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Complaint Resolution Policy and Procedure 1

นโยบ�ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

• อธิบ�ยกฎหม�ยควบคุมก�รส่งออก/นำ�เข้� ข้อบังคับ และก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจ

• กำ�หนดกฎ ม�ตรฐ�น และคว�มค�ดหวังที ่TTI รวมท้ังผูจ้ดัห�ของบรษิทัต้องปฏบิติัต�ม เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่บรษิทัยงัคงปฏบิติัต�มกฎหม�ย
ควบคุมก�รส่งออก/นำ�เข้� ข้อบังคับ และกฎหม�ยก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจที่บังคับใช้ทั้งหมด

• จัดทำ�แนวท�งสำ�หรับพนักง�นและผู้จัดห�ของ TTI เพื่อช่วยในก�รกำ�หนดขั้นตอนและก�รดำ�เนินก�รเพื่อรักษ�ก�รปฏิบัติต�มกฎ

สำ�หรับคำ�ถ�มเกีย่วกบันโยบ�ยนี ้หรือธรุกรรมก�รค้�ระดบัส�กลหรือเร่ืองใด ๆ  กรุณ�ตดิตอ่ Tim Rolland รองประธ�นกลุม่ฝ�่ยกำ�กบัดแูล
ก�รค้�ระดับส�กล ท่ี tim.rolland@ttihq.com หรือท�งโทรศัพท์มือถือ(หรือข้อคว�ม) ที่สำ�นักง�นใหญ่ในสหรัฐอเมริก�ของ TTI ในฟอร์
ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริด� ที่หม�ยเลข +1.954.551.8205    

นโยบ�ยนี้บังคับใช้กับ

• พนักง�นของ TTI ทุกคนในสถ�นที่ปฏิบัติง�นและหน่วยง�นทั้งหม  รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และหน่วยง�นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่ง TTI ถือครองผลประโยชน์ห้�สิบ (50) เปอร์เซ็นต์หรือม�กกว่� (เรียกรวมกันว่� “TTI”)

• ผู้จัดห�ของ TTI ทั้งหมด รวมถึงผู้จัดห�โดยอ้อมที่จำ�หน่�ยให้กับผู้จัดห�ของ TTI ณ จุดใดก็ต�ม ในห่วงโซ่อุปท�น

บริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรี้ส์ จำ�กัด (“TTI” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมสูงสุด รวมถึงกฎหม�ย กฎ
 และข้อบังคับที่บังคับใช้  กฎหม�ยและข้อบังคับควบคุมก�รส่งออกและนำ�เข้� รวมถึงก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจ คือวิธีก�รด้�นนโยบ�ย
ต่�งประเทศที่รัฐบ�ลใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์

ด้�นคว�มมั่นคงของประเทศ ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ก�รไม่แพร่ขย�ยอ�วุธนิวเคลียร์ ก�รควบคุมอ�ชญ�กรรม และสิทธิมนุษยชน    

1.1  บทนำา

1.2  วัตถุประสงค์

1.3  การบังคับใช้

1. ภาพรวม •
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2. กฎหมายและขอ้บงัคบัการลงโทษทาง 
     เศรษฐกจิ •

2.1.1  การลงโทษทางเศรษฐกิจคืออะไร?

ก�รลงโทษท�งเศรษฐกจิคือวธีิก�รทีรั่ฐบ�ลและองค์กรข้�มช�ตใิชเ้พือ่พย�ย�มเปลีย่นพฤตกิรรมของเป�้หม�ยทีถ่กูลงโทษ กฎหม�ยและ
ข้อบังคับก�รลงโทษมีขอบเขตที่แตกต่�งกันอย่�งกว้�งขว�ง เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้�นคว�มมั่นคงแห่งช�ติและนโยบ�ยต่�ง
ประเทศ ซึง่เปลีย่นแปลงต�มสถ�นก�รณแ์ละเวล�  โดยท่ัวไป ก�รลงโทษท�งเศรษฐกจิจะพุง่เป�้ไปทีร่ฐับ�ล บคุคล หรอืนติบุิคคลทีถ่กูมอง
ว�่เปน็ภยัคกุค�มหรอืละเมดิบรรทดัฐ�นระหว่�งประเทศ ก�รลงโทษท�งเศรษฐกจิอ�จเปน็แบบหล�ยฝ�่ย กล�่วคือ ประก�ศใชโ้ดยสหภ�พ
ยุโรปหรือสหประช�ช�ติ หรือประก�ศใช้เพียงฝ่�ยเดียวโดยรัฐบ�ลของประเทศเดียว เช่น ก�รที่รัฐบ�ลสหรัฐฯ กักเรือสินค้�ของคิวบ�  

2.1.2  วัตถุประสงค์ของการลงโทษทางเศรษฐกิจคืออะไร?

ก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะกระทำ�โดยก�รจำ�กัดก�รค้� (นำ�เข้�หรือ
ส่งออกสินค้�หรือบริก�ร) กับฝ่�ยที่เป็นเป้�หม�ย และกีดกันไม่ให้ฝ่�ยนั้นเข้�ถึงสินทรัพย์ (เงินหรือทรัพย์สิน) เช่น เมื่อรัฐบ�ลสหรัฐฯ 
กำ�หนดบทลงโทษท�งเศรษฐกิจต่อประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น กฎหม�ยของสหรัฐฯ มักห้�มบุคคลอเมริกัน (ต�มที่ระบุไว้ด้�นล 
่�ง) ไม่ให้มีส่วนร่วมในก�รทำ�ธุรกรรมใด ๆ หรือให้บริก�รใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับบทลงโทษ  

2.1.3  เหตุใดการปฏิบัติตามกฎจึงสำาคัญ?

