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การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้าและผลักดันให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณอ์ักษร โดยมีหลกัการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมี
สาระส าคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับ

ส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพ้ืนฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

2) เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ลว่งหน้าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น 

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น           

4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถามต่อ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดใน
เรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น  

5) การส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้    
    
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียม
กันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1) เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   

2) การปฏิบัติและอ านวยความสะดวกต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดหรอืละเมดิหรือลดิรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น 
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3) การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน 
กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระ
พิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลตอ่ผู้มสี่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

4) การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และ
เสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

6) การก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)  

7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
8) การก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนใน

องค์กรถือปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า 

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก ากับดูแลระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสิทธิดังกล่าวต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
ตัดสินใจหรือด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิในการร้องเรียนกับทางบริษัทได้ บริษัทจึงตระหนักและ
ให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้จัดท านโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลากรในบริษัทมี
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

 
1) ผู้ถือหุ้น 

การด าเนินการของบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้

- บริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับ   ผู้ถือหุ้นสูงสุด 

- ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจอย่างเพียงพอ 
- บริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

อย่างอิสระ 
- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความเหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการท างานให้กับพนักงานของบริษัท 
- ส่งเสริมให้รู้จักการท างานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อสร้างให้พนักงานในองค์กรมีความสามัคคี และมีวินัยในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็น

ทีม 
- บริหารจัดการภายในองค์กรมีระบบความปลอดภัยและการจัดการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่าง

ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตามหลักคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบริษัท 



  

 

 

 

 

3/9 
 

เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 14th Floor, TP&T Tower 1 Soi Vibhavadee-Rangsit 19   Tel :       (662) 936-1661-2 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand      Fax :      (662) 936-1669 
ทะเบียนเลขท่ี  0107554000097 Registration No. 0107554000097 

 HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

- จัดให้มีกรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงได้
รวดเร็ว 

- ก าหนดมาตรการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ท าการเปิดเผยข้อมลูส าคัญของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสน่าเช่ือถือ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบสถานการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
2)  พนักงาน 

บริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เพราะพนักงานเป็นผูข้ับเคลือ่นการด าเนินธุรกิจให้มคีวามมัน่คง 
ดังนั้นการปฏิบัตติ่อพนักงานจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรมอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานและบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อีกทั้ง
บริษัทยังค านึงถึงความต้องการของพนักงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี ้

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค โดยไม่น าความแตกต่างด้านเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ หรือภาษา มาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณาหรือตัดสินการจ้างงาน รวมทั้งยังเปิดให้มีการจ้างงานแก่ผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวช้ีวัดการปรับ
ค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพในการท างาน และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัท พร้อมอ้างอิงกับ
สภาวะอุตสาหกรรม เพื่อความยุติธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และจัดใหม้ีสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และประกันภัยกลุ่ม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนพนักงาน จะมีการก าหนดโดยพิจารณาความสอดคล้องกับผลการด าเนินงานและความยั่งยืนของบริษัท 

- ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างอบอุ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อ
ลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัท 

3)  ลูกค้า 
บริษัทมีนโยบายการด าเนินงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และเดินระบบ โดยเน้น

คุณภาพระดับสากลและประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมุ่งรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าผ่านบริการหลังการ
ขายที่ดีและน่าประทับใจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

- ส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาและตรงกับความต้องการของ 
- สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความช านาญทางวิศวกรรมระดับสูงเพิ่มมากขึ้น 
- ก าหนดราคาของงานที่ได้รับการว่าจ้างโดยวิธีการอ้างอิงตามมูลค่าต้นทุนงานก่อสร้าง งานบริการและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ใน

อัตราที่เป็นธรรม 
- บริษัทเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี เพื่อระบบงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และเน้นการ

ให้บริการการปรึกษาหลังการขายที่ดีและน่าประทับใจต่อลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้กับลูกค้า 
- พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
4)  คู่ค้า 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต และยึดถือค ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี ้

- พิจารณาราคาซื้อและราคาจัดจ้างที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับจาก    
คู่ค้า 

