HEICO CORPORATION

หล ักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

แก้ไขเมือ
" ว ันที" 22 ก ันยายน พ.ศ. 2557

ข้อความจากประธานคณะกรรมการบริษ ัท
 สัตย์สจ
ที HEICO เราดําเนินธุรกิจด ้วยความซือ
ุ ริตอย่างทีส
 ด
ุ และถูกต ้องตามหลักจริยธรรม
มาตรฐานเหล่านีถ
+ อ
ื เป็ นเสาหลักสําคัญทีท
 ําให ้เราสามารถผลิตสินค ้าทีม
 ค
ี ณ
ุ ภาพดีเยีย
 ม นํ าเสนอบริการทีโ ดดเด่น
ส่งมอบบริการทีไ ร ้ทีต
 ใิ ห ้แก่ลก
ู ค ้า และดําเนินการในทุกอย่างทีเ ราทําด ้วยความเป็ นเลิศ
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนีเ+ ป็ นการสืบสานความพยายามของเราในการช่วยให ้สมาชิกทีมงานของเราเข ้าใจอย่างกระจ่าง
แจ ้งในเรือ
 งค่านิยมพืน
+ ฐานทางธุรกิจของ HEICO อย่างไรก็ตาม ข ้อมูลต่อไปนีอ
+ าจไม่ได ้ระบุรายละเอียดไว ้ทัง+ หมด
แต่เป็ นเพียงการสรุปเกีย
 วกับมาตรฐานสําคัญทีเ น ้นยํ+าให ้เห็นถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณในฐานะมืออาชีพข
องเรา มาตรฐานเหล่านีบ
+ ังคับใช ้กับสมาชิกทีมงานทุกคนของ HEICO รวมถึงบริษัทสาขาทุกแห่ง นอกจากนี+
ยังอาจมีการบังคับใช ้นโยบายเฉพาะเพิม
 เติม โดยขึน
+ อยูก
่ ับขอบเขตความรับผิดชอบและตําแหน่งทีต
 งั + ของแต่ละบุคคล
หลังจากอ่านหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนีแ
+ ล ้ว ผมขอสนับสนุนให ้คุณสนทนาเกีย
 วกับเนือ
+ หาดังกล่าวกับบุคคลอืน
 ๆ
และถามคําถามหากไม่เข ้าใจรายละเอียดในเรือ
 งใดก็ตาม หากคุณทราบว่ามีเหตุการณ์หรือการดําเนินธุรกรรมใดๆ
 สารข ้อมูลกับผู ้จัดการหรือหัวหน ้าของคุณ
ทีเ ป็ นการละเมิดต่อนโยบายเหล่านี+ หน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของคุณคือการสือ
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด (ผู ้อํานวยการฝ่ ายการตรวจสอบภายใน)
ผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace
ทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัทหรือสายด่วนทีเ ป็ นความลับโดยไม่ระบุตัวตนทีไ ด ้จัดตัง+ ขึน
+ เพือ
 วัตถุประสงค์นโี+ ดยทันที
ความร่วมมือของคุณสําหรับความพยายามนีจ
+ ะช่วยให ้เรารับรองได ้ว่า HEICO
 สัตย์และถูกต ้องตามหลักจริยธรรมอย่างทีส
ยังคงดําเนินธุรกิจต่อไปด ้วยความซือ
 ด
ุ
Laurans A. Mendelson
ประธาน กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร
HEICO Corporation

2

สารบ ัญ

หลักจรรยาบรรณคือวิถท
ี างการปฏิบัตข
ิ อง HEICO
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บททดสอบการเป็ นข่าวหน ้าหนึง
การละเว ้นการปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณ
หน ้าทีค
 วามรับผิดชอบต่อ HEICO และผู ้มีผลประโยชน์รว่ มของบริษัท

5

โอกาสทีเ ท่าเทียมกัน
การป้ องกันการคุกคาม
นโยบายเกีย
 วกับการทุจริต
นโยบายเกีย
 วกับความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์
การปกป้ องข ้อมูลลับของ HEICO
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ข ้อบังคับภายใต ้กฎหมายหลักทรัพย์ – การใช ้ข ้อมูลภายใน
การสนับสนุนทางการเมือง

7

การใช ้สินทรัพย์ของ HEICO
การเก็บรักษาและการจัดการบันทึกข ้อมูล
แนวปฏิบัตท
ิ างบัญชี
หลักจริยธรรมสําหรับเจ ้าหน ้าทีก
 ารเงินอาวุโสและเจ ้าหน ้าทีอ
 น
ื ๆ
หน ้าทีค
 วามรับผิดชอบต่อลูกค ้าและซัพพลายเออร์ของเรา

8
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การยอมรับของขวัญ
การจัดการข ้อมูลลับของบุคคลอืน

การดําเนินธุรกรรมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันโดยเสรีและยุตธิ รรม

10

การเลือกซัพพลายเออร์
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายขาย ตัวแทน และทีป
 รึกษา
กฎหมายการนํ าเข ้าและส่งออก
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นโยบายการไม่ตอบโต ้ต่อสมาชิกทีมงาน

12

บทบาทของผู ้จัดการและหัวหน ้า
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บทบาทของสมาชิกทีมงานทุกคน
คําอธิบายเกีย
 วกับหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด
เอกสาร A – กระบวนการตรวจสอบข ้อร ้องเรียนทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
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ภาคผนวก I – นโยบายเกีย
 วกับการทุจริต
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ภาคผนวก II – หลักจริยธรรมสําหรับเจ ้าหน ้าทีก
 ารเงินอาวุโสและเจ ้าหน ้าทีอ
 น
ื ๆ
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ภาคผนวก III – แบบสอบถามเกีย
 วกับความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์

20

ภาคผนวก IV – หลักจริยธรรมและมาตรฐานเกีย
 วกับการดําเนินธุรกรรม
กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

23

ภาคผนวก V – เอกสารยืนยันการรับทราบเกีย
 วกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของ HEICO

24
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หล ักจรรยาบรรณคือวิถท
ี างการปฏิบ ัติของ HEICO
นโยบายเกีย
 วกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ HEICO สะท ้อนให ้เห็นถึงวิถท
ี างการปฏิบัตข
ิ องบริษัทของเรา
หลักการพืน
+ ฐานส่วนหนึง ในการเป็ นสมาชิกทีมงานของ HEICO คือการเคารพและยึดมันในนโยบายเหล่านี+ นอกจากนี+
นโยบายอีกหลายประการของ HEICO ยังแสดงถึงข ้อกําหนดตามกฎหมายและข ้อบังคับต่างๆ ทีม
 ก
ี ารกํากับดูแล
การละเมิดนโยบายอาจส่งผลให ้บริษัท HEICO กรรมการบริษัท และสมาชิกทีมงานต ้องมีภาระรับผิดอย่างมีนัยสําคัญ
ภาระรับผิดดังกล่าวอาจไม่ได ้ส่งผลให ้เกิดความเสียหายทางการเงินเพียงอย่างเดียวเท่านัน
+
แต่ยังอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของเราในการดําเนินธุรกิจต่อไป
กรรมการบริษัท เจ ้าหน ้าที สมาชิกทีมงาน และตัวแทนของ HEICO
ี ้าทีค
ทุกคนล ้วนมีหน
 วามรับผิดชอบในการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับทัง+ หมดทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้ในแต่ละรัฐทีบ
 ริษัทดําเนิ
นธุรกิจอยู่ และมีหน ้าทีต
 ้องรับทราบและปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนี+ (หลักปฏิบัต ิ หรือหลักจรรยาบรรณ)
รวมถึงนโยบายอืน
 ๆ ของบริษัททีเ กีย
 วข ้อง การละเมิดกฎหมายหรือหลักปฏิบัตน
ิ ี+ หรือนโยบายอืน
 ๆ ของบริษัท
+ สุดการจ ้างงาน บริษัทสาขาทัง+ หมดของ HEICO
จะส่งผลให ้มีการลงโทษทางวินัย ซึง อาจรวมถึงการสิน
มีหน ้าทีร ับผิดชอบในการตรวจสอบให ้นโยบายและแนวทางปฏิบัตข
ิ องตนสอดคล ้องกับหลักปฏิบัตน
ิ ี+
นโยบายอืน
 ๆ ของ HEICO
หรือนโยบายและแนวทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจของท ้องถิน
 อาจจะมีข ้อกําหนดทีเ ข ้มงวดมากกว่าตามทีร ะบุในหลักปฏิบัตน
ิ ี+
ในกรณีดังกล่าว ให ้ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายหรือกฎหมายทีม
 ค
ี วามเข ้มงวดมากทีส
 ด
ุ
หลักจรรยาบรรณนีถ
+ อ
ื เป็ นข ้อกําหนดขัน
+ ตําสุดทีจ
 ะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
หลักปฏิบัตน
ิ ม
ี+ ข
ี น
ึ+ เพือ
 เป็ นแนวทางในการตระหนักรู ้และแก ้ไขปั ญหาเกีย
 วกับประเด็นในด ้านจริยธรรมและกฎหมายซึง อาจเกิ
ดขึน
+ ได ้ในระหว่างการดําเนินธุรกิจ ทัง+ นี+ บริษัทอาจทําการแก ้ไขหรือยกเลิกหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนีไ+ ด ้ทุกเวลา
ั
คุณสามารถตรวจสอบหล ักปฏิบ ัติในเวอร์ชนใหม่
ลา
่ สุดได้ในเว็บไซต์ของ HEICO
หลักจรรยาบรรณนีไ+ ม่ได ้ครอบคลุมถึงนโยบายทัง+ หมดของบริษัท
สมาชิกทีมงานมีหน ้าทีร ับผิดชอบในการรับทราบเกีย
 วกับนโยบายของบริษัท
และข ้อกําหนดเฉพาะเกีย
 วกับหน่วยธุรกิจและหน ้าทีก
 ารปฏิบัตงิ านของตน
บททดสอบการเป็นข่าวหน้าหนึง"
ในการพยายามจะพิจารณาว่าการดําเนินการใดๆ นัน
+ เี หมาะสมหรือไม่ โปรดดําเนินการบททดสอบการเป็ นข่าวหน ้าหนึง
ลองจินตนาการว่า การดําเนินการดังกล่าวจะถูกพาดหัวข่าวทีห
 น ้าหนึง ของหนังสือพิมพ์ในวันรุง่ ขึน
+
พร ้อมรายละเอียดทัง+ หมด รวมถึงภาพถ่ายของคุณ หากคุณรู ้สึกไม่สบายใจกับการทีข
 ้อมูลนีจ
+ ะถูกเผยแพร่สส
ู่ าธารณชน
นันหมายความว่าคุณควรคิดพิจารณาอีกครัง+ เกีย
 วกับการดําเนินการดังกล่าว ในกรณีใดๆ ก็ตาม
หากคุณไม่แน่ใจเกีย
 วกับเรือ
 งความเหมาะสมของกิจกรรมหรือการดําเนินการ
โปรดอย่าลังเลทีจ
 ะสอบถามผู ้จัดการหรือหัวหน ้าของคุณ เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด
ผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัท
การละเว้นการปฏิบ ัติตามหล ักจรรยาบรรณ
ในบางสถานการณ์ซงึ ไม่ใช่เรือ
 งปกติ
สมาชิกทีมงานอาจร ้องขอการอนุมต
ั ก
ิ ารดําเนินการทีไ ม่สอดคล ้องกับหลักปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด ทัง+ นี+ การอนุมัตใิ ดๆ
สําหรับการดําเนินการทีไ ม่สอดคล ้องกับหลักปฏิบัตจ
ิ ะต ้องมีการตรวจสอบล่วงหน ้าก่อน
และจะต ้องได ้รับการอนุญาตจากประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร ประธานฝ่ ายการเงิน หรือทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัท
รวมถึงได ้รับการอนุมัตเิ พิม
 เติมจากคณะกรรมการอิสระของคณะผู ้บริหารบริษัทเท่านัน
+
การละเว ้นการปฏิบัตต
ิ ามหลักปฏิบัตน
ิ ส
ี+ ําหรับสมาชิกภายในคณะผู ้บริหารหรือสําหรับเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายบริหารของบริษัท
4

จะต ้องได ้รับการอนุญาตจากคณะผู ้บริหารบริษัทหรือคณะกรรมการทีม
 ห
ี น ้าทีร ับผิดชอบเท่านัน
+
และต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นโดยทันที เพือ
 ให ้สอดคล ้องตามพระราชบัญญัต ิ Sarbanes-Oxley พ.ศ. 2545
เมือ
 การละเว ้นดังกล่าวได ้รับการอนุญาตแล ้ว
คณะผู ้บริหารหรือคณะกรรมการทีไ ด ้รับการแต่งตัง+ จะต ้องตรวจสอบให ้มีการดําเนินการควบคุมตามความเหมาะสม
เพือ
 ปกป้ องบริษัทและ
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท

