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สาสน์จาก Jack Boss
เรียน ผู้ร่วมงาน,

ที่โมเมนทีฟ โฮลดิ้งส์ อิงค์ (โมเมนทีฟ) จริยธรรมและความซื่อสัตย์ถือเป็นค่านิยมหลัก นี่หมายถึง
เราท�าในส่ิงที่ถูกต้อง เราพูดในส่ิงที่เราตั้งใจจะส่ือและเราท�าในส่ิงที่เราพูด ตัวเราก็คือค�าพูดของ
เรา ในการด�ารงตนด้วยค่านิยมหลักดังกล่าวเหล่านี้ เราได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือความเข้าใจที่เน้น
การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของเรา รากฐานของโปรแกรมของเราก็คือหลักจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจของโมเมนทีฟ  หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของเราไม่เพียงบังคับใช้กับโม
เมนทีฟ แต่ยังรวมถึงบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา1 

การด�าเนินงานในลักษณะที่มีจริยธรรมนั้น เพ่ือให้แน่ใจว่า โมเมนทีฟ บริษัทสาขา และผู้ร่วมงาน (ซึ่ง
รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร รวมถึงตัวแทน และบุคคลอื่น ๆ ทุกคนที่กระท�าการในนาม
ของบริษัท) ปฏิบัติตามตัวอักษรและเจตนาของกฎหมาย โมเมนทีฟ ให้คุณค่ากับชื่อเสียงด้านความ
ซื่อสัตย์ เราพยายามยึดถือมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับธุรกิจ ผู้ร่วมงานทุกคนมีหน้าที่รักษาและเสริมสร้างค่านิยม
ด้านจริยธรรมของบริษัท เราถูกตัดสินไม่เพียงแต่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เราท�าได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
วิธีการบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวด้วย เราเชื่อว่าองค์กรที่ด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์
จะมีมูลค่าตามกาลเวลา และมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในระยะยาวสูงสุด

หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของเราและนโยบายที่สนับสนุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลัก
จรรยาบรรณนี้ เป็นแนวทางของมาตรฐานความซื่อสัตย์ระดับสูงและเป็นการด�าเนินงานที่คาด
หวังจากผู้ร่วมงานทุกคน หลักจรรยาบรรณนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง และ
ไม่สามารถกล่าวถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่ผู้ร่วมงานจะพบ ผู้ร่วมงานทุกคนมีหน้าที่ในการอ่าน
และท�าความเข้าใจหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนี้ หากคุณไม่เข้าใจหลักจรรยาบรรณ
หรือนโยบายของ โมเมนทีฟ ในแง่ใดก็ตาม โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณ ฝ่ายกฎหมาย หรือ 
globalcompliance@momentive.com 

นอกจากการท�าความเข้าใจหลักการและนโยบายในหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้ร่วมงานแต่ละคนมีหน้าที่ใน
การตั้งค�าถามและรายงานการกระท�าที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรมของผู้อื่น โดยอาจ
รายงานต่อผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ผู้รับเรื่องร้องเรียนglobalcompliance@momentive.com 
หรือหากห้ามโดยกฎหมายท้องถิ่น คุณอาจรายงานโดยไม่ระบุตัวตนและเป็นความลับด้วยการโทร
ไปยังบริการรายงานภายนอกของเรา หรือ the Momentive Ethics Line ที่หมายเลข (877) 
482-6908 (สหรัฐฯ และแคนาดา) สากล: กดรหัสโทรตรง AT&T  ของคุณ แล้วตามด้วย (877)
482-6908 โมเมนทีฟ ไม่ยอมรับการกระท�าตอบโต้ผู้ร่วมงานที่รายงานการละเมิดกฎหมายหรือหลัก
จรรยาบรรณที่น่าสงสัยด้วยความสุจริตใจ

นโยบายของโมเมนทีฟ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมนั้นชัดเจน ผู้ร่วมงานที่ถูกพบว่าละเมิดหลัก
จรรยาบรรณหรือนโยบายและระเบียบวิธีการอื่นของบริษัท จะถูกลงโทษทางวินัย ส�าหรับพนักงาน
อาจรวมถึงการเลิกจ้าง การละเมิดยังอาจน�าไปสู่การด�าเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

ขอขอบคุณในความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในระดับสูงเสมอมา 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

1  บริษัทสาขาที่คือบริษัทที่โมเมนทีฟ เป็นเจ้าของสิทธิ์การลงมติมากกว่า 50% และบริษัทที่โมเมนทีฟ 
มีสิทธิควบคุมบริหาร

mailto:globalcompliance@hexion.com
mailto:globalcompliance@momentive.com
https://www.business.att.com/bt/access.jsp
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คุณค่าที่น�าเสนอต่อลูกค้า
ที่โมเมนทีฟ เราเข้าหาโอกาสด้วยการกระตือรือร้นในการมองหาความเป็นไปได้และการอุทิศตนต่อ
การค้นพบอย่างไม่ย่อท้อ เราเผชิญหน้ากับทุกค�าถาม ความคิด และอุปสรรคด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เราไม่เคยลืมว่าทุกส่ิงที่เราท�าเปรียบเหมือนกับพันธสัญญาที่จะผลักดันลูกค้า
ของเรา อุตสาหกรรมของเรา และตัวเราเองให้ก้าวไปข้างหน้า

ค่านิยมหลักของเรา
ค่านิยมหลัก
การระบุวัฒนธรรมขององค์กรของเราและพฤติกรรมที่เราปรารถนาจากผู้ร่วมงานของเรา

จริยธรรมและความซื่อสัตย์
ประพฤติตามหลักจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์และเคารพบุคคลอื่น

การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
เปิดรับนวัตกรรมใหม่เพ่ือเอาชนะความคิด โครงสร้างและความสัมพันธ์เดิม ๆ

บุคลากรและคนเก่ง
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาและการให้อ�านาจแก่ผู้ร่วมงาน

การท�างานเป็นทีม
แสดงพฤติกรรมที่ไร้ขอบเขตที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพระดับสูง

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
ด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งจะปกป้องพนักงาน ลูกค้า และ
ชุมชนของเรา

การปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา
วางมาตรฐานระดับสูงและส่งมอบผลลัพธ์ที่สัญญาไว้

มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
รับฟงั ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติต่อลูกค้า โดยให้ความส�าคัญสูงสุดกับทุกส่ิงที่เราท�า

พันธสัญญาด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของเรา
เรามีพันธสัญญาต่อความเป็นเลิศด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการด�าเนินงาน
ทั่วโลกของเรา อันเป็นวิธีการหนึ่งในการด�าเนินการตามความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา และเสริม
สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเรา เราให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะท�างานด้วยลักษณะที่มีความยั่งยืน เพ่ือเป้า
หมายการไม่มีอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