- บริษัทด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าและสัญญาที่ก าหนดไว้ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้าให้กับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคู่ค้า 
5)  คู่แข่ง 
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บริษัทด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี ้

- บริษัทมีช่องทางการให้บริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ การเข้าร่วมประกวดราคางาน และการติดต่อผ่านผู้ว่าจ้างโดยตรง ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบตามกฎหมาย 

- บริษัทไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
- บริษัทไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง 
6) เจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดความเสมอภาค เป็นธรรม 
และโปร่งใสในการปฏิบัติ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้

-   จัดท าสัญญากับเจ้าหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และโปร่งใส  
-  ไม่ท าการทุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ 
-  ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วน และ ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
7) สังคมและชุมชน 

บริษัทมีจิตส านึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ และการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนระบบผลิตน้ าประปาให้แก่บริษัทเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อช่วยในการลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า และการจัดการทรัพยากรน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ 
บริษัทจึงมุ่งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้

-      เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบของสังคมในการรักษาคุณภาพน้ าและใช้ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบน้ าประปาสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีน้ าประปาที่สะอาดในการอุปโภคบริโภค 
-      ส่งเสริมให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ในส่วนที่บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาความ

เป็นอยู่ของชุมชนที่บริษัทเข้าไปด าเนินการ 

8) นโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการก าหนดนโยบายในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
-  จัดให้มีการบริหารงานโครงการโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรอบ 
-  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการให้ความรู้และรณรงค์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ/หรือหนังสือเวียน

ภายในบริษัท 
-  ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการประหยัดพลังงาน และมีการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
- เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยใช้ความรูค้วามช านาญ และเทคโนโลยีของบริษัทในการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ าและคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน 
9) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่กระท าการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

10) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยห้ามใช้

ซอฟแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือคัดลอกซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ 
11) นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ 
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บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
และให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน และต้องตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่

เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
2. บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระท า

ผิด โดยผ่านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน 
3. บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ไม่เหมาะสม 
4. บริษัทมีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องแม่นย า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
5. บริษัทก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกบัการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบุคคลที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทต้องเป็นไป

ตามจารีตประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ และมีมูลค่าไม่สูงเกินควร 
6. บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการก าหนดให้โครงการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ด าเนินการเปิดเผยแบบแสดงบัญชี บริษัทให้ความ

ร่วมมือกับภาครัฐ ในการก าหนดให้โครงการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ด าเนินการเปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่อส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

7. พนักงานต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่
บริษัทได้ก าหนดไว้ โดยบริษัทเก็บเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

8. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งและผู้ที่ถูกร้องเรียนก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
9. ผู้ที่กระท าการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ แต่หากการกระท านั้นผิดกฎหมายอาจได้รับ

โทษตามกฎหมาย 
12)  นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท เช่น ด ารงต าแหน่งเดิม คุ้มครองการพักงาน การเลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่
จะมีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ข้อมูลร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่จ าเป็นต้องเปิดเผยตาม
กฏหมาย 

บุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน จะต้องปกปิดข้อมูลหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นความลับ หากฝ่าฝืนจงใจน าข้อมูลไปเปิดเผยทาง
บริษัท จะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับทางผู้ที่ฝ่าฝืน 

13)  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน 
กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระท าการแทนบริษัท สามารถถูกร้องเรียน ถ้าหากมีการกระท าความผิดที่อาจจะเข้าข่ายการทุจริต 
หากกรณีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตน ผู้ประสานงานจะพิจารณาถึงข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะ

ไม่รับเรื่องร้องเรียนดังนี ้
-    เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือการกระท าการทุจริตที่จะด าเนินการสอบสวนได้ 
-    เรื่องที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว พบว่าหลักฐานไม่มีมูลความจริง และไม่มีหลักฐานใหม่ที่มีสาระส าคัญเพิ่มเติมที่มีสาระส าคัญ 

การด าเนินการของบริษัท 
-    การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 เรื่องที่ไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาจให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบอ านาจ มีสิทธิ์
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 
 เรื่องที่ซับซ้อน เป็นเรื่องที่มีหลักฐานจ านวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าเสนอประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ 
กรรมการผู้จดัการ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  โดยคณะกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 