หน้าทีค
" วามร ับผิดชอบต่อ HEICO และผูม
้ ผ
ี ลประโยชน์รว
่ มของบริษ ัท
โอกาสทีเ" ท่าเทียมก ัน
HEICO
มีนโยบายในการส่งเสริมและรับรองถึงการจ ้างงานทีใ ห ้โอกาสทีเ ท่าเทียมกันสําหรับสมาชิกทีมงานในปั จจุบันและบุคคลทีม
 ี
+ ชาติ ความเชือ
 สีผวิ ศาสนา เพศ อายุ ความทุพพลภาพ
แนวโน ้มจะเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกทีมงานทุกคนโดยไม่คํานึงถึงเชือ
สถานภาพการสมรส สัญชาติเดิม สถานะการเป็ นพลเมือง การไร ้สมรรถภาพทางสภาพกายหรือจิต
หรือสถานภาพทีไ ด ้รับการยอมรับทางกฎหมายใดๆ
ทีบ
 ัญญัตข
ิ น
ึ+ เพือ
 มอบความคุ ้มครองภายใต ้กฎหมายต่อต ้านการเลือกปฏิบัตข
ิ องรัฐหรือประเทศ
นโยบายนีม
+ ข
ี น
ึ+ เพือ
 ใช ้ควบคุมประเด็นทัง+ หมดทีเ กีย
 วข ้องกับการสรรหาบุคลากร การโฆษณา
และการคัดเลือกเบือ
+ งต ้นในการจ ้างงาน นอกจากนี+ นโยบายนีย
+ ังบังคับใช ้กับเรือ
 งอืน
 ๆ ทัง+ หมดในการจ ้างงาน
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเรือ
 งทีเ กีย
 วกับค่าตอบแทน การเลือ
 นตําแหน่ง การลดตําแหน่ง การโยกย ้ายตําแหน่ง การเลิกจ ้าง
+ สุดการจ ้างงาน การลาหยุด และโอกาสในการฝึ กอบรม
การสิน

การป้องก ันการคุกคาม
 ว่าพวกเราแต่ละคนควรสามารถทํางานในสภาพแวดล ้อมทีป
บริษัทเชือ
 ราศจากการเลือกปฏิบัตแ
ิ ละการคุกคามทุกรูปแบบ
นโยบายป้ องกันการคุกคามของบริษัทนีม
+ ข
ี น
ึ+ เพือ
 ป้ องกันการคุกคามทางเพศเป็ นหลัก แต่ยังบังคับใช ้กับการคุกคามใดๆ
ทีม
 ส
ี าเหตุจากเรือ
 งชาติพันธุ์ เพศ อายุ หรือสถานภาพอืน
 ใดทีไ ด ้รับการคุ ้มครองตามกฎหมาย
การคุกคามทางเพศเป็ นสิง ทีผ
 ด
ิ กฎหมายและเป็ นพฤติกรรมทีบ
 ริษัทจะไม่ยอมทนเป็ นอันขาด

นโยบายเกีย
" วก ับการทุจริต
บริษัทได ้กําหนดนโยบายเกีย
 วกับการทุจริตขึน
+ เพือ
 ส่งเสริมให ้มีการพัฒนามาตรการควบคุมทีจ
 ะช่วยในการตรวจจับและป้ อ
งกันการทุจริตต่อ HEICO
คุณสามารถดูเอกสารฉบับเต็มรูปแบบของนโยบายเกีย
 วกับการทุจริตของบริษัททีบ
 ังคับใช ้ในปั จจุบัน
รวมถึงคําจํากัดความของการทุจริตและกิจกรรมฉ ้อโกงได ้ทีเ อกสารแนบในภาคผนวก I ของหลักปฏิบัตน
ิ ี+ ทัง+ นี+
กิจกรรมฉ ้อโกงถือเป็ นพฤติกรรมทีบ
 ริษัทจะไม่ยอมทนเป็ นอันขาด

นโยบายเกีย
" วก ับความข ัดแย้งด้านผลประโยชน์
โดยทัวไปแล ้ว บริษัทคาดหวังว่าสมาชิกทีมงานจะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานการดําเนินการด ้วยจริยธรรมในระดับสูงสุด
บริษัทคาดหวังให ้สมาชิกทีมงานทุม
่ เทความพยายามอย่างสูงสุดเพือ
 ผลประโยชน์ของบริษัท
ดังนัน
+ การดําเนินการทางธุรกิจทีอ
 าจสร ้างความขัดแย ้งระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและของสมาชิกทีมงานจึงเป็ นเรือ
 งที
ไม่สามารถยอมรับได ้
ทัง+ นีบ
+ ริษัทยอมรับสิทธิของสมาชิกทีมงานในการเข ้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือเวลางานทีม
 ล
ี ักษณะเป็ นเรือ
 งส่วนตัวและไม่เกีย

วข ้องกับธุรกิจของเรา อย่างไรก็ตาม สมาชิกทีมงานจะต ้องเปิ ดเผยถึงข ้อขัดแย ้งใดๆ ทีอ
 าจเกิดขึน
+
เพือ
 ให ้บริษัทสามารถประเมินและป้ องกันไม่ให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ใดๆ ทีอ
 าจเกิดขึน
+
และสมาชิกทีมงานต ้องไม่เข ้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีห
 ้ามกระทําตามทีร ะบุไว ้ในข ้อตกลงใดๆ (ทางวาจาหรืออืน
 ๆ)
5

กับบริษัทหรือในนโยบายใดๆ ของบริษัท ความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ทอ
ี าจเกิดขึน
+ หรือเกิดขึน
+ จริง
อาจเกิดขึน
+ เมือ
 ใดก็ตามทีส
 มาชิกทีมงานอยูใ่ นตําแหน่งทีม
 อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจทีอ
 าจส่งผลให ้สมาชิกทีมงานดังกล่าวห
รือสมาชิกในครอบครัวทีใ กล ้ชิด (เช่น คูส
่ มรสหรือคูค
่ รอง บุตร บิดามารดา พีน
 ้อง)
ได ้รับผลประโยชน์สว่ นบุคคลจากการติดต่อธุรกิจของบริษัท

แม ้ว่าอาจเป็ นไปไม่ได ้ทีจ
 ะระบุทก
ุ การดําเนินการทีอ
 าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์
แต่นโยบายของเราได ้ระบุถงึ การดําเนินการต่างๆ ทีม
 ักก่อให ้เกิดปั ญหาบ่อยครัง+ หากสมาชิกทีมงานมีข ้อสงสัยใดๆ
ว่าการดําเนินการหรือหลักจรรยาบรรณทีม
 ก
ี ารเสนอไว ้จะก่อให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์หรือไม่
สมาชิกควรสอบถามผู ้จัดการหรือหัวหน ้าของตน เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด
ผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace หรือทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัทโดยทันที

ภายนอกเวลางาน
สมาชิกทีมงานไม่ควรเข ้าร่วมธุรกิจใดๆ ภายนอก HEICO
หากการเข ้าร่วมดังกล่าวเป็ นการแทรกแซงประสิทธิภาพในการทํางานหรือหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของพวกเขาทีม
 ต
ี อ
่ บริษัท
หรือหากการเข ้าร่วมดังกล่าวเป็ นการละเมิดข ้อตกลงใดๆ ทีท
 ําไว ้กับบริษัท
นโยบายของเรามีข ้อหัามไม่ให ้พนั กงานคนใดยอมรับการจ ้างงานในเวลาเดียวกันโดยผู ้ทีม
 โี อกาสเป็ นและเป็ นซัพพลายเอ
อร์ ลูกค ้า หรือคูแ
่ ข่งของบริษัท

การให ้คําปรึกษาเกีย
 วกับอุตสาหกรรม
ในปั จจุบันมีบริษัทจํานวนมากทีใ ห ้คําปรึกษาและทําการวิจัยโดยเฉพาะ ซึง รับจ ้างทําการวิจัยในนามของผู ้อืน
 (เช่น
กลุม
่ อุตสาหกรรม คูแ
่ ข่ง ฯลฯ)
แม ้ว่าบริษัทวิจัยจํานวนมากเหล่านี+จะอ ้างว่าวัตถุประสงค์ของตนนัน
+ ไม่ใช่เพือ
 ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ตอ
่ สม
าชิกทีมงาน โดยการขอให ้สมาชิกทีมงานมอบข ้อมูลเฉพาะของบริษัทเพือ
 ศึกษาแนวโน ้มของอุตสาหกรรม
แต่ก็ยังเป็ นเรือ
 งยากทีจ
 ะแยกแยะทัง+ สองประเด็นนีอ
+ อกจากกันได ้อย่างเด็ดขาด
 งทีอ
รวมถึงความเสีย
 าจก่อให ้เกิดอันตรายต่อผู ้ว่าจ ้างได ้
หากไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะล่วงหน ้าอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจากทีป
 รึกษาองค์กรของ HEICO
สมาชิกทีมงานจะต ้องระงับการให ้บริการด ้านการให ้คําแนะนํ าหรือคําปรึกษา หรือการเข ้าร่วมในบริการวิจัย
โดยไม่คํานึงว่าการดําเนินการหรือการวิจัยดังกล่าวนัน
+ จะมีการชําระเงินค่าบริการให ้หรือไม่ก็ตาม

ผลประโยชน์ด ้านการเงินในธุรกิจอืน
 ๆ
นโยบายของเรามีข ้อห ้ามมิให ้สมาชิกทีมงานและสมาชิกในครอบครัวทีใ กล ้ชิดของพวกเขาเป็ นเจ ้าของหรือถือครองผลประ
โยชน์อย่างมีนัยสําคัญในหน่วยงานของซัพพลายเออร์ ลูกค ้า หรือคูแ
่ ข่ง
ิ ธิความเป็ นเจ ้าของนัน
ยกเว ้นแต่สท
+ มีปริมาณหลักทรัพย์จํานวนเล็กน ้อยในบริษัทมหาชนซึง ทําการค ้าในตลาดเปิ ด

ฝ่ ายทีเ กีย
 วข ้อง
 สารใดๆ กับฝ่ ายทีเ กีย
การติดต่อสือ
 วข ้องควรดําเนินการในลักษณะทีไ ม่มก
ี ารเลือกปฏิบัตเิ ป็ นพิเศษ
หรือแตกต่างจากทีด
 ําเนินการกับธุรกิจอืน
 ๆ
การปกป้องข้อมูลล ับของ HEICO
ข ้อมูลลับและข ้อมูลทีเ ป็ นกรรมสิทธิข
h อง HEICO เป็ นสินทรัพย์ทม
ี ม
ี ล
ู ค่าสูงสุด
 ลูกค ้าและรายชือ
 ติดต่อต่างๆ แผนการตลาด กระบวนการยืน
และรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายชือ
 ข ้อเสนอ สิง ประดิษฐ์
งานออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิh ข ้อมูลทีเ ป็ นกรรมสิทธิh ความลับทางการค ้า กระบวนการดําเนินการ
 ลูกค ้า ข ้อมูลทางการเงิน รายงานทีเ ป็ นความลับ เครือ
คูม
่ อ
ื รายชือ
 งมือ ระเบียบวิธ ี และข ้อมูลลับอืน
 ๆ นอกจากนี+
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เนือ
 งจากลักษณะของธุรกิจของบริษัท
จึงทําให ้สมาชิกทีมงานสามารถเข ้าถึงหรือทราบข ้อมูลลับและ/หรือความลับทางการค ้าของลูกค ้าของบริษัทด ้วย
บริษัทได ้พิจารณาและดําเนินการกับข ้อมูลทัง+ หมดนีใ+ นฐานะ "ความลับทางการค ้า"
ทัง+ นีค
+ วามลับทางการค ้าของบริษัทเป็ นสินทรัพย์ทม
ี ม
ี ล
ู ค่าสูง มีความพิเศษ และเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจของบริษัท
ซึง มีความสําคัญอย่างยิง ในการดําเนินธุรกิจได ้อย่างต่อเนือ
 ง
ข ้อมูลทัง+ หมดเหล่านีจ
+ ะต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เป็ นความลับอย่างเคร่งครัดสูงสุด
ทัง+ ในระหว่างและภายหลังจากการจ ้างงานของสมาชิกทีมงาน

