
Hexion Inc. มุง่มัน่สรา้งชือ่เสยีงในการด�าเนินธรุกจิดว้ย 
ความซือ่สตัยส์จุรติ เรายดึถอืและปฏบิตัติามมาตรฐาน
จรยิธรรมสงูสดุในการด�าเนินธรุกจิ ในทกุระดบัขององคก์ร 
และปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบกฎเกณฑท์ีม่ผีล
บงัคบัใช ้ทัง้หมด เราใหค้วามส�าคญัไมเ่ฉพาะแต่ความ
ส�าเรจ็ในผลประกอบการทางธรุกจิเทา่นัน้ หากแต่ยงัค�านึง
ถงึวธิกีารไดม้าซึง่ความส�าเรจ็ดงักลา่วดว้ย เราเชือ่อยา่ง
แน่วแน่วา่ การด�าเนินธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและซือ่สตัย์
สจุรติจะเป็นการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหก้บัองคก์ร และน�ามา
ซึง่ความส�าเรจ็ทางธรุกจิในระยะยาวและยัง่ยนื 

หลกัจรรยาบรรณน้ี (“หลกัจรรยาบรรณ”) มผีลบงัคบั
ใชก้บัซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามอืน่ๆ ทัง้หมดทีท่�า

ธรุกรรมกบั Hexion Inc. และ/หรอืบรษิทัในเครอื ของ

เราทัว่โลก (“Hexion”) “ซพัพลายเออร”์ หมายถงึ ธรุกจิ 

บรษิทั องคก์ร นิตบุิคคล หรอืบุคคลใดๆ ซึง่: (i) จ�าหน่าย
หรอืจดัหาเพือ่จ�าหน่ายผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดๆ ให้

กบั Hexion หรอื (ii) ใหบ้รกิารหรอืจดัหาบรกิารใหก้บั

หรอืในนามของ Hexion ตาม วตัถุประสงคข์องหลกั
จรรยาบรรณน้ีจะถอืวา่ซพัพลายเออรเ์ป็นบุคคลทีส่าม 
และจะอา้งถงึ ในฐานะบุคคลทีส่ามจากน้ีไป ส�าหรบั
บุคคลทีส่ามอืน่ๆ รวมถงึแต่ไมจ่�ากดัเฉพาะผูท้ีท่�า หน้าที่
เป็นตวัแทน พนกังาน (ขาย) ตวัแทนจ�าหน่าย หรอืผู้

จ�าหน่ายต่อใหก้บั Hexion

บุคคลทีส่ามทัง้หมดจะปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี้
ทกุประการในการตดิต่อกบั ใหก้บัหรอื 

ในนามของ Hexion Hexion มุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่าม
วางระบบและการควบคมุอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัติามกฎหมาย
ทีม่ผีลบงัคบัใช ้และสง่เสรมิวฒันธรรม 
ขององคก์รทีมุ่ง่เน้นในการด�าเนินธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม

และซื่อสตัยส์จุรติ นอกจากน้ี Hexion 
ยงัมุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามแจง้การกระท�าใดๆ ทีส่งสยั
วา่อาจละเมดิหลกัจรรยาบรรณไปยงัขอ้มลูตดิต่อทีใ่ห้

ไวใ้นตอนทา้ย Hexion สงวนสทิธิใ์นการเขา้ถงึและ
ตดิตามการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบุคคลทีส่ามตาม
หลกัจรรยาบรรณนี้ และบงัคบัใชม้าตรการทีเ่หมาะสม
หากพบการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ

หลกัจรรยำบรรณ 

ส �ำหรบัซพัพลำยเออร ์ 

และบคุคลท ีส่ำมอ ืน่ๆ



จริยธรรมและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

Hexion มุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามด�าเนินธรุกจิโดยสอดคลอ้งตามมาตรฐานจรยิธรรมสงูสดุ และมุง่หวงัให้
พนกังานทกุคนของบุคคลทีส่ามตระหนกัถงึการตดัสนิใจอยา่งมจีรยิธรรม และค�านึงถงึผลกระทบทีจ่ะตามมา
จากการกระท�าของตน

กำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงซ่ือสตัยส์จุริต 

หา้มกระท�าการทีเ่ป็นการทจุรติ การใชอ้�านาจขม่ขู ่
และการฉ้อโกงใดๆ ทกุรปูแบบ หา้มไมใ่หบุ้คคลที่

