เอกสารแนบ

ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้
เปดเผย บนเว็บไซตของบริษัท ที่ https://www.prowaste.co.th/financial_p04.html หรือสแกน OR Code
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และ การเงิน ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตัง้
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
( แต่งตัง้ 6 พ.ย 2561)
นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ
บริษัท/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล
( แต่งตัง้ 29 ต.ค 2557)

อายุ (ปี)
74

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.00%
(0 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริญาโท สาขา Telecommunication System Management
ที่ Naval Postgraduate School, Monterey California , USA

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2564-ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
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คู่สมรส ของ นาย 2564-ปัจจุบัน
ธนากร เจนวิทยาโรจน์

ตาแหน่ง

บริษัท

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการธรรมาภิบาล

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

กลุ่มบริษัท Marine Thai Group

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) Intercultural Open University of the Netherlands

'-

20.92%

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี (กิตติมศักดิ)์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. (IDS.)

-

(423.58 ล้านหุ้น)

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์

ณ วันที่ 30/12/2564

2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานบริษัท
ประธานบริษัท
ประธาน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

In Accounting /University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.)
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน

- ปริญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
'- ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ (ธัญบุรี)
-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บริษัท บี-ฮอร์น จากัด
บริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป
บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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-ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
'- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กีฬากอล์ฟ นธก.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2558

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธทิ ุนแพทย์เพื่อปวงประชา
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

- ใบประกอบโรคศิลปะ แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทย ปี 2544-2545

2548-ปัจจุบัน

เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร MEET DOME

ตึก SC ม.ธ. ศูนย์รังสิต

-ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544-ปัจจุบัน

ประธานบริหาร

บริษัท ยูโทเปีย จากัด

2561-2564
2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน

เลขาธิการมูลนิธสิ ร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ประธาน
ประธาน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จากัด
บริษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จากัด
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2563-ปัจจุบัน
2562
2547-2562
2542-2562
2564-ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ตงิ้ กรุ๊ป จากัด
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2564-ปัจจุบัน
2562-2563

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสานักงาน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

2544 -2562
2530-2544

ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและงานทะเบียน

บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จากัด
บริษัทในเครือเอส.วี.พี.

'- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2555 ใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความ 2323/2545

(แต่งตัง้ 12 ต.ค 2561 )

นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
( แต่งตัง้ 6 พ.ย 2561)
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นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
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รุ่นที่ 10 พ.ศ 2543
-ปริญญาเอก Doctor of Public Administration (DPA)
University Of Northern Philippine
-ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ -อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

0.00%
(0 หุ้น)

คู่สมรส ของนางสาววิไล
ลักษณ์ สกุลภักดี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
(แต่งตัง้ 28 ธ.ค 2563)
นางสาวการเวก โชคมณีนุช
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารสานักงาน
(แต่งตัง้ 13 พ.ค. 2564)
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- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

0.00%

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(0 หุ้น)



ประกาศนียบัตร Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร
-วิทยาลัยพณิชยการบางนา การเลขานุการ

เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

ไม่มี

1

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตัง้
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(แต่งตัง้ 6 พ.ย. 2561)

อายุ (ปี)
68

คุณวุฒิการศึกษา
-ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2546
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ 2530
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.00%
(0 หุ้น)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

0.00%
(0 หุ้น)

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

2564-ปัจจุบัน
2564
2563-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2557-2564
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-2559

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร

บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วสิ
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ. เน็กซ พอยท์
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์
บมจ. บี 52 แคปปิตอล
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

2561-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสมาคมนิตศิ าสตร์
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิจ

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี

2562-ปัจจุบัน

และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธทิ ุนแพทย์เพื่อปวงประชา

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) 2528

นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
( แต่งตัง้ 6 พ.ย 2561)
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี ) 2518 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ศิลปศาสตร์ดษุ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยทองสุข 2562
-ปริญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
-ปริญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2525
-ปริญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2519

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิ Executive Political Admins. (EPA)

2558-ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

2550-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

ผู้ดาเนินรายการ สาระเพื่อชีวติ และสุขภาพ FM.89.5 ทุกวันเสาร์
เวลา 17.00-18.00 น.
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

กรรมการธรรมาภิบาล

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท

เอ.ที.ไอ คอนสตรัคชั่น จากัด

(แต่งตัง้ 13 พ.ค. 2564)

2562

ประธานบริหาร

กลุ่มบริษัท เมืองสะอาด จากัด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)

นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
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กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเมธาวี แดงเพ็ง

50

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(แต่งตัง้ 22 มี.ค 2564 )

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.00%

ไม่มี

(0 หุ้น)

0.019%
(384,000 หุ้น)
ณ วันที่ 30/12/2564

ไม่มี

2564-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน
2562-2563
2546 - 2562

หมายเหตุ
1) กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลั กทรัพย์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทา ให้สาคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอา จมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับส นุนการกระทาดังกล่าว

เอกสารแนบ 1

2

เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
นางสาวการเวก โชคมณีนุช
(แต่งตั้ง 13 พ.ค. 2564)

คุณวุฒิการศึกษา

อายุ

58 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ
เลขานุการบริษัท
(แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค 2561 )

นางศรีสุดา เชียวชาญกิจมั่น
(แต่งตั้งวันที่ 7 ม.ค. 2562 )

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษัท (%)
0.00%
(0 หุน้ )

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

0.00%
(0 หุน้ )

ไม่มี

ประกาศนียบัตร Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร
-วิทยาลัยพาณิชยการบางนา การเลขานุการ
55 - ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ เอกบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

57 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2564-ปัจจุบัน
2564-ปัจจุบัน
2562-2563
2544 -2562
2530-2544
10 ส.ค 2561 - ปัจจุบัน
ก.พ-เม.ย 2561
พ.ค -ส.ค 2560
เม.ย 2558-พ.ย 2559

0.002 %
(44,000 หุน้ )

ไม่มี

2560-ปัจจุบัน
2554-2560

ตาแหน่ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

-กรรมการ/ กรรมการบริหาร /

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จากัด
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและงานทะเบียน บริษัทในเครือเอส.วี.พี.
เลขานุการบริษัท
บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
เลขานุการบริษัท
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
รับทาประกันภัย และประกันชีวิต
ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร
บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ

เลขานุการบริษัท
บมจ.สหการประมูล
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายธุรการ บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป

ให้บริการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี

บริการกาจัดกากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงินและบริหารสานักงาน

บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)
บมจ.บลิส-เทล

ณ วันที่ 30/12/2564

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย

เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

3

เอกสารแนบ 1

เอกสำรแนบ 1 : 1.3 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำรในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษทั
PRO
รำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอำนำจควบคุม

X,/
/, //
/
/, //
/, //
/, //
/
/
/

บริษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
(จดทะเบียนเลิกบริษทั เมื่อวันที่ 30 ส.ค
2562)

บริษทั ย่อย
บริษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
แอนด์ เมทเทิล จำกัด
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(จดทะเบียนเลิกบริษทั เมื่อวันที่ 30
ส.ค 2562)

-

พลเรือเอกไพโรจน์
นางสาววิไลลักษณ์
นางสุนีย์
นายเด่นชัย
นายธนากร
นางสาวการเวก *
นายสุเทพ
นายอานุภาพ
นายพรเลิศ **

แก่นสาร
สกุลภักดี
ชัยเจนกิจ
อัครเดชเดชาชัย
เจนวิทยาโรจน์
โชคมณีนุช
พงษ์พิทักษ์
ธีรณิศรานนท์
พฤทธิอานันต์

หมำยเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร
*แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564
**แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564

เอกสารแนบ 1

4

/
/
/
-

-

บริษทั เบกีมำนน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จำกัด (จด
ทะเบียนเลิกบริษทั เมื่อวันที่ 30
ก.ย 2564)
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
-

เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจ
ควบคุม

นางสาววิไลลักษณ์
นางสาวการเวก
นายธนากร
นายสรรเสริญ

สกุลภักดี
โชคมณีนุช
เจนวิทยาโรจน์
วัฒนจิโรจน์กุล

บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 ส.ค
2562)

บริษัทย่อย
บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
(บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
เมทเทิล จากัด
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 (จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่
30 ก.ย. 2564)
ส.ค 2562)
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ
กรรมการผูม้ ีอานาจ

ผูช้ าระบัญชี
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางพิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์

อายุ 54 ปี

ตาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การถือหุ้นในบริษัท
 ของตนเอง
-ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศของ สานักงาน ก.ล.ต.
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Master of Science (Computer and Engineering Management), Assumption University
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (Certified Public Accountant-Thailand)
ประสบการณ์ทางานและหรือตาแหน่งที่สาคัญ
ช่วงเวลา
2563-ปัจจุบัน

2559-2560
2554-2559

ตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท/หน่วยงาน

ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ

บริ ษั ท โปรเฟสชั่ น แนล เวสต์

ธุรกิจบริการเพื่อการจัดการกาก

เ ท ค โ น โ ล ยี ( 1999) จ า กั ด

อุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายและ

(มหาชน)

ไม่เป็นอันตราย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)

ธุรกิจจาหน่ายและรับเหมาติดตั้ง

การเงินและบัญชี

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม

ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบั ญ ชี แ ล ะ บริ ษั ท เอเวอร์ แ ลนด์ จ ากั ด

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การเงิน

(มหาชน)
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การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีการผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)
-ไม่มีหลักสูตรอบรมอื่น




หลักสูตร Financial Advisors โดยชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่น 4 โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร อบรมวิชาการบัญชี ภาษีและอื่นๆ เพื่อนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ที่
เป็นทางการ (จานวน 20 ชั่วโมง) และที่ไม่เป็นทางการ (จานวน 20 ชั่วโมง) ต่อปีตามสถานะผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลักษณะของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าตามบัญชี ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)
219.30

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน
(892 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา )
2. ต้นทุนที่ดนิ เพื่อเป็นที่ตั้งของหลุม
ฝังกลบประเภทกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
3. ต้นทุนหลุมฝังกลบ
4. อาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบ
บ้าบัดน้า้ เสีย
5. ระบบสาธารณูปโภค
6. กล่องบรรจุกากอุตสาหกรรม
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์
8. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส้านักงาน
9. ยานพาหนะ
10. งานระหว่างก่อสร้าง
11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม

บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ภบท.5
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

3.19

ไม่มี

บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

30.43
137.83

ไม่มี
ไม่มี

บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

66.86
10.93
18.41
2.39

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

3.57
7.00
38.16
538.07

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
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4.2

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ ริหาร
จั ด การและก้ า จั ด ขยะ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท างบั ญ ชี ค่ า ปรั บ ปรุ ง งานระบบการควบคุ ม รอตั ด บั ญ ชี เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 4,451,155 บาท
4.3

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มี
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นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการบริษทั
เรื่ อง นโยบายแผนการสื บทอดตาแหน่ ง
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริ ษทั จึ งออก
ประกาศเรื่ อง นโยบายแผนการสื บทอดตาแหน่ง เพื่อถือเป็ นหลักและแนวปฏิบตั ิ ใช้กบั บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ต่อไปจะเรี ยก “บริ ษทั ” ดังนี้
1. บทนา
คณะกรรมมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นกิจการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเนื่ อง นโยบายการ
คัด เลื อ กบุ ค คลากรที่ จ ะเข้า มารั บ ผิ ดชอบในต าแหน่ ง บริ ห ารที่ ส าคัญ ทุ ก ระดับให้เป็ นไปอย่า งเหมาะสม และโปร่ ง ใส โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา เพื่อให้มน่ั ใจว่าการสื บทอด
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างราบรื่ น โปร่ งใส และได้ผบู ้ ริ หารที่เหมาะสม ในการทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด รวมทั้งมี
การจัดเตรี ยมบุคลากรทดแทน เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในองค์กรหรื อ บุคลากรจากภายนอก ในตาแหน่งงานระดับ

ผูบ้ ริ หาร และ ผูจ้ ดั การขึ้นไปไว้ลว่ งหน้า
2. เพื่อประเมินความพร้อมอยูเ่ สมอว่าองค์กรมีกาลังคนที่มีคุณสมบัติ(Qualifications) ความสามารถ
(Competencies) และประสบการณ์ (Experience)
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสื บทอดตาแหน่งงานที่สาคัญที่จะเกษียณอายุและการบริ หารบุคลากรที่ มีความรู ้
ความสามารถหรื อตาแหน่งงานที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด/คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสี ยบุคลากรที่มีความรู ้ทกั ษะความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็ นการจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีศกั ยภาพเพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่ง
งานพร้อมได้รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเลื่อนตาแหน่งงานสูงขึ้น
ผู้เกีย่ วข้ อง
1. คณะกรรมการบริ ษทั และหรื อ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ในการดูแลนโยบายแผนการสื บทอด
ตาแหน่งว่าได้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริ หาร
4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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5.