โมเมนทีฟ มีพันธสัญญาต่อการสร้างสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคง เราเชื่อว่าความปลอดภัย
เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนได้รับการคาดหวังให้รายงานอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และสภาพที่ไม่
ปลอดภัยในทันที ความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับบุคลากร และเรามองว่าการบาดเจ็บเป็นส่ิงที่สามารถ
ป้องกันได้ ทุกคนในบริษัทร่วมมือกันเพ่ือท�าให้เราปลอดภัยมากขึ้นทุกวัน

โมเมนทีฟ เข้าใจหน้าที่ของตนในปฏิบัติตนในฐานะผู้ดูแลส่ิงแวดล้อมและชุมชนที่ดีในที่ที่เราด�าเนินงาน 
เราพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท�าให้แน่ใจว่ามีการจัดการวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย
โดยลดการใช้วัสดุดังกล่าว เมื่อสามารถท�าได้ โมเมนทีฟ พยายามเพ่ือให้เป็นไปตามหรือเกินกว่า
ที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมก�าหนด และเราพิจารณาความเส่ียงด้าน EHS ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจใหม่ของเรา 

ในฐานะสมาชิกของสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Chemistry Council) เรา
มีพันธสัญญาต่อหลักการของ Responsible Care® เราเปิดรับการดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยการจัด
เตรียมข้อมูลที่จ�าเป็นในการจัดการและดูแลผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้จัดจ�าหน่ายและ
ลูกค้าของเรา
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พันธสัญญาของเรา 
ที่มีต่อกัน
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ความเคารพซึ่งกันและกัน
โมเมนทีฟ เชื่อในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความเคารพและเป็นมิตร เราวางมาตรฐานการเป็นมืออาชีพ
ในระดับที่สูงและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการให้เกียรติและความเคารพ เราเปิดรับและเคารพความเป็นมา วัฒนธรรม 
ประสบการณ์ และความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ร่วมงานของเรา เราเชื่อว่าความหลากหลายของเราจะท�าให้บริษัท
ของเราสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในตลาดโลก

เราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เราไม่ตัดสินใจจ้างงานจากเพศ 
ชนกลุ่มน้อย รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ ทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง สถานะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มี
ความพิการหรือลักษณะที่กฎหมายคุ้มครอง เราด�าเนินการอย่างจริงจังที่จะพิจารณาผู้สมัครที่ตอบสนองแรงงานใน
ปัจจุบัน เราตัดสินใจว่าจ้างและเลื่อนต�าแหน่งตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและผลการด�าเนินงาน 

เราเชื่อว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังสถานที่ท�างานที่ปราศจากการล่วงละเมิด การข่มเหงรังแก หรือ
พฤติกรรมที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง การข่มเหงรังแกอาจอธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาที่ท�าให้สภาพ
แวดล้อมในการท�างานน่ากลัว ไม่เป็นมิตร และไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งอาจรวมถึงการข่มเหงรังแกทางเพศ หรือพฤติกรรม
ที่ประกอบด้วยการคุกคามทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา การขอให้มีเพศสัมพันธ์เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ หรือการกระท�า
ตามธรรมชาติของเพศทางวาจา ทางลายลักษณ์อักษร ทางอารมณ์ หรือทางกายต่อผู้ร่วมงานคนอื่น Momentive 
ไม่ยอมรับการข่มเหงรังแกผู้ร่วมงานทุกประเภท พนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้พูดและรายงานพฤติกรรมใด ๆ ที่
ท�าให้ไม่สบายใจ หรือที่ตนเองเชื่อว่าไม่สอดคล้องกับ นโยบายการเคารพซึ่งกันและกัน ของเรา

โมเมนทีฟ ไม่ยอมรับการตอบโต้หรือแก้แค้นบุคคลที่รายงานข้อกังวลด้วยความสุจริตใจ

การใช้สารเสพติด
โมเมนทีฟ มีพันธสัญญาต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของผู้ร่วมงานของเรา รวมถึงครอบครัว และ
ลูกค้า เราดูแลรักษาให้สถานที่ท�างานปราศจากสารเสพติด เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ร่วมงานและชุมชนของเราที่เราด�าเนิน
ธุรกิจนั้นปลอดภัย ห้ามใช้งาน ครอบครอง การจ�าหน่าย การแจกจ่ายยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหรือนอก
หน้าที่ ในสถานที่ท�างานของเราโดยเด็ดขาด 

ผู้ร่วมงานที่ประสบปัญหาการใช้สารเสพติดจะได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งให้ขอความช่วยเหลือโดยสมัครใจ ด้วยการ
ติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของคุณ ตัวอย่างโปรแกรมให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่น เช่น มีโปรแกรม
ให้ความช่วยเหลือพนักงานในสหรัฐอเมริกา

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเป็นค่านิยมหลักของธุรกิจโมเมนทีฟ  โมเมนทีฟ ห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจทุก
รูปแบบ เช่น แรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือการค้ามนุษย์โดยบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่สามที่กระท�าการแทน  
โมเมนทีฟ ถูกคาดหวังให้ยึดถือนโยบายของโมเมนทีฟ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (แรงงาน) ที่บังคับใช้  
และเคารพสิทธิมนุษยชน 

http://myintranet/shells/AssociateCenter.aspx?id=3871#Global
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พันธสัญญาของเรา 
ที่มีต่อตลาด
การปฏิบัติตามกฎหมาย
โมเมนทีฟ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎระเบียบทั้งหมดที่ก�ากับดูแลธุรกิจ ความ
หลากหลายของกฎหมายระดับประเทศ รัฐ เขต และท้องถิ่น บังคับใช้กับบริษัทและธุรกิจ รวมถึงมี
บทลงโทษทางอาญาส�าหรับการละเมิด โมเมนทีฟ จะสอบสวน แก้ไข และรายงานการละเมิดทั้งหมด
ตามความเหมาะสม 

คุณต้องท�าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจ
ของคุณ เข้าพบที่ปรึกษาทางกฎหมาย หากคุณทราบถึงการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่
อาจเกิดขึ้น

คิดแบบระดับโลก ข้อก�าหนดทางกฎหมายอาจไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือแนวทาง
ปฏิบัติในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังคงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่าบริษัทจะเสียเปรียบในการ
แข่งขัน

