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การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ่ตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้
ถือหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพื่อสง่เสริมใหบ้ริษัทไปสูค่วามมั่นคงเจรญิกา้วหนา้และผลกัดนัใหม้ีการเติบโต
อยา่งยั่งยืน  

คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้ และไดอ้นมุตัินโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษร อีกทัง้บรษัิทฯ ไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
โดยอา้งอิงจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) และหลกัการก ากบักิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ซึง่บรษัิทฯ ไดน้ าหลกัปฏิบตัิสว่นใหญ่มาปรบัใชแ้ละน าเสนอคณะกรรมการรบัทราบ
ในหลกัการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 14/2561 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทอยู่
ระหวา่งพิจารณาและปรบัปรุงนโยบายการก ากบักิจการใหส้อดคลอ้งกบั CG Code  โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิ ซึง่มีสาระส าคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  

สิทธิของผูถื้อหุน้ครอบคลมุสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะ
ไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษัิท สทิธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ิทธิออก
เสยีงในที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท เช่น การจดัสรรเงินปัน
ผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการในเรือ่งตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสรมิ และอ านวยความ
สะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
หรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกับหนงัสือนดั
ประชมุ  

2) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมไดล้ว่งหนา้ก่อนวนั
ประชมุผูถื้อหุน้ 

3) การส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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4) ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตัง้
ค  าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทไดก้่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะใหข้อ้มูล
รายละเอียดในเรือ่งดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้  

5) การส่งเสริมใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ผูถื้อหุน้ที่ส  าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการ
ไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั    

6) กรรมการทกุคนจะเขา้รว่มประชมุเวน้แตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งได  ้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิและการคุม้ครองสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อสรา้งเครื่องมือที่ช่วยใหเ้กิดความเท่า
เทียมกนัอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 

1) เผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร และแจง้กฎเกณฑต์่างๆ ที่ใช้
ในการประชมุ สทิธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผูถื้อหุน้ลว่งหนา้   

2) การปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั และไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัหรอืละเมิดหรอืลดิรอน
สทิธิของผูถื้อหุน้ 

3) การก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูม้ีหนา้ที่ดแูลผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย โดยผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแตล่ะเรือ่ง เช่น หากเป็นขอ้
รอ้งเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่
กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเรือ่งส าคญัที่มีผลตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลตอ่การประกอบธุรกิจของ
บรษัิท กรรมการอิสระจะเสนอเรือ่งดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 

4) การสง่เสรมิการใชส้ทิธิ เช่น การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญั ผูถื้อ
หุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

5) ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

6) การก าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคลที่เก่ียวขอ้งซึ่งรวมถึง กรรมการ และ
ผูบ้รหิารของบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว)  

7) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 
8) การก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร และแจง้แนวทางดงักลา่วใหท้กุคน

ในองคก์รถือปฏิบตัิ และก าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัสง่
รายงานดงักลา่วใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า 
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หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บรษัิทใหค้วามส าคญัในการด าเนนิธุรกิจอยา่งครอบคลมุตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพื่อใหไ้ดป้ระโยชนร์ว่มกนัอยา่งยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้  ากบัดแูลระบบบรหิารจดัการ เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นวา่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีตอ้งไดร้บัสทิธิตา่งๆ ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และสทิธิดงักลา่วตอ้งไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาคกนั โดยผูม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถมีสว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็น การ
ตดัสนิใจหรอืด าเนินการในเรือ่งที่มผีลกระทบตอ่กลุม่ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี และมีสทิธิในการรอ้งเรยีนกบัทางบรษัิทได ้บรษัิทจงึตระหนกั
และใหค้วามส าคญัแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีเพิม่มากขึน้ บรษัิทจงึไดจ้ดัท านโยบายและแนวทางการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี เพื่อใหบ้คุลากร
ในบรษัิทมีแนวปฏิบตัติอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี ดงันี ้
1) ผู้ถอืหุ้น 

