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สารจาก
ประธานกรรมการ
และเจาหนาท่ีบร�หาร

 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ไดกาวเขาสูปที่ 22 และยังคงเปนผูนำดานการบริการและจัดการกากอุตสาหกรรม 

ซ่ึงไดรับการรับรองมาตรฐานจากการดำเนินงานท่ีมีมายาวนาน พิสูจนใหเห็นถึงความมุงม่ันของบริษัท และตระหนักถึงความสำคัญของการเปน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 BWG ไดมุงมั่นพัฒนาดานการใหบริการอยางมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง และยกระดับคุณภาพการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมอยางครบวงจร ความสำเร็จในป 2561 ที่ผานมา BWG ไดรับรางวัลเปนเครื่องการันตีคุณภาพขององคกรจากหนวยงานตางๆ 

อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การประเมินใน “ระดับ ดีเยี่ยม”, 

ผานการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองคกรนวัตกรรม (Innovative Organization), รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

“ระดับ Gold Plus” ทั้งประเภทการฝงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตรายและอันตราย, รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการ

กากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ทั้งประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) และเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid 

Blending), รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุนย่ังยืน” ประจำป 2018 ตอเน่ืองปท่ี 4 จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเดนคำนึงถึงความสมดุลดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาลและไดรับรางวัล CSR-DIW 

Continuous Award 2018 รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งสะทอนตอ

เจตนารมณที่มุงมั่นอยางไมหยุดยั้งตอการพัฒนาขององคกร เพื่อใหผูใชบริการ ผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับผลประโยชนอยางคุมคา

ตลอดจนประชาชนไดมีความเปนอยูที่ดีในสภาพแวดลอมที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ

 BWG ยังคงไมหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพขององคกร โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับปรุงเพื่อใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย 

เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด และรักษาการเปนผูนำดานการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยอาศัยการรวมมือของบุคลากร 

การวางแผนที่ดีของผูบริหาร และความเชื่อมั่นของผูใชบริการรวมถึงการดำเนินกิจกรรมตางๆกับชุมชน สังคม และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เกี่ยวของ ดวยความสำเร็จที่เกิดขึ้น   

 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เปนสวนสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท และให

ความเชื่อมั่นไววางใจดวยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่มีความมุงมั่นและทุมเทในการทำงาน

อยางเต็มความสามารถ บริษัทขอใหคำมั่นวาจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางความสำเร็จอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจ

ในกลุมบริษัทตอไป

นพ.ดร.ว�ชาญ  ว�ทยาศัย

ประธานกรรมการ

2 Annual Report 2018



Messages from
the Chairman and

the Chief Executive Officer

Mr. Suwat  Lueangviriya

Chief Executive Officer and Managing Director

 Better World Green Public Co., Ltd.  (BWG)Steady to the 22nd year and remains a leader in industrial waste 

management services with standard accreditations. The Company’s long period of operation still committed and aware 

of the importance of being a listed company in the Stock Exchange of Thailand.

 BWG has developed a service with responsibility to stakeholders. and improve one-stop industrial waste disposal 

quality. From success in 2018, BWG was awarded organization quality certification from various agencies such as 

“excellent-level” evaluation results from the Project to Enhance Electrical Product and Appliance Sorting and Recycling 

Factory Efficiency, accreditation for innovative capabilities and for being an innovative organization, a Gold Plus award for 

industrial waste management factory standards in the categories of non-hazardous and hazardous waste or disused materials, 

a Gold Medal award for industrial waste management factory standards in the categories of solid blending and liquid blending, 

the fourth consecutive Thailand Sustainability Investment award of 2018 from the Stock Exchange of Thailand as a listed 

company operating business with outstanding consideration of environmental, social and corporate governance balance. 

Furthermore, the Company was awarded the CSR-DIW Continuous Award 2018 for industrial factories with corporate social 

responsibility and sustainable coexistence with society reflecting the organization’s unstoppable determination to develop in 

order to help service users, shareholders and stakeholders to benefit to have good living conditions in environments with 

natural balance.

 BWG has not stopped to improve the organization’s capacity and uses technology and innovations to make 

modifications in order to have speed and be up-to-date in order to create maximum satisfaction among service users while 

maintaining leadership in industrial waste management by relying on personnel cooperation, good planning by executives 

and service users’ confidence along with performing successful activities with communities, society and related stakeholders. 

