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ຂໍ ້ ຄວາມຈາກປະທານຄະນະກໍາມະການຜູ້ບໍ ລິ ຫານງານຂອງພວກເຮົ າ 

 

ທີ່  ເຮໂຄ (HEICO), ພວກເຮົ າດໍ າເນີ ນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊື່ ສັດ 

ແລະການປະຕິບັດຕ່ໍຢ່າງມີ ຈະຣິ ຍະທໍາທີ່ ສູງສຸດມາດຕະຖານເຫລົ່ ານີ ້ ແມ່ນ ເປັນສິ່ ງທີ່ ຂາດບໍ່ ໄດ້    
ທີ່ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົ າຜະລິ ດສິ ນຄ້າທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ ດໍ າເນີ ນການບໍ ລິ ການທີ່ ດີ ເລີ ດ 

ສະໜອງການບໍ ລິ ການລູກຄ້າທີ່ ຜູ້ອື່ ນສູ້ບໍ່ ໄດ້ ແລະສາມາດໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ມີ ໃຜທຽບ 
ໃນທຸກສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າກະທໍາ 

 

ຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດນີ ້ ສື ບຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົ າ ເພ່ືອອະທິບາຍຄວາມ 
ຈະແຈ້ງທາງດ້ານຄ່ານິ ຍົມທຸລະກິດພ້ືນຖານຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານ HEICO  

ມັນບໍ່ ແມ່ນເລື່ ອງທັງໝົດທີ່ ລວມຢູ່ໃນນີ ້  ແຕ່ແມ່ນການແນະນໍ າທີ່ ກະທັດຮັດ 
ຂອງມາດຕະຖານສໍ າຄັນເຊິ່ ງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນຫລັກສິ ນທໍາແລະຈັນຍາບັນທີ່ ເປັນມືອາຊີ ບ 
ຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົ າ  ມາດຕະຖານນີ ້ ໃຊ້ກັບສະມາຊິ ກທີ ມງານ HEICO 

ທັງໝົດທຸກຄົນໃນທຸກສາຂາ ນອກຈາກນ້ັນ ນະໂຍບາຍທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົງກວ່ານີ ້  
ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ອີ ງຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນແຕ່ລະຫນ້າທີ ແລະແຕ່ລະທີ່ ຕ້ັງ 

 

ຫລັງຈາກອ່ານຫລັກປະພຶດນີ ້ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ໃຫ້ທ່ານນໍ າເອົ າເນື ້ ອໃນຂອງ 
ຫລັກປະພຶດນີ ້ ປຶ ກສາຫາລື ເຊິ່ ງກັນ ແລະ ຍົກຄໍ າຖາມຂຶ ້ ນມາ ຖ້າມີອັນໃດຍັງບໍ່ ທັນຈະແຈ້ງ  

ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ເຫັນເຫດການໃດ ຫຼື  ທຸລະກໍາໃດ ທີ່ ລະເມີດນະໂຍບາຍເຫລົ່ ານີ ້  

ທ່ານຄື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະຕ້ອງແຈ້ງ 
 ກັບ ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າຂອງທ່ານ ຫຼື ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບດ້ານວິ ໄນ 

(ຜູ້ອໍ ານວຍການພະແນກກວດກາພາຍໃນ)ຫຼື  ຫົວໜ້າແອໂຣສະເປັສຂອງ HEICO 

ໃນພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸຸດຫຼື  ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດ ໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຮີ ບດ່ວນ   
ຫຼື ແຈ້ງສາຍໂທດ່ວນທີ່ ບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  

ແລະຮັກສາຄວາມລັບເຊິ່ ງໄດ້ຖື ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນສໍ າລັບຈຸດປະສົງນີ ້   

ການຮ່ວມມືຂອງທ່ານໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ ້ ຈະສື ບຕ່ໍຮັບປະກັນວ່າ HEICO 

ສື ບຕ່ໍໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດໃນແບບເຕັມດ້ວຍຄວາມຊື່ ສັດແລະມີຈະຣິ ຍະທໍາ 

 

ລາວຣານສ໌  ເອ. ເມັນເດລຊັນ (Laurans A. Mendelson) 

ປະທານຄະນະກໍາມະການ; ປະທານ ແລະຫົວໜ້າຜູ້ບໍ ລິ ຫານ  

ບໍ ລິ ສັດ HEICO 
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ສາລະບານ 

 

ການປະພຶດທີ່ ມີ ຈະຣິ ຍະທໍາແມ່ນວິ ທີ ທາງຂອງ HEICO     4 

 ການທົດສອບໜ້າແຮກ         

 ການລະເວ້ັນຈາກຫລັກການປະພຶດ       

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ HEICO ແລະຜູ້ຖື ຫຸ້ນສ່ວນ      5 

ຄວາມສະເໝີພາບກັນໃນດ້ານໂອກາດ 

ການຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ  

ການນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ ໂກງ 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຂັດຜົນປະໂຫຍດ       

ການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນລັບຂອງ HEICO      6 

ສິ ດພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັຼກຊັບ - ການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄົນພາຍໃນ   

ການຊ່ວຍເຫືຼອອຸດຫນຸນ ດ້ານການເມືອງ      7 

ການໃຊ້ຊັບສິ ນຂອງ HEICO        

ການຮັກສາ ແລະການຈັດການບັນທຶກ 

ການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີ  

ຫລັກຈະຣິ ຍະທໍາສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ   8 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ ແລະຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົ າ     9 

ການຮັບເອົ າຂອງຂັວນ 

ການຈັດການຂໍ ້ ມູນລັບຂອງຜູ້ອື່ ນ 

ການທຸລະກໍາກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ 

ການແຂ່ງຂັນຢ່າງອິ ດສະຫລະ ແລະຍຸຕິທໍາ      10 

ການເລື ອກຜູ້ສະໜອງ 

ຕົວແທນການຂາຍ, ນາຍໜ້າ ແລະທີ່ ປຶ ກສາ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ່ົງອອກ ແລະນໍ າເຂົ ້ າ     11 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ ແກ້ແຄ້ນສໍ າລັບສະມາຊິ ກ ທີ ມງານ    12 

 ບົດບາດຂອງຜູ້ຈັດການ ແລະຫົວຫນ້າ      13 

ບົດບາດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດ 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານວິ ໄນ 

ເອກະສານສະແດງ A - ລະບຽບການສໍ າລັບທົບທວນ ການຄວບຄຸມ 

ແລະກວດສອບພາຍໃນແລະຄໍ າຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການກວດສອບ     

   15 

ເອກະສານແນບທ້າຍ I – ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ ໂກງ     16 

ເອກະສານແນບທ້າຍ II - ຫລັກຈະຣິ ຍະທໍາສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ 18 
ເອກະສານແນບທ້າຍ III –ແບບສອບຖາມ ເລື່ ອງການຂັດຜົນປະໂຫຍດ    20 

ເອກະສານແນບທ້າຍ IV- ຫລັກຈະຣິ ຍະທໍາ 
ແລະມາດຕະຖານສໍ າລັບການປະພຶດໃນວຽກທຸລະກໍາ 
  ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ        23 

ເອກະສານແນບທ້າຍ V - ການຍອມຮັບໃນການໄດ້ຮັບຫລັກປະພຶດ ການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຂອງ HEICO  

     24 
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ການປະພຶດທີ່ ມີການປະພຶດທີ່ ມີການປະພຶດທີ່ ມີການປະພຶດທີ່ ມີ ຈະຣິ ຍະທໍາຈະຣິ ຍະທໍາຈະຣິ ຍະທໍາຈະຣິ ຍະທໍາແມ່ນວິ ທີ ທາງຂອງແມ່ນວິ ທີ ທາງຂອງແມ່ນວິ ທີ ທາງຂອງແມ່ນວິ ທີ ທາງຂອງ HEICO 

 

ນະໂຍບາຍຂອງ HEICO ກ່ຽວກັບການປະພຶດດ້ານວຽກງານທຸລະກິດທີ່ ມີ ຈະຣິ ຍະທໍາ 
◌ໍ າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົ າແມ່ນບໍ ລິ ສັດປະເພດໃດແທ້  

ສ່ວນທີ່ ເປັນພ້ືນຖານຂອງການກາຍເປັນສະມາຊິ ກທີ ມງານຂອງ HEICO ແມ່ນການເຄົ າລົບ 

ແລະຍຶ ດໝ້ັນກັບນະໂຍບາຍເຫລົ່ ານີ ້   ນະໂຍບາຍ HEICO 

ຕ່າງໆນ້ັນຍັງສະທ້ອນການຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະດ້ານການຄວບຄຸມບັງຄັບ  ການລະເມີດ 

ນະໂຍບາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານກົດໝາຍຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ກັບ HEICO 

ບັນດາຜູ້ອໍ ານວຍການ HEICO ບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່  ແລະສະມາຊິ ກທີ ມງານຂອງ HEICO  

ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານກົດໝາຍບໍ່ ພຽງແຕ່ອາດກ່ໍໃຫ້ເກີ ດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິ ນເທ່ົານ້ັນ 

ແຕ່ມັນຍັງຄຸກຄາມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົ າໃນການສື ບຕ່ໍດໍ າເນີ ນວຽກງານທຸລະກິດ   

 

ບັນດາຜູ້ອໍ ານວຍການ ພະນັກງານ ສະມາຊິ ກທີ ມງານ ແລະບັນດາຕົວແທນທັງໝົດ 
ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ ບັງຄັບໃຊ້ ແລະກົດລະບຽບຕ່າງໆ 
ໃນທຸກໆລັດທີ່ ບໍ ລິ ສັດດໍ າເນີ ນວຽກງານທຸລະກິດ ແລະເພ່ືອການຮັບຮູ້ ແລະການປະຕິບັດ 
ຕາມຫລັກປະພຶດໃນວຽກທຸລະກິດນີ ້  (ຫລັກການ ຫຼື  ຫລັກປະພຶດ) ແລະນະໂຍບາຍອື່ ນໆ 
ຂອງບໍ ລິ ສັດທີ່ ບັງຄັບໃຊ້  ການລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼື ຫລັກການ ຫຼື  ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ຂອງບໍ ລິ ສັດແມ່ນຕ້ອງມີການລົງໂທດທາງລະບຽບວິ ໄນ ເຊິ່ ງອາດຈະລວມການ 
ຍົກເລີ ກສັນຍາເຮັດວຽກນໍ າດ້ວຍ  ສາຂາທຸກສາຂາ ຂອງ HEICO ທັງໝົດ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິ ງຂອງເຂົ າເຈົ ້ ານ້ັນ 
ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການນີ ້  

 

ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຂອງ HEICO ຫຼື  ນະໂຍບາຍທຸລະກິດທ້ອງຖ່ິນ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິ ງອາດຮຽກຮ້ອງ 
ທ່ານຫລາຍກວ່າຫລັກປະພຶດນີ ້   ໃນຕົວຢ່າງດ່ັງກ່າວ ຫຼື ຄວນຈະຖືກປະບັດຕາມນະໂຍບາຍ 

ຫຼື ກົດໝາຍທີ່ ເຂ້ັມງວດ  ຫລັກປະພຶດນີ ້ ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງຕ່ໍາສຸດທີ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ  

ຫລັກປະພຶດນີ ້ ໄດ້ໃຫ້ຄໍ າຊີ ້ ນໍ າໃນການຮູ້ຈັກ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຈະຣິ ຍະທໍາ 
ແລະດ້ານກົດໝາຍເຊິ່ ງໄດ້ພົບໃນເວລາທີ່  ດໍ າເນີ ນວຽກງານທຸລະກິດ ບໍ ລິ ສັດສາມາດແກ້ໄຂ 

ຫຼື ຕັດຫລັກປະພຶດອອກໄປໄດ້ທຸກໆເວລາຫລັກປະພຶດສະບັບຫລ້າສຸດ ແມ່ນມີຢູ່ໃຫ້ທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ 

HEICO. ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທັງໝົດຂອງບໍ ລິ ສັດບໍ່ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຫລັກປະພຶດນີ ້  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ແລະຂໍ ້ ກໍານົດສະເພາະໃນໜ່ວຍງານທຸລະກິດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະໜ້າທີ່ ຂອງວຽກ. 

 

ການທົດສອບໜ້າການທົດສອບໜ້າການທົດສອບໜ້າການທົດສອບໜ້າແຮກ 

ໃນການພະຍາຍາມທີ່ ຈະຕັດສິ ນວ່າການກະທໍາໃດແມ່ນມີຄວາມເໜາະສົມ ໃຫ້ໃຊ້ການທົດສອບໜ້າແຮກ  

ນຶ ກເບິ່ ງວ່າການກະທໍາຈະເປັນຈຸດສໍ າຄັນໃນໜ້າໜ່ຶງຂອງໜັງສື ພິມສະບັບມ້ືອື່ ນ ທີ່ ມີ ລາຍລະອຽດທັງໝົດ, 

ລວມທັງຮູບຂອງທ່ານ  ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຫັນພ້ອມກັບແນວຄວາມຄິ ດທີ່ ວ່າ 
ຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນນີ ້ ຖື ກຕີ ພີມອອກສູ່ສາທາລະນະ ທ່ານຄວນຄິ ດອີ ກຄ້ັງກ່ຽວກັບຊ່ວງການກະທໍາຂອງທ່ານ  

ໃນກໍລະນີ ໃດກ່ໍຕາມ ຖ້າທ່ານບໍ່ ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ ເໝາະສົມຂອງເຫດການ ຫຼື ການກະທໍາ 
ຢ່າລັງເລທີ່ ຈະຖາມຜູ້ຈັດການ ຫຼື  ຜູ້ກວດກາ ຫຼື  ພະນັກງານດ້ານວິ ໄນ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

ຫຼື  ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານກົດໝາຍບໍ ລິ ສັດ   

 

ການລະເວ້ັນຈາກຫລັກການປະພຶດການລະເວ້ັນຈາກຫລັກການປະພຶດການລະເວ້ັນຈາກຫລັກການປະພຶດການລະເວ້ັນຈາກຫລັກການປະພຶດ 

ໃນສະພາບທີ່ ບໍ່ ປົກກະຕິ,ສະມາຊິ ກທີ ມງານອາດພະຍາຍາມຂໍຂໍຂໍຂໍ ອະນຸມັດໃນການກະທໍາທີ່ ເປັນການກະທໍາ 
ທີ່ ບໍ່ ຖຶກຕ່ໍວ່າດ້ວຍຫລັກປະພຶດ  

ການອະນຸມັດໃດໜ່ຶງສໍ າລັບການບໍ່ ປະຕິບັດຕາມຫລັກປະພຶດນີ ້ ຕ້ອງໄດ້ຂໍ ອະນຸມັດກ່ອນລ່ວງໜ້າ 
ແລະອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຫົວໜ້າຜູ້ບໍ ລິ ຫານ ຫົວໜ້າພະນັກງານການເງິ ນ ຫຼື  

ທີ່ ປຶ ກສາທາງກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດເທ່ົານ້ັນ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢື ນຢັນອະນຸມັດໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ 
ໂດຍກໍາມະການອິ ດສະຫລະຂອງຜູ້ອໍ ານວຍການຄະນະບໍ ລິ ຫານ  
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ການຍົກເວ້ັນການປະຕິບັດຫລັກປະພຶດນີ ້ ຂອງສະມາຊິ ກຜູ້ອໍ ານວຍການຂອງຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ ຫຼື  

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ບໍ ລິ ຫານຂ້ັນສູງຂອງບໍ ລິ ສັດອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ອໍ ານວຍການຂອງຄະນະກໍາມະກາ
ນບໍ ລິ ຫານ ຫຼື  ກໍາມະການທີ່ ຮັບຜິດຊອບເທ່ົານ້ັນ 

ແລະຈະຕ້ອງເປີ ດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ຖື ຫຸ້ນສ່ວນຮູ້ໂດຍທັນທີ ອີ ງຕາມບັນຍັດ ຊາຣບານເນສ ອົກເລ (Sarbanes-Oxley 

Act ) ປີ  2002  ເມື່ ອໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນແລ້ວ ຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ ຫຼື  

ກໍາມະການທີ່ ແຕ່ງຕ້ັງຈະຕ້ອງກະທໍາການຮັບປະກັນວ່າມີການຄວບຄຸມທີ່ ເໝາະສົມພ້ອມແລ້ວໃນການປົກ
ປ້ອງບໍ ລິ ສັດ ແລະຜູ້ຖື ຫຸ້ນ  

 

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ HEICO ແລະຜູ້ຖື ຫຸ້ນແລະຜູ້ຖື ຫຸ້ນແລະຜູ້ຖື ຫຸ້ນແລະຜູ້ຖື ຫຸ້ນ 

 

ຄວາມສະເໝີພາບກັນຄວາມສະເໝີພາບກັນຄວາມສະເໝີພາບກັນຄວາມສະເໝີພາບກັນໃນດ້ານໃນດ້ານໃນດ້ານໃນດ້ານໂອກາດໂອກາດໂອກາດໂອກາດແມ່ນເປັນນະໂຍບາຍຂອງ HEICO ເພ່ືອສ່ົງເສີ ມ 

ແລະຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບກັນທາງດ້ານໂອກາດ 
ໃນການເຂົ ້ າເຮັດວຽກສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີ ມງານປະຈຸບັນແລະອະນາຄົດ  ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງເຊື ້ ອຊາດ, 

ຫລັກຄວາມເຊື່ ອ, ສີ ຜິວ, ສາສະໜາ, ເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ,  
ຕ້ົນກໍາເນີ ດຊາດ, ສັນຊາດ, ຄວາມພິການທາງຈິ ດໃຈ ແລະຮ່າງກາຍ, ຫຼື  ທຸກໆ ສະພາບທີ່ ກົດໝາຍ ຮັບຮູ້ 

ແລະມີສິ ດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຕ້ານການຈໍ າແນກຂອງລັດ ຫຼື ລັດຖະບານກາງ  

ນະໂຍບາຍນີ ້ ປົກຄອງທຸກໆເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງ ການຮັບເຂົ ້ າເຮັດວຽກ, ການໂຄສະນາ  

ແລະຈຸດເລີ່ ມຕ້ົນໃນການຄັດເລື ອກເຂົ ້ າເຮັດວຽກ  ມັນຍັງຈະໃຊ້ຕ່ໍ 
ການຮັບເຂົ ້ າເຮັດວຽກທຸກໆຮູບແບບທັງໝົດທີ່ ລວມຢູ່ນໍ າ ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຈໍ າກັດໃນຮູບແບບຂອງການຊົດເຊີ ຍ, 

ການເລື່ ອນຕໍາແໜ່ງ, ການຍ້າຍ ແລະຫລຸດຊ້ັນຕໍາແໜ່ງ, ການໄລ່ອອກຈາກງານຊ່ົວຄາວ, 

ການສິ ້ ນສຸດສັນຍາ, ການລາພັກ ແລະໂອກາດການຝຶກອົບຮົມ 

 

ການຕ້ານການລ່ວງລະເມີດການຕ້ານການລ່ວງລະເມີດການຕ້ານການລ່ວງລະເມີດການຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ  

ບໍ ລິ ສັດເຊື່ ອວ່າ ພວກເຮົ າທຸກຄົນຄວນຈະສາມາດເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ປາສະຈາກການຈໍ າແນກ 

ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດໃນທຸກໆຮູບແບບ  ນະໂຍບາຍຕ້ານການລ່ວງລະເມີດຂອງບໍ ລິ ສັດແມ່ນໄດ້ຖື ກນໍ າໄປ 
ໃນເລື່ ອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເປັນບັນຫາສໍ າຄັນທໍາອິ ດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມມັນໃຊ້ກັບ 
ການລ່ວງລະເມີດທຸກໆຢ່າງເທົ່ າທຽມກັນໂດຍອີ ງຕາມເຊື ້ ອຊາດ, ເພດ, ອາຍຸ ຫຼື  

ສະຖານະອື່ ນໆທີ່ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ  ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ 

ແລະຈະບໍ່ ສາມາດທົນກັບມັນໄດ້ 

 

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ ໂກງໂກງໂກງໂກງ 

ບໍ ລິ ສັດໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ ໂກງຂຶ ້ ນເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມ 

ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍເຂົ ້ າໃນການກວດສອບ ແລະການປ້ອງກັນການສໍ ້ ໂກງຕ່ໍບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ຂໍ ້ ຄວາມທັງໝົດສໍ າລັບສະບັບປັດຈຸບັນຂອງນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ ໂກງຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ລວມທັງຄໍ ານິ ຍາມຂອງການສໍ ້ ໂກງ ແລະກິດຈະກໍາເຄື່ ອນໄຫວໃນການສໍ ້
ໂກງ,ເຊິ່ ງໄດ້ຕິດຄັດເປັນເອກະສານແນບທ້າຍ I ໃນຫລັກການປະພຶດນີ ້  

ບໍ ລິ ສັດຈະບໍ່ ທົນທານຕ່ໍກິດຈະກໍາທີ່ ມີ ລັກສະນະສໍ ້ ໂກງ 

 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຂັດຜົນປະໂຫຍດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຂັດຜົນປະໂຫຍດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຂັດຜົນປະໂຫຍດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຂັດຜົນປະໂຫຍດ 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແລ້ວແລ້ວແລ້ວ ບໍ ລິ ສັດຄາດຫວັງໃຫ້ສະມາຊິ ກທີ ມງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ 
ໂດຍອີ ງໃສ່ມາດຕະຖານການດໍ າເນີ ນການໂດຍປະຕິບັດຕາມຈະຣິ ຍະທໍາ 
ທີ່ ສູງສຸດຂອງ ບໍ ລິ ສັດຄາດຫວັງໃຫ້ສະມາຊິ ກທີ ມງານນອຸທິ ດຄວາມພະຍາທີ່ ດີ ສຸດເພ່ືອ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍ ລິ ສັດ  ກິດຈະກໍາທຸລະກິດທີ່  ມີ ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງ 
ຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍ ລິ ສັດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານນ້ັນ 
ບໍ ລິ ສັດແມ່ນບໍ່ ສາມາດຮັບໄດ້  ບໍ ລິ ສັດຮັບຮູ້ສິ ດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານໃນການເຂົ ້ າຜູກມັດ 
ໃນກິດຈະກໍານອກວຽກງານຕ່າງໆ ເຊິ່ ງແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ເປັນທໍາມະຊາດແລະສ່ວນຕົວ 
ເຊິ່ ງບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງບໍ ລິ ສັດ  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ສະມາຊິ ກທີ ມງານຕ້ອງເປີ ດເຜີຍ 
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ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທຸກໆຢ່າງ ເພ່ືອທີ່ ບໍ ລິ ສັດຈະໄດ້ປະເມີນ 

ແລະປ້ອງກັນການຂັດຜົນປະໂຫຍດທີ່ ອາດຈະເກີດມີຂຶ ້ ນ 

ແລະອາດບໍ່ ຜູກມັດໃນກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງທີ່ ຫ້າມໂດຍສັນຍາໃດໜ່ຶງ (ການເວົ ້ າ ຫຼື ຢ່າງອື່ ນ) ກັບບໍ ລິ ສັດ ຫຼື  

ນະໂຍບາຍໃດນະໂຍບາຍໜ່ຶງຂອງບໍ ລິ ສັດ  ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ ອາດເກີດຂຶ ້ ນ 

ຫຼື ຄວາມຂັດແຍ້ງຈິ ງແທ້ເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້ທຸກໆເວລາທີ່ ສະມາຊິ ກທີ ມງານຢູ່ໃນຈຸດທີ່ ມີ ຜົນກັບການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ໃຫ້
ສະມາຊິ ກທີ ມງານ ຫຼື     ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ (ຕົວຢ່າງ ຄູ່ຮັກ, ບຸກຄົນສໍ າຄັນອື່ ນໆ, ລຸກ, ພ່ໍແມ່, ຍາດອ້າຍນ້ອງ) 

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໃນການພົວພັນທຸລະກິດຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

ແມ້ວ່າເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ໃນການຈະລະບຸການກະທໍາທຸກໆການກະທໍາທີ່ ອາດສ້າງການຂັດຜົນປະໂຫຍດ 

ນະໂຍບາຍຂອງບໍ ລິ ສັດພວກເຮົ າລະບຸບັນຫາທີ່ ພົບເລື ້ ອຍໆໃນປະຈຸບັນໄວ້ແລ້ວ     

ຖ້າສະມາຊິ ກທີ ມງານມີຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈໃດໆ ບໍ່ ວ່າໃນເລື່ ອງພຶດຕິກ◌ໍ າຂອງການກະທໍາ ຫຼື ການວາງແຜນ 
ທີ່ ອາດສ້າງໃຫ້ເກີ ດການຂັດຜົນປະໂຫຍດ ສະມາຊິ ກຜູ້ນ້ັນຄວນຖາມຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານ ຫຼື  ຜູ້ກວດກາ 
ພະນັກງານວິ ໄນ ຫົວໜ້າແອໂຣສະເປັສຂອງ HEICO ໃນພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸຸດ ຫຼື ທີ່ ປຶ ກສາ 
ດ້ານກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດໂດຍທັນທີ  

 

ການເຮັດວຽກນອກ HEICO 

ສະມາຊິ ກທີ ມງານບໍ່ ຄວນເຂົ ້ າຜູກມັດມີສ່ວນຮ່ວມກັບທຸລະກິດທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງ HEICO 

ຖ້າມັນແຊກແຊງກັບປະສິ ທິ ພາບການເຮັດວຽກ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງໃນບໍ ລິ ສັດ 

ຫຼື ຖ້າລະເມີດສັນຍາໃດສັນຍາໜ່ຶງກັບບໍ ລິ ສັດ  ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົ າຫ້າມພະນັກງານ 
ບໍ ລິ ສັດຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງຮັບເຮັດວຽກກັບຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງປະຈຸບັນ ຫຼື ທີ່ ອາດເປັນຄູ່ແຂ່ງໃນອະນາຄົດ 

 

ການປຶ ກສາຂະແໜງວຽກງານ 

ມີ ຫລາຍໆບໍ ລິ ສັດທີ່ ປຶ ກສາ ແລະບໍ ລິ ສັດວິ ໄຈງານທີ່ ຮັບຄ່າຈ້າງໃນການວິ ໄຈຕາງຜູ້ອື່ ນ (ຕົວຢ່າງ: 

ກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາ, ຄູ່ແຂ່ງຂັນ, ອື່ ນໆ) ແມ້ວ່າຫລາຍໆບໍ ລິ ສັດວິ ໄຈເຫ່ົຼານີ ້ ອ້າງວ່າເປົ ້ າໝາຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ບໍ່ ແມ່ນເພ່ືອສ້າງການຂັດຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍກັບສະມາຊິ ກທີ ມງານໂດຍການຮຽກຮ້ອງສະມາຊິ ກທີ ມງານສະໜ
ອງຂໍ ້ ມູນສະເພາະຂອງບໍ ລິ ສັດທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງແນວໂນ້ມອຸດສະຫະກໍາ ມັນເປັນການຍາກໃນການ 
ແຍກທັງສອງອອກຈາກກັນ ແລະມີຄວາມສ່ຽງໃນການກ່ໍໃຫ້ເກີ ດຜົນເສຍກັບນາຍຈ້າງ 

ເວ້ັນແຕ່ວ່າການອະນຸຍາດແມ່ນໄດ້ຖື ກມອບໝາຍຢ່າງສະເພາະລ່ວງຫນ້າ 
ເຊິ່ ງແມ່ນໜັງສື ທີ່ ຂຽນໂດຍຄະນະທີ່ ປຶ ກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ສະມາຊິ ກທີ ມງານຕ້ອງລະເວ້ັນຈາກການສະໜອງຄໍ າແນະນໍ າ ຫຼື ບໍ ລິ ການດ້ານການປຶ ກສາ 

ຫຼື ລະເວ້ັນຈາກການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການບໍ ລິ ການວິ ໄຈ ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງການມີຂໍ ຜູກມັດ 

ຫຼື ການວິ ໄຈວ່າໄດ້ຮັບຮັບຮັບຮັບຈ່າຍຫືຼບໍ່ ໄດ້ຮັບຈ່າຍ. 

 

ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິ ນໃນທຸລະກິດອື່ ນໆ 

ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົ າຫ້າມສະມາຊິ ກທີ ມງານ ແລະສະມາຊິ ກຄອບຄົວໃກ້ຊິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ໃນການເປັນເຈົ ້ າຂອງ ຫຼື ຖື ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຫລວງຫລາຍໃນຜູ້ສະໜອງ ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງ   
ເວ້ັນແຕ່ວ່າບ່ອນທີ່ ກໍາມະສິ ດຄວາມເປັນເຈົ ້ າຂອງນ້ັນປະກອບດ້ວຍຫລັກຊັບຈໍ ານວນນ້ອຍໃນບໍ ລິ ສັດທີ່  
ມະຫາຊົນເປັນເຈົ ້ າຂອງເຊິ່ ງເປີ ດການຊື ້ ຂາຍໃນຕະຫລາດເປີ ດ (open market) 

 

ຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ການພົວພັນກັບຝ່າຍທ່ິກ່ຽວຂ້ອງທຸກໆອັນຄວນຈະດໍ າເນີ ນໃນແບບທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດທິພິເສດ 
ໃນການປະຕິບັດຕ່ໍທຸລະກິດນີ ້  ແລະກ່ໍຄື ບໍ່ ມີ ສິ ດທິພິເສດໃນການປະຕິບັດຕ່ໍທຸລະກິດອື່ ນເຊັ່ ນກັນ. 

 

ການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນລັບຂອງການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນລັບຂອງການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນລັບຂອງການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນລັບຂອງ HEICO 

ຂໍ ້ ມູນລັບ ແລະຂໍ ້ ມູນທີ່  HEICO ມີ ກໍາມະສິ ດແມ່ນຊັບສິ ນທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າສູງສຸດ  ແມ່ນລວມຢູ່ໃນ 

ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຈໍ າກັດແຕ່ລູກຄ້າ ແລະລາຍຊື່ ຜູ້ຕິດຕ່ໍ ແຜນການຕະຫລາດ 

ການນໍ າສະເໜີຂ້ັນຕອນການສະເໜີລາຄາ ການປະດິ ດ ອອກແບບ ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ສິ ດທິບັດ 

ລິ ຂະສິ ດ ຂໍ ້ ມູນກໍາມະສິ ດ ຄວາມລັບການຄ້າ ລະບຽບການ ຄູ່ມື  ລາຍຊື່ ລູກຄ້າ ຂໍ ້ ມູນການເງິ ນ 
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ລາຍງານທີ່ ເປັນລັບ ເຄື່ ອງມື ແບບວິ ທີ  ແລະຂໍ ້ ມູນທີ່ ເປັນຄວາມລັບອື່ ນໆ  

ຍ້ອນລັກສະນະຈໍ າເພາະໃນດ້ານທຸລະກິດຂອງບໍ ລິ ສັດ ສະມາຊິ ກທີ ມງານຍັງສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ 

ຫຼື ມີ ຄວາມຮູ້ໃນຂໍ ້ ມູນທີ່ ເປັນຄວາມລັບ ແລະ/ຫຼື ຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງລູກຄ້າຂອງບໍ ລິ ສັດ  

ບໍ ລິ ສັດພິຈາລະນາ ແລະປະຕິບັດຕ່ໍຂໍ ້ ມູນທັງໝົດນີ ້ ເປັນ ''ຄວາມລັບດ້ານການຄ້າ"  

ຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງບໍ ລິ ສັດແມ່ນເປັນຊັບສິ ນທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ພິເສດ ແລະມີລັກສະນະ 
ຈໍ າເພາະຂອງການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຂອງບໍ ລິ ສັດ ເຊິ່

່ ງລ້ວນແຕ່ສໍ າຄັນໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ  

ຄວາມຮູ້ທັງໝົດຄື ແນວນີ ້ ຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຂ້ັມງວດສຸດ 

ທັງໃນເວລາສະມາຊິ ກທີ ມງານເຂົ ້ າເຮັດວຽກ  ແລະຫລັງຈາກການຮັບສະມາຊິ ກທີ ມງານເຂົ ້ າເຮັດວຽກແລ້ວ   

 

ສິ ດພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິ ດພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິ ດພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິ ດພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັຼກຊັບ - ການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄົນພາຍໃນການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄົນພາຍໃນການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄົນພາຍໃນການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນຂອງຄົນພາຍໃນ  

ບໍ່ ພຽງແຕ່ເທື່ ອດຽວເທ່ົານ້ັນ ທ່ານອາດເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງ HEICO 

ເຊິ່ ງມັນຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຖື ກເປີ ດເຜີຍຕ່ໍຜູ້ຖື ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົ າ ແລະການລົງທຶ ນໃນຕະຫລາດສາທາລະນະ.  
ເອກະສານຂໍ ້ ມູນທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນເປີ ດເຜີຍກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງ HEICO ເອີ ້ ນວ່າ ຂໍ ້ ມູນ ''ພາຍໃນ'' 

ແລະອາດແມ່ນຂໍ ້ ມູນການເງິ ນ ຫຼື ການສ້າງຄວາມສໍ າພັນຄູ່ຮ່ວມມືທຸລະກິດໃໝ່ ຫຼື ສິ ນຄ້າ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນອື່ ນໆ 

ຫຼື ເຫດການທີ່ ອາດກະທົບລາຄາຫຸ້ນພວກເຮົ າ  ການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນລວມເຖິງການໃຊ້ສິ ດຊື ້ ຂາຍ ຫຸ້ນທາງເລື ອກ  , 
(ທາງເລື ອກຂອງຫຸ້ນແມ່ນສິ ດໃນການຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນທີ່ ກໍານົດໃນລາຄາທີ່ ປະກາດ  
ລະຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ກໍານົດ) ໂດຍອີ ງຕາມຂໍ ້ ມູນພາຍໃນ, ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງການຊື ້ ຂາຍໃຫ່ຍນ້ອຍເທ່ົາໃດ, 

ແມ່ນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຫລັກຊັບຂອງສະຫະລັດຢ່າງຮຸນແຮງ.  

