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จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

จริยธรรมธุรกจิ 
 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้

ประกาศใช ้คูม่ือคณะกรรมการบริษัท คูม่ือกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทไดส้่งเสริมใหพ้นกังาน
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยการประกาศใชน้โยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุริตและคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจบุนั 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 
1.  หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท 
2.  กระท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียใน

รายการนัน้  จะตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
3.  ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส์่วนตนและท าธุรกิจท่ี

แข่งขนักบั บริษัท หรือท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
     4.     ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท หรือใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นเพ่ือประโยชนใ์น

การซือ้ขายหุน้ของบริษัท 

นโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในดา้นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม จงึมีการก าหนดนโยบายในดา้นสิ่งแวดลอ้มควบคูไ่ปกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้
-  จดัใหม้ีการบริหารงานโครงการโดยค านงึถงึสิ่งแวดลอ้ม และติดตามผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบั

สภาพความเป็นอยู่ของคนในชมุชนโดยรอบ 
-  สง่เสริมความรูค้วามเขา้ใจดา้นสิ่งแวดลอ้มใหก้บัพนกังานโดยการใหค้วามรูแ้ละรณรงคผ์่านบอรด์ประชาสมัพนัธ ์และ/หรือ

หนงัสือเวียนภายในบริษัท 
-  สง่เสริมใหใ้ชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านงึถงึการประหยดัพลงังาน และมีการน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
- เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมโดยใชค้วามรูค้วามช านาญ และเทคโนโลยีของบริษัทในการด าเนินโครงการเพ่ือพฒันาคณุภาพน า้

และคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
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นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือใหบุ้คลากรไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทัง้กบัผูถื้อ

หุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตามหลกัสิทธิมนษุยชน โดยจะไม่กระท าการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสว่น
บคุคล ไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง 

 
นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกับการล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ ์

 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพ่ือใหบุ้คลากรไม่เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 

โดยหา้มใชซ้อฟแวรท่ี์ไมไ่ดร้บัอนญุาต ผิดกฎหมาย หรือคดัลอกซอฟแวรล์ิขสิทธ์ิ 
 
นโยบายและแนวปฏบิัตกิารต่อต้านทุจริต และหา้มจ่ายสินบนเพือ่ประโยชนท์างธุรกจิ 

 
บริษัทมีนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหก้ารสนบัสนุนการทุจริตและ

คอรร์ปัชั่น และใหม้ีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุริตและคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น และตอ้งตระหนักว่าการทุจริต

เป็นสิ่งไมเ่หมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 
2. บริษัทส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรูด้า้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัยส์จุริต และป้องกนัไม่ให้

เกิดการกระท าผิด โดยผ่านการสื่อสาร/ประชาสมัพนัธ/์หนงัสือเวียน  
3. บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติหนา้ท่ีของพนักงานท่ีไม่

เหมาะสม  
4. บริษัทมีการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และถูกตอ้งแม่นย า เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทุก

ฝ่าย 
5. บริษัทก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับการให/้รบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ จากบุคคลท่ีด าเนินธุรกิจกับ

บริษัทตอ้งเป็นไปตามจารีตประเพณีทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้และมีมลูคา่ไมส่งูเกินควร 
6.   บริษัทใหค้วามร่วมมือกบัภาครฐั ในการก าหนดใหโ้ครงการท่ีเป็นคู่สญัญากับภาครฐั ด าเนินการเปิดเผยแบบแสดงบัญชี 

รายรบั - รายจ่าย ตอ่ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
7. พนกังานตอ้งไม่เพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ หรือแจง้

ผ่านช่องทางท่ีบริษัทไดก้ าหนดไว ้โดยบริษัทเก็บเป็นความลบัเพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
8. บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูแ้จง้และผูท่ี้ถกูรอ้งเรียนก่อนมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
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9. ผูท่ี้กระท าการทุจริตตอ้งไดร้ับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทท่ีไดก้ าหนดไว ้แต่หากการกระท านั้นผิด
กฎหมายอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 

นโยบายการใหค้วามคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการคุม้ครองท่ีเหมาะสมจากบริษัท เช่น ด ารงต าแหน่งเดิม คุม้ครองการพักงาน การเลิกจา้ง หรือ
การอื่นใดท่ีจะมีการปฏิบตัิอย่างไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูน้ัน้ ขอ้มลูรอ้งเรียนจะถกูเก็บเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามกฏหมาย 