ก�รไมป่ฏบิตัติ�มกฎ หรือแมแ้ตล่กัษณะของก�รไมป่ฏบัิตติ�มกฎ อ�จทำ�ใหบ้รษิทัตกอยูใ่นคว�มเสีย่งร�้ยแรงด�้นกฎหม�ย ก�รเงนิ และ
ชื่อเสียง รวมทั้งอ�จส่งผลให้มีก�รลงโทษท�งแพ่ง

สำ�หรับทั้งบริษัทและพนักง�นของบริษัท  ในกรณีที่ร้�ยแรงอ�จส่งผลให้มีก�รดำ�เนินคดีท�งอ�ญ�  ในทำ�นองเดียวกัน พนักง�นคนใด
ที่ฝ่�ฝืนนโยบ�ยนี้อ�จถูกลงโทษท�งวินัยจนถึงและรวมถึงก�รเลิกจ้�ง

2.1.4  เว็บไซต์ด้านการลงโทษที่เป็นประโยชน์

หน้�หลักว่�ด้วยก�รลงโทษของคณะกรรม�ธิก�รยุโรป:

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

หน้�หลัก ว่�ด้วยก�รลงโทษของรัฐบ�ลสหรัฐฯ:

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

หน้�หลักว่�ด้วยก�รลงโทษของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ:

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

2.1  คำาถามที่พบบ่อย
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เนือ่งจ�กก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มผีลตอ่ธรุกรรมข�้มพรมแดนทัว่ทัง้องคก์รของ TTI ซึง่เกดิขึน้นอกสหรฐัอเมรกิ� (เช่น ใน
ลักษณะนอกอ�ณ�เขต) นโยบ�ยนี้จึงระบุถึงภ�พรวมในเชิงลึกของแผนก�รลงโทษ

ท�งเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  

สำ�นักง�นควบคุมสินทรัพย์ต่�งประเทศ (“OFAC”) ประจำ�กระทรวงก�รคลังสหรัฐอเมริก� เป็นผู้จัดก�รและบังคับใช้

แผนก�รลงโทษหลักของสหรัฐฯ ต่อประเทศ องค์กร และบุคคลที่เป็นเป้�หม�ย  

ก�รลงโทษของสหรัฐฯ มีผลกับ “บุคคลอเมริกัน” ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมด�และนิติบุคคล บุคคลอเมริกันคือบุคคลผู้เป็น

พลเมืองหรือเป็นผู้พำ�นักถ�วรของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก รวมถึงบุคคลใดก็ตาม (แม้จะไม่ได้เป็นพลเมือง

หรือผู้พำ�นักถ�วรของสหรัฐฯ) ที่พำานักอยู่ในสหรัฐอเมริกา  สำ�หรับนิติบุคคลที่เป็นองค์กร บุคคลอเมริกันรวมถึงบริษัท

ในเครือในสหรัฐฯ ตลอดจนส�ข�ในสหรัฐฯ และต่�งประเทศ เนื่องจ�กลักษณะก�รพึ่งพ�อ�ศัยกันของโครงสร้�ง

องค์กรทั่วโลกของ TTI บริษัทในเครือและสาขาในสหรัฐฯ และต่างประเทศของ TTI จงึถือว่าเป็น

บุคคลอเมริกันสำาหรับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามการลงโทษของสหรัฐฯ 

OFAC มอีสิระอย�่งกว�้งขว�งในก�รตคีว�มและบงัคับใช้แผนก�รลงโทษโดยองิจ�กจุดมุง่หม�ยของรฐับ�ล สหรฐัฯ โดยทัว่ไป เป�้หม�ยของ 
OFAC เป็นได้ทั้งประเทศหรือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับต�มองเป็นพิเศษ

และบุคคลต้องห้�ม (“บัญชี SDN”) ของ OFAC ทั้งนี้ ข้อจำ�กัดต�มประเทศอ�จแตกต่�งกันไปต�มแผนโดยเกี่ยวข้อง

กับฝ่�ยที่มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN บุคคลอเมริกันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำาธุรกิจใด ๆ กับฝ่�ยดังกล่�ว (เว้นแต่ได้รับอนุญ�ต

เป็นกรณีพเิศษจ�ก OFAC ผ�่นก�รอนมุตัลิว่งหน�้ ใบอนญุ�ตจำ�เพ�ะ หรือก�รอนญุ�ตเป็นล�ยลกัษณอ์กัษรอืน่ ๆ ) ก�รทำ�ธุรกจิตอ้งห�้มดงั
กล่�วรวมถึงก�รชำ�ระเงิน ผลกำ�ไร ก�รจัดห�หรือก�รบริก�รใด ๆ หรืออื่น ๆ ข้อห้ามของบัญช ี SDN ยังมีผลกับนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ 
50% หรือมากกว่าโดยผู้ที่มีชื่ออยู่ใน SDN หนึ่งรายหรือมากกว่า แม้ว่าฝ่ายที่ต้องสงสัยไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีก็ตาม ก�รใช้ก�รลงโทษกับ
นิติบุคคลที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีเป็นก�รเฉพ�ะแต่อยู่ในคว�มสนใจของ SDN ก�รตรวจสอบวิเคร�ะห์สถ�นะ (เช่น ก�รทำ�คว�มเข้�ใจโครงสร้�งก�รครอบ

