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แนวทางปฏิบติัของพนกังาน

แนวทางปฏิบติัของพนกังาน 

อุดมการณ์

     บรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน) หรอื HEMP มอุีดมการณใ์นการดําเนนิธุรกิจ อยา่ง
มคีณุธรรม ซึ�งทั�งคณะกรรมการบรษัิท ฝ�ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทกุระดบัไดถื้อปฏิบติั และใหค้วาม
สาํคัญอยา่งสมํ�าเสมอตลอดมา คือ

1. มุง่มั�นในความเป�นเลิศ

     HEMP มุง่กระทําในสิ�งที�ถกูต้องดว้ยความตั�งใจใหเ้กิดผลในทางที�เป�นเลิศเสมอ พนกังานทกุระดบัและ
ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุคนตระหนกัดวีา่เราต้องทุม่เทกําลังกาย กําลังใจ ความรูแ้ละความสามารถที�มอียูใ่ห้
มากยิ�งขึ�นไปกวา่เดมิอยูเ่สมอ ใฝ�เรยีนรู ้และศึกษาสิ�งใหมอ่ยูต่ลอดเวลา เพื�อฟ�นฝ�าอุปสรรค และก้าวหนา้
ต่อไปดว้ยความมั�นคงยั�งยนื เพื�อผลที�ดทีี�สดุแก่ HEMP และผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุฝ�าย

     (1) ทํางานดว้ยความมุง่มั�น ทุม่เทกําลังกาย กําลังใจ ความรูค้วามสามารถ ดว้ยความตั�งใจใหเ้กิดผลใน
ทางที�ดกีวา่เสมอ เพื�อพฒันาสูค่วามเป�นเลิศ โดยคํานงึถึงการผสานประโยชนแ์ละผลกระทบทกุดา้นที�มต่ีอ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง

     (2) รว่มแรงรว่มใจในการสรา้งสรรค์สิ�งใหม่ๆ  ที�มคีณุค่าอยา่งเต็มความสามารถ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุกับผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุฝ�าย

     (3) ทันโลกทันเหตกุารณ ์และพรอ้มที�จะผชญิกับสภาวะการณที์�เปลี�ยนแปลงไปตลอดเวลา

2. ตั�งมั�นในความเป�นธรรม

     HEMP มคีวามรบัผดิชอบที�จะใหผู้ม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุฝ�ายไดร้บัความเป�นธรรม กล่าวคือ 
     o ใหผู้ใ้ชส้นิค้า และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทั�งดา้นคณุภาพ ราคา และการบรกิาร
     o ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอัตราที�เหมาะสม
     o ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมคีณุภาพชวีติที�ดี
     o ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ�ายไดร้บัการปฏิบติัที�เป�นธรรม

     (1) ทํางานอยา่งซื�อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปฏิบติัต่อผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ�ายอยา่งใหเ้กียรติ
จรงิใจ เป�นมติรและเป�นธรรม

     (2) ทํางานโดยเสมอภาค ไมแ่บง่พวก รุน่ หรอืสถาบนั
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แนวทางปฏิบติัของพนกังาน

3. เชื�อมั�นในคณุค่าของคน

      HEMP ถือวา่พนกังานเป�นทรพัยากรอันมค่ีาที�สดุ การที�บรษัิทเจรญิรุง่เรอืงมาไดต้ราบเท่าทกุวนันี�ก็
เพราะมคีนเก่งและดทีี�มคีวามรูค้วามสามารถและคณุธรรมเป�นประการสาํคัญ HEMP จงึเลือกสรรแต่
คนเก่ง และดเีขา้ทํางาน และพฒันาคนใหพ้รอ้มที�จะเผชญิสภาวะการณที์�เปลี�ยนแปลงไปตลอดเวลา ขณะ
เดยีวกันก็สรา้งความผกูพนัทางใจใหพ้นกังานมคีวามรกัต่อบรษัิท ทําใหพ้นกังานเกิดความมั�นใจที�จะทํางาน
เพื�อความเจรญิก้าวหนา้ในอนาคตใหเ้ติบโตไปดว้ยกัน

     (1) ทํางานรว่มกันเสมอืนพี�นอ้ง หว่งใย เอื�ออาทร ยกยอ่งชมเชย แนะนําเพื�อใหกํ้าลังใจกันและกัน เคารพ
ความคิดเหน็ของกันและกัน

     (2) ทํางานเป�นทีม และชว่ยเหลือกัน

4. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
 

     HEMP ปฏิบติัตนเป�นพลเมอืงที�ดใีนทกุชุมชน และทกุประเทศที�ดําเนนิธุรกิจดว้ย โดยคํานงึถึงหนา้ที�
และความรบัผดิชอบที�มต่ีอสงัคม ทั�งยงัใหค้วามสาํคัญกับการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และ
สิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยนื

     (1) มจีติสาํนกึในการใชท้รพัยการอยา่งรูค้ณุค่า รกัษาสิ�งแวดล้อม โดยเริ�มจากที�บา้น ที�ทํางาน และขยาย
ผลสูภ่ายนอก

     (2) มสีว่นรว่มในกิจกรรมรว่มรกัษาสิ�งแวดล้อม และมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคม
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     จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังานฉบบันี�เป�นหลักในการประพฤติปฏิบติัของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
โดยการคํานงึถึงสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบยีบปฏิบติัของบรษัิทฯ ความมี
จรยิธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื�อใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติัที�ถกูต้อง เป�นที�ยอมรบัของ
สงัคม ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ เติบโตอยา่งยั�งยนื

     จรรยาบรรณและจรยิธรรมของบรษัิทฯ ไดถ้กูพจิารณาทบทวนและปรบัปรงุใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเนื�อง
โดยการพจิารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนมุติัโดยคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนั�นแล้ว 
ยงัเป�นสว่นหนึ�งของขอ้บงัคับการทํางานของพนกังานทกุคน

จรรยาบรรณ

     พนกังาน HEMP ทกุคน มหีนา้ที�ปฏิบติัตามหลักการ และแนวปฏิบติัที�กําหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยมี
กรรมการบรษัิทปฏิบติัตนเป�นแบบอยา่งที�ดี

 >> แนวทางปฏิบติัของพนกังาน <<

     1. ทําความเขา้ใจหลักการและแนวปฏิบติัต่างๆ ที�กําหนดไวใ้นจรรยาบรรณ HEMP โดยเฉพาะเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกับหนา้ที�และความรบัผดิชอบของท่าน

     2. ปรกึษาผูบ้งัคับบญัชาตามลําดบัขั�น เมื�อท่านไมม่ั�นใจวา่สิ�งที�จะกระทําถกูต้องตามจรรยาบรรณ
HEMP หรอืไม่

     3. สื�อสารใหบุ้คคลอื�นที�ท่านรว่มงานดว้ย หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน
ตามหลักจรรยาบรรณของ HEMP

     4. แจง้เบาะแส เมื�อพบเหน็การกระทําที�ไมถ่กูต้องตามจรรยาบรรณ HEMP ผา่นชอ่งทางที�กําหนดไว้
และใหค้วามรว่มมอืในกระบวนการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ

      การไมป่ฏิบติัตามหลักการ และแนวปฏิบติัที�กําหนดไวใ้นจรรยาบรรณ อาจมคีวามผดิทางวนิยั หรอื
กฎหมายตามแต่ละกรณ ีและอาจถกูพจิารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด รวมถึงการใหก้ารสนบัสนนุ
ใหผู้อื้�นกระทําผดิจรรยาบรรณ การเพกิเฉยเมื�อพบเหน็การไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ การขดัขวาง
กระบวนการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ และการกระทําอยา่งไมเ่ป�นธรรมต่อผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ ถือเป�นการไมป่ฏิบติั
ตามจรรยาบรรณ HEMP เชน่กัน

จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังาน
บรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

(อนมุติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ ์2560)
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หากพบเห็นการกระทําที�ผดิจรรยาบรรณ 

      ท่านสามารถรอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแส (Whistleblower) ในกรณทีี�ท่านทราบ หรอืพบเหน็การกระทํา
หรอืเป�นผูเ้ดอืดรอ้นเสยีหายที�เกี�ยวขอ้งกับการทจุรติ ไมป่ฏิบติัตามกฏหมาย กฏระเบยีบ ขอ้บงัคับบรษัิท
และจรรยาบรรณ ทั�งนี�ท่านสามารถใหข้อ้มูลเกี�ยวกับการกระทําดงักล่าวได ้โดยการดําเนนิการ ดงันี�

     (1) แจง้ไปที�ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนตามชอ่งทางการรอ้งเรยีนที�กําหนด ทั�งนี� ต้องไมเ่ป�นการรอ้งเรยีนขอ้มูล
เท็จ หรอืเป�นการกลั�นแกล้ง ซึ�ง HEMP ถือวา่ผดิวนิยัตามขอ้บงัคับการบรหิารงานบุคคล

     (2) บรษัิทมกีระบวกการ ในการดําเนนิการ เมื�อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน และมกีารคุม้ครองแก่พนกังานที�แจง้
ขอ้รอ้งเรยีน และแจง้เบาะแส ไปที�เวบ็ไซต์ www.hempcorp.co.th หวัขอ้ Whistleblower Policy

ผงักระบวนการดําเนนิการ เมื�อได้รบัขอ้รอ้งเรยีน
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กรณผีูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลเป�ดเผยชื�อ บรษัิทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชี�แจง้ขอ้เท็จจรงิให้
ทราบได ้หรอืบรรเทาความเสยีหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ�งขึ�น

กรณผีูร้อ้งเรยีนเหน็วา่ตนไมป่ลอดภัย หรอือาจเกิดความเดอืนรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีนสามารถ
รอ้งขอใหบ้รษัิทกําหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมได ้หรอื บรษัิทอาจกําหนดมาตรการคุม้ครองโดย
ผูร้อ้งเรยีนไมต้่องรอ้งขอ หากเหน็วา่เป�นเรื�องที�มแีนวโนม้ที�จะเกิดความเดอืนรอ้นเสยีหาย หรอื ความ
ไมป่ลอดภัย

บรษัิทถือวา่ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งถือเป�นความลับ และจะเป�ดเผยเท่าที�จาํเป�น โดยคํานงึถึงความปลอดภัย
และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งที�มาของขอ้มูล หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

ผูที้�ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที�มคีวามเหมาะสม
และเป�นธรรม

นโยบายการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน/ผูใ้ห้ขอ้มูล

      HEMP มนีโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป�นธรรมแก่พนกังานที�แจง้ขอ้มูล หรอืใหเ้บาะแส คณะ-
ทํางานหาขอ้เท็จจรงิ กรรมการสอบสวน เกี�ยวกับการทจุรติ หรอืไมป่ฏิบติัตามกฏหมาย กฏระเบยีบ 
ขอ้บงัคับบรษัิท และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ดงันี�
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คํานิยามทั�วไป

คําศัพท์ ความหมาย

  HEMP บรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน )

  บรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยของบรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน)

  ผูม้สีว่นได้เสยี

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที�ได้รบัผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ HEMP โดยทางตรง
หรอืทางอ้อม หรอืมผีลประโยชน์ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของ HEMP หรอืมสีว่นที�ทําให้
อาจเกิดผลกระทบการดําเนินธุรกิจของ HEMP เชน่ กรรมการบรษัิท พนักงาน ผูถื้อหุน้
คู่สญัญา ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี� ลกูหนี� สงัคม เป�นต้น

  กรรมการบรษัิท กรรมการของบรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน)

  พนักงาน บุคคลผูที้�ได้รบัการวา่จา้งใหทํ้างานกับบรษัิทฯ ภายใต้สญัญาจา้งแรงงานตามกฎหมาย 

  คู่ค้า ผูจ้าํหน่ายสนิค้า ผูใ้หเชา่ หรอืผูใ้หเ้ชา่ซื�อ ที�สง่มอบสนิค้าให ้HEMP

  ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจ  
บุคคล หรอืนิติบุคคลใดก็ตามที� HEMP มกีารติดต่อสมัพนัธท์างธุรกิจ ไมว่า่จะเป�นรฐับาล
หน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เป�นต้น  

  คู่ธุรกิจ หรอื ผูร้บัเหมา  ผูร้บัจา้ง หรอืใหบ้รกิารแก่ HEMP หรอืคู่สญัญาที�ทําสญัญาจา้งทําของกับ HEMP

  คู่สญัญา  
ผูที้�ยอมเขา้ผกูพนัตน และมสีทิธ ิหน้าที�ความรบัผดิชอบตามที�ปรากฏในสญัญาที�ได้ทําไว้
กับ HEMP  

  ลกูค้า ผูซ้ื�อสนิค้า หรอืผูใ้ชง้านสนิค้า และผูร้บับรกิาร

  ธุรกรรม (Transaction)  

กิจกรรมที�เกี�ยวกับการทํานิติกรรมสญัญา หรอืดําเนินการใดๆ กับผูอื้�นทางการเงิน ทาง
ธุรกิจ หรอืการดําเนินการเกี�ยวกับทรพัยส์นิ เชน่ การบรกิาร การซื�อ การขาย การวา่จา้ง
การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรอืบุคลากร  
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1. สทิธมินษุยชน

1.1 หลักการ

     HEMP ตระหนกัถึงความสาํคัญต่อการเคารพสทิธมินษุยชนของบุคคลทกุคน โดยปฏิบติัต่อทกุคน
อยา่งเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบติั สนบัสนนุ สง่เสรมิสทิธมินษุยชน หลีกเลี�ยงการกระทําที�เป�นการ
ละเมดิสทิธมินษุยชน นอกจากนี� HEMP ยงัตระหนกัถึงความสาํคัญในดา้นแรงงาน สทิธขิองพนกังาน
สทิธขิองแรงงานขา้มชาติ/ต่างดา้ว สทิธขิองแรงงานเดก็ ตลอดจนสทิธขิองผูบ้รโิภค และสทิธชุิมชนและ
สิ�งแวดล้อม โดยปฏิบติัต่อบุคคลดงักล่าวดว้ยความเคารพในสทิธทีิ�ควรไดร้บัตามกฎหมาย และขอ้บงัคับ
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งเป�นธรรม และโดยคํานงึถึงความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในการทํางาน และการ
ไมเ่ลือกปฏิบติั