การด าเนินการของบรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การสรา้งประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยมีแนวทางใน
การปฏิบตัิ ดงันี ้

- บรหิารจดัการองคก์รเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี โดยการบรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและปราศจากความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ว่นตวั เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้บั ผูถื้อหุน้สงูสดุ 

- ใหร้ายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม โดยใหเ้วลาแก่ผูถื้อหุน้เพื่อตดัสนิใจอยา่งเพียงพอ 
- จดัใหม้ีกรรมการอิสระมีหนา้ที่ดแูลและรบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูถื้อหุน้รายยอ่ยผา่นช่องทางที่สะดวก

และเขา้ถึงไดร้วดเรว็ 
- ก าหนดมาตรการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ 
- ท าการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ

โปรง่ใสนา่เช่ือถือ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบสถานการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ  
2) พนักงาน 

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัพนกังานซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่าของบรษัิท เพราะพนกังานเป็นผูข้บัเคลื่อนการด าเนินธุรกิจใหม้ี
ความมั่นคง ดังนัน้การปฏิบัติต่อพนักงานจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรมอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานและบริษัทมี
ความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั อีกทัง้บรษัิทยงัค านึงถึงความตอ้งการของพนกังาน และสง่เสริมใหม้ีการพฒันาศกัยภาพในการท างาน
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้  

- บรษัิทปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเสมอภาค โดยไม่น าความแตกต่างดา้นเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สญัชาติ อาย ุหรอืภาษา มา
เป็นปัจจยัในการพิจารณาหรอืตดัสนิการจา้งงาน รวมทัง้ยงัเปิดใหม้ีการจา้งงานแก่ผูพ้ิการ เพื่อเปิดโอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั 

- บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการดแูลพนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยเคารพในสทิธิเสรภีาพสว่นบคุคลและการแสดงความคิดเห็น
ของพนกังานอยา่งอิสระ 

- พฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานของพนกังานใหม้ีความเหมาะสมตอ่หนา้ที่และความรบัผิดชอบ เพื่อเพิ่มพนูความรูค้วามสามารถ
และประสทิธิภาพในการท างานใหก้บัพนกังานของบรษัิท  
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- สง่เสรมิใหรู้จ้กัการท างานรว่มกนัภายในองคก์ร เพื่อสรา้งใหพ้นกังานในองคก์รมีความสามคัค ีและมีวินยัในการปฏิบตัิงาน
รว่มกนัเป็นทีม  

- บริหารจัดการภายในองคก์รมีระบบความปลอดภยัและการจดัการอาชีวอนามยัตามมาตรฐานสากล เพื่อใหก้ารท างาน
เป็นไปอยา่งปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ ตามหลกัคูม่ือความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของบรษัิท 

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยน าผลการประเมินการปฏิบตัิงานของพนกังานเป็น
ตวัชีว้ดัการปรบัค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพฒันาศกัยภาพในการท างาน และเพิ่มความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท พรอ้มอา้งอิงกับสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อความยุติธรรมและสอดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน และจัดให้มี
สวสัดิการและสิทธิประโยชนต์่างๆ ที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น การจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ
ประกันภัยกลุ่ม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน จะมีการก าหนดโดยพิจารณาความ
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานและความยั่งยืนของบรษัิท 

- สง่เสรมิใหม้ีสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานรว่มกนัอยา่งอบอุน่ ควบคูไ่ปกบัการสง่เสรมิใหพ้นกังานรูส้กึเป็นสว่นหนึง่ของ
บรษัิท เพื่อลดอตัราการลาออกของพนกังานบรษัิท 

 

3) ลูกค้า 
บรษัิทมีนโยบายการด าเนินงานเพื่อใหบ้รกิารกบัลกูคา้แบบครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ติดตัง้ และเดินระบบ โดย

เนน้คณุภาพระดบัสากลและประสทิธิภาพในการใชง้านใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ อีกทัง้ยงัมุง่รกัษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูคา้ผา่นบรกิาร
หลงัการขายที่ดีและนา่ประทบัใจ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

 