สามใชค้วามไดเ้ปรยีบของ Hexion อยา่งไมเ่ป็น
ธรรม ดว้ยการใชข้อ้มลูทีม่ลีขิสทิธิห์รอืกรรมสทิธิใ์น
ทางทีผ่ดิ การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
หรอืการด�าเนินการทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอื 
แสดงถงึความไมซ่ื่อสตัยส์จุรติอืน่ๆ

กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม 

หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามมสีว่นเกีย่วขอ้งใน 
การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัในทางทีผ่ดิ  
การก�าหนดราคา การประมลู หรอืการตกลงรว่มกนั
เพือ่ลดการแขง่ขนั ในธรุกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

Hexion เรามุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามเขา้ใจ และปฏบิตัิ
ตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม และการต่อตา้น
การผกูขาดทีม่ผีลบงัคบัใชท้ัง้หมด 

ของขวญั / กำรรบัรอง 

หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามเสนอใหข้องขวญั เงนิสนิบน 
สนิบน จา่ยเงนิ คา่ธรรมเนียม บรกิาร สว่นลด หรอื

สทิธพิเิศษอืน่ๆ แก่พนกังานของ Hexion หรอื
ครอบครวัของพนกังาน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การไดร้บั

สทิธพิเิศษจาก Hexion การเลีย้งอาหาร 
หรอืการรบัรองอนุญาตใหก้ระท�าได ้เฉพาะเมือ่มี
เหตุผลทางธรุกจิในโอกาสทีเ่หมาะสม 
และการใหแ้ละรบัของขวญัเลก็ๆ น้อยๆ หรอืของที่
มมีลูคา่ปกตทิัว่ไป ซึง่ไมไ่ดท้�าใหเ้ขา้ใจหรอืถกูมอง
วา่เป็นภาระผกูพนั ทัง้น้ีตอ้งเป็นไปตามกฎหมายใน
ประเทศ และหา้มไมใ่หม้เีจา้หน้าทีร่ฐัมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามมสีว่นเกีย่วขอ้งในความ
สมัพนัธท์างการเงนิหรอืความสมัพนัธอ์ืน่ใดกบั

พนกังานของ Hexion ทีน่�ามาซึง่มคีวามเป็นไปได้
หรอืถกูมองวา่ม ี

ผลประโยชน์ทบัซอ้นกบั Hexion หา้มไมใ่ห้

พนกังานของ Hexion ปฏบิตังิานในต�าแหน่งผู้
บรหิาร กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรอืทีป่รกึษา
ของบุคคลทีส่าม  

เวน้แต่ไดร้บัการยนิยอมจากผูบ้รหิารของ Hexion 
ทีเ่หมาะสม บุคคลทีส่ามตอ้งเปิดเผยและแกไ้ขผล
ประโยชน์ทบัซอ้นทัง้หมดทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้ 

ห้ำมให้/รบัสินบน 

หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามเสนอ หรอืใหข้องมคีา่  
รวมถงึเงนิ สนิบน การรบัรอง หรอืเงนิสนิบน 
แก่เจา้หน้าทีร่ฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในธรุกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบั Hexion เรามุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่าม
ก�าหนดมาตรการป้องกนัไมใ่หพ้นกังานมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการใหแ้ละรบัสนิบน รวมถงึการฝึก
อบรมพนกังานตาม 
ขอ้ก�าหนดของกฎหมายป้องกนัการใหส้นิบน

เจา้หน้าทีร่ฐัในต่างประเทศ (U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act) และกฎหมายต่อตา้น
การใหส้นิบนของสหราชอาณาจกัร  

(UK Bribery Act) 

กำรป้องกนักำรทจุริตภำยในองคก์ร 

หา้มไมใ่หพ้นกังานของ Hexion เรยีกรอ้งของมคีา่
ใดๆ เชน่ ของขวญั การจา่ยเงนิหรอืผลประโยชน์
อืน่ๆ จากบุคคลทีส่าม เรามุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามแจง้
การกระท�าใดๆ ที ่

ละเมดินโยบายน้ีให ้Hexion ทราบ  
(ดคู�าแนะน�าการแจง้ขอ้กงัวลในหน้าถดัไป) 

