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ขอ้ความจากประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 

ที� HEICO เราดําเนนิธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติอยา่งที�สดุและถกูตอ้งตามหลักจรยิธรรม 

มาตรฐานเหลา่นี+ถอืเป็นเสาหลักสําคัญที�ทําใหเ้ราสามารถผลติสนิคา้ที�มคีณุภาพดเียี�ยม นําเสนอบรกิารที�โดดเดน่ 

สง่มอบบรกิารที�ไรท้ี�ตใิหแ้กล่กูคา้ และดําเนนิการในทกุอยา่งที�เราทําดว้ยความเป็นเลศิ 

 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกจินี+เป็นการสบืสานความพยายามของเราในการชว่ยใหส้มาชกิทมีงานของเราเขา้ใจอยา่งกระจ่าง

แจง้ในเรื�องคา่นยิมพื+นฐานทางธุรกจิของ HEICO อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูตอ่ไปนี+อาจไมไ่ดร้ะบรุายละเอยีดไวท้ั +งหมด 

แตเ่ป็นเพยีงการสรปุเกี�ยวกับมาตรฐานสําคัญที�เนน้ยํ+าใหเ้ห็นถงึหลักจรยิธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณในฐานะมอือาชพีข

องเรา มาตรฐานเหล่านี+บังคับใชก้ับสมาชกิทมีงานทกุคนของ HEICO รวมถงึบรษัิทสาขาทกุแหง่ นอกจากนี+ 

ยังอาจมกีารบังคับใชน้โยบายเฉพาะเพิ�มเตมิ โดยขึ+นอยูก่ับขอบเขตความรับผดิชอบและตําแหน่งที�ตั +งของแตล่ะบคุคล 

 

หลังจากอา่นหลักจรรยาบรรณทางธุรกจินี+แลว้ ผมขอสนับสนุนใหค้ณุสนทนาเกี�ยวกับเนื+อหาดังกลา่วกับบคุคลอื�นๆ 

และถามคําถามหากไมเ่ขา้ใจรายละเอยีดในเรื�องใดก็ตาม หากคณุทราบวา่มเีหตกุารณ์หรอืการดําเนนิธุรกรรมใดๆ 

ที�เป็นการละเมดิตอ่นโยบายเหล่านี+ หนา้ที�ความรับผดิชอบของคณุคอืการสื�อสารขอ้มลูกับผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ของคณุ 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด (ผูอํ้านวยการฝ่ายการตรวจสอบภายใน) 

ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace 

ที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิทหรอืสายดว่นที�เป็นความลับโดยไม่ระบตัุวตนที�ไดจั้ดตั +งขึ+นเพื�อวัตถปุระสงคน์ี+โดยทันท ี

ความรว่มมอืของคณุสําหรับความพยายามนี+จะชว่ยใหเ้รารับรองไดว้่า HEICO 

ยังคงดําเนนิธุรกจิตอ่ไปดว้ยความซื�อสตัยแ์ละถกูตอ้งตามหลักจรยิธรรมอยา่งที�สดุ 

 

Laurans A. Mendelson 

ประธาน กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
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หลกัจรรยาบรรณคอืวถิทีางการปฏบิตัขิอง HEICO 
 

นโยบายเกี�ยวกับหลักจรยิธรรมทางธุรกจิของ HEICO สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวถิทีางการปฏบัิตขิองบรษัิทของเรา  

หลักการพื+นฐานสว่นหนึ�งในการเป็นสมาชกิทมีงานของ HEICO คอืการเคารพและยดึมั�นในนโยบายเหล่านี+  นอกจากนี+ 

นโยบายอกีหลายประการของ HEICO ยังแสดงถงึขอ้กําหนดตามกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ ที�มกีารกํากับดแูล  

การละเมดินโยบายอาจสง่ผลใหบ้รษัิท HEICO กรรมการบรษัิท และสมาชกิทมีงานตอ้งมภีาระรับผดิอยา่งมนัียสําคัญ  

ภาระรับผดิดังกลา่วอาจไม่ไดส้ง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นั+น 

แตยั่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของเราในการดําเนนิธุรกจิตอ่ไป 
 

กรรมการบรษัิท เจา้หนา้ที� สมาชกิทมีงาน และตัวแทนของ HEICO 

ทกุคนลว้นมีหีนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับทั +งหมดที�มผีลบังคับใชใ้นแตล่ะรัฐที�บรษัิทดําเนิ

นธุรกจิอยู ่และมหีนา้ที�ตอ้งรับทราบและปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณทางธุรกจินี+ (หลักปฏบัิต ิหรอืหลักจรรยาบรรณ) 

รวมถงึนโยบายอื�นๆ ของบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง  การละเมดิกฎหมายหรอืหลักปฏบัิตนิี+ หรอืนโยบายอื�นๆ ของบรษัิท 

จะสง่ผลใหม้กีารลงโทษทางวนัิย ซึ�งอาจรวมถงึการสิ+นสดุการจา้งงาน  บรษัิทสาขาทั +งหมดของ HEICO 

มหีนา้ที�รับผดิชอบในการตรวจสอบใหน้โยบายและแนวทางปฏบัิตขิองตนสอดคลอ้งกับหลักปฏบัิตนิี+ 
 

นโยบายอื�นๆ ของ HEICO 

หรอืนโยบายและแนวทางปฏบัิตทิางธุรกจิของทอ้งถิ�นอาจจะมขีอ้กําหนดที�เขม้งวดมากกวา่ตามที�ระบใุนหลักปฏบัิตนิี+  

ในกรณีดังกลา่ว ใหป้ฏบัิตติามนโยบายหรอืกฎหมายที�มคีวามเขม้งวดมากที�สดุ  

หลักจรรยาบรรณนี+ถอืเป็นขอ้กําหนดขั +นตํ�าสดุที�จะตอ้งปฏบัิตติาม  

หลักปฏบัิตนิี+มขี ึ+นเพื�อเป็นแนวทางในการตระหนักรูแ้ละแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกับประเด็นในดา้นจรยิธรรมและกฎหมายซึ�งอาจเกิ

ดขึ+นไดใ้นระหวา่งการดําเนนิธุรกจิ ทั +งนี+ บรษัิทอาจทําการแกไ้ขหรอืยกเลกิหลักจรรยาบรรณทางธุรกจินี+ไดท้กุเวลา 

คณุสามารถตรวจสอบหลกัปฏบิตัใินเวอรช์นัใหมล่า่สดุไดใ้นเว็บไซตข์อง HEICO 

หลักจรรยาบรรณนี+ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึนโยบายทั +งหมดของบรษัิท 

สมาชกิทมีงานมหีนา้ที�รับผดิชอบในการรับทราบเกี�ยวกับนโยบายของบรษัิท 

และขอ้กําหนดเฉพาะเกี�ยวกับหน่วยธุรกจิและหนา้ที�การปฏบัิตงิานของตน 

 

บททดสอบการเป็นขา่วหนา้หนึ"ง 

ในการพยายามจะพจิารณาว่าการดําเนนิการใดๆ นั+นี�เหมาะสมหรอืไม ่โปรดดําเนนิการบททดสอบการเป็นขา่วหนา้หนึ�ง  

ลองจนิตนาการวา่ การดําเนนิการดังกลา่วจะถกูพาดหัวขา่วที�หนา้หนึ�งของหนังสอืพมิพใ์นวันรุง่ขึ+น 

พรอ้มรายละเอยีดทั +งหมด รวมถงึภาพถา่ยของคณุ  หากคณุรูส้กึไมส่บายใจกับการที�ขอ้มลูนี+จะถกูเผยแพรสู่ส่าธารณชน 

นั�นหมายความวา่คณุควรคดิพจิารณาอกีครั +งเกี�ยวกับการดําเนนิการดังกลา่ว  ในกรณีใดๆ ก็ตาม 

หากคณุไมแ่น่ใจเกี�ยวกับเรื�องความเหมาะสมของกจิกรรมหรอืการดําเนนิการ 

โปรดอยา่ลังเลที�จะสอบถามผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ของคณุ เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด 

ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรอืที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท 

 

การละเวน้การปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ 

ในบางสถานการณ์ซึ�งไมใ่ชเ่รื�องปกต ิ

สมาชกิทมีงานอาจรอ้งขอการอนุมตักิารดําเนนิการที�ไมส่อดคลอ้งกับหลักปฏบัิตติามขอ้กําหนด  ทั +งนี+ การอนุมัตใิดๆ 

สําหรับการดําเนนิการที�ไมส่อดคลอ้งกับหลักปฏบัิตจิะตอ้งมกีารตรวจสอบลว่งหนา้กอ่น 

และจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ประธานฝ่ายการเงนิ หรอืที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท 

รวมถงึไดรั้บการอนุมัตเิพิ�มเตมิจากคณะกรรมการอสิระของคณะผูบ้รหิารบรษัิทเทา่นั+น  

การละเวน้การปฏบัิตติามหลักปฏบัิตนิี+สําหรับสมาชกิภายในคณะผูบ้รหิารหรอืสําหรับเจา้หนา้ที�ฝ่ายบรหิารของบรษัิท 
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จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากคณะผูบ้รหิารบรษัิทหรอืคณะกรรมการที�มหีนา้ที�รับผดิชอบเทา่นั+น 

และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้โดยทันท ีเพื�อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบัญญัต ิSarbanes-Oxley พ.ศ. 2545  

เมื�อการละเวน้ดังกลา่วไดรั้บการอนุญาตแลว้ 

คณะผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการที�ไดรั้บการแตง่ตั +งจะตอ้งตรวจสอบใหม้กีารดําเนนิการควบคมุตามความเหมาะสม 

เพื�อปกป้องบรษัิทและ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

หนา้ที"ความรบัผดิชอบตอ่ HEICO และผูม้ผีลประโยชนร์ว่มของบรษิทั 

 

โอกาสที"เทา่เทยีมกนั 

HEICO 

มนีโยบายในการสง่เสรมิและรับรองถงึการจา้งงานที�ใหโ้อกาสที�เทา่เทยีมกันสําหรับสมาชกิทมีงานในปัจจุบันและบคุคลที�มี

แนวโนม้จะเขา้รว่มเป็นสมาชกิทมีงานทกุคนโดยไมคํ่านงึถงึเชื+อชาต ิความเชื�อ สผีวิ ศาสนา เพศ อาย ุความทพุพลภาพ 

สถานภาพการสมรส สญัชาตเิดมิ สถานะการเป็นพลเมอืง การไรส้มรรถภาพทางสภาพกายหรอืจติ 

หรอืสถานภาพที�ไดรั้บการยอมรับทางกฎหมายใดๆ 

ที�บัญญัตขิึ+นเพื�อมอบความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการเลอืกปฏบัิตขิองรัฐหรอืประเทศ  

นโยบายนี+มขี ึ+นเพื�อใชค้วบคมุประเด็นทั +งหมดที�เกี�ยวขอ้งกับการสรรหาบคุลากร การโฆษณา 

และการคัดเลอืกเบื+องตน้ในการจา้งงาน  นอกจากนี+ นโยบายนี+ยังบังคับใชก้ับเรื�องอื�นๆ ทั +งหมดในการจา้งงาน 

รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงเรื�องที�เกี�ยวกับคา่ตอบแทน การเลื�อนตําแหน่ง การลดตําแหน่ง การโยกยา้ยตําแหน่ง การเลกิจา้ง 

การสิ+นสดุการจา้งงาน การลาหยดุ และโอกาสในการฝึกอบรม 

 

การป้องกนัการคกุคาม 

บรษัิทเชื�อวา่พวกเราแต่ละคนควรสามารถทํางานในสภาพแวดลอ้มที�ปราศจากการเลอืกปฏบัิตแิละการคกุคามทกุรปูแบบ  

นโยบายป้องกันการคกุคามของบรษัิทนี+มขี ึ+นเพื�อป้องกันการคกุคามทางเพศเป็นหลัก แตยั่งบังคับใชก้ับการคกุคามใดๆ 

ที�มสีาเหตจุากเรื�องชาตพิันธุ ์เพศ อาย ุหรอืสถานภาพอื�นใดที�ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย  

การคกุคามทางเพศเป็นสิ�งที�ผดิกฎหมายและเป็นพฤตกิรรมที�บรษัิทจะไมย่อมทนเป็นอันขาด 

 

นโยบายเกี"ยวกบัการทจุรติ 

บรษัิทไดกํ้าหนดนโยบายเกี�ยวกับการทจุรติขึ+นเพื�อสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนามาตรการควบคมุที�จะชว่ยในการตรวจจับและป้อ

