นโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายการค า้ สากล ขอ้ บังคับ และ
การลงโทษทางเศรษฐกิจ

COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY
COMPLIANCEPOLICY

สารบัญ •
1.

ภาพรวม

1

1.1

บทนำ�

1

1.2

วัตถุประสงค์

1

1.3

การบังคับใช้

1

2.

กฎหมายและข้อบังคับการลงโทษทางเศรษฐกิจ

2

2.1

คำ�ถามที่พบบ่อย

2

2.2

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา

3

2.3

ข้อห้าม

5

2.4

การบังคับใช้

6

3.

ข้อกำ�หนดนโยบาย

7

3.1

การประเมินความเสี่ยงของกฎหมายการค้าสากล ข้อบังคับ และการลงโทษทางเศรษฐกิจ

7

3.2

การควบคุมภายใน

8

3.3

การฝึกอบรม

9

3.4

ารขัดกันแห่งกฎหมาย

9

3.5

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

9

1.
1.1

ภาพรวม •

บทนำ�

บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ จำ�กัด (“TTI” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด รวมถึงกฎหมาย กฎ
และข้อบังคับที่บังคับใช้ กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกและนำ�เข้า รวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจ คือวิธีการด้านนโยบาย
ต่างประเทศที่รัฐบาลใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ด้านความมั่นคงของประเทศ การต่อต้านการก่อการร้าย การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การควบคุมอาชญากรรม และสิทธิมนุษยชน
1.2

วัตถุประสงค์

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
• อธิบายกฎหมายควบคุมการส่งออก/นำ�เข้า ข้อบังคับ และการลงโทษทางเศรษฐกิจ
• กำ�หนดกฎ มาตรฐาน และความคาดหวังที่ TTI รวมทัง้ ผูจ้ ดั หาของบริษท
ั ต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่าบริษท
ั ยังคงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ควบคุมการส่งออก/นำ�เข้า ข้อบังคับ และกฎหมายการลงโทษทางเศรษฐกิจที่บังคับใช้ทั้งหมด
• จัดทำ�แนวทางสำ�หรับพนักงานและผู้จัดหาของ TTI เพื่อช่วยในการกำ�หนดขั้นตอนและการดำ�เนินการเพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎ
สำ�หรับคำ�ถามเกีย่ วกับนโยบายนี้ หรือธุรกรรมการค้าระดับสากลหรือเรือ่ งใด ๆ กรุณาติดต่อ Tim Rolland รองประธานกลุม่ ฝ่ายกำ�กับดูแล
การค้าระดับสากล ที่ tim.rolland@ttihq.com หรือทางโทรศัพท์มือถือ(หรือข้อความ) ที่สำ�นักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาของ TTI ในฟอร์
ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา ที่หมายเลข +1.954.551.8205
1.3

การบังคับใช้

นโยบายนี้บังคับใช้กับ
• พนักงานของ TTI ทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานทั้งหม รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่ง TTI ถือครองผลประโยชน์ห้าสิบ (50) เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า (เรียกรวมกันว่า “TTI”)
• ผู้จัดหาของ TTI ทั้งหมด รวมถึงผู้จัดหาโดยอ้อมที่จำ�หน่ายให้กับผู้จัดหาของ TTI ณ จุดใดก็ตาม ในห่วงโซ่อุปทาน
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2.

2.1
2.1.1

กฎหมายและข ้อบังคับการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ •

คำ�ถามที่พบบ่อย
การลงโทษทางเศรษฐกิจคืออะไร?

การลงโทษทางเศรษฐกิจคือวิธกี ารทีร่ ฐั บาลและองค์กรข้ามชาติใช้เพือ่ พยายามเปลีย่ นพฤติกรรมของเป้าหมายทีถ่ กู ลงโทษ กฎหมายและ
ข้อบังคับการลงโทษมีขอบเขตที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่าง
ประเทศ ซึง่ เปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์และเวลา โดยทัว่ ไป การลงโทษทางเศรษฐกิจจะพุง่ เป้าไปทีร่ ฐั บาล บุคคล หรือนิตบิ คุ คลทีถ่ กู มอง
ว่าเป็นภัยคุกคามหรือละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ การลงโทษทางเศรษฐกิจอาจเป็นแบบหลายฝ่าย กล่าวคือ ประกาศใช้โดยสหภาพ
ยุโรปหรือสหประชาชาติ หรือประกาศใช้เพียงฝ่ายเดียวโดยรัฐบาลของประเทศเดียว เช่น การที่รัฐบาลสหรัฐฯ กักเรือสินค้าของคิวบา
2.1.2

วัตถุประสงค์ของการลงโทษทางเศรษฐกิจคืออะไร?

การลงโทษทางเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะกระทำ�โดยการจำ�กัดการค้า (นำ�เข้าหรือ
ส่งออกสินค้าหรือบริการ) กับฝ่ายที่เป็นเป้าหมาย และกีดกันไม่ให้ฝ่ายนั้นเข้าถึงสินทรัพย์ (เงินหรือทรัพย์สิน) เช่น เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ
กำ�หนดบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น กฎหมายของสหรัฐฯ มักห้ามบุคคลอเมริกัน (ตามที่ระบุไว้ด้านล
่าง) ไม่ให้มีส่วนร่วมในการทำ�ธุรกรรมใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับบทลงโทษ
2.1.3 เหตุใดการปฏิบัติตามกฎจึงสำ�คัญ?

การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ หรือแม้แต่ลกั ษณะของการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ อาจทำ�ให้บริษท
ั ตกอยูใ่ นความเสีย่ งร้ายแรงด้านกฎหมาย การเงิน และ
ชื่อเสียง รวมทั้งอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่ง
สำ�หรับทั้งบริษัทและพนักงานของบริษัท ในกรณีที่ร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการดำ�เนินคดีทางอาญา ในทำ�นองเดียวกัน พนักงานคนใด
ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจถูกลงโทษทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง
2.1.4

เว็บไซต์ด้านการลงโทษที่เป็นประโยชน์

หน้าหลักว่าด้วยการลงโทษของคณะกรรมาธิการยุโรป:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/sanctions_en

หน้าหลัก ว่าด้วยการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐฯ:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

หน้าหลักว่าด้วยการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
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2.

2.2

กฎหมายและข ้อบังคับการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ •

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา

เนือ่ งจากการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีผลต่อธุรกรรมข้ามพรมแดนทัว่ ทัง้ องค์กรของ TTI ซึง่ เกิดขึน
้ นอกสหรัฐอเมริกา (เช่น ใน
ลักษณะนอกอาณาเขต) นโยบายนี้จึงระบุถึงภาพรวมในเชิงลึกของแผนการลงโทษ
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
สำ�นักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (“OFAC”) ประจำ�กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดการและบังคับใช้
แผนการลงโทษหลักของสหรัฐฯ ต่อประเทศ องค์กร และบุคคลที่เป็นเป้าหมาย
การลงโทษของสหรัฐฯ มีผลกับ “บุคคลอเมริกัน” ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บุคคลอเมริกันคือบุคคลผู้เป็น
พลเมืองหรือเป็นผู้พำ�นักถาวรของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก รวมถึงบุคคลใดก็ตาม (แม้จะไม่ได้เป็นพลเมือง

หรือผู้พำ�นักถาวรของสหรัฐฯ) ที่พำ�นักอยู่ในสหรัฐอเมริกา สำ�หรับนิติบุคคลที่เป็นองค์กร บุคคลอเมริกันรวมถึงบริษัท
ในเครือในสหรัฐฯ ตลอดจนสาขาในสหรัฐฯ และต่างประเทศ เนื่องจากลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของโครงสร้าง
องค์กรทั่วโลกของ TTI บริษัทในเครือและสาขาในสหรัฐฯ และต่างประเทศของ TTI จึงถือว่าเป็น
บุคคลอเมริกันสำ�หรับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามการลงโทษของสหรัฐฯ
มีอสิ ระอย่างกว้างขวางในการตีความและบังคับใช้แผนการลงโทษโดยอิงจากจุดมุง่ หมายของรัฐบาล สหรัฐฯ โดยทัว่ ไป เป้าหมายของ
OFAC เป็นได้ทั้งประเทศหรือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ
OFAC