พนักงานทุกท่านในบริ ษทั

ระเบียบปฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์
1. ระเบียบปฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์ แผนการสื บทอดตาแหน่ ง (SUCCESSION PLAN)
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ได้ผบู ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถ
เป็ นมืออาชีพ โดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้
1.1 ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารหรื อกรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการเงิน
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการเงิน ว่างลง
หรื อผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษทั จะมีระบบการให้ผบู ้ ริ หารในระดับใกล้เคียงหรื อระดับรองเป็ น
ผูร้ ักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด โดยต้องเป็ นผูท้ ี่มี
วิสยั ทัศน์ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาคัดเลือกและอนุมตั ิแต่งตั้ง ผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารง
ตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการเงิน เป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
1.2

การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
มีประสบการณ์ในการบริ หารงานในตาแหน่งผูอ้ านวยการสายงานขึ้นไป
มีความเป็ นผูน้ า และมีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกล
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร
มีการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาที่สุขมุ รอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ระดับผู้บริหาร

เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปว่างลง หรื อผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้
บริ ษทั จะนาเสนอผูส้ ื บทอดตาแหน่งที่คดั เลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารที่ ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การวางแผนการสื บทอด
ตาแหน่งของบริ ษทั ระดับผูบ้ ริ หารมีกระบวนการ ดังนี้
1.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการ
ขยายตัว
1.2.2 ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.2.3 กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรื อสรรหาพนักงานเพื่อเตรี ยมทดแทน
พนักงานที่ออกจากบริ ษทั
1.2.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and Development)
ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณหรื อออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
1.2.5 กาหนดคุณสมบัติ(Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่ง หมายถึง ความรู ้ ทักษะ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติทีพึงปรารถนาของพนักงานใน ตาแหน่งนั้น ๆ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
1.2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
แผนสืบทอด หน้าที่ 2
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1.2.7 ใช้เครื่ องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
1.2.8 ระบุผสู ้ ื บทอดตาแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงานของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้
พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรี ยมรับมอบและเรี ยนรู ้งานและกาหนดหาผูส้ ื บทอดตาแหน่งสารอง
1.2.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง ว่าจะสามารถ มีพฒั นาการ และสร้างผลงาน
ตามที่คาดหวังได้จริ ง กรณี ไม่เป็ นตามคาดหมายให้ ดาเนินการดังนี้
1.2.9.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสื บทอดตาแหน่งใหม่หรื อ
1.2.9.2 พัฒนาผูส้ ืบทอดตาแหน่งสารองแทน (ถ้ามี) หรื อ
1.2.9.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เมื่อผูส้ ื บทอดตาแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตาแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้นและมีตาแหน่งงานว่างลง หรื อมีตาแหน่ง
งานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นาเสนอการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั หรื อ
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. ระเบียบปฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์ การบริหารคนที่มคี วามรู้ ความสามารถ
บุคคลภายนอก

บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ สรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กรและสรรหาใหม่จาก
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถจากพนักงานภายในองค์ กร

ให้พิจารณาบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานสูง(High Performance-KPIs)และ ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานสูง (High
Competency) โดยพิจารณาจากผลการประเมินย้อนหลังไปประมาณ 2 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี– ดีมาก และ
ความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรต้องได้เกณฑ์ทดี คือ B ขึ้นไปเท่านั้น ตาม Core Competency ดังนี้
1. การวิเคราะห์ / การประเมินปั ญหา
2. การสื่ อสาร
3. การมุ่งเน้นบริ การลูกค้า
4. การติดตามผล
5. การทางานเป็ นทีม / การให้ความร่ วมมือ
นอกจากนี้แล้วคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตอ้ งการสาหรับพนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถจากการสรรหาและคัดเลือก
ภายในองค์กร และสรรหาใหม่มีดงั นี้
1. มีภาวะผูน้ า
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีหลักการ และบริ หารงานอย่างโปร่ งใส
การพัฒนาคนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
เมื่อสามารถคัดเลือก และสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถตามคุณสมบัติที่กาหนดร่ วมกับแต่ละฝ่ าย/สายงาน
แล้ว จะจัดทาประวัติและบันทึกการอบรม รวมทั้งผลงาน เพื่อเป็ นการส่งเสริ มพนักงานที่มี ความรู ้ความสามารถ ให้เป็ นคนที่มี
ความรู ้ ความสามารถยิง่ ขึ้น เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพของตัวบุคคลที่มี ความรู ้ความสามารถตนเองและองค์กร โดยใช้รูปแบบและ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ แบบเดียวกันกับการพัฒนาบุคคลากรทัว่ ไปในองค์กร คือ
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ประกาศคณะกรรมการบริษทั
เรื่ อง หลักปฏิบัติเกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริ ษทั จึงออก
ประกาศเรื่ อง หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อถือเป็ นหลักและแนว
ปฏิบตั ิ ใช้กบั บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย ต่อไปจะเรี ยก “บริ ษทั ” ดังนี้
1. บทนา
ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนั้น เพื่อให้บริ ษทั สามารถประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจอย่าง
สง่างาม บริ ษทั จึงมิได้มงุ่ หวังเฉพาะผลสาเร็ จของธุรกิจเท่านั้น แต่ยงั คานึงถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจด้วย บริ ษทั
ตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบุคลากรของบริ ษทั ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และยังเป็ นรากฐานสาคัญที่ทาให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นสิ่ งที่จะสนับสนุนให้บริ ษทั
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ
2. ผู้มหี น้ าทีต่ ้ องปฏิบัติ
ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมนี้ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ผูก้ ระทาการแทนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามบริ ษทั หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น
3. หลักการพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
3.1

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ

3.2 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
พวกพ้องหรื อผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ
3.3

ป้องกัน หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่อาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4

ปฏิบตั ิตนเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีความรู ้ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

4. หลักปฏิบัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
บุคลากรของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ผูก้ ระทาการแทนหรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายให้กระทาหน้าที่ ในนามบริ ษทั หรื อแทนบุ คคลที่ ก ล่า วถึ งข้างต้น พึงยึดถื อในหลักปฏิ บัติเกี่ ยวกับจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี้
จรรยาบรรณ ผูบ้ ริหาร หน้าที่ 1
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4.1 การประพฤติและปฏิบัตติ น
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
หลักการกากับดูแลกิจการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
3) ยึดมัน่ ในคุณธรรม และไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดี ความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อจากบุคคลอื่นใด
4) ละเว้นจากอบายมุข และสิ่ งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติและ
ชื่อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั เช่น ไม่กระทาตนเป็ นคนมีหนี้สินรุ งรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิ่ ง
เสพติดทุกประเภท เป็ นต้น
5) ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทาการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อชื่อเสี ยงของ

