Momentive
Performance Materials Inc.

หลักจรรยาบรรณ
ส�ำหรับซัพพลายเออร์
และบุคคลที่สามอื่นๆ

Momentive Performance Materials Inc. มุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงในการด�ำเนินธุรกิจด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต เรายึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในการด�ำเนินธุรกิจ
ในทุกระดับขององค์กร และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีบังคับใช้
ทั้งหมด เราให้ความส�ำคัญไม่เฉพาะแต่ความส�ำเร็จในผลประกอบการทางธุรกิจเท่านั้น
หากแต่ยังค�ำนึงถึงวิธีการได้มาซึ่งความส�ำเร็จดังกล่าวด้วย เราเชื่ออย่างแน่วแน่ว่า
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
และน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวและยั่งยืน
หลักจรรยาบรรณนี้ (“หลักจรรยาบรรณ”) มีผลบังคับใช้กับซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามอื่นๆ
ทั้งหมดที่ท�ำธุรกรรมกับ Momentive Performance Materials Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ
ของเราทั่วโลก (“Momentive”) “ซัพพลายเออร์” หมายถึง ธุรกิจ บริษัท องค์กร นิติบุคคล
หรือบุคคลใดๆ ซึ่ง: (i) จ�ำหน่ายหรือจัดหาเพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้กับ
Momentive หรือ (ii) ให้บริการหรือจัดหาบริการให้กับหรือในนามของ Momentive ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้จะถือว่าซัพพลายเออร์เป็นบุคคลที่สาม และจะอ้างถึง
ในฐานะบุคคลที่สามจากนี้ไป ส�ำหรับบุคคลที่สามอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่ท�ำ
หน้าที่เป็นตัวแทน พนักงาน (ขาย) ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือผู้จ�ำหน่ายต่อให้กับ Momentive
บุคคลที่สามทั้งหมดจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ทุกประการในการติดต่อกับ ให้กับ หรือ
ในนามของ Momentive Momentive มุ่งหวังให้บุคคลที่สามวางระบบและการควบคุมอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และส่งเสริมวัฒนธรรม
ขององค์กรทีม่ งุ่ เน้นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและซือ่ สัตย์สจุ ริต นอกจากนี้ Momentive
ยังมุ่งหวังให้บุคคลที่สามแจ้งการกระท�ำใดๆ ที่สงสัยว่าอาจละเมิดหลักจรรยาบรรณ ไปยัง
ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในตอนท้าย Momentive สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของบุคคลที่สามตามหลักจรรยาบรรณนี้ และบังคับใช้มาตรการที่เหมาะสม
หากพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

มุ่งหวังให้บุคคลที่สามด�ำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
และมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนของบุคคลที่สามตระหนักถึงการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ
ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการกระท�ำของตน

Momentive

Momentive

การด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ห้ามกระท�ำการที่เป็นการทุจริต การใช้
อ�ำนาจข่มขู่ และการฉ้อโกงใดๆ ทุกรูปแบบ
ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามใช้ความได้เปรียบของ
Momentive อย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการใช้
ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในทางที่ผิด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�ำคัญ
หรือการด�ำเนินการที่ไม่เป็นธรรมหรือ
แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอื่นๆ

ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์
อื่นใดกับพนักงานของ Momentive ที่น�ำมา
ซึ่งมีความเป็นไปได้หรือถูกมองว่ามี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Momentive ห้าม
ไม่ให้พนักงานของ Momentive ปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน
ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบุคคลที่สาม
เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารของ
Momentive ที่เหมาะสม บุคคลที่สามต้อง
เปิดเผยและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด
การก�ำหนดราคา การประมูล หรือการตกลง
ร่วมกันเพื่อลดการแข่งขัน ในธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ Momentive เรามุ่งหวังให้
บุคคลที่สามเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่เป็นธรรม และการ
ต่อต้านการผูกขาดที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด

ของขวัญ / การรับรอง
ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามเสนอให้ของขวัญ
เงินสินบน สินบน จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม
บริการ ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ แก่
พนักงานของ Momentive หรือครอบครัว
ของพนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับสิทธิ
พิเศษจาก Momentive การเลี้ยงอาหาร
หรือการรับรองอนุญาตให้กระท�ำได้ เฉพาะ
เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจในโอกาสที่เหมาะสม
และการให้และรับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ
หรือของที่มีมูลค่าปกติทั่วไป ซึ่งไม่ได้ท�ำให้
เข้าใจหรือถูกมองว่าเป็นภาระผูกพัน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามกฎหมายในประเทศ และ
ห้ามไม่ให้มีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง

ห้ามให้/รับสินบน
ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามเสนอ หรือให้ของมีค่า
รวมถึงเงิน สินบน การรับรอง หรือเงินสินบน
แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ Momentive เรามุ่งหวังให้
บุคคลที่สามก�ำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้
พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้และรับ
สินบน รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศ (U.S. Foreign
Corrupt Practices Act) และกฎหมายต่อ
ต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร
(UK Bribery Act)

การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
ห้ามไม่ให้พนักงานของ Momentive เรียก
ร้องของมีค่าใดๆ เช่น ของขวัญ การจ่ายเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากบุคคลที่สาม เรา
มุ่งหวังให้บุคคลที่สามแจ้งการกระท�ำใดๆ ที่
ละเมิดนโยบายนี้ให้ Momentive ทราบ
(ดูค�ำแนะน�ำการแจ้งข้อกังวลในหน้าถัดไป)

การจัดท�ำบันทึกอย่างถูกต้อง
บุคคลที่สามต้องจัดท�ำบันทึกธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ Momentive อย่างถูกต้องและ
ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้ Momentive
เข้าถึงบันทึกดังกล่าวได้เมื่อร้องขอ

ให้ความส�ำคัญกับความแตกต่าง
ของพนักงาน และมุ่งหวังให้บุคคลที่สามให้
ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ส่งเสริมการเคารพและ
ให้เกียรติซึ่งกันในที่ท�ำงาน และการว่าจ้าง
และรักษาพนักงานที่ดีที่สุดไว้กับองค์กรใน
ทุกระดับขององค์กร โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ
สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ถิ่นก�ำเนิด
อายุ ความทุพพลภาพหรือสถานภาพทาง
ทหาร

แรงงาน
ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบังคับแรงงาน การเอาเปรียบทาง
แรงงาน หรือแรงงานตามสัญญา หรือ
แรงงานจากคุกโดยไม่สมัครใจ การปฏิบัติ
งานทั้งหมดต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ
ห้ามไม่ให้ปฏิบัติอย่างทารุณหรือการคุกคาม
ใด ๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ การข่มเหง
ทางเพศ การข่มขู่ทางจิตใจหรือร่างกาย
หรือการใช้วาจาข่มขู่ต่อแรงงาน หรือการ
คุกคามด้วยวิธีการปฏิบัติอื่นใด ห้ามใช้
แรงงานเด็ก พนักงานทุกคนที่ท�ำงานให้กับ
บุคคลที่สามต้องมีอายุตรงตามข้อก�ำหนด
อายุขั้นต�่ำตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มี
ผลบังคับใช้ เวลาปฏิบัติงานต้องไม่เกินระยะ
เวลาสูงสุดที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

แร่ที่มีข้อขัดแย้ง
บุคคลที่สามต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มีผลบังคับใช้
และต้องก�ำหนดนโยบายและโครงการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของตน
และ/หรือกิจกรรมของซัพพลายเออร์ไม่ขัด
ต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกหรือในประเทศที่เข้าร่วม

สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย
มุ่งหวังให้บุคคลที่สามปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลบังคับใช้ทั้งหมด นอกจากนี้ Momentive
ยังมุ่งหวังว่าบุคคลที่สามจะจัดหาที่ท�ำงาน
ที่มั่นคงปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่มีผลบังคับ
ใช้ทั้งหมด
Momentive

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
การป้องกันข้อมูล
ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามยักยอกหรือใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับของ
Momentive ในทางที่ผิด ห้ามไม่ให้บุคคลที่
สามใช้ทรัพย์สินและข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจาก Momentive แล้วเท่านั้น
บุคคลที่สามที่มีทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
มีข้อมูลที่เป็นความลับของ Momentive
ต้องก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการเปิดเผยหรือใช้ทรัพย์สิน
และข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมทางการค้าและ
การปฏิบตั ติ ามพิธกี ารศุลกากร
บุคคลที่สามต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบการควบคุมทางการค้าที่มีผล
บังคับใช้ในการน�ำเข้า ส่งออกหรือถ่ายโอน
ผลิตภัณฑ์ของ Momentive