กฎหมายป้องกันการผูกขาด
โมเมนทีฟ มีพันธสัญญาต่อการรักษาสภาพตลาดที่เป็นอิสระและแข่งขันกัน และไม่
เข้าร่วมหรือยอมต่อการด�าเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือขจัดคู่แข่ง ผู้ร่วมงานของ
โมเมนทีฟ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการผูกขาดที่บังคับใช้
ทั้งหมดในทุกประเทศที่โมเมนทีฟ ด�าเนินธุรกิจ ผู้ร่วมงานทุกคนถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตาม 
นโยบายส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการผูกขาดของ Momentive การละเมิดกฎหมายป้องกัน
การผูกขาดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชื่อเสียงของบริษัท และมีค่าปรับและบท
ลงโทษทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทและผู้ร่วมงานของบริษัท 

เมื่อติดต่อกับคู่แข่ง:
■	 ห้ามตกลงกับคู่แข่งในการก�าหนดราคา การฮั้วประมูล หรือการจัดสรรตลาด
■	 จ�ากัดการติดต่อกับคู่แข่งไว้แต่เพียงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอค�าแนะน�าจากฝ่ายกฎหมาย หากมีข้อสงสัย

■	 ติดต่อฝ่ายกฎหมายเมื่อมีการพิจารณาข้อจ�ากัดของลูกค้าหรือเขตการค้า
การเลิกจ้างผู้จัดจ�าหน่าย การจัดเตรียมการผูกมัดหรือการตกลงพิเศษ การ
ซื้อกิจการ หรือบริษัทร่วมทุน

ส�าหรับแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม โปรดไปที่หน้านโยบายของบริษัทว่าด้วยการส่ือสารอย่างระมัดระวัง
และการติดต่อกับคู่แข่ง

การป้องกันการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นความพยายามปกปิดที่มาของเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�าผิดอาจพยายาม “ฟอก” กระบวนการก่ออาชาญากรรมของตนเองเพ่ือแอบซ่อนหรือ
ท�าให้กระบวนการนั้นดูเหมือนจะถูกกฎหมาย ประเทศส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันมีกฎหมายต่อต้าน
การฟอกเงิน กฎหมายเหล่านี้ท�าให้การยอมรับหรือการด�าเนินการทางอาชญากรรมเป็นกระท�าที่
ผิดกฎหมาย โมเมนทีฟ มีพันธสัญญาต่อการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่บังคับใช้
ทั้งหมดทั่วโลก โมเมนทีฟ จะด�าเนินธุรกิจเฉพาะกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงและมีที่มาของเงินที่ถูกกฎหมาย 
กระบวนการ “ท�าความรู้จักลูกค้า” ของ โมเมนทีฟ ช่วยให้เราด�าเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือให้
แน่ใจว่าบริษัทไม่ยอมรับเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ ความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของ 
โมเมนทีฟ อาจถูกท�าลายด้วยการไม่สามารถตรวจหาความสัมพันธ์ของลูกค้าเหล่านี้และธุรกรรมที่มี
ความเส่ียงที่ท�ากับเรา แจ้งการด�าเนินการที่น่าสงสัยใด ๆ แก่ฝ่ายกฎหมายของโมเมนทีฟ ทันทีหรือ 
globalcompliance@momentive.com ทันที

https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-0003-MPM%20Antitrust%20and%20Competition%20Policy-TH%20(Thai).pdf
https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-8004-MPM%20-%20Careful%20Comm%20Guide%20TH%20(Thai).pdf
https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-8005-MPM%20Contacts%20with%20Competitors%20-%20TH%20(Thai).pdf
mailto:globalcompliance@momentive.com
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การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
การให้เงินหรือของมีค่าเพ่ือได้รับผลประโยชน์ในสถานการณ์ใด ๆ ไม่สามารถยอมรับได้และห้ามอย่าง
เด็ดขาดโดยโมเมนทีฟ  ผู้ร่วมงานไม่ควรให้ของมีค่าเพ่ือรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในการขาย
สินค้าและบริการ การด�าเนินธุรกรรมทางการเงิน การเสนอผลประโยชน์ของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่
รัฐ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นใด โมเมนทีฟ และผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามตัวอักษรและเจตนาของ
พระราชบัญญัติต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ พระราชบัญญัติต่อต้านการติดสินบนแห่งสหราช
อาณาจักร และระเบียบข้อบังคับที่ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ แม้ว่ากฎหมายเหล่านั้น
จะไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในท้องถิ่นในประเทศอื่น หรืออาจท�าให้โมเมนทีฟ เสียเปรียบในการ
แข่งขัน

ห้ามให้ สัญญา จ่ายเงิน หรือให้อ�านาจในการมอบของมีค่า (เช่น เงิน สินค้าหรือบริการ) แก่
พนักงานของลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือได้รับหรือรักษาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ แม้ว่า
จะไม่มีเจตนาในการได้รับหรือรักษาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ก็ไม่ควรท�าการให้ หากนั่นอาจท�าให้ดู
เหมือนว่าจะเกิดความไม่เหมาะสม หรืออาจถูกตีความว่าเป็น “สินบน” “เงินใต้โต๊ะ” หรือ “ข้อตกลง” 
การจ่ายเงินโดยตรงแก่หน่วยงานรัฐ (ต่อบุคคล) ส�าหรับบริการที่เร่งด่วนภายใต้โครงการที่ได้รับ
อนุมัติโดยรัฐ อาจเหมาะสมส�าหรับงานธุรการที่ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจในบางกรณี ส�าหรับข้อมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู สัญญาณอันตรายและนโยบายป้องกันการติดสินบนของโมเมนทีฟ

การท�างานกับรัฐบาล
โมเมนทีฟ อาจด�าเนินธุรกิจกับรัฐบาลท้องถิ่น รัฐ เขต และระดับประเทศ (รวมถึงองค์กรที่รัฐเป็น
เจ้าของ) หลายประเทศมีกฎหมายเฉพาะในการติดต่อกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ตัวอย่างเช่น ใน
สหรัฐ และประเทศอื่นหลายประเทศทั่วโลก การแสดงข้อมูลเท็จหรือท�าให้เข้าใจผิดโดยเจตนาต่อเจ้า
หน้าที่รัฐเป็นส่ิงผิดกฎหมาย หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐจ�าเป็นจ�าต้องเชื่อมั่นในความชื่อสัตย์ของเรา 
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้ร่วมงานของ โมเมนทีฟ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดและปฏิบัติ
ตามตัวอักษรและเจตนาของกฎหมายทั้งหมด เมื่อติดต่อกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

ผู้ร่วมงานควรแน่ใจว่าการส่ือสารทั้งหมด รวมถึงรายงาน การรับรอง การขออนุญาต การแสดง
ข้อมูล ประกาศ การเสนอ และการเรียกร้องที่ท�ากับหน่วยงานรัฐเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง 
และไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด

ก่อนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ โปรดศึกษาและท�าความเข้าใจกฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่อาจบังคับใช้ของหน่วยงานนั้น ติดต่อฝ่ายกฎหมายก่อนให้ของมีค่า เช่น 
ของก�านัล เงินบริจาค หรือความบันเทิงแก่เจ้าหน้าที่ ฝ่าย หน่วยงาน หรือตัวแทนของรัฐ 

