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IMC
INT’L METALWORKING CO.

IT.TE.DI.
สถานะพิเิศษของเครื่ ่�องมือ่ตัดัเฉ่ือนที่่�ที่ำา
จากเพิชรื่สงัเครื่าะห์แ์บบอารื่ท์ี่โมืดลูารื่ ์(Art 
Modular PCD Tools) สำาห์รื่บัอลมูืเิน่ยมื

UOP
เครื่ ่�องมือ่ปรื่ะเภที่เห์ล็กกลา้แบบ
ความืเรื่ว็สงูและคารื่ไ์บดช์นิดแข็ง
สำาห์รื่บัการื่ขจดัเน่�อโลห์ะ

WERTEC
เครื่ ่�องมือ่มืาตัรื่ฐานที่ั�วไป ห์วัควา้น
ชนิดพิเิศษที่่�สามืารื่ถถอดเปล่�ยนห์วั
ได ้กา้นควา้นรื่ ูและเครื่ ่�องมือ่ตัา่ง ๆ

IMCO
เครื่ ่�องมือ่ตัดั 
 คารื่ไ์บดข์ั�นสงู 

PCT
เครื่ ่�องมือ่ตัดัที่่�แม่ืนยำา ดอกกดั
คารื่ไ์บดแ์ละดอกสวา่น

TOOL-FLO
เครื่ ่�องมือ่กลงึเกลย่วแบบมืาตัรื่ฐาน 
และแบบพิเิศษ 
สำาห์รื่บัอตุัสาห์กรื่รื่มืนำ �ามืนัและกา๊ซ

OUTILTEC
ดอกเจาะมืาตัรื่ฐานที่ั�วไป ดอก
เจาะรื่ลูกึรื่ะบบ Gundrill แบบ
พิเิศษ และดอกเจาะขั�นบนัได

UNITAC
ดอกเจาะรื่ลูกึห์ลากห์ลาย
ชนิดแบบครื่บวงจรื่

METALDUR
การื่ผลติัขึ �นพิเิศษสำาห์รื่บัผลติัภณัฑ์ ์
เม็ืดมืด่ CBN และเครื่ ่�องมือ่จบัยดึ

IMCD ศนูยก์ารื่ผลติั
โรื่งงานผลติัเครื่ ่�องมือ่ชา่งที่่�ตั ั�งอยู่
ในภมูืภิาคเอเชย่ตัะวนัออก

MORSE
การื่ผลติัดอกเอ็นมืลิลแ์บบมืาตัรื่ฐานที่ั�วไป
และแบบพิเิศษที่่�ที่ำาจากคารื่ไ์บดช์นิดแข็ง

ISCAR
โซลชู ั�นเครื่ ่�องมือ่ชา่งแบบเบ็ดเสรื่จ็
สำาห์รื่บัการื่ขจดัเน่�อโลห์ะ

TAEGUTEC
โซลชู ั�นเครื่ ่�องมือ่ชา่งแบบเบ็ดเสรื่จ็
สำาห์รื่บัผลติัภณัฑ์อ์ตุัสาห์กรื่รื่มื
และการื่ขจดัเน่�อโลห์ะ

INGERSOLL
เครื่ ่�องมือ่การื่ตัดัเฉ่ือนโลห์ะ
สำาห์รื่บัอตุัสาห์กรื่รื่มืยานยนตั ์
และอตุัสาห์กรื่รื่มืแม่ืพิมิืพิ ์

TUNGALOY
โซลชู ั�นเครื่ ่�องมือ่ชา่งแบบเบ็ดเสรื่จ็
สำาห์รื่บัการื่ขจดัเน่�อโลห์ะ
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สารื่จากปรื่ะธานบรื่หิ์ารื่:

นวตัักรื่รื่มื ความืซ่�อสตััย ์และความืเป็นเลศิขบัเคล่�อนความืสำาเรื่จ็ของเรื่า เรื่าปรื่ะสาน
และให์ค้วามืเคารื่พิตัอ่ภาษาและวฒันธรื่รื่มือนัห์ลากห์ลายภายในบรื่ษิทัี่ตัา่ง ๆ ของ 
IMC Group ของเรื่า เพิ่�อสรื่า้งวฒันธรื่รื่มืองคก์รื่ที่่�พิเิศษและไม่ืซำ �าใครื่.

สถานะอนัโดดเดน่ของเรื่าภายในอตุัสาห์กรื่รื่มืรื่ะดบัสากลเป็นผลลพัิธโ์ดยตัรื่งจากความืพิยายามื
อยา่งตัอ่เน่�อง การื่ที่ำางานห์นัก และพินัธสญัญาที่่�มืั�นคงของพินักงานและผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิที่ั�งห์มืดของเรื่า
สำาห์รื่บัความืสำาเรื่จ็ของบรื่ษิทัี่ IMC Group สิ�งแวดลอ้มืธรุื่กจิรื่ะดบัที่อ้งถิ�นและรื่ะดบัสากลมืล่กัษณะ
ซบัซอ้นมืากขึ �น พิรื่อ้มืที่ั�งกฎขอ้บงัคบัและการื่แขง่ขนัที่่�เพิิ�มืขึ �นอยา่งไม่ืห์ยดุยั�ง ดว้ยการื่รื่บัรืู่ถ้งึความื
ที่า้ที่ายดงักลา่ว จงึไดจ้ดัที่ำาเข็มืที่ศิ IMC ห์ลกัจรื่ยิธรื่รื่มืและจรื่รื่ยาบรื่รื่ณที่างธรุื่กจิที่่�ด ่(Good 
Business Conduct and Ethics Code) ขึ �นเพิ่�อยน่ยนัคา่นิยมืและนโยบายที่่�สำาคญัของเรื่า.

เรื่าคาดห์วงัให์พ้ินักงาน ผูม้ืส่ว่นไดส้ว่นเสย่ ห์ุน้สว่นธรุื่กจิ และผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิที่ั�งห์มืด
ของ IMC ปรื่บัใชห้์ลกัการื่เห์ลา่น่�ในการื่ดำาเนินธรุื่กจิในนามืของ IMC.

ความืซ่�อสตััยแ์ละความืภกัดเ่ป็นสิ�งสำาคญัพิ่ �นฐานขององคก์รื่ที่่�ปรื่ะสบความืสำาเรื่จ็ที่กุ
องคก์รื่ เรื่าที่กุคนจะคงรื่กัษาเกย่รื่ตัปิรื่ะวตััทิี่่�น่าภาคภมูืใิจของเรื่าไวต้ัอ่ไปโดยการื่ปฏิบิตััติัน
ให์เ้ป็นแบบอยา่งที่่�ดท่ี่่�สดุตัลอดเวลา และโดยการื่สรื่า้งแรื่งบนัดาลใจให์ผู้อ้่�นปฏิบิตััติัามื.

ขอแสดงความืนับถอ่

Jacob Harpaz

ปรื่ะธานบรื่ษิทัี่ IMC Group

January 2022
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เข็ม็ทิิศข็อง IMC
หลักัจริิยธริริม
แลัะจริริยาบริริณทิางธุริกิจท่ิ�ด่ี
A. การื่ปฏิบิตััติัามืกฎขอ้บงัคบัที่่� IMC: การื่เป็นผูน้ำาโดยการื่ปฏิบิตััติันเป็นตัวัอยา่ง 5

B. การื่ซ่ �อขายที่่�ยตุัธิรื่รื่มื ............................................................................................................................................................. 8

1. การื่ปกป้องที่รื่พัิยส์นิของบรื่ษิทัี่ .....................................................................................................................................8

2. การื่แขง่ขนัที่่�ยตุัธิรื่รื่มืและการื่ปฏิสิมัืพินัธก์บับคุคลที่่�สามื ............................................................................................8

3. การื่จดบนัที่กึที่่�ถกูตัอ้ง ...................................................................................................................................................8

4. ไม่ืมืผ่ลปรื่ะโยชนท์ี่บัซอ้น ไม่ืมืก่ารื่แลกเปล่�ยนขอ้มูืลภายใน ไม่ืมืก่ารื่ที่จุรื่ติั ...............................................................9

C. แรื่งจงูใจสูค่วามืเป็นเลศิ – การื่จดัการื่แรื่งงานที่่�ด ่................................................................................................................ 11

D. ความืสมัืพินัธก์บัผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิของเรื่า ..................................................................................................................................... 11

1. กจิกรื่รื่มืกบัผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิ ................................................................................................................................................. 11

2. ของขวญัและของแจก ................................................................................................................................................... 11

E. ปฏิบิตััติัามืมืาตัรื่ฐานสากล ................................................................................................................................................... 12

1. การื่ควบคมุืการื่คา้ ....................................................................................................................................................... 12
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เข็ม็ทิิศข็อง IMC
หลักัจริิยธริริม
แลัะจริริยาบริริณทิางธุริกิจท่ิ�ด่ี

สมืาชกิและพินักงานของ IMC สามืารื่ถรืู่ส้กึภาคภมูืใิจโดยชอบธรื่รื่มืในปรื่ะวตััแิละวฒันธรื่รื่มืองคก์รื่ที่่�อดุมืของ
เรื่า สิ�งเห์ลา่น่�เป็นแรื่งขบัเคล่�อนที่่�อยูเ่บ่ �องห์ลงัความืสำาเรื่จ็ของเรื่า เรื่าที่ำางานอยา่งไม่ืลดละที่่�จะอนุรื่กัษแ์ละรื่กัษา
ไวซ้ ึ�งคา่นิยมืองคก์รื่ตัา่ง ๆ ที่่�ที่ำาให์ ้IMC กลายเป็นผูน้ำารื่ะดบัสากลและเป็นสถานที่่�พิเิศษสำาห์รื่บัการื่ที่ำางาน.

