CODE OF CONDUCT
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
สาหรับผู้บริหาร และพนักงาน

อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

อุดมการณ์
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) หรือ HEMP มีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงมีคณ
ุ ธรรม
ซึ่งทัง้ คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ ำยจัดกำร ตลอดจนพนักงำนทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิ และให้ควำมสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอตลอด
มำ คือ
• มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
HEMP มุ่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยควำมตัง้ ใจให้เกิดผลในทำงที่เป็ นเลิศเสมอ พนักงำนทุกระดับและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่ำเรำต้องทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ ควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถที่มีอยู่ ให้มำกยิ่งขึน้ ไปกว่ำเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่ เรียนรู ้ และศึกษำสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลำ เพื่อฟั นฝ่ ำอุปสรรค และก้ำวหน้ำต่อไปด้วยควำมมั่นคงยั่งยืน เพื่อผลที่ดี
ที่สดุ แก่ HEMP และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
>> แนวทำงปฏิบตั ิของพนักงำน <<
>> ทำงำนด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ ควำมรูค้ วำมสำมำรถ ด้วยควำมตัง้ ใจให้เกิดผล
ในทำงที่ดีกว่ำเสมอ เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็ นเลิศ โดยคำนึงถึงกำรผสำนประโยชน์และผลกระทบทุกด้ำน
ที่มีต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
>> ร่วมแรงร่วมใจในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่ำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
>> ทันโลกทันเหตุกำรณ์ และพร้อมที่จะผชิญกับสภำวะกำรณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ
• ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
HEMP มีควำมรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยได้รบั ควำมเป็ นธรรม กล่ำวคือ
o ให้ผใู้ ช้สินค้ำ และบริกำรได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้ำนคุณภำพ รำคำ และกำรบริกำร
o ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนกำรลงทุนในอัตรำที่เหมำะสม
o ให้พนักงำนได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี
o ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยได้รบั กำรปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรม
>> แนวทำงปฏิบตั ิของพนักงำน <<
>> ทำงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผูเ้ กี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยอย่ำงให้เกียรติ
จริงใจ เป็ นมิตรและเป็ นธรรม
>> ทำงำนโดยเสมอภำค ไม่แบ่งพวก รุน่ หรือสถำบัน
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
HEMP ถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำที่สดุ กำรที่บริษัทเจริญรุ่งเรืองมำได้ตรำบเท่ำทุกวันนีก้ ็เพรำะมีคน
เก่งและดีท่ีมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถและคุณธรรมเป็ นประกำรสำคัญ HEMP จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเข้ำทำงำน และ
พัฒนำคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภำวะกำรณ์ท่ีเปลี่ย นแปลงไปตลอดเวลำ ขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมผูกพันทำงใจให้
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พนักงำนมีควำมรักต่อบริษัท ทำให้พนักงำนเกิดควำมมั่นใจที่จะทำงำนเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำในอนำคตให้เติบโตไป
ด้วยกัน
>> แนวทำงปฏิบตั ิของพนักงำน <<
>> ทำงำนร่วมกันเสมือนพี่นอ้ ง ห่วงใย เอือ้ อำทร ยกย่องชมเชย แนะนำเพื่อให้กำลังใจกันและกัน
เคำรพควำมคิดเห็นของกันและกัน
>> ทำงำนเป็ นทีม และช่วยเหลือกัน
• ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
HEMP ปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้วย โดยคำนึงถึงหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม ทัง้ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
>> แนวทำงปฏิบตั ิของพนักงำน <<
>> มีจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยกำรอย่ำงรู ค้ ุณค่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจำกที่บำ้ น ที่ทำงำน
และขยำยผลสู่ภำยนอก
>> มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษำสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(อนุมัติโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