- สง่มอบงานที่ตรงตอ่เวลาและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
- สรา้งความมั่นใจใหก้บัลกูคา้โดยการมีทีมงานที่มีประสบการณแ์ละมีความช านาญทางวิศวกรรมระดบัสงูเพิ่มมากขึน้ 
- ก าหนดราคาของงานที่ไดร้บัการวา่จา้งโดยวิธีการอา้งอิงตามมลูคา่ตน้ทนุงานกอ่สรา้ง งานบรกิารและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณ

การไวใ้นอตัราที่เป็นธรรม 
- บรษัิทเนน้การรกัษาคณุภาพและมาตรฐานการก่อสรา้งที่ดี เพื่อระบบงานที่มีประสทิธิภาพและสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

และเนน้การใหบ้รกิารการปรกึษาหลงัการขายที่ดีและนา่ประทบัใจตอ่ลกูคา้ เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีใหก้บัลกูคา้ 
- พฒันาเทคโนโลยีที่ใชใ้นการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

4) คู่ค้า 
บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้อย่างสจุริต และยึดถือค ามั่นที่ใหไ้วก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครดั โดยมีแนวทางในการ

ปฏิบตัิ ดงันี ้
- พิจารณาราคาซือ้และราคาจดัจา้งที่เหมาะสมและยตุิธรรม โดยค านงึถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และบรกิาร

ที่ไดร้บัจากคูค่า้ 
-  บรษัิทด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรง่ใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาที่ก าหนดไว ้และมีความเป็นธรรม

แก่ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 
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- ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้ใหก้บัผูอ้ื่น เวน้แตไ่ดร้บัการยินยอมจากคูค่า้ 

5) คู่แข่ง 
บรษัิทด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งยตุิธรรมตามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งสจุรติ โดยมีแนวทางใน

การปฏิบตัิ ดงันี ้
- บริษัทมีช่องทางการใหบ้ริการผ่าน 2 ช่องทาง คือ การเขา้รว่มประกวดราคางาน และการติดต่อผ่านผูว้่าจา้งโดยตรง ซึ่ง

บรษัิทไดป้ฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัที่ดี มีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้ไมม่ีการเอาเปรยีบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีอนัมิชอบ
ตามกฎหมาย 

- บรษัิทไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ดว้ยวิธีการที่ไมส่จุรติ 
- บรษัิทไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ โดยปราศจากขอ้มลูความเป็นจรงิ 

6) เจ้าหนี ้
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหนา้ที่ที่พึงมีต่อเจา้หนา้ที่ โดยยึดความเสมอภาค เป็น

ธรรม และโปรง่ใสในการปฏิบตัิ มีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้
- จดัท าสญัญากบัเจา้หนีอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายทกุประการ เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาค และโปร่งใส  
- ไมท่ าการทจุรติ ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ อนัท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่เจา้หนี ้
- ช าระคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้แก่เจา้หนีอ้ยา่งครบถว้น และ  ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

7) สังคมและชุมชน 
บริษัทมีจิตส านึกและตระหนกัในความเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการช่วยเหลือสงัคม สนบัสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ เนื่องจากบริษัทได้
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการออกแบบ และการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ตลอดจนระบบผลติน า้ประปาใหแ้ก่บรษัิทเอกชน 
และหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ เพื่อช่วยในการลดการปลอ่ยน า้เสยีลงสูแ่หลง่น า้ และการจดัการทรพัยากรน า้ซึง่เป็นทรพัยากรอนัมีคา่ของ
ประเทศ บรษัิทจึงมุง่สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ที่ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี  ้

 

- เป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งจิตส านกึความรบัผิดชอบของสงัคมในการรกัษาคณุภาพน า้และใชท้รพัยากรน า้อยา่งรูค้ณุคา่   
- สง่เสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการพฒันาระบบน า้ประปาสู่ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีน า้ประปาที่สะอาดในการอุปโภค

บรโิภค 
- สง่เสรมิใหม้ีการประชมุเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็นและใหค้วามรูใ้นสว่นที่บรษัิทมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญ เพื่อ