IMC Compass เป็นแนวที่างของเรื่าในการื่สง่เสรื่มิืและรื่กัษาบรื่รื่ที่ดัฐานดา้นจรื่ยิธรื่รื่มืและกฎห์มืาย
สงูสดุ และเพิ่�อให์แ้น่ใจวา่บรื่ษิทัี่ในกลุม่ืและพินักงานแตัล่ะคนที่ำาในสิ�งที่่�ถกูตัอ้งอยูเ่สมือ

การื่เป็นสว่นห์นึ�งของ Berkshire Hathaway (“BRK”) ยงัห์มืายความืวา่ เรื่าที่กุคนอยูภ่ายใตัห้์ลกัจรื่รื่ยาบรื่รื่ณใน
การื่ดำาเนินธรุื่กจิและจรื่ยิธรื่รื่มืของ Berkshire Hathaway (“ห์ลกัจรื่รื่ยาบรื่รื่ณ BRK”) นโยบายการื่ดำาเนินธรุื่กจิ
ตัอ้งห์า้มืของ Berkshire Hathaway (“BRK PBPP”) และนโยบายอ่�น ๆ ซ ึ�งไดร้ื่บัการื่แกไ้ขเป็นครื่ ั�งครื่าวและ
เผยแพิรื่ท่ี่างออนไลน ์โดยเวอรื่ช์นัปัจจบุนัของ ห์ลกัจรื่รื่ยาบรื่รื่ณ BRK และ BRK PBPP มืร่ื่ายละเอย่ด
ลงไวใ้ห์ท้ี่างออนไลนท์ี่่� https://www.imc-companies.com/wp-content/uploads/2021/11/
Prohibited_Business_Practices_Policy.pdf ห์ลกัจรื่รื่ยาบรื่รื่ณและนโยบายของ BRK และ 
IMC Compass และนโยบายการื่ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บถอ่เป็นมืาตัรื่ฐานขั�นตัำ�าในการื่ดำาเนิน
การื่ที่่�เรื่าคาดห์วงัจากพินักงาน ผูจ้ดัการื่ และตัวัแที่นที่กุคน (“ห์ลกัจรื่รื่ยาบรื่รื่ณ”)

ที่กุบรื่ษิทัี่ของกลุม่ืบรื่ษิทัี่ IMC Group บคุลากรื่ที่ั�งห์มืด และบคุคลใดที่่�ไดร้ื่บัมือบ
อำานาจให์ป้ฏิบิตัังิานในนามืของบรื่ษิทัี่ใดบรื่ษิทัี่ห์นึ�งของกลุม่ืบรื่ษิทัี่ IMC 
Group (“สมืาชกิ IMC”) จะตัอ้งใชม้ืาตัรื่การื่เชงิรื่กุเพิ่�อปรื่บัใชห้์ลกัจรื่รื่ยา
บรื่รื่ณฯ และเพิ่�อปฏิบิตัังิานดว้ยความืซ่�อสตััย ์ความืภกัด ่ความืน่าเช่�อ
ถอ่ ความืไวใ้จได ้มืภ่ารื่ะความืรื่บัผดิ ความืรื่บัผดิชอบ และความื
เคารื่พิตัอ่ผูอ้่�นอยา่งจรื่งิใจ นอกจากน่� สมืาชกิ IMC ที่กุคนยงั
ตัอ้งตัรื่วจสอบให์แ้น่ใจวา่ไดน้ำาคา่นิยมืองคก์รื่และมืาตัรื่ฐานตัา่ง 
ๆ ไปปรื่บัใชเ้มื่�อตัดิตัอ่กบับคุคลที่่�สามืและลกูคา้ (“ผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิ”).

เข็็มทิิศข็อง IMC
A การปฏิบิัตัิติิามกฎข็อ้บังัคับััทิ่� IMC: การ

เป็นผู้้น้ำาโดยการปฏิบิัตัิติินเป็นติวัอย่าง
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โรื่ง
งาน

ผลติั
ของ

 IM
C

เรื่าตัรื่ะห์นักดว่า่เรื่าไม่ืสามืารื่ถรืู่ถ้งึความืเส่�ยงที่ั�งห์มืดไดล้ว่งห์นา้ จงึควรื่ปฏิบิตััิ
ตัามืแนวที่างตัอ่ไปน่�เพิ่�อลดผลกรื่ะที่บของความืเส่�ยงดงักลา่ว:

(i) ตัั�งคำาถามื: ในสถานการื่ณส์ว่นให์ญ ่เรื่าไม่ืสามืารื่ถวางแผนรื่บัมือ่กบัความืเส่�ยงที่ั�งห์มืดไดอ้ยา่งแที่จ้รื่งิ ห์รื่อ่คดิ
ห์าแนวที่างแกไ้ขปัญห์าที่่�แที่จ้รื่งิไดเ้มื่�อปรื่าศจากการื่รืู่ข้อ้เท็ี่จจรื่งิและบรื่บิที่ที่่�มุ่ืงห์มืายที่ั�งห์มืด การื่ปฏิบิตัักิารื่
ป้องกนัที่่�ดจ่ะเรื่ ิ�มืตัน้ดว้ยการื่ตัค่วามืที่่�ชดัเจน การื่ศกึษาในรื่ายละเอย่ด และการื่วางแผนแบบไปขา้งห์นา้.

(ii) เช ่�อในสญัชาตัญาณของที่า่น: ห์ากที่า่นรืู่ส้กึวา่มืบ่างอยา่งไม่ืเห์มืาะสมืในการื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืห์รื่อ่กจิกรื่รื่มื
ใด ๆ ให์ห้์ยดุและตัั�งคำาถามื ผลปรื่ะโยชนส์ว่นตัน ผลกำาไรื่สว่นตัวั ห์รื่อ่การื่ใชท้ี่รื่พัิยส์นิห์รื่อ่ขอ้มูืลของ
บรื่ษิทัี่อยา่งไม่ืเห์มืาะสมืเพิ่�อปรื่ะโยชนส์ว่นตันของผูป้รื่ะกอบการื่ห์รื่อ่ผูอ้่�น จะตัอ้งไดร้ื่บัการื่ละเวน้โดย
สิ �นเชงิและโดยมืไิดแ้สวงห์ามืา ไม่ืมืเ่ห์ตัผุลสำาห์รื่บัการื่ที่ำาบางสิ�งบางอยา่งที่่�สญัชาตัญาณของคณุ
บอกคณุวา่ไม่ืเห์มืาะสมื และในกรื่ณ่ดงักลา่ว โปรื่ดขอคำาแนะนำากอ่นที่่�จะดำาเนินการื่ตัอ่ไป

(iii) รืู่ข้อ้มูืลเก่�ยวกบัความืเส่�ยง: การื่จดัที่ำาการื่ปรื่ะเมืนิความืเส่�ยงที่่�ที่นัสมืยั การื่วางแผนธรุื่กจิแบบไปขา้ง
ห์นา้ และ “การื่ตัรื่วจสอบภมูืหิ์ลงั” จะชว่ยลดโอกาสที่่�คณุจะเจอกบัความืเส่�ยงแบบไม่ืคาดคดิ ตัรื่วจสอบ
ให์แ้น่ใจเสมือวา่คณุรืู่ข้อ้มูืลเพิย่งพิอเก่�ยวกบับคุคลที่่�คณุกำาลงัตัดิตัอ่ที่่�รื่วมืถงึภมูืหิ์ลงัที่่�เก่�ยวขอ้ง 
กจิกรื่รื่มือ่�น ๆ ในปัจจบุนัและอดต่ั เชน่เดย่วกบัช่�อเสย่งของบคุคลและขององคก์รื่.

(iv) ปรื่ะเมืนิความืสมัืพินัธ:์ อยา่สรื่า้งความืสมัืพินัธท์ี่างธรุื่กจิรื่ะยะยาวกอ่นตัรื่วจสอบขอ้เท็ี่จจรื่งิเก่�ยวกบัตัวั
ตันและพิฤตักิรื่รื่มืในอดต่ัของบคุคลที่่�สามื กอ่นมืส่ว่นเก่�ยวขอ้งกบับคุคลที่่�สามื ให์ม้ืั�นใจวา่ที่า่น
สามืารื่ถไวว้างใจให์บ้คุคลภายนอกน่�ดำาเนินการื่ในนามืของ IMC ไดห้์รื่อ่ไม่ื ในการื่ปฏิบิตััิ
ตัามืห์ลกัจรื่รื่ยาบรื่รื่ณ การื่ตัดัสนิใจดา้นนโยบาย และกฎที่างกฎห์มืายที่ั�งห์มืด

(v) เก็บบนัที่กึ: สมืาชกิของ IMC ไดร้ื่บัการื่คาดห์วงัให์เ้ก็บรื่กัษาไฟลข์อง
บรื่ษิทัี่ให์เ้รื่ย่บรื่อ้ยและสมืบรูื่ณ ์ตัลอดจนเอกสารื่ที่างการื่เงนิที่่�ถกู
ตัอ้ง เก่�ยวกบัธรุื่กรื่รื่มืและการื่ตัดิตัอ่กบับคุคลที่่�สามื ใด ๆ

(vi) เปิดเผยขอ้มูืล: รื่ายงานของคณุเป็นสิ�งที่่�สำาคญัอยา่งมืากตัอ่
ผูจ้ดัการื่ที่่�เป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตัรื่งของคณุ ห์รื่อ่ตัอ่ผู ้
บรื่หิ์ารื่รื่ะดบัสงูขึ �นไปของ IMC เฉืพิาะกบัรื่ายงานที่่�เที่่�ยง
ตัรื่งแม่ืนยำาเที่า่นั�นที่่�เรื่าจะสามืารื่ถวางแผนไวล้ว่งห์นา้สำาห์รื่บั
ความืเส่�ยง ห์รื่อ่จดัการื่กบัสถานการื่ณท์ี่่�มื ่“ความืคลมุืเครื่อ่”.