ເມື່ ອສະມາຊິ ກທີ ມງານມີເອກະສານຂໍ ້ ມູນພາຍໃນກ່ຽວກັບ Heico, ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງບໍ່ ຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນຂອງ HEICO ຫຼື  
ຫຸ້ນທາງເລື ອກ ຫຼື  stock options ຈາກເວລາທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຮັບຂໍ ້ ມູນນ້ັນຈົນຮອດເວລາຫລັງຈາກ 
ການປິ ດທຸລະກິດໃນມ້ືຊື ້ ຂາຍທໍາອິ ດຕາມມາ ດ້ວຍການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນຕ່ໍສາທາລະນະ  ນອກຈາກນ້ັນ 

ສະມາຊິ ກທີ ມງານຕ້ອງບໍ່ ຊ່ວຍຄົນອື່ ນຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນ ຫຼື  ຫຸ້ນທາງເລື ອກ ຫຼື  stock options 

ໂດຍການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນພາຍໃນຢ່າງບໍ່ ເໝາະສົມໃຫ້ຄົນອື່ ນ ຫຼື ໂດຍການແນະນໍ າໃຫ້ຄົນອື່ ນຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນ 

HEICO ຫຼື  ຫຸ້ນທາງເລື ອກ 

 

ຜູ້ອໍ ານວຍການ, ພະນັກງານແລະສະມາຊິ ກທີ ມງານຂອງ HEICO ທັງໝົດຜູ້ທີ ເຂົ ້ າເຖິງການລາຍງານ 
ການເງິ ນພາຍໃນ, ຫຼື ເຂົ ້ າເຖິງເອກະສານຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການເງິ ນທີ່ ໄດ້ຄາດຄະເນໃນແຕ່ລະໄຕມາດ 
ເຊິ່ ງຍັງບໍ່ ທັນເປີ ດຕ່ໍສາທາລະນະ ຈະຕ້ອງບໍ່ ຊື ້ ຂາຍ ຫຸ້ນທາງເລື ອກ 

ໃນຊ່ວງການເລີ່ ມຕ້ົນໃນການປິ ດທຸລະກິດໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງທຸກໆໄຕມາດ 

ແລະສິ ້ ນສຸດຫລັງຈາກການປິ ດທຸລະກິດໃນວັນທໍາອິ ດຂອງການຊື ້ ຂາຍຕາມມາດ້ວຍການເປີ ດເຜີຍສູ່ 
ສາທາລະນະຂອງຜົນຮັບທາງດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບໄລຍະໄຕມາດ  ບາງຄ້ັງຄາວ ຍັງມີ ອີ ກຊື່ ໜ່ຶງວ່າຊ່ວງເວລາ 
"ຄວາມມືດ'' ໄລຍະເວລານີ ້ ຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ຕ່ໍຜູ້ອໍ ານວຍການ ພະນັກງານ ແລະສະມາຊິ ກທີ ມງານ HEICO 

ທັງໝົດໃນຊ່ວງເວລາລໍ ຖ້າການປະກາດເອກະສານ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆສູ່ສາທາລະນະ. 
 

ຜູ້ອໍ ານວຍການ ບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່  ແລະສະມາຊິ ກທີ ມງານ HEICO ທຸກຄົນຄວນຕິດຕ່ໍຫົວໜ້າ 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນ ຫຼື ທີ່ ປຶ ກສາທ່ົວໄປ ກ່ອນທີ່ ຈະຊື ້ ຂາຍຫຸ້ນ HEICO ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າ 
ເຂົ າເຈົ ້ າມີອິ ດສະຫລະໃນການຊື ້ ຂາຍ ຫຼື ຖ້າໄລຍະເວລາຄວາມມືດໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ບໍ່  

 

ການການການການຊ່ວຍເຫືຼອອຸດຫນຸນຊ່ວຍເຫືຼອອຸດຫນຸນຊ່ວຍເຫືຼອອຸດຫນຸນຊ່ວຍເຫືຼອອຸດຫນຸນ    ດ້ານການເມືອງດ້ານການເມືອງດ້ານການເມືອງດ້ານການເມືອງ 

HEICO ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດ ເພ່ືອສື່ ສານກັບຕົວແທນທີ່ ຖື ກເລື ອກ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລັດອື່ ນໆ 
ກ່ຽວກັບຈຸດຢື ນຂອງບໍ ລິ ສັດໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ ສໍ າຄັນ ແລະບໍ ລິ ສັດສະໜັບສະໜູນສະມາຊິ ກທີ ມງານ 
ເພ່ືອນໍ າໃຊ້ສິ ດທິດພົນລະເມືອງ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເງິ ນ, ທຶ ນ ຫຼື ຊັບສິ ນຂອງ 

HEICO ຕ້ອງບໍ່ ຖື ກໃຊ້ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫືຼອອຸດຫນຸນ  ຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ຫຼື  

ການປະຕິບັດຕົວຈິ ງດ້ານການເມືອງໂດຍປາສະຈາກໜ້ງສື ອະນຸມັດຈາກປະທານຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ 

ຫົວໜ້າເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນ ຫຼື  ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານກົດໝາຍ 

  

ການນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນຂອງການນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນຂອງການນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນຂອງການນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນຂອງ HEICO 

ການປົກປ້ອງຊັບສິ ນຂອງ HEICO ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອັນສໍ າຄັນຂອງ 
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ສະມາຊິ ກທີ ມງານແຕ່ລະຄົນ ສະມາຊິ ກທີ ມງານຕ້ອງເອົ າໃຈໃສ່ບໍ່ ໃຫ້ 

ຊັບຊິ ນບໍ ລິ ສັດຈະຖືກໃຊ້ເພ່ືອຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດເທ່ົານ້ັນ ສະມາຊິ ກທີ ມງານທຸກຄົນຄວນຮັບປະກັນວ່າ 
ບໍ່ ມີ ການນໍ າໃຊ້ຊັບສິ ນໄປໃນໃນທາງທີ່ ຜິດ ໃຫ້ຜູ້ອື່ ນຢື ມ ຫຼື ຂາຍ ຫຼື ບໍ ລິ ຈາກ ໂດຍປາສະຈາກການ 
ອະນຸມັດທີ່ ຖື ກຕ້ອງ.   

 

ການນໍ າໃຊ້ຄອມພິວເຕີແລະອຸປະກອນອື່ ນໆ ຊອບແວ ອິ ນເຕີເນັດແລະອີ ເມລ 
ຕ້ອງໃຊ້ອີ ງຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍ ລິ ສັດ  

 

ການຮັກສາການຮັກສາການຮັກສາການຮັກສາ ແລະການຈັດການບັນທຶກແລະການຈັດການບັນທຶກແລະການຈັດການບັນທຶກແລະການຈັດການບັນທຶກ  

ການຮັກສາປື ້ ມ ແລະການບັນທຶກຕ້ອງເຮັດຢ່າງລະອຽດຖືກຕ້ອງ ແລະເກັບຮັກສາພວກມັນໄວ້ 

ເພ່ືອເອົ າຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ແມ່ນພາກສ່ວນສໍ າຄັນຂອງທຸລະກິດຂອງ ພວກເຮົ າໃນແຕ່ລະວັນ. 

ນະໂຍບາຍເກັບຮັກສາບັນທຶກຂອງ HEICO ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍປະຕິບັດຕາມ 
ກົດໝາຍສະຫະລັດອາເມລິ ກາຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ ໃຫ້ສະມາຊິ ກທີ ມງານກໍາຈັດບັນທຶກຫຼື ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ຫົວຂໍ ້ ການສື ບສວນຂອງລັດຖະບານ 

 

ການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີ  

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ HEICO ຕ່ໍຜູ້ຖື ຫຸ້ນ ແລະການລົງທຶ ນສາທາລະນະ, ກ່ໍຄື ພັນທະໜ້າທີ່  
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບບໍ ລິ ສັດ ທີ່ ກໍານົດໄວ້ວ່າ ການດໍ າເນີ ນທຸລະກໍາທັງໝົດຕ້ອງບັນທຶກ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ 

ແລະລະອຽດຖ່ີຖ້ວນໂດຍອີ ງຕາມຫລັກການບັນຊີ ທ່ົວໄປທີ່ ຍອມຮັບໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ 
ການປ້ອນຂໍ ້ ມູນປອມ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນທີ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈຜິດ ທຶ ນ ຫຼື ຊັບສິ ນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ 

ການຈ່າຍເງິ ນໂດຍທີ່ ປາສະຈາກເອກະສານຮັບຮອງ ແລະອະນຸມັດແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງຫ້າມຢ່າງເຂ້ັມງວດ 

 

ທຸລະກໍາໃດໆທີ່ ບໍ່ ປົກກະຕິ ແລະບັນຊີ ກ່ຽວຂ້ອງຄວນປຶ ກສາກັບຜູ້ກວດກາບໍ ລິ ສັດຫືຼ 

ຫົວໜ້າເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນໂດຍທັນທີ   ນອກຈາກນ້ັນ ເອກະສານທີ່ ຮັບຮອງການ 
ທຸລະກໍາທັງໝົດຄວນຈະອະທິບາຍລັກສະນະຈໍ າເພາະຂອງທຸລະກໍາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະລະອຽດຖືກຕ້ອງ 

ແລະຄວນຖືກດດໍ າເນີ ນຕາມເວລາ 
 

ຫລັກຫລັກຫລັກຫລັກຈະຣິ ຍະທໍາ    ສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ  
ບໍ ລິ ສັດໄດ້ນໍ າໃຊ້ຫລັກສິ ນທໍາ (ເບິ່ ງເອກະສານແນບທ້າຍ II) ສໍ າລັບພະນັກງານການເງິ ນຂ້ັນສູງ 

ແລະພະນັກງານຫລັກທັງໝົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການເງິ ນ ລວມທັງຫົວໜ້າຜູ້ບໍ ລິ ຫານຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ຫລັກສິ ນທໍາໄດ້ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຮັບປະກັນການສື ບຕ່ໍຄວາມຊື່ ສັດຂອງລະບຽບການດ້ານການເງິ ນການບັນຊີ  

ແລະການລາຍງານຂອງບໍ ລິ ສັດ    
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍລູກຄ້າ ແລະຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົ າແລະຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົ າແລະຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົ າແລະຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົ າ  

 

HEICO ໃຫ້ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຊື່ ສັດອັນສູງສ່ົງ  ສິ ນຄ້າ 
ແລະການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າໄດ້ອອກແບບຕາມມາດຕະຖານລະດັບສູງພາຍໃນ 

ເຊິ່ ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຂອງລັດທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະພັນທະໜ້າທີ່ ທາງສັນຍາທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ 

ພວກເຮົ າຈະຮັບປະກັນໃຫ້ໃບເກັບເງິ ນຖືກຕ້ອງກັບລາຄາ ແລະເງື່ ອນໄຂທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງການຂາຍສໍ າລັບສິ ນຄ້າ ແລະການບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າ 
ຈະບໍ່ ອະນຸຍາດການປ້ອນຂໍ ້ ມູນທີ່ ຜິດເຂົ ້ າຫືຼເຮັດໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈຜິດໃນປື ້ ມ ແລະບັນທຶກຂອງບໍ ລິ ສັດ. 

 

ການຮັບເອົ າຂອງຂັວນການຮັບເອົ າຂອງຂັວນການຮັບເອົ າຂອງຂັວນການຮັບເອົ າຂອງຂັວນ 

ສະມາຊິ ກທີ ມງານແມ່ນຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ມີ ການວອນຂໍ  ຫຼື ຮັບຂອງຂວັນໃດໜ່ຶງ ອາຫານ 

ການບັນເທິງຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ ນໆຈາກຜູ້ທີ່ ອາດເປັນລູກຄ້າ ຜູ້ສະໜອງ 

ແລະຜູ້ທີ່ ອາດຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງໃນອະນາຄົດ ຫຼື ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງແລະຄູ່ແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນ  

ເວ້ັນແຕ່ວ່າເປັນຂອງຂວັນທີ່ ບໍ່ ມີ ລາຄາແພງ ເຊິ່ ງມີ ມູນຄ່າຕ່ໍາກວ່າ 100 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຕ່ລະອັນ 

ຫຼື ຈໍ ານວນລວມ) ທີ່ ໃຫ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຫຼື  ແມ້ກະທ້ັງສິ່ ງທີ່ ມີ ຈໍ ານວນມູນຄ່າ 
ຕ່ໍາກວ່າອີ ງຕາມປະເພນີ ທ້ອງຖ່ິນ ຂອງຂວັນໃດມີຄ່າສູງກວ່າຈໍ ານວນນີ ້ ແມ່ນຄວນສ່ົງມອບໃຫ້ 
ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດແອໂຣສະເປັສ HEICO ເຊິ່ ງເຂົ າເຈົ ້ າຈະເອົ າໃຫ້ກັບອົງການເພ່ືອການກຸສົນ  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານອາດຍອມຮັບການຮັບປະທານອາຫານບາງຄ້ັງຄາວແລະການບັນເທິງ 

ສິ່ ງທີ່ ໃຫ້ນ້ັນຕ້ອງບໍ່ ມີ ຈໍ ານວນ ຫລາຍເກີ ນໄປ ເຊິ່ ງອາດຈະສ້າງຄວາມບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ 
ຕາມກາລະເທສະປະກົດຂຶ ້ ນໄດ້  ຕ້ອງເອົ າໃຈໃສ່ພິເສດ ເພ່ືອຫລີ ກລ້ຽງຄວາມປະທັບໃຈ 
ຂອງການຂັດຜົນປະໂຫຍດ 

 

ສະມາຊິ ກທິ ມງານອາດສ້າງຄວາມສະຫນຸກສະໜານໃຫ້ຜູ້ທີ່ ອາດກາຍເປັນລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ 

ແລະລູກຄ້າປະຈຸບັນ ຖ້າຫາກວ່າການສ້າງຄວາມສະຫນຸກສະໜານບັນເທິງນ້ັນ 
ສອດຄ້ອງກັບການປະຕິບັດທີ່ ຍອມຮັບໄດ້ທາງທຸລະກິດ 

ບໍ່ ລະເມີດກົດໝາຍໃດກົດໝາຍໜ່ຶງຫຼື ມາດຕະຖານສິ ນທໍາທີ່ ຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປ 

ແລະການເປີ ດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະຂອງຄວາມເປັນຈິ ງ ຈະບໍ່ ເຮັດໃຫ້ບໍ ລິ ສັດອັບອາຍ 

ແລະໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ບໍ ລິ ຫານແລ້ວກ່ອນ 

 

ການຈັດການຂໍ ້ ມູນລັບຂອງຜູ້ອື່ ນການຈັດການຂໍ ້ ມູນລັບຂອງຜູ້ອື່ ນການຈັດການຂໍ ້ ມູນລັບຂອງຜູ້ອື່ ນການຈັດການຂໍ ້ ມູນລັບຂອງຜູ້ອື່ ນ 

HEICO ມີ ຄວາມສໍ າພັນທາງທຸລະກິດຫລາຍປະເພດກັບຫລາຍໆບໍ ລິ ສັດ ແລະຫລາຍໆ ບຸກຄົນ  ບາງຄ້ັງ 

ເຂົ າເຈົ ້ າສະເໜີໃຫ້ຂໍ ້ ມູນລັບກ່ຽວກັບສິ ນຄ້າ ຫຼື ແຜນການທຸລະກິດ ເພ່ືອຢາກເຂົ ້ າມີຄວາມສໍ າພັນ 
ດ້ານທຸລະກິດກັບ HEICO  ນອກຈາກນ້ັນພວກເຮົ າອາດຮ້ອງຂໍ ບຸກຄົນທີ່ ສາມສະໜອງຂໍ ້ ມູນລັບ 
ເພ່ືອອະນຸມັດບໍ ລິ ສັດໃນການປະເມີນຄວາມສໍ າພັນທຸລະກິດທີ່ ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ກັບຸກຄົນທີ່ ສາມນ້ັນ  

ບໍ່ ວ່າໃນສະພາບໃດກ່ໍຕາມ HEICO ຄາດຫວັງວ່າສະມາຊິ ກທີ ມງານເອົ າໃຈໃສ່ການຮັກສາຄວາມລັບ 

ແລະການບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນລັບ ແລະຄວາມລັບທາງການຄ້າຂອງຝ່າຍອື່ ນ ລວມທັງຜູ້ສະໜອງ 

ແລະອະດີ ດສະມາຊິ ກທີ ມງານ ໂດຍທີ່ ມີ ພັນທະໜ້າທີ່ ຄື ກັນໃຊ້ໃນການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນລັບ 

ແລະຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງ HEICO 

 

HEICO ເຄົ າລົບຊັບສິ ນທາງປັນຍາທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຄົນອື່ ນ 

ແລະຈະບໍ່ ນໍ າເອົ າມາຜະລິ ດໃໝ່ຫຼື ນໍ າໃຊ້ຊອບແວ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ຂຶ ້ ນທະບຽນອື່ ນໆຈາກຜູ້ສະໜອງ 

ເວ້ັນແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໂດຍສັນຍາອະນຸຍາດທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ 

ຫຼື ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ 

 

ການທຸລະກໍາກັບລັດຖະບານສະຫະລັດການທຸລະກໍາກັບລັດຖະບານສະຫະລັດການທຸລະກໍາກັບລັດຖະບານສະຫະລັດການທຸລະກໍາກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ 

ບໍ ລິ ສັດ HEICO ແລະສາຂາທຸກສາຂາຕ້ອງຮັກສາມາດຕະຖານສູງສຸດຕະຫລອດເວລາ 
ໃນເວລາພົວພັນທຸລະກິດກັບຜູ້ທີ່ ອາດກາຍເປັນລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ  
ລູກຄ້າທີ່ ມີ ຢູ່ປະຈຸບັນຈຸດປະສົງຂອງຄໍ າສ່ັງທີ່ ເປັນທາງການນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອຢື ນຢັນນະໂຍບາຍບໍ ລິ ສັດດ້ວຍຄວາມເ



  

 10

ຄົ າລົບໃນການດໍ າເນີ ນທຸລະກໍາການເງິ ນກັບສໍ ານັກງານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິ ກາ  
ການປະພຶດທີ່ ບໍ່ ເໝາະສົມກ່ຽວພັນເຖິງຂ້ັນຕອນການຈັດຫາກັບລັດຖະບານສາມາດທໍາລາຍຊື່ ສຽງຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ແລະຍັງເປັນຜົນທາງລົບ ອັນຮ້າຍແຮງຕ່ໍບໍ ລິ ສັດ ແລະພະນັກງານບໍ ລິ ສັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

ເພື່ ອຮັກສາຊື່ ສຽງທີ່ ດີ ເລີ ດຂອງບໍ ລິ ສັດໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບມັນແມ່ນຄວາມຈໍ າເປັນ 
ຫລາຍຢ່າງທີ່  ພະນັກງານລູກຈ້າງທັງໝົດຈະຕ້ອງ  ລະເວ້ັນຈາກການເຂົ ້ າມີ ສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການປະພຶດໃດການປະພຶດໜ່ຶງທີ່ ສາມາດຕີ ຄວາມວ່າຝ່າຝືນກົດໝາຍໃນເວລາພົວພັນທຸລະກິດ 
ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິ ກາ 
 

ຄວາມຊື່ ສັດແລະມີ ຈັນຍາບັນໄດ້ເປັນຫັຼກຂອງບໍ ລິ ສັດນັບຕ້ັງແຕ່ການເລີ່ ມຕ້ົນບໍ ລິ ສັດ  

ການຝ່າຝືນຄວາມເຊື່ ອໜ້ັນນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ການດໍ າເນີ ນດ້ານລະບຽບວິ ໄນຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ  

ບໍ ລິ ສັດມີ ຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ພິເສດ ໃນຂອບເຂດດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

  1) ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຕ້ານການຜູກຂາດ; 

  2) ນະໂຍບາຍສໍ ານັກງານລັດຖະບານທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງການບັນເທີ ງ 

ຫຼື ເງິ ນບໍ າເນັດສະໜອງໃຫ້ເພື່ ອແລ່ນທຸລະກິດ; 

  3) ການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບລະບຽບການຂັດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ; 

  4) ການຢ້ັງຢື ນຂໍ ້ ມູນລາຄາ; 
5) ການຍ້າຍລາຄາໃນສັນຍາທີ່ ເໝາະສົມ; 

6) ລາຄາທີ່ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ສໍ າລັບການເຮັດສັນຍາກັບລັດຖະບານ 

  7) ການປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງດ້ານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. 

 

ຂອບເຂດເຫລົ່ ານີ ້  ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ ຕ້ອງເອົ າໃຈໃສ່ເທົ່ ານ້ັນ  ໂດຍບໍ່ ມີ ທາງອື່ ນອີ ກ  

ກົດລະບຽບການຈັດຫາຈາກລັດຖະບານແມ່ນດົນນານ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະແປກປະຫລາດກັບການປະຕິບັດ 
ທາງການຄ້າທ່ົວໄປ  ແມ້ວ່າບໍ ລິ ສັດສະໜັບສະໜູນການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ດີ ຂອງພະນັກງານໂດຍຕະຫລອດ 
  ແຕ່ວ່າໃນບາງສະຖານະການ   
ທີ່ ເປັນບັນຫາພະນັກງານຄວນຈະແຈ້ງແລະຖື ກແກ້ໄຂກັບທີ່ ປື ກສາກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

ການປະຕິບັດຕາມຫລັກການເຫລົ່ ານີ ້ ຈະແມ່ນເຄື່ ອງມືຮັບປະກັນວ່າບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ຈະສື ບຕ່ໍຮັກສາຄວາມມີ ຊື່ ສຽງໃນການເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິ ກາ 
 

ການແຂ່ງຂັນຢ່າງອິ ດສະຫລະການແຂ່ງຂັນຢ່າງອິ ດສະຫລະການແຂ່ງຂັນຢ່າງອິ ດສະຫລະການແຂ່ງຂັນຢ່າງອິ ດສະຫລະ ແລະຍຸຕິທໍາແລະຍຸຕິທໍາແລະຍຸຕິທໍາແລະຍຸຕິທໍາ 
ສະຫະລັດອາເມລິ ກາມີ ກົດໝາຍອອກແບບເພ່ືອການສະໜັບສະໜູນ ແລະປົກປ້ອງການແຂ່ງຂັນ 
ທີ່ ເປັນອິ ດສະຫລະ ແລະຍຸຕິທໍາ ກົດໝາຍເຫລົ່ ານີ ້ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສໍ າພັນລະຫວ່າງ HEICO 

ແລະບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂັນ  ການເຂົ ້ າຮ່ວມກັບຄູ່ແຂ່ງໃນສະມາຄົມການຄ້າໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 
ແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ໃນເວລາສະມາຄົມໄດ້ຖື ກສ້າງຕ້ັງຢ່າງເໝາະສົມ ມີ ຈຸດປະສົງທີ່ ຖື ກກົດໝາຍ 

ມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃນກິດຈະກໍາຂອງມັນຕ່ໍຈຸດປະສົງນ້ັນ ແລະໃຫ້ຄໍ າໝ້ັນສັນຍາໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍເຫລົ່ ານີ ້   

 

ການເລື ອກຜູ້ສະໜອງການເລື ອກຜູ້ສະໜອງການເລື ອກຜູ້ສະໜອງການເລື ອກຜູ້ສະໜອງ 

ຜູ້ສະໜອງຂອງ HEICO ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລື ອກຄື ກັນກັບລູກຄ້າພວກເຮົ າໂດຍມີຄວາມລະມັດລະວັງ 

ແລະການປະຕິບັດຕ່ໍດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບ  

ຂໍ ້ ມູນລັບຂອງຜູ້ສະຫນອງມີສິ ດຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄື ກັນກັບຂອງທຸກໆບຸກຄົນທີ່ ສາມອື່ ນໆ  

ຜູ້ສະໜອງທີ່ ສະໜອງໃຫ້ HEICO ແມ່ນມີອິ ດສະຫລະໃນການຂາຍສິ ນຄ້າຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຫຼື  

ການບໍ ລິ ການໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຂອງ HEICO ຍົກເວ້ັນແຕ່ສິ່ ງທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ອອກແບບ ປະດິ ດຂຶ ້ ນ ຫຼື  

ພັດທະນາຂຶ ້ ນສໍ າລັບ HEICO ໂດຍສະເພາະ 
 

ຕົວແທນການຂາຍຕົວແທນການຂາຍຕົວແທນການຂາຍຕົວແທນການຂາຍ, ນາຍໜ້ານາຍໜ້ານາຍໜ້ານາຍໜ້າ ແລະທີ່ ປຶ ກສາແລະທີ່ ປຶ ກສາແລະທີ່ ປຶ ກສາແລະທີ່ ປຶ ກສາ 
ທຸລະກິດຂອງ HEICO ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຮັດໂດຍຜ່ານການຈໍ າໜ່າຍຂອງຜູ້ຂາຍມືອາຊີ ບຂອງ HEICO  

ນອກຈາກນ້ັນ ບາງຄ້ັງ HEICO ເຂົ ້ າຜູກພັນໃນຕົວແທນຈໍ າໜ່າຍ ຫຼື ຝ່າຍຂາຍ ແລະນາຍໜ້າ ຜູ້ຮັບເໝົາ 
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ແລະບຸກຄົນທີ່ ສາມອື່ ນໆ ເພ່ືອສະໜອງການບໍ ລິ ການ ແລະເຮັດວຽກເປັນຕົວແທນ  

ຄວາມສໍ າພັນພວກເຮົ າກັບບຸກຄົນທີ່ ສາມເຫລົ່ ານີ ້ ຕ້ອງເໝາະສົມຖື ກກົດໝາຍ ແລະຖືກບັນທຶກ 
ເປັນເອກະສານ ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ ແລະປະກົດຂຶ ້ ນຢ່າງເປັນປະຈໍ າ ບໍ່ ວ່າພວກມັນເກີດຂຶ ້ ນຢູ່ໃສກ່ໍຕາມ   

ພວກເຮົ າຈະຕ້ັງໃຈໃນການແຈ້ງບຸກຄົນເຫລົ່ ານີ ້ ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍ ລິ ສັດໃນການລົງມື ກະທໍາ 
ໂດຍອີ ງຕາມຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດນີ ້  

 

ຄ່ານາຍໜ້າ ຄ່າທໍານຽມ ແລະການຫລຸດລາຄາຕ້ອງກໍານົດເປັນສັນຍາທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນເລື ້ ອຍໆ 

ແລະຕ້ອງສະທ້ອນຄຸນຄ່າການບໍ ລິ ການຂອງ HEICO ທີ່ ກໍາລັງສະໜອງໃຫ້  ພວກມັນຄວນບໍ່ ເກີ ນຈໍ ານວນ 
ທີ່ ເໝາະສົມ ແລະປະເພນີ ທໍານຽມໃນຂະແໜງການຂອງພວກເຮົ າ  ພວກມັນຕ້ອງສະໜອງການບໍ ລິ ການ 
ທີ່ ຖື ກກົດໝາຍ ແລະຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ  ການຊໍ າລະເງິ ນຕ້ອງບໍ່ ເປັນເງິ ນສົດ ແລະຕ້ອງຊໍ າລະໃຫ້ 
ແຕ່ສະເພາະອັນທີ່ ມີ ໃບເກັບເງິ ນຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນ 

 

ກົດໝາຍໃນຫລາຍໆປະເທດຫ້າມ ຫຼື ຈໍ າກັດພະນັກງານລັດ ລູກຈ້າງຂອງສໍ ານັກງານລັດໃນການຮັບເງິ ນ, 

ການບັນເທີ ງ ຫຼື ຂອງຂວັນ.  ບົດບັນຍັດການປະຕິບັດຄວາມບໍ່ ຊື່ ສັດຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ (The United 

States Foreign Corrupt Practices Act) ຫ້າມ HEICO ແລະສະມາຊິ ກທີ ມງານຫ້າມການຈ່າຍເງິ ນ 

ຫຼື ໃຫ້ສິ່ ງທີ່ ມີ ມູນຄ່າກັບພະນັກງານລັດ ຫຼື ເຈົ ້ າໜ້າທີ່  ຫຼື ຜູ້ລົງສະໝັກເລື ອກຕ້ັງຂອງ ພັກການເມື ອງໃດໜ່ຶງ 

ເພ່ືອຈຸດປະສົງການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຫຼື ຮັກສາສາຍພົວພັນທຸລະກິດ ນອກຈາກນ້ັນ ບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕິດຕ່ໍ 

ຫຼື ມີ ສັນຍາດໍ າເນີ ນທຸລະກິດໃດທຸລະກິດໜ່ຶງເຊິ່ ງເຈົ ້ າຫນ້າທີ່ ລັດ 

ຫຼື ສະມາຊິ ກທີ ມງານທີ່ ມີ ປະໂຫຍດສ່ວນສໍ າຄັນຢູ່ໃນນ້ັນ ໂດຍປາສະຈາກການໄດ້ຮັບການອະນຸ 
ມັດຈາກຫົວໜ້າຜູ້ບໍ ລິ ຫານ ພະນັກງານການເງິ ນ ຫຼື ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງ HEICO ກ່ອນ 

 

ກົດວ່າດ້ວຍການສ່ົງອອກກົດວ່າດ້ວຍການສ່ົງອອກກົດວ່າດ້ວຍການສ່ົງອອກກົດວ່າດ້ວຍການສ່ົງອອກ ແລະນໍ າເຂົ ້ າແລະນໍ າເຂົ ້ າແລະນໍ າເຂົ ້ າແລະນໍ າເຂົ ້ າ 
HEICO ຈະປະຕິບັດຕາມກົດວ່າດ້ວຍການສ່ົງອອກ ແລະນໍ າເຂົ ້ າຂອງປະເທດນ້ັນໆ ທີ່ ດໍ າເນີ ນທຸລະກິດນໍ າ  
HEICO ຈະບໍ່ ເຮັດທຸລະກິດກັບປະເທດທີ່ ລັດຖະບານສະຫະລັດຫ້າມ ໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນບັນດາ 
ປະເທດທີ່ ສະຫະລັດຄິ ດວ່າປະເທດທີ່ ບໍ່ ເປັນມິດ ຫຼື ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພວກກ່ໍການຮ້າຍສາກົນ  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານຄວນປຶ ກສາກັບທີ່ ປຶ ກສາກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດ ຖ້າມີຂໍ ້ ສົງໄສໃນກົດລະບຽບການສ່ົງອອກ 

ຫຼື ນໍ າເຂົ ້ າ 
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ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ ມີ ຄວາມສໍ າພັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີ ມງານນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ ມີ ຄວາມສໍ າພັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີ ມງານນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ ມີ ຄວາມສໍ າພັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີ ມງານນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ ມີ ຄວາມສໍ າພັນສໍ າລັບສະມາຊິ ກທີ ມງານ 

 

ບໍ ລິ ສັດ HEICO ມີ ໜ້າທີ່ ໃນການສະໜອງສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ເພ່ືອດໍ າເນີ ນການເປີ ດການ 
ສົນທະນາຫາລື ທາງດ້ານການປະຕິບັດທາງທຸລະກິດຂອງບໍ ລິ ສັດມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງບໍ ລິ ສັດໃນການປະ
ຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ ປົກປ້ອງສະມາຊິ ກ 
ທີ ມງານຈາກການຈໍ າແນກ ຫຼື ການໂຕ້ຕອບໂດຍນາຍຈ້າງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທີ່ ຜິດກົດໝາຍ 

ຍ້ອນວ່າການລາຍງານຂໍ ້ ມູນທີ່ ຖື ກກົດໝາຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ກ່ຽວກັບ ຫຼື ການເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການສື ບສວນທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງການສໍ ້ ໂກງໃນບໍ ລິ ສັດ ຫຼື ການລະເມີດອື່ ນໆໂດຍບໍ ລິ ສັດ 

ຫຼື ສໍ ານັກງານຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື ກົດໝາຍຂອງລັດ  ໂດຍສະເພາະ 
ນະໂຍບາຍຂອງບໍ ລິ ສັດປ້ອງກັນບໍ່ ໃຫ້ສະມາຊິ ກທີ ມງານໃດໜ່ຶງໄດ້ຮັບໂທດດ້ານກົດລະບຽບວິ ໃນ 

ຫຼື ດ້ານການກະທໍາທີ່ ຕອບໂຕ້ໂດຍບໍ ລິ ສັດ ຫຼື ສະມາຊິ ກທີ ມງານຂອງບໍ ລິ ສັດນ້ັນ ຫຼື ຕົວແທນ 

ຍ້ອນວ່າສະມາຊິ ກທີ ມງານໄດ້ກະທໍາເຊັ່ ນ: 

 

• ການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນໃຫ້ລັດຖະບານ ຫຼື ສໍ ານັກງານກົດໝາຍ ບ່ອນທີ່  ສະມາຊິ ກ 
ທີ ມງານເຊື່ ອດ້ວຍເຫດຜົນວ່າ ຂໍ ້ ມູນເປີ ດເຜີຍການລະເມີດ ຫຼື ການອາດຈະລະເມີດກົດໝາຍ 

ຫຼື ກົດລະບຽບລັດຖະບານກາງ ຫຼື  ຂອງລັດ; ຫຼື  

 

• ການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຖືກສະໜອງອອກໄປ ການຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ໍໃຫ້ເກີ ດມີການຮ້ອງຟ້ອງ 

ການເປັນພະຍານ ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການດໍ າເນີ ນການຟ້ອງ ຫຼື ກໍາລັງຈະຖື ກຮ້ອງຟ້ອງ 

ຫຼື ຊ່ວຍໃນການສື ບສວນ ຫຼື ດໍ າເນີ ນກ່ຽວກັບການປະພຶດໃດໜ່ຶງ ທີ່ ສະມາຊິ ກທີ ມງານ 
ເຊື່ ອຢ່າງມີ ເຫດຜົນວ່າກ່ຽວພັນກັບການລະເມີດຄື : 

 

� ກົດໝາຍອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງກ່ຽວພັນກັບການສໍ ້ ໂກງຫຸ້ນ ສໍ ້ ໂກງທາງໄປສະນີ   

ສໍ ້ ໂກງທາງທະນາຄານ ຫຼື ສໍ ້ ໂກງທາງທາງໂທລະເລກ, ສໍ ້ ໂກງທາງທາງວິ ທະຍຸ ແລະສໍ ້
ໂກງທາງທາງໂທລະທັດ, ຫຼື  

 

� ກົດລະບຽບ ຫຼື ຂໍ ້ ກໍານົດໃດໜ່ຶງຂອງຕະຫລາດຫລັກຊັບ ຫຼື ຫລັກຊັບ 

ແລະຄະນະກໍາມະການແລກປ່ຽນ ຫຼື  

 

� ທຸກໆຂໍ ້ ກໍານົດຂອງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງກ່ຽວພັນເຖິງການສໍ ້ ໂກງຕ່ໍຜູ້ຖື ຫຸ້ນ, 

 

� ໃນເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວກັບການສື ບສວນເຊັ່ ນ: ຂໍ ້ ມູນ ແລະການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ 

ຫຼື ການສື ບສວນກໍາລັງຖື ກດໍ າເນີ ນໂດຍໜ່ວຍງານລັດຖະບານກາງທີ່ ຄວບຄຸມລະບຽບ 

ສະມາຊິ ກສະພາຄອນເກຣດ ຫຼື ຜູ້ໃດໜ່ຶງໃນບໍ ລິ ສັດທີ່ ໄດ້ຮັບອໍ ານາດຈາກຜູ້ກວດກາ ຫຼື ທຽບເທ່ົາ 
ຕ່ໍກັບສະມາຊິ ກທີ ມງານ. 