้ อ
ข้อบ ังค ับภายใต้กฎหมายหล ักทร ัพย์ – การใชข
้ มูลภายใน
ในบางครัง+ คุณอาจสามารถเข ้าถึงข ้อมูลเกีย
 วกับธุรกิจของ HEICO
ซึง ไม่ได ้เปิ ดเผยต่อผู ้ถือหุ ้นของเราและนักลงทุนภายนอก ข ้อมูลสําคัญทีไ ม่เปิ ดเผยเกีย
 วกับธุรกิจของ HEICO
นัน
+ เรียกว่าเป็ นข ้อมูล “ภายใน” และอาจเป็ นข ้อมูลทางการเงินหรือข ้อมูลเกีย
 วกับผลิตภัณฑ์หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
+ ขายหุ ้น รวมถึงการใช ้สิทธิในการซือ
+ ขายหุ ้น
หรือข ้อมูลหรือกิจกรรมอืน
 ๆ ทีอ
 าจส่งผลต่อราคาหุ ้นของเรา การซือ
+ ขายดังกล่าวจะมีจํานวนมากหรือน ้อยเพียงใดก็ตาม
โดยอาศัยข ้อมูลภายใน ทัง+ นีไ+ ม่คํานึงว่าการซือ
ถือว่าเป็ นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอย่างร ้ายแรง
ื+ ขายหุ ้นหรือใช ้สิทธิในการซือ
+ ขายหุ ้น
เมือ
 สมาชิกทีมงานมีข ้อมูลภายในทีส
 ําคัญเกีย
 วกับ HEICO พวกเขาจะต ้องไม่ซอ
HEICO นับตัง+ แต่ทพ
ี วกเขาได ้รับข ้อมูลนัน
+
+ ขายวันแรกหลังจากทีม
จนกระทังหลังจากเวลาปิ ดทําการในวันเริม
 ทําการซือ
 ก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี+
+ ขายหุ ้นหรือใช ้สิทธิในการซือ
+ ขายหุ ้น HEICO
สมาชิกทีมงานจะต ้องไม่ให ้ความช่วยเหลือแก่บค
ุ คลอืน
 ในการซือ
โดยการเปิ ดเผยข ้อมูลภายในแก่พวกเขาอย่างไม่เหมาะสม
+ ขายหุ ้นหรือใช ้สิทธิในการซือ
+ ขายหุ ้น HEICO
หรือโดยการแนะนํ าให ้พวกเขาซือ
กรรมการบริษัท เจ ้าหน ้าที และสมาชิกทีมงาน HEICO
ทุกคนทีส
 ามารถเข ้าถึงงบการเงินภายในหรือข ้อมูลสําคัญเกีย
 วกับสถานะทางการเงินรายไตรมาสทีค
 าดการณ์ไว ้
+ ขายหุ ้น HEICO
แต่ยังไม่มก
ี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน จะต ้องไม่ใช ้สิทธิในการซือ
ในช่วงเวลาทีเ ริม
 ต ้นตัง+ แต่เวลาปิ ดทําการในวันสุดท ้ายของไตรมาสใดๆ ในปี งบประมาณ
+ สุดหลังจากเวลาปิ ดทําการในวันเริม
+ ขายวันแรกหลังจากทีม
และสิน
 ทําการซือ
 ก
ี ารเปิ ดเผยผลประกอบการทางการเงินสําหรั
บไตรมาสตามปี งบประมาณดังกล่าว ในบางครัง+ อาจมีการบังคับใช ้ช่วงเวลาเพิม
 เติมทีเ รียกว่า “ช่วงเวลาปลอดประโยชน์”
กับกรรมการบริษัท เจ ้าหน ้าที และสมาชิกทีมงานอืน
 ๆ ของ HEICO ระหว่างรอการประกาศกิจกรรมหรือข ้อมูลสําคัญอืน
 ๆ
ต่อสาธารณชน
กรรมการบริษัท เจ ้าหน ้าที และสมาชิกทีมงานของ HEICO ทุกคนควรติดต่อเจ ้าหน ้าทีก
 ารเงินอาวุโสหรือทีป
 รึกษาทัวไป
+ ขายหลักทรัพย์ของ HEICO
ก่อนทีจ
 ะส่งคําสัง เพือ
 ทําการซือ
ิ ดังกล่าวสามารถซือ
+ ขายได ้อย่างอิสระหรือไม่
หากไม่แน่ใจว่าทรัพย์สน
หรือช่วงเวลาปลอดประโยชน์ยังคงมีผลบังคับใช ้อยู่หรือไม่
การสน ับสนุนทางการเมือง
HEICO
 สารถึงสถานภาพของบริษัทเกีย
สงวนสิทธิใh นการสือ
 วกับประเด็นปั ญหาทีส
 ําคัญต่อผู ้แทนราษฎรทีไ ด ้รับการเลือกตัง+ และเจ ้
าหน ้าทีข
 องรัฐอืน
 ๆ
อีกทัง+ บริษัทยังสนับสนุนให ้สมาชิกทีมงานใช ้สิทธิพลเมืองและปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของตนเอง อย่างไรก็ตาม
กองทุนหรือสินทรัพย์ของ HEICO จะต ้องไม่ใช ้สําหรับ หรือใช ้เพือ
 การสนับสนุน
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แคมเปญทางการเมืองหรือแนวปฏิบัตท
ิ างการเมืองโดยไม่ได ้รับการอนุมัตเิ ป็ นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริห
าร ประธานฝ่ ายการเงิน หรือทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายก่อน
้ น
ิ ทร ัพย์ของ HEICO
การใชส
การปกป้ องสินทรัพย์ของ HEICO คือหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบสําคัญของสมาชิกทีมงานทุกคนในการดูแลเรือ
 งผลประโยชน์
โปรดจดจําไว ้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทควรถูกใช ้เพือ
 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านัน
+
สมาชิกทีมงานทุกคนควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสินทรัพย์ไม่ได ้ถูกใช ้ในทางทีไ ม่เหมาะสม นํ าไปให ้ผู ้อืน
 กู ้ยืม
หรือขายหรือบริจาค โดยไม่มก
ี ารอนุญาตอย่างเหมาะสม
การใช ้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อน
ื ๆ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ ต และอีเมลจะต ้องสอดคล ้องกับนโยบายทีบ
 ริษัทกําหนดไว ้
การเก็บร ักษาและการจ ัดการบ ันทึกข้อมูล
การจัดทําสมุดบัญชีและบันทึกข ้อมูลอย่างถูกต ้องแม่นยํา และการเก็บรักษาข ้อมูลเหล่านัน
+ ไว ้สําหรับการเรียกดู
เป็ นขัน
+ ตอนหนึง ทีส
 ําคัญในการดําเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข ้อมูลของ HEICO
ได ้รับการกําหนดขึน
+ ให ้มีความสอดคล ้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ทัง+ นีส
+ มาชิกทีมงานไม่ควรกําจัดทิง+ บันทึกข ้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ทีเ กีย
 วข ้องกับเรือ
 งการตรวจสอบของรัฐบาล
แนวปฏิบ ัติทางบ ัญชี
หน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของ HEICO ต่อผู ้ถือหุ ้นของบริษัทและนักลงทุนภายนอก
รวมถึงข ้อบังคับภายใต ้กฎหมายทีใ ช ้ในการควบคุมดูแลองค์กรต่างๆ
กําหนดให ้มีการบันทึกการดําเนินธุรกรรมทัง+ หมดอย่างสมบูรณ์และถูกต ้องแม่นยําในสมุดบัญชีและบันทึกข ้อมูลของบริษัท
โดยให ้สอดคล ้องกับหลักการบัญชีทเี ป็ นทีย
 อมรับโดยทัวไปในสหรัฐอเมริกา
รายการทีล
 งบันทึกผิดพลาดหรือทําให ้เกิดการเข ้าใจผิด กองทุนหรือสินทรัพย์ทไี ม่มก
ี ารบันทึกไว ้
หรือการชําระเงินและการอนุมัตท
ิ ป
ี ราศจากเอกสารสนับสนุนทีเ หมาะสม ถือเป็ นข ้อห ้ามอย่างเด็ดขาด
การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ทีไ ม่ปกติและการบัญชีทเี กีย
 วข ้อง
ควรมีการอภิปรายกับเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายควบคุมดูแลองค์กรหรือประธานฝ่ ายการเงินในทันที นอกจากนี+
เอกสารสนับสนุนการทําธุรกรรมทัง+ หมดควรระบุถงึ รายละเอียดของลักษณะการดําเนินธุรกรรมทัง+ หมดอย่างสมบูรณ์และถูก
ต ้องแม่นยํา และต ้องมีการดําเนินการดังกล่าวภายในกรอบเวลาทีก
 ําหนด
ํ หร ับเจ้าหน้าทีก
หล ักจริยธรรมสา
" ารเงินอาวุโสและเจ้าหน้าทีอ
" น
ื" ๆ
บริษัทได ้นํ าหลักจริยธรรม (ภาคผนวก II) มาปฏิบัตใิ ช ้สําหรับเจ ้าหน ้าทีก
 ารเงินอาวุโสและเจ ้าหน ้าทีร ะดับสําคัญอืน
 ๆ
ทัง+ หมดทีเ กีย
 วข ้องกับประเด็นทางการเงิน รวมถึงประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารของบริษัท
 สัตย์สจ
หลักจริยธรรมนีไ+ ด ้มีการนํ ามาใช ้เพือ
 ให ้มันใจในความซือ
ุ ริตอย่างต่อเนือ
 งของกระบวนการรายงานทางการเงินและแ
นวปฏิบัตท
ิ างบัญชีของบริษัท
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ั
หน้าทีค
" วามร ับผิดชอบต่อลูกค้าและซพพลายเออร์
ของเรา
 สัตย์สจ
HEICO มุง่ มันทีจ
 ะดําเนินธุรกิจด ้วยความซือ
ุ ริตในระดับสูง
ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได ้รับการออกแบบให ้มีมาตรฐานภายในระดับสูง
ทีส
 อดคล ้องกับข ้อบังคับของรัฐบาลทีบ
 ังคับใช ้อยูใ่ นปั จจุบัน และข ้อบังคับตามสัญญาทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้อยู่
เราจะตรวจสอบใบแจ ้งหนีใ+ ห ้มีความถูกต ้องแม่นยําตามรายละเอียดเกีย
 วกับการกําหนดราคาและข ้อกําหนดของการขายผลิตภั
ณฑ์และบริการของเรา
่ วามเข ้าใจทีผ
โดยจะไม่ปล่อยให ้มีรายการทีผ
 ด
ิ พลาดหรือนํ าไปสูค
 ด
ิ ในสมุดบัญชีและบันทึกข ้อมูลของบริษัทเป็ นอันขาด
การยอมร ับของขว ัญ
สมาชิกทีมงานถูกห ้ามมิให ้ร ้องขอหรือยอมรับของขวัญ การเลีย
+ งอาหาร ความบันเทิง
หรือสิทธิประโยชน์อน
ื ใดจากผู ้ทีม
 โี อกาสเป็ นและเป็ นลูกค ้า ซัพพลายเออร์ หรือคูแ
่ ข่ง
+ หรือโดยรวม)
ทัง+ นีม
+ ข
ี ้อยกเว ้นในกรณีทข
ี องขวัญดังกล่าวมีราคาไม่แพง โดยมีมล
ู ค่าน ้อยกว่า $100 (แต่ละชิน
ตามความเหมาะสม หรือมีมล
ู ค่าตํากว่านี+ ขึน
+ อยูก
่ ับธรรมเนียมของแต่ละท ้องถิน
 ของขวัญใดๆ
ทีม
 ม
ี ล
ู ค่ามากกว่านีค
+ วรส่งมอบให ้กับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace
ซึง จะนํ าไปมอบให ้แก่องค์กรเพือ
 การกุศลต่อไป
ทัง+ นีส
+ มาชิกทีมงานสามารถยอมรับการเลีย
+ งอาหารและความบันเทิงทางธุรกิจทีม
 ข
ี น
ึ+ ไม่บอ
่ ยนัก
หากมือ
+ อาหารหรือความบันเทิงเหล่านีไ+ ม่ฟมเฟื
ุ่
อย ไม่ได ้มีปริมาณมากเกินไป หรือมีลักษณะทีอ
 าจทําให ้ดูไม่เหมาะสมได ้
เราจําเป็ นต ้องใช ้ความรอบคอบเป็ นพิเศษเพือ
 หลีกเลีย
 งแม ้กระทังการอาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ขน
ึ+
สมาชิกทีมงานสามารถมอบความบันเทิงให ้แก่ผู ้ทีม
 โี อกาสเป็ นและเป็ นลูกค ้าได ้
หากความบันเทิงดังกล่าวสอดคล ้องกับแนวทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีเ ป็ นทีย
 อมรับ ไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ
หรือมาตรฐานทางจริยธรรมทีเ ป็ นทีย
 อมรับโดยทัวไป
และการเปิ ดเผยข ้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสาธารณชนจะไม่สร ้างความอับอายต่อบริษัท
และเป็ นการดําเนินการโดยได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากฝ่ ายบริหารก่อน
การจ ัดการข้อมูลล ับของบุคคลอืน
"
HEICO มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลายรูปแบบกับบริษัทและบุคคลจํานวนมาก
ในบางครัง+ บริษัทและบุคคลเหล่านีจ
+ ะเปิ ดเผยข ้อมูลลับเกีย
 วกับผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจของตนเองเพือ
 โน ้มน ้าวให ้ HEICO
เข ้าร่วมความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน
ทัง+ นีใ+ นบางกรณีเราอาจร ้องขอให ้บุคคลทีส
 ามมอบข ้อมูลลับเพือ
 ให ้บริษัทสามารถประเมินโอกาสในการสานความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจด ้วย อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นสถานการณ์ใดๆ HEICO
คาดหวังให ้สมาชิกทีมงานยึดถือปฏิบัตต
ิ ามข ้อบังคับเกีย
 วกับการรักษาความลับและการไม่เปิ ดเผยข ้อมูลลับและความลับทาง
การค ้าของบุคคลอืน
 รวมถึงซัพพลายเออร์และอดีตสมาชิกทีมงาน
และพยายามทีจ
 ะดําเนินการตามข ้อบังคับเหล่านัน
+ อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับการปฏิบัตเิ พือ
 ปกป้ องข ้อมูลลับและความลับทา
งการค ้าของ HEICO
ิ ทางปั ญญาทีถ
HEICO เคารพในสิทธิในทรัพย์สน
 ก
ู ต ้องตามกฎหมายของผู ้อืน