จรรยำบรรณและจริยธรรมของผูบ้ ริหำรและพนักงำนฉบับนีเ้ ป็ นหลักในกำรประพฤติปฏิบัติของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยโดยกำรคำนึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ภำยใต้กรอบกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ ควำมมีจริยธรรม ควำมยุติธรรมและควำมเสมอภำค เพื่อให้เกิด
กำรประพฤติปฏิบตั ิท่ถี กู ต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน
จรรยำบรรณและจริยธรรมของบริษัทฯ ได้ถกู พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนัน้ แล้ว ยังเป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับกำรทำงำน
ของพนักงำนทุกคน
จรรยาบรรณ
พนักงำน HEMP ทุกคน มีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมหลักกำร และแนวปฏิบตั ิท่ีกำหนดไว้ในจรรยำบรรณ โดยมีกรรมกำร
บริษัทปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
>> แนวทำงปฏิบตั ิของพนักงำน <<
1. ทำควำมเข้ำใจหลักกำรและแนวปฏิบตั ิต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยำบรรณ HEMP โดยเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของท่ำน
2. ปรึกษำผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้น เมื่อท่ำนไม่ม่ นั ใจว่ำสิ่ งที่จะกระทำถูกต้องตำมจรรยำบรรณ HEMP
หรือไม่
3. สื่อสำรให้บคุ คลอื่นที่ท่ำนร่วมงำนด้วย หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนตำมหลัก
จรรยำบรรณของ HEMP
4. แจ้งเบำะแส เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่ไม่ถูกต้องตำมจรรยำบรรณ HEMP ผ่ำนช่องทำงที่กำหนดไว้ และให้
ควำมร่วมมือในกระบวนกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง
กำรไม่ปฏิบัติตำมหลักกำร และแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว้ในจรรยำบรรณ อำจมีควำมผิดทำงวินัย หรือกฎหมำย
ตำมแต่ละกรณี และอำจถูกพิจำรณำลงโทษตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด รวมถึงกำรให้กำรสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำผิ ด
จรรยำบรรณ กำรเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ กำรขัดขวำงกระบวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และกำร
กระทำอย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริง ถือเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ HEMP เช่นกัน
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หากพบเห็นการกระทาทีผ่ ิดจรรยาบรรณ
ท่ำนสำมำรถร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแส (Whistleblower) ในกรณีท่ีท่ำนทรำบ หรือพบเห็นกำรกระทำ หรือเป็ นผู้
เดือดร้อนเสียหำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ไม่ปฏิบตั ิต ำมกฏหมำย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยำบรรณ ทัง้ นีท้ ่ำน
สำมำรถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรกระทำดังกล่ำวได้ โดยกำรดำเนินกำร ดังนี ้
➢ แจ้งไปที่ผูร้ บั ข้อร้องเรียนตำมช่องทำงกำรร้องเรียนที่กำหนด ทั้งนี ้ ต้องไม่เป็ นกำรร้องเรียนข้อมูลเท็จ
หรือเป็ นกำรกลั่นแกล้ง ซึ่ง HEMP ถือว่ำผิดวินยั ตำมข้อบังคับกำรบริหำรงำนบุคคล
➢ บริษัทมีกระบวกกำร ในกำรดำเนินกำร เมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน และมีกำรคุม้ ครองแก่พนักงำนที่แจ้งข้อ
ร้องเรียน และแจ้งเบำะแส ไปที่เว็บไซต์ www.hempcorp.co.th หัวข้อ Whistleblower Policy
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ผังกระบวนการดาเนินการ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ผูร้ อ้ งเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

• แจ้งด้วยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร/ จดหมาย จะระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อผูแ้ จ้งก็
ได้/ E-mail Address
• แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งบาะแส (Whistleblower System)

ผูร้ บั ข้อร้องเรียน
• ผูบ้ งั คับบัญชาที่ทา่ นวางใจในทุกระดับ
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึง่

บริษัททาหน้าที่
• รวบรวมขอเท็จจริง (ทาเป็ นความลับ) จะพิจารณา และสรุปข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ใช้เวลา
ประมาณ 30-60 วัน ขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง
• ตัง้ คณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็ นทางการ กรณีขอ้ เท็จจริงมีแนวโน้มผิดวินัย/
จรรยาบรรณ/การทุจริต เพื่อหาข้อมูลและหลักฐานจากหลากหลายหน่วยงาน หรือหน่วยาน
ภายนอก และสรุปผล/เสนอการลงโทษ
• พิจารณาอนุมตั ิการลงโทษ
• รายงานตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูล
HEMP มีนโยบำยกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำนที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบำะแส คณะทำงำนหำ
ข้อเท็จจริง กรรมกำรสอบสวน เกี่ยวกับกำรทุจริต หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฏหมำย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยำบรรณ
(Whistleblower Policy) ดังนี ้
➢ กรณีผรู้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิ ดเผยชื่อ บริษัทสำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ ชีแ้ จ้งข้อเท็จจริงให้ทรำบได้
หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
➢ กรณีผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่ำตนไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือนร้อนเสียหำย ผูร้ อ้ งเรีย นสำมำรถร้องขอให้
บริษัทกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมได้ หรือ บริษัทอำจกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่
ต้องร้องขอ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเดือนร้อนเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัย
➢ บริษัทถือว่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัย และ
ควำมเสียหำยของผูร้ ำยงำน แหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
➢ ผูท้ ่ไี ด้รบั ควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รบั กำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและ
เป็ นธรรม
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คานิยามทั่วไป
คาศัพท์
HEMP

หมายถึง
• บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
• บริษทั ย่อยของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

บริษัทย่อย

• บริษัทย่อยตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย

• บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของ HEMP โดย
ทำงตรง หรือทำงอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับกำรดำเนินธุรกิจของ HEMP
หรื อ มี ส่ ว นที่ ท ำให้ อ ำจเกิ ด ผลกระทบกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ HEMP เช่ น
กรรมกำรบริษัท พนัก งำน ผู้ถื อ หุ้น คู่สัญ ญำ ผู้เ กี่ ย วข้อ งทำงธุ ร กิจ เจ้ำหนี ้
ลูกหนี ้ สังคม เป็ นต้น

กรรมการบริษัท

• กรรมกำรของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

พนักงาน

• บุคคลผูท้ ่ไี ด้รบั กำรว่ำจ้ำงให้ทำงำนกับบริษัทฯ ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงแรงงำนตำม
กฎหมำย

คู่ค้า
ผู้เกีย่ วข้องทางธุรกิจ

• ผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ ผูใ้ หเช่ำ หรือผูใ้ ห้เช่ำซือ้ ที่ส่งมอบสินค้ำให้ HEMP