และบุคคลต้องห้าม (“บัญชี SDN”) ของ OFAC ทั้งนี้ ข้อจำ�กัดตามประเทศอาจแตกต่างกันไปตามแผนโดยเกี่ยวข้อง
กับฝ่ายที่มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN บุคคลอเมริกันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�ธุรกิจใด ๆ กับฝ่ายดังกล่าว (เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นกรณีพเิ ศษจาก OFAC ผ่านการอนุมตั ลิ ว่ งหน้า ใบอนุญาตจำ�เพาะ หรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรอืน
่ ๆ) การทำ�ธุรกิจต้องห้ามดัง
กล่าวรวมถึงการชำ�ระเงิน ผลกำ�ไร การจัดหาหรือการบริการใด ๆ หรืออื่น ๆ ข้อห้ามของบัญชี SDN ยังมีผลกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
50% หรือมากกว่าโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ใน SDN หนึ่งรายหรือมากกว่า แม้ว่าฝ่ายที่ต้องสงสัยไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีก็ตาม การใช้การลงโทษกับ
นิติบุคคลที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีเป็นการเฉพาะแต่อยู่ในความสนใจของ SDN การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (เช่น การทำ�ความเข้าใจโครงสร้างการครอบ
ครองของนิติบุคคลซึ่ง TTI ทำ�ธุรกิจด้วยหรือคาดว่าจะทำ�ธุรกิจด้วย) เป็นลักษณะสำ�คัญของนโยบายนี้ โดยขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่กำ�ลังพิจารณา
อาจต้องมีการยกระดับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะล่วงหน้าโดยฝ่ายกฎหมายของ TTI โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
ที่เจาะจงของธุรกรรมที่เสนอ หากมีคำ�ถามประการใดเกี่ยวกับการครอบครองของนิติบุคคล บุคลากรของ TTI ต้องขอการทบทวนและการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรึกษาทั่วไปของธุรกิจดังกล่าว รองประธานกลุ่ม
ฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล รวมถึงรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปของ TTI ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดต่อที่สำ�คัญ
กับนิติบุคคลที่ต้องสงสัย
ถือเป็นนโยบายของบริษัทเราที่จะงดเว้นการทำ�ธุรกิจกับนิติบุคคลที่อยู่ในบัญชี SDN หรือนิติบุคคลที่ถือครอง 50% หรือมากกว่าโดยผู้ที่
มีชื่ออยู่ใน SDN เว้นแต่จะได้รับอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก OFAC หรือโดยร่วมกัน
จากที่ปรึกษาทั่วไปของหน่วยธุรกิจดังกล่าว รองประธานกลุ่มฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล รวมถึงรองประธาน
และที่ปรึกษาทั่วไปของ TTI
บัญชี SDN มีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยครั้ง และดูได้ในเว็บไซต์ของ OFAC https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.
aspx นอกจากนี้ บัญชี SDN ยังเข้าดูได้ผ่านโซลูชันการกรอง
ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำ�นวนหนึ่งที่จัดทำ�โดยหน่วยธุรกิจทั่วทั้ง TTI และเครื่องมือค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ TTI ให้การอนุญาต (
เช่น Descartes)
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2.
2.2

กฎหมายและข ้อบังคับการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา

การลงโทษของ OFAC สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) ครอบคลุม (2) จำ�กัด และ (3) อิงตามบัญชี ตารางด้านล่างอธิบาย แต่ละหมวดหมู่โดยละเอียด
มากขึ้น พร้อมทั้งระบุรายชื่อประเทศเป้าหมายและแผนที่อิงตามบัญชี
หมวดหมู่

คำ�อธิบาย

เป้าหมาย / แผน 1
คิวบา
2. อิหร่าน
3. ภูมิภาคไครเมีย
1.

ครอบ คลุม

การลงโทษแบบครอบคลุมจะห้ามบุคคลอเมริกัน
ทำ�ธุรกิจในลักษณะใด ๆ กับประเทศที่ถูกลงโทษ
และรัฐบาลของประเทศดังกล่าว

(ภูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย)

เกาหลีเหนือ
5. ซีเรีย
6. เวเนซุเอลา
4.

คาบสมุทรบอลข่าน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. เบลารุส
3. บุรุนดี - ส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
6. อิรัก - ส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. เลบานอน - ส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. ลิเบีย
9. แม็กนิตสกี
10. มาลี - ส่วนที่เกี่ยวข้อง
11. นิการากัว - ส่วนเกี่ยวข้อง
12. การควบคุมการค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
13. โซมาเลีย
14. ซูดานและดาร์ฟูร์
15. เซาท์ซูดาน - ส่วนเกี่ยวข้อง
16. ยูเครน/รัสเซีย - ส่วนเกี่ยวข้อง
17. เยเมน - ส่วนเกี่ยวข้อง
18. ซิมบับเว
1.