(vii) ขอความืชว่ยเห์ลอ่: ที่ม่ืบรื่หิ์ารื่ของเรื่าใชน้โยบาย “เปิดปรื่ะตั”ู เรื่า
พิรื่อ้มืสำาห์รื่บัการื่เขา้พูิดคยุปรื่กึษาไม่ืวา่จะเป็นบรื่ษิทัี่ บรื่ษิทัี่ในเครื่อ่
รื่ะดบัภมูืภิาค ห์รื่อ่รื่ะดบัปรื่ะเที่ศก็ตัามื ห์ากคณุเช่�อวา่ปรื่ะเด็นปัญห์าใด ๆ 
อาจไดร้ื่บัการื่แกไ้ขไดด้ก่วา่ห์รื่อ่เรื่ว็กวา่โดยผูบ้รื่หิ์ารื่ Tefen ห์รื่อ่ฝ่่ายกฎห์มืาย 
เรื่าคาดห์วงัวา่คณุจะสง่ตัอ่ขอ้มูืลที่่�เก่�ยวขอ้งโดยที่นัที่เ่พิ่�อให์เ้รื่าพิจิารื่ณา.

(viii) การื่ฝึ่กอบรื่มื: ควรื่ให์ค้วามืรืู่แ้ละการื่ฝึ่กอบรื่มืแกท่ี่ม่ืสมืาชกิ IMC ที่ั�งห์มืดในปรื่ะเด็น
ดา้นจรื่ยิธรื่รื่มืและการื่ปฏิบิตััติัามืกฎขอ้บงัคบั ฝ่่ายบรื่หิ์ารื่และการื่กำากบัดแูลการื่ปฏิบิตััติัามื
กฎขอ้บงัคบัของ IMC จะให์ข้อ้มูืลให์ม่ื ๆ และเอกสารื่ห์ลกัสตูัรื่การื่ฝึ่กอบรื่มืเป็นปรื่ะจำา.
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โรื่ง
งาน

ผลติั
ของ

 IM
C

1. การรายงาน:

เป็นห์นา้ที่่�ของแตัล่ะคนที่่�จะตัอ้งรื่ายงานการื่กรื่ะที่ำาความืผดิที่่�เกดิขึ �นจรื่งิห์รื่อ่ที่่�น่าสงสยั ผูท้ี่ำาการื่รื่ายงานที่่�รื่ายงานโดยสจุรื่ติั
จะไดร้ื่บัความืคุม้ืครื่องจากอคตัหิ์รื่อ่การื่ตัอบโตัอ้นัเป็นผลจากการื่รื่ายงาน ฝ่่ายที่รื่พัิยากรื่บคุคลและปรื่ะเด็นอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวขอ้ง
กบัการื่ดำาเนินธรุื่กจิควรื่รื่ายงานโดยตัรื่งตัอ่ผูบ้รื่หิ์ารื่ ควรื่รื่ายงานการื่กรื่ะที่ำาที่่�ผดิกฎห์มืายและผดิจรื่รื่ยาบรื่รื่ณตัอ่ผูบ้รื่หิ์ารื่
และ/ห์รื่อ่สายดว่นการื่ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บของ BRK ที่่�: WWW.BRK-HOTLINE.COM ที่า่นยงัสามืารื่ถคน้ห์าห์มืายเลข
เพิ่�อโที่รื่จากปรื่ะเที่ศบา้นเกดิของที่า่นไดท้ี่่�ดา้นห์ลงัโบรื่ชวัรื่ส์ายดว่นจรื่ยิธรื่รื่มืของ Berkshire ห์ากที่า่นตัอ้งการื่รื่ายงาน
ขอ้กงัวลของคณุดว้ยวาจา ในกรื่ณ่การื่รื่ายงานที่่�ยากห์รื่อ่ละเอย่ดออ่น สามืารื่ถจดัที่ำารื่ายงานโดยไม่ืเปิดเผยตัวัตันได ้

2. การติรวจสอบัการปฏิบิัตัิติิาม:

IMC ขอสงวนสทิี่ธิ �ในการื่ตัรื่วจสอบการื่ใช ้IMC Information Technologies ที่ั�งห์มืด โดยอยูภ่ายใตัก้ฎห์มืาย
ที่่�บงัคบัใช ้เครื่ ่�องมือ่ตัา่ง ๆ ถกูใชโ้ดยบคุลากรื่ที่่�ไดร้ื่บัอนุญาตัเพิ่�อตัรื่วจสอบและตัดิตัามืกจิกรื่รื่มื รื่วมืถงึขอ้มูืลที่่�

ป้อนเขา้ ไดร้ื่บั สง่ออก ห์รื่อ่ดบูน IMC Information Technologies สิ�งน่�ใชก้บั แตัไ่ม่ืจำากดัเพิย่ง รื่ะบบ IMC 
Information Technologies ที่ั�งห์มืด รื่ะบบการื่สง่ขอ้ความืสว่นบคุคล/สว่นตัวั/โตัต้ัอบที่นัที่ ่เน่�อห์าในโซเชย่
ลมืเ่ดย่ ตัลอดจนการื่ใชอ้นิเที่อรื่เ์น็ตัซึ�งป้อนเขา้ ไดร้ื่บั สง่ออก ห์รื่อ่ดบูนเที่คโนโลยส่ารื่สนเที่ศของ IMC

การื่ใชท้ี่รื่พัิยส์นิห์รื่อ่รื่ะบบเที่คโนโลยส่ารื่สนเที่ศของ IMC ใด ๆ ของที่า่น แสดงให์เ้ห็์นถงึความืยนิยอมืของที่า่นตัอ่การื่ตัรื่วจสอบน่�

คำาขอขอ้มูืลที่่�เก่�ยวขอ้งกบัการื่ใชเ้ที่คโนโลยส่ารื่สนเที่ศของ IMC ที่่�น่าสงสยัในที่างที่่�ผดิตัอ้ง
ไดร้ื่บัคำาสั�งและอนุญาตัจากเจา้ห์นา้ที่่�การื่ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บของ IMC

IMC มืส่ทิี่ธิ �ตัรื่วจสอบเน่�อห์าห์รื่อ่ขอ้มูืลใด ๆ ที่่�จดัเก็บไวใ้นเครื่อ่ขา่ย IMC ห์รื่อ่ที่รื่พัิยส์นิห์รื่อ่
รื่ะบบเที่คโนโลยส่ารื่สนเที่ศของ IMC โดยอยู่ภายใตัก้ฎห์มืายที่่�บงัคบัใช ้
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1. การปกป้องสนิทิรพัยข์็ององคัก์ร

เรื่ามุ่ืงมืั�นที่่�จะปกป้องความืเป็นสว่นตัวัของขอ้มูืล ที่รื่พัิยส์นิของบรื่ษิทัี่ และขอ้มูืลที่่�เป็นความืลบั การื่ใชท้ี่รื่พัิยส์นิ
ห์รื่อ่ขอ้มูืลของบรื่ษิทัี่ในที่างที่่�ผดิอาจสง่ผลเสย่ตัอ่การื่ดำาเนินธรุื่กจิและกอ่ให์เ้กดิ ความืเสย่ห์ายที่่�แกไ้ขมืไิด ้ตัน้ที่นุ 
การื่ดำาเนินการื่ที่างกฎห์มืาย การื่สญูเสย่ผลกำาไรื่ และความืเสย่ห์ายตัอ่ช่�อเสย่งและคา่ความืนิยมืของเรื่า

ความืเส่�ยงดงักลา่วเกดิขึ �นไดไ้ม่ืวา่สนิที่รื่พัิยภ์ายใตัก้ารื่ควบคมุืนั�นเป็นของสมืาชกิ IMC ห์รื่อ่ผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิของเรื่า
รื่ายใดก็ตัามื ดงันั�น สมืาชกิ IMC ควรื่ดแูลเอาใจใสใ่นรื่ะดบัที่่�สมืเห์ตัสุมืผลเพิ่�อจำากดัการื่เปิดเผยขอ้มูืลที่รื่พัิยส์นิ
อนัเป็นความืลบั และเพิ่�อป้องกนัการื่ใชข้อ้มูืลในที่างผดิและ/ห์รื่อ่การื่เปิดเผยขอ้มูืลโดยบคุคลที่่�สามืรื่ายอ่�น ๆ.

พินักงาน IMC ที่กุคนจะตัอ้งปฏิบิตััติัามืนโยบายของ IMC และคำาแนะนำาตัา่ง ๆ เก่�ยว
กบัการื่ใชง้านคอมืพิวิเตัอรื่แ์ละส่�อออนไลนอ์ยา่งเครื่ง่ครื่ดั.

2. การแข่็งข็นัอย่างเป็นธรรมและการปฏิสิมัพนัธก์บัับุัคัคัลทิ่�สาม

เรื่าคาดห์วงัวา่สมืาชกิของ IMC และพินักงานที่ั�งห์มืดจะปฏิบิตัังิานดว้ยความืซ่�อสตััยแ์ละการื่ดำาเนินธรุื่กจิอยา่ง
เป็นธรื่รื่มื เรื่ายอมืรื่บัในผลปรื่ะโยชนร์ื่ว่มืกนัโดยธรื่รื่มืชาตัขิองการื่ปฏิสิมัืพินัธโ์ดยสจุรื่ติัใจกบับคุคลที่่�สามื.