คู่ธุรกิจ หรือผู้รับเหมา

• ผู้รับจ้ำง หรือให้บริกำรแก่ HEMP หรือคู่สัญญำที่ทำสัญ ญำจ้ำงทำของกับ
HEMP

คู่สัญญา

• ผู้ท่ี ย อมเข้ำ ผูก พันตน และมี สิท ธิ หน้ำ ที่ ควำมรับ ผิ ดชอบตำมที่ ป รำกฏใน
สัญญำที่ได้ทำไว้กบั HEMP

ลูกค้า

• ผูซ้ ือ้ สินค้ำ หรือผูใ้ ช้งำนสินค้ำ และผูร้ บั บริกำร

ธุรกรรม (Transaction)

• กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรทำนิติกรรมสัญญำ หรือดำเนินกำรใดๆ กับผูอ้ ื่นทำงกำร
เงิน ทำงธุรกิจ หรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น กำรบริกำร กำรซือ้
กำรขำย กำรว่ำจ้ำง กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กำรสนับสนุนทำงด้ำน
เทคนิคหรือบุคลำกร

• บุคคล หรือนิติบคุ คลใดก็ตำมที่ HEMP มีกำรติดต่อสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ว่ำจะ
เป็ นรัฐบำล หน่วยงำนรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรภำคเอกชน เป็ นต้น
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แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
หลักการ
HEMP ตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจำกนี ้
HEMP ยังตระหนักถึงควำมสำคัญในด้ำนแรงงำน โดยปฏิบัติต่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกกระบวนกำรของกำรจ้ำงงำน ตัง้ แต่สรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำทำงำน และ
วันหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรฝึ กอบรมและพัฒนำ กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำ และ
อื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. ปฏิบตั ิต่อกันด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่งึ กันและกัน และปฏิบตั ิต่อกันเท่ำเทียม โดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในทำง
กำย จิตใจ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคม หรือเรื่องอื่นใด
3. ไม่ใช้แรงงำนบังคับ แรงงำนที่มำจำกำรค้ำมนุษย์ หรือแรงงำนเด็กอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็ น
กำรทำรุณร่ำงกำย หรือจิตใจพนักงำน ไม่ ว่ำจะโดยวิธีกำรขู่เข็ญ กักขัง หน่วงเหนี่ยว กำรคุกคำมข่มขู่ กำรล่วงละเมิด
หรือใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบใด
4. ใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินธุรกิจ
รวมทัง้ จำกผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ
เพื่อป้องกันกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
นิยาม
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมำยถึง สิทธิขนั้ พืน้ ฐำนที่มนุษย์ทกุ คนได้รบั กำรรับรอง หรือคุม้ ครองให้ไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เพียงเพรำะควำมแตกต่ำง ในทำงกำย จิตใจ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคม
หรือเรื่องอื่นใด ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมแต่ละกฎหมำยของแต่ละประเทศ หรือตำมสนธิสญ
ั ญำที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่จี ะต้อง
ปฏิบตั ิตำม
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สุขภาพ ความปลอดภัย
หลักการ
HEMP ให้ควำมสำคัญในเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน คู่ธุรกิจ ลูกค้ำ ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่กำรประเมินผลกระทบที่เกี่ ยวข้องกับสุขภำพ และควำมปลอดภัยก่อน ดูแลสถำน
ประกอบกำร สินค้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ วัตถุดิบ เทคโนโลยีให้มีควำมปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพเมื่อใช้งำน ตลอดจน
ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่ำวให้กบั พนักงำนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องให้ดำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบตั ิในเรื่องต่ำงๆ
แนวทางปฏิบัติ
1. ดูแลและตรวจสอบควำมพร้อมของสุขภำพตนเอง เพื่อนร่ว มงำน คู่ธุรกิจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบตั ิงำน
และต้องหยุด หรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงำนทันที หำกพบว่ำมีสุขภำพร่ำงกำยไม่พร้อมเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด
อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน หรือที่เกี่ยวกับงำน
2. ประเมินควำมเสี่ยงก่อนเริ่มกำรทำงำน รวมถึงต้องศึกษำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ สภำพกำรทำงำนที่ไม่ปลอดภัย หรือ
อำจเป็ นอันตรำย เพื่อวำงแผนหรือเตรียมกำรป้องกันที่เหมำะสม
3. ส่งเสริมกำรปลูกฝั งจิตสำนึกในเรื่องของกำรดูแลรักษำสุขภำพ และปลอดภัยให้กับผูร้ ่วมงำน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม เช่น ผ่ำนกำรประชุม กำรอบรมสัมมนำ กำรร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกำสต่ำงๆ
4. ในกรณีท่ีได้รบั มอบหมำยงำนที่มีอนั ตรำย หรือหำกไม่มีควำมมั่นใจถึงควำมปลอดภัยจำกกำรทำงำน ควรหยุด หรือ
ชะลอกำรดำเนินกำรนัน้ และปรึกษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรือผูเ้ ชี่ยวชำญโดยทันที
5. รำยงำนผูบังคับ บัญ ชำทัน ที เมื่ อ พบเห็ น สิ่ งที่ ผิดปกติ ทั้ง จำกสถำนที่ ในบริเวณที่ ทำงำน อุป กรณ์ต่ ำ งๆ ที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย
6. ผูบ้ งั คับบัญชำมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยตรงเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ต้องกำหนดหรือเผยแพร่แนวทำงใน
กำรป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงกำรดูแลสุขภำพพนักงำน
7. ดำเนินงำนตำมกฎหมำย มำตรำฐำน ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิต่ำงๆ ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย รวมถึงให้
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงระดับสำกลในเรื่องต่ำงๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้
8. เปิ ดเผยข้อมูลกำรดำเนินงำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
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การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
หลักการ
กำรดำเนินธุรกิจของ HEMP กับผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ ต้องดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ โปร่งใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ และไม่คอร์รปั ชั่น โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นของ HEMP รวมทัง้
ไม่ทำให้เกิดข้อครหำ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น กำรกระท ำที่ เ ข้ำ ข่ ำ ยกำรคอร์รัป ชั่น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ HEMP ต้อ งรำยงำนให้
ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ
2. ไม่คอร์รปั ชั่นและต้องระมัดระวังในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น กำรขำยและกำรตลำด กำรจัดซือ้
กำรทำสัญญำ กำรให้และรับของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง กำรให้เงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน เป็ นต้น
3. ดำเนินกำรเรื่องกำรให้ หรือรับเงินบริจำค เงินสนับสนุน อย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมระเบียบบริษัท และถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนไม่ถกู นำไปใช้เพื่อกำรติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในกำรทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรใดๆ ที่มีขอ้ เกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชั่น

