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มอืน่ๆ 
Momentive Performance Materials Inc. ใหค้วามสําคัญกับชือ่เสยีงในดา้นความซือ่สัตย ์
เรามุง่มั่น 
ในทกุระดับของบรษัิททีจ่ะปฏบัิตติามมาตรฐานทางจรยิธรรมสงูสดุในการดําเนนิธรุกจิของเร
าและปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
เราไมเ่พยีงไดรั้บการตัดสนิจากผลลัพธท์างธรุกจิทีเ่ราทําสําเร็จเทา่นัน้ 
แตยั่งไดรั้บการตัดสนิจากวธิทีีเ่ราทําใหส้ําเร็จอกีดว้ย  
เราเชือ่วา่องคก์รทีดํ่าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามซือ่สัตยจ์ะสรา้งคณุคา่เมือ่เวลาผ่
านไปและมโีอกาสทีด่ทีีส่ดุในการประสบความสําเร็จในระยะยาว 

หลักปฏบัิตใินการทํางานสําหรับซัพพลายเออรแ์ละบคุคลทีส่ามอืน่ๆ (“หลักปฏบัิต”ิ) 
มผีลบังคับใชก้ับธรุกจิ บรษัิท องคก์ร หน่วยงาน หรอืบุคคล (ในแต่ละกลุม่คอื 
“บคุคลทีส่าม”) ทีท่ําธรุกจิกับ Momentive Performance Materials Inc. 
และ/หรอืกับบรษัิทสาขาใดๆ ในโลก (“Momentive”) 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงซพัพลายเออรท์ัง้หมด “ซพัพลายเออร”์ คอืธรุกจิ บรษัิท องคก์ร 
หน่วยงาน หรอืบคุคลที ่ (i) ขายหรอืแสวงหาทีจ่ะขายสนิคา้หรอืบรกิารประเภทใดๆ ใหแ้ก่ 
Momentive (เชน่ วัตถดุบิหรอืการบํารุงรักษา) หรอื (ii) 
ดําเนนิการหรอืแสวงหาทีจ่ะใหบ้รกิารสําหรับหรอืในนามของ Momentive (เชน่ 
สนิคา้ทีข่นสง่หรอืศลุกากร) “บคุคลทีส่าม” อืน่ๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะธรุกจิ บรษัิท 
องคก์ร หน่วยงาน หรอืบคุคลทีเ่ป็นตัวแทนหรอืพยายามทีจ่ะเป็นตัวแทน Momentive 
หรอือํานวยความสะดวกในการขายผลติภัณฑห์รอืบรกิารของ Momentive (เชน่ 
ตัวแทนขายหรอืตัวแทนจําหน่าย) 
ซพัพลายเออรอ์าจไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นบคุคลทีส่ามเพือ่วัตถปุระสงคข์องหลักปฏบัิตนิี้
และจะเรยีกวา่บคุคลทีส่ามนับตัง้แตจุ่ดนี้เป็นตน้ไป 

บคุคลทีส่ามทัง้หมดจะปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี้ในทกุแง่มมุของการตดิตอ่กับ สําหรับ 
หรอืในนามของ Momentive ดว้ยเหตุผลนัน้ Momentive 
คาดหวังวา่บคุคลทีส่ามจะใชร้ะบบและการควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ซึง่จะสง่เสรมิใหม้กีารปฏบัิตติามกฎหมายทีบั่งคับใชแ้ละสง่เสรมิวัฒนธรรมทีใ่หค้ณุคา่กับจริ
ยธรรมและความซือ่สัตยใ์นการดําเนนิธรุกจิ Momentive 
ยังคาดหวังใหบ้คุคลทีส่ามรายงานกรณีความสงสัยวา่มกีารละเมดิหลักปฏบัิตนิี้ข ึน้ 
โดยใชข้อ้มลูตดิตอ่ทีใ่หไ้ว ้ Momentive 
ขอสงวนสทิธิใ์นการประเมนิและตรวจสอบการปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี้ของบคุคลทีส่าม 
และดําเนนิการอยา่งเหมาะสมในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 
 