IMC มืม่ืาตัรื่การื่ควบคมุืภายในเพิ่�อกำากบัดแูลและตัรื่วจสอบให์แ้น่ใจวา่สิ�งตัพ่ิมิืพิห์์รื่อ่เน่�อห์าขอ้มูืลตัา่ง ๆ ของ IMC จะ
ไม่ืละเมืดิสทิี่ธขิองบคุคลที่่�สามือยา่งไม่ืเป็นธรื่รื่มื และจะไม่ืรื่วมืเอาขอ้มูืลห์รื่อ่การื่อา้งองิใด ๆ ที่่�อาจช่ �นำาให์เ้ขา้ใจผดิได.้

การื่ยกัยา้ย การื่ปกปิดความืจรื่งิ การื่บดิเบอ่น การื่ชกัจงูผูอ้่�นให์ล้ะเมืดิตัอ่ภารื่ะห์นา้ที่่�ในการื่รื่กัษา
ขอ้มูืลเป็นความืลบั ห์รื่อ่การื่ปฏิบิตัักิารื่แขง่ขนัที่่�ไม่ืเป็นธรื่รื่มือ่�นใดนั�นไม่ืสอดคลอ้งกบัเข็มืที่ศิ IMC 
และจะถกูสั�งห์า้มือยา่งชดัแจง้ และสมืาชกิ IMC ที่ั�งห์มืดจะตัอ้งห์ลก่เล่�ยงอยา่งเครื่ง่ครื่ดั.

3. การจดัทิำาเอกสารอย่างเทิ่�ยงติรง

เอกสารื่บรื่ษิทัี่ที่่�จดัที่ำาโดยสมืาชกิ IMC ควรื่จดัที่ำาขึ �นในลกัษณะที่่�ครื่บถว้นสมืบรูื่ณ ์เป็นธรื่รื่มื เที่่�ยง
ตัรื่ง ที่นัเห์ตักุารื่ณ ์และเขา้ใจได ้ผูจ้ดัการื่ IMC จะตัอ้งตัรื่วจสอบให์แ้น่ใจวา่บรื่ษิทัี่กำาลงัดำาเนินธรุื่กจิ
และปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บขอ้บงัคบัตัา่ง ๆ ที่่�ใชบ้งัคบัได ้สำาห์รื่บัคำาแนะนำาที่่�จำาเป็นเก่�ยวกบัปรื่ะเด็นดงั
กลา่ว ผูจ้ดัการื่แตัล่ะคนอาจตัดิตัอ่กบัที่ม่ืงานฝ่่ายกฎห์มืายและ/ห์รื่อ่การื่เงนิของ IMC ใน Tefen.

ห์า้มืมืใิห์เ้อกสารื่ บนัที่กึ การื่บนัที่กึ ห์รื่อ่สิ�งใด ๆ ที่่�สะที่อ้นถงึการื่เกดิเห์ตักุารื่ณใ์ด ๆ ที่่�ถกูปลอมืแปลง “ที่ำายอ้น
ห์ลงั” “สรื่า้งขึ �นให์ม่ื” ห์รื่อ่เปล่�ยนแปลงยอ้นห์ลงัไม่ืวา่ดว้ยเห์ตัผุลใด ๆ ธรุื่กรื่รื่มืที่ั�งห์มืดตัอ้งไดร้ื่บัการื่บนัที่กึ
อยา่งที่นัที่ว่งที่ ่สมืำ�าเสมือ และถกูตัอ้งในแง่ของจำานวนเงนิ รื่อบรื่ะยะเวลาบญัช ่วตััถปุรื่ะสงค ์และการื่จดัปรื่ะเภที่
ที่างบญัช ่และตัอ้งไดร้ื่บัอนุญาตัอยา่งเห์มืาะสมื ห์า้มืสรื่า้งห์รื่อ่คงไวซ้ ึ�งกองที่นุห์รื่อ่ที่รื่พัิยส์นิที่่�เป็นความืลบัห์รื่อ่
ไม่ืไดบ้นัที่กึไว ้และตัอ้งไม่ืมืก่ารื่สรื่า้งห์รื่อ่รื่กัษายอดคงเห์ลอ่ที่างบญัชท่ี่่�ไม่ืมืเ่อกสารื่ปรื่ะกอบ เป็นการื่สมืมืตัิ
ที่ั�งห์มืดห์รื่อ่บางสว่น ห์รื่อ่ไม่ืมืพ่ิ่ �นฐานที่่�สมืเห์ตัสุมืผลตัามืความืเป็นจรื่งิ ห์า้มืเขย่นเชค็สั� งจา่ยเป็น “เงนิสด” 
ถงึ “ผูร้ื่บัไม่ืรื่ะบชุ ่�อ” ห์รื่อ่ผูไ้ดร้ื่บัมือบห์มืายบคุคลที่่�สามืของฝ่่ายที่่�มืส่ทิี่ธไิดร้ื่บัการื่ชำารื่ะเงนิ นอกจากธรุื่กรื่รื่มื
เงนิสดยอ่ยที่่�บนัที่กึไวแ้ลว้ ห์า้มืที่ำาธรุื่กรื่รื่มืดว้ยเงนิสด เวน้แตัธ่รุื่กรื่รื่มืดงักลา่วจะมืห่์ลกัฐานเป็นใบเสรื่จ็รื่บั
เงนิซ ึ�งมืล่ายเซน็ของผูร้ื่บั และผูร้ื่บัเป็นคูส่ญัญาที่่�บรื่ษิทัี่ยอ่ยที่่�เก่�ยวขอ้งมืส่ญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรื่

B การติดิติอ่ธุรกจิอย่างเป็นธรรม
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รื่ะบบเครื่อ่ขา่ยภายในของเรื่าจะเอ่ �อตัอ่การื่ตัดิตัามืเฝ้่ารื่ะวงัแบบเรื่ย่ลไที่มื ์ซ ึ�งจะที่ำาให์ฝ่้่ายบรื่หิ์ารื่
สามืารื่ถปฏิบิตััใิชแ้ผนธรุื่กจิแบบครื่อบคลมุืวงกวา้งและแบบรื่ะยะยาว การื่จดัสรื่รื่ที่รื่พัิยากรื่
และสามืารื่ถป้องกนัและลดการื่ตัดิตัอ่ธรุื่กจิที่่�ไม่ืเห์มืาะสมืห์รื่อ่ไม่ืไดร้ื่บัมือบอำานาจ.

4. ไม่มผู่้ลประโยชนท์ิบััซ้อ้น ไม่มก่ารซ้้ �อข็ายหลกัทิรพัยด์ว้ยการ
ใชข้็อ้ม้ลวงใน ไม่มก่ารกระทิำาอนัเป็นการทุิจรติิ

ห์า้มืแบง่ปันขอ้มูืลที่่�ไม่ืเปิดเผยตัอ่สาธารื่ณะกบับคุคลที่่�สามืไม่ืวา่ในกรื่ณ่ใด ๆ นอกเห์น่อจากที่่�ไดร้ื่บัอนุญาตั
จากฝ่่ายบรื่หิ์ารื่ของ IMC ที่า่มืกลางเห์ตัผุลสำาคญัอ่�น ๆ การื่ที่ำาเชน่น่�เพิ่�อป้องกนัความืเส่�ยงโดยไม่ืไดต้ั ั�งใจ
ของ “การื่ใชข้อ้มูืลภายใน” ในห์ลกัที่รื่พัิย ์และ “ที่างเลอ่กที่่�ไม่ืด”่ ของบคุคลใด ๆ สมืาชกิ IMC จะตัอ้งไม่ืใช ้
ขอ้มูืลที่่�ไม่ืเปิดเผยตัอ่สาธารื่ณะที่่�ไดร้ื่บัจาก IMC ห์รื่อ่ไดร้ื่บัจากการื่จา้งงาน IMC ของสมืาชกิเพิ่�อผลปรื่ะโยชน์
สว่นตัวัของเขาห์รื่อ่เธอ ห์รื่อ่เพิ่�อผลปรื่ะโยชนส์ว่นตัวัของผูอ้่�นผ่านการื่ซ่ �อขายห์ลกัที่รื่พัิยห์์รื่อ่อยา่งอ่�น

สมืาชกิ IMC แตัล่ะคนจะตัอ้งห์ลก่เล่�ยงและป้องกนัสถานการื่ณท์ี่่�ซ ึ�งผลปรื่ะโยชนส์ว่นบคุคลของบคุคลห์นึ�งอาจขดัแยง้กบั
ผลปรื่ะโยชนข์อง IMC ควรื่รื่ายงานเรื่ ่�องความืสมัืพินัธส์ว่นบคุคลห์รื่อ่การื่สมืาคมืกนัให์ฝ่้่ายบรื่หิ์ารื่ไดร้ื่บัที่รื่าบลว่งห์นา้.