กำรจดัท�ำบนัทึกอย่ำงถกูต้อง 

บุคคลทีส่ามตอ้งจดัท�าบนัทกึธุรกรรมใดๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบั Hexion อยา่งถกูตอ้งและใหข้อ้มลู

อยา่งเพยีงพอ และให ้Hexion เขา้ถงึบนัทกึดงั
กลา่วไดเ้มือ่รอ้งขอ

สิทธิมนุษยชนและแรงงำน 

Hexion ใหค้วามส�าคญักบัความแตกต่าง
ของพนกังาน และมุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามให ้
ความส�าคญัเชน่เดยีวกนั โดยยดึถอืและ 
ปฏบิตัติามนโยบายทีส่ง่เสรมิการเคารพและ 
ใหเ้กยีรตซิึง่กนัในทีท่�างาน และการวา่จา้ง 
และรกัษาพนกังานทีด่ทีีส่ดุไวก้บัองคก์รใน 
ทกุระดบัขององคก์ร โดยไมค่�านึงถงึเชือ้ชาต ิ 
สผีวิ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ถิน่ก�าเนิด 
อาย ุความทพุพลภาพหรอืสถานภาพทางทหาร

แรงงำน 

หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั 
การบงัคบัแรงงาน การเอาเปรยีบทางแรงงาน หรอื
แรงงานตามสญัญา หรอืแรงงานจากคกุโดยไมส่มคัร
ใจ การปฏบิตังิานทัง้หมดตอ้งเป็นไปโดยความสมคัร
ใจ หา้มไมใ่หป้ฏบิตัอิยา่งทารณุหรอืการคกุคามใด 
ๆ รวมถงึการคกุคามทางเพศ การขม่เหงทางเพศ 
การขม่ขูท่างจติใจหรอืรา่งกาย หรอืการใชว้าจาขม่ขู่
ต่อแรงงาน หรอืการคกุคามดว้ยวธิกีารปฏบิตัอิื่นใด 
หา้มใชแ้รงงานเดก็ พนกังานทกุคนทีท่�างานใหก้บั
บุคคลทีส่ามตอ้งมอีายตุรงตามขอ้ก�าหนดอายขุ ัน้ต�่า
ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช ้เวลา
ปฏบิตังิานตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาสงูสดุทีก่�าหนดไว้
ตามกฎหมายและ 
กฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช้

แร่ท่ีมีข้อขดัแย้ง 

บุคคลทีส่ามตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัแรท่ี่
มขีอ้ขดัแยง้ทีม่ผีลบงัคบัใช ้และตอ้งก�าหนดนโยบาย
และโครงการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กจิกรรมของ
ตนและ/หรอืกจิกรรมของซพัพลายเออรไ์มข่ดัต่อ
กฎหมายสทิธมินุษยชนในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

คองโกหรอืในประเทศทีเ่ขา้รว่ม



ส่ิงแวดล้อม สขุภำพ และ 
ควำมปลอดภยั 

Hexion มุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ ี

ผลบงัคบัใชท้ัง้หมด นอกจากน้ี Hexion ยงัมุง่หวงั
วา่บุคคลทีส่ามจะจดัหาทีท่�างานทีม่ ัน่คงปลอดภยั
และปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภยัทีม่ผีลบงัคบัใชท้ัง้หมด 

ทรพัยสิ์นทำงปัญญำและ 
กำรป้องกนัข้อมลู 

หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามยกัยอกหรอืใชท้รพัยส์นิ

ทางปญัญาและขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ Hexion 
ในทางทีผ่ดิ หา้มไมใ่หบุ้คคลทีส่ามใชท้รพัยส์นิและ

ขอ้มลูดงักลา่ว เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัจิาก Hexion 
แลว้เทา่นัน้ บุคคลทีส่ามทีม่ทีรพัยส์นิทางปญัญา
หรอื 

มขีอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ Hexion ตอ้งก�าหนด
มาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัการเปิด
เผยหรอืใชท้รพัยส์นิ 
และขอ้มลูดงักลา่วโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต

กำรควบคมุทำงกำรค้ำและ 
กำรปฏิบติัตำมพิธีกำรศลุกำกร 

บุคคลทีส่ามตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ
การควบคมุทางการคา้ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นการน�าเขา้ 