ครองของนิติบุคคลซึ่ง TTI ทำ�ธุรกิจด้วยหรือค�ดว่�จะทำ�ธุรกิจด้วย) เป็นลักษณะสำ�คัญของนโยบ�ยนี้ โดยขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่กำ�ลังพิจ�รณ� 
อ�จต้องมีก�รยกระดับก�รตรวจสอบวิเคร�ะห์สถ�นะล่วงหน้�โดยฝ่�ยกฎหม�ยของ TTI โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง

ที่เจ�ะจงของธุรกรรมที่เสนอ ห�กมีคำ�ถ�มประก�รใดเกี่ยวกับก�รครอบครองของนิติบุคคล บุคล�กรของ TTI ต้องขอก�รทบทวนและก�ร
อนุมัติเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กที่ปรึกษ�ทั่วไปของธุรกิจดังกล่�ว รองประธ�นกลุ่ม

ฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กล รวมถึงรองประธ�นและที่ปรึกษ�ทั่วไปของ TTI ก่อนที่จะเริ่มต้นก�รติดต่อที่สำ�คัญ

กับนิติบุคคลที่ต้องสงสัย   

ถือเป็นนโยบ�ยของบริษัทเร�ที่จะงดเว้นก�รทำ�ธุรกิจกับนิติบุคคลที่อยู่ในบัญชี SDN หรือนิติบุคคลที่ถือครอง 50% หรือม�กกว่�โดยผู้ที่
มีชื่ออยู่ใน SDN เว้นแต่จะได้รับอนุมัติล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก OFAC หรือโดยร่วมกัน

จ�กที่ปรึกษ�ทั่วไปของหน่วยธุรกิจดังกล่�ว รองประธ�นกลุ่มฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กล รวมถึงรองประธ�น

และที่ปรึกษ�ทั่วไปของ TTI

บัญชี SDN มีก�รปรับปรุงข้อมูลบ่อยครั้ง และดูได้ในเว็บไซต์ของ OFAC https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.

aspx นอกจ�กนี้ บัญชี SDN ยังเข้�ดูได้ผ่�นโซลูชันก�รกรอง

ในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำ�นวนหน่ึงท่ีจัดทำ�โดยหน่วยธุรกิจทั่วทั้ง TTI และเครื่องมือค้นห�ผ่�นอินเทอร์เน็ตท่ี TTI ให้ก�รอนุญ�ต (
เช่น Descartes)   

2.2  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา 

2. กฎหมายและขอ้บงัคบัการลงโทษทาง 
     เศรษฐกจิ •
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ก�รลงโทษของ OFAC ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้ (1) ครอบคลุม (2) จำ�กัด และ (3) อิงต�มบัญชี  ต�ร�งด้�นล่�งอธิบ�ย แต่ละหมวดหมู่โดยละเอียด
ม�กขึ้น พร้อมทั้งระบุร�ยชื่อประเทศเป้�หม�ยและแผนที่อิงต�มบัญชี

หมวดหมู่ คำาอธิบาย เป้าหมาย / แผน 1

ครอบ คลุม

ก�รลงโทษแบบครอบคลุมจะห้�มบุคคลอเมริกัน

ทำ�ธุรกิจในลักษณะใด ๆ กับประเทศที่ถูกลงโทษ

และรัฐบ�ลของประเทศดังกล่�ว

1. คิวบา

2. อิหร่าน

3. ภูมิภาคไครเมีย  
   (ภูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย)

4. เกาหลีเหนือ

5. ซีเรีย

6. เวเนซุเอลา

จำากัด

แผนก�รลงโทษแบบจำ�กัดจะห้�มบุคคลอเมริกัน

เข้�ร่วมในธุรกรรมบ�งประเภทหรือกับบุคคล

บ�งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศหรือภูมิภ�ค  
โดยกิจกรรมที่ห้�มอ�จแตกต่�งกันในแต่ละแผน 
อย่�งไรก็ดี ในกรณีส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับ

แผนก�รลงโทษแบบจำ�กัดซึ่งมุ่งเป้�ไปที่บุคคล

หรือบริษัทที่มีชื่ออยู่ในบัญชี SDN

1. 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

อิงตามบัญชี

ก�รลงโทษแบบอิงต�มบัญชีจะห้�มบุคคลอเมริกัน
ทำ�ธุรกิจกับบุคคล นิติบุคคล และองค์กรท่ีรัฐบ�ล
สหรัฐฯ กำ�หนดเป็นเป้�หม�ย เน่ืองจ�กกิจกรรม
บ�งประก�ร เช่นเดียวกับแผนประเทศท่ีจำ�กัด 
ฝ่�ยท่ีเป็นเป้�หม�ยเหล่�น้ีมีช่ืออยู่ในบัญชี SDN

1. การแทรกแซงจากต่างประเทศในการเลือกตั้ง 
     ของสหรัฐฯ

2. การก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้าย

3. การลักลอบค้ายาเสพติด

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพ 
     ทำาลายล้างสูง

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางไซเบอร์

6. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

1 ร�ยชื่อประเทศเป้�หม�ยและแผนที่อิงต�มบัญชีนี้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะแจ้งก�รเตือนต�มที่จำ�เป็นเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่�วเกิดขึ้น