ตนเองและบริ ษทั

6) หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั หรื อระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ซึ่ง
หมายความรวมถึงการให้กยู้ มื เงินหรื อกูย้ มื เงิน การเรี ยกร้องเรี่ ยไรต่าง ๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
8) ไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใด ๆ ในบริ ษทั อื่นที่มีผลบัน่ ทอน
ผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น
9) รักษาและร่ วมสร้างสรรค์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
10) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั โดยมิให้เสี ยหาย หรื อสูญหายไม่วา่ จากบุคคล
หรื อจากภัยพิบตั ิ เท่าที่สามารถจะทาได้อย่างเต็มกาลัง
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั

11) ไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

4.2

การปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมงาน

1) เสริ มสร้างการทางานเป็ นทีมโดยให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ต่องานของบริ ษทั โดยส่วนรวม
2) ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี ปรับตนให้สามารถทางาน
ร่ วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน
3) ให้เกียรติผอู ้ ื่น โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4) ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งมี
ความสุภาพต่อพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
5) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
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6) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟั งคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิ บตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน
เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ งั่ รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานและเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
7) หลีกเลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่ อง
ส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่พนักงาน หรื อภาพลักษณ์โดยส่วนรวม
8) ไม่กระทาการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรื อเป็ นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทาดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญ หรื อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจ เป็ นปฏิปักษ์ หรื อก้าวร้าว รวมถึง
การรบกวนการปฏิบตั ิงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรื อการล่วงเกิน
ทางเพศไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อร่ างกายก็ตาม
4.3

การปฏิบัตติ ่ อบริษัท

1) ปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิดในการ
ทางาน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายของบริ ษทั และประเพณี อนั ดีงาม โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
2) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3) รั กษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครั ด โดยดู แลระมัดระวังมิ ให้เอกสาร หรื อ
ข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
4) ไม่กล่าวร้ายหรื อกระทาการใด ๆ อันนาไปสู่ความแตกแยก หรื อความเสี ยหายภายในของบริ ษทั หรื อ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
5) รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั
6) สร้ างความสัมพัน ธ์อนั ดี โดยให้ความร่ วมมื อกับสังคม ชุ มชน หน่ วยงานราชการ และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการให้ขอ้ มูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และส่วนรวม
7) ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดาเนิ นการใด ๆ ที่ จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศ
8) หลีกเลี่ยงการให้ และหรื อรับสิ่ งของ รับการเลี้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของบริ ษทั หรื อในเทศกาลหรื อประเพณี
นิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผูร้ ับพึงพิจารณา และที่อาจทาให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันทีเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป หากของขวัญที่ได้รับในรู ปของเงินหรื อสิ่ งของมีมูลค่าสูงเกินกว่า
สามพันบาทให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน
9) ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อปกปิ ดการกระทาใด ๆ ที่ อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ
บริ ษทั หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกปิ ดการกระทาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
10) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรื อประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน พวกพ้องหรื อ
คนอื่นหรื อ ทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั
11) ต้องรักษาผลประโยชน์บริ ษทั และไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั เช่น ข่าวสารต่างๆ การดาเนินธุรกิจใน
บริ ษทั เรื่ องเกี่ยวกับการมีมติการประมูลราคา แผนงานรายได้ แผนกการตลาด การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเงินหรื อธุรกิจของ
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บริ ษทั รวมทั้งตัวบุคคลในบริ ษทั กรณี ที่จาเป็ น ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการได้รับอนุญาตและต้องทาด้วยความ
รอบคอบและมีประสิ ทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่เป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และภายหลังจากการพ้นสภาพ ทุก
คนจะรักษาข้อมูลข้างต้น ไว้เป็ นความลับ หากมีการเปิ ดเผยหรื อส่งให้แก่พวกพ้องหรื อผูอ้ ื่น หรื อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในเรื่ องอื่น
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสี ยหายให้แก่
บริ ษทั ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
4.4 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า คู่ค้า หรื อคู่แข่ ง และสังคม
1) ปฏิบตั ิต่อลูกค้า คูค่ า้ หรื อคู่แข่ง ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเข้าใจและความ
ร่ วมมือที่ดีระหว่างกัน
2) เสนอบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
3) ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คาแนะนาหรื อตัดสิ นใจดาเนินการใด ๆ แทนลูกค้า โดย
คานึงถึงความเหมาะสมในกรณี ของลูกค้า
4) รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรื อ
ข่าวสารอันเป็ นความลับ รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
4.5 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
1) กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้องหรื อคนอื่น จากข้อมูลของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยให้ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อ ให้ความเห็นในสิ่ งที่ถูกต้องด้วย
ความระมัดระวัง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
3) ส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิข้ นั พื้นฐานของตนและมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู ้
ถือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4) สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินธุรกิจ ตามหลักการกากับ

ดูแลกิจการที่ดี

5) ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
4.6 การปฏิบัตติ ่ อชุมชนและสังคม

1) สนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อ
การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
2) ปลูกจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมในพนักงานทุกระดับ
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
1) เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
จรรยาบรรณ ผูบ้ ริหาร หน้าที่ 4
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2) รักษาความลับของบริ ษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และผูอ้ ื่น
3) เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมโดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและสอบถาม
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบน
อามิสสิ นจ้างใดๆ ที่เป็ นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
5) สร้างความเชื่อมัน่ สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริ ษทั ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทุกฝ่ าย
6) ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้อขายหุน้ ที่บริ ษทั กาหนดอย่างดี
7) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็ นมืออาชีพ
8) หมัน่ ศึกษาหาข้อมูลบริ ษทั และหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
6. การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
1) บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเผยแพร่ ทวั่ ทั้งองค์กรเพื่อให้
พนักงานทุกระดับศึกษาและทาความเข้าใจและลงนามรับทราบจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจฉบับนี้ โดยยึดถือเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบตั ิงาน อย่างเคร่ งครัด
2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
3) ปลูกฝังค่านิยมขององค์กรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริ มคุณค่าทางจริ ยธรรม ดังนี้
- กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง หัวหน้างาน วางตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
- ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักรู ้ในเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม
4) กาหนดแนวทางในการดาเนินการเมื่อเกิดปัญหาทางด้านจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ เช่น การร้องเรี ยน
การสอบสวนและบทลงโทษ
7. การกระทาทีเ่ ข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และส่งเสริ มให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรม โดยการกระทาดังต่อไปนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
1) ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั
2) ใช้เวลาทางานของบริ ษทั ไปทาอย่างอื่นหรื อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
3) ประกอบกิจการสภาพเดียวกับบริ ษทั และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว พวกพ้อง หรื อผูอ้ ื่น หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อกรรมการที่มีอานาจครอบงากิจการ อันอาจเป็ นผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม
4) แนะนา ส่งเสริ ม ให้ผอู ้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
5) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในกรณี ที่ ตนทราบ
หรื อควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
6) ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อขัดขวางการสื บสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริ งที่อา้ งว่าได้มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
จรรยาบรรณ ผูบ้ ริหาร หน้าที่ 5
เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
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7) การกระทาที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูอ้ ื่น เนื่องจากการที่ผนู ้ ้ นั รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
8. การรับข้ อร้ องเรียนเกีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจ
ด้วยบริ ษทั คาดหมายให้พนักงานทุกคนร่ วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายกฎระเบียบและสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจโดยสนับสนุนให้มีการรายงานโดย
สุจริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะถือเป็ น
ข้อมูลความลับ
นอกจากนี้ผรู ้ ้องเรี ยนสามารถส่งข้อร้องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยน เหตุผลที่ร้องเรี ยน และสิ่ งที่จะขอให้
บริ ษทั ดาเนินการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยังช่องทางการรับข้อร้องเรี ยนตามขั้นตอน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณา ซึ่งทุกข้อร้องเรี ยนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคโปร่ งใสและเอาใจใส่รวมทั้งให้
ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยบริ ษทั จะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา และดาเนินการอย่างเหมาะสม
มาตรการการคุม้ ครอง
ทุกข้อร้องเรี ยนตลอดจนข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนหรื อพยานที่เกี่ยวข้องโดยสุ จริ ต จะถูกปิ ดเป็ นความลับและได้รับ
ความคุม้ ครอง โดยจากัดเฉพาะผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกการกลัน่
แกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด (อ้างอิ ง ประกาศ
คณะกรรมการบริ ษทั เรื่ อง นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน)
9. การรายงานการไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
ในกรณี ที่พบ รู ้ เห็น ได้ทราบเรื่ อง การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนต้องแจ้งข้อร้องเรี ยนและเบาะแสผ่านช่องทางการร้องเรี ยนของบริ ษทั ดังนี้
1) ทางไปรษณี ย ์
เรี ยน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
2.) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) : ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistleblowing@prowaste.co.th
10. บทลงโทษกรณีการทาผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม
บริ ษทั ได้กาหนดบทลงโทษกรณีกระทาผิดจรรยาบรรณและจริ ยธรรม ภายใน 1 ปี ปฏิทิน ไว้เพื่อให้พนักงานที่
กระทาผิด ปรับปรุ งแก้ไขความประพฤติต่าง ๆ เว้นแต่เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นความผิดร้ายแรง
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ประกาศคณะกรรมการบริษทั
เรื่ อง หลักปฏิบัติเกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2564 วันที่ 18 มิ ถุนายน 2564 บริ ษทั จึ งออก
ประกาศเรื่ อง หลักปฏิบตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษทั เพื่อถือเป็ นหลักและแนวปฏิบตั ิ สาหรับบริ ษทั โปร
เฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย ต่อไปจะเรี ยก ”บริ ษทั ” ดังนี้
1. บทนา
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย มีความเชื่ อมัน่ ว่า
หลักปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญในการเสริ มสร้างและยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และเป็ นรากฐานสาคัญของความมัน่ คงและการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน รวมทั้งเป็ นสิ่ งที่จะสนับสนุนให้บริ ษทั สามารถบรรลุความมุ่ง
หมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น บริ ษทั จึงส่งเสริ มให้มีการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
2. ผู้มหี น้ าทีต่ ้ องปฏิบัติ
ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจนี้ ได้แก่ บริ ษทั ซึ่งรวมถึง กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ตลอดจนผูก้ ระทาการแทนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามบริ ษทั หรื อแทนบุคคล
ที่กล่าวถึงข้างต้น
3. หลักการพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจคือ
3.1
3.2
ผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ
3.3
3.4
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ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
ป้ องกัน หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่อาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปฏิบตั ิตนเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีความรู ้ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
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4. หลักปฏิบัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั (ซึ่งหมายความรวมถึงผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ระบุในข้อ 2 ด้วย) จะยึดมัน่ ในหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี้
4.1 ความซื่ อสัตย์ สุจริต
บริ ษทั พึงยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
4.2 การปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้ อกาหนด
บริ ษทั จะดาเนิ นธุ รกิ จโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4.3 การใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่
บริ ษทั พึงใช้ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในการให้บริ การที่ มี
คุณภาพแก่ลูกค้าเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
4.4 การบริหารจัดการทีด่ แี ละการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรัดกุม
บริ ษทั จะจัดให้มีระบบการบริ หารจัดการและระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี ตลอดจนระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิ ทธิภาพและรัดกุม
4.5 มาตรฐานทีก่ าหนดสาหรับผู้ประกอบการ
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4.6 การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ บนพื้นฐานของความร่ วมมือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลประโยชน์ซ่ ึงกันและกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ
(1) บริ ษทั พึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ หรื อคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างกัน
(2) บริ ษทั พึงเสนอบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรไมตรี และความโอบเอื้อเกื้อกูล
(3) บริ ษทั พึงดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
(4) บริ ษทั จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพ ความรู ้ และความสามารถในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ และความสามารถของพนักงาน
อย่างเหมาะสม
(5) บริ ษ ัทจะสนับสนุ นการปฏิ บัติภ ารกิ จทางสัง คมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมี ส่ว นร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ

เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
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4.7 การควบคุมดูแลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั จะควบคุมดูแลหรื อป้ องกัน ในกรณี ที่เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องกับ
การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั อย่า งเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่ มิชอบด้วยกฎหมาย หรื อขัดต่อข้อกาหนดของ
ทางการ
4.8 การรักษาความลับของลูกค้ า
บริ ษทั จะจัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลอันเป็ นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรื อเป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
4.9 การสื่ อสารข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรื อบริการกับลูกค้ า
บริ ษทั จะสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
4.10 การให้ คาแนะนาหรื อการดาเนินการแทนลูกค้ า
บริ ษทั จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คาแนะนาหรื อตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ แทน
ลูกค้า โดยคานึงถึงความเหมาะสมในกรณี ของลูกค้า
4.11 การรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทางการ
บริ ษทั จะส่งเสริ มการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ทางการอย่างสม่าเสมอ เช่น การให้ความร่ วมมือ
กับทางการตามความเหมาะสม และการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของทางการ เป็ นต้น
4.12 การบันทึกข้ อมูลและการรายงาน
บริ ษทั จะบันทึกข้อมูล และจัดทารายงานให้ถูกต้องและเชื่อถือได้
4.13 การให้ บริการและการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั พึงติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริ เริ่ มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกาลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
4.14 การรับของขวัญหรื อสิ่งตอบแทนจูงใจจากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น
บริ ษทั จะไม่เรี ยก ร้องขอ หรื อรับเงิ น ของขวัญ หรื อของรางวัล หรื อสิ่ งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรื อ
บุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณี นิยม
4.15 การดารงไว้ ซึ่งชื่ อเสียงอันดีงาม
บริ ษทั จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงอันดีงาม และพึงละเว้นกระทาการที่นาความเสื่ อมเสี ยมาสู่บริ ษทั
4.16 ข้ อมูลภายในและข้ อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์
บริ ษทั จะระมัดระวังไม่เปิ ดเผยข้อมูลจากการทางานภายในของบริ ษทั รวมถึงงบการเงินของบริ ษทั ให้กบั
บุคคลภายนอกก่อนเผยแพร่ ต่อสาธารณะตามกฎหมายหรื อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใดๆของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมิชอบ
(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
จรรยาบรรณ บริษัท หน้าที่ 3
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ประกาศคณะกรรมการบริษทั
เรื่ อง นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษทั และ
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศ
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริ ษทั จึงออก
ประกาศเรื่ อง หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั เพื่อถือเป็ นหลักและแนวปฏิบตั ิ ใช้กบั บริ ษทั โปร
เฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ต่อไปจะเรี ยก “บริ ษทั ” ดังนี้
บทนา
บริ ษทั มี การบริ หารงานโดยยึดถื อแนวปฏิ บัติงานตามหลักการก ากับดู แ ลกิ จการที่ ดีของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และให้ความสาคัญกับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรม
มาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริ ตในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ตอ้ งทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้ องข้อมูลอัน
เป็ นความลับและปฏิบตั ิตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
ข้อมูลภายใน หมายถึง
1) ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2) ข้อมูลที่หา้ มเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3) ข้อมูลที่เตรี ยมจะเปิ ดต่อสาธารณะ แต่ยงั ไม่ได้มีการเปิ ดเผยอย่างเป็ นทางการ
1.1 แนวทางการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน
1.1.1

กาหนดลาดับชั้นความลับของข้อมูล

ข้อมูลภายในเป็ นข้อมูลลับทางการค้า จึงต้องป้ องกันมิให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้อาจแบ่งชั้นความลับเป็ นหลายลาดับตามความสาคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก
ทั้งนี้ การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนเองได้รับมอบหมายเท่านั้น
พนักงานบริ ษทั ต้องรักษา และปกปิ ดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับ ต้องไม่เปิ ดเผยความลับ
ของลูกค้าต่อพนักงานหรื อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อบังคับ
โดยกฎหมายให้เปิ ดเผย เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
ให้มีการเปิ ดเผย
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ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทางานกับคู่แข่งทางการค้าหรื อรัฐบาลมาก่อน บริ ษทั ต้องสอบถามข้อตกลงการรักษา
ความลับที่บุคคลนั้นเคยทาไว้กบั คู่แข่งทางการค้าหรื อรัฐบาลก่อนว่าจ้างมาทางานกับบริ ษทั ฯ และต้องไม่กระทาการใดเพื่อให้บุคคล
นั้นกระทาการอันเป็ นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า หรื อรัฐบาลอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องดาเนินคดีตามมา
1.1.2 การให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่บุคคลภายนอก
การเปิ ดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริ หารหรื อประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอาจจะเป็ นผูต้ อบเองในกรณี ที่ขอ้ มูลมีนยั สาคัญมาก
หรื ออาจมอบหมายให้ผรู ้ ับผิดชอบเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณะ ทั้งนี้ บริ ษทั มีผทู ้ าหน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลแก่สาธารณชน ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่าง ๆโดยประสานหน่วยงานภายในที่เป็ นเจ้าของ
ข้อมูล
1.1.3 การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก
บุคลากรของบริ ษทั จะไม่ตอบคาถามหรื อแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรื อได้รับ
มอบหมายให้ตอบคาถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่หรื อได้รับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ
1.2

แนวทางปฏิบัตกิ ารใช้ ข้อมูลภายใน

ให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงินผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน
ผูส้ อบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับหน้าที่ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารง
ตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงิน ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน ผูส้ อบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อเลขานุการของบริ ษทั ก่อนนาส่งคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันหลังการซื้อขาย ทุกครั้ง
การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ตามแนวทางการ
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึงกาหนด
มาตรการเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบุคลากรของบริ ษทั ซึ่งหมายความรวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งใน
สายงานบัญชีหรื อการเงิน ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน ผูส้ อบบัญชี พนักงาน คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว มาตรการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ อันเป็ นการเพิ่ม
ความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง บริ ษทั กาหนดเป็ นข้อห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั นาข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ จะเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรื อเสนอขายหุน้ ของบริ ษทั
ไม่วา่ ด้วยตนเอง หรื อ ผ่านนายหน้า หรื อให้ผอู ้ ื่นกระทาดังกล่าว ไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
บริ ษทั จะถือว่าการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น เป็ น
การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกาไร หรื อสร้างความได้เปรี ยบให้กบั กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถือเป็ นการกระทาความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์
ฯ และถือเป็ นความผิดทางวินยั
ทั้งนี้ บริ ษทั มีขอ้ กาหนดห้ามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลภายในอื่น นาข้อมูลงบการเงินหรื อข้อมูลอื่นที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ไปเผยแพร่ แก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
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ประกาศคณะกรรมการบริษทั
เรื่ อง นโยบายการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรียนและการทุจริต
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริ ษทั จึงออก
ประกาศเรื่ อง นโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนและการทุจริ ต เพื่อถือเป็ นหลักและแนวปฏิบตั ิ ใช้กบั บริ ษทั โปรเฟสชัน่

แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ต่อไปจะเรี ยก “บริ ษทั ” ดังนี้

บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การกระทาผิดโดยยึดถือ
ปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูเ้ กี่ยวข้อง จึงกาหนด
นโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนและการทุจริ ตเพื่อใช้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ

1. วัตถุประสงค์
ตามที่บริ ษทั ได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จึงได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนและ
การทุจริ ต เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ผูร้ ้องเรี ยนมัน่ ใจว่า บริ ษทั มีช่องทางและกระบวนการใน
การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนและการทุจริ ตที่โปร่ งใส ปลอดภัย และเป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งหรื อร้องเรี ยน