สินบนอาจมีหลายรูปแบบ ดังนี้
■	 เงินสด
■	 เงินใต้โต๊ะ
■	 ของก�านัล
■	 ความบันเทิง
■	 การเดินทาง
■	 การบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการเมือง
■	 การว่าจ้างหรือการก�าหนดต�าแหน่งงาน 

โมเมนทีฟ ห้ามกระท�าการติดสินบนทุก
ประเภท รวมถึงการให้ของอะไรก็ตามที่มี
มูลค่าด้วยเจตนาดังต่อไปนี้: 
■	 ชักจูงให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท�าการไม่เหมาะสม
■	 ฮั้วหรือหลีกเลี่ยงกระบวนการจัดซื้อ
■	 หลบเลี่ยงกฎระเบียบด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย

■	 หลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านการน�าเข้าและ
ส่งออก 

https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-8005-MPM%20Contacts%20with%20Competitors%20-%20TH%20(Thai).pdf
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การค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศก�ากับดูแลการน�าเข้าและส่งออกสินค้า บริการ และเทคโนโลยี
ข้ามเขตแดนของประเทศ กฎหมายของสหรัฐควบคุมการปล่อยข้อมูลทางเทคนิคไปยังพลเมือง
ประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ภายในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจที่เราด�าเนินธุรกิจ 
บังคับใช้การลงโทษทางการค้าที่ก�าหนดขึ้นโดยสหประชาชาติหรือสหภาพยุโรป การลงโทษทางการ
ค้าห้ามหรือจ�ากัดการน�าเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือบริการแก่หรือจากประเทศหรือบุคคลบางกลุ่ม

เนื่องจากโมเมนทีฟ ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เราปฎิบัติตามกฎหมายน�าเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ ที่
บังคับใช้ แม้ว่ากฎหมายจะดูเหมือนไม่สอดคล้องหรือบังคับใช้ข้อก�าหนดที่เข้มงวดกว่ากฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติท้องถิ่นในประเทศอื่น ผู้ร่วมงานที่จัดการธุรกิจต่างประเทศควรทราบและท�าความ
เข้าใจกฎหมายน�าเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมด

โมเมนทีฟ คัดกรองลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างระมัดระวังเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายน�าเข้าและส่งออกที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมการค้าที่จ�ากัดกับประเทศ 
ซัพลลายเออร์ และฝ่ายที่ถูกลงโทษบางประเทศตามรายชื่อเฝ้าระวังที่รัฐบาลออกให้ หากคุณ
มีค�าถามใด ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจกับบางบริษัทหรือบางภูมิภาคของโลก โปรดติดต่อ
ทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการค้าทั่วโลก

การคว�า่บาตร 
ในฐานะบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ และอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามผู้ร่วมงานเข้า
ร่วมหรือสนับสนุนการคว�า่บาตรต่างประเทศที่ไม่ใช่การลงโทษ หากคุณถูกขอให้เข้า
ร่วมหรือได้รับค�าขอข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการคว�า่บาตรที่ผิดกฎหมาย โปรดติดต่อ 
ทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการค้าทั่วโลก ทันที ค�าขอที่ได้รับจะต้องถูกรายงานต่อรัฐบาล
สหรัฐฯ และการไม่สามารถท�าเช่นนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ

mailto:GlobalTradeCompliance@hexion.com
mailto:GlobalTradeCompliance@hexion.com
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พันธสัญญาของเราต่อ
ความเที่ยงตรงและความ
ซื่อสัตย์
ของขวัญและความบันเทิง
ของขวัญและความบันเทิงอาจมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของเรา ห้ามใช้ของขวัญหรือความบันเทิงเพ่ือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือชักจูงการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ผู้ร่วมงานต้องใช้สามัญส�านึกและวิจารณญาณ เมื่อให้หรือรับของขวัญ
หรือความบันเทิง คุณไม่ควรเรียกร้องของขวัญหรือความบันเทิง ของขวัญหรือความบันเทิงควรสม
เหตุสมผลและให้ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายตามปกติ 

ไม่ควรจัดหาของขวัญหรือความบันเทิงที่อาจท�าให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของ
บริษัท ห้ามให้ของขวัญหรือความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้า
ประเวณี หรือความบันเทิงส�าหรับผู้ใหญ่ และห้ามให้ เงินสดหรือส่ิงของเทียบเท่าเงินสดด้วย

ผู้ร่วมงานของโมเมนทีฟจะต้องยึดถือ นโยบายป้องกันการติดสินบนของโมเมนทีฟ ติดต่อฝ่าย
กฎหมายเพ่ือขออนุมัติล่วงหน้า ส�าหรับของขวัญมีค่าที่เจตนาจะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 

ดู นโยบายของขวัญและความบันเทิงของโมเมนทีฟ ส�าหรับแนวทางและ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ยอมรับหรือการให้ของขวัญและความบันเทิง มีการจัดท�า บทเพ่ิมเติมส�าหรับภูมิภาคให้แก่ผู้ร่วมงาน
ที่อยู่หรือด�าเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปหรือเอเชียแปซิฟกิ บทเพ่ิมเติมก�าหนดข้อจ�ากัดตาม
ข้อก�าหนดทางกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนคือสถานการณ์ใด ๆ ที่คุณมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ภายนอกที่ขัด
แย้ง (หรือดูเหมือนว่าจะขัดแย้ง) กับผลประโยชน์ของโมเมนทีฟ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคุณ ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของ
บุคคลหนึ่งแทรกแซง หรือดูเหมือนว่าจะแทรกแซงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมในทางใดทางหนึ่ง 
สถานการณ์ขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริการด�าเนินการหรือมีผลประโยชน์ที่
อาจท�าให้เกิดความยากล�าบากในการด�าเนินงานของบริษัทตนเองอย่างไม่มีอคติและประสิทธิภาพ ผล
ประโยชน์ทับซ้อนยังอาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร หรือสมาชิกในครอบครัวของ
บุคคลดังกล่าวได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องจากต�าแหน่งในบริษัทของบุคคลดัง
กล่าว 

ตัวอย่างรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นที่พบบ่อย ได้แก่ การจ้างงานภายนอก การลงทุน
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือครอบครัว ส�าหรับตัวอย่างเพ่ิมเติมของผลประโยชน์ทับซ้อนที่
อาจเกิดขึ้น โปรดดู นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของโมเมนทีฟ 

การดูเหมือนว่าหรือถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจมีผลเสียเทียบเท่ากับการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงนั้นอาจมีผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและชื่อ
เสียงของเรา และท�าให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความเข้าใจผิด