เรื่าคาดห์วงัวา่บคุคลที่ั�งห์มืดผูท้ี่่�ตัดิตัอ่เก่�ยวขอ้งกบัสมืาชกิ IMC ไม่ืวา่จะเป็น พินักงาน เจา้ห์นา้ที่่� ห์รื่อ่ที่่�

ปรื่กึษาภายนอกจะให์บ้รื่กิารื่ของตันอยา่งตัรื่งไปตัรื่งมืา ตัามืความืเป็นจรื่งิ และเต็ัมืกำาลงัความืสามืารื่ถ
และสมืรื่รื่ถนะที่างวชิาชพ่ิของตัน ในที่ำานองเดย่วกนั เรื่ายงัคาดห์วงัวา่ผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิของเรื่าจะใช ้
มืาตัรื่การื่เชงิบวกเพิ่�อที่ำาให์เ้กดิภารื่ะผูกพินักบับคุคลที่่�สามือ่�นใดที่่�อาจเก่�ยวโยงกบักลุม่ืบรื่ษิทัี่ 
IMC Group ในบางวถิท่ี่าง ห์รื่อ่ซึ�งอาจไดม้ืาซึ�งขอ้มูืล IMC Group ในรื่ะห์วา่งการื่ดำาเนิน
ธรุื่กจิเพิ่�อสงัเกตัและป้องกนัการื่ซ่ �อขายห์ลกัที่รื่พัิยด์ว้ยการื่ใชข้อ้มูืลวงในดงักลา่ว 
ห์รื่อ่กจิกรื่รื่มืที่่�ไม่ืเห์มืาะสมืตัา่ง ๆ อนัเป็นผลมืาจากผลปรื่ะโยชนท์ี่บัซอ้น.

สมืาชกิ IMC ที่กุคนมุ่ืงมืั�นที่่�จะปฏิบิตััติัามืมืาตัรื่ฐานที่างกฎห์มืายและจรื่ยิธรื่รื่มื
ของ “การื่ตัอ่ตัา้นการื่ผูกขาด” และ “การื่ตัอ่ตัา้นการื่ตัดิสนิบน” ใน
รื่ะดบัที่อ้งถิ�น รื่ะดบัโลก และรื่ะดบัสากลของสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา รื่วมืถงึ
กฎห์มืายวา่ดว้ยการื่ที่จุรื่ติัในตัา่งปรื่ะเที่ศ (“FCPA”) สำาห์รื่บัรื่าย
ละเอย่ดเพิิ�มืเตัมิืเก่�ยวกบั FCPA โปรื่ดดทูี่่� BRK PBPP

ห์า้มืมืใิห์ส้มืาชกิ IMC เขา้รื่ว่มืในกจิกรื่รื่มืใด ๆ ที่่�อาจนำาไปสู:่

(i) การื่ดำาเนินการื่ที่างธรุื่กจิตัอ้งห์า้มืตัา่ง ๆ เชน่ การื่
ผูกขาด การื่ตักลงรื่ว่มืกนั ห์รื่อ่การื่รื่วมืกนัผูกขาด.

(ii) การื่มือ่ทิี่ธพิิลตัอ่รื่ฐับาลห์รื่อ่เจา้ห์นา้ที่่�ของรื่ฐั ผูส้มืคัรื่ที่างการื่เมือ่ง พิรื่รื่คการื่เมือ่ง
ใด ๆ เจา้ห์นา้ที่่�ห์รื่อ่พินักงานขององคก์รื่รื่ะห์วา่งปรื่ะเที่ศสาธารื่ณะ เชน่ สห์ปรื่ะชาชาตัิ
ห์รื่อ่ธนาคารื่โลก สมืาชกิรื่าชวงศใ์ด ๆ ห์รื่อ่เจา้ห์นา้ที่่�ห์รื่อ่พินักงานของบรื่ษิทัี่ใด ๆ ที่่�เป็น
เจา้ของห์รื่อ่ควบคมุืโดยรื่ฐับาล (เชน่ บรื่ษิทัี่นำ �ามืนัของรื่ฐั บรื่ษิทัี่รื่ถยนตั ์และโรื่งพิยาบาล)

(iii) การื่ไดม้ืาซึ�งขอ้ไดเ้ปรื่ย่บอยา่งไม่ืเห์มืาะสมืจากเจา้ห์นา้ที่่�รื่ฐัห์รื่อ่เจา้ห์นา้ที่่�สาธารื่ณะ.

(iv) สง่ผลกรื่ะที่บตัอ่กรื่ะบวนการื่ตัดัสนิใจของรื่ฐับาลห์รื่อ่เจา้ห์นา้ที่่�ของรื่ฐัอยา่งไม่ืเห์มืาะสมืห์รื่อ่ที่จุรื่ติั

(v) การื่รื่กัษาความืปลอดภยัที่างธรุื่กจิที่่�ไม่ืเห์มืาะสมืห์รื่อ่ที่จุรื่ติัอนัเป็นผลมืาจากอทิี่ธพิิลตัอ่รื่ฐับาลห์รื่อ่เจา้ห์นา้ที่่�ของรื่ฐั
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IMC ดำาเนินการื่ห์า้มืมืใิห์ม้ืก่ารื่ที่จุรื่ติัอยา่งเด็ดขาด ซึ�งรื่วมืถงึกรื่ณ่ใด ๆ ของการื่ “จงใจปิดห์ู
ปิดตัา” ห์รื่อ่การื่กรื่ะที่ำาอ่�น ๆ เพิ่�อห์ลบห์ลก่ห์รื่อ่ห์ลก่เล่�ยงการื่ปฏิบิตัังิานตัามืกฎห์มืาย ห์า้มืมืใิห์ ้
บคุคลที่่�สามืปฏิบิตัังิานที่่� IMC ห์า้มืมืใิห์พ้ินักงานดำาเนินการื่ ไม่ืวา่ที่างตัรื่งห์รื่อ่ที่างออ้มื

เรื่ามืข่อ้ห์า้มือยา่งชดัแจง้ ไม่ืวา่โดยตัรื่งห์รื่อ่โดยออ้มืผ่านผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิของเรื่าห์รื่อ่บคุคลที่่�สามือ่�น ๆ ในเรื่ ่�องขอ้
เสนอ การื่ชำารื่ะเงนิ การื่โอนเงนิสดและการื่ให์เ้งนิเป็นของขวญัใด ๆ รื่วมืถงึการื่ให์ผ้ลปรื่ะโยชนอ์่�น ๆ ห์รื่อ่สิ�ง
อ่�นใดที่่�มืมู่ืลคา่ (ห์รื่อ่การื่อนุญาตันั�น) ดว้ยเจตันาที่จุรื่ติัเพิ่�อให์ไ้ดม้ืาซึ�ง “สิ�งตัอบแที่น” (“การื่ตัอบแที่น”) ห์รื่อ่
เพิ่�อรื่กัษาความืไดเ้ปรื่ย่บที่างธรุื่กจิใด ๆ ให์ก้บับคุคลใด ๆ ไม่ืวา่ผูร้ื่บัจะเป็นขา้รื่าชการื่ห์รื่อ่ไม่ืก็ตัามื

ห์า้มืจา่ยคา่อำานวยความืสะดวกโดยเด็ดขาด แมืว้า่จะไดร้ื่บัอนุญาตัตัามืกฎห์มืายที่อ้งถิ�นก็ตัามื ห์า้มื
สมืาชกิ IMC ห์รื่อ่ผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิห์รื่อ่ตัวัแที่นบคุคลที่่�สามืมืส่ว่นรื่ว่มืในการื่ชำารื่ะเงนิดงักลา่ว

การื่ชำารื่ะเงนิให์ก้บัผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิ ตัวัแที่นบคุคลที่่�สามืห์รื่อ่คนกลาง ควรื่ที่ำาเฉืพิาะในปรื่ะเที่ศที่่�คูส่ญัญาเปิดให์ ้
บรื่กิารื่ห์รื่อ่ในปรื่ะเที่ศที่่�คูส่ญัญามืส่ำานักงานให์ญอ่ยู ่แนวที่างปฏิบิตััใินการื่โอนเงนิไปยงับญัชใ่นปรื่ะเที่ศ
อ่�นนอกเห์น่อจากแห์ลง่ที่่�ให์บ้รื่กิารื่ห์รื่อ่สำานักงานให์ญข่องผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิ ตัวัแที่นบคุคลที่่�สามืห์รื่อ่คนกลาง
ไม่ืสามืารื่ที่ำาได ้เวน้แตัฝ่่่ายที่่�เก่�ยวขอ้งจะไดเ้สนอวตััถปุรื่ะสงคท์ี่างธรุื่กจิที่่�ถกูตัอ้งและเอกสารื่สนับสนุน
ที่่�เห์มืาะสมื โดยไดร้ื่บัอนุญาตัการื่ชำารื่ะเงนิโดยเจา้ห์นา้ที่่�ฝ่่ายปฏิบิตััติัามืขอ้กำาห์นดของ IMC
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ในฐานะกลุม่ืบรื่ษิทัี่ขา้มืชาตัแิห์ง่ห์นึ�ง เรื่าสนับสนุนให์ส้มืาชกิ IMC สง่เสรื่มิืในความืห์ลากห์ลายของแรื่งงานที่อ้ง
ถิ�นและโอกาสที่่�เที่า่เที่ย่มืโดยปฏิบิตััติัามืกฎห์มืายแรื่งงานที่อ้งถิ�นอยา่งเครื่ง่ครื่ดั เรื่าเช่�อมืั�นในการื่สรื่า้งแรื่งจงูใจให์ ้
แกท่ี่ม่ืงานของเรื่าเพิ่�อความืเป็นเลศิในห์นา้ที่่�การื่ที่ำางานของพิวกเขาและในเสน้ที่างอาชพ่ิสว่นตัวัของแตัล่ะคน.