บุคคลใดท่ีไดร้บัทราบเรื่องรอ้งเรียน จะตอ้งปกปิดขอ้มลูหรือเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นความลบั หากฝ่าฝืนจงใจน าขอ้มูลไป
เปิดเผยทางบริษัท จะด าเนินการลงโทษทางวินยักบัทางผูท่ี้ฝ่าฝืน 

  
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 

ขอบเขตของเรื่องรอ้งเรียน 
กรรมการ พนกังาน หรือบคุคลใดท่ีกระท าการแทนบริษัท สามารถถกูรอ้งเรียน ถา้หากมีการกระท าความผิดท่ีอาจจะเขา้ข่าย

การทจุริต 
หากกรณีผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนไม่เปิดเผยตวัตน ผูป้ระสานงานจะพิจารณาถึงขอ้มลู หรือหลกัฐานว่ามีความชดัเจนเพียงพอ

หรือไม ่โดยจะไมร่บัเรื่องรอ้งเรียนดงันี ้
- เรื่องท่ีไมร่ะบพุยาน หลกัฐาน หรือการกระท าการทจุริตท่ีจะด าเนินการสอบสวนได ้
- เรื่องท่ีไดผ้่านการพิจารณาแลว้ พบว่าหลกัฐานไม่มีมลูความจริง และไม่มีหลกัฐานใหม่ท่ีมีสาระส าคญัเพ่ิมเติมท่ีมี

สาระส าคญั 
การด าเนินการของบริษัท 
- การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียน 

 เรื่องท่ีไม่ซบัซอ้นเป็นเรื่องท่ีมีหลกัฐานชดัเจนไม่เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน อาจใหบุ้คคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้หรือมอบ
อ านาจ มีสิทธ์ิด  าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของเรื่องรอ้งเรียนดงักลา่ว โดยบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ตอ้งไม่มีส่วน
ไดเ้สียในเรื่องรอ้งเรียนนัน้ๆ 

 เรื่องท่ีซบัซอ้น เป็นเรื่องท่ีมีหลกัฐานจ านวนมาก หรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหน้ าเสนอประธาน-เจา้หนา้ท่ี
บริหาร  และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดยคณะกรรมการท่ี
ไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ้งไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องรอ้งเรียนนัน้ๆ 

- ระยะเวลาการด าเนินการ 
เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน ผูท่ี้มีอ  านาจหรือไดร้บัการแตง่ตัง้จะประสานงานกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนภายใน 7 วนั 
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ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องรอ้งเรียนซึ่งยุติแลว้ ใหผู้ก้ระท าความผิดรบัทราบ 
ภายใน 30 วนั ซึง่การลงโทษตอ้งรบัความเห็นชอบจากผูม้ีอ  านาจอนมุตัิ 

กรณีท่ีมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ตอ้งพิจารณาและรายงานสรุปเรื่องรอ้งเรียน ภายใน 60 วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดร้บัค าสั่งอนมุตัิแตง่ตัง้ 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีไม่ไดส้ามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด ให้น าเสนอเรื่องถึงประธาน-
เจา้หนา้ท่ีบริหาร  และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือพิจารณาขยายอนมุตัิเวลาการตรวจสอบได ้

- การรายงาน 
ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนมีหนา้ท่ีรายงานสรุปผลใหแ้ก่ ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน หรือบุคคลอื่นท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ 
ถา้หากเรื่องท่ีแจง้มีผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษัทการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน จะตอ้งรายงานเรื่องต่อ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ใหท้ราบเรื่องทนัที เพ่ือด าเนินการ และน าเรื่องเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง พิสจูนไ์ดว้า่ ผูแ้จง้เบาะแสใหข้อ้มลูท่ีเป็นเท็จ ท าใหผู้ถู้กรอ้งเรียนไดร้บั
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย จะไดร้บัการลงโทษตามระเบียบของบริษัท 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

บริษัทไดก้ าหนดช่องทางเพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลู ใหค้  าแนะน า แจง้หรือรอ้งเรียนเรื่องท่ีไมไ่ด้
รบัความเป็นธรรม ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิจากการปฏิบตัิงานของบริษัท หรือแจง้เบาะแสการทุจริต เพ่ือช่วยสง่เสริมใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปรง่ใสภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยสามารถรอ้งเรียนผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดท่ี้ 
- จดหมายอเิล็กทรอนิคส ์(e-mail)  

audit.committee@hydrotek.co.th 
- จดหมาย  

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนด ์ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรงัสิต 19 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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