ความโปร่งใสเป็นส่ิงส�าคัญ การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และ การเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนในทันที จะช่วยให้บริษัทสามารถด�าเนินมาตรการ เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมใด ๆ ได้ 
หากคุณคิดว่าคุณอาจมีหรือหากคุณทราบถึง ผลประโยชน์ทับซ้อน โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย ผู้
จัดการของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ globalcompliance@momentive.com

ตัวอย่างของขวัญและความบันเทิงที่ได้รับ
อนุญาต:
■	 ของขวัญที่พอประมาณที่ให้เป็นสัญลักษณ์
ของความเคารพหรือไมตรีจิต

■	 ตะกร้าอาหาร ดอกไม้ หรือไวน์
■	 มื้ออาหารที่สมเหตุสมผล
■	 ตั๋วกิจกรรม
■	 ที่พักระหว่างเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

ตัวอย่างของขวัญและความบันเทิงที่ต้อง
ห้าม:
■	 เงินสดหรือส่ิงของเทียบเท่าเงินสด รวม
ถึงบัตรของขวัญ

■	 ส่ิงใดที่เจตนาเพ่ือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะ
สม การชักจูงโน้มน้าวที่ทุจริต สินบนหรือ
เงินใต้โต๊ะ

■	 ส่ิงของที่ผู้รับไม่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับ
โดยนายจ้าง

■	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด ยา
เสพติด การค้าประเวณี หรือหรือความ
บันเทิงส�าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
เพศ (เช่น คลับ)

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่:
■	 การเข้าร่วมในการตัดสินใจว่าจ้างเพ่ือน
สนิทหรือสมาชิกในครอบครัว

■	 การมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้บังคับ
บัญชา

■	 การเข้าร่วมแข่งขันกับบริษัท
■	 การจ้างงานภายนอกโดยลูกค้าหรือผู้
จ�าหน่าย

■	 การมีผลประโยชน์ทางการเป็นเจ้าของใน
ธุรกิจหนึ่ง หรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ที่แข่งขันกับ Momentive

■	 การเรียกร้องหรือได้รับสินเชื่อส่วนบุคคล
จากลูกค้าหรือผู้จ�าหน่าย

■	 การใช้ทรัพยากร เวลา หรือส่ิงอ�านวย
ความสะดวกของบริษัท เพ่ือประโยชน์ส่วน
ตัว

https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-0002-MPM%20Anti-Bribery%20Policy%20-%20Thai.pdf
https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-0004-MPM%20Gifts%20and%20Entertainment%20Policy%20-%20FINAL%2030-Jul-2014%20(GS)-tha-Final.pdf
https://departments/sites/LegalMomentive/MPM%20Policies/LGL-0005-MPM%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy%20-%20FINAL%2030-Jul-2014%20(GS)-tha-Final.pdf
mailto:globalcompliance@momentive.com
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โอกาสขององค์กร ห้ามพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร (a) การฉวยโอกาสที่พบจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล 
หรือต�าแหน่งของบริษัทมาเป็นของตนเอง (b) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�าแหน่งของบริษัทเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตัว และ (c) การแข่งขันกับบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารมีหน้าที่ต่อบริษัทในการแจ้งผล
ประโยชน์ที่ถูกกฎหมาย เมื่อมีโอกาสนั้นเกิดขึ้น

การท�าข้อตกลงที่เป็นธรรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกคนควรพยายามท�าข้อตกลงอย่างเป็นธรรม
กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และพนักงานของบริษัท ทุกคนไม่ควรรับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมของบุคคลใด
ด้วยการจัดการ การปกปิด การใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การแสดงข้อเท็จจริงที่ส�าคัญอย่างไม่ถูกต้อง หรือการ
ท�าข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ

ความซื่อสัตย์ทางการเงิน
โมเมนทีฟจะรักษาความซื่อสัตย์สูงสุดในการรายงานทางการเงิน การท�าบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะอื่น ๆ เช่น การน�าส่งงบการเงินแก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และส่ือต่าง ๆ การไม่สามารถยืนยันการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียง
พอต่อสาธารณะอาจท�าลายมูลค่าของบริษัทและอาจส่งผลให้บริษัทและผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้รับบทลงโทษที่
ส�าคัญ

ผู้ร่วมงานของเราเข้าใจและยึดถือนโยบายการรายงานทางการเงินและบัญชีของโมเมนทีฟ โมเมนทีฟ มีพันธ
สัญญาต่อการเก็บรักษาบัญชีและบันทึกที่ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในเพียงพอที่จะแน่ใจว่าผู้บริหารมี
การควบคุมและมีความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์ของบริษัท งบการเงิน รวมถึงบัญชีและบันทึกทั้งหมดของเรา
สะท้อนถึงธุรกรรมทั้งหมดของบริษัทอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และนโยบายการจัดท�าบัญชีที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

เราเตรียมการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะของบริษัทที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เกี่ยวข้อง ตรงเวลา และสามารถเข้าใจ
ได้ ตามที่กฎหมายก�าหนดในประเทศที่เราท�าธุรกิจ ผู้ร่วมงานจะต้องแน่ใจว่ารายงานหรือเอกสารอื่นที่ยื่นต่อ 
กลต. และการส่ือสารต่อสาธารณะอื่น มีการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ เป็นธรรม และถูกต้อง 

ผู้ร่วมงานของเราส่ือสารอย่างเปิดเผยและเที่ยงตรงกับผู้ตรวจสอบอิสระภายใน ผู้ร่วมงานกระท�าการด้วยความ
สุจริตใจและความระมัดระวังตามสมควร โดยแสดงข้อเท็จจริงที่ส�าคัญอย่างถูกต้อง หรืออนุญาตให้ผู้อื่นตัดสิน
ใจอย่างอิสระ

ผู้ร่วมงานได้รับการส่งเสริมให้รายงานข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการท�าบัญชีและการตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัย
แก่สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบทั่วไป ผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือหากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ 
สามารถรายงานโดยไม่ระบุตัวตนแก่สายด่วนจริยธรรมของโมเมนทีฟ (877)482-6908 (สหรัฐฯ และแคนาดา) 
สากล กดรหัสโทรทางไกล AT&Tของคุณ ตามด้วย (877)482-6908 

https://www.business.att.com/bt/access.jsp
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การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
กฎหมายหลักทรัพย์ที่จัดการกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่าตลาดหลักทรัพย์
มีความเป็นธรรมและเที่ยงตรง การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อาจท�าให้บุคคลรวมถึงบริษัทได้รับโทษทางแพ่งและอาญา 
และขัดต่อค่านิยมของเรา 