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮ້ອງຟ້ອງລາຍງານ ຫຼື ສະໜອງຫລັກຖານ 

ເຊິ່ ງເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ວ່າແມ່ນປອມ ຫຼື ປາສະຈາກການເຊື່ ອຖືທີ່ ມີ ເຫດຜົນໃນຄວາມຈິ ງ ແລະຄວາມຊັດເຈນ 
ຂອງຂໍ ້ ມູນນີ ້ ຈະບໍ່ ຖື ກປົກປ້ອງໂດຍຄໍ າໃຫ້ການຕ່ໍຕໍາຫລວດຂ້າງເທິ ງ ແລະອາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດ 
ທາງລະບຽບວິ ໄນ ລວມເຖິງການຍົກເລີ ກສັນຍາການເຮັດວຽກ ນອກຈາກນ້ັນຍົກເວ້ັນແຕ່ຂອບເຂດທີ່  
ໂດຍກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງບໍ ລິ ສັດບໍ່ ໄດ້ມີ ຈຸດປະສົງທີ່ ຈະເອົ ານະໂຍບາຍນີ ້ ໄປປົກປ້ອງສະມາຊິ ກ 
ທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຝ່າຝືນໜ້າທີ່ ໃນການຮັກສາຄວາມລັບທີ່ ພາດພິງເຖິງຂໍ ້ ມູນຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງບໍ ລິ ສັດ  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານກໍາລັງຄິ ດສະໜອງຂໍ ້ ມູນ ເຊິ່ ງອາດລະເມີດເອກະສິ ດນີ ້  

ຫຼື ເປີ ດເຜີຍຄວາມລັບການຄ້າຂອງບໍ ລິ ສັດແມ່ນຄວນປື ກສາທະນາຍຄວາມກ່ອນການກະທໍາດ່ັງກ່າວ 

 

ບໍ ລິ ສັດໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພະນັກງານວິ ໄນຜູ້ທີ່ ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍນີ ້   

ພະນັກງານວິ ໄນແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບ ເກັບກໍາ ທົບທວນ ດໍ າເນີ ນການຕ່ໍ ແລະແກ້ໄຂຂໍ ້ ກັງວົນ 

ແລະການລາຍງານໂດຍ ສະມາຊິ ກທີ ມງານ ແລະຜູ້ອື່ ນໃນເລື່ ອງທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິ ງ 

ແລະເລື່ ອງອື່ ນໆທີ່ ຄ້າຍກັນ  ສະມາຊິ ກທີ ມງານໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີ ມໃຫ້ປຶ ກສາຫາລື ບັນຫາ 
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ແລະປະເພດຂໍ ້ ກັງວົນທີ່ ກວມຢູ່ໃນນະໂຍບາຍນີ ້ ກັບຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ຜູ້ທີ່ ຮັບຊ່ວງຕ່ໍໃນການຮັບຜິດຊອບແຈ້ງຕ່ໍພະນັກງານວິ ໄນສໍ າລັບທຸກໆຂໍ ້ ກັງວົນທີ່ ມີ   

ຖ້າສະມາຊິ ກທີ ມງານມັກທີ່ ຈະບໍ່ ຫາລື ເລື່ ອງທີ່ ອອ່ນໄຫວງ່າຍເຫລົ່ ານີ ້ ກັບຜູ້ຊີ ້ ນໍ າຂອງເຂົ າເຈົ ້ າແລ້ວ 

ສະມາຊິ ກທີ ມງານອາດຫາລື ເລື່ ອງນີ ້ ກັບພະນັກງານວິ ໄນແທນກ່ໍໄດ້  ພະນັກງານວິ ໄນຈະອີ ງ 
ຕາມຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ຮັບລາຍງານ ຕາມທີ່ ພະນັກງານວິ ໄນນ້ັນຕັດສິ ນຜ່ານການ 
ປື ກສາກັບທີ່ ປື ກສາດ້ານກົດໝາຍ ວ່າຄໍ າຮ້ອງທຸກໃດເໝາະສົມ 

ຫຼື ຕາມທີ່ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງພາຍໃຕ້ຄໍ າຊີ ້ ນໍ າຂອງຄະນະກໍາມະການການເງິ ນ/ກວດກາບັນຊີ ຂອງຄະນະອໍ ານວຍກາ
ນ 
ໃນຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ 

 

ພະນັກງານວິ ໄນຂອງບໍ ລິ ສັດແມ່ນຜູ້ອໍ ານວຍການກວດກາພາຍໃນຜູ້ທີ່ ສາມາດຕິດຕ່ໍໄດ້ທີ່ ເບີ ໂທ  

954-744-7577. 

 

ນອກຈາກນ້ັນ, ບໍ ລິ ສັດໄດ້ສ້າງລະບຽບການຕາມຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ເປັນຄວາມລັບ 
ນ້ັນທີ່ ກ່ຽວພັນກັບການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີ  ການກວດກາບັນຊີ ,ການກວດກາພາຍໃນ 

ແລະການປະຕິບັດດ້ານການເປີ ດເຜີຍຂອງບໍ ລິ ສັດອາດຈະຖືກຍົກຂຶ ້ ນມາຢ່າງປິ ດລັບພາຍໃນບໍ ລິ ສັດ  

ຕິດຄັດມາໃນນະໂຍບາຍນີ ້ ຄື  ເອກະສານສະແດງ A - 

ລາຍລະອຽດຂອງລະບຽບການຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ເປັນຄວາມລັບນີ ້   

ຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ໄດ້ສ່ົງຜ່ານຂ້ັນຕອນທີ່ ເປັນຄວາມລັບນີ ້  ທີ່ ກ່ຽວພັນໃນການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີ ກວດກາບັນຊີ  

ຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະການເປີ ດເຜີຍຂອງບໍ ລິ ສັດຈະຖືກນໍ າສະເໜີຕ່ໍຄະນະກໍາ 
ມະການການເງິ ນ/ກວດກາບັນຊີ ຂອງຄະນະອໍ ານວຍການໃນຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານຂອງບໍ ລິ ສັດຢ່າງຮີ ບ 
ດ່ວນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບ ເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດ້  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານອາດຈະໃຊ້ຂ້ັນຕອນລັບນີ ້ ເພ່ືອຍົກຄໍ າຮ້ອງທຸກຂຶ ້ ນມາໃໝ່ 

ຫຼື ສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ໃດທີ່ ຮູ້ສຶ ກວ່າຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ໄດ້ຍົກຂຶ ້ ນມາໃຫ້ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ 
ຫຼື ພະນັກງານວິ ໄນໄລຍະຜ່ານມາບໍ່ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມ. 

 

ບົດບາດຂອງຜູ້ຈັດການບົດບາດຂອງຜູ້ຈັດການບົດບາດຂອງຜູ້ຈັດການບົດບາດຂອງຜູ້ຈັດການ ແລະຜູ້ຊີ ້ ນໍ າແລະຜູ້ຊີ ້ ນໍ າແລະຜູ້ຊີ ້ ນໍ າແລະຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ 
ຜູ້ຈັດການແລະຜູ້ຊີ ້ ນໍ າມີບົດບາດສໍ າຄັນຫລາຍໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຫ້າມການ 
ຕອບໂຕ້ຄື ນນີ ້   ຜູ້ຈັດການຕ້ອງນໍ າພາເປັນຕົວຢ່າງໃນການປະຕິບັດຕາມຫລັກປະພຶດຂອງບໍ ລິ ສັດ  

ນອກຈາກນ້ັນ ຜູ້ຈັດການ ແລະຜູ້ຊີ ້ ນໍ າຄວນພິຈາລະນາຄວາມຊື່ ສັດ ແລະນິ ໃສໃຈຄໍ ໃນເວລາ 
ແຕ່ຕ້ັງຄົນອື່ ນເຂົ ້ າໃນຕ່ໍາແໜ່ງດ້ານການຊີ ້ ນໍ າ ແລະການບໍ ລິ ຫານ  ລູກນ້ອງຜູ້ໃດໜ່ຶງທີ່ ໄດ້ 
ລາຍງານພຶດຕິກໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ຈັນຍາບັນຂອງຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ ແລະຜູ້ຈັດການນ້ັນ ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ ແລະຜູ້ຈັດການ 
ຈະບໍ່ ໂຕ້ຕອບຄື ນ  ທຸກໆການໂຕ້ຕອບຄື ນ ຫຼື ແກ້ແຄ້ນນ້ັນອາດຈະນໍ າໄປສູ່ 
ການຍົກເລີ ກການຈ້າງງານໂດຍທັນທີ  

 

ບົດບາດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດບົດບາດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດບົດບາດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດບົດບາດຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດ 

ໃນເງື່ ອນໄຂການວ່າຈ້າງງານ ສະມາຊິ ກທີ ມງານທຸກຄົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ຕົກລົງ 

ແລະຈິ ດວິ ຍານຂອງຫລັກປະພຶດແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຂອງບໍ ລິ ສັດ  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີ ມໃນການລາຍງານການຝ່າຝືນຫລັກປະພຶດ 

ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງລາຍງານທ່ົວໄປ  ການລາຍງານດ່ັງກ່າວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມລັບ 

ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານຕ່ໍພະນັກງານວິ ໄນຂອງບໍ ລິ ສັດ  ຢ່າງໃດກໍຕາມ 

ຖ້າສະມາຊິ ກທີ ມງານຕ້ອງການລາຍງານເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວພັນກັບພຶດຕິກໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ຈັນຍາບັນໃຫ້ກັບຫ້ອງການ 
ບັນຊີ  ກວດກາບັນຊີ  ແລະຄວບຄຸມພາຍໃນບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ແລະຢ່າງປິ ດລັບ, ສາມາດຕິດຕ່ໍຜ່ານ 
ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ທີ່ ເປີ ດຕະຫລອດ 24 ຊ່ົວໂມງ ແລະ 7 ວັນຕ່ໍອາທິດໄດ້ ເພ່ືອອໍ ານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ການລາຍງານດ່ັງກ່າວ  ສາຍດ່ວນບໍ່ ມີ ຈຸດປະສົງທີ່ ຈະປ່ຽນແທນຊ່ອງທາງການ 
ຊີ ້ ນໍ າທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບການຫາລື ພຶດຕິກໍາທີ່ ມີ ຈັນຍາບັນ 
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ຖ້າສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ໃດໜ່ຶງເຊື່ ອວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຕົກເປັນເປົ ້ າໝາຍໃນການກະທໍາໃດ 
ການກະທໍາໜ່ຶງທີ່ ຝ່າຝືນນະໂຍບາຍນີ ້  

ສະມາຊິ ກຄົນນ້ັນອາດຈະຍົກຄໍ າຮ້ອງທຸກຂຶ ້ ນຟ້ອງກັບຜູ້ຊີ ້ ນໍ າພະນັກງານວິ ໄນ ຫຼື ຫົວໜ້າແອໂຣສະເປັສຂອງ 

HEICO ໃນພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸຸດ  ຖ້າມັນຖືກຕັດສິ ນວ່າ 
ສະມາຊິ ກທີ ມງານໄດ້ປະສົບການກະທໍາດ້ານການເຮັດວຽກທີ່  ບໍ່ ເໝາະສົມໃດໜ່ຶງທີ່ ລະເມີດນະໂຍບາຍນີ ້  

ສະມາຊິ ກທີ ມງານນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບສິ ດໃນການແກ້ໄຂທີ່ ເໝາະສົມ 

 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານວິ ໄນບໍ ລິ ສັດຈະແຕ່ງຕ້ັງບຸກຄົນໃດນຶ່ ງ 
ເປັນຜູ້ທີ່ ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕອບໂຕ້ຄື ນຕ່ໍສະມາຊິ ກທີ ມງານ  

ບຸກຄົນນີ ້ ກ່ໍຄື  "ພະນັກງານວິ ໄນ"  ພະນັກງານວິ ໄນຈະລາຍງານໂດຍກົງຕ່ໍຄະນະກໍາມະການ 
ການເງິ ນ/ກວດກາບັນຊີ ຂອງຄະນະອໍ ານວຍການໃນຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ໃນເລື່ ອງທີ່ ກໍາເນີ ດຂຶ ້ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ແລະລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ ້  

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານວິ ໄນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍລວມເຖິງ: 

 

• ການຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດ ແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມ 
ທີ່ ກໍາລັງດໍ າເນີ ນຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ 

 

• ສ້າງ ແລະບໍ ລິ ຫານລະບຽບການ ເພ່ືອຮັບຮອງວ່າຄໍ າຮ້ອງທຸກສະມາຊິ ກທີ ມງານຈະຖືກເກັບກໍາ 
ຖື ກທວນຄື ນຢ່າງຮີ ບດ່ວນ ຖື ກແກ້ໄຂໃນຮູບການທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ 

 

• ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວພ້ອມໃນການຫາລື ບັນຫາກັບສະມາຊິ ກທີ ມງານໃນທຸກໆຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ຖື ກຍົກຂຶ ້ ນມາ 
ຫຼື ການລາຍງານທີ່ ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຟ້ອງມາ 

 

• ກ່ຽວກັບຄໍ າຮ້ອງທຸກຈາກສະມາຊິ ກທີ ມງານ ຫຼື ຄົນອື່ ນທີ່ ໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງທຸກນ້ັນ 
ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດດ້ານບັນຊີ  ກວດສອບ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະການປະຕິບັດ 
ດ້ານການເປີ ດເຜີຍຂອງບໍ ລິ ສັດແລະລະບຽບການ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະການຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ 

ເພ່ືອຮັບຮອງໃຫ້ຄໍ າຮ້ອງທຸກຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານໄດ້ຮັບເກັບກໍາ ທວນຄື ນຢ່າງຮີ ບດ່ວນ 

ແກ້ໄຂໃນຮູບການທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ພະນັກງານວິ ໄນ 
ຈະນໍ າສະເໜີທຸກໆຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ບໍ ລິ ສັດໄດ້ຮັບຕ່ໍຄະນະກໍາມະການການເງິ ນ/ການກວດສອບຂອງ 
ຄະນະອໍ ານວຍການໃນຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

• ກ່ຽວກັບຄໍ າຮ້ອງທຸກຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທີ່ ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດໃນບໍ ລິ ສັດດ້ານບັນຊີ  