1.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกันในทกุกระบวนการของการจา้งงาน ตั�งแต่สรรหา การจา่ยค่าตอบแทน เวลา
ทํางาน และวนัหยุด การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏิบติังาน การฝ�กอบรมและพฒันา การ
วางแผนความก้าวหนา้ และอื�นๆ โดยไมเ่ลือกปฏิบติั

     (2) ปฏิบติัต่อแรงงานทกุกลุม่ ผูบ้รโิภค ผูร้ว่มธุรกิจ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ�ง
กันและกัน และปฏิบติัต่อกันเท่าเทียม โดยไมแ่บง่แยกความแตกต่างในทางกาย จติใจ เชื�อชาติ สญัชาติ
ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สผีวิ การศึกษา สถานะทางสงัคม หรอืเรื�องอื�นใด

     (3) โดยคํานงึถึงความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในการทํางานไมใ่ชแ้รงงานบงัคับ แรงงานที�มาจากการ
ค้ามนษุย ์หรอืแรงงานเดก็อันไมช่อบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที�เป�นการทารณุรา่งกาย หรอืจติใจ
พนกังาน ไมว่า่จะโดยวธิกีารขูเ่ขญ็ กักขงั หนว่งเหนี�ยว การคกุคามขม่ขู ่การล่วงละเมดิ หรอืใชค้วามรนุแรง
ในรปูแบบใด

     (4) ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ที� เพื�อป�องกันความเสี�ยงที�จะเกิดการละเมดิสทิธมินษุยชนในการ
ดําเนนิธุรกิจ รวมทั�งจากผูที้�เกี�ยวขอ้งในการดําเนนิธุรกิจ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ�าย สอดสอ่งดแูลเรื�องการ
เคารพสทิธมินษุยชน และรายงานผูบ้งัคับบญัชา เพื�อป�องกันการกระทําที�เป�นการละเมดิสทิธมินษุยชน

นยิาม

     สทิธมินษุยชน (Human Rights) หมายถึง สทิธขิั �นพื�นฐานที�มนษุยท์กุคนไดร้บัการรบัรอง หรอื
คุม้ครองใหไ้มถ่กูเลือกปฏิบติัเพยีงเพราะความแตกต่าง ในทางกาย จติใจ เชื�อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ
ภาษา อายุ สผีวิ การศึกษา สถานะทางสงัคม หรอืเรื�องอื�นใด ทั�งนี� เป�นไปตามแต่ละกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ หรอืตามสนธสิญัญาที�แต่ละประเทศมพีนัธกรณทีี�จะต้องปฏิบติัตาม

แนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
บรษัิท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั�น จาํกัด (มหาชน)
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2. สขุภาพ ความปลอดภัย 

2.1 หลักการ

    HEMP ใหค้วามสาํคัญในเรื�องสขุภาพและความปลอดภัยของพนกังาน คูธุ่รกิจ ลกูค้า ชุมชน และผูม้สีว่น
ไดเ้สยี ในการดําเนนิธุรกิจ โดยเริ�มตั�งแต่การประเมนิผลกระทบที�เกี�ยวขอ้งกับสขุภาพ และความปลอดภัย
ก่อน ดแูลสถานประกอบการ สนิค้า อุปกรณต่์างๆ วตัถดุบิ เทคโนโลยใีหม้คีวามปลอดภัย ไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อสขุภาพเมื�อใชง้าน ตลอดจนปลกูฝ�งจติสาํนกึในเรื�องดงักล่าวใหกั้บพนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้งใหด้ําเนนิ
การตามแนวทางปฏิบติัในเรื�องต่างๆ

2.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ดแูลและตรวจสอบความพรอ้มของสขุภาพตนเอง เพื�อนรว่มงาน คูธุ่รกิจ และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
ก่อนปฏิบติังาน และต้องหยุด หรอืสั�งใหห้ยุดปฏิบติังานทันที หากพบวา่มสีขุภาพรา่งกายไมพ่รอ้มเพื�อลด
ความเสี�ยงในการเกิดอุบติัเหตจุากการทํางาน หรอืที�เกี�ยวกับงาน

     (2) ประเมนิความเสี�ยงก่อนเริ�มการทํางาน รวมถึงต้องศึกษาขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวกับสภาพการทํางานที�
ไมป่ลอดภัย หรอือาจเป�นอันตราย เพื�อวางแผนหรอืเตรยีมการป�องกันที�เหมาะสม

     (3) สง่เสรมิการปลกูฝ�งจติสาํนกึในเรื�องของการดแูลรกัษาสขุภาพ และปลอดภัยใหกั้บผูร้ว่มงาน ผา่น
ชอ่งทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เชน่ ผา่นการประชุม การอบรมสมัมนา การรว่มกิจกรรมเพื�อสงัคมใน
โอกาสต่างๆ 

     (4) ในกรณทีี�ไดร้บัมอบหมายงานที�มอัีนตราย หรอืหากไมม่คีวามมั�นใจถึงความปลอดภัยจากการทํางาน
ควรหยุด หรอืชะลอการดําเนนิการนั�น และปรกึษากับผูบ้งัคับบญัชา หรอืผูเ้ชี�ยวชาญโดยทันที

     (5) รายงานผบูงัคับบญัชาทันที เมื�อพบเหน็สิ�งที�ผดิปกติ ทั�งจากสถานที�ในบรเิวณที�ทํางาน อุปกรณ์
ต่างๆ ที�อาจมผีลกระทบต่อสขุภาพและความปลอดภัย

     (6) ผูบ้งัคับบญัชามหีนา้ที�ความรบัผดิชอบโดยตรงเรื�องความปลอดภัยในการทํางาน ต้องกําหนดหรอื
เผยแพรแ่นวทางในการป�องกันและควบคมุไมใ่หเ้กิดอุบติัเหต ุรวมถึงการดแูลสขุภาพพนกังาน

     (7) ดําเนนิงานตามกฎหมาย มาตราฐาน ระเบยีบปฏิบติั และแนวปฏิบติัต่างๆ ดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงใหค้วามรว่มมอืในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงระดบัสากลในเรื�องต่างๆ เพื�อชว่ยป�องกัน หรอื
ลดผลกระทบที�อาจเกิดขึ�น

     (8) เป�ดเผยขอ้มูลการดําเนนิงานดา้นสขุภาพและความปลอดภัยอยา่งโปรง่ใส ผา่นชอ่งทางต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม

9



3. การต่อต้านการคอรร์ปัชั�น

3.1 หลักการ

    การดําเนนิธุรกิจของ HEMP กับผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ต้องดําเนนิการอยา่งถกูต้อง ตรงไปตรงมา
โปรง่ใส ซื�อสตัย ์ตรวจสอบได ้และไมค่อรร์ปัชั�น โดยปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และนโยบายต่อต้าน
การคอรร์ปัชั�นของ HEMP รวมทั�งไมทํ่าใหเ้กิดขอ้ครหา หรอืเสื�อมเสยีชื�อเสยีงของบรษัิท

3.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉยเมื�อพบเหน็การกระทําที�เขา้ขา่ยการคอรร์ปัชั�น ที�เกี�ยวขอ้งกับ HEMP ต้อง
รายงานใหผู้บ้งัคับบญัชา หรอืบุคคลที�รบัผดิชอบทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
ต่างๆ 