งกันการทจุรติตอ่ HEICO 

คณุสามารถดเูอกสารฉบับเต็มรปูแบบของนโยบายเกี�ยวกับการทจุรติของบรษัิทที�บังคับใชใ้นปัจจุบัน 

รวมถงึคําจํากัดความของการทจุรติและกจิกรรมฉอ้โกงไดท้ี�เอกสารแนบในภาคผนวก I ของหลักปฏบัิตนิี+ ทั +งนี+ 

กจิกรรมฉอ้โกงถอืเป็นพฤตกิรรมที�บรษัิทจะไมย่อมทนเป็นอันขาด 

 

นโยบายเกี"ยวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์

โดยทั�วไปแลว้ บรษัิทคาดหวังวา่สมาชกิทมีงานจะดําเนนิธุรกจิตามมาตรฐานการดําเนนิการดว้ยจรยิธรรมในระดับสงูสดุ  

บรษัิทคาดหวังใหส้มาชกิทมีงานทุม่เทความพยายามอยา่งสงูสดุเพื�อผลประโยชนข์องบรษัิท  

ดังนั+นการดําเนนิการทางธุรกจิที�อาจสรา้งความขัดแยง้ระหวา่งผลประโยชนข์องบรษัิทและของสมาชกิทมีงานจงึเป็นเรื�องที�

ไมส่ามารถยอมรับได ้ 

ทั +งนี+บรษัิทยอมรับสทิธขิองสมาชกิทมีงานในการเขา้รว่มกจิกรรมนอกเหนอืเวลางานที�มลัีกษณะเป็นเรื�องสว่นตัวและไมเ่กี�ย

วขอ้งกับธุรกจิของเรา  อยา่งไรก็ตาม สมาชกิทมีงานจะตอ้งเปิดเผยถงึขอ้ขัดแยง้ใดๆ ที�อาจเกดิขึ+น 

เพื�อใหบ้รษัิทสามารถประเมนิและป้องกันไมใ่หเ้กดิความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนใ์ดๆ ที�อาจเกดิขึ+น 

และสมาชกิทมีงานตอ้งไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมใดๆ ที�หา้มกระทําตามที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงใดๆ (ทางวาจาหรอือื�นๆ) 
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กับบรษัิทหรอืในนโยบายใดๆ ของบรษัิท  ความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนท์ี�อาจเกดิขึ+นหรอืเกดิขึ+นจรงิ 

อาจเกดิขึ+นเมื�อใดก็ตามที�สมาชกิทมีงานอยูใ่นตําแหน่งที�มอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจที�อาจสง่ผลใหส้มาชกิทมีงานดังกลา่วห

รอืสมาชกิในครอบครัวที�ใกลช้ดิ (เชน่ คูส่มรสหรอืคูค่รอง บตุร บดิามารดา พี�นอ้ง) 

ไดรั้บผลประโยชนส์ว่นบคุคลจากการตดิตอ่ธุรกจิของบรษัิท 

 

แมว้า่อาจเป็นไปไมไ่ดท้ี�จะระบทุกุการดําเนนิการที�อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ดา้นผลประโยชน ์

แตน่โยบายของเราไดร้ะบถุงึการดําเนนิการตา่งๆ ที�มักกอ่ใหเ้กดิปัญหาบอ่ยครั +ง  หากสมาชกิทมีงานมขีอ้สงสยัใดๆ 

วา่การดําเนนิการหรอืหลักจรรยาบรรณที�มกีารเสนอไวจ้ะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนห์รอืไม ่

สมาชกิควรสอบถามผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ของตน เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด 

ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace หรอืที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิทโดยทันท ี

ภายนอกเวลางาน 

สมาชกิทมีงานไมค่วรเขา้รว่มธุรกจิใดๆ ภายนอก HEICO 

หากการเขา้รว่มดังกลา่วเป็นการแทรกแซงประสทิธภิาพในการทํางานหรอืหนา้ที�ความรับผดิชอบของพวกเขาที�มตีอ่บรษัิท 

หรอืหากการเขา้รว่มดังกล่าวเป็นการละเมดิขอ้ตกลงใดๆ ที�ทําไวก้ับบรษัิท  

นโยบายของเรามขีอ้หัามไมใ่หพ้นักงานคนใดยอมรับการจา้งงานในเวลาเดยีวกันโดยผูท้ี�มโีอกาสเป็นและเป็นซพัพลายเอ

อร ์ลกูคา้ หรอืคูแ่ขง่ของบรษัิท 

 

การใหคํ้าปรกึษาเกี�ยวกับอตุสาหกรรม 

ในปัจจุบันมบีรษัิทจํานวนมากที�ใหคํ้าปรกึษาและทําการวจัิยโดยเฉพาะ ซึ�งรับจา้งทําการวจัิยในนามของผูอ้ ื�น (เชน่ 

กลุม่อตุสาหกรรม คูแ่ขง่ ฯลฯ) 

แมว้า่บรษัิทวจัิยจํานวนมากเหลา่นี+จะอา้งวา่วัตถปุระสงคข์องตนนั+นไมใ่ชเ่พื�อกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนต์อ่สม

าชกิทมีงาน โดยการขอใหส้มาชกิทมีงานมอบขอ้มลูเฉพาะของบรษัิทเพื�อศกึษาแนวโนม้ของอตุสาหกรรม 

แตก็่ยังเป็นเรื�องยากที�จะแยกแยะทั +งสองประเด็นนี+ออกจากกันไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

รวมถงึความเสี�ยงที�อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูว้า่จา้งได ้

หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะลว่งหนา้อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากที�ปรกึษาองคก์รของ HEICO 

สมาชกิทมีงานจะตอ้งระงับการใหบ้รกิารดา้นการใหคํ้าแนะนําหรอืคําปรกึษา หรอืการเขา้รว่มในบรกิารวจัิย 

โดยไมคํ่านงึว่าการดําเนนิการหรอืการวจัิยดังกลา่วนั+นจะมกีารชาํระเงนิคา่บรกิารใหห้รอืไมก็่ตาม 

 

ผลประโยชนด์า้นการเงนิในธุรกจิอื�นๆ 

นโยบายของเรามขีอ้หา้มมใิหส้มาชกิทมีงานและสมาชกิในครอบครัวที�ใกลช้ดิของพวกเขาเป็นเจา้ของหรอืถอืครองผลประ

โยชนอ์ยา่งมนัียสําคัญในหน่วยงานของซพัพลายเออร ์ลกูคา้ หรอืคูแ่ขง่ 

ยกเวน้แตส่ทิธคิวามเป็นเจา้ของนั+นมปีรมิาณหลักทรัพยจํ์านวนเล็กนอ้ยในบรษัิทมหาชนซึ�งทําการคา้ในตลาดเปิด 

 

ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

การตดิตอ่สื�อสารใดๆ กับฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งควรดําเนนิการในลักษณะที�ไมม่กีารเลอืกปฏบัิตเิป็นพเิศษ 

หรอืแตกตา่งจากที�ดําเนนิการกับธุรกจิอื�นๆ 

 

การปกป้องขอ้มลูลบัของ HEICO 

ขอ้มลูลับและขอ้มลูที�เป็นกรรมสทิธิhของ HEICO เป็นสนิทรัพยท์ี�มมีลูคา่สงูสดุ 

และรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงรายชื�อลกูคา้และรายชื�อตดิตอ่ตา่งๆ แผนการตลาด กระบวนการยื�นขอ้เสนอ สิ�งประดษิฐ ์

งานออกแบบ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สทิธบัิตร ลขิสทิธิh ขอ้มลูที�เป็นกรรมสทิธิh ความลับทางการคา้ กระบวนการดําเนนิการ 

คูม่อื รายชื�อลกูคา้ ขอ้มลูทางการเงนิ รายงานที�เป็นความลับ เครื�องมอื ระเบยีบวธิ ีและขอ้มลูลับอื�นๆ  นอกจากนี+ 
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เนื�องจากลักษณะของธุรกจิของบรษัิท 

จงึทําใหส้มาชกิทมีงานสามารถเขา้ถงึหรอืทราบขอ้มลูลับและ/หรอืความลับทางการคา้ของลกูคา้ของบรษัิทดว้ย  

บรษัิทไดพ้จิารณาและดําเนนิการกับขอ้มลูทั +งหมดนี+ในฐานะ "ความลับทางการคา้"  

ทั +งนี+ความลับทางการคา้ของบรษัิทเป็นสนิทรัพยท์ี�มมีลูคา่สงู มคีวามพเิศษ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกจิของบรษัิท 

ซึ�งมคีวามสําคัญอยา่งยิ�งในการดําเนนิธุรกจิไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง  

ขอ้มลูทั +งหมดเหลา่นี+จะตอ้งถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับอย่างเครง่ครัดสงูสดุ 

ทั +งในระหวา่งและภายหลังจากการจา้งงานของสมาชกิทมีงาน 

 

ขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์– การใชข้อ้มลูภายใน 

ในบางครั +งคณุอาจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเกี�ยวกับธุรกจิของ HEICO 

ซึ�งไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหุน้ของเราและนักลงทนุภายนอก  ขอ้มลูสําคัญที�ไมเ่ปิดเผยเกี�ยวกับธุรกจิของ HEICO 

นั+นเรยีกวา่เป็นขอ้มลู “ภายใน” และอาจเป็นขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูเกี�ยวกับผลติภัณฑห์รอืพันธมติรทางธุรกจิรายใหม ่

หรอืขอ้มลูหรอืกจิกรรมอื�นๆ ที�อาจสง่ผลตอ่ราคาหุน้ของเรา  การซื+อขายหุน้ รวมถงึการใชส้ทิธใินการซื+อขายหุน้ 

โดยอาศยัขอ้มลูภายใน ทั +งนี+ไมคํ่านงึวา่การซื+อขายดังกลา่วจะมจํีานวนมากหรอืนอ้ยเพยีงใดก็ตาม 

ถอืวา่เป็นการละเมดิกฎหมายหลักทรัพยข์องสหรัฐอเมรกิาอยา่งรา้ยแรง  

เมื�อสมาชกิทมีงานมขีอ้มลูภายในที�สําคัญเกี�ยวกับ HEICO พวกเขาจะตอ้งไมซ่ื+อขายหุน้หรอืใชส้ทิธใินการซื+อขายหุน้ 

HEICO นับตั +งแตท่ี�พวกเขาไดรั้บขอ้มลูนั+น 

จนกระทั�งหลังจากเวลาปิดทําการในวันเริ�มทําการซื+อขายวันแรกหลังจากที�มกีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชน  นอกจากนี+ 

สมาชกิทมีงานจะตอ้งไมใ่หค้วามชว่ยเหลอืแกบ่คุคลอื�นในการซื+อขายหุน้หรอืใชส้ทิธใินการซื+อขายหุน้ HEICO 

โดยการเปิดเผยขอ้มลูภายในแกพ่วกเขาอยา่งไมเ่หมาะสม 

หรอืโดยการแนะนําใหพ้วกเขาซื+อขายหุน้หรอืใชส้ทิธใินการซื+อขายหุน้ HEICO 

 

กรรมการบรษัิท เจา้หนา้ที� และสมาชกิทมีงาน HEICO 

ทกุคนที�สามารถเขา้ถงึงบการเงนิภายในหรอืขอ้มลูสําคัญเกี�ยวกับสถานะทางการเงนิรายไตรมาสที�คาดการณ์ไว ้

แตยั่งไมม่กีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน จะตอ้งไมใ่ชส้ทิธใินการซื+อขายหุน้ HEICO 

ในชว่งเวลาที�เร ิ�มตน้ตั +งแตเ่วลาปิดทําการในวันสดุทา้ยของไตรมาสใดๆ ในปีงบประมาณ 

และสิ+นสดุหลังจากเวลาปิดทําการในวันเริ�มทําการซื+อขายวันแรกหลังจากที�มกีารเปิดเผยผลประกอบการทางการเงนิสําหรั

บไตรมาสตามปีงบประมาณดังกลา่ว  ในบางครั +งอาจมกีารบังคับใชช้ว่งเวลาเพิ�มเตมิที�เรยีกวา่ “ชว่งเวลาปลอดประโยชน”์ 

กับกรรมการบรษัิท เจา้หนา้ที� และสมาชกิทมีงานอื�นๆ ของ HEICO ระหวา่งรอการประกาศกจิกรรมหรอืขอ้มลูสําคัญอื�นๆ 

ตอ่สาธารณชน 

 