จำ�กัด

แผนการลงโทษแบบจำ�กัดจะห้ามบุคคลอเมริกัน
เข้าร่วมในธุรกรรมบางประเภทหรือกับบุคคล
บางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศหรือภูมิภาค
โดยกิจกรรมที่ห้ามอาจแตกต่างกันในแต่ละแผน
อย่างไรก็ดี ในกรณีส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับ
แผนการลงโทษแบบจำ�กัดซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคล
หรือบริษัทที่มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN

การแทรกแซงจากต่างประเทศในการเลือกตั้ง
ของสหรัฐฯ
2. การก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย
3. การลักลอบค้ายาเสพติด
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพ
ทำ�ลายล้างสูง
5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางไซเบอร์
6. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
1.

อิงตามบัญชี

1

การลงโทษแบบอิงตามบัญชีจะห้ามบุคคลอเมริกน
ั
ทำ�ธุรกิจกับบุคคล นิตบิ คุ คล และองค์กรทีร่ ฐั บาล
สหรัฐฯ กำ�หนดเป็นเป้าหมาย เนือ่ งจากกิจกรรม
บางประการ เช่นเดียวกับแผนประเทศทีจ่ �ำ กัด
ฝ่ายทีเ่ ป็นเป้าหมายเหล่านีม้ ชี อ่ื อยูใ่ นบัญชี SDN

รายชื่อประเทศเป้าหมายและแผนที่อิงตามบัญชีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะแจ้งการเตือนตามที่จำ�เป็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น
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2.

2.3

กฎหมายและข ้อบังคับการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ

ข้อห้าม

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น มีแผนการลงโทษประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและขอบเขตแตกต่างกันออกไป แผนการลงโทษทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ บางแผนห้ามบุคคลอเมริกน
ั มีสว่ นร่วมในธุรกรรมทางธุรกิจเกือบทัง้ หมด กับหรือในประเทศทีถ่ กู ลงโทษ และแผน
อื่น ๆ ห้ามธุรกรรมหรือการทำ�ธุรกิจที่เจาะจงบางประการกับบางบุคคลเท่านั้น กฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามการทำ�ธุรกิจทั้งทางตรงและทาง
อ้อมกับประเทศที่ถูกลงโทษอย่างครอบคลุม และนิติบุคคลใด ๆ ที่มีชื่อในบัญชี
• ห้ามการทำ�ธุรกิจทางตรง - ห้ามมิให้บคุ คลอเมริกน
ั ทำ�ธุรกรรมทุกรูปแบบกับผูท
้ เี่ ป็นเป้าหมายของการลงโทษ ทัง้ ประเทศทีถ่ กู ลงโทษ
และทีม่ ชี อื่ ใน SDN ซึง่ รวมถึงการจัดหาสินค้า บริการ หรือผลประโยชน์อน
ื่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ผท
ู้ เี่ ป็นเป้าหมายไม่วา่ ในจุดใด
ของห่วงโซ่อปุ ทานของบริษท
ั โดยทัว่ ไปแล้วกฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามการนำ�เข้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากประเทศทีเ่ ป็นเป้าหมาย2
• ห้ามการทำ�ธุรกิจทางอ้อม
การอำ�นวยความสะดวก - โดยทัว่ ไปแล้วกฎหมายสหรัฐฯ ห้ามมิให้บคุ คลอเมริกน
ั ให้ “การอนุมตั ห
ิ รือการอำ�นวยความสะดวก” แก่บคุ คล
ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันในการทำ�ธุรกิจกับประเทศหรือฝ่ายที่ถูกลงโทษ เช่น บุคคลอเมริกันจะถือว่า “อำ�นวยความสะดวก” ในการทำ�
ธุรกิจแก่ประเทศ ที่ถูกลงโทษโดยการโอนธุรกิจที่ถูกห้ามไปยังนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน โดยทั่วไปแล้วข้อห้ามนี้จะกีดกันการ
อนุมัติ การสนับสนุนเงิน หรือการสนับสนุนอื่น ๆ สำ�หรับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคหรือทางการปฏิบัติใด ๆ
จากบริษัทของสหรัฐฯ
การหลบเลี่ยง - โดยทั่วไปแล้วกฎหมายสหรัฐฯ ห้ามธุรกรรมที่เป็นการหลบเลี่ยง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบเป็นการหลบเลี่ยง
ข้อห้ามอื่น ๆ ของ OFAC เช่น หากการลงโทษของสหรัฐฯ ห้ามมิให้บริษัททำ�ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง บริษัทต้องไม่ช่วยเหลือลูกค้าใน
การหาวิธีการอื่นเพื่อทำ�ธุรกรรมนั้นให้สำ�เร็จ