 The Company thanks shareholders and business allies who are an important part in supporting the Company’s 

growth and have always trusted the Company. Moreover, the Company thanks the Board of Directors, executives and every 

employee for their determination and dedication to work. The Company promises to conduct business by adhering to good 

governance principles to build sustainable success for businesses in the Company’s group.
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ภาพรวมของบร�ษัท



2560 25612559

(หนวย : ลานบาท)

หนี้สินรวมสินทรัพยรวม สวนของผูถือหุน

กราฟแสดงสถานะทางการเง�น

ฐานะทางการเง�น 2560 2561

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยรวม

หนี้สินหมุนเวียนรวม

หนี้สินไมหมุนเวียนรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน  

1,624.74

3,822.47

5,447.21

950.14

981.23

1,931.37

3,515.83

1,817.31

4,146.92

5,964.23

912.99

1,346.59

2,259.58

3,704.65

2,024.95

4,826.55

6,851.50

1,436.18

1,538.48

2,974.66

3,876.84

2559

(หนวย : ลานบาท)

ขอมูลสำคัญทางการเง�น

5,447.21
3,515.83

1,931.37

5,964.23

3,704.65

2,259.58

6,851.50

3,876.84

2,974.66
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งบกำไรขาดทุน

2559

(หนวย : ลานบาท)

2560

2561

(หนวย : ลานบาท)

2560 2561

รายไดจากการขายและใหบริการ

รายไดจากงานกอสราง

รวมรายได

ตนทุนขายและบริการ

ตนทุนรับเหมากอสราง

รวมตนทุน

กำไรขั้นตน

รายไดอื่น

กำไรกอนคาใชจาย

คาใชจายในการบริการ

คาใชจายในการบริหาร

คาตอบแทนผูบริหาร 

ตนทุนทางการเงิน

รวมคาใชจาย

กำไรกอนภาษีเงินได

ภาษีเงินได

การแบงกำไร สวนที่เปนของบริษัทใหญ

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)

1,817.73

-

1,817.73

1,028.07

-

1,028.07

789.66

8.95

798.61

51.02

182.15

50.96

33.83

317.97

480.64

113.96

351.54

0.096

3,671,230,061

2,010.86

16.87

2,027.73

1,258.44

16.14

1,274.58

753.15

18.92

772.07

48.12

231.51

53.15

84.32

417.11

354.96

77.42

253.17

0.066

3,832,117,512

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.84

223.44

1,649.28

807.09

13.91

821.00

74.47

245.22

59.80

90.13

469.62

351.38

62.37

233.99

0.042

3,832,117,512

2559

รายไดจากการขายและใหบริการ รายไดรวม การแบงกำไร สวนที่เปนของบริษัทใหญ

1,817.73
1,826.68

351.54

253.17

233.99

2,029.78

2,237.89

2,010.86

2,223.98
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อัตราสวนทางการเง�น

อัตราการเติบโต

2559 2560 2561

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 

อัตรากำไรขั้นตน 

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

เทา

เทา

เทา

%

%

%

%

1.71

0.55

0.35

43.44

19.24

13.17

11.15

1.99

0.61

0.38

37.14

12.37

8.16

7.71

1.41

0.77

0.43

32.86

9.47

7.28

6.89

(หนวย : ลานบาท)

หนวย 2559 2560 2561

สินทรัพย

หนี้สิน

สวนของผูถือหุน

รายได  

%

%

%

%

44.08

61.42

36.04

7.79

9.49

16.99

5.37

12.04

14.88

31.65

4.65

20.70

หนวย 2559 2560 2561

(หนวย : เปอรเซนต)

สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุนรายได

44.08%

7.79%

12.04%
16.99%

9.49%

14.88%

20.70% 4.65%
31.65%

5.37%

61.42%

36.04%
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ตอประเทศ : จะสรางความเปนมาตรฐาน และความยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอมใหแกประเทศ

Country : Will create a standard And environmental 

sustainability for the country

ตอสังคมชุมชน : มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมดวยการบร�หารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

โดยยึดมั่นมาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาคุณภาพช�ว�ต

ที่ดีของสังคมทองถิ่น

Community and Society : Enhancing the quality of 

living of local communities where operates its business, 

taking responsibility and accountability of social welfare 

and environmental protection.