พฒันาความเป็นอยูข่องชมุชนที่บรษัิทเขา้ไปด าเนินการ 

8) นโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัในดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม จึงมีการก าหนดนโยบายในดา้นสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบรษัิท โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้
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-  จดัใหม้ีการบริหารงานโครงการโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม และติดตามผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไมใ่หก้ระทบกบั
สภาพความเป็นอยูข่องคนในชมุชนโดยรอบ 

-  สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานโดยการใหค้วามรูแ้ละรณรงคผ์า่นบอรด์ประชาสมัพนัธ ์และ/หรือ
หนงัสอืเวียนภายในบรษัิท 

-  สง่เสรมิใหใ้ชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยค านงึถึงการประหยดัพลงังาน และมีการน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
- เป็นสว่นหนึ่งของสงัคมโดยใชค้วามรูค้วามช านาญ และเทคโนโลยีของบริษัทในการด าเนินโครงการเพื่อพฒันาคณุภาพน า้

และคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 

9) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหบ้คุลากรไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทัง้กบัผูถื้อหุน้ นกั

ลงทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตามหลกัสิทธิมนษุยชน โดยจะไม่กระท าการละเมิดสิทธิและเสรภีาพสว่นบคุคล ไม่เลือก
ปฏิบตัิตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่  
10) นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพ่ือใหบ้คุลากรไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการลว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธ์ิ โดยหา้มใช้
ซอฟแวรท่ี์ไมไ่ดร้บัอนญุาต ผิดกฎหมาย หรอืคดัลอกซอฟแวรล์ขิสทิธ์ิ 

11) นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชนท์างธุรกิจ 
บรษัิทมีนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหก้ารสนบัสนนุการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

และใหม้ีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบตัิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น และตอ้งตระหนกัวา่การทจุริตเป็นสิ่ง

ไมเ่หมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 
2. บรษัิทสง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามรูด้า้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น เพื่อการปฏิบตัิงานอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการ

กระท าผิด โดยผา่นการสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ/์หนงัสอืเวียน  
3. บรษัิทมีการตรวจสอบและควบคมุภายในอยา่งเหมาะสม และสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังานที่ไมเ่หมาะสม  
4. บรษัิทมีการรายงานสถานะการเงินที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และถกูตอ้งแมน่ย า เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 
5. บรษัิทก าหนดนโยบายที่เก่ียวกบัการให/้รบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรอืคา่ใชจ้่ายตา่ง  ๆจากบคุคลที่ด  าเนินธุรกิจกบับรษัิทตอ้ง

เป็นไปตามจารตีประเพณีทอ้งถ่ินหรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได ้และมีมลูคา่ไมส่งูเกินควร 
6. บรษัิทใหค้วามรว่มมือกบัภาครฐั ในการก าหนดใหโ้ครงการที่เป็นคูส่ญัญากบัภาครฐั ด าเนินการเปิดเผยแบบแสดงบญัชีรายรบั - 

รายจ่าย ตอ่ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) 
7. พนกังานตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่าน

ช่องทางที่บรษัิทไดก้ าหนดไว ้โดยบรษัิทเก็บเป็นความลบัเพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
8. บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูแ้จง้และผูท้ี่ถกูรอ้งเรยีนก่อนมีการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
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9. ผูท้ี่กระท าการทจุรติตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบของบรษัิทที่ไดก้ าหนดไว ้แตห่ากการกระท านัน้ผิดกฎหมายอาจ
ไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

12)  นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีนจะไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสมจากบรษัิท เช่น ด ารงต าแหนง่เดมิ คุม้ครองการพกังาน การเลกิจา้ง หรอืการอื่นใด

ที่จะมีการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูน้ัน้ ขอ้มลูรอ้งเรยีนจะถกูเก็บเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ยกเวน้แตจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผย
ตามกฏหมาย 

บคุคลใดที่ไดร้บัทราบเรือ่งรอ้งเรยีน จะตอ้งปกปิดขอ้มลูหรอืเรือ่งที่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นความลบั หากฝ่าฝืนจงใจน าขอ้มลูไปเปิดเผยทาง
บรษัิท จะด าเนินการลงโทษทางวินยักบัทางผูท้ี่ฝ่าฝืน  
13) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