Momentive 
ตระหนักวา่มคีวามแตกตา่งกนัในดา้นวัฒนธรรมและขอ้กําหนดทางกฎหมายในสว่นตา่งๆ 
ของโลก อยา่งไรก็ตาม Momentive คาดหวังว่าไมว่่าจะอยูท่ีใ่ด 
ธรุกจิทัง้หมดจะตอ้งดําเนนิการในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับหลักปฏบัิตนิี้ 
หลักปฏบัิตนิี้แสดงถงึความคาดหวังขัน้ต่ําของ Momentive ทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลทีส่าม

  



จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมาย 
Momentive 
คาดหวังใหบ้คุคลทีส่ามดําเนนิธรุกจิตามมาตรฐานทางจรยิธรรมสงูสดุและคาดหวังใหพ้นักงานของบคุคลทีส่ามทกุคนรับรูข้อ้ควรพจิารณาดา้นจริ
ยธรรมและผลทีต่ามมาจากการกระทําของตน  บคุคลทีส่ามตอ้งไมแ่สวงหาประโยชน์จากการกระทําฉอ้ฉล 
การหลอกลวงหรอืการอา้งสทิธทิีเ่ป็นเท็จ หรอืการอนุญาตใหบุ้คคลอืน่กระทําการดังกลา่ว  
บคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทัง้หมดในประเทศทีต่นดําเนนิธรุกจิอยู ่
รวมถงึปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
รวมถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับของประเทศทีต่นดําเนนิธรุกจิดว้ยหรอืดําเนนิธรุกจิสําหรับ Momentive   

 
ความซือ่สตัยท์างธุรกจิ 

หา้มกระทําการทจุรติ การฟอกเงนิ การบบีบังคับ และการยักยอกในทกุรูปแบบอยา่งเด็ดขาด  
บคุคลทีส่ามจะตอ้งละเวน้จากการจ่ายเงนิหรอืสิง่มคีา่ใดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ พรรคการเมอืง ผูส้มัครรับตําแหน่ง 
หรอืบคุคลอืน่ใด  บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมเ่อาเปรยีบ Momentive โดยการใชข้อ้มลูทีม่สีทิธพิเิศษหรอืขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิใ์นทางทีผ่ดิ 
ใหข้อ้เท็จจรงิอันเป็นเท็จ หรอืการกระทําทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืไมซ่ือ่สัตยอ์ืน่ๆ 
 
บคุคลทีส่ามถกูคาดหวังใหใ้ชค้วามระมัดระวังตามสมควรเพือ่ตรวจหาและป้องกันการทจุรติในขอ้ตกลงทางธรุกจิทัง้หมด 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงความเป็นหุน้สว่น กจิการร่วมคา้ การผลติ หรอืการทําสัญญาค่าธรรมเนียมบรกิาร และการจา้งคนกลาง เชน่ 
ตัวแทนของทีป่รกึษา 
 

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกับการยักยอกขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ การตกลงร่วมกันกําหนดราคา การฮัว้ประมลู 
หรอืการดําเนนิการสมรูร่้วมคดิเกีย่วกับธรุกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ Momentive 
บคุคลทีส่ามควรเขา้ใจและปฏบัิตติามกฎหมายทีบั่งคับใชท้ัง้หมดเกีย่วกับการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรมและการตอ่ตา้นการผูกขาด 

 

ของกํานลั/การเลีย้งรบัรอง 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมเ่สนอของขวัญ เงนิใตโ้ต๊ะ สนิบน การชําระเงนิ คา่ธรรมเนียม บรกิาร สว่นลด หรอืสทิธพิเิศษอืน่ๆ 
ใหก้ับพนักงานหรอืสมาชกิในครอบครัวของพนักงาน Momentive เพือ่ใหไ้ดรั้บการปฏบัิตเิป็นพเิศษจาก Momentive ไม่วา่ในกรณีใดๆ 
บคุคลทีส่ามจะไมใ่ชข้องขวัญหรอืการเลีย้งรับรองในการใหส้นิบนหรอืพยายามใหส้นิบนหรอืใหไ้ดม้าหรอืพยายามใหไ้ดม้าซึง่โอกาสในการ
ทําธรุกรรมหรอืความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันทีไ่มเ่หมาะสม 
การเลีย้งอาหารและการเลีย้งรับรองทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิซึง่สมเหตสุมผลภายใตส้ถานการณ์และการใหข้องขวัญหรอืการสนับสนุนทีม่มีลูคา่เล็
กนอ้ย ซึง่ไมก่อ่ใหเ้กดิภาระผูกพันทีแ่ทจ้รงิหรอืทีเ่ห็นไดช้ดั 
จะไดรั้บอนุญาตแตเ่ฉพาะเมือ่เป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่และไมม่เีจา้หนา้ทีรั่ฐเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยเทา่นัน้ 

การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์
บคุคลทีส่ามควรหลกีเลีย่งการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ 
หรอืสถานการณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิหรอือาจกอ่ใหเ้กดิการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ทัง้หมดกับผลประโยชน์ของ Momentive  
บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมเ่ขา้ไปมสีว่นในความสัมพันธท์างการเงนิหรอืความสัมพันธอ์ืน่ๆ กับพนักงาน Momentive 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จรงิ อาจเกดิขึน้ หรอืปรากฏกับ Momentive พนักงาน Momentive 
ตอ้งไมท่ําหนา้ทีเ่ป็นเจา้หนา้ที ่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรอืทีป่รกึษาของบคุคลทีส่าม ยกเวน้จะไดรั้บความยนิยอมจากผูนํ้าของ 
Momentive ทีม่คีวามเหมาะสม ความขัดกันทัง้หมดทีพ่บโดยบคุคลทีส่ามจะตอ้งไดรั้บการเปิดเผยโดยทันทแีละไดรั้บการแกไ้ขจน 
Momentive พงึพอใจ 
 

การรบัประกนัการปฏบิตัติาม 
 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งใชห้รอืจัดตัง้ระบบการจัดการทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี้ 
รวมถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง ระบแุละบรรเทาความเสีย่งในการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และอํานวยความสะดวกในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องในเรือ่งเหลา่นี้   
  
นอกจากนี้ บคุคลทีส่ามควรมรีะบบการตรวจสอบและเก็บบันทกึขอ้มลูทีเ่พยีงพอเพือ่ตรวจสอบวา่มกีารปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี้ 
รวมถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
บคุคลทีส่ามยังมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บเหมาชว่งและตัวแทนของตนปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี้และกฎหมายและขอ้บั
งคับทีเ่กีย่วขอ้ง  Momentive ขอสงวนสทิธิใ์นการตดิตาม ทบทวน และตรวจสอบการปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี้ 
รวมถงึการปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลทีส่ามทัง้หมด    
 

ไมม่กีารตดิสนิบน 
 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมเ่สนอ สัญญา หรอืใหส้ิง่ของมคีา่ใดๆ ซึง่รวมถงึเงนิ สนิบน ความบันเทงิ หรอืเงนิใตโ้ต๊ะ 
แกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการทําธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ Momentive  เจา้หนา้ทีข่องรัฐ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ 
เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐบาลตา่งประเทศ แผนกหรอืหน่วยงานหรอืหน่วยงานยอ่ยดังกลา่ว 
หรอืบคุคลใดทีก่ระทําการแทนหรอืในนามของบคุคลหรอืหน่วยงานดังกลา่ว 



เจา้หนา้ทีข่องรัฐยังรวมถงึเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานขององคก์รระหวา่งประเทศสาธารณะหรอืผูส้มัครตําแหน่งทางการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

บคุคลทีส่ามควรมขีัน้ตอนทีเ่พยีงพอเพือ่ป้องกันไมใ่หพ้นักงานของตนมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการใหส้นิบน 
รวมถงึการฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัขอ้กําหนดของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
กฎหมายวา่ดว้ยการปฏบัิตมิชิอบในตา่งประเทศและกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนของสหราชอาณาจักรและกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบน 
และ/หรอื กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติอืน่ๆ ทีบั่งคับใช ้ 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งทําใหผู้รั้บเหมาชว่งและตัวแทนของตนแตล่ะรายปฏบัิตติามกฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบน และ/หรอื 
กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติดังกลา่ว 
 
 

การป้องกนัการทจุรติภายใน 
หา้มมใิหพ้นักงาน Momentive เรยีกรอ้งสิง่ของมคีา่ใดๆ จากบคุคลทีส่าม เชน่ ของขวัญ การจ่ายเงนิ หรอืผลประโยชน์อืน่ๆ 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งรายงานการละเมดินโยบายนี้ไปยัง Momentive ทันท ี(ดคํูาแนะนําเกีย่วกับการรายงานดา้นลา่ง) 

 