     (2) ไมค่อรร์ปัชั�นและต้องระมดัระวงัในกระบวนการปฏิบติังานที�มคีวามเสี�ยงสงู เชน่ การขายและการ
ตลาด การจดัซื�อ การทําสญัญา การใหแ้ละรบัของกํานลั การเลี�ยงรบัรอง การใหเ้งินบรจิาค หรอืเงิน
สนบัสนนุ เป�นต้น

     (3) ดําเนนิการเรื�องการให ้หรอืรบัเงินบรจิาค เงินสนบัสนนุ อยา่งโปรง่ใส ถกูต้องตามระเบยีบบรษัิท
และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั�นใจวา่เงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุไมถ่กูนําไปใชเ้พื�อการติดสนิบน

     (4) พงึระมดัระวงัในการทําธุรกรรมกับบุคคล นติิบุคคล หรอืองค์กรใดๆ ที�มขีอ้เกี�ยวขอ้งกับการ
คอรร์ปัชั�น

นยิาม

     คอรร์ปัชั�น (Corruption) หมายถึง การติดสนิบนไมว่า่จะอยูร่ปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาวา่จะ
ให ้มอบให ้ใหคํ้ามั�นวา่จะให ้รวมถึงการเรยีกรอ้ง หรอืรบัซึ�งเงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอื์�นใดซึ�งไมเ่หมาะสม
กับเจา้หนา้ที�ของรฐั หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานของเอกชน หรอืผูม้หีนา้ที� ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทาง
อ้อม เพื�อจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติั หรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�อันเป�นการใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึ�งธุรกิจ
หรอืแนะนําธุรกิจใหกั้บ HEMP โดยเฉพาะ หรอืเพื�อใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชนอื์�นใดที�ไมเ่หมาะสม
ทางธุรกิจ 

     ทั�งนี� กําหนดใหบ้รษัิทฯ กําหนดนโยบายและมาตรการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนั และ
เขา้รว่มเป�นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC)
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4. ของกํานลั การเลี�ยงรบัรอง และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ

4.1 หลักการ

    การรบัหรอืการใหผ้ลประโยชนต่์างๆ ซึ�งรวมถึงทรพัยส์นิ บรกิาร การอํานวยความสะดวก หรอืการเลี�ยง
รบัรองกับผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ต้องเป�นไปตามขนบธรรมเนยีมประเพณใีนแต่ละท้องถิ�น หรอืแต่ละ
ประเทศ รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยต้องมมูีลค่าเหมาะสมและไมเ่ป�นการสรา้งแรงจูงใจในการตัดสนิใจ
ที�ไมช่อบธรรม และใหส้อดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฎิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั�นของ
บรษัิทฯ

4.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ก่อนการรบัหรอืใหข้องกํานลั การเลี�ยงรบัรอง และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ กับผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ควร
ตรวจสอบใหแ้นใ่จ วา่สิ�งเหล่านั�นมมูีลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคับ
หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถิ�นนั�น กําหนดใหก้ระทําได้

     (2) ไมร่บัหรอืใหท้รพัยส์นิ บรกิาร การเลี�ยงรบัรองที�อาจทําใหเ้กิดอิทธพิล หรอืแรงจูงใจในการตัดสนิใจ
อยา่งหนึ�งอยา่งใด และทําใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ที�ที�ไมช่อบธรรม

     (3) พงึระมดัระวงัทั�งกรณกีารใหท้รพัยส์นิ บรกิาร เลี�ยงรบัรองแก่ผูบ้งัคับบญัชา หรอืบุคคล/หนว่ยงาน
ภายใน โดยการใหแ้ละการรบัดงักล่าวจะต้องไมเ่ป�นการสรา้งแรงจูงใจในการตัดสนิใจอยา่งหนึ�งอยา่งใดโดย
ไมเ่ป�นธรรม

     (4) ต้องมหีลักฐานการใชจ้า่ยเงินที�แสดงมูลค่าของทรพัยส์นิ บรกิาร หรอืการเลี�ยงรบัรองนั�น เพื�อให้
สามารถตรวจสอบได้

     (5) กรณไีดร้บัมอบหมายหรอืไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคับบญัชาใหไ้ปชว่ยเหลือหนว่ยงานภายนอก อาจรบั
ทรพัยส์นิบรกิาร การเลี�ยงรบัรอง ไดต้ามหลักเกณฑ์ หรอืมาตรฐานที�หนว่ยงานภายนอกนั�นกําหนดไว้

     นอกจากนี�ใหบ้รษัิทฯ ปฎิบติัตามนโยบายและมาตรการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนั ที�
กําหนดไว้
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5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

5.1 หลักการ

    HEMP มุง่กระทําสิ�งที�ถกูต้องดว้ยความตั�งใจใหเ้กิดผลที�เป�นเลิศเสมอ ดงันั�นการปฏิบติังานของ
พนกังานต้องยดึถือประโยชนส์งูสดุของ HEMP ภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมายและจรยิธรรม โดยหลีก
เลี�ยงการกระทําที�ก่อใหเ้กดความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์�อาจสง่ผลกระทบในการตัดสนิใจใดๆ

5.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) หลีกเลี�ยงการเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกับการกระทําไมว่า่ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจของ HEMP หรอืพนกังาน
ของ HEMP ที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อ HEMP

     (2) หลีกเลี�ยงการทํางานอื�นเพื�อประโยชนส์ว่นตนนอกเหนอืจากการทํางานของ HEMP ซึ�งอาจมผีลกระ
ทบต่องานในความรบัผดิชอบและภาพลักษณข์อง HEMP 

     (3) หา้มพนกังานใชเ้วลาทํางานในการค้นหาขอ้มูล ติดต่อ หรอืซื�อขายหลักทรพัย ์หรอืสนิทรพัยใ์ดๆ
อยา่งเป�นประจาํ เพื�อประโยชนส์าํหรบัตนเอง หรอืบุคคลอื�น และไมเ่ป�นไปเพื�อประโยชนข์อง HEMP

     (4) ไมป่ระกอบกิจการที�เป�นการแขง่ขนั หรอืเขา้เป�นหุน้สว่น ผูถื้อหุน้ที�มอํีานาจตัดสนิใจ กรรมการ หรอื
ผูบ้รหิารในกิจการที�เป�นการแขง่ขนั หรอืมลัีกษณะเดยีวกันกับธุรกิจของ HEMP

     (5) ไมแ่สวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มูล หรอืสิ�งที�ตนหรอืผูอื้�นรู ้เนื�องมาจากตําแหนง่หนา้ที�การงาน และ
ความรบัผดิชอบ

     (6) กรณมีรีายการที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนกั์บ HEMP ต้องรายงานใหผู้บ้งัคับ
บญัชาทราบโดยทันที

นยิาม

     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หมายถึง สถานการณห์รอืการกระทําที�พนกังานมผีลประโยชนส์ว่นตน
มาก จนมผีลต่อการตัดสนิใจ หรอืปฏิบติัหนา้ที�ในตําแหนง่หนา้ที�ของพนกังานนั�น และสง่ผลกระทบต่อ
ประโยชนข์อง HEMP ไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม
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6. การดําเนนิการด้านการเมอืง