ระหว่างการจ้างงานของเรา คุณอาจทราบข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนทีฟ หรือบริษัทอื่นที่ท�าธุรกิจกับเรา ซึ่งไม่ควรเปิดเผย 
ควรจ�ากัดข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับเฉพาะกับผู้ร่วมงานที่ “จ�าเป็นต้องทราบ” เกี่ยวกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ของบริษัท โดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายอยู่ในตลาด คุณและสมาชิกในครอบครัวโดยตรง
ของคุณไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือองค์กรอื่นใด หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นซึ่งมีความส�าคัญ
และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ การส่ือสารข้อมูลที่มีความส�าคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่บุคคลอื่นที่ซื้อขายหรือ
ให้ค�าแนะน�าบุคคลอื่นซื้อขายโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน เราต้องเอาจริงเอาจังเพ่ือให้แน่ใจว่าเราไม่
ใช้ข้อมูลในทางที่ผิดเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น

โปรดทราบว่าข้อมูลที่มีความส�าคัญและและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจรวมถึง:
■	 การคาดการณ์รายได้ของบริษัท
■	 การด�าเนินการทางบัญชีที่มีนัยส�าคัญ เช่น การลดมูลค่าสินทรัพย์ การเพ่ิมเงินส�ารอง หรือการปรับงบการเงิน
■	 การยื่นฟอ้งร้องด�าเนินคดีที่ส�าคัญ
■	 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการซื้อสินทรัพย์หรือการซื้อกิจการครั้งใหญ่
■	 การท�าข้อตกลงกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อรายได้หรือรายรับของบริษัท
■	 การว่าจ้างหรือการลาออกของผู้บริหารคนส�าคัญ

บทลงโทษทางแพ่งรวมถึงค่าปรับสูงสุดที่สามเท่าของก�าไรที่ได้หรือขาดทุนที่หลีกเลี่ยงได้ และอาจเรียกเก็บแก่ผู้ซื้อขาย
ที่ท�าผิดกฎหมายและผู้ให้ข้อมูลด้วย

บทลงโทษทางอาญาอาจรวมถึงค่าปรับสูงสุด $5,000,000 ส�าหรับบุคคล (($25,000,000 ส�าหรับบริษัท) และจ�า
คุกสูงสุด 20 ปี นายจ้างและหัวหน้างานของผู้ซื้อขายที่ท�าผิดกฎหมายยังอาจรับผิดในฐานะ “บุคคลที่มีอ�านาจควบคุม” 
และต้องเสียค่าปรับสูงสุด หรือสามเท่าของก�าไรที่ได้หรือขาดทุนที่หลีกเลี่ยงได้
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ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลที่เป็นความลับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของบริษัทในตลาด ทรัพย์สินทาง
ปัญญารวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ไม่
ว่าความลับทางการค้า ความรู้ความช�านาญ แผนธุรกิจ การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ แนวทางการ
ด�าเนินงานโรงงาน หรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่นเกี่ยวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือธุรกรรมทาง
ธุรกิจ และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ 
หากเปิดเผย อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง หรือเป็นอันตรายกับบริษัท ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือ
ฝ่ายอื่นที่บริษัทท�าธุรกิจด้วย ในระหว่างการจ้างงานของคุณ คุณอาจทราบข้อมูลลับที่เป็นของบริษัท
หรือที่บุคคลที่สามมอบหมายให้เรา เรามีหน้าที่ปกป้องข้อมูลลับของเราและข้อมูลลับที่มอบหมายให้
เรา การท�าเช่นนั้นท�าให้ธุรกิจของเราสามารถพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้
ถือหุ้นของเราอย่างต่อเนื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอย่างมาเหมาะสมอาจก่อปัญหาที่ร้ายแรงทางการเงิน ทางกลยุทธ์ 
หรือทางการแข่งขัน ต่อบริษัท เราต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลที่เป็นความลับของ
โมเมนทีฟเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง

เมื่อจัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับ ให้แน่ใจว่า:
■	 จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับไว้เฉพาะผู้ร่วมงานที่ "จ�าเป็นต้องทราบ" เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท

■	 อย่าพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนในสถานที่สาธารณะ
■	 ชี้แจงและประสานงานการสนทนาทางธุรกิจทั้งหมดกับส่ือผ่านผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
■	 อย่าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลภายนอก รวมถึงอดีตพนักงาน เว้นแต่ได้ท�าข้อตกลง
การห้ามเปิดเผยข้อมูลแล้ว

■	 ห้ามใช้ข้อมูลกรรมสิทธิ์และ/หรือข้อมูลลับที่เป็นของบริษัทเพ่ือตนเอง
■	 ใช้โปรแกรมปกป้องหน้าจอบนแล็ปท็อปของคุณเพ่ือปกป้องข้อมูลเมื่อคุณท�างานนอกส�านักงาน 
(ที่โรงแรม บนเครื่องบิน ในการประชุมสัมมนา ฯลฯ)

■	 ควรระมัดระวังเมื่อได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลจากบุคคลที่ไม่รู้จักภายนอกองค์กร ซึ่ง
สอบถามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลวิจัยตลาด หรือข้อมูลลูกค้า

■	 อย่าคลิกลิงก์ที่ไม่คุ้นเคยในอีเมลที่ส่งมาจากภายนอกองค์กรของเรา
■	 อย่าใช้แฟลชไดรฟห์รือธัมบ์ไดรฟใ์นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
■	 ใช้ป้ายฉลากในการระบุข้อมูลว่า "เป็นความลับ"
■	 อย่าจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือส่วนบุคคล
■	 ใช้รหัสผ่าน การเข้ารหัส และการจ�ากัดการเข้าถึงเพ่ือปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
■	 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางกายภาพที่มีข้อมูลที่เป็นความลับไว้ในห้องท�างานและลิ้นชักที่สามารถ
ล็อกได้ อย่าทิ้งข้อมูลที่เป็นความลับไว้บนโต๊ะท�างานของคุณหรือในสถานที่สาธารณะ

■	 อย่าทิ้งแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น  ๆ ของคุณไว้ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
■	 อย่าส่งต่ออีเมลของบริษัทไปยังบัญชีที่ไม่ใช่ของบริษัท
■	 ใช้ชื่อรหัสส�าหรับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การจ�าหน่ายกิจการ หรือการท�าธุรกรรมทาง
ธุรกิจที่เป็นความลับอื่น ๆ

■	 อย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณ
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การปกป้องความเป็นส่วนตัว
โมเมนทีฟมีพันธสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ หรือเมื่อข้อมูลที่
รวมกับข้อมูลอื่นแล้วสามารถระบุตัวตนได้ สังคมที่มีข้อมูลเป็นพ้ืนฐานของเราเป็นการสร้างข้อมูลส่วนตัวในปริมาณมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลลูกค้าส่วนบุคคล ซึ่งต้องได้รับการป้องกันการใช้งานหรือการเปิดเผย
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย Momentive จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บหรือรักษาไว้ของผู้ร่วมงาน ลูกค้า 
และซัพพลายเออร์ เราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราครอบครองอยู่จากการใช้งานหรือการเปิดเผยที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต

โมเมนทีฟปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงที่บังคับใช้ทั้งหมด เราด�าเนินการที่เหมาะสมตามความ
จ�าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าเราใช้และรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวอย่างเพียงพอ ด้วยการจ�ากัดการเข้าถึงเฉพาะเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการจ้างงานและทางธุรกิจเท่านั้น เราปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายที่บังคับใช้
ทั้งหมด 

หากคุณทราบว่ามีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ผิดกฎหมาย โปรดแจ้งผู้จัดการ
ของคุณ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทีมความเป็นส่วนตัว ฝ่ายกฎหมาย ผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือ 
globalcompliance@momentive.com

การปกป้องและการใช้สินทรัพย์ ของบริษัทอย่างเหมาะสม
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกคนควรปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทและท�าให้มั่นใจว่ามีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การลักขโมย การประมาทเลินเล่อ และการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ส่งผลต่อความสามารถในการท�า
ก�าไรของบริษัทโดยตรง ควรใช้สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

การใช้งานที่สามารถยอมรับได้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต
เรามีพันธสัญญาในการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ�าเป็นและอุปกรณ์ในการด�าเนินงานและสนับสนุน
เป้าหมายของบริษัทให้แก่ผู้ร่วมงานของเรา ระบบและอุปกรณ์ได้รับการจัดเตรียมเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ 
Momentive โดยสามารถใช้งานเว็บส่วนตัวอย่างจ�ากัดที่ไม่ใช่การใช้เวลาและ/หรือทรัพยากรของบริษัทในทางที่ผิด 
และไม่ถือเป็นการละเมิด นโยบาย การใช้งานที่ยอมรับได้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ โมเมนทีฟ 

ห้ามดาวน์โหลด การแสดงผล การจัดเก็บ หรือการแจกจ่ายเอกสารที่อาจพิจารณาว่าลามกอนาจาร แบ่งชนชั้น กีดกัน
ทางเพศ ท�าร้าย หรือคุกคาม ข่มเหงรังแก หรือที่ท�าให้สภาพแวดล้อมในการท�างานไม่น่าพึงพอใจส�าหรับผู้อื่น

คุณควรหลีกเลี่ยงการเก็บส่ิงของหรือข้อมูลส่วนตัวที่คุณคิดว่าเป็นส่วนตัวในพ้ืนที่ท�างานของคุณหรือระบบข้อมูลของ
บริษัท โมเมนทีฟขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงพ้ืนที่เหล่านี้ ตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อตกลงของสถานที่ท�างานที่บังคับใช้

ระบบโมเมนทีฟ ต้องได้รับการป้องกันการเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การลักขโมย การใช้งานในทางที่ผิด และการใช้
งานในทางที่ไม่ดี บริษัทลงทุนในการป้องกันบนอินเทอร์เน็ตหลายชั้น อย่างไรก็ตาม คุณเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดใน
บริษัท เมื่อเป็นเรื่องของการป้องกันฟชิชิ่งและการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต คุณอาจไม่ทราบ แต่คุณได้รับ
อ�านาจให้เป็นด่านสุดท้ายของการป้องกันรักษาความปลอดภัย หากคุณสงสัยบางอย่าง เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้อง
แจ้งทีมเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของเรา เราต้องระมัดระวังเมื่อต้องท�างานกับอีเมลที่ได้รับจาก
แหล่งที่มาภายนอก การเปิดเอกสารแนบหรือเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดระบบของบริษัท 
โปรดแน่ใจว่าปลอดภัย

mailto:privacy@momentive.com
mailto:globalcompliance@momentive.com
http://myintranet/shells/Main.aspx?id=14728
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การรับความช่วยเหลือและการรายงานข้อกังวล
ผู้ร่วมงานถูกคาดหวังให้รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบทันที โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่าย
กฎหมาย ผู้รับเรื่องร้องเรียน ที่globalcompliance@momentive.com หรือใช้สายด่วนจริยธรรมของโมเมนทีฟ (ภายใต้ข้อจ�ากัดในท้องถิ่น)

การติดต่อกับผู้รับเรื่องร้องเรียน
คุณสามารถรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสอบถามค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจากผู้รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และผู้รับเรื่องร้องเรียนทั่ว
โลก สามารถดูข้อมูลติดต่อที่เหมาะสมได้ที่ เครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนของโมเมนทีฟ  สายโทรศัพท์ที่
โทรหาผู้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

เหตุใดจึงควรติดต่อสายด่วนจริยธรรมของโมเมนทีฟ
หากคุณมีข้อกังวลและรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยต่อหน้า หรือหากต้องการไม่เปิดเผยตัวตน คุณ
สามารถติดต่อสายด่วนจริยธรรมของโมเมนทีฟ  สายด่วนจริยธรรมของโมเมนทีฟ ด�าเนินการโดยผู้ให้
บริการอิสระและไม่ใช้แสดงข้อมูลระบุตัวตนผู้โทร สายด่วนจริยธรรมของโมเมนทีฟ ให้บริการแก่ผู้ร่วม
งานในหลายภาษา ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรม พร้อมความช่วยเหลือจาก
ล่ามที่มีความสามารถหากจ�าเป็นจะรับรายงานในภาษาท้องถิ่นของคุณ ทุกสายที่โทรเข้ามาในสายด่วน
จะได้รับการตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม หมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับสหรัฐฯ และ
แคนาดา +1 877 482 6908 ส�าหรับต่างประเทศ กดรหัสโทรตรง AT&T ของคุณ แล้วตามด้วย 
+1 877 482 6908 หรือ www.momentive.alertline.com

กระบวนการนี้ด�าเนินการอย่างไร 
1. ก่อนอื่น บอกเราว่าเกิดอะไรขึ้น คุณจะต้องตอบชุดค�าถามที่เกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ หากคุณใช้โทรศัพท์ อาจใช้เวลาสองสามนาทีเพ่ือให้นักแปลเข้า

ร่วมในการโทรด้วย โปรดถือสายรอ

2. จากนั้น บอกเราว่าเราจะสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อกังวลนี้ได้อย่างไร หากคุณไม่ต้องการให้ชื่อของคุณ คุณมาทางเลือกในการไม่เปิดเผยชื่อ

3. เมื่อคุณส่งข้อกังวลของคุณ คุณจะได้รับหมายเลขการรายงานและหมายเลขประจ�าตัว (PIN) และค�าแนะน�าในการใช้สายด่วนหรือเว็บไซต์เพ่ือติดตาม
ผลรายงานของคุณ

4. รายงานทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

นโยบายการไม่โต้ตอบ 
โมเมนทีฟ ไม่ยอมรับการโต้กลับหรือแก้แค้นบุคคลที่รายงานข้อกังวลด้วยความสุจริตใจ

หมายเหตุ: สามารถรายงานข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตน เว้นแต่กฎหมายไม่อนุญาต

SPEAK UP.
HERE’S HOW.