กรรมการบรษัิท เจา้หนา้ที� และสมาชกิทมีงานของ HEICO ทกุคนควรตดิตอ่เจา้หนา้ที�การเงนิอาวโุสหรอืที�ปรกึษาทั�วไป 

กอ่นที�จะสง่คําสั�งเพื�อทําการซื+อขายหลักทรัพยข์อง HEICO 

หากไมแ่น่ใจวา่ทรัพยส์นิดังกลา่วสามารถซื+อขายไดอ้ย่างอสิระหรอืไม ่

หรอืชว่งเวลาปลอดประโยชนยั์งคงมผีลบังคับใชอ้ยู่หรอืไม ่

 

การสนบัสนนุทางการเมอืง 

HEICO 

สงวนสทิธิhในการสื�อสารถงึสถานภาพของบรษัิทเกี�ยวกับประเด็นปัญหาที�สําคัญตอ่ผูแ้ทนราษฎรที�ไดรั้บการเลอืกตั +งและเจ ้

าหนา้ที�ของรัฐอื�นๆ 

อกีทั +งบรษัิทยังสนับสนุนใหส้มาชกิทมีงานใชส้ทิธพิลเมอืงและปฏบัิตติามหนา้ที�ความรับผดิชอบของตนเอง  อยา่งไรก็ตาม 

กองทนุหรอืสนิทรัพยข์อง HEICO จะตอ้งไมใ่ชสํ้าหรับ หรอืใชเ้พื�อการสนับสนุน 
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แคมเปญทางการเมอืงหรอืแนวปฏบัิตทิางการเมอืงโดยไมไ่ดร้ับการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิ

าร ประธานฝ่ายการเงนิ หรอืที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายกอ่น 

  

การใชส้นิทรพัยข์อง HEICO 

การปกป้องสนิทรัพยข์อง HEICO คอืหนา้ที�ความรับผดิชอบสําคัญของสมาชกิทมีงานทกุคนในการดแูลเรื�องผลประโยชน ์

โปรดจดจําไวว้า่สนิทรัพยข์องบรษัิทควรถกูใชเ้พื�อวัตถปุระสงคท์างธรุกจิเทา่นั+น 

สมาชกิทมีงานทกุคนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสนิทรัพยไ์มไ่ดถ้กูใชใ้นทางที�ไมเ่หมาะสม นําไปใหผู้อ้ ื�นกูย้มื 

หรอืขายหรอืบรจิาค โดยไมม่กีารอนุญาตอยา่งเหมาะสม 

 

การใชค้อมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อื�นๆ ซอฟตแ์วร ์อนิเทอรเ์น็ต และอเีมลจะตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายที�บรษัิทกําหนดไว ้

 

การเก็บรกัษาและการจดัการบนัทกึขอ้มลู  

การจัดทําสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งแมน่ยํา และการเก็บรักษาขอ้มลูเหลา่นั+นไวสํ้าหรับการเรยีกด ู

เป็นขั +นตอนหนึ�งที�สําคัญในการดําเนนิธุรกจิในแตล่ะวันของเรา นโยบายการเก็บรักษาบันทกึขอ้มลูของ HEICO 

ไดรั้บการกําหนดขึ+นใหม้คีวามสอดคลอ้งกับกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา 

ทั +งนี+สมาชกิทมีงานไมค่วรกําจัดทิ+งบันทกึขอ้มลูหรอืเอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�องการตรวจสอบของรัฐบาล 

 

แนวปฏบิตัทิางบญัช ี

หนา้ที�ความรับผดิชอบของ HEICO ตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและนักลงทนุภายนอก 

รวมถงึขอ้บังคับภายใตก้ฎหมายที�ใชใ้นการควบคมุดูแลองคก์รตา่งๆ 

กําหนดใหม้กีารบันทกึการดําเนนิธุรกรรมทั +งหมดอยา่งสมบรูณ์และถูกตอ้งแมน่ยําในสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูของบรษัิท 

โดยใหส้อดคลอ้งกับหลักการบัญชทีี�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปในสหรัฐอเมรกิา  

รายการที�ลงบันทกึผดิพลาดหรอืทําใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ กองทนุหรอืสนิทรัพยท์ี�ไมม่กีารบันทกึไว ้

หรอืการชาํระเงนิและการอนุมัตทิี�ปราศจากเอกสารสนับสนุนที�เหมาะสม ถอืเป็นขอ้หา้มอยา่งเด็ดขาด 

 

การดําเนนิธุรกรรมทางธุรกจิใดๆ ที�ไมป่กตแิละการบัญชทีี�เกี�ยวขอ้ง 

ควรมกีารอภปิรายกับเจา้หนา้ที�ฝ่ายควบคมุดูแลองคก์รหรอืประธานฝ่ายการเงนิในทันท ี นอกจากนี+ 

เอกสารสนับสนุนการทําธุรกรรมทั +งหมดควรระบถุงึรายละเอยีดของลักษณะการดําเนนิธุรกรรมทั +งหมดอยา่งสมบรูณ์และถกู

ตอ้งแมน่ยํา และตอ้งมกีารดําเนนิการดังกลา่วภายในกรอบเวลาที�กําหนด 

 

หลกัจรยิธรรมสําหรบัเจา้หนา้ที"การเงนิอาวโุสและเจา้หนา้ที"อ ื"นๆ 

บรษัิทไดนํ้าหลักจรยิธรรม (ภาคผนวก II) มาปฏบัิตใิชสํ้าหรับเจา้หนา้ที�การเงนิอาวโุสและเจา้หนา้ที�ระดับสําคัญอื�นๆ 

ทั +งหมดที�เกี�ยวขอ้งกับประเด็นทางการเงนิ รวมถงึประธานเจา้หนา้ที�บรหิารของบรษัิท 

หลักจรยิธรรมนี+ไดม้กีารนํามาใชเ้พื�อใหม้ั�นใจในความซื�อสตัยส์จุรติอยา่งตอ่เนื�องของกระบวนการรายงานทางการเงนิและแ

นวปฏบัิตทิางบัญชขีองบรษัิท 
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หนา้ที"ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้และซพัพลายเออรข์องเรา 

 

HEICO มุง่มั�นที�จะดําเนนิธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติในระดับสงู  

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราไดรั้บการออกแบบใหม้มีาตรฐานภายในระดับสงู 

ที�สอดคลอ้งกับขอ้บังคับของรัฐบาลที�บังคับใชอ้ยูใ่นปัจจุบัน และขอ้บังคับตามสญัญาที�มผีลบังคับใชอ้ยู ่

เราจะตรวจสอบใบแจง้หนี+ใหม้คีวามถกูตอ้งแมน่ยําตามรายละเอยีดเกี�ยวกับการกําหนดราคาและขอ้กําหนดของการขายผลติภั

ณฑแ์ละบรกิารของเรา 

โดยจะไมป่ลอ่ยใหม้รีายการที�ผดิพลาดหรอืนําไปสูค่วามเขา้ใจที�ผดิในสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูของบรษัิทเป็นอันขาด 

 

การยอมรบัของขวญั 

สมาชกิทมีงานถกูหา้มมใิหร้อ้งขอหรอืยอมรับของขวัญ การเลี+ยงอาหาร ความบันเทงิ 

หรอืสทิธปิระโยชนอ์ื�นใดจากผูท้ี�มโีอกาสเป็นและเป็นลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืคูแ่ขง่  

ทั +งนี+มขีอ้ยกเวน้ในกรณทีี�ของขวัญดังกลา่วมรีาคาไมแ่พง โดยมมีลูคา่นอ้ยกวา่ $100 (แตล่ะชิ+นหรอืโดยรวม) 

ตามความเหมาะสม หรอืมมีลูคา่ตํ�ากวา่นี+ ขึ+นอยูก่ับธรรมเนยีมของแตล่ะทอ้งถิ�น ของขวัญใดๆ 

ที�มมีลูคา่มากกวา่นี+ควรสง่มอบใหก้บัฝ่ายทรัพยากรบคุคลของ HEICO Aerospace 

ซึ�งจะนําไปมอบใหแ้กอ่งคก์รเพื�อการกศุลตอ่ไป 

ทั +งนี+สมาชกิทมีงานสามารถยอมรับการเลี+ยงอาหารและความบันเทงิทางธุรกจิที�มขี ึ+นไมบ่อ่ยนัก 

หากมื+ออาหารหรอืความบันเทงิเหลา่นี+ไมฟุ่่ มเฟือย ไมไ่ดม้ปีรมิาณมากเกนิไป หรอืมลัีกษณะที�อาจทําใหด้ไูมเ่หมาะสมได ้  

เราจําเป็นตอ้งใชค้วามรอบคอบเป็นพเิศษเพื�อหลกีเลี�ยงแมก้ระทั�งการอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนข์ึ+น 

 

สมาชกิทมีงานสามารถมอบความบันเทงิใหแ้กผู่ท้ ี�มโีอกาสเป็นและเป็นลกูคา้ได ้

หากความบันเทงิดังกลา่วสอดคลอ้งกับแนวทางปฏบัิตทิางธุรกจิที�เป็นที�ยอมรับ ไมล่ะเมดิกฎหมายใดๆ 

หรอืมาตรฐานทางจรยิธรรมที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป 

และการเปิดเผยขอ้เท็จจรงิดังกลา่วตอ่สาธารณชนจะไมส่รา้งความอับอายตอ่บรษัิท 

และเป็นการดําเนนิการโดยไดรั้บการอนุมัตจิากฝ่ายบรหิารกอ่น 

 

การจดัการขอ้มลูลบัของบคุคลอื"น 

HEICO มคีวามสมัพันธท์างธุรกจิหลายรปูแบบกับบรษัิทและบคุคลจํานวนมาก  

ในบางครั +งบรษัิทและบคุคลเหลา่นี+จะเปิดเผยขอ้มลูลับเกี�ยวกับผลติภณัฑห์รอืแผนธุรกจิของตนเองเพื�อโนม้นา้วให ้HEICO 

เขา้รว่มความสมัพันธท์างธุรกจิรว่มกัน  

ทั +งนี+ในบางกรณีเราอาจรอ้งขอใหบ้คุคลที�สามมอบขอ้มลูลับเพื�อใหบ้รษัิทสามารถประเมนิโอกาสในการสานความสมัพันธท์าง

ธุรกจิดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ใดๆ HEICO 

คาดหวังใหส้มาชกิทมีงานยดึถอืปฏบัิตติามขอ้บังคับเกี�ยวกับการรักษาความลับและการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลับและความลับทาง

การคา้ของบคุคลอื�น รวมถงึซพัพลายเออรแ์ละอดตีสมาชกิทมีงาน 

และพยายามที�จะดําเนนิการตามขอ้บังคับเหลา่นั+นอยา่งเครง่ครัดเชน่เดยีวกับการปฏบัิตเิพื�อปกป้องขอ้มลูลับและความลับทา

งการคา้ของ HEICO 

 

HEICO เคารพในสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาที�ถกูตอ้งตามกฎหมายของผูอ้ ื�น 

และจะไมทํ่าการผลติซํ+าหรอืใชซ้อฟตแ์วรห์รอืเทคโนโลยอีื�นๆ ที�มใีบอนุญาตของซพัพลายเออร ์

ยกเวน้กรณทีี�ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ตกลงเกี�ยวกับใบอนุญาตที�มผีลบังคับใชใ้นปัจจุบันหรอืตามกฎหมาย 

 

การดําเนนิธุรกรรมกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 



  

 10

HEICO Corporation และบรษัิทสาขา รักษามาตรฐานตา่งๆ ไวใ้นระดับสงูสดุเสมอ 

ขณะทําการตดิตอ่สมัพันธก์ับผูท้ี�มโีอกาสจะเป็นลกูคา้และลกูคา้ปัจจุบัน  วัตถปุระสงคข์องคําสั�งนี+คอื 

เพื�อยดึมั�นในนโยบายของบรษัิทเกี�ยวกับการดําเนนิธุรกรรมกับตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา  ความไมเ่หมาะสมตา่งๆ 

เกี�ยวกับกระบวนการจัดซื+อจัดจา้งของรัฐบาลอาจสรา้งความเสยีหายตอ่ชื�อเสยีงของบรษัิท 

และอาจทําใหเ้กดิผลกระทบในทางลบที�รา้ยแรงตอ่บรษัิทและพนักงานที�เกี�ยวขอ้งอกีดว้ย 

 

 

 