2

ข้อห้ามนี้โดยทั่วไปไม่มีผลต่อสินค้าที่มีต้นกำ�เนิดในประเทศเป้าหมายซึ่งได้ “แปรสภาพอย่างเพียงพอ” ในประเทศที่สาม
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2.

2.4

กฎหมายและข ้อบังคับการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ

การบังคับใช้

การลงโทษของ OFAC เป็นความรับผิดที่เข้มงวดและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลหรือบริษัททราบหรือไม่ ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่ว่าจะมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจมีโทษทางแพ่งและทางอาญาต่อบุคคลหรือ
บริษัท ทั้งนี้ บทลงโทษสำ�หรับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ การลงโทษของสหรัฐฯ นั้นแตกต่างกันออกไป แต่อาจมีผลรุนแรง
ความรับผิดส่วนบุคคล
บุคคลอาจถูกปรับทางแพ่งสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ตอ่ การฝ่าฝืนหนึง่ ครัง้ บุคคลทีจ่ งใจฝ่าฝืนมาตรการลงโทษ ของสหรัฐฯ อาจได้รบั โทษ
ทางอาญา ซึง่ ได้แก่ การปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ และ/หรือจำ�คุกสูงสุด 20 ปี ต่อการฝ่าฝืนหนึง่ ครัง้ นอกจากนี้ พนักงานทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
นโยบายนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย จนถึงและรวมถึงการเลิกจ้างและการสูญเสียผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
2.4.1

ความรับผิดและความเสียหายต่อชื่อเสียงสาธารณะของ TTI
บริษัทอาจถูกปรับทางแพ่งสูงสุด 250,000 ดอลลาร์ต่อการฝ่าฝืนหนึ่งครั้ง รวมทั้งอาจมีการฟ้องคดีอาญาและปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์
สำ�หรับการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับการลงโทษของสหรัฐฯ แต่ละครั้ง นอกจากนี้การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจทำ�ให้บริษัทได้รับคำ�สั่ง
ทางราชการให้งดเว้นการกระทำ� และถูกกีดกันจากการดำ�เนินธุรกิจกับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐ สุดท้ายนี้ การฝ่าฝืนอาจส่งผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท และอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในด้านความซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่และผู้
อำ�นวยการที่มีส่วนร่วมในการฝ่าฝืมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ อาจได้รับโทษทางแพ่ง หรือทางอาญาเช่นกันสำ�หรับการกระทำ�ของตน
2.4.2

การลงโทษทางเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป/สหภาพยุโรป
การลงโทษทางเศรษฐกิจคือวิธกี ารทีส่ �ำ คัญของนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมัน
่ คงของสหภาพยุโรป (“EU”) (คลิก https://
eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้) สหภาพยุโรปจึงมีการนำ�
ไปใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศที่ครอบคลุม
2.4.3