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้ อร้ องเรียน
เมื่ อมี ข ้อสงสัย เชื่ อ ว่า หรื อมี เ หตุ อนั ควรเชื่ อโดยสุ จริ ต ว่า มี การกระท าที่ ไ ม่ สุ จริ ต หรื อไม่ โ ปร่ งใส หรื อ
มีการฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ อง
2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ข้อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั
2.2 การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริ ยธรรม
2.3 กฎหมาย ข้อกาหนดของทางการและอื่น ๆ

3. บุคคลที่สามารถแจ้ งเบาะแส และข้ อร้ องเรียน
บุ คลากรของบริ ษทั ทุกระดับ รวมถึ งบุ คคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ ระบุไว้ในข้อ 2
สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ยนต่อบริ ษทั ได้ ด้วยเจตนาสุ จริ ต

การแจ้งเบาะแส หน้าที่ 1
เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

19

เอกสารแนบ 5

4. การให้ ความคุ้มครอง
4.1 บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนไว้เป็ น
ความลับหรื ออาจเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจากัด
ทั้งนี้ การจะเปิ ดเผยข้อมู ลใด ๆ บริ ษ ทั จะพิ จารณาอย่า งรอบคอบ โดยค านึ งถึ งความปลอดภัยและความ
เสี ยหายของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.2 บริ ษ ทั จะแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่ อร่ ว มกันพิ จารณาเบาะแสและข้อร้ องเรี ย นด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
4.3 กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรื อ
อาจได้รับความเดือดร้อน เสี ยหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรื อคณะกรรมการสอบสวนกาหนดมาตรการให้คุม้ ครองที่
เหมาะสมได้
5. การแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้ อเท็จจริง
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เพื่อทาหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดาเนินการใด ๆ ในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ งของเบาะแส
หรื อข้อร้องเรี ยน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรี ยนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส และเที่ยงธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ ายหรื อหน่วยงานของบริ ษทั 3
ฝ่ าย คือ

1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ ายต้นสังกัดของผูถ้ ูกแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
3. ฝ่ ายหรื อหน่วยงานอื่น ที่มีความเป็ นอิสระ เช่น ฝ่ ายตรวจสอบ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายกากับกิจการที่ดี
ฝ่ ายป้องกันทุจริ ต เป็ นต้น
6. ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแส และข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั กาหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย
1. ลักษณะ และรายละเอียดของเรื่ องที่ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการกระทาผิด หรื อการทุจริ ต
2. รายชื่อของบุคคลที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมมูลเหตุที่ทาให้เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้อง
3. วัน เวลา สถานที่ และแหล่งข้อมูลที่สามารถนาไปสู่ การหาพยานหลักฐานสาหรับการสอบสวน
4. ความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไม่วา่ ในรู ปของตัวเงิน หรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้ ผูร้ ้องเรี ยนต้องเปิ ดเผยชื่อ และช่องทางที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริ ษทั สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรื อแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับทราบ หากผูร้ ้องเรี ยนไม่เปิ ดเผยหรื อแสดงชื่อของตน
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่รับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเบาะแสนั้น ๆ เข้าสู่ กระบวนการตามที่บริ ษทั กาหนด
บริ ษทั กาหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ยนดังนี้
6.1 กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยน
6.2 การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ยนโดยตรงถึง
 ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
 เลขานุการบริ ษทั
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริ ษทั
6.3 ทางไปรษณี ย ์ : ส่ งถึง ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
1184/38-39 ซอยพหลโยธิ น 32 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
6.4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท่ี
whistleblowing@prowaste.co.th
อนึ่ง ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ยน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทาหน้าที่ในการประสานงานรับส่ งเรื่ อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่ อง

7. ขั้นตอนการดาเนินการ
7.1 กรณี เป็ นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับการทางานเรื่ อง การร้องทุกข์
7.2 กรณี เ ป็ นการแจ้ง เบาะแส และข้อ ร้ อ งเรี ย น ตามขอบเขตที่ ร ะบุ ไ ว้ข ้อ 2 ให้ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ดาเนินการดังนี้

(1) กรณี ไ ม่ มี ส าระส าคัญ หรื อ มู ล ค่ า ความเสี ย หายไม่ ม าก ให้ส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยังประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบข้อเท็จจริ งและจัดทารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบและ
ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อพิจารณาสั่งการ และสรุ ปผลแจ้งฝ่ ายตรวจสอบภายใน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประกาศคณะกรรมการบริษทั
เรื่ อง นโยบายการสื่ อสารและเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริ ษทั จึงออก
ประกาศเรื่ อง นโยบายการสื่ อสารและเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อถือเป็ นหลักและแนวปฏิบตั ิ ใช้กบั บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
(1999) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ต่อไปจะเรี ยก “บริ ษทั ” ดังนี้
1. นิยาม
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส เหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา โดยบริ ษทั มีหน้าที่ดาเนินการสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการสื่ อสารและเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายนี้ใช้กบั คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่รับผิดชอบในการสื่ อสารและเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริ ษทั
3. ภาระหน้ าทีข่ องในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักการในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เปิ ดเผยข้อมูลทันเวลา
- ให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือมีความโปร่ งใส
- ข้อมูลของบริ ษทั ต้องมีความถูกต้อง
- การรักษาความลับของข้อมูล
4. ผู้มหี น้ าทีร่ ับผิดชอบในการจัดทาข้ อมูล
4.1 ประธานกรรมการบริ หารหรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ใน
กรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อข่าวลือที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ การตัดสินใจการลงทุน การเปลี่ยนแปลง
ในราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
4.2 ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสู งสุดสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริ ษทั
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ที่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ว แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่
ต้องการข้อมูล
เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
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5. ขั้นตอนการสอบทานและอนุมตั ขิ ้ อมูลก่ อนการเผยแพร่ ต่อบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก

ฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลและอนุมตั ิโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ก่อนเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อ
6. ผู้มหี น้ าทีร่ ับผิดชอบในการสื่ อสารข้ อมูล

เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูล้ งทุน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน พิจารณาและตัดสิ นใจเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่จะนาเสนอ รวมทั้งวิธีการ
และช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยเป็ นผูช้ ้ ีแจงด้วยตนเองหรื ออาจมอบหมายให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ชี้แจงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้
ผูท้ ี่รับมอบหมายในการสื่ อสารข้อมูล จะต้องไม่ให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ที่อ่อนไหว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อให้ความเห็นต่อสิ่ งที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมทั้งพิจารณาการให้ขอ้ มูลที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
7. วิธีการเผยแพร่ ข้อมูลและรอบระยะเวลาการสื่ อสารข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน หรื อรวมสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ว่า ถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั้งไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
เผยแพร่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
วิธีการเผยแพร่ ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ

โดยส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ ตลท.”) ในระบบ SETLink ทั้งภาษาไทยและ

ในกรณี อื่นให้พจิ ารณาเนื้อหาและตัดสิ นใจเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่จะนาเสนอ รวมทั้งวิธีการและช่องทางใน
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เหมาะสม
รอบระยะเวลาการสื่ อสารข้ อมูล
1. งบการเงินรายไตรมาส (สอบทาน) นาส่งภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยนาส่งตาม
ช่วงเวลาตามที่ ตลท. กาหนด
2. งบการเงินประจาปี (ตรวจสอบ) นาส่งภายใน 2 เดือน นับแต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
3. สรุ ปผลการดาเนินงาน (F45) นาส่งภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่นาส่งงบการเงิน ตามข้อ 1 และข้อ 2
4. การวิเคราะห์คาอธิบายผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ กรณี ที่รายได้หรื อกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงมากกว่า
หรื อเท่ากับ 20% นาส่งภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่นาส่งงบการเงิน ตามข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2
5. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) นาส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
6. รายงานประจาปี (56-2) นาส่งภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมหนังสื อนัดประชุม
สามัญประจาปี (ส่ง online เพื่อเป็ นข้อมูลต่อ ตลท.)
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7. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมีการซื้อ,ขาย,โอน,รับโอน
(แบบ 59) นาส่งภายใน 3 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยยืน่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sec.or.th
8. รายการอื่นให้พิจารณาตามข้อบังคับ ข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการ
8. การกาหนดข้ อมูลสาหรับเปิ ดเผยต่ อบุคคลภายนอก
ข้อมูลสาหรับการเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
8.1 ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผย
8.1.1. ข้อมูลที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส (สอบทาน) และงบการเงิน
ประจาปี ( ตรวจสอบ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.1.2. ข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การเพิม่ ทุน การลดทุน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปั นผล การควบรวม
กิจการและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้หากเหตุการณ์น้ นั ยังไม่ยตุ ิ
8.2 ข้อมูลที่ควรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน หรื อคาดว่าจะกระทบราคา เช่น ข่าวลือ ข่าวจากบุคคลที่สาม ข่าว
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริ ง และบทวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง เป็ นต้น ที่อาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดหรื ออาจมีผลต่อการลงทุนในบริ ษทั
โดยออกมาชี้แจงหรื อปฏิเสธ รวมทั้งเปิ ดเผยในทุกกรณี ไม่วา่ จะเป็ นข่าวในเชิงบวกและเชิงลบ
8.3 ข้อมูลที่สามารถเลือกเปิ ดเผยได้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็ นดุลยพินิจของบริ ษทั ในการเลือกเปิ ดเผยข้อมูลบางอย่าง โดย
บริ ษทั รับผิดชอบต่อความถูกต้องและเปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง โดยต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย ซึ่งได้แก่
ข้อมูลดังต่อไปนี้
8.3.1. ประมาณการงบการเงินรายปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
รายได้ ค่าใช้จ่าย และสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและต้องชี้แจงเหตุการณ์หรื อสมมติฐานที่เปลี่ยนไป
8.3.2 การคาดการณ์ระยะยาว บริ ษทั เปิ ดเผยได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
- การคาดการณ์ที่มีระยะยาวมากกว่า 6 เดือน
- ทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรม
- ตัวเลขเชิงปริ มาณ เช่น ยอดขายของสิ นค้า (ต้องไม่ใช่จานวนเงิน) เป็ นต้น
8.4 ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
ได้แก่ งบการเงิน บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มหาชนจากัด ( บมจ.006 ) รายงานประจาปี รายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามระยะเวลาที่กาหนด
9. การกาหนดข้ อมูลทีห่ ้ ามเปิ ดเผย
กาหนดข้อมูลที่หา้ มเปิ ดเผย ซึ่งเป็ นข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริ ษทั ได้แก่
9.1 ประมาณการงบการเงินหรื อคาดการณ์ รายได้/กาไรในแต่ละไตรมาสที่ใกล้กาหนดการเปิ ดเผย ก่อนที่
บริ ษทั จะเปิ ดเผยงบการเงินตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2 การให้ความเห็นที่เป็ นการชี้นาราคาหุน้ ของบริ ษทั
เอกสารแนบที่เปิดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัท
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างมีอิสระ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่กาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี นโยบายบัญชีที่สาคัญ รายงานทาง
การเงิน ที่ มี นั ย ส าคั ญ และจากการพิ จ ารณาขอบเขตแผนการตรวจสอบ วิธีก ารตรวจสอบและ
ประเด็นที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มี
บทบาทด้านการกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็ มที่ บริษัทได้
แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดชั่น จากัด (“บัญชีกิจ”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และ
เมื่อวัน ที่ 17 มิถุนายน 2563 ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในได้มีการประชุมกับฝ่ ายบริห ารของบริษั ท
(Kick-off Meeting) เพื่อดาเนินการตรวจสอบระบบการทางานเพื่อประเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบ COSO โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 ทางบัญชีกิจได้เข้ามาศึกษาและทา
ความเข้าใจการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบงานต่างๆ จนครบถ้วน จากการที่บัญชีกิจเข้ามาตรวจสอบและควบคุมระบบภายในของบริษัท
เป็นอย่างดี ทางบริษัทจึงได้วางแผนในการเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านระบบบัญชีและระบบ
ปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภ าพมากขึ้นและเป็นการควบคุมระบบภายในที่ดีต่อไปในอนาคต โดย
บริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Microsoft 365 Dynamics เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และยกเลิกการ
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ใช้ระบบเดิม (Formula) ปัจจุบันได้เริ่มใช้ระบบใหม่ ทาให้บริษัทได้พิจารณาในการปรับปรุงระบบการ
ทางานบางส่วนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ดีขึ้นไปอีก
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของ
ฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในการ
พิจารณารายการที่เกี่ย วโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าที่ถือ
ปฏิบัติโดยทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. ความเหมาะสมของผู้ ส อบบั ญ ชี การพิ จ ารณ าคั ด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมิ นผลการปฏิบัติงานในปี 2564 ของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี จากัด อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของ
บริ ษั ท รวมถึ งการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น ไปตามหลั ก มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รับ รองทั่ ว ไป จึ งเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง (1) นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ (2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ (3) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ (4) นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 10356 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาหรับรอบบัญชีปี 2565

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)