IF YOU SEE OR SUSPECT MISCONDUCT,

Talk it over
with your manager, 
your local HR manager, 
the legal department, or 
contact the Momentive Ethics 
Line or your local Ombuds 
Representative.

The Momentive Ethics Line is a multilingual resource available  
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.  If you have a 
concern and do not feel comfortable speaking up in person or wish to 
remain anonymous, you can contact the Momentive Ethics Line.  The 
Momentive Ethics Line is operated by an independent provider and does 
not use caller identification.

An Ombudsperson is an unbiased, confidential and informal 
facilitator who responds to integrity concerns and advocates for 
fairness, equity, and compliance in the workplace.  Contact an 
Ombudsperson when you need to talk to someone confidentially about 
issues relating to the workplace and do not feel comfortable approaching 
your manager, HR manager or the legal department regarding your concern.  
Depending on the nature of the concern, the Ombuds Representative will 
provide assistance to resolve the concern or communicate it on your behalf to 
the appropriate resources in the Company.

MOMENTIVE DOES NOT TOLERATE REPRISAL  
OR RETALIATION AGAINST THOSE WHO  
REPORT CONCERNS.

• Antitrust and fair trading
• Espionage or sabotage
• Falsification of financial records
•  Falsification of travel and expense 

records
• Destruction of business records
• Gifts, bribes, and kickbacks
• Conflicts of interest
• Misrepresentation of information
• Trading on insider information

•  Momentive policy or legal 
concerns

• Help with integrity questions
• Trade Compliance issues
•  Unauthorized use or disclosure of  

confidential information
• Workplace safety
• Environmental compliance
• Whistleblower concerns
• Workplace conduct

Outside of the US and Canada dial the AT&T direct code first, then the Ethics Line Number.

The AT&T Direct Code for your country is:

Momentive Ethics Line:  877.482.6908
You can also submit your concern online at: www.momentive.alertline.com.

More information on the Ethics Line and Ombuds Network can be found on the Momentive intranet.

Your  Ombuds Representative is:

Copyright © 2017 Momentive Performance Materials Inc.  All rights reserved.  CONFIDENTIAL

ตัวอย่างของข้อกังวลที่ต้องรายงาน (ยกเว้นสหภาพยุโรป)
■	 การผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม
■	 การจารกรรมหรือการก่อวินาศกรรม
■	 การปลอมแปลงบันทึกการเดินทางและค่าใช้จ่าย
■	 การปลอมแปลงบันทึกทางการเงิน
■	 การท�าลายบันทึกทางธุรกิจ
■	 ของขวัญที่ไม่เหมาะสม สินบนและค่าน�า้ร้อนน�า้ชา
■	 การแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ
■	 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
■	 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต
■	 ข้อกังวลด้านนโยบายหรือกฎหมายของ โมเมนทีฟ
■	 การช่วยเหลือเกี่ยวกับค�าถามด้านความซื่อสัตย์
■	 ความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
■	 การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม
■	 ข้อกังวลของผู้รายงานแจ้ง
■	 การปฏิบัติในสถานที่ท�างาน
■	 ผลประโยชน์ทับซ้อน
■	 ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายการค้า

ข้อกังวลที่ต้องรายงานในสหภาพยุโรปมีดังต่อไปนี้:
■	 การผูกขาดและการค้าที่เป็นธรรม
■	 การจารกรรมหรือการก่อวินาศกรรม
■	 การปลอมแปลงบันทึกการเดินทางและค่าใช้จ่าย
■	 การปลอมแปลงบันทึกทางการเงิน
■	 การท�าลายบันทึกทางธุรกิจ
■	 ของขวัญที่ไม่เหมาะสม สินบนและค่าน�า้ร้อนน�า้ชา
■	 การแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ
■	 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
■	 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต
■	 การทุจริตและการฉ้อฉล
■	 ข้อกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของ
พนักงาน 

■	 ข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม
■	 การใช้ประโยชน์หรือการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทในทางที่ผิด
■	 อาชญากรรมหรือการกระท�าผิดอื่น  ๆ ที่เป็นอันตรายต่อบริษัท
■	 ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายการค้า 

mailto:globalcompliance@momentive.com
http://myintranet/Shells/ethicsandintegrity.aspx?id=15784
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https://momentive.alertline.com/gcs/welcome


ส�านักงานใหญ่
260 Hudson River Road 
Waterford, NY 12188

© 2017 Momentive Performance Materials Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โมเมนทีฟ เป็นเครื่องหมายการค้าของ โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์แมททีเรียลส์ อิงค์ 

ข้อมูลนโยบายอ้างอิง
นโยบายป้องกันการติดสินบน
■	 บทเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายป้องกันการติดสินบนส�าหรับภูมิภาค – ยุโรป
■	 ภาคผนวก 1: สัญญาณอันตรายในการป้องกันการติดสินบน

นโยบายส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการผูกขาด
■	 ภาคผนวก 1: แนวทางการส่ือสารอย่างระมัดระวัง
■	 ภาคผนวก 2: แนวทางการติดต่อกับคู่แข่ง

นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายการมอบอ�านาจ

นโยบายของขวัญและความบันเทิง
■	 บทเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายของขวัญและความบันเทิงส�าหรับภูมิภาค – เอเชียแปซิฟกิ
■	 บทเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายของขวัญและความบันเทิงส�าหรับภูมิภาค –ยุโรป

นโยบายการเคารพซึ่งกันและกันทั่วโลก

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการเก็บรักษาบันทึกและก�าหนดเวลา

โปรดทราบ: นโยบายเพ่ิมเติมทีบ่ริษัทน�าออกใช้และนโยบายทีก่ล่าวถึงหัวข้อทีก่�าหนดอยู่ในหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่ของ
หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจโดยปริยาย

การยกเว้นและการแก้ไข การยกเว้นในหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจส�าหรับเจ้าหน้าทีบ่ริหารหรือผู้บริหารอาจกระท�าได้โดยคณะกรรมการ
บริหารหรือกรรมการของคณะกรรมการบริหารทีเ่หมาะสม การแก้ไขหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท

Revision Date:  10/25/2017
Approver:  MPM Holdings Inc. Audit Committee
Controlled Document located:  Momentive Global Legal Resource Portal
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