และจะไม่ทําการผลิตซํา+ หรือใช ้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอน
ื ๆ ทีม
 ใี บอนุญาตของซัพพลายเออร์
ยกเว ้นกรณีทไี ด ้รับอนุญาตตามข ้อตกลงเกีย
 วกับใบอนุญาตทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้ในปั จจุบันหรือตามกฎหมาย
การดําเนินธุรกรรมก ับร ัฐบาลสหร ัฐอเมริกา
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HEICO Corporation และบริษัทสาขา รักษามาตรฐานต่างๆ ไว ้ในระดับสูงสุดเสมอ
ขณะทําการติดต่อสัมพันธ์กับผู ้ทีม
 โี อกาสจะเป็ นลูกค ้าและลูกค ้าปั จจุบัน วัตถุประสงค์ของคําสัง นีค
+ อ
ื
เพือ
 ยึดมันในนโยบายของบริษัทเกีย
 วกับการดําเนินธุรกรรมกับตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ความไม่เหมาะสมต่างๆ
+ จัดจ ้างของรัฐบาลอาจสร ้างความเสียหายต่อชือ
 เสียงของบริษัท
เกีย
 วกับกระบวนการจัดซือ
และอาจทําให ้เกิดผลกระทบในทางลบทีร ้ายแรงต่อบริษัทและพนักงานทีเ กีย
 วข ้องอีกด ้วย

 เสียงอันเป็ นเลิศของบริษัทในฐานะซัพพลายเออร์ทม
ในการรักษาชือ
ี ค
ี วามรับผิดชอบ
จึงเป็ นสิง สําคัญอย่างยิง ทีพ
 นักงานทุกคนจะต ้องระงับการเข ้าร่วมในการกระทําใดๆ ทีอ
 าจถือว่าเป็ นการละเมิดกฎหมาย
ในขณะทําการติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
 สัตย์สจ
ความซือ
ุ ริตถือเป็ นหัวใจสําคัญขององค์กรนับตัง+ แต่เริม
 ก่อตัง+ บริษัทของเรา
ดังนัน
+ การละเมิดกฎพืน
+ ฐานนีจ
+ ะส่งผลให ้มีการดําเนินการลงโทษทางวินัยตามทีพ
 จ
ิ ารณาเห็นว่าจําเป็ น
ทัง+ นีพ
+ นักงานทุกคนจําเป็ นต ้องใส่ใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังในประเด็นต่อไปนีเ+ ป็ นกรณีพเิ ศษ:
1)

การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค ้า;

2)

นโยบายของตัวแทนรัฐบาลเกีย
 วกับความบันเทิงและของกํานัลทางธุรกิจ;

3)

การปฏิบัตต
ิ ามข ้อบังคับเกีย
 วกับความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ของรัฐบาล;

4)

การรับรองข ้อมูลเกีย
 วกับการกําหนดราคา;

5)

การจัดสรรต ้นทุนตามสัญญาอย่างเหมาะสม;

6)

ต ้นทุนทีอ
 นุญาตสําหรับการทําสัญญากับรัฐบาล

7)

การยึดถือในข ้อกําหนดด ้านการควบคุมคุณภาพ

ทัง+ นี+ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ประเด็นเหล่านีถ
+ อ
ื เป็ นเพียงส่วนหนึง ของประเด็นทีต
 ้องระมัดระวัง
+ จัดจ ้างของรัฐบาลมักมีความยุง่ ยาก มีรายละเอียดทีย
ข ้อบังคับในการจัดซือ
 ด
ื ยาว
และมักจะแตกต่างจากแนวทางปฏิบัตเิ ชิงพาณิชย์ตามปกติทัวไป แม ้ว่าเราจะสนับสนุนให ้มีการพิจารณาตัดสินทีด
 เี สมอ
แต่สถานการณ์ทก
ี อ
่ ให ้เกิดข ้อสงสัยควรมีการซักถามเพือ
 ความกระจ่างต่อทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัท
การยึดถือต่อหลักการเหล่านีจ
+ ะช่วยทําให ้ HEICO Corporation สามารถรักษาสถานภาพทีด
 เี ยีย
 มต่อไปได ้ ในฐานะ
ซัพพลายเออร์ทม
ี ค
ี วามรับผิดชอบต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
การแข่งข ันโดยเสรีและยุตธ
ิ รรม
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายทีไ ด ้รับการออกแบบให ้สนับสนุนและปกป้ องเพือ
 ให ้มีการแข่งขันโดยอิสระและยุตธิ รรม
กฎหมายเหล่านีใ+ ช ้ควบคุมดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง HEICO และคูแ
่ ข่ง โดยทัวไปแล ้วการเข ้าร่วมกับคูแ
่ ข่งต่างๆ
ในสมาคมการค ้าถือเป็ นเรือ
 งทีย
 อมรับได ้ ในกรณีทส
ี มาคมดังกล่าวได ้รับการก่อตัง+ ขึน
+ อย่างเหมาะสม
มีวัตถุประสงค์ทถ
ี ก
ู ต ้องตามกฎหมาย มีการจํากัดกิจกรรมของตนเองให ้อยูภ
่ ายในขอบเขตวัตถุประสงค์ดังกล่าว
และมุง่ มันทีจ
 ะยึดถือปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายเหล่านี+
ั
การเลือกซพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ของ HEICO ต ้องได ้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานทีเ ท่าเทียมกัน
และได ้รับการปฏิบัตด
ิ ้วยความเคารพเช่นเดียวกับลูกค ้าของเรา
ข ้อมูลลับของซัพพลายเออร์จะได ้รับการปกป้ องเช่นเดียวกับข ้อมูลของบุคคลทีส
 ามอืน
 ๆ
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ซัพพลายเออร์ของ HEICO มีอส
ิ ระทีจ
 ะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให ้แก่คแ
ู่ ข่งของ HEICO
ยกเว ้นในกรณีทผ
ี ลิตภัณฑ์หรือบริการนัน
+ ๆ ได ้รับการออกแบบ สร ้าง หรือพัฒนาขึน
+ ตามข ้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของ HEICO
ผูแ
้ ทน ต ัวแทน และทีป
" รึกษาฝ่ายขาย
การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของ HEICO จะดําเนินการโดยพนักงานขายระดับมืออาชีพของ HEICO นอกจากนี+ ในบางครัง+
HEICO ยังร่วมงานกับผู ้แทนและตัวแทนฝ่ ายขาย ผู ้รับเหมา และบุคคลทีส
 ามอืน
 ๆ
ในการส่งมอบบริการและดําเนินการในนามของบริษัทด ้วย
ความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลทีส
 ามเหล่านีต
+ ้องเป็ นไปอย่างเหมาะสม ถูกต ้องตามกฎหมาย
และมีการบันทึกไว ้ในเอกสารตามข ้อเท็จจริงและลักษณะทีเ กิดขึน
+ เสมอ เราจะเพียรพยายามทีจ
 ะแจ ้งให ้ฝ่ ายต่างๆ
เหล่านีท
+ ท
ี ําหน ้าทีเ ป็ นตัวแทนของบริษัททราบถึงหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของพวกเขาในการดําเนินการตามหลักจรรยาบรรณท
างธุรกิจนี+
 ค่าธรรมเนียม และส่วนลดต่างๆ ต ้องมีการกําหนดไว ้ในข ้อตกลงทีเ ป็ นลายลักษณ์อก
ค่าคอมมิชชัน
ั ษรเสมอ
และต ้องสะท ้อนถึงคุณค่าของบริการทีเ สนอให ้แก่ HEICO
ซึง ไม่ควรมีราคาทีเ กินกว่าระดับทีส
 มเหตุสมผลและแตกต่างจากระดับมาตรฐานในธุรกิจของเรามากจนเกินไป
และบริการทีส
 ง่ มอบนัน
+ ต ้องถูกต ้องตามกฎหมายและมีความเหมาะสม การชําระเงินต ้องไม่ดําเนินการเป็ นเงินสด
และต ้องดําเนินการโดยใช ้ใบแจ ้งหนีท
+ ส
ี มบูรณ์และถูกต ้องแม่นยําเท่านัน
+
กฎหมายในประเทศส่วนใหญ่มข
ี ้อห ้ามหรือจํากัดมิให ้เจ ้าหน ้าทีข
 องรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล รับการชําระเงิน
 ในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (The United States
ความบันเทิง หรือของขวัญ พระราชบัญญัตป
ิ ้ องกันการคอรัปชัน
Foreign Corrupt Practices Act) มีข ้อห ้ามมิให ้ HEICO และสมาชิกทีมงานทําการชําระเงินหรือมอบสิง ทีม
 ม
ี ล
ู ค่าใดๆ
ให ้แก่เจ ้าหน ้าทีข
 องรัฐ หรือเจ ้าหน ้าทีห
 รือผู ้สมัครของพรรคการเมืองใดๆ
เพือ
 วัตถุประสงค์ในการเป็ นผู ้ได ้รับธุรกิจหรือรักษาสถานภาพทางธุรกิจ นอกจากนี+ ห ้ามทําสัญญาหรือข ้อตกลงทางธุรกิจใดๆ
ซึง เจ ้าหน ้าทีข
 องรัฐหรือสมาชิกทีมงานถือครองผลประโยชน์อย่างมีนัยสําคัญ
โดยไม่ได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร เจ ้าหน ้าทีก
 ารเงิน หรือทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของ HEICO ก่อน
กฎหมายการนําเข้าและส่งออก
HEICO จะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายการนํ าเข ้าและการส่งออกของประเทศต่างๆ ทีบ
 ริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ HEICO
จะไม่ดําเนินธุรกิจกับประเทศต่างๆ ทีร ัฐบาลสหรัฐอเมริกาสัง ห ้ามไว ้
โดยประเทศดังกล่าวมักเป็ นประเทศทีร ัฐบาลสหรัฐอเมริกาพิจารณาว่าไม่มค
ี วามเป็ นมิตรหรือให ้การสนับสนุนการก่อการร ้ายใน
ระดับสากล ทัง+ นีส
+ มาชิกทีมงานควรปรึกษากับทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัท หากมีข ้อสงสัยใดๆ
เกีย
 วกับข ้อบังคับในการนํ าเข ้าหรือส่งออก
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นโยบายการไม่ตอบโต้ตอ
่ สมาชิกทีมงาน
HEICO Corporation
มุง่ มันทีจ
 ะดําเนินการให ้สถานทีท
 ํางานมีบรรยากาศทีส
 ามารถอภิปรายกันได ้อย่างเปิ ดเผยถึงแนวทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจของบ
ริษัท
บริษัทมีนโยบายทีจ
 ะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบ
 ังคับใช ้ทัง+ หมดทีช
 ว่ ยปกป้ องสมาชิกทีมงานจากการถูกเลือกปฏิบัตท
ิ ผ
ี ด
ิ กฎหม
ายหรือการตอบโต ้โดยนายจ ้าง เนือ
 งจากการรายงานข ้อมูลอย่างถูกต ้องตามกฎหมายของพวกเขา
หรือการเข ้าร่วมของพวกเขาในการสอบสวนเกีย
 วกับการฉ ้อโกงภายในองค์กร
หรือการละเมิดของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทต่อกฎหมายของรัฐหรือประเทศในด ้านอืน
 ๆ
ทัง+ นีน
+ โยบายของบริษัทจะช่วยป้ องกันไม่ให ้สมาชิกทีมงานถูกดําเนินการลงโทษทางวินัยหรือในเชิงตอบโต ้จากบริษัท
หรือสมาชิกทีมงานหรือตัวแทนใดๆ เนือ
 งจากการกระทําต่อไปนีข
+ องสมาชิกทีมงาน:

•

การเปิ ดเผยข ้อมูลแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานทีบ
 ังคับใช ้กฎหมาย
 ได ้ว่าข ้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยเกีย
ในกรณีทส
ี มาชิกทีมงานมีเหตุผลเพียงพอทีท
 ําให ้เชือ
 วกับการละเมิดหรือการก
ระทําทีน
 ่าจะเป็ นการละเมิดต่อกฎหมายของรัฐหรือประเทศ หรือข ้อบังคับ หรือ