ການກວດສອບ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະການເປີ ດເຜີຍ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະຄຸ້ມຄອງ 
ລະບຽບການ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິ ກທີ ມງານສາມາດສ່ົງຄໍ າຮ້ອງທຸກ ແລະຂໍ ້ ກັງວົນໃນຮູບແບບ 
ທີ່ ປິ ດລັບ ແລະປິ ດຊື່ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ໄດ້ພະນັກງານວິ ໄນຈະນໍ າສະເໜີທຸກໆຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ບໍ ລິ ສັດໄດ້ຮັບ 
ຕ່ໍຄະນະກໍາມະການການເງິ ນ/ການກວດສອບຂອງຄະນະອໍ ານວຍການໃນຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ
ຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

• ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຄວບຄຸມການຝຶກອົບຮົມ ໂຄງການສຶ ກສາຂອງບໍ ລິ ສັດທີ່ ອອກແບບ 

ເພ່ືອປະກັນໃຫ້ສະມາຊິ ກທີ ມງານຂອງບໍ ລິ ສັດພ້ອມກັບອົງການຊີ ້ ນໍ າກ່ຽວກັບສະມາຊິ ກທີ ມງານ 
ອື່ ນໆ, ຫຼື  ຜູ້ທີ່ ພົວພັນໃນການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍຂອງບໍ ລິ ສັດຮູ້ຈັກນະໂຍບາຍ 

ຮູ້ຈັກພົວພັນພະນັກງານວິ ໄນໃນທຸກໆເລື່ ອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງນະໂຍບາຍທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ 

(ລວມທັງການແຈ້ງພະນັກງານວິ ໄນຕ່ໍກັບທຸກໆຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ) ແລະໄດ້ຮັບ 
ອົບຮົມໃນການຈັດການກັບຄໍ າຮ້ອງທຸກຂອງສະມາຊິ ກທີ ມງານທີ່ ນະໂຍບາຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ 

 

ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການເປີ ດເຜີຍຂອງບໍ ລິ ສັດຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ 

ແລະທົບທວນຄໍ າຮ້ອງທີ່ ອອກສູ່ສາທາລະນະຂອງບໍ ລິ ສັດ ແລະການເປີ ດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະອື່ ນໆ 
ຮູ້ຈັກຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດໃນບໍ ລິ ສັດດ້ານການບັນຊີ  ກວດສອບ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ 
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ຫຼື ການເປີ ດເຜີຍສະມາຊິ ກທີ ມງານ ຫຼື ຄົນອື່ ນເປີ ດເຜີຍ 

ພະນັກງານວິ ໄນຈະເຮັດວຽກຄື ເປັນສະມາຊິ ກຂອງຄະນະກໍາມະການການເປີ ດເຜີຍຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ແລະຈະນໍ າສະເໜີຕ່ໍຄະນະກໍາມະການ ການເປີ ດເຜີຍບັນດາສໍ າເນົ າ 
ຫຼື ບົດອະທິບາຍຫຍໍ ້ ຂອງທຸກໆຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ໄດ້ຮັບຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຄ້ັງຕ່ໍໜ່ຶງໄຕມາດ 
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ເອກະສານເອກະສານເອກະສານເອກະສານສະແດງ A 

 

ຕ່ໍນະໂຍບາຍບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕອບໂຕ້ຄື ນຂອງບໍ ລິ ສັດຕ່ໍນະໂຍບາຍບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕອບໂຕ້ຄື ນຂອງບໍ ລິ ສັດຕ່ໍນະໂຍບາຍບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕອບໂຕ້ຄື ນຂອງບໍ ລິ ສັດຕ່ໍນະໂຍບາຍບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕອບໂຕ້ຄື ນຂອງບໍ ລິ ສັດ 

ລະບຽບລະບຽບລະບຽບລະບຽບການສໍ າລັບທົບທວນການບັນຊີການສໍ າລັບທົບທວນການບັນຊີການສໍ າລັບທົບທວນການບັນຊີການສໍ າລັບທົບທວນການບັນຊີ , ການຄວບຄຸມພາຍໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະຄໍ າຮ້ອງທຸກການກວດສອບແລະຄໍ າຮ້ອງທຸກການກວດສອບແລະຄໍ າຮ້ອງທຸກການກວດສອບແລະຄໍ າຮ້ອງທຸກການກວດສອບ 

 

ເພ່ືອທີ່ ຈະລາຍງານຄໍ າຮ້ອງທຸກບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ປິ ດລັບກ່ຽວກັບການບັນຊີ  ການກວດສອບ 

ແລະການຄວບຄຸມພາຍໃນ ກະລຸນາໂທຫາເຄື ອຂ່າຍທີ່ ເບີ  1-(888) 270-5942 ເຊິ່ ງເປັນຄວາມລັບ 

ຜູ້ສະໜອງການບໍ ລິ ການບຸກຄົນທີ່ ສາມເພ່ືອການລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວ 

ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ຈັນຍາບັນຕ່າງໆ ຜູ້ຊ່ຽວຊານການສໍ າພາດຂອງເຄື ອຂ່າຍໄດ້ຮັບ 
ການອົບຮົມໂດຍພິເສດໃນການຮັບສາຍໂທທີ່ ພົວພັນເຖິງກິດຈະກໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ຈັນຍາບັນຕ່າງໆ 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານການສໍ າພາດສາມາດເວົ ້ າພາສາອັງກິດ ແລະພາສາສະເປນໄດ້  

ຜູ້ຊ່ຽວຊານການສໍ າພາດໄດ້ເຂົ ້ າໃຊ້ບໍ ລິ ການການແປພາສາຫລາຍກວ່າ 150 ພາສາ 

ສາຍດ່ວນເລື່ ອງການປະຕິບັດຕາມເປີ ດ 24 ຊ່ົວໂມຕ່ໍວັນ 7 ວັນຕ່ໍອາທິດ 

ທຸກການໂທຈະຮັບໂດຍຄົນທີ່ ລົມສົດໆ ການໂທບໍ່ ຖື ກອັດບັນທຶກ ແລະບໍ່ ສາມາດຕາມຮ່ອງຮອຍໄດ້   

 

ຜູ້ໂທມີທາງເລື ອກໃນການບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ຖ້າຜູ້ໂທເລື ອກບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບລະຫັດ 

ເພ່ືອທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າອາດຈະໂທກັບ ແລະຮຽກຮ້ອງເລື່ ອງທີ່ ຄ້າງ ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບການແນະນໍ າໃນຊ່ວງການໂທ 

ແລະໄດ້ຮັບການແນະນໍ າໃນການເວົ ້ າ ໂດຍຄໍ າຖາມທີ່ ເໝາະສົມຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານການສໍ າພາດ 

ມັນສໍ າຄັນຫລາຍທີ່ ຜູ້ໂທຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດໃຫ້ຫລາຍເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດ້ 

ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບວັນທີ ໃນວັນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດໂທກັບ ແລະຮັບການລາຍງານເລື່ ອງທີ່ ຍັງຄ້າງ  

ເມື່ ອການໂທສໍ າເລັດແລ້ວ ບົດລາຍງານຈະຖືກສ້າງ ແລະສ່ົງເຖິງ ຜູ້ອໍ ານວຍການກວດກາພາຍໃນ 

ຜູ້ທີ່ ໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພະນັກງານວິ ໄນຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຄຸ້ມຄອງລະບຽບການເຫລົ່ ານີ ້  

ຜູ້ໂທໄດ້ຖື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ໂທກັບຄື ນ ເພ່ືອຕິດຕາມເລື່ ອງຄ້າງ ຍ້ອນວ່າໃນກໍລະນີ ຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ, 

ອັນນີ ້ ຈະເປັນໂອກາດໜ່ຶງສໍ າລັບເຂົ າເຈົ ້ າເພ່ືອສະໜອງລາຍລະອຽດເຫລົ່ ານ້ັນ    

 

ສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ລາຍງານການລະເມີດນະໂຍບາຍບໍ ລິ ສັດທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ 

ແລະ/ຫຼື ພຶດຕິກໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ຈັນຍາບັນຈະບໍ່ ຖື ກໂຕ້ຕອບໄດ້ ແລະການຮັກສາຄວາມລັບ 
ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍບໍ ລິ ສັດຮຽກຮ້ອງ 

ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສື ບສວນທີ່ ເໝາະສົມ  ການລາຍງານຈະຖືກສື ບສວນພາຍໃນ 
ໂດຍການປຶ ກສາກັບທີ່ ປື ກສາທ່ົວໄປຂອງບໍ ລິ ສັດ  ຄໍ າຮ້ອງທຸກຄໍ າຮ້ອງທັງໝົດທີ່ ພົວພັນ 
ເຖິງການບັນຊີ ທີ່ ເປັນບັນຫາ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ຫຼື ການກວດສອບທີ່ ເປັນບັນຫາຈະຖື ກລາຍງານເຖິງ 

ກໍາມະການການເງິ ນ/ການກວດສອບຢ່າງ ຮີ ບດ່ວນເທ່ົາທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການບໍ ລິ ຫານ 

ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຈາກເຄື ອຂ່າຍ  
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ເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍ I 

 

ບໍ ລິ ສັດບໍ ລິ ສັດບໍ ລິ ສັດບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ ໂກງໂກງໂກງໂກງ 

 

 

ຄວາມເປັນມາຄວາມເປັນມາຄວາມເປັນມາຄວາມເປັນມາ 
ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ ້ ໂກງວິ ສາຫະກິດໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນມາ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມສະດວກດ້ານພັດທະນາການຄວບຄຸມ 

ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃນການສື ບສວນ ແລະການປ້ອງກັນການສໍ ້ ໂກງຕ່ໍບໍ ລິ ສັດ HEICO ລວມທັງສາຂາຂອງ ບໍ ລິ ສັດ  

ມັນແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງບໍ ລິ ສັດ ເພ່ືອສ່ົງເສີ ມພຶດຕິກໍາດ້ານການຈັດຕ້ັງຢ່າງສະໜ່ໍາສະເໝີ 

ໂດຍການສະໜອງແນວທາງຊີ ້ ນໍ າໃນຄໍ ານິ ຍາມ,ບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການລາຍງານ 
ການສໍ ້ ໂກງ 

 

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ໄດ້ກັບ ຄວາມບໍ່ ຖື ກຕ້ອງທຸກໆຢ່າງ, ຫຼື ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງທີ່ ໜ້າສົງໄສ ສິ່ ງທີ່ ພົວພັນເຖິງລູກຈ້າງ 

ກ່ໍຄື ຜູ້ຖື ຫຸ້ນ ທີ່ ປຶ ກສາ ຜູ້ຂາຍ ແລະຜູ້ຮັບເໝົາ     
 

ທຸກໆກິດຈະກໍາທຸກໆຢ່າງທີ່ ຕ້ອງມີການສື ບສວນຈະຖືກດໍ າເນີ ນການໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງ 
ຜູ້ເຮັດຜິດນ້ັນວ່າເຮັດວຽກດົນນານເທ່ົາໃດ ຕໍາແໜ່ງ/ຊ້ັນຍົດໃດ ຫຼື ມີ ຄວາມສໍ າພັນກັບ 
ບໍ ລິ ສັດເລິ ກເຊິ່ ງແນວໃດ   

 

ຄໍ ານິ ຍາມຂອງການສໍ ້ຄໍ ານິ ຍາມຂອງການສໍ ້ຄໍ ານິ ຍາມຂອງການສໍ ້ຄໍ ານິ ຍາມຂອງການສໍ ້ ໂກງໂກງໂກງໂກງ 

ການສໍ ້ ໂກງແມ່ນການກະທໍາ ຫຼື ການລະເວ້ັນໃດໜ່ຶງທີ່ ຕ້ັງໃຈ ແລະອອກແບບມາເພ່ືອຫລອກລວງ ຫຼື ສໍ ້
ໂກງຜູ້ອື່ ນເຊິ່ ງເປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທົນທຸກທໍລະມານຈາກການສູນເສຍ ແລະ/ 
ຫຼື ຜູ້ເຮັດຮ້າຍບັນລຸຸໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ການສໍ ້ ໂກງສາມາດແຍກປະເພດອອກເປັນ 
ການລາຍງານການເງິ ນທີ່ ມີ ລັກສະນະສໍ ້ ໂກງ ການຍັກຍອກຊັບສິ ນ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍເງິ ນບໍ່ ສົມຄວນ 

ຫຼື ໃຊ້ຈ່າຍເງິ ນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ  ການສໍ ້ ໂກງສາມາດເກີດຂຶ ້ ນຈາກໜ່ຶງ ຫຼື ຫລາຍໆອັນດ່ັງນີ ້ :     

 

� ການລາຍງານການເງິ ນທີ່ ມີ ລັກສະນະສໍ ້ ໂກງ – ການໃຊ້ເລ້ຫລ່ຽມໂດຍຕ້ັງໃຈ 
ໃນຂໍ ້ ມູນການເງິ ນລວມທັງລາຍງານການເງິ ນທີ່ ສາມາດນໍ າໄປສູ່: 

a) ການລາຍງານລາຍຮັບ ຫຼື ລາຍຈ່າຍຢ່າງບໍ່ ເໝາະສົມ; 

b) ກາານສະທ້ອນຈໍ ານວນເງິ ນໃນໃບດຸນດຽ່ງຢ່າງບໍ່ ເໝາະສົມ; ລວມທັງ 

ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ເກັບສໍ າຮອງໄວ້; 

c) ການປັບປຸງ ແລະປົກປິ ດການເປີ ດເຜີຍຢ່າງບໍ່ ສົມຄວນ; 

d) ການປົກປິ ດການຍັກຍອກຊັບສິ ນ; 

e) ການປົກປິ ດໃບຮັບເງິ ນ ການປົກປິ ດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ບໍ່ ໄດ້ອະນຸມັດ; ແລະ 
f) ການປົກປິ ດການຊື ້  ການຈັດການໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ/ຫຼື ການໃຊ້ຊັບສິ ນ 

 

� ການຍັກຍອກຊັບສິ ນ – ການໃຊ້ໃນທາງຜິດ ຫຼື ການລັກຊັບສິ ນທີ່ ມີ ຕົວມີຕົນ (ເງິ ນສົດ ເຄື່ ອງຂອງ) 

ແລະຊັບສິ ນທີ່ ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ (ຂໍ ້ ມູນຜະລິ ດຕະພັນຍີ່ ຫ້ໍ ແລະຂໍ ້ ມູນລູກຄ້າ) 
ທີ່ ສາມາດນໍ າໄປສູ່ການສູນເສຍຮ້າຍແຮງຕ່ໍບໍ ລິ ສັດ 

 

� ການທຸຈະຫິຼດ – ການກະທໍາທີ່ ບໍ່ ຈິ ງໃຈທີ່ ສາມາດພາໄປສູ່ ການຈ່າຍສິ ນບົນ ແລະຈ່າຍໃຕ້ໂຕະ  
ຈ່າຍສິ ນນໍ້າໃຈໃຫ້ບັນດາບໍ ລິ ສັດ ບຸກຄົນ ແລະ/ຫຼື  ພະນັກງານລັດ ການຮັບເງິ ນສິ ນບົນ ແລະ/ຫຼື ເງິ ນສໍ ້ ໂກງ 

ແລະຊ່ວຍ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນການສໍ ້ ໂກງບຸກຄົນທີ່ ສາມ 

 

ບົດບາດບົດບາດບົດບາດບົດບາດ/ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ການບໍ ລິ ຫານແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາ ແລະປ້ອງກັນການສໍ ້ ໂກງ ການຍັກຍອກ 

ແລະສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງອື່ ນໆ  ລູກຈ້າງທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ 
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ຄວາມບໍ່ ສັດຊື່ ທີ່ ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່ ມີ ລັກສະນະສໍ ້ ໂກງຕາມທີ່ ໄດ້ຮູ້  

ຄວາມບໍ່ ຖື ກຕ້ອງທຸກໆຢ່າງທີ່ ໄດ້ກວດພົບ ຫຼື ໜ້າສົງໄສຕ້ອງລາຍງານຢ່າງທັນທີ  ຢ່າງປິ ດຊື່  

ແລະຢ່າງປິ ດລັບຕ່ໍສາຍດ່ວນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼື  ປະທານໜ່ວຍງານ HAHC/HETC 

ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ   ເຫດການທັງໝົດຈະຖືກສື ບສວນໂດຍທີ່ ປື ກສາທ່ົວໄປ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ 

ແລະຍັງຄົງບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ແລະເປັນຄວາມລັບ.   