2.2  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกา 

2. กฎหมายและขอ้บงัคบัการลงโทษทาง 
     เศรษฐกจิ
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2 ข้อห้�มนี้โดยทั่วไปไม่มีผลต่อสินค้�ที่มีต้นกำ�เนิดในประเทศเป้�หม�ยซึ่งได้ “แปรสภ�พอย่�งเพียงพอ” ในประเทศที่ส�ม

ต�มที่อธิบ�ยไว้ข้�งต้น มีแผนก�รลงโทษประเภทต่�ง ๆ ซ่ึงมีคว�มหล�กหล�ยและขอบเขตแตกต่�งกันออกไป แผนก�รลงโทษท�ง
เศรษฐกจิของสหรฐัฯ บ�งแผนห�้มบคุคลอเมรกัินมสีว่นรว่มในธรุกรรมท�งธรุกจิเกอืบท้ังหมด กบัหรือในประเทศท่ีถกูลงโทษ และแผน
อื่น ๆ ห้�มธุรกรรมหรือก�รทำ�ธุรกิจที่เจ�ะจงบ�งประก�รกับบ�งบุคคลเท่�นั้น กฎหม�ยของสหรัฐฯ ห้�มก�รทำ�ธุรกิจทั้งท�งตรงและท�ง
อ้อมกับประเทศที่ถูกลงโทษอย่�งครอบคลุม และนิติบุคคลใด ๆ ที่มีชื่อในบัญชี 

• หา้มการทำาธรุกจิทางตรง - ห�้มมใิห้บคุคลอเมรกินัทำ�ธรุกรรมทกุรปูแบบกบัผูท้ีเ่ปน็เป�้หม�ยของก�รลงโทษ ทัง้ประเทศทีถ่กูลงโทษ
และทีม่ชีือ่ใน SDN ซ่ึงรวมถึงก�รจดัห�สนิค�้ บริก�ร หรือผลประโยชนอ์ืน่ทัง้ท�งตรงและท�งออ้ม ใหแ้กผู่ท้ีเ่ปน็เป�้หม�ยไมว่�่ในจดุใด
ของหว่งโซอ่ปุท�นของบรษิทั  โดยทัว่ไปแลว้กฎหม�ยของสหรฐัฯ ห�้มก�รนำ�เข�้ทัง้ท�งตรงและท�งออ้มจ�กประเทศทีเ่ปน็เป�้หม�ย2

• ห้ามการทำาธุรกิจทางอ้อม 

 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก - โดยทัว่ไปแลว้กฎหม�ยสหรฐัฯ ห�้มมิใหบ้คุคลอเมริกันให ้“ก�รอนุมัตหิรือก�รอำ�นวยคว�มสะดวก” แกบ่คุคล
ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันในก�รทำ�ธุรกิจกับประเทศหรือฝ่�ยที่ถูกลงโทษ เช่น บุคคลอเมริกันจะถือว่� “อำ�นวยคว�มสะดวก” ในก�รทำ�
ธุรกิจแก่ประเทศ ที่ถูกลงโทษโดยก�รโอนธุรกิจที่ถูกห้�มไปยังนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน โดยทั่วไปแล้วข้อห้�มนี้จะกีดกันก�ร
อนุมัติ ก�รสนับสนุนเงิน หรือก�รสนับสนุนอื่น ๆ สำ�หรับธุรกรรมดังกล่�ว รวมถึงก�รสนับสนุนท�งเทคนิคหรือท�งก�รปฏิบัติใด ๆ 
จ�กบริษัทของสหรัฐฯ

 ก�รหลบเลี่ยง - โดยทั่วไปแล้วกฎหม�ยสหรัฐฯ ห้�มธุรกรรมที่เป็นก�รหลบเลี่ยง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบเป็นก�รหลบเลี่ยง
ข้อห้�มอื่น ๆ ของ OFAC เช่น ห�กก�รลงโทษของสหรัฐฯ ห้�มมิให้บริษัททำ�ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง บริษัทต้องไม่ช่วยเหลือลูกค้�ใน
ก�รห�วิธีก�รอื่นเพื่อทำ�ธุรกรรมนั้นให้สำ�เร็จ

2.3  ข้อห้าม 

2. กฎหมายและขอ้บงัคบัการลงโทษทาง 
     เศรษฐกจิ
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2.4  การบังคับใช้

2. กฎหมายและขอ้บงัคบัการลงโทษทาง 
     เศรษฐกจิ

ก�รลงโทษของ OFAC เป็นคว�มรับผิดท่ีเข้มงวดและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่�บุคคลหรือบริษัททร�บหรือไม่ ว่�กิจกรรมดังกล่�วเป็นก�รฝ่�ฝืน
กฎหม�ยของสหรัฐฯ หรือไม่ว่�จะมีเจตน�ฝ่�ฝืนกฎหม�ยของสหรัฐฯ หรือไม่ก็ต�ม ซึ่งอ�จมีโทษท�งแพ่งและท�งอ�ญ�ต่อบุคคลหรือ
บริษัท ทั้งนี้ บทลงโทษสำ�หรับก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยหรือข้อบังคับ ก�รลงโทษของสหรัฐฯ นั้นแตกต่�งกันออกไป แต่อ�จมีผลรุนแรง 

2.4.1  ความรับผิดส่วนบุคคล 
บคุคลอ�จถกูปรบัท�งแพง่สงูสดุ 250,000 ดอลล�รต์อ่ก�รฝ�่ฝนืหนึง่ครัง้ บคุคลทีจ่งใจฝ�่ฝนืม�ตรก�รลงโทษ ของสหรฐัฯ อ�จได้รับโทษ