เรื่ามุ่ืงห์มืายที่่�จะให์ผ้ลปรื่ะโยชนท์ี่่�เกนิขอ้กำาห์นดขั�นตัำ�าตัามืกฎห์มืายแกพ่ินักงานของเรื่าเพิ่�อให์แ้น่ใจ
วา่พิวกเขาจะมืแ่รื่งจงูใจเพิ่�อมุ่ืงเนน้ความืสำาคญัในการื่ที่ำางานของตัน ฝ่่ายที่รื่พัิยากรื่บคุคลและฝ่่าย
ความืปลอดภยัของเรื่าที่ำางานรื่ว่มืกนัเป็นปรื่ะจำาเพิ่�อปรื่บัปรื่งุนโยบายกลุม่ืภายในองคก์รื่ให์ด้ย่ิ�งขึ �น
เพิ่�อให์แ้น่ใจในสิ�งแวดลอ้มืการื่ที่ำางานที่่� “ปลอดจากอนัตัรื่าย” และ “ปลอดจากการื่คกุคามื”.

IMC สง่เสรื่มิืการื่พิฒันาความืสมัืพินัธท์ี่่�เป็นมืติัรื่ เคารื่พิตัอ่กนั และความืสมัืพินัธท์ี่างวชิาชพ่ิรื่ะห์วา่ง
พินักงานของบรื่ษิทัี่ IMC ให์ค้ำามืั�นสญัญาที่่�จะป้องกนักรื่ณ่การื่เลน่พิรื่รื่คเลน่พิวก อนัธพิาล การื่ที่ำารื่า้ย 
และการื่คกุคามืที่างเพิศ ดำาเนินการื่กบักรื่ณ่ดงักลา่วดว้ยความือดกลั�นเป็นศนูย ์จะที่ำาการื่สอบสวน
ในกรื่ณ่ดงักลา่วและอาจสง่ผลในการื่ดำาเนินการื่ที่างวนัิยพิรื่อ้มืกบัผลตัามืมืาที่างกฎห์มืาย.

ในฐานะผูน้ำาในอตุัสาห์กรื่รื่มืโลห์ะการื่รื่ะดบัโลก IMC Group ไดใ้ชม้ืาตัรื่ฐานที่่�เป็นที่่�ยอมืรื่บัสงูสดุ และรื่กัษา
รื่ะบบการื่จดัการื่และแผนงานดา้นสขุภาพิและความืปลอดภยั และการื่ปกป้องสิ�งแวดลอ้มื สมืาชกิที่่�เก่�ยวขอ้ง
ของ IMC ไดร้ื่บัการื่รื่บัรื่องโดยองคก์รื่รื่บัรื่องอนัที่รื่งเกย่รื่ตัริื่ะดบันานาชาตั ิวา่เป็นไปตัามืมืาตัรื่ฐานตัอ่ไปน่�อยา่ง
ครื่บถว้น: AS 9100 Rev D, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018

1. งานกจิกรรมทิ่�มผู้่้ร้ว่มธุรกจิเข็า้รว่ม

ตัามืแนวที่างปฏิบิตััทิี่างการื่ตัลาดเชงิกลยทุี่ธ ์เรื่าเปิดการื่ปรื่ะชมุืเชงิปฏิบิตัักิารื่ดา้นเที่คนิคและ/ห์รื่อ่งานนำาเสนอ
ที่างการื่ตัลาด (“งานอเ่วนตั”์) สำาห์รื่บัพินักงานของเรื่าและ/ห์รื่อ่ผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิ การื่เชญิเขา้รื่ว่มืกจิกรื่รื่มืดงักลา่ว
ควรื่เป็นไปตัามืแนวที่างของ IMC และแนวปฏิบิตััทิี่่�กำาห์นดไว ้การื่เชญิแตัล่ะครื่ ั�งควรื่มืค่วามืโปรื่ง่ใสและสง่ผ่าน
ไปยงันายจา้งของผูถ้กูเชญิ โดยมืใิห์ล้ะเมืดิห์ลกัเกณฑ์ข์อง IMC และแนวปฏิบิตััทิี่่�กำาห์นดไว ้จำาเป็นตัอ้งมืก่ารื่
อนุมืตััลิว่งห์นา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรื่จากเจา้ห์นา้ที่่�ฝ่่ายปฏิบิตััติัามืขอ้กำาห์นดกอ่นที่่�จะสง่คำาเชญิไปยงับคุคลใด
ก็ตัามืที่่�เป็นขา้รื่าชการื่รื่ะดบัสงู ผูส้มืคัรื่ที่างการื่เมือ่ง ห์วัห์นา้พิรื่รื่คการื่เมือ่ง ห์วัห์นา้พิรื่รื่คการื่เมือ่งใดๆ ห์รื่อ่เจา้
ห์นา้ที่่�ขององคก์รื่รื่ะห์วา่งปรื่ะเที่ศสาธารื่ณะ เชน่ สห์ปรื่ะชาชาตัหิ์รื่อ่ธนาคารื่โลกห์รื่อ่สมืาชกิรื่าชวงศใ์ด ๆ

สถานที่่� เน่�อห์า ผูเ้ขา้รื่ว่มื และวตััถปุรื่ะสงคข์องงานอเ่วนตัท์ี่ั�งห์มืด ซึ�งอาจถกูมืองวา่อยูน่อกเห์น่อแนวปฏิบิตััทิี่ ั�วไป
ของอตุัสาห์กรื่รื่มืที่่�สมืเห์ตัสุมืผล ห์รื่อ่อาจกำาห์นดไวส้ำาห์รื่บัวตััถปุรื่ะสงคใ์ด ๆ ที่่�ไม่ืเก่�ยวขอ้งกบัผลติัภณัฑ์ห์์รื่อ่ธรุื่กจิ
ของ IMC จะตัอ้งไดร้ื่บัอนุมืตััจิากฝ่่ายบรื่หิ์ารื่และการื่อนุมืตััจิากเจา้ห์นา้ที่่�ฝ่่ายปฏิบิตััติัามืขอ้กำาห์นดของ IMC

2. ข็องข็วญัและสิ�งข็องใหเ้ปล่า

สมืาชกิและพินักงานของ IMC จะไม่ืเสนอห์รื่อ่รื่บัของขวญั การื่จา่ยเงนิ การื่ให์ค้วามืชว่ยเห์ลอ่ ความืบนัเที่งิ ห์รื่อ่
การื่แสดงไมืตัรื่อ่่�น ๆ (“ความือนุเครื่าะห์”์) ไม่ืวา่จะในลกัษณะใดก็ตัามื เวน้แตัจ่ะมืมู่ืลคา่เล็กนอ้ยและสมืเห์ตัสุมื
ผลเมื่�อพิจิารื่ณาถงึสถานการื่ณท์ี่่�เก่�ยวขอ้งที่ั�งห์มืด ความือนุเครื่าะห์จ์ะไม่ืขยายออกไปเพิ่�อชกัจงูห์รื่อ่โนม้ืนา้ว
ให์ผู้ร้ื่บักรื่ะที่ำาห์รื่อ่งดเวน้จากการื่กรื่ะที่ำาบางอยา่งเป็นการื่ตัอบแที่น การื่แสดงไมืตัรื่ไ่ม่ืควรื่ฟุ่มืเฟ่อยและไม่ืควรื่
ที่ำาให์ผู้ใ้ห์แ้ละ/ห์รื่อ่ผูร้ื่บัและ/ห์รื่อ่สมืาชกิ IMC ตัอ้งอบัอายขายห์นา้ ไม่ืวา่จะไดถ้กูเผยแพิรื่ห่์รื่อ่ไม่ืก็ตัามื ตัอ้งได ้
รื่บัคำาอนุมืตััลิว่งห์นา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรื่จากเจา้ห์นา้ที่่�ฝ่่ายปฏิบิตััติัามืขอ้กำาห์นดของ IMC กอ่นที่่�จะมือบความื
อนุเครื่าะห์ใ์ห์แ้กบ่คุคลใดก็ตัามืที่่�เป็นขา้รื่าชการื่รื่ะดบัสงู ผูส้มืคัรื่ที่างการื่เมือ่ง ห์วัห์นา้พิรื่รื่คการื่เมือ่งใด ๆ ห์รื่อ่เจา้
ห์นา้ที่่�ขององคก์รื่รื่ะห์วา่งปรื่ะเที่ศสาธารื่ณะ เชน่ สห์ปรื่ะชาชาตั ิห์รื่อ่ ธนาคารื่โลกห์รื่อ่สมืาชกิรื่าชวงศใ์ด ๆ .

C การสรา้งแรงจ้งใจเพ้�อคัวามเป็นเลศิ การจดัการแรงงานทิ่�ด่

D คัวามสมัพนัธก์บััผู้้ร้ว่มธุรกจิข็องเรา
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1. การคัวบัคัมุการคัา้

ในฐานะกลุม่ืบรื่ษิทัี่ขา้มืชาตัทิี่่�มืก่จิกรื่รื่มืธรุื่กจิในตัลาดโลกห์ลากห์ลายแห์ง่ สมืาชกิ IMC ของเรื่าจะตัอ้งรื่บัที่รื่าบ สอบสวน และรื่บั
ผดิชอบสำาห์รื่บัการื่ปฏิบิตััติัามืกฎห์มืายและกฎขอ้บงัคบัตัามืตัวัอกัษรื่และจติัวญิญาณแห์ง่กฎห์มืายที่่�เก่�ยวขอ้งอยา่งเครื่ง่ครื่ดั.