ในการรักษาชื�อเสยีงอันเป็นเลศิของบรษัิทในฐานะซพัพลายเออรท์ี�มคีวามรับผดิชอบ 

จงึเป็นสิ�งสําคัญอยา่งยิ�งที�พนักงานทกุคนจะตอ้งระงับการเขา้รว่มในการกระทําใดๆ ที�อาจถอืวา่เป็นการละเมดิกฎหมาย 

ในขณะทําการตดิตอ่สมัพันธก์ับรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 

 

ความซื�อสตัยส์จุรติถอืเป็นหัวใจสําคัญขององคก์รนับตั +งแตเ่ริ�มกอ่ตั +งบรษัิทของเรา  

ดังนั+นการละเมดิกฎพื+นฐานนี+จะสง่ผลใหม้กีารดําเนนิการลงโทษทางวนัิยตามที�พจิารณาเห็นวา่จําเป็น  

ทั +งนี+พนักงานทกุคนจําเป็นตอ้งใสใ่จอยา่งรอบคอบและระมัดระวังในประเด็นตอ่ไปนี+เป็นกรณีพเิศษ: 

  1) การปฏบัิตติามกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้; 

  2) นโยบายของตัวแทนรัฐบาลเกี�ยวกบัความบันเทงิและของกํานัลทางธุรกจิ; 

  3) การปฏบัิตติามขอ้บังคับเกี�ยวกับความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนข์องรัฐบาล; 

  4) การรับรองขอ้มลูเกี�ยวกับการกําหนดราคา; 

5) การจัดสรรตน้ทนุตามสญัญาอยา่งเหมาะสม; 

6) ตน้ทนุที�อนุญาตสําหรับการทําสญัญากับรัฐบาล 

  7) การยดึถอืในขอ้กําหนดดา้นการควบคมุคณุภาพ 

 

ทั +งนี+ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม ประเด็นเหลา่นี+ถอืเป็นเพยีงสว่นหนึ�งของประเด็นที�ตอ้งระมดัระวัง  

ขอ้บังคับในการจัดซื+อจัดจา้งของรัฐบาลมักมคีวามยุง่ยาก มรีายละเอยีดที�ยดืยาว 

และมักจะแตกตา่งจากแนวทางปฏบัิตเิชงิพาณชิยต์ามปกตทิั�วไป  แมว้า่เราจะสนับสนุนใหม้กีารพจิารณาตัดสนิที�ดเีสมอ 

แตส่ถานการณ์ที�กอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัควรมกีารซกัถามเพื�อความกระจ่างตอ่ที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท 

 

การยดึถอืตอ่หลักการเหลา่นี+จะชว่ยทําให ้HEICO Corporation สามารถรักษาสถานภาพที�ดเียี�ยมตอ่ไปได ้ในฐานะ 

ซพัพลายเออรท์ี�มคีวามรับผดิชอบตอ่รัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 

 

การแขง่ขนัโดยเสรแีละยตุธิรรม 

สหรัฐอเมรกิามกีฎหมายที�ไดรั้บการออกแบบใหส้นับสนุนและปกป้องเพื�อใหม้กีารแขง่ขนัโดยอสิระและยตุธิรรม 

กฎหมายเหลา่นี+ใชค้วบคมุดแูลความสมัพันธร์ะหวา่ง HEICO และคูแ่ขง่  โดยทั�วไปแลว้การเขา้รว่มกับคูแ่ขง่ตา่งๆ 

ในสมาคมการคา้ถอืเป็นเรื�องที�ยอมรับได ้ในกรณีที�สมาคมดังกลา่วไดรั้บการกอ่ตั +งขึ+นอยา่งเหมาะสม 

มวัีตถปุระสงคท์ี�ถกูตอ้งตามกฎหมาย มกีารจํากัดกจิกรรมของตนเองใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตวัตถปุระสงคดั์งกลา่ว 

และมุง่มั�นที�จะยดึถอืปฏบัิตติามกฎหมายเหลา่นี+   

 

การเลอืกซพัพลายเออร ์

ซพัพลายเออรข์อง HEICO ตอ้งไดรั้บการคัดเลอืกตามมาตรฐานที�เทา่เทยีมกัน 

และไดรั้บการปฏบัิตดิว้ยความเคารพเชน่เดยีวกับลกูคา้ของเรา  

ขอ้มลูลับของซพัพลายเออรจ์ะไดรั้บการปกป้องเชน่เดยีวกับขอ้มลูของบคุคลที�สามอื�นๆ   
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ซพัพลายเออรข์อง HEICO มอีสิระที�จะขายผลติภัณฑห์รอืบรกิารใดๆ ใหแ้กคู่แ่ขง่ของ HEICO 

ยกเวน้ในกรณีที�ผลติภณัฑห์รอืบรกิารนั+นๆ ไดรั้บการออกแบบ สรา้ง หรอืพัฒนาขึ+นตามขอ้มลูจําเพาะทางเทคนคิของ HEICO 

 

ผูแ้ทน ตวัแทน และที"ปรกึษาฝ่ายขาย 

การดําเนนิธุรกจิสว่นใหญข่อง HEICO จะดําเนนิการโดยพนักงานขายระดับมอือาชพีของ HEICO  นอกจากนี+ ในบางครั +ง 

HEICO ยังรว่มงานกับผูแ้ทนและตัวแทนฝ่ายขาย ผูรั้บเหมา และบคุคลที�สามอื�นๆ 

ในการสง่มอบบรกิารและดําเนนิการในนามของบรษัิทดว้ย  

ความสมัพันธข์องเรากับบคุคลที�สามเหลา่นี+ตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

และมกีารบันทกึไวใ้นเอกสารตามขอ้เท็จจรงิและลักษณะที�เกดิขึ+นเสมอ   เราจะเพยีรพยายามที�จะแจง้ใหฝ่้ายตา่งๆ 

เหลา่นี+ที�ทําหนา้ที�เป็นตัวแทนของบรษัิททราบถงึหนา้ที�ความรับผดิชอบของพวกเขาในการดําเนนิการตามหลักจรรยาบรรณท

างธุรกจินี+ 

 

คา่คอมมชิชั�น คา่ธรรมเนยีม และสว่นลดตา่งๆ ตอ้งมกีารกําหนดไวใ้นขอ้ตกลงที�เป็นลายลักษณ์อกัษรเสมอ 

และตอ้งสะทอ้นถงึคณุคา่ของบรกิารที�เสนอใหแ้ก ่HEICO  

ซึ�งไมค่วรมรีาคาที�เกนิกวา่ระดับที�สมเหตสุมผลและแตกตา่งจากระดับมาตรฐานในธุรกจิของเรามากจนเกนิไป  

และบรกิารที�สง่มอบนั+นตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมายและมคีวามเหมาะสม  การชาํระเงนิตอ้งไมดํ่าเนนิการเป็นเงนิสด 

และตอ้งดําเนนิการโดยใชใ้บแจง้หนี+ที�สมบรูณ์และถกูตอ้งแมน่ยําเทา่นั+น 

 

กฎหมายในประเทศสว่นใหญม่ขีอ้หา้มหรอืจํากัดมใิหเ้จา้หนา้ที�ของรัฐหรอืพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล รับการชาํระเงนิ 

ความบันเทงิ หรอืของขวัญ  พระราชบัญญัตป้ิองกันการคอรัปชั�นในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (The United States 

Foreign Corrupt Practices Act) มขีอ้หา้มมใิห ้HEICO และสมาชกิทมีงานทําการชาํระเงนิหรอืมอบสิ�งที�มมีลูคา่ใดๆ 

ใหแ้กเ่จา้หนา้ที�ของรัฐ หรอืเจา้หนา้ที�หรอืผูส้มัครของพรรคการเมอืงใดๆ 

เพื�อวัตถปุระสงคใ์นการเป็นผูไ้ดรั้บธุรกจิหรอืรักษาสถานภาพทางธุรกจิ  นอกจากนี+ หา้มทําสญัญาหรอืขอ้ตกลงทางธุรกจิใดๆ 

ซึ�งเจา้หนา้ที�ของรัฐหรอืสมาชกิทมีงานถอืครองผลประโยชนอ์ยา่งมนัียสําคัญ 

โดยไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร เจา้หนา้ที�การเงนิ หรอืที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของ HEICO กอ่น 

 

กฎหมายการนําเขา้และสง่ออก 

HEICO จะปฏบัิตติามกฎหมายการนําเขา้และการสง่ออกของประเทศตา่งๆ ที�บรษัิทดําเนนิธุรกจิอยู ่ HEICO 

จะไมดํ่าเนนิธุรกจิกับประเทศตา่งๆ ที�รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาสั�งหา้มไว ้

โดยประเทศดังกลา่วมักเป็นประเทศที�รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาพจิารณาวา่ไมม่คีวามเป็นมติรหรอืใหก้ารสนับสนุนการกอ่การรา้ยใน

ระดับสากล  ทั +งนี+สมาชกิทมีงานควรปรกึษากับที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท หากมขีอ้สงสยัใดๆ 

เกี�ยวกับขอ้บังคับในการนําเขา้หรอืสง่ออก 
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นโยบายการไมต่อบโตต้อ่สมาชกิทมีงาน 

 

HEICO Corporation 

มุง่มั�นที�จะดําเนนิการใหส้ถานที�ทํางานมบีรรยากาศที�สามารถอภปิรายกันไดอ้ยา่งเปิดเผยถงึแนวทางปฏบัิตทิางธุรกจิของบ

รษัิท  

บรษัิทมนีโยบายที�จะปฏบัิตติามกฎหมายที�บังคับใชท้ั +งหมดที�ชว่ยปกป้องสมาชกิทมีงานจากการถกูเลอืกปฏบัิตทิี�ผดิกฎหม

ายหรอืการตอบโตโ้ดยนายจา้ง เนื�องจากการรายงานขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายของพวกเขา 

หรอืการเขา้รว่มของพวกเขาในการสอบสวนเกี�ยวกับการฉอ้โกงภายในองคก์ร 

หรอืการละเมดิของบรษัิทหรอืตัวแทนของบรษัิทตอ่กฎหมายของรัฐหรอืประเทศในดา้นอื�นๆ  

ทั +งนี+นโยบายของบรษัิทจะชว่ยป้องกันไมใ่หส้มาชกิทมีงานถกูดําเนนิการลงโทษทางวนัิยหรอืในเชงิตอบโตจ้ากบรษัิท 

หรอืสมาชกิทมีงานหรอืตัวแทนใดๆ เนื�องจากการกระทําตอ่ไปนี+ของสมาชกิทมีงาน: 

 

• การเปิดเผยขอ้มลูแกรั่ฐบาลหรอืหน่วยงานที�บังคับใชก้ฎหมาย 

ในกรณีที�สมาชกิทมีงานมเีหตผุลเพยีงพอที�ทําใหเ้ชื�อไดว้า่ขอ้มลูดังกลา่วจะเปิดเผยเกี�ยวกับการละเมดิหรอืการก

ระทําที�น่าจะเป็นการละเมดิตอ่กฎหมายของรัฐหรอืประเทศ หรอืขอ้บังคับ หรอื 

 

• การใหข้อ้มลู การนําไปสูก่ารใหข้อ้มลู การยื�นฟ้อง การนําไปสูก่ารยื�นฟ้อง การเป็นพยานยนืยัน 

การเขา้รว่มในการดําเนนิคดทีี�ยื�นฟ้องรอ้งหรอืที�กําลังจะยื�นฟ้องรอ้ง 

หรอืการใหค้วามชว่ยเหลอืในการสอบสวนหรอืการดําเนนิการใดๆ 

ที�สมาชกิทมีงานมเีหตผุลที�เหมาะสมใหเ้ชื�อไดว้า่เป็นการละเมดิตอ่สิ�งตอ่ไปนี+: 

 

� กฎหมายอาชญากรรมของประเทศเกี�ยวกับการฉอ้โกงหลักทรัพย ์จดหมายหลอกลวง การฉอ้โกงธนาคาร 

หรอืการฉอ้โกงผา่นการตดิตอ่สื�อสารที�ใชส้าย วทิย ุและโทรทัศน ์หรอื 

 

� กฎระเบยีบหรอืขอ้บังคับใดๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

 

� ขอ้กําหนดใดๆ ตามกฎหมายของประเทศเกี�ยวกับการฉอ้โกงตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 

� ในสว่นที�เกี�ยวเนื�องกับการสอบสวน เชน่ การใหข้อ้มลูหรอืความชว่ยเหลอื 

หรอืการสอบสวนที�ดําเนนิการโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางที�กํากับดแูล สมาชกิรัฐสภา 