ท�งอ�ญ� ซึง่ไดแ้ก ่ก�รปรับสูงสุด 1 ล้�นดอลล�ร ์และ/หรือจำ�คกุสงูสดุ 20 ป ีตอ่ก�รฝ�่ฝนืหนึง่ครัง้  นอกจ�กนี ้พนกัง�นทีไ่ม่ปฏบิตัติ�ม
นโยบ�ยนี้อ�จถูกลงโทษท�งวินัย จนถึงและรวมถึงก�รเลิกจ้�งและก�รสูญเสียผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับก�รจ้�งง�น

2.4.2  ความรับผิดและความเสียหายต่อชื่อเสียงสาธารณะของ TTI

บริษัทอ�จถูกปรับท�งแพ่งสูงสุด 250,000 ดอลล�ร์ต่อก�รฝ่�ฝืนหนึ่งครั้ง รวมทั้งอ�จมีก�รฟ้องคดีอ�ญ�และปรับสูงสุด 1 ล้�นดอลล�ร์
สำ�หรับก�รจงใจฝ่�ฝืนกฎหม�ยหรือข้อบังคับก�รลงโทษของสหรัฐฯ แต่ละครั้ง นอกจ�กน้ีก�รฝ่�ฝืนดังกล่�วอ�จทำ�ให้บริษัทได้รับคำ�สั่ง
ท�งร�ชก�รให้งดเว้นก�รกระทำ� และถูกกีดกันจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจกับรัฐบ�ลกล�งหรือรัฐบ�ลมลรัฐ สุดท้�ยนี้ ก�รฝ่�ฝืนอ�จส่งผลเสีย
ต่อภ�พลักษณ์ของบริษัท และอ�จมีผลกระทบร้�ยแรงต่อชื่อเสียงก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในด้�นคว�มซื่อสัตย์  เจ้�หน้�ที่และผู้
อำ�นวยก�รที่มีส่วนร่วมในก�รฝ่�ฝืม�ตรก�รลงโทษของสหรัฐฯ อ�จได้รับโทษท�งแพ่ง หรือท�งอ�ญ�เช่นกันสำ�หรับก�รกระทำ�ของตน

2.4.3  การลงโทษทางเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป/สหภาพยุโรป
ก�รลงโทษท�งเศรษฐกจิคอืวธีิก�รท่ีสำ�คญัของนโยบ�ยร่วมด�้นก�รต�่งประเทศและคว�มมัน่คงของสหภ�พยโุรป (“EU”) (คลกิ https://

eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบ�ยนี้) สหภ�พยุโรปจึงมีก�รนำ�
ไปใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยก�รต่�งประเทศที่ครอบคลุม

และยทุธศ�สตรค์ว�มม่ันคงของประเทศ เพ่ือสง่เสริมสนัตภิ�พและคว�มมัน่คงระหว�่งประเทศ ในทำ�นองเดยีวกบั แผนก�รลงโทษของ
สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ  EU ใช้ก�รลงโทษเพื่อให้มีก�รเปลี่ยนแปลงในนโยบ�ยหรือก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ล นิติบุคคล กลุ่ม องค์กร
 และ/หรือบุคคลที่เป็นเป้�หม�ย (รวมถึงก�รห้�มก�รข�ยอ�วุธ ข้อจำ�กัดท�งก�รค้� เช่น ห้�มก�รนำ�เข้�และส่งออก ข้อจำ�กัดท�งก�รเงิน 
และก�รจำ�กัดก�รเคลื่อนย้�ยของผู้คนผ่�นก�รระงับวีซ่�หรือก�รเดินท�ง) ม�ตรก�รลงโทษของ EU นำ�ไปใช้ในลักษณะที่ลดผลกระทบ
ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ที่เป็นเป้�หม�ยโดยไม่ได้ตั้งใจ(คลิก https://sanctionsmap.eu/#/main สำ�หรับแผนที่ของประเทศที่ปัจจุบันอยู่ภ�ย
ใต้ก�รลงโทษของ EU)  

2.4.4  กฎหมายและข้อบังคับ ควบคุมการนำาเข้าและส่งออกในสหรัฐฯ และนอกสหรัฐฯ
เกือบทุกประเทศที่ TTI จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ให้หรือดำ�เนินธุรกิจด้วย กำ�หนดก�รควบคุมก�รนำ�เข้�และส่งออก เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ด้�นคว�มมั่นคงของประเทศและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของนโยบ�ยก�รต่�งประเทศ หล�ย ๆ ประเทศเหล่�นี้ยังเข้�ร่วมในระบอบก�ร
ควบคุมก�รส่งออกส�กลต่�ง ๆ (เช่น ข้อตกลงวัสเซนน�ร์ (Wassenaar Arrangement)) เพื่อป้องกันก�รแพร่ขย�ยอ�วุธอ�นุภ�พทำ�ล�ย
ล้�งสงู และปอ้งกนัก�รทำ�ล�ยคว�มมัน่คงในก�รรวบรวมอ�วธุต�มแบบและวสัดทุีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ในสหรฐัอเมรกิ� สำ�นักอตุส�หกรรมและ
คว�มมัน่คง (“BIS”) ของกระทรวงก�รคลงัสหรฐัฯ ควบคมุก�รสง่ออกและก�รสง่กลบัสนิค�้เพือ่ก�รพ�ณชิย ์(เชน่ ผลติภณัฑ ์เทคโนโลย ี
ซอฟต์แวร์ และบริก�รของ TTI) สินค้�ที่ใช้ได้สองท�ง และยุทโธปกรณ์บ�งประก�ร สำ�นัก ศุลก�กรและป้องกันพรหมแดนสหรัฐฯ ของ 
กระทรวงคว�มมั่นคงแห่งม�ตุภูมิสหรัฐฯ ควบคุมก�รนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ของ TTI ในสหรัฐฯ รวมทั้งบังคับใช้กฎหม�ย