6.1 หลักการ

    HEMP วางตัวเป�นกลางทางการเมอืงโดยไมก่ระทําการอันเป�นการฝ�กใฝ� หรอืสนบัสนนุดา้นการเงิน หรอื
รปูแบบอื�นแก่พรรคการเมอืง กลุม่แนวรว่มทางการเมอืง ผูม้อํีานาจทางการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลือก
ตั�งทางการเมอืง ไมว่า่จะเป�นทางตรง หรอืทางอ้อม ทั�งในระดบัท้องถิ�น ระดบัภมูภิาค หรอืระดบัประเทศ
อยา่งไรก็ตาม HEMP ใหค้วามเคารพในสทิธทิางการเมอืงของพนกังานในฐานะพลเมอืงที�ดตีาม
รฐัธรรมนญู ไมว่า่จะเป�นการลงคะแนนเสยีงเลือกตั�ง หรอืการเป�นสมาชกิพรรคการเมอืง และใหส้อดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางปฎิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั�นของบรษัิทฯ

6.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ไมค่วรแสดงออกดว้ยวธิใีดๆ ที�ทําใหผู้อื้�นเขา้ใจวา่ HEMP เกี�ยวขอ้ง ฝ�กใฝ�หรอืสนบัสนนุการดําเนนิ
การทางการเมอืง พรรคการเมอืง กลุม่แนวรว่มทางการเมอืง ผูม้อํีานาจทางการเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลือก
ตั�งทางการเมอืง

     (2) ไมแ่ต่งกายดว้ยเครื�องแบบพนกังาน หรอืใชส้ญัลักษณใ์ดที�ทําใหผู้อื้�นเขา้ใจไดว้า่เป�นพนกังาน
HEMP ในการเขา้รว่มประชุมทางการเมอืง หรอืรว่มชุมนมุในที�สาธารณสถานใดๆ อันมลัีกษณะทางการ
เมอืง

     (3) ใชส้ทิธทิางการเมอืงในนามตนเอง และหลีกเลี�ยงการกระทําที�ทําใหผู้อื้�นเขา้ใจวา่กระทําในนาม HEMP

     (4) พงึหลีกเลี�ยงการแสดงออก หรอืแสดงความคิดเหน็ทางการเมอืงในสถานที�ทํางาน หรอืในเวลางาน
อันอาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ในการทํางาน

     นอกจากนี�ใหบ้รษัิทฯ ปฎิบติัตามนโยบายและมาตรการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนั ที�
กําหนดไว้
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7. การปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรพัยส์นิ

7.1 ขอ้มูลสว่นบุคคล

7.1.1 หลักการ

    HEMP เคารพสทิธคิวามเป�นสว่นตัวของผูที้�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น ขอ้มูลสว่นบุคคลของพนกังาน และผูที้�
เกี�ยวขอ้งในการดําเนนิธุรกิจ เชน่ สถานะบุคคล ชวีประวติั ประวติัการทํางาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูล
สาํหรบัการติดต่อ ขอ้มูลสขุภาพ หรอืขอ้มูลสว่นตัวอื�นๆ ต้องไดร้บัความคุม้ครอง ไมใ่หถ้กูเป�ดเผย หรอื
ถ่ายโอนไปยงับุคคลอื�นอันมลัีกษณะเป�นการละเมดิสทิธติามกฎหมาย

7.1.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ต้องเคารพในขอ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลอื�น โดยหากจะใชเ้ป�ดเผยหรอืโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของ
บุคคลอื�นจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลนั�นๆ และไมเ่ป�นการละเมดิสทิธติามกฎหมาย

     (2) ผูทํ้าหนา้ที�เก็บรกัษาขอ้มูลที�อยูใ่นความครอบครองหรอือยูใ่นการดแูลรกัษาของบรษัิท ต้อง
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของพนกังานและผูที้�เกี�ยวขอ้งในการดําเนนิธุรกิจ ดงันั�น การใช ้เป�ดเผย หรอื
ถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของพนกังาน และผูที้�เกี�ยวขอ้งจะกระทําไดเ้ท่าที�จาํเป�นตามหนา้ที�การงานปกติ
และไมเ่ป�นการละเมดิสทิธติามกฎหมาย

7.2 การบนัทึก การรายงาน และการเก็บรกัษาขอ้มูล

7.2.1 หลักการ

     HEMP ตระหนกัถึงความสาํคัญของการจดัการขอ้มูลภายในองค์กร โดยการบนัทึกหรอืรายงานขอ้มูล
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที� HEMP กําหนดและถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย สว่นการเก็บรกัษา
ขอ้มูล จะต้องดําเนนิการใหอ้ยูใ่นสภาพที�ปลอดภัย และสามารถนํามาใชอ้้างอิง หรอืใชป้ระโยชนกั์บ HEMP
ไดเ้มื�อต้องการ

7.2.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) บนัทึกขอ้มูลใหถ้กูต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ที� HEMP กําหนด หรอืที�
กําหนดไวใ้นกฎหมาย เชน่ กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบญัช ีเป�นต้น

     (2) รายงานขอ้มูลอยา่งถกูต้อง และตรงไปตรงมาตามขอ้เท็จจรงิ

     (3) เก็บรกัษาขอ้มูลตามกําหนดเวลา และตามหลักเกณฑ์ที� HEMP กําหนดไว ้หรอืภายใต้ขอ้กําหนดของ
กฎหมาย โดยเก็บรกัษาอยา่งระมดัระวงั และเป�นระบบเพื�อสะดวกต่อการเรยีกใชง้าน และเมื�อพน้ชว่งระยะ
เวลาที�ต้องเก็บรกัษาขอ้มูล พนกังานที�เกี�ยวขอ้งต้องจดัใหม้กีารทําลายดว้ยวธิกีารที�เหมาะสมกับขอ้มูล หรอื
เอกสารแต่ละประเภท
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     (4) ดแูลเอกสารสาํคัญ และขอ้มูลที�เป�นความลับดว้ยวธิกีารเฉพาะที�กําหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละชนดิ
หรอืประเภทของขอ้มูล และต้องมั�นใจไดว้า่มกีารจดัเก็บอยา่งปลอดภัยและเหมาะสม ทั�งขอ้มูลที�เป�นขอ้มูล
ภายในของบรษัิท และขอ้มูลของผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ เชน่ ลกูค้า คูค้่า หรอืคูธุ่รกิจ เป�นต้น

7.3 การซื�อขายหลักทรพัย ์และการใชข้อ้มูลภายใน

7.3.1 หลักการ

      การใชข้อ้มูลภายในที�เป�นขอ้มูลสาํคัญต้องดําเนนิการใหเ้หมาะสม โดยคํานงึถึงผลกระทบต่อผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีโดยรวม และความถกูต้องตามกฎหมายกําหนด และต้องไมใ่ชข้อ้มูลนั�นเพื�อประโยชนส์ว่นตัว
หรอืบุคคลอื�น

7.3.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ไมใ่ชข้อ้มูลภายในที�เป�นขอ้มูลสาํคัญที�ยงัไมไ่ดเ้ป�ดเผยต่อสาธารณะในการซื�อขายหลักทรพัย ์โดย
เป�นการเอาเปรยีบบุคคลภายนอก ไมว่า่จะอยูใ่นชว่งเวลาใด 