หรอืบคุคลในบรษัิทที�มตํีาแหน่งงานระดับหัวหนา้หรอืผูม้อํีานาจที�คลา้ยคลงึกันเหนอืสมาชกิทมีงาน 

 

อยา่งไรก็ตาม 

สมาชกิทมีงานที�ยื�นรายงานหรอืมอบหลักฐานที�พวกเขาทราบวา่เป็นเท็จหรอืปราศจากเหตผุลที�เหมาะสมใหเ้ชื�อไดว้า่ขอ้มู

ลนั+นเป็นความจรงิและถกูตอ้งแมน่ยํา จะไมไ่ดรั้บการปกป้องจากขอ้ความในนโยบายขา้งตน้ 

และอาจสง่ผลใหม้กีารดําเนนิการลงโทษทางวนัิย รวมถงึการสิ+นสดุการจา้งงานอกีดว้ย นอกจากนี+ 

บรษัิทไมไ่ดกํ้าหนดนโยบายนี+ขึ+นโดยมจีุดประสงคเ์พื�อปกป้องสมาชกิทมีงานที�ละเมดิขอ้บังคับการรักษาความลับที�เกี�ยวข ้

องกับขอ้มลูความลับทางการคา้ของบรษัิท ยกเวน้แตว่า่จะมรีายละเอยีดบังคับไวต้ามกฎหมาย  

สมาชกิทมีงานที�คดิวา่จะมอบขอ้มลูดังกลา่วซึ�งอาจเป็นการละเมดิสทิธพิเิศษเหลา่นี+หรอืเปิดเผยความลับทางการคา้ของบ

รษัิท ควรขอรับคําปรกึษาจากทนายความกอ่นดําเนนิการ 
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บรษัิทไดแ้ตง่ตั +งเจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดขึ+น 

ซึ�งมหีนา้ที�รับผดิชอบในการบรหิารจัดการนโยบายนี+โดยเฉพาะ  

ทั +งนี+เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะมหีนา้ที�รับผดิชอบในการรับ รวบรวม ทบทวน ดําเนนิการ 

และแกไ้ขขอ้กังวลและรายงานที�สมาชกิทมีงานและบคุคลอื�นๆ ไดย้ื�นเสนอในประเด็นที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึประเด็นอื�นๆ 

ที�คลา้ยคลงึกัน  สมาชกิทมีงานควรอภปิรายปัญหาและประเด็นตา่งๆ 

ที�ครอบคลมุในนโยบายนี+กับผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ของตนเอง 

ซึ�งมหีนา้ที�รับผดิชอบในการแจง้ขอ้กังวลดังกลา่วใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดทราบตอ่ไป  

หากสมาชกิทมีงานไมต่อ้งการอภปิรายประเด็นที�ละเอยีดออ่นเหลา่นี+กับหัวหนา้ของตนเอง 

สมาชกิทมีงานสามารถอภปิรายประเด็นดังกลา่วกับเจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดแทนได ้ 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะยื�นขอ้รอ้งเรยีนที�ไดรั้บรายงานตามที�พจิารณาแลว้วา่มคีวามเหมาะสม

จากการปรกึษากับที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมาย 

หรอืตามที�บังคับภายใตคํ้าสั�งของคณะกรรมการฝ่ายการเงนิ/ฝ่ายตรวจสอบของคณะผูบ้รหิารของบรษัิท 

 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดของบรษัิทซึ�งก็คอื ผูอํ้านวยการฝ่ายการตรวจสอบภายใน 

สามารถตดิตอ่ไดท้ี�หมายเลขโทรศัพท ์954-744-7577 

 

นอกจากนี+ บรษัิทไดกํ้าหนดใหม้กีระบวนการรอ้งเรยีนที�เป็นความลับที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ีการตรวจสอบ 

และการควบคมุภายใน รวมถงึแนวทางปฏบัิตใินการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท 

ซึ�งจะสามารถดําเนนิการไดโ้ดยไม่ระบตัุวตนตอ่บรษัิท  เอกสาร A 

ที�แนบมาพรอ้มกับนโยบายนี+จะมคํีาอธบิายเกี�ยวกับกระบวนการรอ้งเรยีนที�เป็นความลับดังกล่าว   

ขอ้รอ้งเรยีนที�ไดย้ื�นผา่นกระบวนการที�เป็นความลับที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ีการตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 

รวมถงึแนวทางปฏบัิตใินการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท 

จะถกูนําเสนอตอ่คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ/ฝ่ายตรวจสอบของคณะผูบ้รหิารของบรษัิทโดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําไดห้ลังจาก

ไดรั้บเรื�องแลว้  สมาชกิทมีงานสามารถใชก้ระบวนการที�เป็นความลับนี+ในการยื�นขอ้รอ้งเรยีนใหม ่

หรอืในกรณีที�สมาชกิรูส้กึวา่ขอ้รอ้งเรยีนที�แจง้ตอ่หัวหนา้หรอืเจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดเมื�อกอ่นหน ้

านี+ไมไ่ดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสม 

 

บทบาทของผูจ้ดัการและหวัหนา้ 

ผูจั้ดการและหัวหนา้มบีทบาทที�สําคัญเป็นอยา่งยิ�งในการตรวจสอบใหม้กีารปฏบัิตติามนโยบายการไมต่อบโตน้ี+  

ผูจั้ดการจะตอ้งปฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งในการปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณของบรษัิท  นอกจากนี+ 

ผูจั้ดการและหัวหนา้ยังควรพจิารณาถงึความซื�อสตัยส์จุรติและลักษณะนสิยัของบคุคลอื�น 

เมื�อมอบหมายบคุคลนั+นใหดํ้ารงตําแหน่งในระดับหัวหนา้หรอืระดับบรหิาร  

ผูจั้ดการและหัวหนา้จะตอ้งไมต่อบโตผู้ใ้ตบั้งคับบัญชาคนใดๆ 

ก็ตามที�ทําการรายงานพฤตกิรรมที�ไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรม  การตอบโตดั้งกลา่วใดๆ 

อาจสง่ผลใหส้ิ+นสดุการจา้งงานในทันท ี

 

บทบาทของสมาชกิทมีงานทกุคน 

สมาชกิทมีงานจะตอ้งปฏบัิตติามเงื�อนไขการจา้งงาน รวมถงึขอ้หา้มตามขอ้กําหนด 

และขอ้ควรปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณของบรษัิท รวมถงึนโยบายและกระบวนการตา่งๆ ของบรษัิทอกีดว้ย  

สมาชกิทมีงานทกุคนควรรายงานการละเมดิหลักปฏบัิตดัิงกลา่วผา่นชอ่งทางการรายงานตามปกต ิ 

รายงานดังกลา่วจําเป็นตอ้งไดรั้บการเก็บเป็นความลับ 

และรายงานตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดของบรษัิท  อยา่งไรก็ตาม 
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หากสมาชกิทมีงานตอ้งการรายงานพฤตกิรรมที�ไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรมที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ีการตรวจสอบ 

และการควบคมุภายใน โดยไมร่ะบุตัวตนและเป็นความลับ 

บรษัิทไดจั้ดตั +งบรกิารโทรศพัทส์ายดว่นขึ+นเพื�อรองรับความตอ้งการดังกลา่ว โดยสามารถตดิตอ่ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง 

ทกุวัน ไมเ่วน้วันหยุดราชการ  ทั +งนี+ 

สายดว่นนี+ไมไ่ดม้วัีตถปุระสงคเ์พื�อใชแ้ทนที�ชอ่งทางการรายงานตอ่เจา้หนา้ที�ระดับหัวหนา้ตามความเหมาะสมสําหรับการอ

ภปิรายเกี�ยวกับพฤตกิรรมดา้นจรยิธรรม 

 

หากสมาชกิทมีงานคนใดเชื�อวา่ตนเองถกูมอบหมายงานที�เป็นการละเมดิตอ่นโยบายนี+ 

สมาชกิดังกลา่วสามารถยื�นขอ้รอ้งเรยีนตอ่หัวหนา้ของตน เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด 

หรอืผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace  

หากมกีารพจิารณาแลว้เห็นวา่สมาชกิทมีงานถกูดําเนนิการดา้นการจา้งงานใดๆ อยา่งไมเ่หมาะสม 

โดยเป็นการละเมดิตอ่นโยบายนี+ สมาชกิดังกลา่วจะมสีทิธขิอใหดํ้าเนนิการแกไ้ขตามความเหมาะสม 
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คําอธบิายเกี"ยวกบัหนา้ที"ความรบัผดิชอบของเจา้หนา้ที"ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบิตัติามขอ้กําหนด 

บรษัิทจะแตง่ตั +งบคุคลที�มหีนา้ที�รับผดิชอบในการบรหิารจัดการนโยบายการไมต่อบโตข้องบรษัิทสําหรับสมาชกิทมีงาน  

บคุคลดังกลา่วมชีื�อตําแหน่งงงานว่า "เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด"  

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะรายงานขอ้กําหนดตอ่คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ/ฝ่ายตรวจสอบของค

ณะผูบ้รหิารของบรษัิท เกี�ยวกับประเด็นใดๆ ที�เกดิขึ+นภายใตน้โยบายดังกลา่ว 

และตามคําอธบิายเกี�ยวกับหนา้ที�ความรับผดิชอบนี+ 

 

หนา้ที�ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดภายใตน้โยบายนี+ ประกอบดว้ย: 

 

• การบรหิารจัดการ การดําเนนิการ และการควบคมุดูแลใหม้กีารปฏบัิตติามนโยบายนี+อยา่งตอ่เนื�อง 

 

• การกําหนดและบรหิารจัดการกระบวนการตา่งๆ 

เพื�อใหแ้น่ใจวา่ขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิทมีงานจะไดรั้บการรวบรวม ตรวจสอบโดยทันท ี

แกไ้ขตามความเหมาะสม และเก็บรักษาขอ้มลูไว ้

 

• การพรอ้มที�จะอภปิรายรว่มกับสมาชกิทมีงานเกี�ยวกับขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ที�เกดิขึ+นหรอืที�ไดรั้บรายงาน 

 

• ในสว่นของขอ้รอ้งเรยีนจากสมาชกิทมีงานหรอืบคุคลอื�นๆ ที�บรษัิทไดรั้บที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ี

การตรวจสอบ และการควบคมุภายใน รวมถงึแนวทางปฏบัิตใินการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท 

การกําหนดและบรหิารจัดการกระบวนการตา่งๆ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วจะไดรั้บการรวบรวม 

ตรวจสอบโดยทันท ีแกไ้ขตามความเหมาะสม และเก็บรักษาขอ้มลูไว ้ 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะนําเสนอ 

ขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วใดๆ ที�บรษัิทไดรั้บตอ่คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ/ฝ่ายตรวจสอบของคณะผูบ้รหิารของบรษัิท 

 

• ในสว่นของขอ้รอ้งเรยีนจากสมาชกิทมีงานที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ีการตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 

รวมถงึแนวทางปฏบัิตใินการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท การกําหนดและบรหิารจัดการกระบวนการต่างๆ 

เพื�อชว่ยใหส้มาชกิทมีงานสามารถยื�นขอ้รอ้งเรยีนและขอ้กังวลไดอ้ย่างเป็นความลับโดยไม่ระบตัุวตน  

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะนําเสนอขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่วใดๆ 

ที�บรษัิทไดรั้บตอ่คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ/ฝ่ายตรวจสอบของคณะผูบ้รหิารของบรษัิท 

 

• การบรหิารจัดการและการควบคมุดูแลการฝึกอบรมของบรษัิท 

และโครงการดา้นการศกึษาที�ไดรั้บการออกแบบเพื�อใหแ้น่ใจวา่สมาชกิทมีงานของบรษัิทที�มอํีานาจในการสั�งกา

รสมาชกิทมีงานคนอื�นๆ หรอืบคุคลที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งในการบรหิารจัดการนโยบายของบรษัิท ตระหนักถงึนโยบาย 

ทราบวา่สามารถขอใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดเขา้มามสีว่นรว่มในเรื�องใดๆ 

ก็ตามที�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเมื�อเกดิเหตกุารณ์ขึ+น 

(รวมถงึการแจง้แกเ่จา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดเกี�ยวกับขอ้รอ้งเรยีนทกุเรื�องที�มขี ึ+น) 

และไดรั้บการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการจัดการอยา่งเหมาะสมตอ่ขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิทมีงานที�ครอบคลมุภายใตน้

โยบายนี+ 

 

เพื�อใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมการดแูลการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทที�มหีนา้ที�รับผดิชอบในการจัดเตรยีมและตรวจสอบการยื�นเรื�

องตอ่สาธารณชนของบรษัิทและการเปิดเผยตอ่สาธารณชนอื�นๆ 

รับทราบเกี�ยวกับขอ้รอ้งเรยีนดังกล่าวที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ีการตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 
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หรอืแนวทางปฏบัิติใินการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทที�ดําเนนิการโดยสมาชกิทมีงานหรอืบคุคลอื�นๆ 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะทําหนา้ที�เป็นสมาชกิของคณะกรรมการดแูลการเปิดเผยขอ้มลูของบริ

ษัท 

และจะนําเสนอสําเนาหรอืสรปุขอ้รอ้งเรยีนแตล่ะเรื�องที�ไดรั้บตอ่คณะกรรมการดแูลการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทอยา่งนอ้ยห

นึ�งครั +งตอ่ไตรมาส 
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เอกสาร A 

 

เอกสารประกอบสําหรบันโยบายการไมต่อบโตข้องบรษิทั 

กระบวนการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนที"เกี"ยวขอ้งกบัดา้นการบญัช ีการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ 

 

สําหรับการรายงานขอ้รอ้งเรยีนอย่างเป็นความลับโดยไม่ระบตัุวตนที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ีการตรวจสอบ 

และการควบคมุภายใน สมาชกิทมีงานควรโทรตดิตอ่ The Network ที�หมายเลขโทรศพัท ์1-(888) 270-5942 

ซึ�งเป็นบรกิารที�ดําเนนิการอยา่งเป็นความลับโดยบคุคลภายนอกสําหรับการรายงานกจิกรรมที�ไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรม 

ผูเ้ชี�ยวชาญการสมัภาษณ์ของ The Network 

ไดรั้บการฝึกอบรมเป็นพเิศษในการตอบรับโทรศพัทเ์กี�ยวกับกจิกรรมที�ไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรม 

ทั +งนี+ผูเ้ชี�ยวชาญการสมัภาษณ์ที�สามารถพดูภาษาอังกฤษและสเปนไดจ้ะพรอ้มใหบ้รกิารเสมอ  

ผูเ้ชี�ยวชาญการสมัภาษณ์สามารถเขา้ถงึบรกิารการแปลไดม้ากกวา่ 150 ภาษา 

สายดว่นการกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดจะพรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวัน ไมเ่วน้วันหยุดราชการ 

โปรดทราบว่าโทรศพัทท์กุสายจะไดรั้บการตอบรับโดยบคุคลจรงิ และจะไมม่กีารบันทกึบทสนทนาทางโทรศัพท ์

และไมส่ามารถตดิตามได ้

 

ผูโ้ทรจะมตัีวเลอืกในการไมร่ะบตัุวตนของตนเอง หากผูโ้ทรตอ้งการที�จะไมร่ะบตัุวตนของตนเอง 

พวกเขาจะไดรั้บการระบตัุวตนเป็นรหัสตัวเลขแทน เพื�อใหส้ามารถโทรกลับและสอบถามเพื�อการตดิตามผลได ้

ผูโ้ทรจะไดรั้บการชี+แนะตลอดการโทรตดิตอ่และจะไดรั้บการสอบถามดว้ยคําถามที�เหมาะสมจากผูเ้ชี�ยวชาญการสมัภาษณ์ 

เป็นเรื�องสําคัญที�ผูโ้ทรจะตอ้งใหร้ายละเอยีดมากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้

ผูโ้ทรจะไดรั้บขอ้มลูวันที�ที�พวกเขาสามารถโทรกลับได ้และจะไดรั้บรายงานการตดิตามผล  เมื�อการโทรเสร็จสิ+น 

รายงานจะถกูสรา้งขึ+นและสง่ไปยังผูอํ้านวยการฝ่ายการตรวจสอบภายในซึ�งไดรั้บการแตง่ตั +งใหเ้ป็นเจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดูแ

ลการปฏบัิตติามขอ้กําหนดที�มหีนา้ที�รับผดิชอบในการบรหิารจัดการกระบวนการดังกลา่วนี+ 

ผูโ้ทรจะไดรั้บการสนับสนุนใหโ้ทรกลับเพื�อทําการตดิตามผล เนื�องจากในกรณีที�จําเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มลูเพิ�มเตมิ 

นี�จะเป็นโอกาสสําหรับพวกเขาในการใหร้ายละเอยีดเหลา่นี+ 

 

สมาชกิทมีงานที�รายงานถงึการละเมดินโยบายบรษัิทและ/หรอืพฤตกิรรมที�ไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรมซึ�งอาจเกดิขึ+น  

จะไมไ่ดรั้บการตอบโตแ้ละจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลับมากที�สดุเทา่ที�จะทําไดต้ามที�กฎหมายและนโยบายของบรษัิทกําหนด

ไว ้เพื�ออํานวยความสะดวกในการสอบสวนตามความเหมาะสม  ทั +งนี+รายงานจะไดรั้บการสอบสวนเป็นการภายใน 

โดยมกีารปรกึษารว่มกับที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท  ขอ้รอ้งเรยีนทั +งหมดที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นการบัญช ี

การควบคมุภายใน 

หรอืการตรวจสอบจะถกูรายงานไปยังคณะกรรมการฝ่ายการเงนิ/ฝ่ายการตรวจสอบโดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําไดห้ลังจากไดรั้

บเรื�องจาก The Network 
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ภาคผนวก I 

HEICO CORPORATION 

นโยบายเกี"ยวกบัการทุจรติ 

ความเป็นมา 

นโยบายเกี�ยวกับการทจุรติของบรษัิทไดรั้บการกําหนดขึ+นเพื�อสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนามาตรการควบคมุที�จะชว่ยในการตรวจ
สอบและป้องกันการทจุรติตอ่ HEICO Corporation รวมถงึบรษัิทสาขา (บรษัิท)  
ทั +งนี+บรษัิทมวัีตถปุระสงคเ์พื�อสง่เสรมิพฤตกิรรมภายในองคก์รใหม้คีวามสอดคลอ้งกันโดยการใหแ้นวทางเกี�ยวกับคําจํากัด
ความ บทบาท และหนา้ที�ความรับผดิชอบ รวมถงึการรายงานการทจุรติ 
 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี+จะบังคับใชก้ับการปฏบัิตทิี�ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบปกต ิ
หรอืการปฏบัิตทิี�น่าสงสยัวา่เป็นการปฏบัิตทิี�ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกับพนักงาน รวมถงึผูถ้อืหุน้ ที�ปรกึษา 
ผูจํ้าหน่าย และผูรั้บเหมา 
 
กจิกรรมที�จําเป็นในการสอบสวนใดๆ จะตอ้งดําเนนิการโดยไมคํ่านงึถงึระยะเวลาในการทํางาน ตําแหน่ง/คํานําหนา้ชื�อ 
หรอืความสมัพันธก์ับบรษัิทของผูต้อ้งสงสยัวา่กระทําผดิ  
 

คําจาํกดัความของการทจุรติ 

การทจุรติคอืการดําเนนิการหรอืการละเวน้การดําเนนิการโดยเจตนาใดๆ ที�มวัีตถปุระสงคเ์พื�อหลอกลวงบคุคลอื�นๆ 
ใหต้กเป็นเหยื�อทําใหต้อ้งไดรั้บความสญูเสยี และ/หรอืทําใหผู้ก้ระทําผดิไดรั้บผลประโยชน ์ 
การทจุรติอาจอยูใ่นรปูแบบของการรายงานทางการเงนิที�ไมถ่กูตอ้งตามความจรงิ การจัดการสนิทรัพยอ์ยา่งไมเ่หมาะสม 
และการใชจ้่ายที�ไมเ่หมาะสมหรอืไมไ่ดรั้บอนุญาต  ทั +งนี+การทจุรติอาจเกดิขึ+นไดโ้ดยมหีนึ�งหรอืหลายรปูแบบตอ่ไปนี+: 
 
� รายงานทางการเงนิที�เป็นการทจุรติ – การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้มลูทางการเงนิโดยเจตนา 

รวมถงึงบการเงนิซึ�งอาจนําไปสูผ่ลตอ่ไปนี+: 

a) รายไดแ้ละ/หรอืรายจ่ายที�มกีารรายงานอยา่งไมเ่หมาะสม; 
b) จํานวนเงนิในงบดลุ รวมถงึเงนิสํารองที�มกีารแสดงอยา่งไมเ่หมาะสม; 
c) การเปิดเผยขอ้มลูที�มกีารปกปิดขอ้เท็จจรงิและ/หรอืไดร้ับการปรับปรุงอยา่งไมเ่หมาะสม; 
d) การปิดบังการดําเนนิการกับสนิทรัพยอ์ยา่งไมเ่หมาะสม; 
e) การปิดบังใบเสร็จและรายจ่ายที�ไม่ไดรั้บอนุญาต; และ 
f) การปิดบังการซื+อ การจําหน่าย และ/หรอืการใชส้นิทรัพย ์

 

� การจัดการสนิทรัพยอ์ยา่งไมเ่หมาะสม – การโจรกรรมหรอืการใชส้นิทรัพยท์ี�มตัีวตน (เงนิสด สนิคา้คงคลัง) 

และไมม่ตัีวตน (ผลติภัณฑท์ี�เป็นกรรมสทิธิh ขอ้มลูลกูคา้) 

ในทางที�ผดิซึ�งอาจนําไปสูค่วามสญูเสยีที�มนัียสําคัญตอ่บรษัิท 
 

� การคอรัปชั�น – 

การดําเนนิการที�แสดงถงึความไม่ซื�อสตัยซ์ ึ�งอาจนําไปสูก่ารชาํระเงนิเพื�อเป็นสนิบนและของกํานัลแกบ่รษัิท 

บคุคลในภาคเอกชน และ/หรอืเจา้หนา้ที�ของรัฐ การรับสนิบนและเงนิสว่นแบง่ที�ผดิกฎหมาย 

รวมถงึการชว่ยและการสนับสนุนการกระทําที�เป็นการทจุรติโดยฝ่ายอื�นๆ 

 

บทบาท/หนา้ที"ความรบัผดิชอบ 

ผูบ้รหิารมหีนา้ที�รับผดิชอบในการตรวจจับและป้องกันมใิหเ้กดิการทจุรติ การจัดการอยา่งไมเ่หมาะสม 
และการปฏบัิตทิี�ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบปกตอิื�นๆ  
พนักงานทกุคนมหีนา้ที�รับผดิชอบในการรายงานเกี�ยวกับกจิกรรมที�น่าสงสยัวา่เป็นการกระทําที�ไมซ่ ื�อสตัยห์รอืทจุรติในทัน
ทเีมื�อรับทราบ  การปฏบัิตทิี�ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบปกตใิดๆ ที�ไดรั้บการตรวจจับหรอืน่าสงสยั 
จะตอ้งทําการรายงานในทันทโีดยทางสายดว่นที�เป็นความลับและไม่ระบตัุวตน ตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
หรอืกรรมการผูจั้ดการใหญข่องสว่นธุรกจิ HAHC/HETC ที�เกี�ยวขอ้ง   
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ทกุเหตกุารณ์จะไดรั้บการสอบสวนโดยที�ปรกึษาทั�วไปและเจา้หนา้ที�อื�นๆ 
โดยที�ยังคงไมม่กีารระบตัุวตนและถกูเก็บเป็นความลับ 
 

ผลการสอบสวน 

ในกรณีที�ไดรั้บการยนืยันแลว้วา่มกีารกระทํากจิกรรมทจุรติทางการเงนิเกดิขึ+นจรงิ จะมผีลทําใหส้ิ+นสดุการจา้งงาน 
เนื�องจากบรษัิทสนับสนุนนโยบาย "การยอมรับไมไ่ดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด" สําหรับการทจุรติ 
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เอกสารยนืยนัการรบัทราบนโยบายเกี"ยวกบัการทจุรติ 

(ดําเนนิการเป็นรายปีโดยพนักงานทกุคน) 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บและอา่นนโยบายเกี�ยวกับการทจุรติของ HEICO แลว้และมคีวามเขา้ใจในแนวทางของนโยบาย  

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขา้พเจา้จะตอ้งลงนามในเอกสารยนืยันการไดรั้บนโยบายเกี�ยวกับการทจุรติฉบับล่าสดุนี+เป็นรายปี 

พรอ้มกับการยนืยันการรับทราบเกี�ยวกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกจิตามที�บรษัิทรอ้งขอ 

 