และข้อบังคับ ของกระทรวงและหน่วยง�นอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในสหร�ชอ�ณ�จักร หน่วยง�นที่มีอำ�น�จตัดสิน

ในก�รส่งออกสินค้�เพื่อก�รพ�ณิชย์ท่ีใช้ได้สองท�งคือ กรมก�รค้�ระหว่�งประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงธุรกิจ พลังง�น และ
ยทุธศ�สตรด์�้นอตุส�หกรรม (“BEIS”) แมว้�่ผลติภณัฑข์อง TTI เปน็ไปเพือ่ก�รพ�ณิชยโ์ดยธรรมช�ต ิแต ่TTI ตอ้งปฏบิตัติ�มม�ตรก�ร
ลงโทษ

ท�งเศรษฐกิจท้ังในประเทศและนอกประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหม� และข้อบังคับที่ควบคุมก�รนำ�เข้�/ส่งออก เมื่อดำ�เนินก�รนำ�
เข้�หรือส่งออกเพื่อรับรองถึงก�รปฏิบัติต�มกฎ
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3. ขอ้กำาหนดนโยบาย •

นโยบ�ยนี้เป็นลักษณะโดยท่ัวไป เนื่องจ�กครอบคลุมบริษัท TTI ทั้งหมด พนักง�นแต่ละคนมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รอ่�นและปฏิบัติ
ต�มนโยบ�ยนี้ นโยบ�ยดังกล่�วอ�จเสริมด้วยขั้นตอนสำ�หรับก�รนำ�ไปปฏิบัติเมื่อจำ�เป็น

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รตรวจสอบจะดำ�เนินก�รเพื่อระบุคว�มเส่ียงในนโยบ�ย พร้อมทั้งขั้นตอนและก�รปฏิบัติก�รของบริษัท
 รวมถึงลูกค้� ผลิตภัณฑ์ และบริก�รที่มอบให้ ก�รเข้�ถึงเว็บไซต์ คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ (ขั้นตอนสำ�หรับก�รตรวจสอบผู้จำ�หน่�ยที่
จัดห�สินค้�หรือบริก�รให้กับบริษัท ตลอดจนห่วงโซ่อุปท�นของบริษัท) สื่อกล�ง คู่ค้� ก�รทำ�ธุรกรรม และตำ�แหน่งท�งภูมิศ�สตร์ เพื่อ
กำ�หนดก�รคดักรองทีเ่หม�ะสมและขัน้ตอนก�รตรวจสอบวเิคร�ะหส์ถ�นะ รองประธ�นกลุม่ของฝ�่ยกำ�กบัดแูลก�รค�้ระดบัส�กล พรอ้ม
ด้วยที่ปรึกษ�ทั่วไปด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน

และหน่วยธุรกิจ จะดำ�เนินก�รหรือจัดให้มีก�รดำ�เนินก�รประเมินคว�มเส่ียงเป็นครั้งคร�ว และ/หรือก�รตรวจสอบเพ่ือประเมินว่�มีก 
� เปล่ียนแปลงใด ๆ หรือไม่ด้�นกฎหม�ย ก�รปฏิบัติ หรือธุรกิจ ซึ่งจะรับรองก�รปรับเปล่ียนนโยบ�ยนี้  ขั้นตอนที่จำ�เป็นจะดำ�เนินก�ร
เพ่ือจดัก�รก�รปรบัเปลีย่นใด ๆ  รวมถงึแต่ไมจ่ำ�กดัเฉพ�ะก�รแกไ้ขนโยบ�ย ก�รฝกึอบรมซ้ำ�ภ�ยใตน้โยบ�ย และก�รแก้ไขคว�มบกพรอ่งใ 
ด ๆ เพื่อให้มั่นใจในก�รปฏิบัติต�มกฎ  

3.1  การประเมินความเสี่ยงของกฎหมายการค้าสากล ข้อบังคับ และการลงโทษทาง 
        เศรษฐกิจ
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3. ขอ้กำาหนดนโยบาย

บรษัิท TTI แตล่ะแหง่ควรจัดใหม้กี�รควบคมุภ�ยในทีส่มเหตสุมผล เพือ่สร�้งคว�มมัน่ใจในก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยและขอ้บงัคบัทีบั่งคบั
ใช้ทั้งหมด รวมถึงนโยบ�ยนี้ รองประธ�นกลุ่มของฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กลจะให้คำ�แนะนำ�ที่จำ�เป็น ซึ่งส่วนง�นธุรกิจ TTI อ�จ
จำ�เป็นต้องใช้นโยบ�ยและก�รควบคุมภ�ยในที่ปรับให้เหม�ะสม กับก�รปฏิบัติง�นของบริษัท เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รฝ่�ฝืนก�รปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยก�รควบคุมก�รส่งออก/นำ�เข้� ข้อบังคับ และม�ตรก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจอย่�งเหม�ะสมบริษัท TTI แต่ละแห่งจะต้องมี
กระบวนก�รจัดก�รต�มคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมเพื่อคัดกรองฝ่�ยที่ TTI ทำ�สัญญ�

หรือมีส่วนร่วมในก�รทำ�ธุรกรรมใด ๆ จ�กบัญช ีSDN และประเทศที่ถูกลงโทษ ตลอดจนบัญชีร�ยชื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งถูกปฏิเสธ ตัด
สิทธิ์ หรือถูกสั่งห้�ม หรือถูกลงโทษก่อนที่จะเข้�ทำ�สัญญ�ใด ๆ  หรือดำ�เนินธุรกรรมกับฝ่�ยนั้น TTI ส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยีที่เหม�ะสม
เพื่อให้ส�ม�รถคัดกรองธุรกรรมได้ต�มเวล�จริง

บุคคลภ�ยนอกใด ๆ ที่ บริษัท TTI มีก�รติดต่อ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเฉพ�ะลูกค้� พันธมิตรท�งธุรกิจ คู่ค้� ผู้จำ�หน่�ย ผู้จัดห� และพนักง� 
น ควรไดร้บัก�รคดักรองจ�กบญัช ีSDN และบญัชรี�ยชือ่อืน่ ๆ  ทีอ่�้งองิข�้งตน้เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ สอดคลอ้งกบันโยบ�ยนี ้ในก�รเชือ่มตอ่กบั
ก�รคัดกรองดังกล่�ว ข้อมูลของบุคคลภ�ยนอก (เช่น ชื่อและที่อยู่ รวมถึงประเทศ) ควรได้รับก�รคัดกรองก่อนก�รติดต่อที่มีคว�มสำ�คัญ
กับนิติบุคคลหรือบุคคล ซึ่งหม�ยถึง ก่อนเข้�ทำ�ธุรกิจกับบุคคลภ�ยนอก นอกจ�กนี้ ข้อมูลของบุคคลภ�ยนอกในฐ�นข้อมูลของบริษ 
ัท TTI แต่ละแห่ง

ควรได้รับก�รคัดกรองเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบก�รเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ก�รคัดกรองเบื้องต้น (เช่น ในกรณีที่ บุคคลภ�ยนอกดังกล่�ว
ถูกเพิ่มเข้�ในบัญชี SDN) ในบ�งกรณี อ�จมีก�รพิจ�รณ�เมื่อข้อมูลของบุคคลภ�ยนอก

ควรไดร้บัก�รคดักรองเมือ่มกี�รเปลีย่นแปลงข้อมลู (เช่น ก�รเปลีย่นชือ่หรือทีอ่ยู)่ ฝ่�ยกฎหม�ยของ TTI กำ�หนดใหธ้รุกจิของ TTI ทัง้หมด
ร�ยง�นเป็นล�ยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ

หรือก�รฝ่�ฝืนที่ต้องสงสัย ซึ่งอ�จเกี่ยวข้องกับประเทศหรือบุคคลที่ถูกลงโทษ (รวมถึงบัญชีร�ยชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถูก
ปฏเิสธ ตดัสทิธิ ์หรอืสัง่ห�้ม หรอืถกูลงโทษ) ใหท้ีป่รกึษ�ทัว่ไปของหนว่ยธรุกจิ รองประธ�นกลุม่ฝ�่ยกำ�กบัดแูลก�รค�้ระดบัส�กลของ TTI 

รวมถึงรองประธ�นและที่ปรึกษ�ทั่วไปของ TTI ทร�บเรื่อง เพื่อทำ�ก�รตรวจสอบและตัดสิน และ/หรือสืบสวนต�มที่เหม�ะสม 

ก�รคัดกรองมักมีผลเป็น “ก�รตรวจพบที่เป็นเท็จ” กล่�วคือชื่อตรงกับ (ทั้งหมดหรือบ�งส่วน) ข้อมูลในบัญชี SDN แต่ในคว�มเป็นจริง
แล้วไม่ใช่นิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อในบัญชี SDN ห�ก “ก�รตรวจพบ” น่�สงสัย ต้องร�ยง�นเรื่องดังกล่�วต่อหัวหน้�ฝ่�ยก�ร
ปฏิบตัติ�มกฎด�้นก�รค�้ของหนว่ยธรุกจิ เพือ่พจิ�รณ�ว�่ “ก�รตรวจพบ” นัน้เปน็ “จรงิ” หรือ “เทจ็” และแนะนำ�ก�รดำ�เนนิก�รทีเ่หม�ะ
สม ห�กยังคงมีข้อสงสัยอยู่หรือมีก�รฝ่�ฝืน ที่ต้องสงสัยเกิดขึ้น หัวหน้�ฝ่�ยก�รปฏิบัติต�มกฎด้�นก�รค้�ของหน่วยธุรกิจจะส่งเรื่องดัง
กล่�วไปยังรองประธ�นกลุ่ม

ฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กล ซึ่งจะส่งเรื่องดังกล่�วต่อไปยังรองประธ�นและที่ปรึกษ�ทั่วไปห�กมีก�รรับรอง

เพื่อก�รตัดสินในขั้นสุดท้�ย - รวมถึงก�รเปิดเผยต่อ OFAC ห�กบริษัท TTI ว่�จ้�งผู้ให้บริก�รภ�ยนอกให้ปฏิบัติง�นบ�งอย่�ง บริษัท TTI 