     (2) หา้มเป�ดเผยหรอืสง่ผา่นขอ้มูลภายในไปยงับุคคลที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับขอ้มูลนั�น ซึ�งรวมถึงบุคคลใน
ครอบครวั ญาติพี�นอ้ง เพื�อนฝูง เป�นต้น

     (3) ไมใ่หคํ้าแนะนํา หรอืความเหน็ในการซื�อขายหลักทรพัยข์องบรษัิท เวน้แต่เป�นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับ
หนา้ที�การงานที�ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท

     (4) พนกังานในหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัทําขอ้มูลงบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครวัต้องไม่
ซื�อขายหลักทรพัยข์องบรษัิทในชว่งระยะเวลาก่อนที�มกีารเป�ดเผยงบการเงิน หรอืการเป�ดเผยขอ้มูลอื�น 
ที�อาจมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบรษัิท

นยิาม

     ขอ้มูลสาํคัญ หมายถึง ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกับการดําเนนิธุรกิจของ HEMP ที�หากมกีารเป�ดเผย โดยวธิี
การที�ไมเ่หมาะสม แล้วอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบที�มนียัสาํคัญต่อการดําเนนิธุรกิจของ HEMP ต่อราคา
หลักทรพัย ์หรอือาจมอิีทธพิลต่อการตัดสนิใจในการลงทนุ เชน่ ขอ้มูลในงบการเงินที�ยงัไมเ่ป�ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรพัย ์
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7.4 การใช ้และการดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษัิท

7.4.1 หลักการ

       HEMP ใชท้รพัยส์นิอยา่งมปีระสทิธภิาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเต็มที� พรอ้มทั�งสง่เสรมิใหพ้นกังาน
ดแูลรกัษาทรพัยส์นิมใิหเ้สยีหาย สญูหาย หรอืนําไปใชเ้พื�อประโยชนส์ว่นตัว หรอืเพื�อบุคคลอื�น

7.4.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ดแูลรกัษาและปกป�องทรพัยส์นิของ HEMP ไมใ่หเ้สยีหายหรอืสญูหาย

     (2) ใชท้รพัยส์นิของ HEMP อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป�นไปเพื�อประโยชนข์อง HEMP

     (3) ไมน่ําทรพัยส์นิของ HEMP ไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค์ หรอืใชใ้นทางที�ผดิกฎหมาย

นยิาม

     ทรพัยส์นิ หมายถึง ทรพัยส์นิทกุชนดิ ไมว่า่จะเป�นสงัหารมิทรพัย ์หรอือสงัหารมิทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิ
อื�นใดที� HEMP เป�นเจา้ของ หรอืเป�นผูร้บัผดิชอบครอบครอง 

7.5 การใชแ้ละดแูลรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

7.5.1 หลักการ

       HEMP เนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภัย โดยจะ
ต้องไดร้บัการดแูลรกัษาใหพ้น้จากการถกูล่วงละเมดิ หรอืนําไปใชโ้ดยไมม่สีทิธิ

7.5.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ใชง้านระบบใหถ้กูต้องตามสทิธทีิ�ไดรบัอนญุาต เก็บรกัษาและไมย่นิยอมใหผู้อื้�นใชร้หสัผา่นสาํหรบัเขา้
ใชง้านระบบ

     (2) หลีกเลี�ยงการเป�ดไฟล์ที�ไมท่ราบแหล่งที�มา และการใชอุ้ปกรณบ์นัทึกขอ้มูลที�เคยใชง้านกับ
คอมพวิเตอรที์�นา่สงสยัวา่อาจมไีวรสัคอมพวิเตอร ์หรอืมซีอฟแวรที์�เป�นอันตรายอื�นๆ 

     (3) หา้มใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อเขา้ถึง หรอืสง่ขอ้มูลที�มเีนื�อหาขดัต่อศีลธรรมอันด ี
เกี�ยวกับการพนนั กระทบต่อความมั�นคงของชาติ หรอืละเมดิสทิธขิองผูอื้�น

     (4) ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั�งขอ้มูลต่างๆ ที�อยูใ่นระบบเพื�อประโยชนข์อง HEMP หลีกเลี�ยง
การใชร้ะบบที�อาจละเมดิสทิธใินการใชง้านตามปกติของผูอื้�นในเรื�องที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับการทํางาน หรอือาจ
กระทบกระเทือนกับประสทิธภิาพในการทํางานของระบบ

     (5) หลีกเลี�ยงการติดตั�งโปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยตนเอง การแก้ไขเปลี�ยนแปลงการตั�งค่าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศที�อาจมผีลต่อความปลอดภัย หากประสบป�ญหาหรอืพบเหน็ความผดิปกติในการใช้
งาน ใหติ้ดต่อผูด้แูลดา้นไอที

16



นยิาม

     ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เครื�องมอืและระบบงานต่างๆ ที�ใชใ้นการประมวลผล และสง่ต่อ
ขอ้มูลอิเลคทรอนกิ เชน่ คอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ย อินเทอรเ์นต อีเมล รหสัผา่น หรอืโปรแกรมต่างๆ
เป�นต้น

7.6 การใชแ้ละการดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางป�ญญา

7.6.1 หลักการ

      HEMP ถือวา่ทรพัยส์นิทางป�ญญา เป�นทรพัยส์นิที�มค่ีาของ HEMP พนกังานมหีนา้ที�ต้องปกป�องและ
ดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางป�ญญาของ HEMP ใหพ้น้จากการนําไปใช ้หรอืเผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รวม
ทั�งต้องเคารพ และไมล่ะเมดิในทรพัยส์นิทางป�ญญาของผูอื้�น

7.6.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ใหค้วามเคารพและไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางป�ญญาของผูอื้�น ตรวจสอบผลงานอันเป�นสทิธขิองบุคคล
ภายนอกที�ไดร้บัมา หรอืที�จะนํามาใชกั้บ HEMP

     (2) ดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางป�ญญาของ HEMP ไมใ่หถ้กูละเมดิ เป�ดเผย ทําซํ�า ดดัแปลง หรอืกระทําการ
ใดๆ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก HEMP 

     (3) ใหค้วามรว่มมอืในการแสดงสทิธ ิหรอืขอรบัความคุม้ครองสทิธขิองทรพัยส์นิทางป�ญญาที� HEMP
เป�นเจา้ของ

     (4) ในการทําสญัญา หรอืนติิกรรมใดๆ ควรตกลงเกี�ยวกับสทิธใินทรพัยส์นิทางป�ญญาใหช้ดัเจน หากมี
ขอ้สงสยัใหป้รกึษา หรอืหารอืกับที�ปรกึษาทางดา้นกฎหมายของ HEMP

     (5) รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชาเมื�อพบการกระทําที�เหน็วา่เป�นการละเมดิสทิธ ิหรอือาจนําไปสูก่ารละเมดิ
สทิธ ิหรอืการกระทําที�อาจก่อใหเ้กิดขอ้พพิาทเกี�ยวกับทรพัยส์นิทางป�ญญาของ HEMP