และยุทธศาสตร์ความมัน
่ คงของประเทศ เพือ่ ส่งเสริมสันติภาพและความมัน
่ คงระหว่างประเทศ ในทำ�นองเดียวกับ แผนการลงโทษของ
สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ EU ใช้การลงโทษเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือการดำ�เนินงานของรัฐบาล นิติบุคคล กลุ่ม องค์กร
และ/หรือบุคคลที่เป็นเป้าหมาย (รวมถึงการห้ามการขายอาวุธ ข้อจำ�กัดทางการค้า เช่น ห้ามการนำ�เข้าและส่งออก ข้อจำ�กัดทางการเงิน
และการจำ�กัดการเคลื่อนย้ายของผู้คนผ่านการระงับวีซ่าหรือการเดินทาง) มาตรการลงโทษของ EU นำ�ไปใช้ในลักษณะที่ลดผลกระทบ
ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ที่เป็นเป้าหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ(คลิก https://sanctionsmap.eu/#/main สำ�หรับแผนที่ของประเทศที่ปัจจุบันอยู่ภาย
ใต้การลงโทษของ EU)
กฎหมายและข้อบังคับ ควบคุมการนำ�เข้าและส่งออกในสหรัฐฯ และนอกสหรัฐฯ
เกือบทุกประเทศที่ TTI จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้หรือดำ�เนินธุรกิจด้วย กำ�หนดการควบคุมการนำ�เข้าและส่งออก เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ด้านความมั่นคงของประเทศและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของนโยบายการต่างประเทศ หลาย ๆ ประเทศเหล่านี้ยังเข้าร่วมในระบอบการ
ควบคุมการส่งออกสากลต่าง ๆ (เช่น ข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement)) เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพทำ�ลาย
ล้างสูง และป้องกันการทำ�ลายความมัน
่ คงในการรวบรวมอาวุธตามแบบและวัสดุทเี่ กีย่ วข้อง เช่น ในสหรัฐอเมริกา สำ�นักอุตสาหกรรมและ
ความมัน
่ คง (“BIS”) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ควบคุมการส่งออกและการส่งกลับสินค้าเพือ่ การพาณิชย์ (เช่น ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ และบริการของ TTI) สินค้าที่ใช้ได้สองทาง และยุทโธปกรณ์บางประการ สำ�นัก ศุลกากรและป้องกันพรหมแดนสหรัฐฯ ของ
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ควบคุมการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ของ TTI ในสหรัฐฯ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย
2.4.4

และข้อบังคับ ของกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในสหราชอาณาจักร หน่วยงานที่มีอำ�นาจตัดสิน
ในการส่งออกสินค้าเพื่อการพาณิชย์ที่ใช้ได้สองทางคือ กรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงธุรกิจ พลังงาน และ
ยุทธศาสตร์ดา้ นอุตสาหกรรม (“BEIS”) แม้วา่ ผลิตภัณฑ์ของ TTI เป็นไปเพือ่ การพาณิชย์โดยธรรมชาติ แต่ TTI ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ลงโทษ
ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมา และข้อบังคับที่ควบคุมการนำ�เข้า/ส่งออก เมื่อดำ�เนินการนำ�
เข้าหรือส่งออกเพื่อรับรองถึงการปฏิบัติตามกฎ
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3.

ข ้อกำ�หนดนโยบาย •

นโยบายนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไป เนื่องจากครอบคลุมบริษัท TTI ทั้งหมด พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและปฏิบัติ
ตามนโยบายนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเสริมด้วยขั้นตอนสำ�หรับการนำ�ไปปฏิบัติเมื่อจำ�เป็น
3.1

การประเมินความเสี่ยงของกฎหมายการค้าสากล ข้อบังคับ และการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ

การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบจะดำ�เนินการเพื่อระบุความเสี่ยงในนโยบาย พร้อมทั้งขั้นตอนและการปฏิบัติการของบริษัท
รวมถึงลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มอบให้ การเข้าถึงเว็บไซต์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ขั้นตอนสำ�หรับการตรวจสอบผู้จำ�หน่ายที่
จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของบริษัท) สื่อกลาง คู่ค้า การทำ�ธุรกรรม และตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ เพื่อ
กำ�หนดการคัดกรองทีเ่ หมาะสมและขัน
้ ตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ รองประธานกลุม่ ของฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล พร้อม
ด้วยที่ปรึกษาทั่วไปด้านการตรวจสอบภายใน
และหน่วยธุรกิจ จะดำ�เนินการหรือจัดให้มีการดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงเป็นครั้งคราว และ/หรือการตรวจสอบเพื่อประเมินว่ามีก
า เปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือไม่ด้านกฎหมาย การปฏิบัติ หรือธุรกิจ ซึ่งจะรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ ขั้นตอนที่จำ�เป็นจะดำ�เนินการ
เพือ่ จัดการการปรับเปลีย่ นใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเฉพาะการแก้ไขนโยบาย การฝึกอบรมซ้�ำ ภายใต้นโยบาย และการแก้ไขความบกพร่องใ
ด ๆ เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎ
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3.
3.2