หากขา้พเจา้มขีอ้สงสยัใดๆ เกี�ยวกับความหมายหรอืการบังคับใชน้โยบายเกี�ยวกับการทจุรตินี+ 

ขา้พเจา้ทราบว่าขา้พเจา้สามารถปรกึษาผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ของขา้พเจา้ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมาย 

หรอืสายดว่นที�เป็นความลับโดยไม่ระบตัุวตนตามความเหมาะสม 

โดยที�ขา้พเจา้ทราบว่าขอ้สงสยัหรอืรายงานของขา้พเจา้เกี�ยวกับแหลง่ขอ้มลูดังกลา่วจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ 

 

ลงนาม ____________________________________________ 

 

ชื�อพนักงาน ________________________________________ 

 

บรษัิทสาขาและฝ่าย __________________________________ 

 

วันที� ____________________ 
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ภาคผนวก II 

HEICO CORPORATION 

หลกัจรยิธรรมสําหรบัเจา้หนา้ที"การเงนิอาวโุสและเจา้หนา้ที"อ ื"นๆ 

(สมาชกิทมีงานที"จาํเป็นตอ้งทาํแบบสอบถามนีJจะไดร้บัการแจง้เตอืนเป็นรายปี) 

 

เจา้หนา้ที�การเงนิอาวโุสและเจา้หนา้ที�ระดับสําคัญอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นเรื�องการเงนิ ("เจา้หนา้ที�") 

มบีทบาทสําคัญในการควบคมุดแูลองคก์ร  ในฐานะที�เป็นสว่นหนึ�งของทมีผูนํ้าของ HEICO 

เจา้หนา้ที�ไดรั้บมอบอํานาจทั +งในเรื�องหนา้ที�ความรับผดิชอบและอํานาจในการปกป้อง สรา้งความสมดลุ 

และรักษาผลประโยชนข์องผูม้ผีลประโยชนร์ว่มของบรษัิท รวมถงึผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ สมาชกิทมีงาน และซพัพลายเออร ์ 

เจา้หนา้ที�มหีนา้ที�ดําเนนิการตามความรับผดิชอบนี+โดยการกําหนดและบังคับใชน้โยบายและกระบวนการตามที�ไดรั้บการว่า

จา้งใหดํ้าเนนิการในองคก์รทางการเงนิของบรษัิท และโดยการแสดงใหเ้ห็นถงึสิ�งตอ่ไปนี+: 

 

I. การดําเนนิการที�ซื�อสตัยแ์ละถกูตอ้งตามหลักจรยิธรรม 

 

เจา้หนา้ที�จะแสดงและสนับสนุนใหม้กีารดําเนนิการที�ซื�อสตัยแ์ละถกูตอ้งตามหลักจรยิธรรมตามมาตรฐานระดับ

สงูสดุโดยการกําหนดและการดําเนนินโยบายและกระบวนการที�: 

• สง่เสรมิและใหร้างวัลตอบแทนตอ่ความซื�อสตัยท์างวชิาชพีในทกุแง่มมุขององคก์รทางการเงนิ 

โดยการกําจัดการกดีกั +นและขอ้ขัดขวางไมใ่หเ้กดิพฤตกิรรมที�แสดงถงึความรับผดิชอบ เชน่ 

การขูเ่ข็ญ ความเกรงกลัวการถกูตอบโต ้

หรอืการสรา้งความแปลกแยกจากองคก์รทางการเงนิดังกลา่วหรอืจากบรษัิทเอง 

• หา้มและกําจัดการดเูหมอืนวา่อาจเกดิขึ+นหรอืการเกดิขึ+นของขอ้ขัดแยง้ระหวา่งสิ�งที�เป็นผลประโย

ชนท์ี�ดทีี�สดุของบรษัิทและสิ�งที�อาจสง่ผลใหส้มาชกิขององคก์รทางการเงนิดังกลา่ว 

รวมถงึเจา้หนา้ที�ทางการเงนิและเจา้หนา้ที�อื�นๆ ไดรั้บผลประโยชนส์ว่นตัว 

• ระบกุลไกสําหรับสมาชกิขององคก์รทางการเงนิในการแจง้ใหผู้บ้รหิารระดับอาวโุสทราบเกี�ยวกับ

การไมป่ฏบัิตติามนโยบายและกระบวนการตา่งๆ 

ที�เป็นการควบคมุดแูลพฤตกิรรมที�ซื�อสตัยแ์ละถกูตอ้งตามหลักจรยิธรรม 

• แสดงใหเ้ห็นถงึการสนับสนุนเป็นการสว่นตัวตอ่นโยบายและกระบวนการดังกลา่วผ่านการสื�อสาร

ตามกําหนดเวลาเพื�อเนน้ยํ+าถงึมาตรฐานตามหลักจรยิธรรมเหล่านี+ติลอดทั�วทั +งองคก์รทางการเงนิ 

 

II. บันทกึขอ้มลูทางการเงนิและรายงานตามกําหนดเวลา 

 

เจา้หนา้ที�จะจัดตั +งและจัดการระบบการรายงานและการดําเนนิธุรกรรมของบรษัิท เพื�อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่: 

 

• การดําเนนิธุรกรรมทางธุรกจิไดรั้บการอนุญาตอยา่งเหมาะสม 

และมกีารบันทกึรายละเอยีดทั +งหมดอยา่งถกูตอ้งแมน่ยําในสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูของบรษัิท 

ตามหลักการดา้นการบัญชทีี�ไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไป (GAAP) ในสหรัฐอเมรกิา 

รวมถงึนโยบายดา้นการเงนิของบรษัิทที�กําหนดขึ+น 
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• การเก็บรักษาหรอืการกําจัดทิ+งบันทกึขอ้มลูของบรษัิทอยา่งเหมาะสมจะตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบา

ยทางการเงนิของบรษัิทที�กําหนดขึ+น 

และขอ้กําหนดตามกฎหมายที�มผีลบังคับใชแ้ละขอ้บังคับตา่งๆ ที�มกีารกํากับดแูล 

• การสื�อสารและรายงานทางการเงนิตามกําหนดเวลา (ตอ่ทั +งภายในและภายนอก) 

จะถกูนําเสนอในลักษณะที�เป็นการสง่เสรมิใหเ้นื+อหาและความหมายมคีวามชดัเจนในระดับสงูสดุ 

เพื�อใหผู้อ้า่นและผูใ้ชส้ามารถเล็งเห็นถงึความสําคัญและผลกระทบของเนื+อหาดังกลา่วไดอ้ยา่งร

วดเร็วและแมน่ยํา 

• กอ่นที�จะรับรองความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลูทางการเงนิที�มกีารรายงานตอ่สํานักงานบัญชอีงค์

กรของบรษัิท 

ควรดําเนนิการตรวจสอบตามความเหมาะสมเพื�อใหแ้น่ใจวา่มคีวามสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดการรา

ยงานทางการเงนิภายในทั +งหมด และการไมป่ฏบัิตติามการทําธุรกรรมตามปกตใิดๆ 

จะตอ้งไดรั้บการอภปิรายและตรวจสอบจากเจา้หนา้ที�ฝ่ายควบคมุดแูลองคก์รหรอืประธานฝ่ายกา

รเงนิ กอ่นที�จะจัดทํารายงานทางการเงนิขั +นสดุทา้ย 

 

III. การปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บังคับที�มผีลบังคับใช ้

 

 เจา้หนา้ที�จะกําหนดและคงไวซ้ ึ�งกลไกตา่งๆ เพื�อ: 

• ใหค้วามรูแ้กส่มาชกิขององคก์รทางการเงนิเกี�ยวกับกฎหมายของทอ้งถิ�น รัฐ หรอืประเทศ ขอ้บังคับ 

หรอืกระบวนการบรหิารจัดการใดๆ 

ที�สง่ผลตอ่การดําเนนิงานขององคก์รทางการเงนิและบรษัิทโดยทั�วไป 

• ตรวจสอบการกํากับดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของสมาชกิขององคก์รทางการเงนิเพื�อใหส้อดค

ลอ้งกับกฎหมายของทอ้งถิ�น รัฐ หรอืประเทศ ขอ้บังคับ หรอืกฎระเบยีบการบรหิารจัดการใดๆ 

ที�มผีลบังคับใช ้

• ระบ ุรายงาน และแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว หากตรวจพบว่ามกีารละเมดิกฎหมายของทอ้งถิ�น รัฐ 

หรอืประเทศ หรอืขอ้บังคับที�มผีลบังคับใช ้
 

IV. ทําการรายงานภายในถงึการละเมดิตอ่หลักปฏบัิตโิดยทันท ี  

  

 ในกรณีที�พบการละเมดิหลักจรยิธรรมนี+ ควรทําการรายงานตอ่ประธานฝ่ายการเงนิ 

ที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษัิท เจา้หนา้ที�กํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด 

หรอืแจง้โดยไมร่ะบตัุวตนผา่นหมายเลขโทรศพัทส์ายดว่นที�ไมค่ดิค่าธรรมเนยีมการใชบ้รกิารของบรษัิทโดยทันท ี 

หลังจากนั+นจะมกีารสอบสวนเกี�ยวกับการกระทําดังกลา่วในทันท ี

และผลลัพธท์ี�เกดิขึ+นอาจสง่ผลใหม้กีารสิ+นสดุการจา้งงาน 

  

ในบทบาทของขา้พเจา้ในฐานะเจา้หนา้ที� ____________________________(ชื�อบรษัิทสาขา หรอืชื�อบรษัิท) ขา้พเจา้ 

ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ยดึถอืปฏบัิตแิละสนับสนุนหลักการและหนา้ที�ความรับผดิชอบขา้งตน้ 

เกี�ยวกับการควบคมุดูแลการดําเนนิการทางจรยิธรรมและวชิาชพีของขา้พเจา้ 

 

ลงนาม________________________________________________ 

 

ชื�อเจา้หนา้ที� ___________________________________________ 
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บรษัิทสาขา ____________________________________________            วันที�______________________
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                                                                                                                                    ภาคผนวก III 

แบบสอบถามเกี"ยวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์

(สมาชกิทมีงานที"จาํเป็นตอ้งทาํแบบสอบถามนีJจะไดร้บัการแจง้เตอืนเป็นรายปี) 
 

โปรดดคํูาจํากัดความของคําศพัทท์ี�แนบมาดว้ยเพื�อตอบคําถามตอ่ไปนี+: 
 

1. คณุหรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกับคณุถอืครองผลประโยชน ์ทั +งทางตรงหรอืทางออ้ม ในลักษณะเป็นรายบคุคล 

บรษัิท หรอืองคก์รที� 
 

(a) แขง่ขันหรอืสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลไดว้า่จะทําการแขง่ขันกับบรษัิทใชห่รอืไม ่

  ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
 

(b) จัดหาหรอืสามารถคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่จะทําการจัดหาสนิคา้ วัสด ุ

บรกิารหรอืทรัพยส์นิประเภทใดๆ ใหแ้กบ่รษัิทใชห่รอืไม ่

   ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
 

(c) บรษัิทเป็นผูจั้ดหาหรอืสามารถคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่จะทําการจัดหาสนิคา้ วัสด ุ

บรกิารหรอืทรัพยส์นิประเภทใดๆ ใหใ้ชห่รอืไม ่

   ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
 

2. คณุหรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกับคณุไดข้าย ซื+อ ใหเ้ชา่ หรอืไดรั้บใบอนุญาตเกี�ยวกับผลติภัณฑ ์ทรัพยส์นิ 

(อสงัหารมิทรัพย ์ทรัพยส์นิสว่นตัว มตัีวตน หรอืไมม่ตัีวตน) หรอืบรกิารใหแ้กห่รอืจากบรษัิท 

หรอืเขา้สูก่ารทําธุรกรรมอื�นใดกับบรษัิททั +งทางตรงหรอืทางออ้มใชห่รอืไม ่
 

    ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
 

3. ญาตคินหนึ�งคนใดของคณุไดรั้บการวา่จา้งโดยบรษัิทใชห่รอืไม ่

    ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
 

 หากใช ่โปรดระบ ุ-     ชื�อ ___________________   ตําแหน่ง _________________ 
 

                            ___________________            _________________  

 

4. คณุหรอืญาตทิี�ใกลช้ดิของคณุไดรั้บการชาํระเงนิ หรอืสญัญาที�จะไดรั้บการชาํระเงนิในภายหลังจาก 

ซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ของบรษัิทหรอืตัวแทนใดๆ ของซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ของบรษัิทใชห่รอืไม ่

      ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
 

 หากคําตอบสําหรับคําถามขา้งตน้นี+คอื ใช ่โปรดระบรุายชื�อของบคุคลหนึ�งหรอืหลายคนที�คณุไดรั้บสิ�งใดๆ 

คําอธบิายโดยยอ่ของสิ�งที�ไดรั้บ (ไมเ่กนิ 3 คํา) และมลูคา่โดยประมาณ 
 

5.