ผูจ้ดัการื่ของเรื่าไดร้ื่บัการื่คาดห์วงัให์ใ้ชค้วามืรื่ะมืดัรื่ะวงัอยา่งเห์มืาะสมืและปรื่กึษาที่ม่ืการื่ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บในกรื่ณ่ที่่�จำาเป็น
ห์รื่อ่มืค่วามืคลมุืเครื่อ่ในการื่ปฏิบิตััติัามืภารื่ะผูกพินัที่างกฎห์มืายและขอ้บงัคบั ซ ึ�งอาจจำาเป็นตัอ้งมืก่ารื่สอบสวนและปรื่กึษาห์ารื่อ่
เก่�ยวกบัการื่ควบคมุืที่่�เก่�ยวขอ้งกบัการื่ควบคมุืการื่คา้ สิ�งเห์ลา่น่�อาจเป็นขอ้บงัคบัที่่�บงัคบัใชใ้นสถานที่่�ปรื่ะกอบธรุื่กจิของสมืาชกิ 
IMC ในสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา และ/ห์รื่อ่ในสถานที่่�ปรื่ะกอบธรุื่กจิของผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิที่่�เก่�ยวขอ้ง ซ ึ�งตัอ้งไดร้ื่บัการื่ตัรื่วจสอบและปฏิบิตััติัามื

สมืาชกิ IMC แตัล่ะคนควรื่ปฏิบิตััติัามืกรื่ะบวนการื่ที่่�กำาห์นดไวอ้ยา่งแข็งขนัในการื่ที่บที่วน การื่ตัรื่วจสอบ การื่อนุญาตั ใบ
อนุญาตั การื่อนุมืตััแิละ/ห์รื่อ่การื่มือบอำานาจ ซึ�งรื่วมืถงึ แตัไ่ม่ืจำากดัเพิย่ง ภายใตัก้ฎห์มืายและขอ้บงัคบัที่่�เก่�ยวขอ้งกบั
การื่นำาเขา้และสง่ออก รื่ะเบย่บศลุกากรื่ ขอ้บงัคบัดา้นภาษ ่และขอ้กำาห์นดอ่�นๆ ที่่�เก่�ยวขอ้งของการื่ควบคมุืการื่คา้

เป็นนโยบายของ IMC ในการื่ปฏิบิตััติัามืกฎห์มืายที่่�เก่�ยวขอ้งที่ั�งห์มืดของการื่ตัอ่ตัา้นการื่ควำ�าบาตัรื่ของ
สห์รื่ฐัฯ พินักงานของ IMC ไม่ืสามืารื่ถดำาเนินการื่ใด ๆ ที่ั�งที่างตัรื่งและที่างออ้มื เพิ่�อสนับสนุนการื่ควำ�า
บาตัรื่ของอสิรื่าเอล ห์รื่อ่การื่ควำ�าบาตัรื่ปรื่ะเที่ศอ่�น ๆ ที่่�ไม่ืไดร้ื่บัการื่ควำ�าบาตัรื่จากสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา

เป็นนโยบายของ IMC ในการื่ปฏิบิตััติัามืกฎห์มืายควบคมุืการื่นำาเขา้และสง่ออกของสห์รื่ฐัฯ อยา่งเต็ัมืที่่�ซ ึ�งควบคมุืสนิคา้โภคภณัฑ์ ์
ซอฟตัแ์วรื่ ์และเที่คโนโลย/่ขอ้มูืลที่างเที่คนิค และการื่ให์บ้รื่กิารื่ดา้นการื่ป้องกนัแกบ่คุคล/ปรื่ะเที่ศตัา่งชาตั ิห์า้มืสมืาชกิ IMC เขา้
รื่ว่มืในธรุื่กรื่รื่มืใดๆ ที่่�ละเมืดินโยบายและขั�นตัอนการื่ควบคมุืการื่สง่ออกของ IMC, BRK PBPP ห์รื่อ่กฎห์มืายและขอ้บงัคบัที่่�เก่�ยวขอ้ง

E การปฏิบิัตัิติิามกฎข็อ้บังัคับััสากลในร้ปแบับัเดย่วกนั
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2. มาติรการลงโทิษติามนโยบัายติา่งประเทิศ

สมืาชกิ IMC แตัล่ะคนตัอ้งปฏิบิตััติัามืมืาตัรื่การื่ควำ�าบาตัรื่ที่างเศรื่ษฐกจิและการื่คา้และการื่ควำ�าบาตัรื่ที่่�บงัคบั
ใชท้ี่ั�งห์มืดภายใตัก้ฎห์มืายของสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา กฎห์มืายที่อ้งถิ�น มืตัขิองสห์ปรื่ะชาชาตั ิและกฎห์มืายและขอ้
บงัคบัอ่�น ๆ ที่่�บงัคบัใชอ้ยา่งเครื่ง่ครื่ดั ซ ึ�งห์มืายความืวา่ ห์า้มืสมืาชกิ IMC เขา้รื่ว่มืในการื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืใดๆ ไม่ื
วา่โดยตัรื่งห์รื่อ่โดยออ้มื ที่่�เก่�ยวขอ้งกบัควิบา อหิ์รื่า่น เกาห์ลเ่ห์น่อ ซเ่รื่ย่ เวเนซเุอลา ห์รื่อ่ภมูืภิาคไครื่เมืย่
ของยเูครื่น ห์รื่อ่ปรื่ะเที่ศห์รื่อ่ภมูืภิาคใด ๆ ที่่�อยูภ่ายใตัข้อ้จำากดัภายใตัก้ฎห์มืายที่อ้งถิ�นห์รื่อ่กฎห์มืายอ่�นที่่�

บงัคบัใช ้สำาห์รื่บัคำาแนะนำาเพิิ�มืเตัมิืเก่�ยวกบัการื่ควำ�าบาตัรื่นโยบายตัา่งปรื่ะเที่ศ โปรื่ดดทูี่่� BRK PBPP

การื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืกบัรื่สัเซย่ จากผลของโครื่งการื่ควำ�าบาตัรื่ที่างเศรื่ษฐกจิของสห์รื่ฐัฯ ในวงกวา้งที่่�กำาห์นดเป้า
ห์มืายไปยงัรื่สัเซย่ ห์า้มืสง่ออก สง่ออกตัอ่ ขาย ห์รื่อ่จดัห์าให์แ้กล่กูคา้ที่่�อยูใ่นรื่สัเซย่สนิคา้ ซอฟตัแ์วรื่ ์ห์รื่อ่
เที่คโนโลย/่ขอ้มูืลที่างเที่คนิคที่่�มืแ่ห์ลง่กำาเนิดในสห์รื่ฐัฯ (เรื่ย่กรื่วมืกนัวา่ “รื่ายการื่”) ที่่�อยูภ่ายใตัก้ฎห์มืาย
และรื่ะเบย่บควบคมุืการื่สง่ออกของสห์รื่ฐัฯ (เรื่ย่กรื่วมืกนัวา่ “สนิคา้ที่่�มืาจากสห์รื่ฐัฯ”) ไม่ืวา่โดยตัรื่งห์รื่อ่
โดยออ้มื (รื่วมืถงึผ่านผูจ้ดัจำาห์น่าย ตัวัแที่นขาย ห์รื่อ่ตัวักลางบคุคลที่่�สามืห์รื่อ่ผูร้ื่ว่มืธรุื่กจิไม่ืวา่จะอยูท่ี่่�

ใด) ห์ากที่า่นพิบเห็์นวา่ ธรุื่กรื่รื่มืกบัรื่สัเซย่อาจเก่�ยวขอ้งกบัสนิคา้จากสห์รื่ฐัฯ จะตัอ้งแจง้เจา้ห์นา้ที่่�การื่
ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บของ IMC ที่นัที่ ่และไม่ืดำาเนินธุรุื่กรื่รื่มืห์ากมืไิดร้ื่บัการื่อนุมืตััลิว่งห์นา้
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การื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืกบัเวเนซเุอลา เน่�องจากความืกงัวลอยา่งตัอ่เน่�องและเพิิ�มืมืากขึ �นของรื่ฐับาลสห์รื่ฐัฯ เก่�ยวกบัการื่พิฒันาที่างการื่
เมือ่งและสงัคมืในเวเนซเุอลา สำานักงานควบคมุืที่รื่พัิยส์นิตัา่งปรื่ะเที่ศของกรื่ะที่รื่วงการื่คลงัสห์รื่ฐัฯ (“OFAC”) และห์น่วยงานของ
รื่ฐับาลกลางอ่�น ๆ ไดพ้ิฒันาและดำาเนินการื่ตัามืโปรื่แกรื่มืการื่ควำ�าบาตัรื่ที่่�เก่�ยวขอ้งกบัห์ลากห์ลายอตุัสาห์กรื่รื่มืรื่ปูแบบเฉืพิาะ 
ห์น่วยงานของรื่ฐัและเอกชน และบคุคลและนิตับิคุคลโดยเฉืพิาะเจาะจง โปรื่แกรื่มืการื่ควำ�าบาตัรื่ตัา่ง ๆ เมื่�อพิจิารื่ณาในเชงิกวา้ง
และซบัซอ้นแลว้ ถอ่เป็นการื่ห์า้มืสง่สนิคา้ในเวเนซเุอลาโดยพิฤตันัิย ดว้ยเห์ตันุ่� IMC จงึมืน่โยบายที่่�จะไม่ืที่ำาธรุื่กจิกบัห์รื่อ่ใน
เวเนซเุอลา ห์รื่อ่กบับคุคลห์รื่อ่ห์น่วยงานที่่�จดัตัั�งโดยรื่ฐับาลเวเนซเุอลา เพิ่�อให์แ้น่ใจวา่เป็นไปตัามืกฎห์มืายและโปรื่แกรื่มืการื่
ควำ�าบาตัรื่ที่่�กลา่วขา้งตัน้ ห์า้มืสมืาชกิ IMC มืส่ว่นรื่ว่มืในการื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืห์รื่อ่การื่ดำาเนินการื่ใด ๆ ในปรื่ะเภที่ที่่�อธบิายไวข้า้งตัน้
ที่่�ที่รื่าบวา่เก่�ยวขอ้งกบัเวเนซเุอลาโดยตัรื่งห์รื่อ่โดยออ้มืโดยมืไิดป้รื่กึษากบัเจา้ห์นา้ที่่�ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บของ IMC ลว่งห์นา้