ข ้อกำ�หนดนโยบาย

การควบคุมภายใน

บริษท
ั TTI แต่ละแห่งควรจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีส่ มเหตุสมผล เพือ่ สร้างความมัน
่ ใจในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีบ่ งั คับ
ใช้ทั้งหมด รวมถึงนโยบายนี้ รองประธานกลุ่มของฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากลจะให้คำ�แนะนำ�ที่จำ�เป็น ซึ่งส่วนงานธุรกิจ TTI อาจ
จำ�เป็นต้องใช้นโยบายและการควบคุมภายในที่ปรับให้เหมาะสม กับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการควบคุมการส่งออก/นำ�เข้า ข้อบังคับ และมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมบริษัท TTI แต่ละแห่งจะต้องมี
กระบวนการจัดการตามความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองฝ่ายที่ TTI ทำ�สัญญา
หรือมีส่วนร่วมในการทำ�ธุรกรรมใด ๆ จากบัญชี SDN และประเทศที่ถูกลงโทษ ตลอดจนบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งถูกปฏิเสธ ตัด
สิทธิ์ หรือถูกสั่งห้าม หรือถูกลงโทษก่อนที่จะเข้าทำ�สัญญาใด ๆ หรือดำ�เนินธุรกรรมกับฝ่ายนั้น TTI สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถคัดกรองธุรกรรมได้ตามเวลาจริง
บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ บริษัท TTI มีการติดต่อ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพาะลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้จำ�หน่าย ผู้จัดหา และพนักงา
น ควรได้รบั การคัดกรองจากบัญชี SDN และบัญชีรายชือ่ อืน
่ ๆ ทีอ่ า้ งอิงข้างต้นเพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่า สอดคล้องกับนโยบายนี้ ในการเชือ่ มต่อกับ
การคัดกรองดังกล่าว ข้อมูลของบุคคลภายนอก (เช่น ชื่อและที่อยู่ รวมถึงประเทศ) ควรได้รับการคัดกรองก่อนการติดต่อที่มีความสำ�คัญ
กับนิติบุคคลหรือบุคคล ซึ่งหมายถึง ก่อนเข้าทำ�ธุรกิจกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ข้อมูลของบุคคลภายนอกในฐานข้อมูลของบริษ
ัท TTI แต่ละแห่ง
ควรได้รับการคัดกรองเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้น (เช่น ในกรณีที่ บุคคลภายนอกดังกล่าว
ถูกเพิ่มเข้าในบัญชี SDN) ในบางกรณี อาจมีการพิจารณาเมื่อข้อมูลของบุคคลภายนอก
ควรได้รบั การคัดกรองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล (เช่น การเปลีย่ นชือ่ หรือทีอ่ ยู)่ ฝ่ายกฎหมายของ TTI กำ�หนดให้ธรุ กิจของ TTI ทัง้ หมด
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ
หรือการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประเทศหรือบุคคลที่ถูกลงโทษ (รวมถึงบัญชีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถูก
ปฏิเสธ ตัดสิทธิ์ หรือสัง่ ห้าม หรือถูกลงโทษ) ให้ทปี่ รึกษาทัว่ ไปของหน่วยธุรกิจ รองประธานกลุม่ ฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากลของ TTI
รวมถึงรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปของ TTI ทราบเรื่อง เพื่อทำ�การตรวจสอบและตัดสิน และ/หรือสืบสวนตามที่เหมาะสม
การคัดกรองมักมีผลเป็น “การตรวจพบที่เป็นเท็จ” กล่าวคือชื่อตรงกับ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ข้อมูลในบัญชี SDN แต่ในความเป็นจริง
แล้วไม่ใช่นิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อในบัญชี SDN หาก “การตรวจพบ” น่าสงสัย ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อหัวหน้าฝ่ายการ
ปฏิบตั ติ ามกฎด้านการค้าของหน่วยธุรกิจ เพือ่ พิจารณาว่า “การตรวจพบ” นัน
้ เป็น “จริง” หรือ “เท็จ” และแนะนำ�การดำ�เนินการทีเ่ หมาะ
สม หากยังคงมีข้อสงสัยอยู่หรือมีการฝ่าฝืน ที่ต้องสงสัยเกิดขึ้น หัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามกฎด้านการค้าของหน่วยธุรกิจจะส่งเรื่องดัง
กล่าวไปยังรองประธานกลุ่ม
ฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล ซึ่งจะส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปยังรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปหากมีการรับรอง
เพื่อการตัดสินในขั้นสุดท้าย - รวมถึงการเปิดเผยต่อ OFAC หากบริษัท TTI ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกให้ปฏิบัติงานบางอย่าง บริษัท TTI
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการภายนอกที่ถูกว่าจ้างรายดังกล่าวได้ดำ�เนินการคัดกรองหรือควบคุมใด ๆ ตามที่นโยบายนี้กำ�หนดให้
บริษัทที่ดำ�เนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม สัญญาการว่าจ้างภายนอกในอนาคต ที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันนี้ (รวมถึงการ
ต่ออายุ การขยายระยะเวลา หรือการแก้ไขสัญญาว่าจ้างภายนอกที่มีอยู่) ควรมีข้อกำ�หนดของสัญญาที่มีผลผูกมัดและบังคับใช้ได้เกี่ยวกับ
ข้อผูกพันของบุคคลที่สามในการคัดกรองและควบคุม TTI ควรสังเกตการณ์ ประเมิน และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลที่
สาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการ และการควบคุมภายในที่นำ�ไปใช้ รองประธานกลุ่มฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล
จะรับผิดชอบ
ส่วนงานการสังเกตการณ์การปฏิบัติตามกฎร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน (หรือตัวแทน) รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหรือการตรวจ
สอบทีบ่ ริษท
ั TTI แต่ละแห่งนำ�ไปใช้ จะจัดทำ�โดยรองประธานกลุม่ ฝ่ายกำ�กับดูแล การค้าระดับสากล (หรือตัวแทน) และปรับตามทีเ่ หมาะ
สมกับ TTI หากพบจุดอ่อน รองประธานกลุ่มฝ่ายกำ�กับดูแล การค้าระดับสากลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทดำ�เนินการแก้ไขโดยทันที
เพื่อจัดการกับสาเหตุของปัญหาร่วมกับ ผู้ตรวจสอบภายใน
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3.
3.3