นิยาม
คอร์รปั ชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่รูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้ ให้คำมั่น
ว่ำจะให้ รวมถึงกำรเรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เ หมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำน
ของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูม้ ีหน้ำที่ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อจูงใจให้บคุ คลดังกล่ำวปฏิบตั ิ หรือละเว้น
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่อนั เป็ นกำรให้ได้มำ หรือรักษำไว้ซ่งึ ธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กบั HEMP โดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำ หรือ
รักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ
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ของกานัล การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หลักการ
กำรรับหรือกำรให้ผลประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริกำร กำรอำนวยควำมสะดวก หรือกำรเลีย้ งรับรองกับ
ผู้เกี่ ยวข้องทำงธุรกิจ ต้องเป็ นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น หรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่ำเหมำะสมและไม่เป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและแนวทำงปฎิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
1. ก่อนกำรรับหรือให้ของกำนัล กำรเลี ย้ งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ กับผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่ำ
สิ่งเหล่ำนัน้ มีมลู ค่ำเหมำะสมในแต่ละโอกำส และกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่นนัน้ กำหนดให้กระทำได้
2. ไม่รบั หรือให้ทรัพย์สิน บริกำร กำรเลีย้ งรับรองที่อำจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในกำรตัดสินใจ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
และทำให้เกิดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ท่ไี ม่ชอบธรรม
3. พึงระมัดระวังทัง้ กรณีกำรให้ทรัพย์สิน บริกำร เลีย้ งรับรองแก่ผบู้ งั คับบัญชำ หรือบุคคล/หน่วยงำนภำยใน โดยกำรให้
และกำรรับดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยไม่เป็ นธรรม
4. ต้องมีหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินที่แสดงมูลค่ำของทรัพย์สิน บริกำร หรือกำรเลีย้ งรับรองนัน้ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้
5. กรณีได้รบั มอบหมำยหรือได้รบั อนุญำตจำกผูบ้ งั คับบัญชำให้ไปช่วยเหลือหน่วยงำนภำยนอก อำจรับทรัพย์สินบริ กำร
กำรเลีย้ งรับรอง ได้ตำมหลักเกณฑ์ หรือมำตรฐำนที่หน่วยงำนภำยนอกนัน้ กำหนดไว้
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ
HEMP มุ่งกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยควำมตัง้ ใจให้เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนั้นกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนต้อง
ยึดถือประโยชน์สูงสุดของ HEMP ภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้เกด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่อี ำจส่งผลกระทบในกำรตัดสินใจใดๆ
แนวทางฏิบัติ
1. หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกระทำไม่ว่ำผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจของ HEMP หรือพนักงำนของ HEMP ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ HEMP
2. หลีกเลี่ยงกำรทำงำนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจำกกำรทำงำนของ HEMP ซึ่งอำจมีผลกระทบต่องำนใน
ควำมรับผิดชอบและภำพลักษณ์ของ HEMP
3. ห้ำมพนักงำนใช้เวลำทำงำนในกำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ หรือซือ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่ำงเป็ นประจำ เพื่อ
ประโยชน์สำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่น และไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ HEMP
4. ไม่ประกอบกิจกำรที่เป็ นกำรแข่งขัน หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจตัดสินใจ กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรที่
เป็ นกำรแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกิจของ HEMP
5. ไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผูอ้ ื่นรู ้ เนื่องมำจำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน และควำมรับผิดชอบ
6. กรณีมีรำยกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั HEMP ต้องรำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบโดยทันที

นิยาม
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระทำที่พนักงำนมีผลประโยชน์ส่วนตนมำก จนมีผลต่อกำร
ตัดสินใจ หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ของพนักงำนนัน้ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ HEMP ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
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การดาเนินการด้านการเมือง
หลักการ
HEMP วำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมืองโดยไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรฝักใฝ่ หรือสนับสนุนด้ำนกำรเงิน หรือรูปแบบ
อื่นแก่พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผูม้ ีอำนำจทำงกำรเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะ
เป็ นทำงตรง หรือทำงอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค หรือระดับประเทศ อย่ำงไรก็ ตำม HEMP ให้ควำมเคำรพใน
สิทธิทำงกำรเมืองของพนักงำนในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือกำรเป็ น
สมำชิกพรรคกำรเมือง และให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำงปฎิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผอู้ ื่นเข้ำใจว่ำ HEMP เกี่ยวข้อง ฝั กใฝ่ หรือสนับสนุนกำรดำเนินกำรทำงกำรเมือง
พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผูม้ ีอำนำจทำงกำรเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทำงกำรเมือง
2. ไม่แต่งกำยด้วยเครื่องแบบพนักงำน หรือใช้สญ
ั ลักษณ์ใดที่ทำให้ผอู้ ื่นเข้ำใจได้ว่ำเป็ นพนักงำน HEMP ในกำรเข้ำร่วม
ประชุมทำงกำรเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สำธำรณสถำนใดๆ อันมีลกั ษณะทำงกำรเมือง
3. ใช้สิทธิทำงกำรเมืองในนำมตนเอง และหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ทำให้ผอู้ ื่นเข้ำใจว่ำกระทำในนำม HEMP
4. พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงออก หรือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนที่ทำงำน หรือในเวลำงำน อันอำจทำให้เกิด
ควำมขัดแย้งในกำรทำงำน
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การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
• ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการ
HEMP เคำรพสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ดังนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องใน
กำรดำเนินธุรกิจ เช่น สถำนะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติกำรทำงำน ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลสำหรับกำรติดต่อ ข้อมูลสุขภำพ
หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ต้องได้รบั ควำมคุม้ ครอง ไม่ให้ถูกเปิ ดเผยหรือถ่ำยโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิด
สิทธิตำมกฎหมำย
แนวทางปฏิบัติ
1. ต้องเคำรพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหำกจะใช้เปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะต้อง
ได้รบั ควำมยินยอมจำกบุคคลนัน้ ๆ และไม่เป็ นกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย
2. ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองหรืออยู่ในกำรดูแลรักษำของบริษัท ต้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงำนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนัน้ กำรใช้ เปิ ดเผย หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
และผูท้ ่เี กี่ยวข้องจะกระทำได้เท่ำที่จำเป็ นตำมหน้ำที่กำรงำนปกติ และไม่เป็ นกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย
• การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
หลักการ
HEMP ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรข้อมูลภำยในองค์กร โดยกำรบันทึกหรือรำยงำนข้อมูลต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ท่ี HEMP กำหนดและถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย ส่วนกำรเก็บรักษำข้อมูล จะต้องดำเนินกำรให้อยู่ใน
สภำพที่ปลอดภัย และสำมำรถนำมำใช้อำ้ งอิง หรือใช้ประโยชน์กบั HEMP ได้เมื่อต้องกำร
แนวทางปฏิบัติ
1. บัน ทึ ก ข้อ มูลให้ถูก ต้อง ครบถ้ว น และทัน เวลำ โดยปฏิ บัติ ตำมหลักเกณฑ์ท่ี HEMP ก ำหนด หรื อ ที่ ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำย เช่น กฎหมำยภำษีอำกร มำตรฐำนกำรบัญชี เป็ นต้น
2. รำยงำนข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง
3. เก็บรักษำข้อมูลตำมกำหนดเวลำ และตำมหลักเกณฑ์ท่ี HEMP กำหนดไว้ หรือภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย โดย
เก็บรักษำอย่ำงระมัดระวัง และเป็ นระบบเพื่อสะดวกต่อกำรเรียกใช้งำน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งเก็บรักษำ
ข้อมูล พนักงำนที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีกำรทำลำยด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับข้อมูล หรือเอกสำรแต่ละประเภท
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4. ดูแลเอกสำรสำคัญ และข้อมูลที่เป็ นควำมลับด้วยวิธีกำรเฉพำะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของ
ข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ำมีกำรจัดเก็บอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม ทั้งข้อมูลที่เป็ นข้อมูลภำยในของบริษัท และ
ข้อมูลของผูท้ ่เี กี่ยวข้องทำงธุรกิจ เช่น ลูกค้ำ คู่คำ้ หรือคู่ธุรกิจ เป็ นต้น
• การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
หลักการ
กำรใช้ขอ้ มูลภำยในที่เป็ นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินกำรให้เหมำะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวม และควำมถูกต้องตำมกฎหมำยกำหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่น
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในที่เป็ นข้อมูลสำคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่ อสำธำรณะในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ โดยเป็ นกำรเอำเปรียบ
บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะอยู่ในช่วงเวลำใด
2. ห้ำมเปิ ดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูลภำยในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนัน้ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญำติพ่นี อ้ ง
เพื่อนฝูง เป็ นต้น
3. ไม่ให้คำแนะนำ หรือควำมเห็นในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่กำรงำนที่ได้รบั
มอบหมำยจำกบริษัท
4. พนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำข้อมูลงบกำรเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัวต้องไม่ซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วงระยะเวลำก่อนที่มีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน หรือกำรเปิ ด เผยข้อมูลอื่น ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษัท
นิยาม
ข้อมูลสำคัญ หมำยถึง ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของ HEMP ที่หำกมีกำรเปิ ดเผย โดยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม แล้ว
อำจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัย สำคัญ ต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจของ HEMP ต่อรำคำหลักทรัพย์ หรืออำจมีอิทธิ พลต่ อ กำร
ตัดสินใจในกำรลงทุน เช่น ข้อมูลในงบกำรเงินที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์
• การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษทั
หลักการ
HEMP ใช้ทรัพย์สินอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนดูแลรักษำ
ทรัพย์สินมิให้เสียหำย สูญหำย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
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แนวทางปฏิบตั ิ
1. ดูแลรักษำและปกป้องทรัพย์สินของ HEMP ไม่ให้เสียหำยหรือสูญหำย
2. ใช้ทรัพย์สินของ HEMP อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ HEMP
3. ไม่นำทรัพย์สินของ HEMP ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทำงที่ผิดกฎหมำย