การบนัทกึทีถ่กูตอ้ง 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งเก็บรักษาบันทกึทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอเกีย่วกับธรุกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ Momentive และใหโ้อกาสกับ Momentive 
ในการเขา้ถงึบันทกึดังกลา่วเมือ่รอ้งขอ 

 

สทิธมินุษยชนและแรงงาน 
Momentive 
ใหค้วามสําคัญกับความหลากหลายของพนักงานและคาดหวังใหบ้คุคลทีส่ามปฏบัิตเิชน่เดยีวกันโดยการรักษานโยบายทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความเคาร
พและใหเ้กยีรตใินสถานทีท่ํางาน  
บคุคลทีส่ามจะยังคงเปิดรับความคดิเห็นทีห่ลากหลายและสง่เสรมิวัฒนธรรมทีม่จีรยิธรรมและความเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน  
บคุคลทีส่ามควรว่าจา้งและรักษาพนักงานทีด่ทีีส่ดุในทกุระดับของบรษัิทโดยไมคํ่านงึถงึเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ รสนยิมทางเพศ สัญชาต ิอาย ุ
ความพกิาร หรอืสถานภาพทหารผ่านศกึ  บคุคลทีส่ามถกูคาดหวังใหรั้กษาสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากการขม่เหงทางกายภาพ ทางจติใจ 
และทางวาจา หรอืการกระทําอันมชิอบอืน่ๆ 

  แรงงาน 
 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในการใชแ้รงงานทีถ่กูขม่ขู ่ ผูกมัด แรงงานทาส หรอืแรงงานนักโทษ  
การทํางานทัง้หมดจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไมม่กีารปฏบัิตหิรอืการคกุคามทีไ่รซ้ ึง่มนุษยธรรม รวมถงึการคกุคามทางเพศ 
การลว่งละเมดิทางเพศ การขม่ขูท่างจติใจหรอืทางร่างกาย 
หรอืการลว่งละเมดิทางวาจาตอ่พนักงานและไมม่กีารขม่ขูค่กุคามวา่จะปฏบัิตดัิงกลา่ว  

หา้มใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษยเ์ป็นสิง่ตอ้งหา้ม  
บคุคลทัง้หมดทีป่ฏบัิตงิานใหก้ับบุคคลทีส่ามจะตอ้งมอีายตุามเกณฑข์ัน้ต่ําและเวลาทํางานจะตอ้งไมเ่กนิคา่สงูสดุทีก่ําหนดไวต้ามกฎหมายที่
บังคับใช ้สนธสิัญญาระหว่างประเทศ และขอ้บังคับ 

คา่จา้งและผลประโยชนต์า่งๆ 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งจ่ายคา่ตอบแทนขัน้ต่ําตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่กําหนดและใหผ้ลประโยชน์ตามทีก่ฎหมายบังคับทัง้หมดเป็นอยา่งนอ้ยแกพ่
นักงาน  นอกจากการจ่ายเงนิสําหรับชัว่โมงทํางานปกตแิลว้ 
พนักงานจะตอ้งไดรั้บการจ่ายเงนิคา่ทํางานลว่งเวลาในอัตราทีส่งูตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืในประเทศทีไ่มม่กีฎหมายดังกลา่ว 
จะเทา่กับอัตราการจ่ายเงนิตอ่ชัว่โมงปกตติามทีก่ฎหมายกําหนดของพนักงาน  ไมค่วรใหม้กีารหักเงนิค่าจา้งอันเนื่องจากมาตรการทางวนัิย  

การสนทนาทางสงัคม 
บคุคลทีส่ามไดรั้บการคาดหวังใหเ้คารพสทิธขิองพนักงานในการกอ่ตัง้สหภาพอยา่งอสิระและสือ่สารอยา่งเปิดเผยกับฝ่ายบรหิารเกีย่วกับสภา
พการทํางานโดยไมต่อ้งกลัวการข่มขู ่การคกุคาม การลงโทษ การแทรกแซง หรอืการตอบโต ้ บคุคลทีส่ามจะตอ้งยอมรับและเคารพสทิธใิดๆ 
ของพนักงานในการใชส้ทิธอินัชอบดว้ยกฎหมายเกีย่วกับสหภาพอสิระ รวมถงึการเขา้ร่วมหรอืไมเ่ขา้ร่วมในสหภาพทีพ่วกเขาเลอืก   