ปรัชญา ว�สัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร
Philosophy , Vision, Mission and Corporate Culture

พันธกิจ

 “We will maintain environmental balance leading

   to sustainability with readiness to develop capacity

   and services, bringing excellence, transparency

   and fairness to trading partners and investors

   with responsibility to society and the public”.

“รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดลอมสูความย่ังยืน พรอมพัฒนา

ศักยภาพ และบร�การสูความเปนเลิศ โปรงใส และเปนธรรมตอคูคา

และผูลงทุน รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม”

เราหวงใยทุกช�ว�ตและสิ่งแวดลอม
We are Concerned…for all Beings and Environment
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ตอภาครัฐ : จะดำเนินงานภายใตการหลักเกณฑขอกำหนดตามกฎหมายพรอมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการ

มลพิษและของเสียอันตรายอยางถูกว�ธ�

Government : will operate under the guidelines. Legal requirements, along with support for manage-

ment policies on pollution and hazardous waste correctly.

ตอผูถือหุน : ประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธ�ภาพ รวมทั้งการมองหาโอกาสใหมในการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทน

ที่ดีและยั่งยืนตอนักลงทุน

Shareholder : Ensuring good financial returns by delivering best business performance, seeking for 

new opportunities with high potential returns, as well as, driving a strategic business plan that yields 

sustainable growth.

ตอลูกคา : จะสรางความเช�่อมั่น และความพึงพอในแกลูกคาดวยระบบการใหบร�การที่ไดมาตรฐานสากล ตลอดจน 

อัตราคาบร�การที่เหมาะสมและเปนธรรม    

Customers : Will build confidence and satisfaction in serving customers with systems that meet the 

international standard, as well as the appropriate rate, and fairness.

ตอคูคา : มุงสรางการดำเนินธุรกิจกับคูคาบนพื้นฐานของความยุติธรรมและสานสัมพันธที่ดีเพื่อรวมกันพัฒนา

ศักยภาพ อยางตอเนื่อง อีกทั้งโอกาสในการดำเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาวตอไป

Business Partners : Building trustworthy relationship and developing fair business practices and 

solutions, while achieving continuous improvement and operational excellence.

ตอพนักงาน : สงเสร�มการทำงานอยางมืออาช�พและความผูกพันตอองคกร โดยการสรางสภาพแวดลอมการทำงาน

ท่ีปลอดภัย แรงจ�งใจท่ีดีในการทำงานและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ควบคูกับการพัฒนาความสามารถ เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ

Employees : Providing safe and inspiring workplace, fair remunerations and career ladders to develop 

proficient and engaged workforces, generating valuable business contributions.

วัฒนธรรมองคกร

ใสใจลูกคา
Customer Care

มีว�นัยถวนหนา
Universal Discipline

พัฒนาทีมงาน
Team Development

รอบคอบเร�่องคุณภาพ
Meticulous Quality

เช�่ยวชาญรับผิดชอบ
Expert Responsibility
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เปาหมาย และกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ดวยอุดมการณในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกัน

อยางย่ังยืน จึงไดกำหนดกรอบการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยอางอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหเกิดการดำเนินงานที่สอดคลองกันในทุกกลุมธุรกิจ เปาหมายและกลยุทธในการพัฒนาที่

ยั่งยืนของบริษัทฯ มุงเนนในการพัฒนาเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ที่จะสนับสนุนแผนการดำเนินงานใน

อนาคต ตามเปาหมายองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การเติบโตอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลสังคม

ความมั่นคงทางการเงินและ
การบริการที่เปนเลิศ

การยอมรับในแนวทาง
การดำเนินธุรกิจ

ความโปรงใส
ในการดำเนินธุรกิจ

ความยั่งยืนดานพลังงานและ
สภาพแวดลอมที่ดีของสังคม

- บริการท่ีมีคุณภาพและ

ตามสัญญาใหกับลูกคา

- สรางรายไดสม่ำเสมอ

และผลตอบแทนที่

สมเหตุสมผลแกผูถือหุน

- การบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงใน ทุกมิติ

- แสวงหาความรวมมือ

ธุรกิจระยะยาวกับผูมีสวน

ไดเสียท่ีดำเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบ

- สรางนวัตกรรมดาน

พลังงานใหกับประเทศ 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย 

สงเสริมความเทาเทียม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

- ดูแลความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของพนักงาน

และผูมีสวนไดเสีย

- สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน

และสังคม

- การส่ือสารและเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอเทา

เทียมและท่ัวถึง

- ปฏิบัติตามมาตรการ

ทางกฎหมายตลอดจน 

ขอกำหนดดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

อยางเครงครัด

- ประเมินผลกระทบและ

กำหนดแนวทางบริหาร

จัดการความเสี่ยง

- เพิ่มและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต

เพื่อลดการใชเชื้อเพลิง 

พลังงานและทรัพยากร

อื่น ๆ

- ประยุกตใชมาตรฐาน

สากลเพ่ือยกระดับระบบ

จัดการสิ่งแวดลอม

ใหดียิ่งขึ้น

- กำหนดบทบาทหนาที่

ของผูเก่ียวของและปรับปรุง

ระบบงานใหสอดคลอง

ตามหลักสากลมีความ

เชื่อมโยง บูรณาการ

ระหวางกันในการปลูกฝง 

ปองกัน และปราบปราม

การทุจริต

- การนำแนวคิดการ

บริหารจัดการแบบ 3 ป. 

คือ "ปองกัน ปลูกฝง 

เปดโปง" มาใชในองคกร 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 

ควบคุมภายในใหครอบ

คลุมทุกระดับการดำเนินงาน 

และเกิดการบูรณาการ  

ระหวางกัน

- ลงนามบันทึกขอตกลง

การปองกันการตอตาน

การทุจริตในองคกร 
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นโยบายการจายเง�นปนผล

 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50 

ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท รวมถึงเงินสะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทกำหนด 

หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการตาง ๆ ในอนาคต และหากการจายเงินปนผลนั้นจะมีผลกระทบตอการ

ดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ นโยบายการจายปนผลน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอใหท่ีประชุม

ผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแตละป 

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้

กำไรสุทธิ  (บาท)

สำรองตามกฎหมาย (บาท)

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท)

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละของกำไรสุทธิ 

หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย)

จำนวนเงินปนผลที่จาย (บาท)

293,359,748.00

14,667,987.00

0.040

50.37

140,386,300.96

344,348,916

17,217,446

0.043

50.37

164,775,781.00

231,471,940

11,573,597

0.029  

50.54

111,128,082.04  

(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท 2558 2559 2560

ผลการดำเนินงาน
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ธุรกิจของ BWG



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เปนผูใหบริการดานการจัดการกากอุตสาหกรรมอยางครบวงจร และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

ครอบคลุมการบริหารจัดการกากฯ ไดรับการอนุญาตดำเนินธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย มีความเช่ียวชาญทางดานการบำบัด / กำจัด กากอุตสาหกรรม

ท้ังท่ีเปนอันตรายและไมเปนอันตราย ไดแกการบำบัด การกำจัด (ฝงกลบ) และการนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงานทดแทน จดทะเบียน

กอตั้งขึ้นโดย นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และมีสถานะ เปนบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยสัญญาลักษณ “ BWG ” สำนักงานใหญต้ังอยูท่ีเลขท่ี 488 ซ.ลาดพราว130 (มหาดไทย 2) ถ.ลาดพราว 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 และมีศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งอยูที่ 140 หมู 8 ตำบลหวยแหง  

อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ลำดับที่ 101 ใหบริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม

ลำดับที่ 105 ใหบริการคัดแยกและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย

ลำดับที่ 106 ปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปนเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนและผลิตเชื้อเพลิงขยะ

  อุตสาหกรรมสำหรับผลิตกระแสไฟฟา

 ระบบฝงกลบกากอุตสาหกรรมท่ีไมเปนอันตราย (Sanitary Landffifiill) 

มีมาตรฐานระดับสากลที่สามารถควบคุมและปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นตอ 