นิยาม
ทรัพย์สิน หมำยถึง ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็ นสังหำริมทรัพย์ หรืออสังหำริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ HEMP เป็ น
เจ้ำของ หรือเป็ นผูร้ บั ผิดชอบครอบครอง
• การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการ
HEMP เน้นให้กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัย โดยจะต้อง
ได้รบั กำรดูแลรักษำให้พน้ จำกกำรถูกล่วงละเมิด หรือนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ใช้งำนระบบให้ถกู ต้องตำมสิทธิท่ไี ดรับอนุญำต เก็บรักษำและไม่ยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้รหัสผ่ำนสำหรับเข้ำใช้งำนระบบ
2. หลีกเลี่ยงกำรเปิ ดไฟล์ท่ไี ม่ทรำบแหล่งที่มำ และกำรใช้อปุ กรณ์บนั ทึกข้อมูลที่เคยใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ท่ีน่ำสงสัยว่ำ
อำจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟแวร์ท่เี ป็ นอันตรำยอื่นๆ
3. ห้ำมใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเข้ำถึง หรือส่งข้อมูลที่มีเนือ้ หำขัดต่อศีลธรรมอันดี เกี่ ยวกับกำรพนัน
กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ หรือละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น
4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง้ ข้อมูลต่ำงๆ ที่อยู่ในระบบเพื่อประโยชน์ของ HEMP หลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบที่อำจ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นกำรใช้ง ำนตำมปกติ ข องผู้อื่ น ในเรื่ อ งที่ ไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรท ำงำน หรื อ อำจกระทบกระเทื อ นกับ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของระบบ
5. หลีกเลี่ยงกำรติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรตัง้ ค่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย หำกประสบปั ญหำหรือพบเห็นควำมผิดปกติในกำรใช้งำน ให้ติดต่อผูด้ แู ลด้ำนไอที
นิยาม
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง เครื่องมือและระบบงำนต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประมวลผล และส่งต่อข้อมูลอิเลคทรอนิก
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย อินเทอร์เนต อีเมล รหัสผ่ำน หรือโปรแกรมต่ำงๆ เป็ นต้น
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• การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
หลักการ
HEMP ถือว่ำทรัพย์สินทำงปั ญญำ เป็ นทรัพย์สินที่มีค่ำของ HEMP พนักงำนมีหน้ำที่ตอ้ งปกป้องและดูแลรักษำ
ทรัพย์สินทำงปั ญญำของ HEMP ให้พน้ จำกกำรนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญำต รวมทัง้ ต้องเคำรพ และไม่ละเมิด
ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น
แนวทางปฏิบตั ิ
1. ให้ควำมเคำรพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น ตรวจสอบผลงำนอันเป็ นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รบั
มำ หรือที่จะนำมำใช้กบั HEMP
2. ดูแลรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำของ HEMP ไม่ให้ถกู ละเมิด เปิ ดเผย ทำซำ้ ดัดแปลง หรือกระทำกำรใดๆ โดยไม่ ได้รบั
อนุญำตจำก HEMP
3. ให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงสิทธิ หรือขอรับควำมคุม้ ครองสิทธิของทรัพย์สินทำงปั ญญำที่ HEMP เป็ นเจ้ำของ
4. ในกำรทำสัญญำ หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำให้ชดั เจน หำกมีขอ้ สงสัยให้ปรึกษำ
หรือหำรือกับที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยของ HEMP
5. รำยงำนต่อผูบ้ ังคับบัญชำเมื่อพบกำรกระทำที่เห็นว่ำเป็ นกำรละเมิดสิทธิ หรืออำจนำไปสู่กำรละเมิดสิทธิ หรือกำร
กระทำที่อำจก่อให้เกิดข้อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำของ HEMP
นิยาม
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ (Intellectual Property) หมำยถึง ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้ำงสรรค์
ของมนุษย์
สิทธิบัตร (Patent) หมำยถึง หนังสือสำคัญที่รฐั ออกให้เพื่อคุม้ ครองกำรประดิษฐ์ หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้แก่ สิทธิบตั รกำรประดิษฐ์ สิทธิบตั รกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบตั ร
ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมำยถึง งำนวรรณกรรม นำฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ สิ่ง
บันทึกเสียง งำนแพร่เสียง แพร่ภำพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภำพวำด ภำพถ่ำย บทควำม เป็ นต้น
เครื่องหมำยกำรค้ำ (Trademark) หมำยถึง เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ หรือตรำที่ใช้กบั สินค้ำ หรือบริกำร ได้แก่
เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร เครื่องหมำยรับรอง เครื่องหมำยร่วม
ควำมลับทำงกำรค้ำ (Trade Secrets) หมำยถึง ข้อมูลทำงกำรค้ำที่ยงั ไม่เป็ นที่รูจ้ กั โดยทั่วไป และมูลค่ ำในเชิง
พำณิชย์ เนื่องจำกข้อมูลนัน้ เป็ นควำมลับ และมีกำรดำเนินกำรตำมสมควรเพื่อรักษำข้อมูลนัน้ ไว้เป็ นควำมลับ
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การเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของ HEMP ยึดถื อหลักควำมเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่ำเป็ นกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมำย และเป็ นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเปิ ดเผยอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร ด้วยวำจำ หรือโดยช่องทำงอื่นใด