•

่ ารให ้ข ้อมูล การยืน
่ ารยืน
การให ้ข ้อมูล การนํ าไปสูก
 ฟ้ อง การนํ าไปสูก
 ฟ้ อง การเป็ นพยานยืนยัน
การเข ้าร่วมในการดําเนินคดีทย
ี น
ื ฟ้ องร ้องหรือทีก
 ําลังจะยืน
 ฟ้ องร ้อง
หรือการให ้ความช่วยเหลือในการสอบสวนหรือการดําเนินการใดๆ
 ได ้ว่าเป็ นการละเมิดต่อสิง ต่อไปนี:+
ทีส
 มาชิกทีมงานมีเหตุผลทีเ หมาะสมให ้เชือ



กฎหมายอาชญากรรมของประเทศเกีย
 วกับการฉ ้อโกงหลักทรัพย์ จดหมายหลอกลวง การฉ ้อโกงธนาคาร
 สารทีใ ช ้สาย วิทยุ และโทรทัศน์ หรือ
หรือการฉ ้อโกงผ่านการติดต่อสือ



กฎระเบียบหรือข ้อบังคับใดๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ



ข ้อกําหนดใดๆ ตามกฎหมายของประเทศเกีย
 วกับการฉ ้อโกงต่อผู ้ถือหุ ้น



ในส่วนทีเ กีย
 วเนือ
 งกับการสอบสวน เช่น การให ้ข ้อมูลหรือความช่วยเหลือ
หรือการสอบสวนทีด
 ําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางทีก
 ํากับดูแล สมาชิกรัฐสภา
หรือบุคคลในบริษัททีม
 ต
ี ําแหน่งงานระดับหัวหน ้าหรือผู ้มีอํานาจทีค
 ล ้ายคลึงกันเหนือสมาชิกทีมงาน

อย่างไรก็ตาม
 ได ้ว่าข ้อมู
สมาชิกทีมงานทีย
 น
ื รายงานหรือมอบหลักฐานทีพ
 วกเขาทราบว่าเป็ นเท็จหรือปราศจากเหตุผลทีเ หมาะสมให ้เชือ
ลนัน
+ เป็ นความจริงและถูกต ้องแม่นยํา จะไม่ได ้รับการปกป้ องจากข ้อความในนโยบายข ้างต ้น
+ สุดการจ ้างงานอีกด ้วย นอกจากนี+
และอาจส่งผลให ้มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย รวมถึงการสิน
บริษัทไม่ได ้กําหนดนโยบายนีข
+ น
ึ+ โดยมีจุดประสงค์เพือ
 ปกป้ องสมาชิกทีมงานทีล
 ะเมิดข ้อบังคับการรักษาความลับทีเ กีย
 วข ้
องกับข ้อมูลความลับทางการค ้าของบริษัท ยกเว ้นแต่วา่ จะมีรายละเอียดบังคับไว ้ตามกฎหมาย
สมาชิกทีมงานทีค
 ด
ิ ว่าจะมอบข ้อมูลดังกล่าวซึง อาจเป็ นการละเมิดสิทธิพเิ ศษเหล่านีห
+ รือเปิ ดเผยความลับทางการค ้าของบ
ริษัท ควรขอรับคําปรึกษาจากทนายความก่อนดําเนินการ
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บริษัทได ้แต่งตัง+ เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดขึน
+
ซึง มีหน ้าทีร ับผิดชอบในการบริหารจัดการนโยบายนีโ+ ดยเฉพาะ
ทัง+ นีเ+ จ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะมีหน ้าทีร ับผิดชอบในการรับ รวบรวม ทบทวน ดําเนินการ
และแก ้ไขข ้อกังวลและรายงานทีส
 มาชิกทีมงานและบุคคลอืน
 ๆ ได ้ยืน
 เสนอในประเด็นทีร ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงประเด็นอืน
 ๆ
ทีค
 ล ้ายคลึงกัน สมาชิกทีมงานควรอภิปรายปั ญหาและประเด็นต่างๆ
ทีค
 รอบคลุมในนโยบายนีก
+ ับผู ้จัดการหรือหัวหน ้าของตนเอง
ซึง มีหน ้าทีร ับผิดชอบในการแจ ้งข ้อกังวลดังกล่าวให ้เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดทราบต่อไป
หากสมาชิกทีมงานไม่ต ้องการอภิปรายประเด็นทีล
 ะเอียดอ่อนเหล่านีก
+ ับหัวหน ้าของตนเอง
สมาชิกทีมงานสามารถอภิปรายประเด็นดังกล่าวกับเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดแทนได ้
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะยืน
 ข ้อร ้องเรียนทีไ ด ้รับรายงานตามทีพ
 จ
ิ ารณาแล ้วว่ามีความเหมาะสม
จากการปรึกษากับทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมาย
หรือตามทีบ
 งั คับภายใต ้คําสัง ของคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายตรวจสอบของคณะผู ้บริหารของบริษัท
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดของบริษัทซึง ก็คอ
ื ผู ้อํานวยการฝ่ ายการตรวจสอบภายใน
สามารถติดต่อได ้ทีห
 มายเลขโทรศัพท์ 954-744-7577
นอกจากนี+ บริษัทได ้กําหนดให ้มีกระบวนการร ้องเรียนทีเ ป็ นความลับทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัท
ซึง จะสามารถดําเนินการได ้โดยไม่ระบุตัวตนต่อบริษัท เอกสาร A
ทีแ
 นบมาพร ้อมกับนโยบายนีจ
+ ะมีคําอธิบายเกีย
 วกับกระบวนการร ้องเรียนทีเ ป็ นความลับดังกล่าว
ข ้อร ้องเรียนทีไ ด ้ยืน
 ผ่านกระบวนการทีเ ป็ นความลับทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
รวมถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัท
จะถูกนํ าเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายตรวจสอบของคณะผู ้บริหารของบริษัทโดยเร็วทีส
 ด
ุ เท่าทีจ
 ะทําได ้หลังจาก
ได ้รับเรือ
 งแล ้ว สมาชิกทีมงานสามารถใช ้กระบวนการทีเ ป็ นความลับนีใ+ นการยืน
 ข ้อร ้องเรียนใหม่
หรือในกรณีทส
ี มาชิกรู ้สึกว่าข ้อร ้องเรียนทีแ
 จ ้งต่อหัวหน ้าหรือเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดเมือ
 ก่อนหน ้
านีไ+ ม่ได ้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
บทบาทของผูจ
้ ัดการและห ัวหน้า
ผู ้จัดการและหัวหน ้ามีบทบาททีส
 ําคัญเป็ นอย่างยิง ในการตรวจสอบให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการไม่ตอบโต ้นี+
ผู ้จัดการจะต ้องปฏิบัตต
ิ นเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี+
 สัตย์สจ
ั ของบุคคลอืน
ผู ้จัดการและหัวหน ้ายังควรพิจารณาถึงความซือ
ุ ริตและลักษณะนิสย

เมือ
 มอบหมายบุคคลนัน
+ ให ้ดํารงตําแหน่งในระดับหัวหน ้าหรือระดับบริหาร
ผู ้จัดการและหัวหน ้าจะต ้องไม่ตอบโต ้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาคนใดๆ
ก็ตามทีท
 ําการรายงานพฤติกรรมทีไ ม่ถก
ู ต ้องตามหลักจริยธรรม การตอบโต ้ดังกล่าวใดๆ
+ สุดการจ ้างงานในทันที
อาจส่งผลให ้สิน
บทบาทของสมาชิกทีมงานทุกคน
สมาชิกทีมงานจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
 นไขการจ ้างงาน รวมถึงข ้อห ้ามตามข ้อกําหนด
และข ้อควรปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของบริษัทอีกด ้วย
สมาชิกทีมงานทุกคนควรรายงานการละเมิดหลักปฏิบัตด
ิ ังกล่าวผ่านช่องทางการรายงานตามปกติ
รายงานดังกล่าวจําเป็ นต ้องได ้รับการเก็บเป็ นความลับ
และรายงานต่อเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดของบริษัท อย่างไรก็ตาม
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หากสมาชิกทีมงานต ้องการรายงานพฤติกรรมทีไ ม่ถก
ู ต ้องตามหลักจริยธรรมทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน โดยไม่ระบุตัวตนและเป็ นความลับ
บริษัทได ้จัดตัง+ บริการโทรศัพท์สายด่วนขึน
+ เพือ
 รองรับความต ้องการดังกล่าว โดยสามารถติดต่อได ้ตลอด 24 ชัว โมง
ทุกวัน ไม่เว ้นวันหยุดราชการ ทัง+ นี+
่ งทางการรายงานต่อเจ ้าหน ้าทีร ะดับหัวหน ้าตามความเหมาะสมสําหรับการอ
สายด่วนนีไ+ ม่ได ้มีวัตถุประสงค์เพือ
 ใช ้แทนทีช
 อ
ภิปรายเกีย
 วกับพฤติกรรมด ้านจริยธรรม
 ว่าตนเองถูกมอบหมายงานทีเ ป็ นการละเมิดต่อนโยบายนี+
หากสมาชิกทีมงานคนใดเชือ
สมาชิกดังกล่าวสามารถยืน
 ข ้อร ้องเรียนต่อหัวหน ้าของตน เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด
หรือผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace
หากมีการพิจารณาแล ้วเห็นว่าสมาชิกทีมงานถูกดําเนินการด ้านการจ ้างงานใดๆ อย่างไม่เหมาะสม
ิ ธิขอให ้ดําเนินการแก ้ไขตามความเหมาะสม
โดยเป็ นการละเมิดต่อนโยบายนี+ สมาชิกดังกล่าวจะมีสท
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คําอธิบายเกีย
" วก ับหน้าทีค
" วามร ับผิดชอบของเจ้าหน้าทีฝ
" ่ ายกําก ับดูแลการปฏิบ ัติตามข้อกําหนด
บริษัทจะแต่งตัง+ บุคคลทีม
 ห
ี น ้าทีร ับผิดชอบในการบริหารจัดการนโยบายการไม่ตอบโต ้ของบริษัทสําหรับสมาชิกทีมงาน
ื ตําแหน่งงงานว่า "เจ ้าหน ้าทีฝ
บุคคลดังกล่าวมีชอ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด"
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะรายงานข ้อกําหนดต่อคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายตรวจสอบของค
ณะผู ้บริหารของบริษัท เกีย
 วกับประเด็นใดๆ ทีเ กิดขึน
+ ภายใต ้นโยบายดังกล่าว
และตามคําอธิบายเกีย
 วกับหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบนี+
หน ้าทีค
 วามรับผิดชอบของเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดภายใต ้นโยบายนี+ ประกอบด ้วย:

•

การบริหารจัดการ การดําเนินการ และการควบคุมดูแลให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนีอ
+ ย่างต่อเนือ
 ง

•

การกําหนดและบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ
เพือ
 ให ้แน่ใจว่าข ้อร ้องเรียนของสมาชิกทีมงานจะได ้รับการรวบรวม ตรวจสอบโดยทันที
แก ้ไขตามความเหมาะสม และเก็บรักษาข ้อมูลไว ้

•

การพร ้อมทีจ
 ะอภิปรายร่วมกับสมาชิกทีมงานเกีย
 วกับข ้อร ้องเรียนใดๆ ทีเ กิดขึน
+ หรือทีไ ด ้รับรายงาน

•

ในส่วนของข ้อร ้องเรียนจากสมาชิกทีมงานหรือบุคคลอืน
 ๆ ทีบ
 ริษัทได ้รับทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี
การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัท
การกําหนดและบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ เพือ
 ให ้มันใจว่าข ้อร ้องเรียนดังกล่าวจะได ้รับการรวบรวม
ตรวจสอบโดยทันที แก ้ไขตามความเหมาะสม และเก็บรักษาข ้อมูลไว ้
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะนํ าเสนอ
ข ้อร ้องเรียนดังกล่าวใดๆ ทีบ
 ริษัทได ้รับต่อคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายตรวจสอบของคณะผู ้บริหารของบริษัท

•

ในส่วนของข ้อร ้องเรียนจากสมาชิกทีมงานทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
รวมถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัท การกําหนดและบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ
เพือ
 ช่วยให ้สมาชิกทีมงานสามารถยืน
 ข ้อร ้องเรียนและข ้อกังวลได ้อย่างเป็ นความลับโดยไม่ระบุตัวตน
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะนํ าเสนอข ้อร ้องเรียนดังกล่าวใดๆ
ทีบ
 ริษัทได ้รับต่อคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายตรวจสอบของคณะผู ้บริหารของบริษัท