นยิาม

      ทรพัยส์นิทางป�ญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดษิฐ ์คิดค้น
หรอืสรา้งสรรค์ของมนษุย ์

      สทิธบิตัร (Patent) หมายถึง หนงัสอืสาํคัญที�รฐัออกใหเ้พื�อคุม้ครองการประดษิฐ ์หรอืการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่ สทิธบิตัรการประดษิฐ ์สทิธบิตัรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนสุทิธบิตัร

      ลิขสทิธิ� (Copyright) หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรกีรรม โสตทัศนวสัดุ
ภาพยนตร ์สิ�งบนัทึกเสยีง งานแพรเ่สยีง แพรภ่าพ เชน่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ภาพวาด ภาพถ่าย
บทความ เป�นต้น
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นยิาม (ต่อ)

      เครื�องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง เครื�องหมาย หรอืสญัลักษณ ์หรอืตราที�ใชกั้บสนิค้า
หรอืบรกิาร ไดแ้ก่ เครื�องหมายการค้า เครื�องหมายบรกิาร เครื�องหมายรบัรอง เครื�องหมายรว่ม
 

      ความลับทางการค้า (Trade Secrets) หมายถึง ขอ้มูลทางการค้าที�ยงัไมเ่ป�นที�รูจ้กัโดยทั�วไป และ
มูลค่าในเชงิพาณชิย ์เนื�องจากขอ้มูลนั�นเป�นความลับ และมกีารดําเนนิการตามสมควรเพื�อรกัษาขอ้มูลนั�นไว้
เป�นความลับ

8. การเป�ดเผยขอ้มูล

8.1 หลักการ

      การเป�ดเผยขอ้มูลของ HEMP ยดึถือหลักความเป�นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยต้องมั�นใจไดว้า่
เป�นการเป�ดเผยขอ้มูลที�ถกูต้อง ชดัเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป�นไปอยา่งเท่าเทียมกัน ไมว่า่จะเป�ด
เผยอยา่งเป�นลายลักษณอั์กษร ดว้ยวาจา หรอืโดยชอ่งทางอื�นใด 

8.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) การเป�ดเผยขอ้มูลอื�นๆ ใหเ้ป�ดเผยบนพื�นฐานของความเป�นจรงิ และต้องไมม่เีจตนาใหผู้อื้�นสาํคัญ
ผดิในขอ้เท็จจรงิ

     (2) การเป�ดเผยขอ้มูลที�อาจมผีลกระทบใดๆ ต่อ HEMP ต้องกระทําโดยผูม้อํีานาจโดยตรงในเรื�องนั�นๆ
เวน้แต่ไดร้บัมอบหมายจากผูม้อํีานาจในการเป�ดเผยขอ้มูลนั�นเอง

     (3) การเป�ดเผยขอ้มูลสาํคัญที�ยงัไมไ่ดเ้ป�ดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผูม้สีทิธใินการเป�ดเผยขอ้มูลต้องเป�ด
เผยอยา่งระมดัระวงั ถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พรอ้มทั�งดําเนนิการแนใ่จวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ ไดร้บั
ขอ้มูลอยา่งเพยีงพอและเท่าเทียมกัน

9. การสื�อสาร

9.1 หลักการ

      การสื�อสารของ HEMP ทั�งภายในและภายนอกองค์กร การสื�อสารการตลาดของแบรนดส์นิค้าต่างๆ
การใชต้ราสญัลักษณ ์และการสื�อสารผา่นสื�อสงัคมออนไลน ์จะต้องดําเนนิการอยา่งเหมาะสม ถกูต้องตาม
ความเป�นจรงิ คํานงึถึงความเป�นธรรมต่อผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุฝ�าย และไมก่่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อ
HEMP

9.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) สื�อสารโดยแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดล้อม และการคํานงึถึงค่านยิมของสงัคมในแต่ละ
ประเทศที�เขา้ไปดําเนนิธุรกิจ
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     (2) ไมน่ําเสนอสิ�งที�อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคม เชน่ สถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหา-
กษัตรยิ ์การเมอืง ความเชื�อ ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ความคิดเหน็เรื�องเพศ หรอืเรื�องที�ขดัต่อศีล
ธรรม และวฒันธรรมอันดงีาม ความเหลื�อมลํ�าทางสงัคม การเลือกปฏิบติั และการละเมดิธมินษุยชน

     (3) ไมส่ื�อสารเกินจรงิในเชงิมุง่ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิในแง่คณุภาพสนิค้า บรกิาร หรอืคณุลักษณะอื�นใด
ขององค์กร เวน้แต่กรณใีชเ้ทคนคิที�ผูบ้รโิภคสามารถตระหนกัไดว้า่ไมใ่ชค่วามจรงิ แต่เป�นการสรา้งความ
นา่สนใจใหกั้บงานโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และควรระบุใหผู้บ้รโิภคทราบชดัเจนวา่มใิชค่วามเป�นจรงิ 

     (4) หา้มใชว้ธิกีารสื�อสารทางการตลาดที�เป�นการเปรยีบเทียบโดยตรงกับสนิค้าหรอืบรกิารของคูแ่ขง่

     (5) ไมเ่พกิเฉยและชว่ยกันสอดสอ่งดแูลใหกั้บองค์กรในกรณทีี�พบการสื�อสารที�พาดพงิถึงองค์กร หรอื
การปฏิบติัที�จะสง่ผลกระทบต่อชื�อเสยีง รวมถึงการนําตราสญัลักษณไ์ปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม หรอือาจก่อให้
เกิดความเสยีหายต่อแบรนด ์ใหร้บีแจง้หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ หรอืผูบ้งัคับบญัชาทันที

     (6) ในการเผยแพรข่อ้มูล หรอืแสดงความคิดเหน็สว่นตัวในเรื�องต่างๆ บนสื�อสงัคมออนไลน ์ควรแสดง
ขอ้ความวา่เป�นความคิดเหน็สว่นตัวไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที�เป�นพนกังาน HEMP

    (7) ใชต้ราสญัลักษณข์ององค์กรใหถ้กูต้อง และการที�จะนําตราสญัลักษณข์ององค์กรไปใชน้ั �น ต้องไดร้บั
อนญุาตจากหนว่ยงานผูร้บัผดิชอบดา้นแบรนดก่์อน และไมน่ําตราสญัลักษณอ์งค์กรไปใชเ้พื�อวตัถปุระสงค์
สว่นตัว

10. การทําธุรกรรมของ HEMP

10.1 การทําธุรกรรมระหวา่งกันของบรษัิทใน HEMP

10.1.1 หลักการ

      การดําเนนิธุรกิจ หรอืปฏิบติังานที�เป�นการทําธุรกรรมระหวา่งกันของบรษัิทใน HEMP ต้องคํานงึถึง
กฎหมาย และกฎระเบยีบที�ออกโดยหนว่ยงานของรฐั รวมถึงระเบยีบและอํานาจดําเนนิการของ HEMP
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื�อนไขต่างๆ ที�กําหนดไวใ้นแต่ละท้องถิ�น

10.1.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ไมด่ําเนนิการหากมกีารรอ้งขอใหม้กีารขา้มขั�นตอน หรอืเพกิเฉยต่อกระบวนการใดๆ ที�ต้องดําเนนิ
การตามปกติ