แรค่วามขดัแยง้ 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยแร่ความขัดแยง้ทีบั่งคับใชแ้ละจะตอ้งมนีโยบายและโปรแกรมทีจ่ะทําใหแ้น่ใจไดอ้ยา่งสมเหตสุ
มผลวา่กจิกรรม และ/หรอื 
กจิกรรมของซพัพลายเออรข์องตนจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูก้ระทําความผดิเกีย่วกับการละเมดิสทิธมินุษยชนในสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโ
กหรอืประเทศใกลเ้คยีง  
บคุคลทีส่ามควรทําการตรวจสอบแหลง่ทีม่าและหว่งโซอ่ปุทานทีอ่ยูใ่นการควบคมุดว้ยความระมัดระวังตามสมควรและซพัพลายเออรใ์นลําดับ
ถัดไปของพวกเขาตอ้งดําเนนิการเชน่เดยีวกัน 

 

สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั 



บคุคลทีส่ามจะตอ้งจัดทําระบบการจัดการทีเ่หมาะสมสําหรับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ ความปลอดภัย (EH&S) และความย่ังยนื  
บคุคลทีส่ามควรปฏบัิตงิานในลักษณะทีส่ามารถระบ ุ จัดการ และลดความเสีย่งดา้น EH&S ไดต้ลอดเวลา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ลดการปลอ่ยมลพษิและปลอ่ยของเสยี และปกป้องสิง่แวดลอ้ม   

บคุคลทีส่ามควรปกป้องสขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดภิาพของพนักงาน คูส่ัญญา ผูเ้ยีย่มชม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ 
ทีอ่าจไดรั้บผลกระทบจากกจิกรรมของตน  Momentive 
คาดหวังวา่บคุคลทีส่ามจะปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้มทีบั่งคับใชท้ัง้หมด Momentive 
ยังคาดหวังใหบ้คุคลทีส่ามจัดหาสภาพแวดลอ้มในทีท่ํางานทีป่ลอดภัย มั่นคง 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทีบั่งคับใชท้ัง้หมด 

 
การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญาและขอ้มลู 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทัง้หมดของ Momentive  
บคุคลทีส่ามจะตอ้งไมก่ระทําในทางไมเ่หมาะสมหรอืใชใ้นทางทีผ่ดิซึง่ทรัพยส์นิทางปัญญาและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของ Momentive 
บคุคลทีส่ามอาจใชท้รัพยส์นิและขอ้มลูดังกลา่วไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจาก Momentive และเพือ่วัตถปุระสงคท์ีจํ่ากัดทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 
 
บคุคลทีส่ามทีค่รอบครองทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของ Momentive 
จะตอ้งดําเนนิการอยา่งเหมาะสมเพือ่ป้องกันการเปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนญุาตหรอืการใชท้รัพยส์นิและขอ้มลูดังกลา่วในทางทีผ่ดิ  
บันทกึอเิล็กทรอนกิสท์ัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการปกป้องจากการเขา้ถงึ การทาํลาย การใช ้ การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  
บคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทีบั่งคับใช ้

 

การควบคมุการคา้และการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของศลุกากร 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับควบคมุการคา้ทีบั่งคับใชท้ัง้หมดในการนําเขา้ สง่ออก หรอืถา่ยโอนผลติภัณฑ ์สว่นประกอบ 
และขอ้มลูทางเทคนคิของ Momentive  Momentive ปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ 
กฎหมายและขอ้บังคับเกีย่วกับการควบคมุการสง่ออก การตอบโตก้ารคว่ําบาตร และการคว่ําบาตรทางการคา้ของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งมนีโยบายและกระบวนการทีใ่ชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบัิตติามขอ้กําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ตามทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑแ์ล
ะบรกิารของ Momentive 

 

การปกป้องผูเ้ปิดเผยขอ้มลู 
บคุคลทีส่ามควรจัดหาชอ่งทางใหก้ับพนักงานในการแจง้ขอ้กังวลดา้นกฎหมาย จรยิธรรม หรอือืน่ๆ โดยไมต่อ้งกลัวการตอบโต ้ 
บคุคลทีส่ามควรดําเนนิการเพือ่ป้องกัน ตรวจหา และแกไ้ขการตอบโตใ้ดๆ 

 

