปแบบอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่สร้างความอับอาย
ความก้าวร้าวหรื อไม่เป็ นมิตร การตัดสิ นใจรับเข้าทํางานต้องพิจารณาจากคุณวุฒิ ทักษะ ผลงานและประสบการณ์
4. ปฏิบัติกับพนักงานอย่ างยุติธรรม และคํานึงถึงเรื่องค่ าจ้ าง ชั่วโมงการทํางานและผลประโยชน์
ซัพพลายเออร์ของ PepsiCo จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่นาํ มาปรับใช้
และจะต้องนําหลักปฏิบตั ิดา้ นความสัมพันธ์กบั พนักงานที่เหมาะสมมาใช้ ชัว่ โมงการทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม
รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นตํ่า ค่าล่วงเวลา ส่ วนอื่นๆ ของค่าชดเชย และผลประโยชน์ที่ได้ตามกฎหมาย
5. ห้ ามใช้ แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์ แรงงานในทุกรู ปแบบ
ซัีพพลายเออร์ของ PepsiCo จะต้องรักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การตัดสิ นใจว่าจ้างจะพิจารณาได้อย่างเป็ นอิสระ และต้องไม่มีการเกณฑ์แรงงานหรื อใช้แรงงานนักโทษ
และต้องไม่ใช้การลงโทษร่ างกายหรื อการข่มขู่เพื่อใช้ความรุ นแรงหรื อการกระทําผิดในรู ปแบบอื่นๆ ทั้งทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรื อทางคําพูด
เพื่อเป็ นวิธีการลงโทษทางวินัยหรื อการควบคุม
6. ห้ ามใช้ แรงงานเด็ก
ซัพพลายเออร์จะยึดถือเกณฑ์อายุการจ้างงานขั้นตํ่าตามที่กฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับในประเทศบัญญัติไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ห้ามซัพพลายเออร์อนุญาตให้เด็กทํางานที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อร่ างกายอย่างไม่เหมาะสม ความเสี่ ยงเหล่านี้อาจทําอันตรายต่อพัฒนาการทางกาย ทางจิตใจหรื อทางอารมณ์
หรื อขัดขวางความจําเป็ นของเด็กที่ตอ้ งเข้ารับการศึกษา
7. เคารพสิ ทธิ์ของพนักงานที่มีต่อเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่ อรอง หากสอดคล้ องกับกฎหมายท้ องถิ่น
ซัพพลายเออร์ของ PepsiCo จะเคารพสิ ทธิ์ของพนักงานหากต้องการเข้าร่ วมหรื อหลีกเลี่ยงการเข้าร่ วมสมาคมและองค์กรของพนักงาน หากสอดคล้องกับกฎหมายที่นาํ มาใช้
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8. จัดเตรียมสภาวะในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย
ซัพพลายเออร์ของ PepsiCo จะต้องจัดการความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยอย่างจริ งจัง เพื่อจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที่ปลอดอุบตั ิเหตุ ที่ๆ
สามารถป้ องกันการบาดเจ็บและการล้มป่ วยจากการทํางาน ซัพพลายเออร์ตอ้ งใช้ระบบการจัดการและระบบการควบคุมที่ช้ ีถึงอันตราย
พร้อมกับประเมินและควบคุมความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะของตนเอง นอกจากนั้น ซัพพลายเออร์จะต้องจัดเตรี ยมนํ้าดื่ม และห้องพัก ทางหนีไฟไว้อย่างเพียงพอ
และอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ที่จาํ เป็ น ชุดกูช้ ีพกรณีฉุกเฉิ น และเข้าถึงระบบการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น รวมถึงสิ่ งแวดล้อม อัคคีภยั และเวชภัณฑ์
9. ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ งแวดล้ อมด้ วยความระมัดระวัง และสอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับด้ านสิ่ งแวดล้ อมทั้งหมดที่นํามาใช้
ควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการตัดสิ นใจทางธุรกิจประจําวัน ควบคู่กบั โอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรี ไซเคิล
การลดแหล่งกําเนิดและการควบคุมมลพิษ เพื่อรับประกันถึงอากาศและนํ้าที่สะอาดยิง่ ขึ้นและเพื่อลดของเสี ยเพื่อใช้ใ่ นการฝังกลบ
10. เก็บรักษาสมุดบัญชีและบันทึกทางธุรกิจทีถ่ ูกต้ องแม่ นยํา สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทั้งหมดที่นํามาใช้ และหลักปฏิบัติด้านการบัญชีที่ได้ รับการยอมรับ
11. นําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงตามมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของอาหารและด้ านคุณภาพที่นํามาใช้
PepsiCo มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ของเราที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสู ง ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในการพัฒนา การจัดการ การบรรจุ
หรื อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการคาดหวังว่า:

•
•
•
•

รับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นโยบาย ข้อกําหนดเฉพาะและวิธีการดําเนินการต่าง ๆ ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่สถานที่ของท่าน
ปฏิบตั ิตามและยืดถือแนวทางการผลิตและวิธีการทดสอบที่ดี
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารของรัฐบาลกลาง
ของรัฐและในระดับท้องที่
รายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อ PepsiCo ในทันทีกรณีที่ปัญหานั้นอาจส่ งผลกระทบแง่ลบต่อคุณภาพหรื อการรับรู ้ของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ PepsiCo

12. สนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสํ าหรับซัพพลายเออร์ ด้วยการกําหนดขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสมและใช้ ข้นั ตอนกาารประเมินผลที่สมเหตุผลตามที่ PepsiCo ร้ องขอ
ในการดําเนิ นธุรกิจร่ วมกับ PepsiCo ซัพพลายเออร์จะต้องลงนามในสัญญาและจัดทําใบสั่งซื้ อที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ PepsiCo
อาจดําเนินการตรวจสอบอย่างสมเหตุผลเพื่อยืนยันว่าซัพพลายเออร์ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
13. ปฏิบัติตามนโยบายของ PepsiCo ว่ าด้ วยเรื่องของกํานัลและความบันเทิง และผลประโยชน์ ทับซ้ อนเมื่อติดต่ อประสานงานกับพนักงานของ PepsiCo
ห้ามซัพพลายเออร์ของ PepsiCo จัดหาหรื อเสนอของกํานัลให้กบั พนักงานของ PepsiCo ที่ก่อให้เกิดอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจของ PepsiCo
หรื อก่อให้เกิดข้อได้เปรี ยบที่ไม่ยตุ ิธรรม
14. รายงานหากพบเห็นกรณีต้องสงสั ยว่ าอาจมีการละเมิดจรรยาบรรณ
พนักงานหรื อผูร้ ับเหมาของซัพพลายเออร์ อาจรายงานถึงกรณี ตอ้ งสงสัยว่าอาจมีการละเ◌ิ มิดจรรยาบรรณนี้ ทางสายด่วน “Speak Up” ของ PepsiCo ที่หมายเลข 1-866729-4888 ในสหรัฐอเมริ กาหรื อหมายเลขเฉพาะในประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก รายการหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนระหว่างประเทศแนบมาพร้อมกับจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์น้ ี
และอาจมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะๆ ตามที่ปรากฎใน http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html
สายด่วน “Speak Up” ให้บริ การในทัว่ โลกตลอด 24 ชัว่ โมงโดยไม่มีวนั หยุด อาจติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเว็บไลน์ของ “Speak Up”
ที่ http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html รายงานทั้งหมดนี้ จะถือว่าเป็ นความลับไม่วา่ จะเปิ ดเผยผ่านสายด่วนหรื อเว็บไลน์ของ Speak Up
ของเรา และท่านอาจไม่ตอ้ งเปิ ดเผยชื่อตามที่กฎหมายอนุญาต