ดิน น้ำ อากาศ ชุมชนและสภาพแวดลอม

ระบบฝงกลบกากอุตสาหกรรม

ที่ไมเปนอันตราย

 ระบบฝงกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย (Secured 

Landffiill) มีระบบการปูพื้นหลุมเปนแบบ Double Lining และ

กากอุตสาหกรรมจะตองผานการปรับปรุงลักษณะสมบัติทาง

กายภาพและเคมี จำกัดความสามารถในการละลายและลดความ

เปนพิษของกากอุตสาหกรรม (Stabilization) กอนการนำไปฝงกลบ

ระบบฝงกลบ

กากอุตสาหกรรมอันตราย

Sanitary Landfill

Secured Landfill
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 ประกอบดวย ระบบเคมีและระบบชีวภาพที่สามารถรองรับน้ำเสีย 

ไดหลากหลายชนิดและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดดวยระบบ Reverse 

Osmosis (RO) ซึ่งน้ำเสียที่ไดผานการบำบัดจนไดคุณภาพมาตรฐานแลว 

จะถูกนำกลับมาใชประโยชนใหมภายในโรงงาน โดยไมมีการปลอยทิ้งออกสู

ภายนอก (Zero discharge)

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

 ผานการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และข้ึนทะเบียนหอง

วิเคราะหของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห

องคประกอบของกากอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

ระบบหองปฏิบัติการว�เคราะห

 โดยนำกากอุตสาหกรรมประเภทของแข็งและของเหลวผาน

กระบวนการสังเคราะหและปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือนำกลับมาใชประโยชน

ในรูปแบบเชื้อเพลิงทดแทน หรือวัตถุดิบทดแทน

ระบบการปรับปรุงคุณภาพ

เพื่อนำกลับไปใชประโยชนใหม

Laboratory

Water treatment

Blending
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 มีการคัดแยกและแปรรูปเพื่อผลิต หรือ 

“ผลิตภัณฑทดแทนเช้ือเพลิง” “Refuse Derived Fuel”

(RDF) ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบที่เหมาะสม 

สำหรับปอนหมอไอน้ำและ/หรือผลิตกระแสไฟฟา

 ใหบริการขนสงและภาชนะบรรจุท่ีออกแบบตาม

คุณลักษณะกากอุตสาหกรรม รถขนสงผานการข้ึนทะเบียน        

และรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการฝกอบรม

และใหความสำคัญกับวิธีการเคล่ือนยายและขนสงท่ีปลอดภัย 

มีระบบ GPS และระบบ MANIFEST ควบคุมและดูแล

ความปลอดภัยตลอดเสนทาง มีทีมงานท่ีคอยใหความชวยเหลือ

ในกรณีฉุกเฉิน ในระหวางการขนสง

ระบบคัดแยกและแปรรูป

กากอุตสาหกรรม

เพื่อใชประโยชน

ดานพลังงาน

ระบบขนสงที่มีมาตรฐาน

Refuse Derived Fuel

Transportation
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญป 2561

 จัดตั้งบริษัทยอย “บริษัท เบตเตอร มี จำกัด”  

เพ่ือประกอบกิจการเปนนายหนาและ/หรือตัวแทนในการ

ใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม

อันตราย ท้ังท่ีเปนของแข็งและ/หรือของเหลว การวิเคราะห

กากอุตสาหกรรม การขนสง และการบริการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ

 รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การเขารวมโครงการ “โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพ

โรงงานคัดแยกรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟา และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส” รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม

 ลงนามบันทึกความเขาใจในการศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการบริหารจัดการขยะเพ่ือเปนพลังงาน  

เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมกับ

บริษัทรวมทุน ทังลอง เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จำกัด 

(Thang Long Environmental Services Joint Stock 

Company)

 สงเสริมการใหความรูดานการจัดการกาก

อุตสาหกรรม บริษัทฯ  ไดรวมจัดสัมมนากับสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดตาง ๆ อาทิ จังหวัดปทุมธานี  

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  

และจังหวัดสมุทรปราการ ในหัวขอ “การจัดการกาก

อุตสาหกรรมใหถูกตองตามกฎหมาย” 

 ลงนามในบันทึกความเขาใจในการศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการจัดการขยะของเสียและการแปรรูป

ขยะเปนพลังงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

รวมกับ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (EGATi)

16 Annual Report 2018



2560
- รวมลงนามกับกรมควบคุมมลพิษ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการ “โครงการฟนฟู

  ลำหวยคลิต้ีจากการปนเปอนสารตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะเวลา 1,000 วัน)

- รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ภายใต “โครงการยกระดับ

  ผูประกอบการการจัดการของเสีย ประจำป 2560” รวมกับ กรมโรงงาน

  อุตสาหกรรม 

- รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “โครงการคืนมือถือเกา

  สรางบุญ สรางชาติ” รวมกันระหวาง กรมควบคุมมลพิษ 

- จัดกิจกรรมนำรอง 5 นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการกำหนดทิศทางการจัดการ

  กากอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรม 4.0 (Better Go On )

- 1 ใน 14 สมาชิกเขารวมโครงการ “โครงการนำรองการอนุญาตนำส่ิงปฏิกูล

  หรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน โดยระบบ AUTO e-License”

- รางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD

  ในฐานะองคกรดำเนินธุรกิจดีเดนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบดวยความใสใจ

  และหวงใยตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

2559
- ใหบริการกำจัด/บำบัดกากอุตสาหกรรม มีรายไดจากการบริการรวม

  1,817.73 ลานบาท สูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 15.03% มีกำไรสุทธิ 351.54 ลานบาท

- รางวัล ESG 100 ป 2016 ติดอันดับ 1 ใน 100หลักทรัพยจดทะเบียนและ

  เขารับรางวัล SET Awards ประเภท "Thailand Sustainability Investment

  2016"

- การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 ของสมาคม

  สงเสริมผูลงทุนไทย อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม”

- ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน

  ประจำป 2559 ในภาพรวมอยูในเกณฑ “ดีมาก”

 รวมเปนสวนหน่ึงในการสนองพระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการมีสวนรวมทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน ชวยเหลือสังคม  ในโครงการจิตอาสา 

"เราทำความ ดี ดวยหัวใจ" ณ สำนักพระราชวัง 

สนามเสือปา

 เปดตัวโครงการ "ศูนยการเรียนรู ชุมชน 

ตามรอยศาสตรพระราชา" (หญาแฝกกำแพงสรางชีวิต) 

เพื่อสงเสริมใหความรูและรณรงคใหมีการใชประโยชน

จากหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ำ พรอมท้ังสงเสริม

อาชีพใหคนในชุมชนไดมีรายไดจากการปลูกหญาแฝก 

และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชน บริษัท 

และสิ่งแวดลอม

 ลงนามบันทึกขอตกลง วาดวยความรวมมือ

ในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate 

Governance) และการบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

ระหวาง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) 

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอิรธ 

เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด ณ หองประชุม สำนักงานใหญ 

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) 
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ผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานการบริการ

 ป 2561 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งดานการกำจัดกากอุตสาหกรรม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหารจัดการ สงผลให การดำเนินงาน  

ในการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 463,300 ตัน คิดเปนรายไดที่ไดรับ 1,375 ลานบาท แบงออกเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมอันตราย 281,236  ตัน และกากอุตสาหกรรมไมอันตราย 182,064 ตัน  โดยแบงออกเปนระบบการจัดการ ดังนี้ 

กราฟแสดงประเภทการใหบริการเปรียบเทียบ ป 2559 – 2561  

Non-Haz Blending WastewaterHaz.

(หนวย : ลานบาท)

2560 25612559

79,755
82,220

90,501

165,707
182,064

188,144

171,808

109,550

146,265

109,550

29,67325,418

37,880

การฝงกลบ
182,064  ตัน

การปรับเสถียรและฝงกลบ
79,755  ตัน

การบำบัดน้ำเสีย
29,673  ตัน

การใชประโยชน
ในรูปแบบพลังงานทดแทน
171,808  ตัน
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กราฟแสดงรายไดจากการใหบริการเปรียบเทียบระหวางป  2559 - 2561

กราฟแสดงปริมาณกากอุตสาหกรรม   2559 - 2561

จำนวนลูกคาที่ใชบริการแยกตามภูมิภาค ป 2561

1,241.32

1,349.16
1,375.00

(หนวย : ลานบาท)

2559 2560 2561

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต

1.08 %

62.80 %

1.75 %

29.31 %

0.88 %

4.18 %

60,000

45,000

30,000

15,000

0
ม.ก. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย.ต.ค. ธ.ค.