     (2) ดําเนนิการตามแนวปฏิบติัและกระบวนการในการพจิารณาอนมุติัการทํารายการระหวา่งกัน รายการที�
เกี�ยวโยงกัน หรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อ HEMP ตาม
หลักเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด

     (3) ดําเนนิการเรื�องรายการระหวา่งกันอยา่งเป�นธรรม สมเหตสุมผล 
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     (4) ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบยีบ ขั�นตอน อํานาจดําเนนิการตามกระบวนการที� HEMP กําหนดไวใ้หเ้ขา้ใจ
อยา่งถี�ถ้วนก่อนการดําเนนิการ

  
10.2 การทําธุกรรมของ HEMPกับบุคคลภายนอก

10.2.1 หลักการ

      การกระทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั�นจะต้องปฏิบติัใหถ้กูหลักเกณฑ์ และกระบวนการที�กําหนดไว้
ตามกฎหมาย กฎระเบยีบที�ออกโดยหนว่ยงานของรฐั และนโยบายของบรษัิท รวมถึงไดร้บัการอนมุติัตาม
อํานาจดําเนนิการของ HEMP อยา่งเครง่ครดั ที�สาํคัญจะต้องปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ไดต้กลงไวอ้ยา่งตรงไป
ตรงมา โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเลี�ยงการทําธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้น
เสยีหายต่อ HEMP หรอืบุคคลภายนอก

10.2.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ต้องศึกษา และทําความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ

     (2) การทําธุรกรรมต้องคํานงึถึงมูลค่า ราคาที�เป�นไปตามกลไกตลาด คณุภาพ และบรกิารที�ไดร้บั 
ไมเ่ลือกปฏิบติั หรอืกีดกันการทําธุรกิจดว้ยวธิกีารที�ไมช่อบธรรม หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย

     (3) หลีกเลี�ยงการทําธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมสิ�งแวดล้อม หรอือาจทําให ้HEMP
เสื�อมเสยีชื�อเสยีง แมก้ารทําธุรกรรมนั�นจะทําใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์างธุรกิจก็ตาม 

     (4) ในการจดัหาต้องดําเนนิการตามขั�นตอนที�กําหนดไวต้ามระเบยีบและวธิกีารการจดัหาของ HEMP
และใหพ้จิารณาเลือกนติิบุคคล เป�นอันดบัแรก โดยหลีกเลี�ยงการจดัหากับบุคคลธรรมดา เวน้แต่เป�นกรณี
ที�ต้องใชค้วามเชี�ยวชาญเฉพาะบุคคล หรอืเพื�อประโยชนใ์นการดําเนนิการใดๆ ของ HEMP

     (5) ในการทําธุรกรรมที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับ HEMP หา้มแอบอ้างใชช้ื�อของบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท 
ฝ�ายจดัการ หรอืพนกังาน แมว้า่จะไมม่ผีลกระทบโดยตรงต่อบรษัิทก็ตาม
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11. การค้าระหวา่งประเทศ

11.1 หลักการ

      การนําเขา้-สง่ออกสนิค้า หรอืการทําธุรกรรมใดๆ ของ HEMP ที�เกี�ยวขอ้งกับต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั เชน่ กฎหมายการนําเขา้และสง่ออก กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกี�ยวกับความปลอดภัยของสนิค้า กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมถึงระเบยีบและ
แนวปฏิบติัของ HEMP ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั

11.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ศึกษาและติดตามขอ้มูลของลกูค้า และคูธุ่รกิจที�ประกอบธุรกิจดว้ย โดยหลีกเลี�ยงการประกอบธุรกิจ
กับลกูค้า หรอืคูธุ่รกิจที�ไมป่ฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรอืมกีารดําเนนิธุรกิจที�ไมน่า่ไวว้างใจ

     (2) ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหป้ฏิบติัถกูต้องตามกฎหมาย

     (3) รายงานขอ้มูลพรอ้มหลักฐานที�เกี�ยวขอ้งกับการนําเขา้-สง่ออก ต่อผูม้หีนา้ที�รบัผดิชอบเกี�ยวกับ
การนําเขา้สง่ออก เชน่ หนว่ยงานของรฐั โดยต้องตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เป�นหลักฐานที�มขีอ้มูลที�ถกูต้อง

12. การแขง่ขนัทางการค้า

12.1 หลักการ

      HEMP ตั�งมั�นที�จะดําเนนิธุรกิจอยา่งเป�นธรรม โดยคํานงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการค้าและ
กฎหมายแขง่ขนัทางการค้า ทั�งต่อลกูค้าและคูค้่าของ HEMP รวมถึงดําเนนิการตามแนวปฏิบติัของบรษัิท
ที�เกี�ยวขอ้ง

12.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ไมทํ่าความตกลงใดๆ กับคูแ่ขง่หรอืบุคคใด ที�มลัีกษณะเป�นการลดหรอืจาํกัดการแขง่ขนัทางการค้า

     (2) กรณทีี� HEMP เป�นผูม้อํีานาจเหนอืตลาดในสนิค้าใด ต้องไมใ่ชอํ่านาจเหนอืตลาดดงักล่าวในลักษณะ
ที�ไมเ่ป�นธรรมทางการค้า เชน่ การจาํกัดทางเลือกของลกูค้าในการซื�อสนิค้าหรอืบรกิาร รวมถึงการกําหนด
ราคา หรอืเงื�อนไขการขายสนิค้า หรอืบรกิารที�ไมเ่ป�นธรรม

     (3) กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าเป�นกฎหมายที�มคีวามสลับซบัซอ้นและมคีวามแตกต่างในแต่ละประเทศ
จงึควรทําความเขา้ใจแนวปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกับการแขง่ขนัทางการค้าของบรษัิท กรณทีี�มขีอ้สงสยัควร
หารอืกับที�ปรกึษาทางกฎหมายของบรษัิทตั�งแต่เริ�มต้น
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13. การป�องกันการฟอกเงิน

13.1 หลักการ

      HEMP ยดึถือปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการป�องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ
บรษัิทจะไมร่บัโอน หรอืเปลี�ยนสภาพทรพัยส์นิที�เกี�ยวขอ้งกับการกระทําความผดิ เพื�อป�องกันไมใ่หผู้ห้นึ�ง
ผูใ้ดใช ้HEMP เป�นชอ่งทาง หรอืเป�นเครื�องมอืในการถ่ายเท ปกป�ด หรอือําพรางแหล่งที�มาของทรพัยส์นิที�
ไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย

13.2 แนวทางปฏิบติั

     (1) ไมโ่อนเงินไปยงับญัชทีี�ไมเ่ป�นที�รูจ้กั หรอืรบัโอนเงินที�มลัีกษณะการจา่ยที�ผดิปกติโดยเฉพาะจาก
ประเทศที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับธุรกรรมนั�น

     (2) ก่อนการทําธุรกรรมกับคูส่ญัญา ควรตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่แหล่งที�มาของเงินไดม้าโดยชอบดว้ย
กฎหมาย

     (3) กรณพีบเหน็ธุรกรรมที�ไมป่กติต้องรายงานใหผู้บ้งัคับบญัชาทราบโดยทันที

อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ ์2560อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั�งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ ์2560

22