•

การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลการฝึ กอบรมของบริษัท
และโครงการด ้านการศึกษาทีไ ด ้รับการออกแบบเพือ
 ให ้แน่ใจว่าสมาชิกทีมงานของบริษัททีม
 อ
ี ํานาจในการสัง กา
รสมาชิกทีมงานคนอืน
 ๆ หรือบุคคลทีม
 ส
ี ว่ นเกีย
 วข ้องในการบริหารจัดการนโยบายของบริษัท ตระหนักถึงนโยบาย
ทราบว่าสามารถขอให ้เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดเข ้ามามีสว่ นร่วมในเรือ
 งใดๆ
ก็ตามทีเ กีย
 วข ้องกับนโยบายเมือ
 เกิดเหตุการณ์ขน
ึ+
(รวมถึงการแจ ้งแก่เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดเกีย
 วกับข ้อร ้องเรียนทุกเรือ
 งทีม
 ข
ี น
ึ+ )
และได ้รับการฝึ กอบรมเกีย
 วกับการจัดการอย่างเหมาะสมต่อข ้อร ้องเรียนของสมาชิกทีมงานทีค
 รอบคลุมภายใต ้น
โยบายนี+

เพือ
 ให ้แน่ใจว่าคณะกรรมการดูแลการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัททีม
 ห
ี น ้าทีร ับผิดชอบในการจัดเตรียมและตรวจสอบการยืน
 เรื
องต่อสาธารณชนของบริษัทและการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนอืน
 ๆ
รับทราบเกีย
 วกับข ้อร ้องเรียนดังกล่าวทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
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ิิ
หรือแนวทางปฏิบัตในการเปิ
ดเผยข ้อมูลของบริษัททีด
 ําเนินการโดยสมาชิกทีมงานหรือบุคคลอืน
 ๆ
เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะทําหน ้าทีเ ป็ นสมาชิกของคณะกรรมการดูแลการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริ
ษั ท
และจะนํ าเสนอสําเนาหรือสรุปข ้อร ้องเรียนแต่ละเรือ
 งทีไ ด ้รับต่อคณะกรรมการดูแลการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัทอย่างน ้อยห
นึง ครัง+ ต่อไตรมาส
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เอกสาร A
ํ หร ับนโยบายการไม่ตอบโต้ของบริษ ัท
เอกสารประกอบสา
กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนทีเ" กีย
" วข้องก ับด้านการบ ัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
สําหรับการรายงานข ้อร ้องเรียนอย่างเป็ นความลับโดยไม่ระบุตัวตนทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี การตรวจสอบ
 มายเลขโทรศัพท์ 1-(888) 270-5942
และการควบคุมภายใน สมาชิกทีมงานควรโทรติดต่อ The Network ทีห
ซึง เป็ นบริการทีด
 ําเนินการอย่างเป็ นความลับโดยบุคคลภายนอกสําหรับการรายงานกิจกรรมทีไ ม่ถก
ู ต ้องตามหลักจริยธรรม
 วชาญการสัมภาษณ์ของ The Network
ผู ้เชีย
ได ้รับการฝึ กอบรมเป็ นพิเศษในการตอบรับโทรศัพท์เกีย
 วกับกิจกรรมทีไ ม่ถก
ู ต ้องตามหลักจริยธรรม
 วชาญการสัมภาษณ์ทส
ทัง+ นีผ
+ ู ้เชีย
ี ามารถพูดภาษาอังกฤษและสเปนได ้จะพร ้อมให ้บริการเสมอ
 วชาญการสัมภาษณ์สามารถเข ้าถึงบริการการแปลได ้มากกว่า 150 ภาษา
ผู ้เชีย
สายด่วนการกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดจะพร ้อมให ้บริการตลอด 24 ชัว โมง ทุกวัน ไม่เว ้นวันหยุดราชการ
โปรดทราบว่าโทรศัพท์ทก
ุ สายจะได ้รับการตอบรับโดยบุคคลจริง และจะไม่มก
ี ารบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์
และไม่สามารถติดตามได ้
ผู ้โทรจะมีตัวเลือกในการไม่ระบุตัวตนของตนเอง หากผู ้โทรต ้องการทีจ
 ะไม่ระบุตัวตนของตนเอง
พวกเขาจะได ้รับการระบุตัวตนเป็ นรหัสตัวเลขแทน เพือ
 ให ้สามารถโทรกลับและสอบถามเพือ
 การติดตามผลได ้
+ นะตลอดการโทรติดต่อและจะได ้รับการสอบถามด ้วยคําถามทีเ หมาะสมจากผู ้เชีย
 วชาญการสัมภาษณ์
ผู ้โทรจะได ้รับการชีแ
เป็ นเรือ
 งสําคัญทีผ
 ู ้โทรจะต ้องให ้รายละเอียดมากทีส
 ด
ุ เท่าทีจ
 ะเป็ นไปได ้
+
ผู ้โทรจะได ้รับข ้อมูลวันทีท
 พ
ี วกเขาสามารถโทรกลับได ้ และจะได ้รับรายงานการติดตามผล เมือ
 การโทรเสร็จสิน
รายงานจะถูกสร ้างขึน
+ และส่งไปยังผู ้อํานวยการฝ่ ายการตรวจสอบภายในซึง ได ้รับการแต่งตัง+ ให ้เป็ นเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแ
ลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดทีม
 ห
ี น ้าทีร ับผิดชอบในการบริหารจัดการกระบวนการดังกล่าวนี+
ผู ้โทรจะได ้รับการสนับสนุนให ้โทรกลับเพือ
 ทําการติดตามผล เนือ
 งจากในกรณีทจ
ี ําเป็ นต ้องได ้รับข ้อมูลเพิม
 เติม
นีจ
 ะเป็ นโอกาสสําหรับพวกเขาในการให ้รายละเอียดเหล่านี+
สมาชิกทีมงานทีร ายงานถึงการละเมิดนโยบายบริษัทและ/หรือพฤติกรรมทีไ ม่ถก
ู ต ้องตามหลักจริยธรรมซึง อาจเกิดขึน
+
จะไม่ได ้รับการตอบโต ้และจะถูกเก็บไว ้เป็ นความลับมากทีส
 ด
ุ เท่าทีจ
 ะทําได ้ตามทีก
 ฎหมายและนโยบายของบริษัทกําหนด
ไว ้ เพือ
 อํานวยความสะดวกในการสอบสวนตามความเหมาะสม ทัง+ นีร+ ายงานจะได ้รับการสอบสวนเป็ นการภายใน
โดยมีการปรึกษาร่วมกับทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัท ข ้อร ้องเรียนทัง+ หมดทีเ กีย
 วข ้องกับด ้านการบัญชี
การควบคุมภายใน
หรือการตรวจสอบจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายการตรวจสอบโดยเร็วทีส
 ด
ุ เท่าทีจ
 ะทําได ้หลังจากได ้รั
บเรือ
 งจาก The Network

17

ภาคผนวก I

HEICO CORPORATION
นโยบายเกีย
" วก ับการทุจริต
ความเป็นมา
นโยบายเกีย
 วกับการทุจริตของบริษัทได ้รับการกําหนดขึน
+ เพือ
 ส่งเสริมให ้มีการพัฒนามาตรการควบคุมทีจ
 ะช่วยในการตรวจ
สอบและป้ องกันการทุจริตต่อ HEICO Corporation รวมถึงบริษัทสาขา (บริษัท)
ทัง+ นีบ
+ ริษัทมีวัตถุประสงค์เพือ
 ส่งเสริมพฤติกรรมภายในองค์กรให ้มีความสอดคล ้องกันโดยการให ้แนวทางเกีย
 วกับคําจํากัด
ความ บทบาท และหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบ รวมถึงการรายงานการทุจริต
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายนีจ
+ ะบังคับใช ้กับการปฏิบัตท
ิ ไี ม่เป็ นไปตามระเบียบปกติ
หรือการปฏิบัตท
ิ น
ี ่าสงสัยว่าเป็ นการปฏิบัตท
ิ ไี ม่เป็ นไปตามระเบียบทีเ กีย
 วข ้องกับพนักงาน รวมถึงผู ้ถือหุ ้น ทีป
 รึกษา
ผู ้จําหน่าย และผู ้รับเหมา

กิจกรรมทีจ
 ําเป็ นในการสอบสวนใดๆ จะต ้องดําเนินการโดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาในการทํางาน ตําแหน่ง/คํานํ าหน ้าชือ
หรือความสัมพันธ์กับบริษัทของผู ้ต ้องสงสัยว่ากระทําผิด
คําจําก ัดความของการทุจริต
การทุจริตคือการดําเนินการหรือการละเว ้นการดําเนินการโดยเจตนาใดๆ ทีม
 วี ัตถุประสงค์เพือ
 หลอกลวงบุคคลอืน
 ๆ
ให ้ตกเป็ นเหยือ
 ทําให ้ต ้องได ้รับความสูญเสีย และ/หรือทําให ้ผู ้กระทําผิดได ้รับผลประโยชน์
การทุจริตอาจอยูใ่ นรูปแบบของการรายงานทางการเงินทีไ ม่ถก
ู ต ้องตามความจริง การจัดการสินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสม
และการใช ้จ่ายทีไ ม่เหมาะสมหรือไม่ได ้รับอนุญาต ทัง+ นีก
+ ารทุจริตอาจเกิดขึน
+ ได ้โดยมีหนึง หรือหลายรูปแบบต่อไปนี:+


รายงานทางการเงินทีเ ป็ นการทุจริต – การแก ้ไขเปลีย
 นแปลงข ้อมูลทางการเงินโดยเจตนา
่ ลต่อไปนี:+
รวมถึงงบการเงินซึง อาจนํ าไปสูผ
a)
b)
c)
d)
e)
f)



รายได ้และ/หรือรายจ่ายทีม
 ก
ี ารรายงานอย่างไม่เหมาะสม;
จํานวนเงินในงบดุล รวมถึงเงินสํารองทีม
 ก
ี ารแสดงอย่างไม่เหมาะสม;
การเปิ ดเผยข ้อมูลทีม
 ก
ี ารปกปิ ดข ้อเท็จจริงและ/หรือได ้รับการปรับปรุงอย่างไม่เหมาะสม;
การปิ ดบังการดําเนินการกับสินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสม;
การปิ ดบังใบเสร็จและรายจ่ายทีไ ม่ได ้รับอนุญาต; และ
+ การจําหน่าย และ/หรือการใช ้สินทรัพย์
การปิ ดบังการซือ

การจัดการสินทรัพย์อย่างไม่เหมาะสม – การโจรกรรมหรือการใช ้สินทรัพย์ทม
ี ต
ี ัวตน (เงินสด สินค ้าคงคลัง)
และไม่มต
ี ัวตน (ผลิตภัณฑ์ทเี ป็ นกรรมสิทธิh ข ้อมูลลูกค ้า)
่ วามสูญเสียทีม
ในทางทีผ
 ด
ิ ซึง อาจนํ าไปสูค
 น
ี ัยสําคัญต่อบริษัท



 –
การคอรัปชัน
ื สัตย์ซงึ อาจนํ าไปสูก
่ ารชําระเงินเพือ
การดําเนินการทีแ
 สดงถึงความไม่ซอ
 เป็ นสินบนและของกํานัลแก่บริษัท
บุคคลในภาคเอกชน และ/หรือเจ ้าหน ้าทีข
 องรัฐ การรับสินบนและเงินส่วนแบ่งทีผ
 ด
ิ กฎหมาย
รวมถึงการช่วยและการสนับสนุนการกระทําทีเ ป็ นการทุจริตโดยฝ่ ายอืน
 ๆ

บทบาท/หน้าทีค
" วามร ับผิดชอบ
ผู ้บริหารมีหน ้าทีร ับผิดชอบในการตรวจจับและป้ องกันมิให ้เกิดการทุจริต การจัดการอย่างไม่เหมาะสม
และการปฏิบัตท
ิ ไี ม่เป็ นไปตามระเบียบปกติอน
ื ๆ
ื สัตย์หรือทุจริตในทัน
พนักงานทุกคนมีหน ้าทีร ับผิดชอบในการรายงานเกีย
 วกับกิจกรรมทีน
 ่าสงสัยว่าเป็ นการกระทําทีไ ม่ซอ
ทีเมือ
 รับทราบ การปฏิบัตท
ิ ไี ม่เป็ นไปตามระเบียบปกติใดๆ ทีไ ด ้รับการตรวจจับหรือน่าสงสัย
จะต ้องทําการรายงานในทันทีโดยทางสายด่วนทีเ ป็ นความลับและไม่ระบุตัวตน ต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ของส่วนธุรกิจ HAHC/HETC ทีเ กีย
 วข ้อง
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ทุกเหตุการณ์จะได ้รับการสอบสวนโดยทีป
 รึกษาทัวไปและเจ ้าหน ้าทีอ
 น
ื ๆ
โดยทีย
 ังคงไม่มก
ี ารระบุตัวตนและถูกเก็บเป็ นความลับ
ผลการสอบสวน
+ สุดการจ ้างงาน
ในกรณีทไี ด ้รับการยืนยันแล ้วว่ามีการกระทํากิจกรรมทุจริตทางการเงินเกิดขึน
+ จริง จะมีผลทําให ้สิน
เนือ
 งจากบริษัทสนับสนุนนโยบาย "การยอมรับไม่ได ้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด" สําหรับการทุจริต
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เอกสารยืนย ันการร ับทราบนโยบายเกีย
" วก ับการทุจริต
(ดําเนินการเป็ นรายปี โดยพนักงานทุกคน)
ข ้าพเจ ้าได ้รับและอ่านนโยบายเกีย
 วกับการทุจริตของ HEICO แล ้วและมีความเข ้าใจในแนวทางของนโยบาย
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าข ้าพเจ ้าจะต ้องลงนามในเอกสารยืนยันการได ้รับนโยบายเกีย
 วกับการทุจริตฉบับล่าสุดนีเ+ ป็ นรายปี
พร ้อมกับการยืนยันการรับทราบเกีย
 วกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจตามทีบ
 ริษัทร ้องขอ
หากข ้าพเจ ้ามีข ้อสงสัยใดๆ เกีย
 วกับความหมายหรือการบังคับใช ้นโยบายเกีย
 วกับการทุจริตนี+
ข ้าพเจ ้าทราบว่าข ้าพเจ ้าสามารถปรึกษาผู ้จัดการหรือหัวหน ้าของข ้าพเจ ้า ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมาย
หรือสายด่วนทีเ ป็ นความลับโดยไม่ระบุตัวตนตามความเหมาะสม
โดยทีข
 ้าพเจ ้าทราบว่าข ้อสงสัยหรือรายงานของข ้าพเจ ้าเกีย
 วกับแหล่งข ้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว ้เป็ นความลับ
ลงนาม ____________________________________________
 พนักงาน ________________________________________
ชือ
บริษัทสาขาและฝ่ าย __________________________________
วันที ____________________
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ภาคผนวก II

