
  

 

 

 

 

1/3 
 

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)     
 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

จริยธรรมธุรกิจ 
 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีและมกีารเติบโตอย่างยั่งยนื คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ คู่มือ

คณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ โดยการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
1.  หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
2.  กระท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น  

จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
3.  ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและท าธุรกิจที่แข่งขันกับ 

บริษัท หรือท าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
     4.     ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย      

หุ้นของบริษัท 
 
นโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในด้านการรักษาสิง่แวดล้อม จึงมีการก าหนดนโยบายในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี ้
-  จัดให้มีการบริหารงานโครงการโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรอบ 
-  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานโดยการให้ความรู้และรณรงค์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ/หรือหนังสือเวียน

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

ของคนในชุมชน 
 

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้

มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่กระท าการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง 

 
นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 
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บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยห้ามใช้
ซอฟแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือคัดลอกซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ 

 
บริษัทมีนโยบายการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ัปช่ัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และ

ให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน และต้องตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่

เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
2. บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการ    

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

ตามจารีตประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ และมีมูลค่าไม่สูงเกินควร 
6.   บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการก าหนดให้โครงการที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ด าเนินการเปิดเผยแบบแสดงบัญชี รายรับ - รายจ่าย 

ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
7. พนักงานต้องไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่

บริษัทได้ก าหนดไว้ โดยบริษัทเก็บเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
8. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งและผู้ที่ถูกร้องเรียนก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
9. ผู้ที่กระท าการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ แต่หากการกระท านั้นผิดกฎหมายอาจได้รับ

โทษตามกฎหมาย 
 

นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

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

บุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน จะต้องปกปิดข้อมูลหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นความลับ หากฝ่าฝืนจงใจน าข้อมูลไปเปิดเผยทาง
บริษัท จะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับทางผู้ที่ฝ่าฝืน 

  
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 

ขอบเขตของเรื่องร้องเรยีน 
กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระท าการแทนบริษัท สามารถถูกร้องเรียน ถ้าหากมีการกระท าความผิดที่อาจจะเข้าข่ายการทุจริต 
หากกรณีผู้แจ้งเรือ่งร้องเรียนไมเ่ปิดเผยตวัตน ผู้ประสานงานจะพิจารณาถึงข้อมูล หรือหลักฐานว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่

รับเรื่องร้องเรียนดังนี ้
- เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือการกระท าการทุจริตที่จะด าเนินการสอบสวนได้ 
- เรื่องที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว พบว่าหลักฐานไม่มีมูลความจริง และไม่มีหลักฐานใหม่ที่มีสาระส าคัญเพิ่มเติมที่มีสาระส าคัญ 
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การด าเนินการของบริษัท 
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 เรื่องที่ไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาจให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบอ านาจ มีสิทธิ์

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 
 เรื่องที่ซับซ้อน เป็นเรื่องที่มีหลักฐานจ านวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าเสนอประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร       

และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่
มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 

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

ซึ่งการลงโทษต้องรับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องพิจารณาและรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่

วันที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับค าสั่งอนุมัติแต่งตั้ง 
กรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่ได้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาก าหนด ให้น าเสนอเรื่องถึงประธาน-เจ้าหน้าที่บริหาร  

และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาขยายอนุมัติเวลาการตรวจสอบได้ 
- การรายงาน 

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานสรุปผลให้แก่ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องได้
รับทราบ 

ถ้าหากเรื่องที่แจ้งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษัทการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะต้องรายงานเรื่องต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ทราบเรื่องทันที เพื่อด าเนินการ และน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป 

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิสูจน์ได้ว่า ผู้แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ท าให้ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเสื่อมเสีย
หรือเสียหาย จะได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัท 

 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

บริษัทได้ก าหนดช่องทางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ค าแนะน า แจ้งหรือร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสทิธิจากการปฏบิัติงานของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใสภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถร้องเรียนผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ที่ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail)  

audit.committee@hydrotek.co.th 
- จดหมาย  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ช้ัน 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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