วิธกี ารแจ้งข้อกังวล
เรามุ่งหวังให้บุคคลที่สามแจ้งให้ Momentive
ทราบทันทีที่พบปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือการด�ำเนินธุรกิจอย่างไม่
ซื่อสัตย์สุจริต อันอาจเกี่ยวข้องหรือส่งผล
กระทบต่อ Momentive ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่มีผล
บังคับใช้ โดยบุคคลที่สามมีหน้าที่แจ้งข้อกังวล
ไม่ว่าข้อกังวลนั้นจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม
หรือไม่ก็ตาม นอกเหนือจากการแจ้งข้อกังวล
เรายังมุ่งหวังให้บุคคลที่สามให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือ Momentive ในการตรวจสอบ
ข้อกังวลด้วย บุคคลที่สามสามารถแจ้งข้อกังวล
ตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในตอนท้ายนี้ และ
สามารถแจ้งข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตน
เว้นแต่ว่ากฎหมายในประเทศจะมีข้อห้ามไว้
1. ติดต่อไปยังผูน้ ำ� ในการติดต่อของกลุม่ งาน
จัดซือ้ จัดจ้างของ Momentive
2. ติดต่อไปยัง Momentive ในสหรัฐอเมริกา
ทีห่ มายเลข +1 614 225 4000 และขอให้
พนักงานรับโทรศัพท์โอนสายของคุณไปยัง
แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน หรือ
กลุม่ งานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทางการค้า เวลาท�ำการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ตามเขตเวลา
มาตรฐานตะวันออก (EST)
3. ติดต่อสายด่วนจริยธรรม Momentive
ซึง่ ให้บริการในหลายภาษาและใช้บริการ
ได้ในทุกประเทศทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ สายด่วน
จริยธรรมเปิดรับแจ้งข้อกังวลทุกวัน
ตลอด 24 ชัว่ โมงไม่เว้นวันหยุด สายด่วน
จริยธรรม Momentive ด�ำเนินงานโดย
ผูใ้ ห้บริการภายนอกและไม่มกี ารบันทึก
รหัสผูท้ ตี่ ดิ ต่อเข้ามา ส�ำหรับใน
สหรัฐอเมริกา สามารถโทรแจ้งข้อกังวล
ได้ทหี่ มายเลขโทรฟรี +1 877 482 6908
ส�ำหรับการติดต่อจากนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปอร์โตริโก และ
ดินแดนในครอบครองของสหรัฐอเมริกา
อืน่ ๆ โปรดป้อนรหัส AT&T ส�ำหรับ
ประเทศของคุณ โดยตรวจสอบรายการ
รหัส AT&T ได้ที่
www.business.att.com/bt/access.jsp
หลังจากป้อนรหัส AT&T แล้ว ไม่ตอ้ ง

ป้อนรหัสประเทศหรือรหัสเมือง โปรด
รอเสียงตอบกลับและกดหมายเลข
+1 877 482 6908 เพือ
่ ติดต่อสายด่วน
จริยธรรม Momentive ได้ทนั ที
4. คุณสามารถแจ้งข้อกังวลออนไลน์ได้ที่
www.momentive.alertline.com

Momentive: วิทยาศาสตร์ ประตูสู่อนาคต

ที่ Momentive ทีมงานทั่วโลกของเรามุ่งเน้นการมอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า เราช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และปรับกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เรามีความพร้อมด้านความเชีย่ วชาญทางเทคนิคในเชิงลึก ประสบการณ์ทยี่ าวนานด้านการตลาดและการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ที่พร้อมสนับสนุนและรองรับความท้าทายของลูกค้าแต่ละราย เราคือผู้น�ำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าเพื่อเพิ่มผล
ประกอบการทางธุรกิจที่สูงขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตประจ�ำวันที่ดีขึ้น

ศูนย์บริการลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนทั่วโลก

ละตินอเมริกา

แปซิฟิก

4information@momentive.com

อเมริกาใต้

จีน

+1 614 986 2495 / T +1 800 295 2392

อเมริกาเหนือ
แผนกซิลโิ คน (Silicones)
T +1 800 332 3390

แผนกซีลแลนท์สำ� หรับใช้งานทัว่ ไป /
แผนกซีลแลนท์และกาวส�ำหรับงานก่อสร้าง

T +55 11 4534 9650
F +55 11 4534 9660

เม็กซิโกและอเมริกากลาง
T +52 55 2169 7670
F +52 55 2169 7699

ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาและอินเดีย
T +00 800 4321 1000 / +40 21 3111848

(Consumer Sealants/ Construction
Sealants and Adhesives)

T +800 820 0202 / +86 21 3860 4892

ญีป่ นุ่

T +0120 975 400 / +81 276 20 6182

เกาหลี

T +82 2 6201 4600

มาเลเซีย

T +60 3 9206 1532

T +1 877 943 7325

Momentive Performance Materials Inc.
260 Hudson River Road
Waterford, NY 12188

สงวนลิขสิทธิ์
และโลโก้ Momentive เป็นเครื่องหมายการค้าของ Momentive Performance Materials Inc.
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พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

Momentive Performance Materials (“Momentive”) เชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ถูกต้อง ณ เวลาที่จัดท�ำหรือจัดท�ำจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ดี ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและท�ำความเข้าใจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมด้วย ปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในการจัดการเพื่อความปลอดภัย และ
การใช้ผลิตภัณฑ์และพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดหาโดย Momentive อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการ
ขายของ Momentive MOMENTIVE จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใดๆ
หรือที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดย MOMENTIVE เว้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์จะตรงตามข้อก�ำหนดทางเทคนิคของ Momentive ไม่มีข้อความใดในที่นี้ถือเป็นข้อ
เสนอการขายผลิตภัณฑ์