HEICO CORPORATION
ํ หร ับเจ้าหน้าทีก
หล ักจริยธรรมสา
" ารเงินอาวุโสและเจ้าหน้าทีอ
" น
ื" ๆ
J ะได้ร ับการแจ้งเตือนเป็นรายปี )
(สมาชิกทีมงานทีจ
" า
ํ เป็นต้องทําแบบสอบถามนีจ
เจ ้าหน ้าทีก
 ารเงินอาวุโสและเจ ้าหน ้าทีร ะดับสําคัญอืน
 ๆ ทีเ กีย
 วข ้องกับประเด็นเรือ
 งการเงิน ("เจ ้าหน ้าที" )
มีบทบาทสําคัญในการควบคุมดูแลองค์กร ในฐานะทีเ ป็ นส่วนหนึง ของทีมผู ้นํ าของ HEICO
เจ ้าหน ้าทีไ ด ้รับมอบอํานาจทัง+ ในเรือ
 งหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบและอํานาจในการปกป้ อง สร ้างความสมดุล
และรักษาผลประโยชน์ของผู ้มีผลประโยชน์รว่ มของบริษัท รวมถึงผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า สมาชิกทีมงาน และซัพพลายเออร์
เจ ้าหน ้าทีม
 ห
ี น ้าทีด
 ําเนินการตามความรับผิดชอบนีโ+ ดยการกําหนดและบังคับใช ้นโยบายและกระบวนการตามทีไ ด ้รับการว่า
จ ้างให ้ดําเนินการในองค์กรทางการเงินของบริษัท และโดยการแสดงให ้เห็นถึงสิง ต่อไปนี:+
I.

ื สัตย์และถูกต ้องตามหลักจริยธรรม
การดําเนินการทีซ
 อ
ื สัตย์และถูกต ้องตามหลักจริยธรรมตามมาตรฐานระดับ
เจ ้าหน ้าทีจ
 ะแสดงและสนับสนุนให ้มีการดําเนินการทีซ
 อ
สูงสุดโดยการกําหนดและการดําเนินนโยบายและกระบวนการที:
•

 สัตย์ทางวิชาชีพในทุกแง่มม
ส่งเสริมและให ้รางวัลตอบแทนต่อความซือ
ุ ขององค์กรทางการเงิน
โดยการกําจัดการกีดกัน
+ และข ้อขัดขวางไม่ให ้เกิดพฤติกรรมทีแ
 สดงถึงความรับผิดชอบ เช่น
การขูเ่ ข็ญ ความเกรงกลัวการถูกตอบโต ้
หรือการสร ้างความแปลกแยกจากองค์กรทางการเงินดังกล่าวหรือจากบริษัทเอง

•

ห ้ามและกําจัดการดูเหมือนว่าอาจเกิดขึน
+ หรือการเกิดขึน
+ ของข ้อขัดแย ้งระหว่างสิง ทีเ ป็ นผลประโย
ชน์ทด
ี ท
ี ส
ี ด
ุ ของบริษัทและสิง ทีอ
 าจส่งผลให ้สมาชิกขององค์กรทางการเงินดังกล่าว
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีท
 างการเงินและเจ ้าหน ้าทีอ
 น
ื ๆ ได ้รับผลประโยชน์สว่ นตัว

•

ระบุกลไกสําหรับสมาชิกขององค์กรทางการเงินในการแจ ้งให ้ผู ้บริหารระดับอาวุโสทราบเกีย
 วกับ
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายและกระบวนการต่างๆ
ื สัตย์และถูกต ้องตามหลักจริยธรรม
ทีเ ป็ นการควบคุมดูแลพฤติกรรมทีซ
 อ

•

II.

 สาร
แสดงให ้เห็นถึงการสนับสนุนเป็ นการส่วนตัวต่อนโยบายและกระบวนการดังกล่าวผ่านการสือ
ิ+
ตามกําหนดเวลาเพือ
 เน ้นยํ+าถึงมาตรฐานตามหลักจริยธรรมเหล่านีตลอดทั
วทัง+ องค์กรทางการเงิน

บันทึกข ้อมูลทางการเงินและรายงานตามกําหนดเวลา
เจ ้าหน ้าทีจ
 ะจัดตัง+ และจัดการระบบการรายงานและการดําเนินธุรกรรมของบริษัท เพือ
 ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า:

•

การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจได ้รับการอนุญาตอย่างเหมาะสม
และมีการบันทึกรายละเอียดทัง+ หมดอย่างถูกต ้องแม่นยําในสมุดบัญชีและบันทึกข ้อมูลของบริษัท
ตามหลักการด ้านการบัญชีทไี ด ้รับการยอมรับโดยทัวไป (GAAP) ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงนโยบายด ้านการเงินของบริษัททีก
 ําหนดขึน
+
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•

การเก็บรักษาหรือการกําจัดทิง+ บันทึกข ้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสมจะต ้องสอดคล ้องกับนโยบา
ยทางการเงินของบริษัททีก
 ําหนดขึน
+
และข ้อกําหนดตามกฎหมายทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้และข ้อบังคับต่างๆ ทีม
 ก
ี ารกํากับดูแล

•

 สารและรายงานทางการเงินตามกําหนดเวลา (ต่อทัง+ ภายในและภายนอก)
การสือ
จะถูกนํ าเสนอในลักษณะทีเ ป็ นการส่งเสริมให ้เนือ
+ หาและความหมายมีความชัดเจนในระดับสูงสุด
เพือ
 ให ้ผู ้อ่านและผู ้ใช ้สามารถเล็งเห็นถึงความสําคัญและผลกระทบของเนือ
+ หาดังกล่าวได ้อย่างร
วดเร็วและแม่นยํา

•

ก่อนทีจ
 ะรับรองความถูกต ้องแม่นยําของข ้อมูลทางการเงินทีม
 ก
ี ารรายงานต่อสํานักงานบัญชีองค์
กรของบริษัท
ควรดําเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสมเพือ
 ให ้แน่ใจว่ามีความสอดคล ้องกับข ้อกําหนดการรา
ยงานทางการเงินภายในทัง+ หมด และการไม่ปฏิบัตต
ิ ามการทําธุรกรรมตามปกติใดๆ
จะต ้องได ้รับการอภิปรายและตรวจสอบจากเจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายควบคุมดูแลองค์กรหรือประธานฝ่ ายกา
รเงิน ก่อนทีจ
 ะจัดทํารายงานทางการเงินขัน
+ สุดท ้าย

III.

การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข ้อบังคับทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้
เจ ้าหน ้าทีจ
 ะกําหนดและคงไว ้ซึง กลไกต่างๆ เพือ
 :
•

ให ้ความรู ้แก่สมาชิกขององค์กรทางการเงินเกีย
 วกับกฎหมายของท ้องถิน
 รัฐ หรือประเทศ ข ้อบังคับ
หรือกระบวนการบริหารจัดการใดๆ
ทีส
 ง่ ผลต่อการดําเนินงานขององค์กรทางการเงินและบริษัทโดยทัวไป

•

ตรวจสอบการกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของสมาชิกขององค์กรทางการเงินเพือ
 ให ้สอดค
ล ้องกับกฎหมายของท ้องถิน
 รัฐ หรือประเทศ ข ้อบังคับ หรือกฎระเบียบการบริหารจัดการใดๆ
ทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้

•

ระบุ รายงาน และแก ้ไขอย่างรวดเร็ว หากตรวจพบว่ามีการละเมิดกฎหมายของท ้องถิน
 รัฐ
หรือประเทศ หรือข ้อบังคับทีม
 ผ
ี ลบังคับใช ้

IV.

ทําการรายงานภายในถึงการละเมิดต่อหลักปฏิบัตโิ ดยทันที
ในกรณีทพ
ี บการละเมิดหลักจริยธรรมนี+ ควรทําการรายงานต่อประธานฝ่ ายการเงิน

ทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษัท เจ ้าหน ้าทีก
 ํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด
หรือแจ ้งโดยไม่ระบุตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนทีไ ม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการของบริษัทโดยทันที
หลังจากนัน
+ จะมีการสอบสวนเกีย
 วกับการกระทําดังกล่าวในทันที
+ สุดการจ ้างงาน
และผลลัพธ์ทเี กิดขึน
+ อาจส่งผลให ้มีการสิน
 บริษัทสาขา หรือชือ
 บริษัท) ข ้าพเจ ้า
ในบทบาทของข ้าพเจ ้าในฐานะเจ ้าหน ้าที ____________________________(ชือ
ขอรับรองว่าข ้าพเจ ้ายึดถือปฏิบัตแ
ิ ละสนับสนุนหลักการและหน ้าทีค
 วามรับผิดชอบข ้างต ้น
เกีย
 วกับการควบคุมดูแลการดําเนินการทางจริยธรรมและวิชาชีพของข ้าพเจ ้า
ลงนาม________________________________________________
 เจ ้าหน ้าที ___________________________________________
ชือ
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บริษัทสาขา ____________________________________________

23

วันที_
 _____________________

ภาคผนวก III

แบบสอบถามเกีย
" วก ับความข ัดแย้งด้านผลประโยชน์
J ะได้ร ับการแจ้งเตือนเป็นรายปี )
(สมาชิกทีมงานทีจ
" า
ํ เป็นต้องทําแบบสอบถามนีจ
โปรดดูคําจํากัดความของคําศัพท์ทแ
ี นบมาด ้วยเพือ
 ตอบคําถามต่อไปนี:+
1.

คุณหรือบุคคลทีเ กีย
 วข ้องกับคุณถือครองผลประโยชน์ ทัง+ ทางตรงหรือทางอ ้อม ในลักษณะเป็ นรายบุคคล
บริษัท หรือองค์กรที
(a)

แข่งขันหรือสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได ้ว่าจะทําการแข่งขันกับบริษัทใช่หรือไม่
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____

(b)

จัดหาหรือสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได ้ว่าจะทําการจัดหาสินค ้า วัสดุ
ิ ประเภทใดๆ ให ้แก่บริษัทใช่หรือไม่
บริการหรือทรัพย์สน
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____

(c)

บริษัทเป็ นผู ้จัดหาหรือสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได ้ว่าจะทําการจัดหาสินค ้า วัสดุ
ิ ประเภทใดๆ ให ้ใช่หรือไม่
บริการหรือทรัพย์สน
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____

2.

+ ให ้เช่า หรือได ้รับใบอนุญาตเกีย
ิ
คุณหรือบุคคลทีเ กีย
 วข ้องกับคุณได ้ขาย ซือ
 วกับผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สน
ิ ส่วนตัว มีตัวตน หรือไม่มต
(อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สน
ี ัวตน) หรือบริการให ้แก่หรือจากบริษัท
่ ารทําธุรกรรมอืน
หรือเข ้าสูก
 ใดกับบริษัททัง+ ทางตรงหรือทางอ ้อมใช่หรือไม่
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____

3.

ญาติคนหนึง คนใดของคุณได ้รับการว่าจ ้างโดยบริษัทใช่หรือไม่
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____
หากใช่ โปรดระบุ -

4.