แนวทางปฏิบัติ
1. กำรเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิ ดเผยบนพืน้ ฐำนของควำมเป็ นจริง และต้องไม่มีเจตนำให้ผอู้ ื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
2. กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่อำจมีผลกระทบใดๆ ต่อ HEMP ต้องกระทำโดยผู้มีอำนำจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่ได้รบั
มอบหมำยจำกผูม้ ีอำนำจในกำรเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เอง
3. กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญที่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ บุค คลผู้มี สิท ธิ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องเปิ ดเผยอย่ำง
ระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ พร้อมทัง้ ดำเนินกำรแน่ใจว่ำผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ได้รบั ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
และเท่ำเทียมกัน
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การสื่อสาร
หลักการ
กำรสื่อสำรของ HEMP ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร กำรสื่อสำรกำรตลำดของแบรนด์สินค้ำ ต่ำงๆ กำรใช้ตรำ
สัญลักษณ์ และกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริง คำนึงถึง
ควำมเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ HEMP
แนวทางปฏิบัติ
1. สื่อสำรโดยแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกำรคำนึงถึงค่ำนิยมของสังคมในแต่ละประเทศที่เข้ำไป
ดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ น ำเสนอสิ่ง ที่อ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม เช่ น สถำบัน ชำติ สถำบัน ศำสนำ สถำบัน พระมหำกษัตริย ์
กำรเมือง ควำมเชื่อ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ควำมคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขดั ต่อศีลธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดีงำม ควำมเหลื่อมลำ้ ทำงสังคม กำรเลือกปฏิบตั ิ และกำรละเมิดธิมนุษยชน
3. ไม่สื่อสำรเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผบู้ ริโภคเข้ำใจผิดในแง่คณ
ุ ภำพสินค้ำ บริกำร หรือคุณลักษณะอื่นใดขององค์กร เว้นแต่
กรณีใช้เทคนิคที่ผูบ้ ริโภคสำมำรถตระหนักได้ว่ำไม่ใช่ควำมจริง แต่เป็ นกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับ งำนโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ และควรระบุให้ผบู้ ริโภคทรำบชัดเจนว่ำมิใช่ควำมเป็ นจริง
4. ห้ำมใช้วิธีกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่เป็ นกำรเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้ำหรือบริกำรของคู่แข่ง
5. ไม่เพิกเฉยและช่วยกันสอดส่องดูแลให้กบั องค์กรในกรณีท่ีพบกำรสื่อสำรที่พำดพิงถึงองค์กร หรือกำรปฏิบตั ิท่จี ะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงกำรนำตรำสัญลักษณ์ไปใช้อย่ำงไม่เหมำะสม หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อแบรนด์
ให้รีบแจ้งหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบ หรือผูบ้ งั คับบัญชำทันที
6. ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูล หรือแสดงควำมคิ ดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่ำงๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดงข้อควำมว่ำเป็ น
ควำมคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่ำงชัดเจนด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่เป็ นพนักงำน HEMP
7. ใช้ตรำสัญลักษณ์ขององค์ก รให้ถูกต้อง และกำรที่จะนำตรำสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้น ต้องได้รบั อนุญำตจำก
หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบด้ำนแบรนด์ก่อน และไม่นำตรำสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
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การทาธุรกรรมของ HEMP
• การทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทใน HEMP
หลักการ
กำรดำเนินธุรกิจ หรือปฏิบตั ิงำนที่เป็ นกำรทำธุรกรรมระหว่ำงกันของบริษัทใน HEMP ต้องคำนึงถึงกฎหมำย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนำจดำเนินกำรของ HEMP ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่ดำเนินกำรหำกมีกำรร้องขอให้มีกำรข้ำมขัน้ ตอน หรือเพิกเฉยต่อกระบวนกำรใดๆ ที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมปกติ
2. ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ิและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อ HEMP ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำย
กำหนด
3. ดำเนินกำรเรื่องรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเป็ นธรรม สมเหตุสมผล
4. ศึกษำหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขัน้ ตอน อำนำจดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ HEMP กำหนดไว้ให้เข้ำใจอย่ำงถี่ถว้ นก่อน
กำรดำเนินกำร
• การทาธุกรรมของ HEMPกับบุคคลภายนอก
หลักการ
กำรกระทำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรที่กำหนดไว้ตำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ และนโยบำยของบริษัท รวมถึงได้รบั กำรอนุมตั ิตำมอำนำจดำเนินกำร
ของ HEMP อย่ำงเคร่งครัด ที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่ ำงตรงไปตรงมำ โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยต่อ HEMP หรือบุคคลภำยนอก
แนวทางปฏิบัติ
1. ต้องศึกษำ และทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมนโยบำย และแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ
2. กำรทำธุรกรรมต้องคำนึงถึงมูลค่ำ รำคำที่เป็ นไปตำมกลไกตลำด คุณภำพ และบริกำรที่ได้รบั ไม่เลือกปฏิบตั ิ หรือกีด
กันกำรทำธุรกิจด้วยวิธีกำรที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย
3. หลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม หรืออำจทำให้ HEMP เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้
กำรทำธุรกรรมนัน้ จะทำให้ได้รบั ผลประโยชน์ทำงธุรกิจก็ตำม
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4. ในกำรจัดหำต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ตำมระเบียบและวิธีกำรกำรจัดหำของ HEMP และให้พิจำรณำ
เลือกนิติบุคคล เป็ นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงกำรจัดหำกับบุคคลธรรมดำ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีตอ้ งใช้ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ของ HEMP
5. ในกำรทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ ยวข้องกับ HEMP ห้ำมแอบอ้ำงใช้ช่ือของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ ำยจัดกำร หรือ
พนักงำน แม้ว่ำจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทก็ตำม
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การค้าระหว่างประเทศ
หลักการ
กำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ หรือกำรทำธุรกรรมใดๆ ของ HEMP ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ จะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยที่เกี่ ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด เช่น กฎหมำยกำรนำเข้ำและส่งออก กฎหมำยศุลกำกร กฎหมำยเกี่ ยวกับควำม
ปลอดภัยของสินค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติของ HEMP ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติ
1. ศึกษำและติดตำมข้อมูลของลูกค้ำ และคู่ธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้วย โดยหลีกเลี่ยงกำรประกอบธุรกิจกับลูกค้ำ หรือคู่
ธุรกิจที่ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือมีกำรดำเนินธุรกิจที่ไม่น่ำไว้วำงใจ
2. ติดตำมตรวจสอบธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิบตั ิถกู ต้องตำมกฎหมำย
3. รำยงำนข้อมูลพร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเข้ำ-ส่งออก ต่อผูม้ ีหน้ำที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรนำเข้ำส่งออก เช่น
หน่วยงำนของรัฐ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเป็ นหลักฐำนที่มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
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การแข่งขันทางการค้า
หลักการ
HEMP ตัง้ มั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำและกฎหมำยแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ ทัง้ ต่อลูกค้ำและคู่คำ้ ของ HEMP รวมถึงดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ิของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่ทำควำมตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคใด ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรลดหรือจำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
2. กรณีท่ี HEMP เป็ นผูม้ ีอำนำจเหนือตลำดในสินค้ำใด ต้องไม่ใช่อำนำจเหนือตลำดดังกล่ำวในลักษณะที่ไม่เป็ นธรรม
ทำงกำรค้ำ เช่น กำรจำกัดทำงเลือกของลูกค้ำในกำรซือ้ สินค้ำหรือบริกำร รวมถึงกำรกำหนดรำคำ หรือเงื่อนไขกำรขำย
สินค้ำ หรือบริกำรที่ไม่เป็ นธรรม
3. กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำเป็ นกฎหมำยที่มีควำมสลับซับซ้อนและมีควำมแตกต่ำงในแต่ละประเทศ จึงควรทำควำม
เข้ำใจแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของบริษัท กรณีท่มี ีขอ้ สงสัยควรหำรือกับที่ปรึกษำทำงกฎหมำย
ของบริษัทตัง้ แต่เริ่มต้น
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การป้ องกันการฟอกเงิน
หลักการ
HEMP ยึดถือปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรฟอกเงิน กล่ำวคือ บริษัทจะไม่รบั
โอน หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้ HEMP เป็ นช่องทำง หรือ
เป็ นเครื่องมือในกำรถ่ำยเท ปกปิ ด หรืออำพรำงแหล่งที่มำของทรัพย์สินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีท่ไี ม่เป็ นที่รูจ้ กั หรือรับโอนเงินที่มีลกั ษณะกำรจ่ำยที่ผิดปกติโดยเฉพำะจำกประเทศที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมนัน้
2. ก่อนกำรทำธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญำ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแหล่งที่มำของเงินได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติตอ้ งรำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบโดยทันที
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