นโยบายดา้นจรยิธรรม 
บคุคลทีส่ามจะตอ้งสรา้งและดแูลรักษาระบบการจัดการเพือ่สนับสนุนภาระหนา้ทีใ่นการปฏบัิตติาม 
รวมถงึภาระหนา้ทีข่องบคุคลทีส่ามภายในหลักปฏบัิตนิี้ โดยไดส้ัดสว่นกับขนาดและลักษณะของธรุกจิของตน  
บคุคลทีส่ามจะไดรั้บการสนับสนุนใหป้ฏบัิตติามหลักปฏบัิตใินการทํางานของตนและนําหลักการดังกลา่วไปใชก้ับหน่วยงานทีจ่ัดหาสนิคา้และบรกิ
าร  Momentive คาดหวังใหบ้คุคลทีส่ามสรา้งและรักษาโปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ซึง่จะสง่เสรมิใหพ้นักงานตัดสนิใจเลอืกทางเลอืกทีม่จีรยิธรรมและเนน้คณุคา่ในการตัดสนิใจ   

ในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามความคาดหวังของหลักปฏบัิตนิี้ 
ความสัมพันธท์างธรุกจิอาจไดรั้บการทบทวนและมกีารดําเนนิการแกไ้ขทีเ่กดิขึน้ภายใตเ้งือ่นไขของสัญญาทีบั่งคับใช ้

 

วธิกีารรายงานขอ้กงัวล 
ภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้ บคุคลทีส่ามจะตอ้งแจง้ให ้ Momentive 
ทราบทันทถีงึประเด็นเรือ่งการปฏบัิตติามหรอืความซือ่สัตยใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสง่ผลกระทบตอ่ Momentive 
หนา้ทีใ่นการรายงานจะมผีลบังคับใชไ้มว่า่ขอ้กังวลนัน้จะเกีย่วขอ้งกับบคุคลทีส่ามหรอืไมก่็ตาม นอกจากการรายงานขอ้กังวลแลว้ 
บคุคลทีส่ามควรใหค้วามร่วมมอืและใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ Momentive ในการสอบสวนเรือ่งนี ้
ขอ้กังวลอาจไดรั้บการรายงานโดยวธิใีดวธิหีนึง่ทีร่ะบไุวด้า้นล่างนี้ สามารถรายงานแบบไมร่ะบชุือ่ได ้ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่หา้มไว ้

1. ตดิตอ่ผูนํ้าในการตดิตอ่ของคณุภายในกลุม่การจัดซือ้ที ่Momentive 
2. ตดิตอ่ Momentive ภายในประเทศสหรัฐอเมรกิา ที ่ +1 518 233 3330 

และขอใหโ้อเปอเรเตอรโ์อนสายคณุไปยังพนักงานของแผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน หรอืกลุม่การปฏบัิตติามขอ้กําหนดการคา้ 
สามารถโทรตดิตอ่โอเปอเรเตอรไ์ดโ้ดยตรงในวันจันทรถ์งึวันศกุรร์ะหวา่งเวลา 8:00 น. ถงึ 17:00 น. ตามเวลาตะวันออก 

3. ตดิตอ่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ Momentive ที ่globalcompliance@momentive.com 

4. ตดิตอ่สายดว่นจรยิธรรมของ Momentive สายดว่นจรยิธรรมของ Momentive 
ดําเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นกลางและเป็นบคุคลทีส่ามและเป็นแหลง่ขอ้มลูหลายภาษาทีอ่าจใชใ้นทกุประเทศที ่Momentive ดําเนนิการ 
พรอ้มรับรายงานไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอ่สัปดาห ์365 วันตอ่ปี  หมายเลขโทรฟร ีของสหรัฐอเมรกิาสําหรับรายงานขอ้กังวลคอื +1 844 
238 8766 สําหรับการตดิต่อทีโ่ทรนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา แคนาดา เปอรโ์ตรโิก และดนิแดนอืน่ๆ ของสหรัฐอเมรกิา 