 ___________________
ชือ

ตําแหน่ง _________________

___________________

_________________

คุณหรือญาติทใี กล ้ชิดของคุณได ้รับการชําระเงิน หรือสัญญาทีจ
 ะได ้รับการชําระเงินในภายหลังจาก
ซัพพลายเออร์หรือลูกค ้าของบริษัทหรือตัวแทนใดๆ ของซัพพลายเออร์หรือลูกค ้าของบริษัทใช่หรือไม่
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____
 ของบุคคลหนึง หรือหลายคนทีค
หากคําตอบสําหรับคําถามข ้างต ้นนีค
+ อ
ื ใช่ โปรดระบุรายชือ
 ณ
ุ ได ้รับสิง ใดๆ
คําอธิบายโดยย่อของสิง ทีไ ด ้รับ (ไม่เกิน 3 คํา) และมูลค่าโดยประมาณ

5.
คุณมีความสัมพันธ์หรือการทําธุรกรรมอืน
 ใดทีเ มือ
 พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแ
ล ้วพบว่าอาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งด ้านผลประโยชน์ใช่หรือไม่
ใช่ _____ ไม่ใช่ _____
ลายเซ็นของพนักงาน ____________________________________
 ตัวบรรจง ___________________________________________
ชือ
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วันที ____________________

บริษัทสาขา ___________________________________________

25

ตําแหน่ง __________________

ั
คําจําก ัดความของคําศพท์
บุคคลทีเ กีย
 วข ้อง
1.

บุคคล บริษัท องค์กร หรือองค์การใดๆ ทีพ
 นักงานเป็ นเจ ้าหน ้าทีห
 รือพันธมิตร
หรือเป็ นเจ ้าของผู ้ได ้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ ้อมในหลักทรัพย์หุ ้นทุนไม่วา่ ประเภทใดๆ
เป็ นจํานวนร ้อยละสิบหรือมากกว่านัน
+ หรือ

2.

กองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์อน
ื ๆ
ทีพ
 นักงานมีผลประโยชน์รว่ มเป็ นจํานวนมากหรือบุคคลดังกล่าวทําหน ้าทีเ ป็ นทรัสตีหรือทีค
 ล ้ายคลึงกัน หรือ

3.

บุตร ธิดา พีห
 รือน ้องชาย พีห
 รือน ้องสาว หรือบิดามารดาของพนักงานหรือของคูส
่ มรสของพนักงาน
คูส
่ มรสของพนักงาน และญาติใดๆ
ของพนักงานหรือคูส
่ มรสของญาติของพนักงานทีพ
 ักอาศัยในบ ้านเดียวกันกับพนักงาน

คําว่า “บุคคลทีเ กีย
 วข ้อง” ไม่รวมถึงธนาคาร บริษัททรัสต์ หรือบริษัทประกันภัย หรืออืน
 ๆ เช่น
สถาบันการเงินภายใต ้การควบคุมของรัฐหรือรัฐบาลส่วนกลาง

ผลประโยชน์
พนักงานถือว่าเป็ นผู ้ถือ “ผลประโยชน์” ในลักษณะเป็ นรายบุคคล บริษัท หรือองค์กร
หากพนักงานดังกล่าวหรือบุคคลทีเ กีย
 วข ้องกับพนักงาน:
1.

ิ ของบุคคล บริษัท
เป็ นเจ ้าของผลประโยชน์ในธุรกิจหรือทรัพย์สน
หรือองค์กรดังกล่าวโดยทางตรงหรือทางอ ้อม หรือ

2.

ิ ประเภทใดๆ ให ้แก่บค
จัดหาสินค ้า วัสดุ บริการ ทรัพย์สน
ุ คล บริษัท หรือองค์กรดังกล่าว หรือ

3.

อยูใ่ นฐานะเป็ นลูกหนีห
+ รือเจ ้าหนี+ (ไม่นับรวมผู ้ฝากเงินในสถาบันธนาคารทีถ
 ก
ู ต ้องตามกฎหมาย) พนักงาน
ตัวแทน ผู ้แทน เจ ้าหน ้าที กรรมการบริษัท หรือทีป
 รึกษาของบุคคล บริษัท หรือองค์กรดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพือ
 เหตุผลในเชิงปฏิบัต ิ บุคคลจะไม่ถอ
ื ว่ามี "ผลประโยชน์" หาก:
1.

ในรายองค์กร หากบุคคลนัน
+ เป็ นเจ ้าของน ้อยกว่า 1% ของหลักทรัพย์ประเภทหนึง ทีอ
 อกโดยองค์กรดังกล่าว
หากองค์กรนัน
+ เป็ นบริษัทมหาชน และหากหลักทรัพย์นัน
+ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ทเี ป็ นทีร ู ้จัก
+ ขายผ่านเคาน์เตอร์และมักมีการกล่าวถึงในรายการทีต
หรือหากมีการซือ
 พ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่ใน The Wall Street
Journal
+ หลักทรัพย์นัน
ยกเว ้นในกรณีทบ
ี ค
ุ คลดังกล่าวซือ
+ มาโดยทราบถึงการต่อรองนัน
+ เป็ นอย่างดีหรืออยูใ่ นระหว่างกา
รดําเนินการระหว่างบริษัทและองค์กรดังกล่าว
ซึง องค์กรนัน
+ อาจกลายเป็ นซัพพลายเออร์หรืออาจได ้รับการจัดหาจากบริษัท
+ หุ ้นทุนหรือมีสถานภาพทางการเงินทีเ กีย
หรือบริษัทอาจเข ้าซือ
 วข ้องกับองค์กรดังกล่าว หรือ
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2.

ในรายบุคคล บริษัท หรือองค์กร หากผลประโยชน์เพียงประกอบด ้วยการจ ้างงานของบุคคล บริษัท
หรือองค์กรนัน
+ โดยบุคคลทีเ กีย
 วข ้อง ในตําแหน่งเสมียนหรือตําแหน่งอืน
 ๆ ทีไ ม่ใช่ระดับบริหาร

บริษัท
คําว่า “บริษัท” หมายถึง HEICO Corporation และบริษัทในเครือ ส่วนธุรกิจ และบริษัทสาขาแต่ละแห่ง
ความสัมพันธ์หรือการดําเนินธุรกรรมอืน
 ๆ
คําศัพท์คํานีจ
+ ะหมายรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการค ้าขายทีด
 ําเนินอยูเ่ กีย
 วกับหลักทรัพย์ของ HEICO Corporations
+ หลักทรัพย์ในบริษัททีม
+ โดย HEICO Corporation;
การซือ
 ก
ี ารอภิปรายถึงการเข ้าซือ
+ ทรัพย์สน
ิ ทีเ ป็ นผลประโยชน์ตอ
การเข ้าซือ
่ HEICO Corporation และการยอมรับของขวัญ ความบันเทิง
หรือสิทธิพเิ ศษจํานวนมาก
การชําระเงิน
การมอบสิง ใดๆ ทีม
 ม
ี ล
ู ค่า รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเงินสด การเลีย
+ งอาหาร หรืออาหาร หลักทรัพย์
ตราสารทางการเงิน พันธบัตร สินค ้า การใช ้อสังหาริมทรัพย์ การใช ้ยานยนต์ การใช ้เครือ
 งบิน
การใช ้ผลิตภัณฑ์อน
ื ๆ การท่องเทีย
 วและค่าใช ้จ่ายเกีย
 วกับการท่องเทีย
 ว
การชําระเงินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของพนักงาน
หรือในนามของญาติทใี กล ้ชิดของพนักงานในจํานวนทีม
 ากกว่า $100 โดยรวมจากซัพพลายเออร์หรือลูกค ้า
หรือฝ่ ายทีเ กีย
 วข ้องใดๆ ในช่วง 12 เดือนทีผ
 า่ นมา
หรือหากคุณวางแผนทีจ
 ะได ้รับในลักษณะเดียวกันนีใ+ นระหว่างช่วงสิบสองเดือนถัดไป บุคคลหรือธุรกิจใดๆ
ทีเ ป็ นเจ ้าของหรือจัดการโดยซัพพลายเออร์หรือลูกค ้า
หรือบุคคลทีอ
 ยูภ
่ ายใต ้การควบคุมทัวไปของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ถือเป็ นฝ่ ายทีเ กีย
 วข ้อง (ตัวอย่างเช่น
หากซัพพลายเออร์ XYZ และซัพพลายเออร์ QRS ต่างมีเจ ้าของรายเดียวกันคือ ABC Corp
ทัง+ สองฝ่ ายถือเป็ นฝ่ ายทีเ กีย
 วข ้อง และคุณควรเปิ ดเผยข ้อมูลการชําระเงินใดๆ ทีเ กินกว่า $100 สําหรับทัง+ ของฝ่ าย
XYZ และ QRS รวมกัน เนือ
 งจากทัง+ สองฝ่ ายไม่ถอ
ื ว่าเป็ นฝ่ ายทีแ
 ยกจากกัน) ของขวัญทีม
 ม
ี ล
ู ค่าเกินกว่า $100
ไม่จําเป็ นต ้องเป็ นการละเมิดนโยบายบริษัทเสมอไป แต่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ญาติทใี กล ้ชิด
บิดามารดา บุตร พีห
 รือน ้องชาย พีห
 รือน ้องสาว (รวมถึงพีน
 ้องร่วมสายเลือด พีน
 ้องบุญธรรม พีน
 ้องรับเลีย
+ ง และ
พีน
 ้องต่างบิดาหรือมารดา)
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ภาคผนวก IV

หล ักจริยธรรมและมาตรฐานเกีย
" วก ับหล ักการดําเนินธุรกรรม
ก ับร ัฐบาลสหร ัฐอเมริกา
J ะได้ร ับการแจ้งเตือนเป็นรายปี )
(สมาชิกทีมงานทีจ
" า
ํ เป็นต้องทําแบบสอบถามนีจ

ข ้าพเจ ้าขอรับรอง ณ ทีน
 วี+ า่ ข ้าพเจ ้าได ้อ่าน (หรืออ่านซํา+ ) เรือ
 งการดําเนินธุรกรรมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในหน ้า 9 ของ
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ HEICO Corporation
นอกจากนี+ ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า ในฐานะพนักงาน
ข ้าพเจ ้ามีหน ้าทีร ับผิดชอบรายบุคคลในการยึดถือปฏิบัตต
ิ ามหลักปฏิบัตแ
ิ ละมาตรฐานเหล่านี+
และมีหน ้าทีร ับผิดชอบต่อการรายงานถึงการละเมิดใดๆ ต่อหัวหน ้าของข ้าพเจ ้า
นอกจากนี+ ข ้าพเจ ้ารับทราบในฐานะผู ้จัดการและ/หรือหัวหน ้าว่า
ข ้าพเจ ้ามีหน ้าทีร ับผิดชอบในการดําเนินการทีส
 มเหตุสมผลซึง จําเป็ นในการควบคุมดูแลพนักงานทีข
 น
ึ+ ตรงต่อข ้าพเจ ้า
เพือ
 ให ้มันใจว่ามีการปฏิบัตต
ิ ามหลักปฏิบัตแ
ิ ละมาตรฐานเหล่านี+

ลายเซ็นของพนักงาน _______________________________________

วันที _____________________

 ตัวบรรจง _____________________________________________
ชือ
บริษัทสาขา _____________________________________________
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ตําแหน่ง __________________

ภาคผนวก V

เอกสารยืนย ันการร ับทราบเกีย
" วก ับหล ักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(ดําเนินการเป็นรายปี โดยสมาชิกทีมงานทุกคน)
ข ้าพเจ ้าได ้รับและอ่านหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ HEICO แล ้ว ข ้าพเจ ้าเข ้าใจถึงมาตรฐานและนโยบายต่างๆ
ทีร ะบุไว ้ในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนี+ รวมถึงนโยบายและกระบวนการเกีย
 วกับการไม่ตอบโต ้
และเข ้าใจว่าอาจจะมีนโยบายหรือกฎหมายเพิม
 เติมทีบ
 ังคับใช ้โดยเฉพาะกับตําแหน่งงานของข ้าพเจ ้าอีกด ้วย
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าข ้าพเจ ้าจะต ้องลงนามในเอกสารยืนยันการได ้รับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนีเ+ ป็ นรายปี ตามทีบ
 ริษัทร ้องขอ
หากข ้าพเจ ้ามีข ้อสงสัยใดๆ เกีย
 วกับความหมายหรือการบังคับใช ้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายใดๆ ของ HEICO
หรือข ้อกําหนดตามกฎหมายและข ้อบังคับต่างๆ ทีม
 ก
ี ารกํากับดูแลทีเ กีย
 วข ้องกับตําแหน่งงานของข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้าทราบว่าข ้าพเจ ้าสามารถปรึกษาผู ้จัดการหรือหัวหน ้าของข ้าพเจ ้า เจ ้าหน ้าทีฝ
 ่ ายกํากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนด
ผู ้อํานวยการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ HEICO Aerospace ทีป
 รึกษาฝ่ ายกฎหมาย
หรือสายด่วนทีเ ป็ นความลับโดยไม่ระบุตัวตนตามความเหมาะสม
โดยทีข
 ้าพเจ ้าทราบว่าข ้อสงสัยหรือรายงานของข ้าพเจ ้าเกีย
 วกับแหล่งข ้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว ้เป็ นความลับ
ลงนาม _________________________________________________
 พนักงาน _____________________________________________
ชือ
บริษัทสาขาและฝ่ าย _______________________________________
วันที __________________________________________________
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