ขอบเขตของเรือ่งรอ้งเรยีน 

กรรมการ พนกังาน หรือบุคคลใดที่กระท าการแทนบริษัท สามารถถูกรอ้งเรียน ถา้หากมีการกระท าความผิดที่อาจจะเขา้ข่ายการ
ทจุรติ 

หากกรณีผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีนไมเ่ปิดเผยตวัตน ผูป้ระสานงานจะพิจารณาถึงขอ้มลู หรอืหลกัฐานวา่มีความชดัเจนเพียงพอหรอืไม ่โดย
จะไมร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนดงันี ้

- เรือ่งที่ไมร่ะบพุยาน หลกัฐาน หรอืการกระท าการทจุรติที่จะด าเนินการสอบสวนได ้
- เรือ่งที่ไดผ้า่นการพิจารณาแลว้ พบวา่หลกัฐานไมม่ีมลูความจรงิ และไมม่ีหลกัฐานใหมท่ี่มีสาระส าคญัเพิ่มเติมที่มีสาระส าคญั 
การด าเนินการของบรษัิท 
- การตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

 เรือ่งท่ีไมซ่บัซอ้นเป็นเรือ่งท่ีมีหลกัฐานชดัเจนไมเ่ก่ียวขอ้งกบัหลายหนว่ยงาน อาจใหบ้คุคลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้หรอืมอบอ านาจ มีสทิธ์ิ
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่ว โดยบคุคลที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ๆ 

 เรือ่งที่ซบัซอ้น เป็นเรือ่งที่มีหลกัฐานจ านวนมาก หรอืเก่ียวขอ้งกบัหลายหนว่ยงาน ใหน้ าเสนอประธาน-เจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอื 
กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  โดยคณะกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่ีสว่นได้
สว่นเสยีในเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ๆ 

 ระยะเวลาการด าเนินการ 
เมื่อไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน ผูท้ี่มีอ  านาจหรอืไดร้บัการแตง่ตัง้จะประสานงานกบัผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีนภายใน 7 วนั 
ผูต้รวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน ตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเรือ่งรอ้งเรยีนซึ่งยตุิแลว้ ใหผู้ก้ระท าความผิดรบัทราบ ภายใน 30 วนั 

ซึง่การลงโทษตอ้งรบัความเห็นชอบจากผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 
กรณีที่มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ตอ้งพิจารณาและรายงานสรุปเรือ่งรอ้งเรยีน ภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัที่

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิไดร้บัค าสั่งอนมุตัิแตง่ตัง้ 
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กรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่ไดส้ามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด ใหน้ าเสนอเรื่องถึงประธาน-เจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อพิจารณาขยายอนมุตัิเวลาการตรวจสอบได ้

 การรายงาน 
ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนมีหนา้ที่รายงานสรุปผลใหแ้ก่ ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ผูถ้กูรอ้งเรียน หรือบุคคลอื่นที่มีความเก่ียวขอ้งได้

รบัทราบ  
ถา้หากเรื่องที่แจง้มีผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษัท  การด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะตอ้งรายงานเรื่องต่อประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ใหท้ราบเรือ่งทนัที เพื่อด าเนินการ และน าเรือ่งเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ พิสจูนไ์ดว้า่ ผูแ้จง้เบาะแสใหข้อ้มลูที่เป็นเท็จ ท าใหผู้ถ้กูรอ้งเรยีนไดร้บัความเสือ่มเสยี

หรอืเสยีหาย จะไดร้บัการลงโทษตามระเบียบของบรษัิท 
14) ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

บรษัิทไดก้ าหนดช่องทางเพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลู ใหค้  าแนะน า แจง้หรอืรอ้งเรยีนเรือ่งที่ไมไ่ดร้บัความ
เป็นธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิจากการปฏิบตัิงานของบริษัท หรือแจง้เบาะแสการทจุริต เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของ
บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถรอ้งเรียนผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ไดท้ี ่

- จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์(e-mail)  
 audit.committee@hydrotek.co.th 
- จดหมาย  
 บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสติ 19 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเง่ือนไขที่กฎหมาย
ก าหนดอยา่งเครง่ครดั ครบถว้น และตรงเวลาแลว้นัน้ บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ คือ 

1) เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวน
ครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปีที่ผา่นมา 

2) เปิดเผยวิธีการประเมินและผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทน 
4) รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
5) เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นการคาดการณเ์ก่ียวกับทิศทางในการ  
 ด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบรษัิท (Forward-Looking Information) 

mailto:audit.committee@hydrotek.co.th
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6) เปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่ไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะแลว้ (Material Public Information) โดยเปิดเผยอย่างชดัเจน ครบถว้น เพื่อไมใ่ห้
เกิดความสบัสนและเขา้ใจผิดเก่ียวกบัขอ้มลูที่ไดเ้ปิดเผย 

7) เปิดเผยขอ้มลูที่ไม่ใช่ขอ้มูลส าคญัอื่นๆ (Non-material Information) โดยเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นจริง และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ้ื่น
เขา้ใจผิดในขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาหลกัทรพัย ์หรอืการเปิดเผยที่อาจท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจราคา
หลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้หรอืลดลง 

ทัง้นี ้ขอ้มลูตา่งๆ เหลา่นีน้อกจากจะไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะผา่นทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ จะเปิดเผยผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุิที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณจ์ากหลากหลายอาชีพ ทัง้ดา้น
วิศวกรรม การบริหารจดัการ และประสบการณด์า้นอื่นๆ ที่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระใน
การตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการบรษัิทมีสว่นรว่มในการก าหนด (หรอืใหค้วามเห็นชอบ)  
วิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการและ
ความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลใหม้ีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บรหิารความเสีย่ง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 
1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทที่มาจากฝ่ายบรหิารจ านวน 3 ทา่น กรรมการบรษัิทที่ไมเ่ป็น
ผูบ้รหิารจ านวน 3 ทา่น โดยมีกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหม้ีความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุิที่มี
ความรูค้วามสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรูค้วามเช่ียวชาญที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ ยึดมั่นใน
คณุธรรม และความซื่อสตัย ์โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรอืคณุสมบตัิเฉพาะดา้นอื่นๆ  

2) จริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการที่ดแีละมีการเติบโตอยา่งยั่งยนื คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระกาศใช ้

คู่มือคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจบุนั  
3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บรษัิทมีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงินไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุ ผู้
ถือหุน้เป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการดงันี ้ 

- มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  
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- คา่ตอบแทนอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจเพื่อรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถ และมีคณุภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้บั
บรษัิทได ้

- องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน โปรง่ใส และง่ายตอ่การเขา้ใจ 
- เป็นอตัราที่เทียบเคียงไดก้บัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรอืใกลเ้คียงกนั 
- บริษัทมีนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ โดยการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทน และโบนสัของประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ จากการอา้งอิงกับสภาวะอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการด าเนินงานของบรษัิท เพื่อรกัษาบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถใหค้งอยูก่บั
บรษัิท และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4) การประชุมคณะกรรมการ 
- บรษัิทจะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ

บริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยประธาน
กรรมการในฐานะประธานในที่ประชมุจะสง่เสรมิใหม้ีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอในการประชมุ 
เพื่อที่จะใหฝ่้ายจดัการเสนอเรือ่งและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั  

- คณะกรรมการรว่มกนัก าหนดตารางการประชมุลว่งหนา้ไวท้ัง้ปี เวน้แตก่รณีมีวาระพิเศษ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีการ
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัใหม้ีการ
ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยบริษัทจะน าสง่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชมุใหแ้ก่
คณะกรรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ บรษัิทไดม้ีการ
จัดประชุมบริหารความเสี่ยง 1 ครัง้ จาก 2 ครัง้ เนื่องจากสถานการณ์ของไวรสัโคโรน่า (โควิด-19) ที่ก าลงัส่งผลกระทบกับ
ประเทศไทย 

- คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการ
ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการทกุคนตอ้งมีสดัสว่นของการเขา้รว่มประชุม
คณะกรรมการ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี ทัง้นี ้บรษัิทมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นเพื่อใหผู้้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบ 

5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัการใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถึงงบการเงินของบรษัิท งบการเงินรวมของ

บรษัิท และบริษัทย่อย (ถา้มี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบัและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
รวมทัง้ไดใ้ชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

รว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้คณะกรรมการจะไดท้ าการวิเคราะหแ์ละหาขอ้สรุปเพื่อก าหนดมาตรการใน
การปรบัปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการตอ่ไป โดยในปี 2563 เลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการโดยรวมทัง้คณะและการประเมินรายบคุคลแก่คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย  

- หลกัเกณฑก์ารประเมนิของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะแบง่ไดเ้ป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหนา้ที่ของกรรมการ ความสมัพนัธก์บั
ฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร โดยเกณฑก์ารประเมินทกุหวัขอ้อยูใ่นระดบัที่ดี  

-  หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งได้เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสรา้งและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเกณฑก์ารประเมินทุก
หวัขอ้อยูใ่นระดบัที่ดี 

- หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบง่ไดเ้ป็น 5 หวัขอ้ใหญ่ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ฝึกอบรม การประชุมคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิาร บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเกณฑก์าร
ประเมินทัง้หมดอยูใ่นระดบัที่ดี 

 - หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแบง่ไดเ้ป็น 5 ขอ้ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณุสมบตัิของกรรมการบรหิารความเสีย่ง โครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง การ
จดัเตรยีมและการด าเนินการประชมุคณะกรรมการ และการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการ โดยเกณฑก์ารประเมินทัง้หมดอยู่ในระดบั
ที่ด ี

- หลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแบง่ไดเ้ป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคณุสมบตัิของ
คณะกรรมการ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
ความสมัพันธก์ับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร โดยเกณฑก์ารประเมินโครงสรา้งและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการอยูใ่นระดบัดีมาก สว่นหวัขอ้ที่เหลอือยูใ่นระดบัดี 

- หลกัเกณฑก์ารประเมินของประธานเจา้หนา้ที่บริหารแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ความคืบหนา้ของแผนงาน การวดัผลการปฏิบตัิงาน 
และการพฒันาของตนเอง โดยเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบัดี 

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
- การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ 
รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์รต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลกัสตูรที่
กรรมการบริษัทควรเขา้รว่มสมัมนาอย่างนอ้ยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไดแ้ก่ 
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       บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน)     
 

หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หรอื Directors Accreditation Program (DAP) หรอืหลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) หรอื Smart Disclosure Program (SDP) ทัง้นี ้เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณม์าพฒันาบรษัิทตอ่ไป 

ซึ่งปี 2563 บริษัทไดส้่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มสมันา 2 ท่าน คือ นายบรรเจิด ทองเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  176/2020 และนายสมชาญ ปัญจะลักษณ ์
กรรมการ เขา้รว่มอบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 170/2020 

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บรษัิทไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้มาใหม ่ซึง่เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้บัมอบหนา้ที่จากคณะกรรมการ

บรษัิทใหเ้ป็นผูจ้ดัประชมุรว่มกบั กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร เพื่อชีแ้จง้และตอบขอ้ซกัถาม พรอ้มจดัเตรยีมขอ้มลูบรษัิท ภาพรวม
ธุรกิจ โครงสรา้งการถือหุน้ โครงสรา้งองคก์ร คู่มือกรรมการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ และ
ก าหนดการประชมุ  

8) ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอตอ่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย โดยขอ้มลูที่เปิดเผย

จะตอ้งมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทั่วถึง และทนัเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพรข่อ้มลูและขา่วสารตา่ง  ๆ
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้จากการจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์สือ่การเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดข์องบรษัิท 