ข ้อกำ�หนดนโยบาย

การฝึกอบรม

รองประธานกลุ่มฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล (หรือตัวแทน) จะรับผิดชอบส่วนงานการฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎภายใต้นโยบายนี้
โดยตำ�แหน่งนีจ้ ะมีความรับผิดชอบหลักในการเตรียมการและเผยแพร่โครงการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานของ TTI ทีเ่ กีย่ วข้องทุกคน รวม
ทั้งช่วยบริษัทต่าง ๆ ของ TTI ในการสื่อสารและการฝึกอบรม อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานเหล่านัน
้ ซึง่ มีหน้าที่ นำ�ข้อกำ�หนดของนโยบายนีไ้ ปปรับใช้ หน่วยธุรกิจควรเก็บบันทึกการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการทัง้ หมด
รวมถึงชื่อ ตำ�แหน่ง และข้อมูลติดต่อของ ผู้รับการฝึกอบรมแต่ละคน ตลอดจนชื่อหลักสูตรและระยะเวลาของการฝึกอบรม
3.4

การขัดกันแห่งกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ (กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออก/นำ�เข้า) ที่กำ�หนดโดยประเทศหนึ่งค้าน
กับประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศและนโยบายการต่างประเทศของตน (เช่น บทกฎหมายประเภทข้อจำ�กัด)
ตัวอย่างที่เด่นชัด ได้แก่ การค้านของแคนาดา ต่อการสั่งห้ามซื้อขายกับคิวบาของสหรัฐฯ ฝ่ายเดียว ความขัดแย้งเหล่านี้แสดงให้เห็น
อุปสรรคที่ไม่ปกติด้านการปฏิบัติตามกฎของบริษัทที่ทำ�ธุรกิจในระดับสากล ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งลักษณะนี้ ควรส่งเรื่อง
ต่อให้รองประธานฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากล เพือ่ จัดการกับความเสีย่ งทางกฎหมายทีอ่ าจเกิดขึน
้ ภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ทงั้ หมด
3.5

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ที่ปรึกษาทั่วไป ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไป หรือรองประธานฝ่ายกำ�กับดูแลการค้าระดับสากลของ TTI (หรือตัวแทน) ควรประเมินความเพียง
พอขอนโยบายเป็นระยะ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำ�หรับนโยบาย

Complaint Resolution Policy and Procedure
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