สง่ออกหรอืถ่ายโอนผลติภณัฑข์อง Hexion 

วิธีกำรแจ้งข้อกงัวล 

เรามุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามแจง้ให ้Hexion 
ทราบทนัททีีพ่บปญัหาการไมป่ฏบิตัติาม
กฎระเบยีบหรอืการด�าเนินธรุกจิอยา่งไม่
ซื่อสตัยส์จุรติ อนัอาจเกีย่วขอ้งหรอืสง่ผล 
กระทบต่อ Hexion ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบในประเทศทีม่ผีล
บงัคบัใช ้โดยบุคคลทีส่ามมหีน้าทีแ่จง้ขอ้กงัวล
ไมว่า่ขอ้กงัวลนัน้จะเกีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่าม
หรอืไมก่ต็าม นอกเหนือจากการแจง้ขอ้กงัวล 
เรายงัมุง่หวงัใหบุ้คคลทีส่ามใหค้วามรว่มมอื 
และชว่ยเหลอื Hexion ในการตรวจสอบ 
ขอ้กงัวลดว้ย บุคคลทีส่ามสามารถแจง้ขอ้กงัวล
ตามขอ้มลูตดิต่อทีใ่หไ้วใ้นตอนทา้ยน้ี และ
สามารถแจง้ขอ้กงัวลโดยไมเ่ปิดเผยตวัตน 
เวน้แต่วา่กฎหมายในประเทศจะมขีอ้หา้มไว ้

1. ตดิต่อไปยงัผูน้�าในการตดิต่อของกลุม่งาน
จดัซือ้จดัจา้งของ Hexion 

2. ตดิต่อไปยงั Hexion ในสหรฐัอเมรกิา 
ทีห่มายเลข +1 614 225 4000 และขอให้
พนกังานรบัโทรศพัทโ์อนสายของคณุไปยงั 
แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน หรอื 
กลุม่งานก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบ 
ทางการคา้ เวลาท�าการ วนัจนัทร-์ศุกร ์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ตามเขตเวลา 
มาตรฐานตะวนัออก (EST) 

3. ตดิต่อสายดว่นจรยิธรรม Hexion  
ซึง่ใหบ้รกิารในหลายภาษาและใชบ้รกิาร
ไดใ้นทกุประเทศทีเ่ราด�าเนินธรุกจิ สายดว่น
จรยิธรรมเปิดรบัแจง้ขอ้กงัวลทกุวนั 
ตลอด 24 ชัว่โมงไมเ่วน้วนัหยดุ สาย
ดว่นจรยิธรรม Hexion ด�าเนินงานโดย 
ผูใ้หบ้รกิารภายนอกและไมม่กีารบนัทกึ 
รหสัผูท้ีต่ดิต่อเขา้มา ส�าหรบัใน
สหรฐัอเมรกิา สามารถโทรแจง้ขอ้กงัวล
ไดท้ีห่มายเลขโทรฟร ี+1 877 482 6908 
ส�าหรบัการตดิต่อจากนอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา แคนาดา เปอรโ์ตรโิก และ
ดนิแดนในครอบครองของสหรฐัอเมรกิา
อืน่ๆ โปรดป้อนรหสั AT&T ส�าหรบั
ประเทศของคณุ โดยตรวจสอบรายการ
รหสั AT&T ไดท้ี ่ 
www.business.att.com/bt/access.jsp  
หลงัจากป้อนรหสั AT&T แลว้ ไมต่อ้ง 
ป้อนรหสัประเทศหรอืรหสัเมอืง โปรด 

รอเสยีงตอบกลบัและกดหมายเลข  
+1 877 482 6908 เพือ่ตดิต่อสายดว่น
จรยิธรรม Hexion ไดท้นัท ี

4. คณุสามารถแจง้ขอ้กงัวลออนไลน์ไดท้ี ่
www.hexion.alertline.com
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สหรฐัอเมร กิา แคนาดา และละต นิอเมร กิา 
+1 888 443 9466 / +1 614 986 2497 
อ เีมล: 4information@hexion.com 

ทว ปียโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟร กิา และอ นิเด ยี 
+800 836 43581 / +40 212 534 754 
อ เีมล: 4information.eu@hexion.com 

ประเทศจ นีและประเทศอ ื ่น ๆ ในภ มู ภิาคเอเช ยี-แปซ ฟิ กิ 
+800 820 0202 / +60 3 9206 1551 
+60 3 9206 1543 
อ เีมล: 4information.ap@hexion.com 
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