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่� ผู้ให้บริก�รภ�ยนอกที่ถูกว่�จ้�งร�ยดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รคัดกรองหรือควบคุมใด ๆ  ต�มที่นโยบ�ยนี้กำ�หนดให้

บริษัทท่ีดำ�เนินง�นในพื้นที่ปฏิบัติง�นดังกล่�วอย่�งเหม�ะสม สัญญ�ก�รว่�จ้�งภ�ยนอกในอน�คต ท่ีอยู่ภ�ยใต้ข้อผูกพันน้ี (รวมถึงก�ร
ต่ออ�ยุ ก�รขย�ยระยะเวล� หรือก�รแก้ไขสัญญ�ว่�จ้�งภ�ยนอกที่มีอยู่) ควรมีข้อกำ�หนดของสัญญ�ที่มีผลผูกมัดและบังคับใช้ได้เกี่ยวกับ
ข้อผูกพันของบุคคลท่ีส�มในก�รคัดกรองและควบคุม TTI ควรสังเกตก�รณ์ ประเมิน และ/หรือตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของบุคคลที่
ส�ม เพื่อให้แน่ใจว่�มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย วิธีก�ร และก�รควบคุมภ�ยในที่นำ�ไปใช้ รองประธ�นกลุ่มฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กล
จะรับผิดชอบ

ส่วนง�นก�รสังเกตก�รณ์ก�รปฏิบัติต�มกฎร่วมกับผู้ตรวจสอบภ�ยใน (หรือตัวแทน) ร�ยก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหรือก�รตรวจ
สอบท่ีบริษทั TTI แตล่ะแหง่นำ�ไปใช้ จะจัดทำ�โดยรองประธ�นกลุม่ฝ�่ยกำ�กบัดูแล ก�รค�้ระดบัส�กล (หรอืตัวแทน) และปรับต�มทีเ่หม�ะ
สมกับ TTI ห�กพบจุดอ่อน รองประธ�นกลุ่มฝ่�ยกำ�กับดูแล ก�รค้�ระดับส�กลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่�บริษัทดำ�เนินก�รแก้ไขโดยทันที 
เพื่อจัดก�รกับส�เหตุของปัญห�ร่วมกับ ผู้ตรวจสอบภ�ยใน

3.2  การควบคุมภายใน
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3.3  การฝึกอบรม

3.4  การขัดกันแห่งกฎหมาย

3.5  ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

รองประธ�นกลุ่มฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กล (หรือตัวแทน) จะรับผิดชอบส่วนง�นก�รฝึกอบรมก�รปฏิบัติต�มกฎภ�ยใต้นโยบ�ยนี้  
โดยตำ�แหนง่นีจ้ะมคีว�มรบัผดิชอบหลกัในก�รเตรยีมก�รและเผยแพร่โครงก�รฝกึอบรม ใหแ้ก่พนักง�นของ TTI ทีเ่ก่ียวขอ้งทกุคน รวม
ทั้งช่วยบริษัทต่�ง ๆ ของ TTI ในก�รสื่อส�รและก�รฝึกอบรม อย่�งเหม�ะสมเกี่ยวกับนโยบ�ย วิธีก�ร และก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้อง
กบัพนกัง�นเหล�่น้ัน ซึง่มหีน้�ที ่นำ�ข้อกำ�หนดของนโยบ�ยนีไ้ปปรบัใช ้หนว่ยธรุกจิควรเกบ็บนัทกึก�รฝกึอบรมอย�่งเปน็ท�งก�รทัง้หมด 
รวมถึงชื่อ ตำ�แหน่ง และข้อมูลติดต่อของ ผู้รับก�รฝึกอบรมแต่ละคน ตลอดจนชื่อหลักสูตรและระยะเวล�ของก�รฝึกอบรม

ในบ�งสถ�นก�รณ์ ม�ตรก�รลงโทษท�งเศรษฐกิจ (กฎหม�ยและข้อบังคับควบคุมก�รส่งออก/นำ�เข้�) ที่กำ�หนดโดยประเทศหนึ่งค้�น
กับประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุผลด้�นคว�มมั่นคงของประเทศและนโยบ�ยก�รต่�งประเทศของตน (เช่น บทกฎหม�ยประเภทข้อจำ�กัด) 
ตัวอย่�งที่เด่นชัด ได้แก่ ก�รค้�นของแคน�ด� ต่อก�รสั่งห้�มซื้อข�ยกับคิวบ�ของสหรัฐฯ ฝ่�ยเดียว คว�มขัดแย้งเหล่�น้ีแสดงให้เห็น
อุปสรรคที่ไม่ปกติด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎของบริษัทที่ทำ�ธุรกิจในระดับส�กล ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคว�มขัดแย้งลักษณะนี้ ควรส่งเรื่อง
ตอ่ใหร้องประธ�นฝ�่ยกำ�กับดแูลก�รค�้ระดบัส�กล เพือ่จัดก�รกบัคว�มเสีย่งท�งกฎหม�ยท่ีอ�จเกดิขึน้ภ�ยใต้กฎหม�ยท่ีบงัคับใช้ทัง้หมด

ท่ีปรึกษ�ทั่วไป ผู้ช่วยท่ีปรึกษ�ทั่วไป หรือรองประธ�นฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รค้�ระดับส�กลของ TTI (หรือตัวแทน) ควรประเมินคว�มเพียง
พอขอนโยบ�ยเป็นระยะ และอนุมัติก�รเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำ�หรับนโยบ�ย

3. ขอ้กำาหนดนโยบาย
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