 คณุมคีวามสมัพันธห์รอืการทําธุรกรรมอื�นใดที�เมื�อพจิารณาอยา่งสมเหตสุมผลแ

ลว้พบว่าอาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนใ์ชห่รอืไม ่

   ใช ่_____ ไมใ่ช ่_____ 
  

ลายเซน็ของพนักงาน ____________________________________              วันที�  ____________________  
 

ชื�อตัวบรรจง ___________________________________________  
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บรษัิทสาขา ___________________________________________              ตําแหน่ง __________________ 
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คําจํากดัความของคําศพัท ์

 

บคุคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

  1. บคุคล บรษัิท องคก์ร หรอืองคก์ารใดๆ ที�พนักงานเป็นเจา้หนา้ที�หรอืพนัธมติร 

หรอืเป็นเจา้ของผูไ้ดรั้บผลประโยชนท์างตรงหรอืทางออ้มในหลักทรัพยห์ุน้ทนุไมว่า่ประเภทใดๆ 

เป็นจํานวนรอ้ยละสบิหรอืมากกวา่นั+น หรอื 

  

  2. กองทรัสตห์รอือสงัหารมิทรัพยอ์ื�นๆ 

ที�พนักงานมผีลประโยชนร์ว่มเป็นจํานวนมากหรอืบคุคลดังกลา่วทําหนา้ที�เป็นทรัสตหีรอืที�คลา้ยคลงึกนั หรอื 

  

  3. บตุร ธดิา พี�หรอืนอ้งชาย พี�หรอืนอ้งสาว หรอืบดิามารดาของพนักงานหรอืของคูส่มรสของพนักงาน 

คูส่มรสของพนักงาน และญาตใิดๆ 

ของพนักงานหรอืคูส่มรสของญาตขิองพนักงานที�พักอาศยัในบา้นเดยีวกันกับพนักงาน 

 

  คําวา่ “บคุคลที�เกี�ยวขอ้ง” ไมร่วมถงึธนาคาร บรษัิททรัสต ์หรอืบรษัิทประกันภัย หรอือื�นๆ เชน่ 

สถาบันการเงนิภายใตก้ารควบคมุของรัฐหรอืรัฐบาลสว่นกลาง 

   

 

ผลประโยชน ์

 

  พนักงานถอืวา่เป็นผูถ้อื “ผลประโยชน”์ ในลักษณะเป็นรายบคุคล บรษัิท หรอืองคก์ร 

หากพนักงานดังกลา่วหรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกับพนักงาน: 

   

  1. เป็นเจา้ของผลประโยชนใ์นธุรกจิหรอืทรัพยส์นิของบคุคล บรษัิท 

หรอืองคก์รดังกลา่วโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอื 

  

  2. จัดหาสนิคา้ วัสด ุบรกิาร ทรัพยส์นิประเภทใดๆ ใหแ้กบ่คุคล บรษัิท หรอืองคก์รดังกลา่ว หรอื 

  

  3. อยูใ่นฐานะเป็นลกูหนี+หรอืเจา้หนี+ (ไมนั่บรวมผูฝ้ากเงนิในสถาบันธนาคารที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย) พนักงาน 

ตัวแทน ผูแ้ทน เจา้หนา้ที� กรรมการบรษัิท หรอืที�ปรกึษาของบคุคล บรษัิท หรอืองคก์รดังกลา่ว 

   

  อยา่งไรก็ตาม เพื�อเหตผุลในเชงิปฏบัิต ิบคุคลจะไมถ่อืวา่ม ี"ผลประโยชน"์ หาก: 

  

  1. ในรายองคก์ร หากบคุคลนั+นเป็นเจา้ของนอ้ยกวา่ 1% ของหลักทรัพยป์ระเภทหนึ�งที�ออกโดยองคก์รดังกลา่ว 

หากองคก์รนั+นเป็นบรษัิทมหาชน และหากหลักทรัพยนั์+นจดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลักทรัพยท์ี�เป็นที�รูจั้ก 

หรอืหากมกีารซื+อขายผา่นเคานเ์ตอรแ์ละมักมกีารกลา่วถงึในรายการที�ตพีมิพเ์ผยแพรใ่น The Wall Street 

Journal 

ยกเวน้ในกรณีที�บคุคลดังกลา่วซื+อหลักทรัพยนั์+นมาโดยทราบถงึการตอ่รองนั+นเป็นอยา่งดหีรอือยูใ่นระหวา่งกา

รดําเนนิการระหวา่งบรษัิทและองคก์รดังกลา่ว 

ซึ�งองคก์รนั+นอาจกลายเป็นซพัพลายเออรห์รอือาจไดรั้บการจัดหาจากบรษัิท 

หรอืบรษัิทอาจเขา้ซื+อหุน้ทนุหรอืมสีถานภาพทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รดังกลา่ว หรอื 
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  2. ในรายบคุคล บรษัิท หรอืองคก์ร หากผลประโยชนเ์พยีงประกอบดว้ยการจา้งงานของบคุคล บรษัิท 

หรอืองคก์รนั+นโดยบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง ในตําแหน่งเสมยีนหรอืตําแหน่งอื�นๆ ที�ไมใ่ชร่ะดับบรหิาร 

 

บรษัิท 

 

  คําวา่ “บรษัิท” หมายถงึ HEICO Corporation และบรษัิทในเครอื สว่นธุรกจิ และบรษัิทสาขาแตล่ะแหง่ 

 

ความสมัพันธห์รอืการดําเนนิธุรกรรมอื�นๆ 

 

  คําศัพทคํ์านี+จะหมายรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการคา้ขายที�ดําเนนิอยูเ่กี�ยวกับหลักทรัพยข์อง HEICO Corporations 

การซื+อหลักทรัพยใ์นบรษัิทที�มกีารอภปิรายถงึการเขา้ซื+อโดย HEICO Corporation; 

การเขา้ซื+อทรัพยส์นิที�เป็นผลประโยชนต์อ่ HEICO Corporation และการยอมรับของขวัญ ความบันเทงิ 

หรอืสทิธพิเิศษจํานวนมาก 

 

การชาํระเงนิ 

 

   การมอบสิ�งใดๆ ที�มมีลูคา่ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงเงนิสด การเลี+ยงอาหาร หรอือาหาร หลักทรัพย ์

ตราสารทางการเงนิ พันธบัตร สนิคา้ การใชอ้สงัหารมิทรัพย ์การใชย้านยนต ์การใชเ้ครื�องบนิ 

การใชผ้ลติภัณฑอ์ื�นๆ การทอ่งเที�ยวและคา่ใชจ้่ายเกี�ยวกับการทอ่งเที�ยว 

การชาํระเงนิการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของพนักงาน 

หรอืในนามของญาตทิี�ใกลช้ดิของพนักงานในจํานวนที�มากกวา่ $100 โดยรวมจากซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ 

หรอืฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งใดๆ ในชว่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา 

หรอืหากคณุวางแผนที�จะไดรั้บในลักษณะเดยีวกนันี+ในระหวา่งชว่งสบิสองเดอืนถัดไป  บคุคลหรอืธุรกจิใดๆ 

ที�เป็นเจา้ของหรอืจัดการโดยซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ 

หรอืบคุคลที�อยูภ่ายใตก้ารควบคมุทั�วไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง ถอืเป็นฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง (ตัวอยา่งเชน่ 

หากซพัพลายเออร ์XYZ และซพัพลายเออร ์QRS ตา่งมเีจา้ของรายเดยีวกันคอื ABC Corp 

ทั +งสองฝ่ายถอืเป็นฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และคณุควรเปิดเผยขอ้มลูการชาํระเงนิใดๆ ที�เกนิกวา่ $100 สําหรับทั +งของฝ่าย 

XYZ และ QRS รวมกัน เนื�องจากทั +งสองฝ่ายไมถ่อืวา่เป็นฝ่ายที�แยกจากกัน) ของขวัญที�มมีลูคา่เกนิกวา่ $100 

ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นการละเมดินโยบายบรษัิทเสมอไป แตจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

  

ญาตทิี�ใกลช้ดิ 

 

   บดิามารดา บตุร พี�หรอืนอ้งชาย พี�หรอืนอ้งสาว (รวมถงึพี�นอ้งรว่มสายเลอืด พี�นอ้งบญุธรรม พี�นอ้งรับเลี+ยง และ 

พี�นอ้งตา่งบดิาหรอืมารดา) 
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              ภาคผนวก IV 

 

หลกัจรยิธรรมและมาตรฐานเกี"ยวกบัหลกัการดําเนนิธุรกรรม 

กบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 

(สมาชกิทมีงานที"จาํเป็นตอ้งทาํแบบสอบถามนีJจะไดร้บัการแจง้เตอืนเป็นรายปี) 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรอง ณ ที�นี+วา่ขา้พเจา้ไดอ้า่น (หรอือา่นซํ+า) เรื�องการดําเนนิธุรกรรมกับรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาในหนา้ 9 ของ 

หลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ HEICO Corporation 

 

นอกจากนี+ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ในฐานะพนักงาน 

ขา้พเจา้มหีนา้ที�รับผดิชอบรายบคุคลในการยดึถอืปฏบัิตติามหลักปฏบัิตแิละมาตรฐานเหลา่นี+ 

และมหีนา้ที�รับผดิชอบตอ่การรายงานถงึการละเมดิใดๆ ตอ่หัวหนา้ของขา้พเจา้ 

 

นอกจากนี+ ขา้พเจา้รับทราบในฐานะผูจั้ดการและ/หรอืหัวหนา้วา่ 

ขา้พเจา้มหีนา้ที�รับผดิชอบในการดําเนนิการที�สมเหตสุมผลซึ�งจําเป็นในการควบคมุดแูลพนักงานที�ขึ+นตรงตอ่ขา้พเจา้ 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่มกีารปฏบัิตติามหลักปฏบัิตแิละมาตรฐานเหลา่นี+ 

 

 

 

ลายเซน็ของพนักงาน _______________________________________     วันที� _____________________  

 

ชื�อตัวบรรจง _____________________________________________  

 

บรษัิทสาขา _____________________________________________      ตําแหน่ง __________________ 
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              ภาคผนวก V 

 

เอกสารยนืยนัการรบัทราบเกี"ยวกบัหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

(ดําเนนิการเป็นรายปีโดยสมาชกิทมีงานทกุคน) 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บและอา่นหลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ HEICO แลว้  ขา้พเจา้เขา้ใจถงึมาตรฐานและนโยบายตา่งๆ 

ที�ระบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณทางธุรกจินี+ รวมถงึนโยบายและกระบวนการเกี�ยวกับการไมต่อบโต ้

และเขา้ใจวา่อาจจะมนีโยบายหรอืกฎหมายเพิ�มเตมิที�บังคับใชโ้ดยเฉพาะกับตําแหน่งงานของขา้พเจา้อกีดว้ย 

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขา้พเจา้จะตอ้งลงนามในเอกสารยนืยันการไดรั้บหลักจรรยาบรรณทางธุรกจินี+เป็นรายปี ตามที�บรษัิทรอ้งขอ 

 

หากขา้พเจา้มขีอ้สงสยัใดๆ เกี�ยวกบัความหมายหรอืการบังคับใชห้ลักจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายใดๆ ของ HEICO 

หรอืขอ้กําหนดตามกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ ที�มกีารกํากับดแูลที�เกี�ยวขอ้งกับตําแหน่งงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้สามารถปรกึษาผูจั้ดการหรอืหัวหนา้ของขา้พเจา้ เจา้หนา้ที�ฝ่ายกํากับดแูลการปฏบัิตติามขอ้กําหนด 

ผูอํ้านวยการ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลของ HEICO Aerospace ที�ปรกึษาฝ่ายกฎหมาย 

หรอืสายดว่นที�เป็นความลับโดยไมร่ะบตัุวตนตามความเหมาะสม 

โดยที�ขา้พเจา้ทราบวา่ขอ้สงสยัหรอืรายงานของขา้พเจา้เกี�ยวกับแหลง่ขอ้มลูดังกลา่วจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ 

 

ลงนาม _________________________________________________ 

 

ชื�อพนักงาน _____________________________________________ 

 

บรษัิทสาขาและฝ่าย _______________________________________ 

 

วันที� __________________________________________________ 

 