-  ระยะเวลาการด าเนินการ 
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เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ที่มีอ านาจหรือได้รับการแต่งตั้งจะประสานงานกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วัน 
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว ให้ผู้กระท าความผิดรับทราบ ภายใน 30 วัน ซึ่งการ

ลงโทษต้องรับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องพิจารณาและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับค าสั่งอนุมัติแต่งตั้ง 
กรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่ได้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาก าหนด ให้น าเสนอเรื่องถึงประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ 

กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาขยายอนุมัติเวลาการตรวจสอบได้ 
- การรายงาน 

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนมีหนา้ที่รายงานสรุปผลให้แก่ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือบคุคลอื่นที่มีความเกีย่วข้องได้รับทราบ 
ถ้าหากเรื่องที่แจ้งมผีลกระทบต่อช่ือเสียงบริษัท  การด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะต้องรายงานเรื่องต่อประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร 

และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ ให้ทราบเรื่องทันที เพื่อด าเนินการ และน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิสจูน์ได้ว่า ผู้แจ้งเบาะแสให้ขอ้มูลที่เปน็เท็จ ท าใหผู้้ถูกร้องเรยีนได้รับความเสื่อมเสียหรือ

เสียหาย จะไดร้ับการลงโทษตามระเบยีบของบริษัท 
14)   ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

บริษัทได้ก าหนดช่องทางเพื่อใหผู้้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถแลกเปลีย่นขอ้มูล ให้ค าแนะน า แจ้งหรือร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ผดิกฎหมาย ละเมดิสิทธิจากการปฏิบตัิงานของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสภายใต้การก ากับดูแลกจิการที่ดี โดยสามารถร้องเรยีนผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ที ่

- จดหมายอเิล็กทรอนิคส์ (e-mail)  
 audit.committee@hydrotek.co.th 
- จดหมาย  
 บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ช้ัน 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด

อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ คือ 
 

1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมินและผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี ่ยวกับทิศทางในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท 

(Forward-Looking Information) 
6) เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) โดยเปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อไม่ให้

เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย 
7) เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส าคัญอื่นๆ (Non-material Information) โดยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่น

เข้าใจผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือการเปิดเผยที่อาจท าให้ผู้อื่นเข้าใจราคา
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
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ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านวิศวกรรม 

การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนด (หรือให้ความเห็นชอบ)  วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบรษิัทตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 2 ท่าน กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และ
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความ
ซื่อสัตย์ โดยไม่จ ากัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ 

2) จริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ 

คู่มือคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ โดยการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการตอ่ต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน 
3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังนี้  
- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
- ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้ 
- องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ 
- เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน 
- บริษัทมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยการพิจารณา

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทน และโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ จากการอ้างอิงกับสภาวะอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับบริษัท และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4) การประชุมคณะกรรมการ 
- บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

มหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะ
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ประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการ
เสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  

- คณะกรรมการร่วมกันก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ท้ังปี เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทจะน าส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

- คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบ 

5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัการให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท 

และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท าและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
6)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการจะได้ท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการตอ่ไป โดยในปี 2559 เลขานุการบรษิัทได้จัดสง่แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
โดยรวมทั้งคณะแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ออยู่ในระดับที่ดี 

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบ่งได้เป็น 5 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ฝึกอบรม การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับที่เพียงพอ และเหมาะสม 

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบ่งได้เป็น 5 ข้อ ได้แก่ การปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การ
จัดเตรียมและการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ และการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเกณฑ์การประเมินทั้งหมดอยู่ในระดับที่ดี 

- หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยเกณฑ์การประเมนิโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วน บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารอยู่ในระดับที่ดี 

7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
-      การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัท
ควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป 
ซึ่งปี 2559 บริษัทได้ส่งกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน คือ นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรNational 
Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses 

-  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทได้จัดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นผู้จัดประชุมร่วมกับ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เพื่อช้ีแจ้งและตอบข้อซักถาม พร้อมจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ 
โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และก าหนดการ
ประชุม 
8)   ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท 
 
 
 
 

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