 

ຜົນຂອງການສື ບສວນຜົນຂອງການສື ບສວນຜົນຂອງການສື ບສວນຜົນຂອງການສື ບສວນ 

ການຢື ນຢັນທີ່ ເປັນຜົນບວກຂອງກິດຈະກໍາທີ່ ມີ ລັກສະນະສໍ ້ ໂກງຈະເປັນຜົນນໍ າໄປສູ່ການສິ ້ ນສຸດສັນຍາ 
ເຮັດວຽກ ເນື່ ອງຈາກວ່າບໍ ລິ ສັດສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ "ຄວາມອົດທົນເປັນສູນ" 

ສໍ າລັບການສ່ົງຕົວຜູ້ກະທໍາຜິດດ້ານການສໍ ້ ໂກງ  
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ການຍອມຮັບການຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ການຍອມຮັບການຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ການຍອມຮັບການຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ການຍອມຮັບການຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ ໂກງໂກງໂກງໂກງ 

(ໃຫ້ລູກຈ້າງທຸກຄົນປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດໃນແຕ່ລະປີ ) 

 

 

 

 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ ແລະໄດ້ອ່ານນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ ໂກງຂອງHEICOແລະເຂົ ້ າໃຈບົດແນະນໍ າ ໃນນະໂຍບາຍແລ້ວ  

ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນໃບຍອມຮັບການຮັບຮູ້ນະໂຍບາຍ 
ຕ້ານສໍ ້ ໂກງສະບັບປະຈຸບັນໃນທຸກໆປີ  ພ້ອມກັບໃບຍອມຮັບການຮັບຮູ້ຫລັກປະພຶດ 
ທາງທຸລະກິດທີ່ ບໍ ລິ ສັດຮຽກຮ້ອງ   

 

ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າມີຄໍ າຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ຫຼື ການນໍ າໃຊ້ ນະໂຍບາຍຕ້ານສໍ ້ ໂກງ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ວ່າ 
ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດປື ກສາກັບຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ປຶ ກສາກົດໝາຍ 

ຫຼື ສາຍດ່ວນທີ່ ບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ແລະຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕາມທີ່ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 

ໂດຍຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ວ່າ ຄໍ າຖາມຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫຼື ການລາຍງານແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 
ເຫລົ່ ານີ ້ ຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ   

 

ລົງລາຍ ____________________________________________ 

 

ຊື່ ນາມສະກຸນລູກຈ້າງ _____________________________________________________ 

 

ສໍ າຂາບໍ ລິ ສັດແລະພະແນກ ____________________________ 

 

ວັນທີ  ____________________ 
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ເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍ 

II 

ບໍ ລິ ສັດບໍ ລິ ສັດບໍ ລິ ສັດບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ຫລັກສິ ນທໍາສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງຫລັກສິ ນທໍາສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງຫລັກສິ ນທໍາສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງຫລັກສິ ນທໍາສໍ າລັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນຂ້ັນສູງ ແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆແລະເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ 

(ສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກທຸກໆປີ ) 

 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການເງິ ນເຊັ່ ນແລະພະນັກງານການເງິ ນຂ້ັນສູງ 

ແລະພະນັກງານສໍ າຄັນອື່ ນໆ (ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ) ມີ ບົດບາດສໍ າຄັນ ແລະບົດບາດສູງໃນການຄຸ້ມຄອງ 

ແລະປົກຄອງວິ ສາຫະກິດ  ໃນຖານະເປັນທີ ມນໍ າພາໜ່ຶງຂອງເຮໂຄ (HEICO) 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ທັງຫລາຍຖື ກມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະອໍ ານາດເພ່ືອປົກປ້ອງ ດຸນດ່ຽງ 

ແລະຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖື ຫຸ້ນຂອງບໍ ລິ ສັດທັງໝົດ ລວມທັງຜູ້ຖື ຫຸ້ນ ລູກຄ້າ ສະມາຊິ ກທີ ມງານ 

ແລະຜູ້ສະໜອງ  ບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ ້ ໃຫ້ສໍ າເລັດ ໂດຍການອອກຄໍ າສ່ັງ 

ແລະບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະລະບຽບການໃນການປະຕິບັດງານ 
ຂອງການຈັດຕ້ັງການເງິ ນຂອງບໍ ລິ ສັດ ແລະໂດຍການເປັນຕົວຢ່າງດ່ັງນີ ້ : 

 

I. ການປະພຶດທີ່  ຊື່ ສັດ ແລະມີຈະຣິ ຍະທໍາ 
 

ບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຈະສະແດງ ແລະສ່ົງເສີ ມມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງການປະພຶດທີ່ ຈິ ງໃຈ 

ແລະມີສິ ນທໍາຈັນຍາບັນໂດຍຜ່ານການສ້າງຕ້ັງ ແລະການປະຕິບັດງານຂອງນະໂຍບາຍ 

ແລະລະບຽບການທີ່ : 

 

• ສ່ົງເສີ ມ ແລະໃຫ້ລາງວັນຈັນຍາບັນດ້ານວິ ຊາຊີ ບໃນທຸກໆແງ່ ມຸມ 
ຂອງການຈັດຕ້ັງການເງິ ນ ໂດຍການກໍາຈັດການຕ່ໍຕ້ານທາງອາລົມ 

ແລະອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊັ່ ນ 

ການບີ ບບັງຄັບ ຄວາມຢ້ານການຕອບໂຕ້ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ແຕກແຍກ 
ຈາກການຈັດຕ້ັງການເງິ ນ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດນ້ັນເອງ 

 

• ຫ້າມແລະກໍາຈັດການກໍາເນີ ດ ຫຼື ການເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງຂຶ ້ ນລະຫວ່າງ 
ສິ່ ງທີ່ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ ດີ ສຸດຂອງບໍ ລິ ສັດ ແລະສິ່ ງທີ່ ອາດເປັນຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບ 
ວັດຖຸສິ່ ງຂອງທີ່ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວສໍ າລັບສະມາຊິ ກຂອງການຈັດຕ້ັງ 
ການເງິ ນ ລວມທັງບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນ ແລະອື່ ນໆ 

 

• ສະໜອງກົນໄກໃຫ້ສະມາຊິ ກຂອງການຈັດຕ້ັງການເງິ ນ ເພ່ືອແຈ້ງການບໍ ລິ ຫານ 
ຂ້ັນສູງຂອງການຝ່າຝືນກົດເກນໃນການປະຕິບັດ ຈາກການປົກຄອງນະໂຍບາຍ 

ແລະລະບຽບການທີ່ ຊື່ ສັດ ແລະພືດຕິກໍາທີ່ ມີ ຈະຣິ ຍະທໍາ 
 

• ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນສ່ວນຕົວຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍ 

ແລະລະບຽບການເຊັ່ ນນີ ້  ໂດຍຜ່ານການສື່ ສານເປັນໄລຍະໃນການເສີ ມສ້າງຄວາມ 
ແຂງແຮງໃນມາດຕະຖານທີ່ ມີ ຈະຣິ ຍະທໍາເຫລົ່ ານີ ້ ຢູ່ໃນການຈັດຕ້ັງການເງິ ນຢ່າງທ່ົວເຖິ
ງ 

 

II. ບັນທຶກດ້ານການເງິ ນ ແລະການລາຍງານເປັນໄລຍະ 
 

ບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຈະສ້າງຕ້ັງ ແລະຈັດການທຸລະກໍາການເງິ ນ ແລະລະບົບການລາຍງານ 

ແລະລະບຽບການຂອງບໍ ລິ ສັດເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ: 
 

• ທຸລະກໍາທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະໄດ້ບັນທຶກຢ່າງຄົບຖ້ວ 

ແລະຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນປື ້ ມຂອງບໍ ລິ ສັດ ແລະບັນທຶກຕາມຫລັກການບັນຊີ ທ່ົວໄປ 
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ທີ່ ຍອມຮັບໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ (GAAP) ແລະໄດ້ສ້າງຕ້ັງນະໂຍບາຍການເງິ ນ 
ຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

• ການເກັບຮັກສາ ຫຼື ການກໍາຈັດການບັນທຶກທີ່ ເໝາະສົມຂອງບໍ ລິ ສັດຈະອີ ງຕາມ 
ນະໂຍບາຍການເງິ ນທີ່ ສ້າງ ແລະການຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ຄວບຄຸມ 

 

• ການສື່ ສານ ແລະລາຍງານດ້ານການເງິ ນເປັນໄລຍະ (ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ) 

ຈະຖືກສ່ົງໃນແບບທີ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງໃນເນື ້ ອຫາ ແລະຄວາມໝາຍເຖິງລະດັບ 
ສູງສຸດ ເພ່ືອທີ່ ຜູ້ອ່ານ ແລະຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຈະຕັດສິ ນຄວາມສໍ າຄັນ ແລະຜົນຂອງພວກມັນ 
ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຖືກຕ້ອງ 

 

• ກ່ອນຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ ້ ມູນດ້ານການເງິ ນທີ່ ສ່ົງເຖິງຫ້ອງການບັນຊີ ຂອງ
ບໍ ລິ ສັດຈະຕ້ອງໃຊ້ການຕ້ັງອົກຕ້ັງໃຈທີ່ ມີ ເຫດຜົນ ຈະຕ້ອງກະທໍາເພ່ືອຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງການລາຍງານການເງິ ນພາຍໃນທັງໝົດແມ່ນຜ່ານ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງທຸກໆລາຍການຈາກທຸລະກໍາປົກກະຕິ ຈະຕ້ອງຖືກນໍ າມາຫາລື ກັນ 

ແລະທວນຄື ນກັບຜູ້ຄວບຄຸມບໍ ລິ ສັດ ຫຼື ຫົວໜ້າເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນ 

ກ່ອນຈະອະນຸມັດການລາຍງານການເງິ ນສຸດທ້າຍ 

 

III. ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ກົດລະບຽບ ແລະຂໍ ້ ກໍານົດທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ 

 

  ບັນດາເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຈະສ້າງຕ້ັງ ແລະຮັກສາບັນດາກົນໄກເພ່ືອ: 

 

• ໃຫ້ການສຶ ກສາແກ່ສະມາຊິ ກຂອງອົງການຈັດຕ້ັງການເງິ ນກ່ຽວກັບທຸກໆຂໍ ້ ກໍານົດຂອງ 
ລັດຖະບານກາງ ລັດ ຫຼື ຂໍ ້ ບັນຍັດທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື  ລະບຽບການການບໍ ລິ ຫານເຊິ່ ງ 
ກະທົບຕ່ໍການປະຕິບັດງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງການເງິ ນ ແລະເລື່ ອງທ່ົວໄປຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

• ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຂອງສະມາຊິ ກອົງການຈັດຕ້ັງການເງິ ນກ່ຽວກັບທຸກໆ 
ຂໍ ້ ກໍານົດຂອງລັດຖະບານກາງ ລັດ ຫຼື ຂໍ ້ ບັນຍັດທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື ກົດລະບຽບດ້ານການບໍ ລິ ຫານ. 

 

• ລະບຸ ລາຍງານ ແລະແກ້ໄຂທຸກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ກວດພົບຈາກຂໍ ້ ກໍານົດ 
ທີ່ ບັງຄັບໃຊ້ຂອງລັດຖະບານກາງ ລັດ ຫຼື  ຂໍ ້ ບັນຍັດທ້ອງຖ່ິນໃນແບບທີ່ ວ່ອງໄວ 

ແລະແນ່ນອນ 

 

IV. ລາຍງານການຝ່າຝືນຫລັກປະພຶດພາຍໃນທັນທີ   

  

 ການຝ່າຝືນຫລັກປະພຶດຈະຣິ ຍະທໍາຄວນຈະຕ້ອງ  ລາຍງານຕ່ໍຫົວໜ້າ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນ 

ທີ່ ປຶ ກສາກົດໝາຍຂອງບໍ ລິ ສັດ ພະນັກງານວິ ໄນຢ່າງຮີ ບດ່ວນ 

ຫຼື ລາຍງານຜ່ານສາຍດ່ວນບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່ ຂອງບໍ ລິ ສັດ  

ການຝ່າຝືນດ່ັງກ່າວນີ ້ ຈະຖືກສື ບສວນຢ່າງຮີ ບດ່ວນ 

ແລະຜົນອາດຈະນໍ າໄປສູ່ການສິ ້ ນສຸດສັນຍາການເຮັດວຽກ 

          

ໃນບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າທີ່ ເປັນເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຂອງ ________________________(ຊື່ ສາຂາ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດ) 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ຢ້ັງຢື ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າສະໜັບສະໜູນຕ່ໍ ແລະສະໜັບສະໜູນຫລັກການ 

ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂ້າງເທິ ງທີ່ ຄວບຄຸມການປະພຶດທາງດ້ານອາຊີ ບ ແລະຈະຣິ ຍະທໍາຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ 
 

ລາຍເຊັນ_________________________________________________ 

 

ຊື່ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່  ___________________________________________ 
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ສາຂາ _____________________________________ວັນທີ ______________________ 
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     ເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍ III 

 

ແບບສອບຖາມການຂັດຜົນປະໂຫຍດແບບສອບຖາມການຂັດຜົນປະໂຫຍດແບບສອບຖາມການຂັດຜົນປະໂຫຍດແບບສອບຖາມການຂັດຜົນປະໂຫຍດ 

(ສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີ ) 

 

ກະລຸນາເບິ່ ງຄໍ ານິ ຍາມຂອງຂໍ ້ ຕົກລົງທີ່ ຄັດຕິດມາໃນການຕອບຄໍ າຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

 

1. ທ່ານ ຫຼື ສະມາຄົມຫຸ້ນສ່ວນຂອງທ່ານຖື ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ຫຼື ທາງອອ້ມ ໃນນາມບຸກຄົນ 

ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດ ທີ່  

 

(a) ແຂ່ງຂັນ ຫຼື ຄາດວ່າອາດຈະແຂ່ງຂັນກັບບໍ ລິ ສັດຕາມສົມຄວນບໍ່ ? 

 ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

(b) ສະໜອງ ຫຼື ຄາດວ່າຈະສະໜອງສິ ນຄ້າ ວັດຖຸ ການບໍ ລິ ການ ຫຼື   

 ຊັບສິ ນທຸກປະເພດໃຫ້ແກ່ບໍ ລິ ສັດຕາມສົມຄວນບໍ່ ? 

  ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

(c) ບໍ ລິ ສັດທີ່ ສະໜອງ ຫຼື ຄາດວ່າຈະສະໜອງສິ ນຄ້າ ວັດຖຸ ການບໍ ລິ ການ 

ຫຼື ຊັບສິ ນທຸກປະເພດຕາມສົມຄວນບໍ່ ? 

  ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

2. ທ່ານ ຫຼື ສະມາຄົມຫຸ້ນສ່ວນຂອງທ່ານຂາຍ ຊື ້  ໃຫ້ເຊົ່ າ ຫຼື ອະນຸມັດສິ ນຄ້າ ຊັບສິ ນ (ທີ່ ດິ ນ,ສັບສິ ນສ່ວນຕົວ 

ສັບສິ ນ ມີ ຕົວຕົນ ຫຼື ບໍ່ ມີ ຕົວຕົນ) ຫຼື ການບໍ ລິ ການໃຫ້ ຫຼື ຈາກບໍ ລິ ສັດ 

ຫຼື ໄດ້ເຂົ ້ າດໍ າເນີ ນທຸລະກໍາການເງິ ນໃດໜ່ຶງກັບບໍ ລິ ສັດໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມບໍ່ ? 
   ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

3. ມີ ຜູໃດທີ່ ບໍ ລິ ສັດຮັບເຂົ ້ າເຮັດວຽກເປັນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານບໍ່ ? 

   ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

 ຖ້າແມ່ນແລ້ວ - ຊື່ ___________________________  ຕໍາແໜ່ງ __________________  

 

             _____________________________  __________________  

 

4. ທ່ານ ຫຼື ຍາດພ່ີນ້ອງໄກ້ສິ ດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິ ນ, ຫຼື ມີ ສັນຍາທີ່ ຈະຮັບ 
ການຈ່າຍເງິ ນໃນວັນທີ ຫລັງຈາກນີ ້ ຈາກຜູ້ສະໜອງ ຫຼື  ລູກຄ້າຜູ້ໃດໜ່ຶງ ຫຼື ນາຍໜ້າຂອງຜູ້ສະໜອງ 

ຫຼື ລູກຄ້າຂອງບໍ ລິ ສັດຜູ້ໃດໜ່ຶງບໍ່ ? 

     ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

 ຖ້າຄໍ າຕອບຂອງຄໍ າຖາມເທິ ງນີ ້ ແມ່ນແລ້ວ ກະລຸນາບອກລາຍຊື່ ຝ່າຍທ່ານໄດ້ຮັບສິ່ ງຂອງມາ 

ຂຽນລາຍລະອຽດຫຍໍ ້ ຂອງສິ່ ງຂອງ (ບໍ່ ກາຍ 3ຄໍ າສັບ) ແລະມູນຄ່າໂດຍປະມານຂອງມັນ 

 

5. ທ່ານມີ ຄວາມສໍ າພັນ ຫຼື ການດໍ າເນີ ນທຸລະກໍາອື່ ນໆ ທີ່ ອາດຈະຖື ຕາມເຫດຜົນວ່າ 

ກໍາລັງສ້າງໃຫ້ເກີ ດການຂັດຜົນປະໂຫຍດຢຄ່ບໍ່ ? 