โปรดไปทีเ่ว็บไซตส์ายดว่นจรยิธรรมที ่https://momentive.ethicspoint.com  
5. สง่ขอ้กังวลของคณุทางออนไลน์ที ่ https://momentive.ethicspoint.com

https://momentive.ethicspoint.com/
https://momentive.ethicspoint.com/


Momentive: พลงัของความเป็นไปได ้ 
ที ่Momentive คําถามทีส่ําคัญทีส่ดุทีเ่ราถามคอื "จะเกดิอะไรขึน้ถา้" เป็นคําถามทีพู่ดตรงกับสิง่ทีเ่ราเชือ่ เชน่ จติวญิญาณแหง่การสํารวจ 
ความทุม่เทเพือ่คน้หาสิง่ใหม ่และทีด่กีวา่ การเขา้ถงึแต่ละโอกาสดว้ยความอตุสาหะและเทคโนโลย ี
และการรูว้า่ความร่วมมอืเป็นคูค่า้สามารถชว่ยใหเ้กดิผลลัพธแ์บบเทา่ทวคีณูได ้และเราเชือ่วา่เมือ่ร่วมมอืกับคณุ 
เราจะสามารถขยายขอบเขตของสิง่ทีเ่ราทกุคนคดิวา่เป็นไปได ้ดว้ยสิง่ทีส่บืทอดมายาวนานกวา่ 75 ปี 
เราไดรั้บการบม่เพาะถงึวธิกีารมองและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างฉับพลันและสรา้งสรรค ์
จากพืน้รองเทา้ทีเ่ดนิบนดวงจันทรเ์ป็นครัง้แรกไปจนถงึลอ้ยางทีย่ดึเกาะถนนมากขึน้บนโลกใบนี้ เราคดิคน้โซลชูนัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โซลชูนัทีช่ว่ยใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีแ่ทจ้รงิ เราเป็นซพัพลายเออรท์ีต่อ้งการเขา้ใจความทา้ทายของคณุอยา่งมุง่มั่น 
เรามคีวามรูด้า้นอตุสาหกรรมทีล่กึซึง้และประสบการณ์โดยรวมอันกวา้งขวางเพือ่สรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับทัง้วธิกีารทีช่ดัเจนและนวัตกรรมทีก่า้ว
ล้ํา เราเชือ่ในการถามวา่ "จะเกดิอะไรขึน้ถา้" จากนัน้ร่วมกันคดิคน้สิง่ทีท่ําให ้"จะเกดิอะไรขึน้ถา้" เป็นจรงิ 

 
ศนูยบ์รกิารลูกคา้ 

เว็บไซต ์
https://www.momentive.com/contact-us 

 
  

 
 

อเมรกิา 
+1 800 295 2392  
+ 704 805 6946    

 
ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา 
และอนิเดยี 
 +40 213 044229 

 
 

เอเชยีแปซฟิิก 
จนี 
โทร +800 820 0202 / +86 21 3860 4892 

ญีปุ่่ น 
โทร +0120 975 400 / +81 276 20 6182 

เกาหล ี
โทร +82 2 6201 4600 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ออสเตรเลยี 
และนวิซแีลนด ์
+60 3 9206 1543
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ขอ้มูลทีร่ะบไุวใ้นทีน้ี่เป็นทีเ่ชือ่โดย Momentive Performance Materials และ/หรอื บรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“Momentive”) ว่ามคีวามถูกตอ้ง ณ 
เวลาทีม่กีารเตรยีมการหรอืไดร้ับการเตรยีมการจากแหลง่ทีเ่ชือ่วา่เชือ่ถอืได ้ แตผู่ใ้ชม้หีนา้ทีต่รวจสอบและทําความเขา้ใจกับแหลง่ทีม่าของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 



เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการและการใชผ้ลติภัณฑอ์ย่างปลอดภัย 
และเพือ่พจิารณาความเหมาะสมของผลติภัณฑสํ์าหรับการใชง้านตามวัตถุประสงค ์ ผลติภัณฑท์ัง้หมดทีจั่ดหาใหโ้ดย Momentive อยู่ภายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขการขายของ 
Momentive MOMENTIVE ไมร่ับประกันโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยเกีย่วกับผลติภัณฑห์รอืความสามารถในการจําหน่ายหรือความเหมาะสมของผลติภัณฑเ์พือ่วัตถุประสงคใ์ดๆ 
หรอืเกีย่วกับความถูกตอ้งของขอ้มูลทีนํ่าเสนอโดย MOMENTIVE เวน้แตผ่ลติภัณฑจ์ะเป็นไปตามขอ้มูลจําเพาะของ Momentive 
ไม่มสีิง่ใดในทีน้ี่ทีถ่อืเป็นขอ้เสนอสําหรับการขายผลติภัณฑใ์ดๆ 
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