ธรุื่กรื่รื่มืกบับคุคล ห์น่วยงานและกลุม่ืที่่�ถกูบล็อก สห์รื่ฐัอเมืรื่กิาและปรื่ะเที่ศอ่�น ๆ ที่่� IMC ดำาเนินธรุื่กจิ เก็บรื่กัษาบญัชร่ื่ายช่�อของฝ่่าย
ที่่�ถกูจำากดั/ปฏิเิสธ ซึ�งอาจห์า้มืห์รื่อ่จำากดัสมืาชกิ IMC ไม่ืให์ท้ี่ำาธรุื่กรื่รื่มืกบับคุคลและนิตับิคุคลที่่�เป็นเจา้ของห์รื่อ่ควบคมุืโดยฝ่่าย
นั�น รื่ายช่�อเห์ลา่น่�อาจถกูปรื่ะกาศ ปรื่บัปรื่งุ และ/ห์รื่อ่เพิกิถอน (บางครื่ ั�ง บอ่ยถงึห์ลายครื่ ั�งตัอ่สปัดาห์)์ และเผยแพิรื่ ่โดยไม่ืคำานึงวา่ ใน
ออนไลนห์์รื่อ่สิ�งพิมิืพิ ์รื่ายช่�อที่่�ออกโดยสห์รื่ฐัอเมืรื่กิาที่่�ให์ญท่ี่่�สดุและเขม้ืงวดที่่�สดุคอ่รื่ายการื่สญัชาตัแิละบคุคลที่่�ถกูบล็อก (“SDN”) 
ที่่�ไดร้ื่บัการื่แตัง่ตัั�งเป็นพิเิศษซึ�งบรื่หิ์ารื่งานโดย OFAC ธรุื่กรื่รื่มืที่่�คาดห์วงัห์รื่อ่การื่ตัดิตัอ่กบัฝ่่ายที่่�รื่ะบใุน SDN ห์รื่อ่รื่ายช่�ออ่�นใดที่่�

บรื่หิ์ารื่โดย OFAC (รื่วมืถงึฝ่่ายที่่�ถกูบล็อกไวก้อ่นแลว้ อนัเป็นผลมืาจากกฎ 50 เปอรื่เ์ซน็ตัข์อง OFAC) ไม่ืวา่ที่างตัรื่งห์รื่อ่ที่างออ้มื 
จะตัอ้งรื่ายงานตัอ่เจา้ห์นา้ที่่�ปฏิบิตััติัามืกฎรื่ะเบย่บของ IMC ที่นัที่ ่และจะไม่ืดำาเนินการื่เวน้แตัจ่ะไดร้ื่บัอนุมืตััลิว่งห์นา้จากเขา/เธอ

สมืาชกิ IMC ที่กุคนตัอ้งที่รื่าบวา่ ไม่ืวา่ในกรื่ณ่ใดๆ ไม่ืวา่โดยตัรื่งห์รื่อ่โดยออ้มื ห์า้มืชาวสห์รื่ฐัฯ สนิคา้จากสห์รื่ฐัฯ ห์รื่อ่ดอลลารื่ ์
สห์รื่ฐัฯ ดำาเนินธรุื่กรื่รื่มืห์รื่อ่ตัดิตัอ่กบับคุคล นิตับิคุคล เครื่ ่�องบนิ ห์รื่อ่เรื่อ่ที่่�ถกูควำ�าบาตัรื่ที่างเศรื่ษฐกจิโดยสห์รื่ฐัฯ (รื่วมืถงึ SDN 
และ SSI) เพิ่�อวตััถปุรื่ะสงคเ์ห์ลา่น่� คำาวา่ “ชาวสห์รื่ฐัฯ” รื่วมืถงึพิลเมือ่งสห์รื่ฐัฯ คนตัา่งดา้วที่่�มืถ่ิ�นที่่�อยูถ่าวรื่ในสห์รื่ฐัฯ (ผูถ้อ่กรื่ ่
นการื่ด์) บคุคลใดก็ตัามืที่่�พิำานักอยูใ่นสห์รื่ฐัอเมืรื่กิาโดยไม่ืคำานึงถงึสถานะการื่เขา้เมือ่ง ห์น่วยงาน ธนาคารื่ ห์รื่อ่สถาบนัการื่เงนิ
อ่�น ๆ ที่่�จดัตัั�งขึ �นภายใตัก้ฎห์มืายของสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา (รื่วมืถงึสาขาในตัา่งปรื่ะเที่ศ) ห์รื่อ่บคุคลอ่�นใดที่่�อยูภ่ายใตัเ้ขตัอำานาจศาล
ของสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา (เชน่ บคุคลที่่�ใชเ้ครื่ ่�องมือ่การื่คา้รื่ะห์วา่งรื่ฐัของสห์รื่ฐัอเมืรื่กิา เชน่ อนิเที่อรื่เ์น็ตัห์รื่อ่บรื่กิารื่ส่�อสารื่อ่�นๆ)

กอ่นที่ำาธรุื่กรื่รื่มืใด ๆ สมืาชกิ IMC ควรื่ดำาเนินการื่คดักรื่องฝ่่ายที่่�เก่�ยวขอ้ง มืาตัรื่การื่ตัรื่วจสอบสถานะและการื่ตัรื่วจ
สอบที่่�เห์มืาะสมืกอ่นที่่�จะมืส่ว่นรื่ว่มืกบับคุคลที่่�สามื (รื่วมืถงึผูข้ายและลกูคา้และผูร้ื่ว่มืงานที่างธรุื่กจิอ่�น ๆ ) เพิ่�อให์ ้
แน่ใจวา่ฝ่่ายดงักลา่วจะไม่ืถกูลงโที่ษห์รื่อ่มืส่ว่นเก่�ยวขอ้ง  กบับคุคลห์รื่อ่นิตับิคุคลใด ๆ ที่่�ไดร้ื่บัการื่ควำ�าบาตัรื่

นอกจากน่� ห์า้มืสมืาชกิ IMC อำานวยความืสะดวกในการื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืใด ๆ กบัปรื่ะเที่ศห์รื่อ่ภมูืภิาคที่่�ถกูควำ�าบาตัรื่ ห์รื่อ่ดำาเนินการื่
ใดๆ ที่่�จะกอ่ให์เ้กดิห์รื่อ่อาจสง่ผลให์บ้คุคลชาวสห์รื่ฐัฯ มืส่ว่นเก่�ยวขอ้งในการื่อำานวยความืสะดวกในการื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มืดงักลา่ว “การื่
อำานวยความืสะดวก” รื่วมืถงึการื่กรื่ะที่ำาใดๆ ที่่�ไม่ืไดร้ื่บัอนุญาตักรื่ะที่ำาโดยบคุคลชาวสห์รื่ฐัฯ ที่่�ชว่ยเห์ลอ่ห์รื่อ่สนับสนุนกจิกรื่รื่มืการื่
คา้ที่่�มืเ่ป้าห์มืายการื่ควำ�าบาตัรื่โดยบคุคลใดๆ ตัวัอยา่งเชน่ การื่องิโอกาสที่างธรุื่กจิที่่�มืเ่ขตัอำานาจศาลที่่�ถกูควำ�าบาตัรื่โดยบคุคลชาว
สห์รื่ฐัฯ ให์ก้บับคุคลที่่�ไม่ืใชช่าวสห์รื่ฐั ห์รื่อ่การื่ขอมืส่ว่นรื่ว่มืจากบคุคลชาวสห์รื่ฐัฯ เก่�ยวกบัธรุื่กรื่รื่มืที่่�เก่�ยวขอ้งกบัฝ่่ายที่่�ถกูควำ�า
บาตัรื่ อาจถอ่เป็นสิ�งอำานวยความืสะดวกที่่�ตัอ้งห์า้มืภายใตัโ้ครื่งการื่ควำ�าบาตัรื่ของ OFAC ที่่�เก่�ยวขอ้ง การื่ควำ�าบาตัรื่ที่างเศรื่ษฐกจิ
และการื่คา้มืล่กัษณะที่่�กวา้งมืาก โดยเฉืพิาะอยา่งยิ�งโครื่งการื่ของสห์รื่ฐัฯ ซึ�งการื่ห์า้มืห์รื่อ่การื่ควำ�าบาตัรื่อ่�นๆ มืค่วามืเส่�ยงที่่�จะขยาย
ออกไปนอกอาณาเขตัไปจนถงึการื่ดำาเนินการื่ของบคุคลตัา่งชาตั ิซ ึ�งเป้าห์มืายการื่ควำ�าบาตัรื่มืส่ว่นเก่�ยวขอ้งในการื่ที่ำาธรุื่กรื่รื่มื

สมืาชกิ IMC ควรื่ปรื่กึษาที่ม่ืการื่ปฏิบิตััติัามืขอ้กำาห์นดของ IMC ห์ากมืข่อ้กงัวลใจเก่�ยวกบัการื่ควำ�าบาตัรื่ ห์รื่อ่
ห์ากมืค่ำาถามืห์รื่อ่คำาช่ �แจงใด ๆ เก่�ยวกบัการื่ปฏิบิตััติัามืภารื่ะผูกพินัในการื่ควำ�าบาตัรื่นโยบายตัา่งปรื่ะเที่ศ
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