  ແມ່ນແລ້ວ _____ ບໍ່ ແມ່ນ _____ 

 

 ລາຍເຊັນລູກຈ້າງ ______________________________________ ວັນທີ  __________  

 

 ຊື່ ແຈ້ງ _____________________________________________________________  

 

 ສາຂາ ____________________________________ ຕໍາແໜ່ງ _____________________ 
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ຄໍ ານິ ຍາມຂອງຄໍ າສັບຄໍ ານິ ຍາມຂອງຄໍ າສັບຄໍ ານິ ຍາມຂອງຄໍ າສັບຄໍ ານິ ຍາມຂອງຄໍ າສັບ 

 

 

ສະມາຄົມຫຸ້ນສ່ວນ (Associate) 

 

  1. ບຸກຄົນ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ ລິ ສັດ ຫຼື ອົງການຈັດຕ້ັງເຊິ່ ງລູກຈ້າງຂອງເຂົ າເຈົ ້ ານ້ັນ ແມ່ນເຈົ ້ າໜ້າທີ່  

ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມື  ຫຼື ເປັນເຈົ ້ າຂອງທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈໍ ານວນສິ ບສ່ວນຮ້ອຍ 

ຫຼື ຫລາຍກວ່າຂອງຫັຼກຊັບ (equity securities) ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼື  

  

  2. ທຸກໆຊັບສິ ນ ຫຼື ສັງຫາລິ ມະສັບອື່ ນໆ ເຊິ່ ງລູກຈ້າງມີ ສິ ດໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ທີ່ ຫລວງຫລາຍ ຫຼື ອັນທີ່ ກ່ຽວກັບບຸກຄົນເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ດູແລຊັບສິ ນ 

ຫຼື ຄວາມສາມາດທີ່ ໃກ້ຄຽງກັນ ຫຼື  

  

  3.  ລູກຊາຍ ລູກສາວ ອ້າຍ ນ້ອງ ຫຼື ເອື ້ ອຍ ຫຼື ພ່ໍແມ່ຂອງລູກຈ້າງ ຫຼື ພ່ໍແມ່ຂອງຄູ່ຄອງຂອງເຂົ າທ່ານ 

ຄູ່ຄອງຂອງລູກຈ້າງແລະຍາດອ້າຍນ້ອງຂອງລູກຈ້າງ 

ຫຼື ຄູ່ຄອງຂອງລາວຜູ້ທີ່ ມີ ເຮື ອນຫລັງດຽວກັນ ແລະເປັນລູກຈ້າງ 

 

  ຄໍ າສັບ "ສະມາຄົມຫຸ້ນສ່ວນ (Associate") ບໍ່ ລວມເຖິງທະນາຄານ ບໍ ລິ ສັດທີ່ ຫັຼກຊັບ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ 

ຫຼື ສະຖາບັນການເງິ ນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນໍ າຂອງລັດ ຫຼື ລັດຖະບານກາງ 

   

ຜົນປະໂຫຍດ 

 

  ລູກຈ້າງຄົນໜ່ຶງຈະຖື ວ່າ ມີ  "ຜົນປະໂຫຍດ" ໃນບຸກຄົນໜ່ຶງ, ໜ່ວຍທຸລະກິດໜ່ຶງ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດໜ່ຶງ 

ຖ້າລາວ ຫຼື ຫຸ້ນສ່ວນຂອງລາວ: 

   

  1. ເປັນເຈົ ້ າຂອງຜົນປະໂຫຍດໜ່ຶງໃນທຸລະກິດ ຫຼື ຊັບສິ ນຂອງບຸກຄົນນ້ັນ ໜ່ວຍທຸລະກິດນ້ັນ 

ຫຼື ບໍ ລິ ສັດນ້ັນໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຫຼື  

  

  2. ສະໜອງສິ ນຄ້າ ວັດຖຸ ການບໍ ລິ ການ ຫຼື ທຸກປະເພດຊັບສິ ນໃຫ້ບຸກຄົນນ້ັນ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື  

ບໍ ລິ ສັດນ້ັນ ຫຼື  

  

  3. ໃນແບບທີ່ ເປັນຜູ້ກູ້ຢື ມ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ຢື ມ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ຝາກເງິ ນໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ 
ທີ່ ຖື ກກົດໝາຍ) ລູກຈ້າງ ນາຍໜ້າ ຕົວແທນ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່  ຜູ້ອໍ ານວຍການ 

ຫຼື ທີ່ ປື ກສາຂອງບຸກຄົນນ້ັນ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດ 

   

  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ  ສໍ າລັບເຫດຜົນໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ບຸກຄົນໜ່ຶງຈະບໍ່ ຖື ວ່າ ມີ  

"ຜົນປະໂຫຍດ": 

  

  1.  ໃນບໍ ລິ ສັດໃນເຫດຜົນຂອງການເປັນເຈົ ້ າຂອງຫັຼກຊັບປະເພດໃດໜ່ຶງທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ 1% 

ທີ່ ບໍ ລິ ສັດນ້ັນອອກໃຫ້ ຖ້າບໍ ລິ ສັດເປັນບໍ ລິ ສັດມະຫາຊົນເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະຖ້າຫລັກຊັບ 
ມີ ລາຍຊື່ ຢູ່ໃນຕະຫລາດ ຫລັກຊັບທີ່ ຍອມຮັບ ຫຼື ຖ້າມັນໄດ້ຊື ້ ຂາຍໂດຍບໍ່ ໄດ້ຈົດທະບຽນ 

ແລະທີ່ ໄດ້ແຈ້ງລາຄາປົກກະຕິໃນລາຍການທີ່ ຕີ ພີ ມໃນວາລະສານວໍ ລ ສະທຣີ ດ ເຈີ ນອລ (wall 

street Journal) ເວ້ັນແຕ່ວ່າບຸກຄົນໄດ້ຫລັກຊັບນີ ້ ມາດ້ວຍການຮູ້ວ່າ ການຕ່ໍລອງໄດ້ຖື ກພິຈາລະນາ 
ຫຼື ກໍາລັງດໍ າເນີ ນຢູ່ລະຫວ່າງບໍ ລິ ສັດ (company) ແລະບໍ ລິ ສັດ (corporation) ດ່ັງກ່າວນ້ັນ ເຊິ່ ງບໍ ລິ ສັດ 

(corporation) ອາດກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ ໂດຍບໍ ລິ ສັດ 

(company) ຫຼື ເຊິ່ ງບໍ ລິ ສັດ (company) ອາດຈະໄດ້ຫັຼກຊັບ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງທາງການເງິ ນຢູ່ໃນ 

ຫຼື ກ່ຽວກັບບໍ ລິ ສັດ (corporation) ນ້ັນ ຫຼື  
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  2. ໃນບຸກຄົນໜ່ຶງ, ໜ່ວຍທຸລະກິດໜ່ຶງ ຫຼື ບໍ ລິ ສັດ (corporation) ຖ້າຜົນປະໂຫຍດ 
ປະກອບດ້ວຍການເຮັດວຽກໂດຍບຸກຄົນ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ ລິ ສັດ (corporation) 

ນ້ັນທັງໝົດຂອງຫຸ້ນສ່ວນ (Associate) ໃນຕ່ໍາແໜ່ງເລຂານຸການ ຫຼື  

ຕໍາແໜ່ງອື່ ນໆທີ່ ບໍ່ ແມ່ນລະດັບບໍ ລິ ຫານ 

 

ບໍ ລິ ສັດ (company) 

 

  ຄໍ າສັບ "ບໍ ລິ ສັດ (company)" ໝາຍເຖິງບໍ ລິ ສັດ (corporation) HEICO ແລະທຸກໆຄົນ 

ຫຼື ໜ່ວຍງານໃນສັງກັດ ໜ່ວຍງານ ແລະສາຂາຂອງບໍ ລິ ສັດ 

 

ຄວາມສໍ າພັນ ຫຼື ການທຸລະກໍາອື່ ນໆ 

 

  ຄໍ າສັບນີ ້ ຈະລວມຢູ່ໃນ ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຈໍ າກັດການຊື ້ ຂາຍຫລັກຊັບໃນບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ການຊື ້ ຫລັກຊັບໃນບໍ ລິ ສັດໜ່ຶງທີ່ ຫາລື ການໄດ້ມາໂດຍ ບໍ ລິ ສັດ HEICO 

ການໄດ້ມາຂອງຜົນປະໂຫດທາງຊັບສິ ນໃຫ້ກັບບໍ ລິ ສັດ HEICO ແລະການຍອມຮັບເອົ າຂອງຂັວນ, 

ການບັນເທີ ງ ຫຼື ສິ ດທິ ພິເສດອື່ ນໆທີ່ ຫລວງຫລາຍ 

 

ການຊໍ າລະ 
 

   ການໃຫ້ທຸກສິ່ ງທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ລວມທັງທຸກສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຈໍ າກັດແຕ່ເງິ ນສົດ ການລ້ຽງອາຫານ ຫຼື ອາຫານ 

ຫລັກຊັບ ຜະລິ ດຕະພັນທາງການເງິ ນ ພັນທະບັດ ສິ ນຄ້າສໍ າລັບຂາຍ ການໃຊ້ອະສັງຫາລິ ມະຊັບ 

ການໃຊ້ເຄື່ ອງຈັກກົນ ການໃຊ້ເຮື ອບິ ນ ການໃຊ້ສິ ນຄ້າອື່ ນໆ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີ ນທາງ 

ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີ ນທາງ ການຈ່າຍໃບເກັບເງິ ນຕ່າງໆ, ຫຼື ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍລູກຈ້າງ 

ຫຼື ໃນນາມຂອງພ່ີນ້ອງໃກ້ຊິ ດຈໍ ານວນສູງກວ່າ 100 ໂດລາ ໃນຈໍ ານວນລວມເຂົ ້ າກັນຈາກຜູ້ສະໜອງ 

ຫຼື ລູກຄ້າ ຫຼື ຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງກ່າວໃນຊ່ວງເວລາ 12 ເດື ອນທີ່ ຜ່ານມາ 
ຫຼື ທ່ານວາງແຜນໃນການຮັບຄື ກັນໃນຊ່ວງສິ ບສອງເດື ອນຂ້າງໜ້າ  ທຸກໆຄົນ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ ຜູ້ສະໜອງ 

ຫຼື ລູກຄ້າເປັນເຈົ ້ າຂອງ ຫຼື ຈັດການ ຫຼື ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທ່ົວໄປຂອງຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົວຢ່າງ 

ຖ້າຜູ້ສະໜອງ XYZ ແລະ QRS ທັງສອງແມ່ນບໍ ລິ ສັດ ABC ,XYZ ,QRS 

ແລະຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະທ່ານຄວນເປີ ດເຜີ ຍທຸກໆການຈ່າຍເງິ ນທີ່ ເກີ ນຈໍ ານວນ 100 

ໂດລາສໍ າລັບ XZY ແລະ QRS ໃນຈໍ ານວນທັງໝົດ ເນື່ ອງຈາກເຂົ າເຈົ ້ າບໍ່ ຖື ວ່າແມ່ນຝ່າຍທີ່ ແຍກກັນ) 

ຂອງຂັວນທີ່ ມີ ມູນຄ່າສູງກວ່າ 100 ໂດລາ  ບໍ່ ຖື ວ່າລະເມີ ດນະໂຍບາຍ ບໍ ລິ ສັດ 

ແຕ່ຖ້າບໍ່ ດໍ າເນີ ນການເປີ ດເຜີ ຍ ມັນກ່ໍນັບວ່າຜິດເຊັ່ ນກັນ 

  

ຍາດພ່ີນ້ອງໃກ້ສິ ດ 

 

   ໃຫ້ລວມມີ ພ່ໍແມ່ ລູກ ອ້າຍ ນ້ອງ ຫຼື ເອື ້ ອຍ (ລວມເຖິງອ້າຍນ້ອງຄີ ງ ອ້າຍນ້ອງທີ່ ຮັບລ້ຽງ 

ອ້າຍນ້ອງທີ່ ບໍ່ ພົວພັນທາງສາຍເລື ອດ ແລະອ້າຍນ້ອງທີ່ ມີ ພ່ໍ ຫຼື ແມ່ຜູ້ດຽວກັນ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍ IV 

 

ຫລັກສິ ນທໍາຫລັກສິ ນທໍາຫລັກສິ ນທໍາຫລັກສິ ນທໍາ ແລະມາດຕະຖານສໍ າລັບການປະພຶດໃນທຸລະກໍາແລະມາດຕະຖານສໍ າລັບການປະພຶດໃນທຸລະກໍາແລະມາດຕະຖານສໍ າລັບການປະພຶດໃນທຸລະກໍາແລະມາດຕະຖານສໍ າລັບການປະພຶດໃນທຸລະກໍາ 
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ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດກັບລັດຖະບານສະຫະລັດກັບລັດຖະບານສະຫະລັດກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ 

(ສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕອບແບບສອບຖາມນີ ້ ຈະຖືກແຈ້ງບອກທຸກໆປີ ) 

 

 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ຢ້ັງຢື ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ອ່ານ (ຫຼື ອ່ານຊໍ ້ າ) ການດໍ າເນີ ນທຸລະກໍາກັບລັດຖະບານ 
ສະຫະລັດອາເມລິ ກາໃນໜ້າ 9 ໃນຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດຂອງບໍ ລິ ສັດ HEICO ແລ້ວ 

 

ນອກຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ຢ້ັງຢື ນໃນຖານະເປັນລູກຈ້າງວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການປະຕິບັດ 
ຕາມຫລັກປະພຶດ ແລະມາດຕະຖານເຫລົ່ ານີ ້  ແລະຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານການຝ່າຝືນໃດໆ 
ໃຫ້ກັບຜູ້ຊີ ້ ນໍ າຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນສ່ວນຕົວ 

 

ນອກຈາກນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮັບຮູ້ວ່າໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການ/ຫຼື ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການລົງມື ກະທໍາສິ່ ງທີ່ ມີ ເຫດຜົນນ້ັນ ທີ່ ຈໍ າເປັນໃນການຊີ ້ ນໍ າພະນັກງານລູກຈ້າງໃນການລາຍງານ 
ຕ່ໍຂ້າພະເຈົ ້ າ ເພື່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຫລັກປະພຶດ ແລະມາດຕະຖານເຫລົ່ ານີ ້  

 

 

 

ລາຍເຊັນລູກຈ້າງ _______________________________________ວັນທີ __________  

 

ຊື່ ແຈ້ງ _____________________________________________________________  

 

ສາຂາ____________________________________ຕໍາແໜ່ງ _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍເອກະສານແນບທ້າຍ V 

 

ການຮັບຮູ້ການໄດ້ໃບຮັບຫລັກປະພຶດດ້ານທຸລະກິດການຮັບຮູ້ການໄດ້ໃບຮັບຫລັກປະພຶດດ້ານທຸລະກິດການຮັບຮູ້ການໄດ້ໃບຮັບຫລັກປະພຶດດ້ານທຸລະກິດການຮັບຮູ້ການໄດ້ໃບຮັບຫລັກປະພຶດດ້ານທຸລະກິດ 

(ສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດທຸກໆປີສະມາຊິ ກທີ ມງານທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດທຸກໆປີ ) 



  

 27

 

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ ແລະໄດ້ອ່ານຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດຂອງເຮໂຄ (HEICO) ແລ້ວ  

ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈມາດຕະຖານ ແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ມີ ຢູ່ໃນຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດ 

ລວມທັງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ ໃຫ້ມີ ການຕອບໂຕ້ຄື ນ ແລະລະບຽບການ ແລະເຂົ ້ າໃຈວ່າ 
ອາດມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດໝາຍເພ່ີມເຕີ ມທີ່ ກໍານົດສະເພາະຕ່ໍວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວ່າ 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຕ້ອງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃສ່ໃບຮັບຮູ້ການຍອມຮັບຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດນີ ້ ໃນທຸກໆປີ ດ່ັງທີ່  
ບໍ ລິ ສັດກໍານົດໄວ້ 

 

ຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າມີຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ຫຼື ການນໍ າໃຊ້ຫລັກປະພຶດທາງທຸລະກິດ ນະໂຍບາຍຂອງ 

HEICO ຫຼື ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍ ແລະຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ຄວບຄຸມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ່ໍກັບວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າອັນໃດອັນໜ່ຶງ ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ວ້າ ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດປື ກສາກັບຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າ 
ພະນັກງານວິ ໄນ ຫົວໜ້າແອໂຣສະເປັສຂອງ HEICO ໃນພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸຸດ ທີ່ ປຶ ກສາກົດໝາຍ 

ຫຼື ສາຍດ່ວນທີ່ ບໍ່ ເປີ ດເຜີຍຊື່  ແລະຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຕາມທີ່ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ວ່າຮູ້ວ່າຮູ້ວ່າຮູ້ວ່າຄໍ າຖາມຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫຼື ການລາຍງານຕ່ໍແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນເຫລົ່ ານີ ້ ຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ 

 

ລາຍເຊັນ_________________________________________________ 

 

ຊື່ ລູກຈ້າງ _________________________________________ 

 

ສາຂາບໍ ລິ ສັດ ແລະພະແນກ ____________________________ 

 

ວັນທີ ___________________________________________________ 

 