2559

2560

2561

389,922 ตัน

450,326 ตัน

463,300 ตัน
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การสรางความผูกพันและการพัฒนารวมกับลูกคา
 บริษัทฯ ความสำคัญในการเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด โดยการแลกเปลี่ยน สื่อสารทั้งในสวนที่เปน 

OFFLINE และ ONLINE ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปสูการบริการท่ีเปนไปตามหลักวิชาการและมีสวน

รวมในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

การถายทอดประสบการณความรูขององคกร

โดยนำความรู ประสบการณ และความเช�่ยวชาญ

ดานการบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรมและ

พลังงานเขาไปพัฒนาสังคมในดานการพัฒนา

พลังงานทดแทนและการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

รวมกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทำงาน 

ภายใตโครงการ ดานความปลอดภัย 

(โครงการ “Safety Act.”) ในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งการสงเสร�มการเพิ่มพื้นที่สีเข�ยว 

(โครงการ “Green Fingger”) 

ในสถานประกอบการของลูกคา

กิจกรรม Road Show ใหความรูเกี ่ยวกับการ

บร�หารและจัดการกากอุตสาหกรรมตาม

นโยบาย 4.0 ภายใตโครงการ Better Go On 

ในหัวของานเสวนา “กฎหมายและแนวทาง

การจัดการของเสียดวยนวัตกรรมแบบยั่งยืน” 

สงมอบความรู ความสนุก พรอมเปดตัว

 บร�ษัทนองใหม ภายใตเคร�อ BETTER GROUP

“ บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด ” 

ใหแกผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศร�

อยุธยา และจังหวัดนครราชสีมา
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ความพึงพอใจในการใหบร�การ ป2561 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ใหความสำคัญในการเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด โดยการสรางประสบการณตรง

กับสินคาและบริการที่เชื่อมโยงกันถึงทุกชองทางทั้งในโลกออนไลนและการใหบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด เนนการสื่อสารโดย

การพูดตรงตามความจริงและตรงกลุมเปาหมาย พรอมรับฟงเสียงสะทอนจากผูบริโภคเพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการใหดีย่ิงข้ึน

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของเจาหนาที่ฝายบร�หารการตลาด

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ขนสง

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของสวนงานว�ชาการสิ่งแวดลอม

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของฝายบัญช�และการเง�น

ภาพรวมของบร�ษัท

93.7 %

82.8 % 88.9 %

90.2 % 88.7 %

88 %

โทรศัพท : 0-2012-7888

โทรสาร : 0-2012-7889

เว็บไซต : http://www.betterworldgreen.com

Facebook : BWG – Better World Green

อีเมล : bwgpr1@gmail.com / pr@bwg.co.th 

ID Line : BWG-ONLINE CENTER
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ดานนวัตกรรมและการพัฒนา
 บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะพัฒนางานนวัตกรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือประโยชนดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต การสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ  

รวมถึงการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหผลการดำเนินงานทางธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืนทามกลางสภาพการแขงขันที่รุนแรง บริษัทฯ 

ใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

ธุรกิจ ดวยการบูรณาการเครื่องมือที่สำคัญคือ การสงเสริมความคิดสรางสรรค การวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช และการ

สรางประโยชนในเชิงพาณิชย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนำการบริหารจัดการนวัตกรรมมาใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา กำหนด

เปนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและตอบรับตอแนวโนมการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

การกำกับดูแลกิจการ
 การสรางความเช่ือม่ันใหกับผูมีสวนไดเสียดวยการสรางผลประกอบการท่ีดีของกิจการ การปรับสภาพธุรกิจใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง 

และการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูมีสวนไดเสียนั้น นับเปนความรับผิดชอบตอหนาที่ (accountability) ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดใชหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสรางคุณคาอยาง

ยั่งยืนใหกับบริษัท ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และนอกจากการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในการรณรงค

สงเสริมใหการดำเนินธุรกิจเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม เพื่อสราง

ความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และสนับสนุนการเจริญเติบโต

อยางยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดอนุมัตินโยบายการตอตานคอรรัปชั่น 

ซึ่งไดระบุเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนวา “กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร 

และพนักงาน จะไมกระทำหรือยอมรับการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ ไมวากรณีใด ๆ 

โดยป 2561 จัดใหมีการลงนามบันทึกขอตกลงระหวางบริษัทและกลุมบริษัท

ในเครือเพื่อรวมกันเปนองคกรโปรงใส ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร

โดยมีการลงนามระหวาง บริษัท เบตเตอร เวลิด กรีน จำกัด (มหาชน) 

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท 

จำกัด พรอมทั้งสงเสริมใหพนักงานเขารวมโครงการ We can do Together  

รวมพลัง สรางจุดเปลี่ยนสูองคกรสีขาวครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ และ

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหเปนไปตามนโยบาย

รัฐบาลและรวมกันสงเสริมการปลูกจิตสำนึกบุคลากรขององคกรใหตระหนักถึงคุณธรรม และเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต 

พรอมเปนแบบอยางที่ดีใหแกสังคมไทย 

 โดยในป 2561 บริษัทเขารวม 

โครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมฯ 

และไดรับการพิจารณาวา มีศักยภาพในการ

ตอยอดความเปนองคกรนวัตกรรมและการ

พัฒนาโครงการนวัตกรรม ซ่ึงสามารถนำมา

ใชเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีขององคกร อันจะชวย

สรางและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในดาน

ระบบการจัดการนวัตกรรมท้ังในระดับประเทศ

และในระดับอาเซียน
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 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง โดยในปนี้เนนการแลกเปลี่ยนความรูจากประสบการณตรงของ

บุคลากรในองคกร และการพัฒนาองคความรูใหมจากภายนอก ท่ีกำลังสงผลตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ diversify ไปสูธุรกิจ

เก่ียวเน่ืองและธุรกิจใหมในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรู (Knowledge Sharing) โดยมีการกำหนดเปาหมาย ระดับความพึง

พอใจและการนำขอมูลไปใชประโยชนไดของผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งผลการ

ดำเนินงานพบวาการจัดกิจกรรมแตละครั้งจะมีการสรุปประเด็นความเห็น

ของกลุมเปาหมาย พรอมท้ังโอกาสและความทาทายท่ีพบเพ่ือรวบรวมนำเสนอ

ตอผูบริหารพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป

การบร�หารดานบุคคล
 บุคลากรเปนหัวใจสำคัญของความสำเร็จและความย่ังยืนขององคกร การปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมจึงเปนบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติตอพนักงานเชนเดียวกับผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ บริษัทฯ ไดวางแนวทางการปฏิบัติตอพนักงานในจรรยาบรรณไวชัดเจน สรุปไดดังนี้

 • ใหความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดสภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงานใหมีความปลอดภัย

   ตามหลักอาชีวอนามัยและเอื้อตอการทำงาน

 • ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

 • หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน คุกคามหรือสรางความกดดัน

   ตอสภาพจิตใจของพนักงาน

 • พนักงานสามารถรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนดการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   มุงตอบสนองกลยุทธองคกรวาดวยการเสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร เพ่ือผลักดันการขยายธุรกิจสรางการเติบโตขององคกร

   โดยมีเปาหมายคือ การสรางองคกรสมรรถนะสูงและการเปนองคกรแหงการเรียนรู อันจะนำไปสูการยกระดับขีดความสามารถ

   ในการแขงขันขององคกรที่สูงขึ้น

การพัฒนาสมรรถนะและแผนพัฒนาสายอาช�พ

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน

42.73 36.4

31.79 31.1

49.43 36

49.03 17

16.17 33.55 2560

2561
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สิทธ�พนักงาน
 บริษัทฯ ไดใหสิทธิชุมชนมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

ที่กำลังพัฒนา 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางย่ังยืนท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิของพนักงานและการปฏิบัติอยางเทาเทียมตามกรอบ

สากล เชน The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights 2011, องคกรแรงงานระหวาง

ประเทศ รวมทั้งใหความสำคัญของสมดุลเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ดวยการสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งการมีสวนรวมตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการสรางกลไก หรือชองทางการสื่อสาร

ที่หลากหลาย เชน การแจงโดยผูบังคับบัญชาและหัวหนางาน การประกาศขาวภายใน อินเทอรเน็ต เปนตน

สิทธ�ประโยชนของพนักงาน 

หองพยาบาลพรอมทีมพยาบาล

ประกันช�ว�ตและประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และคาลวงเวลาทำงาน(OT)

เง�นชวยเหลือพิเศษ

(งานแตงงาน , เง�นชวยเหลือ

งานศพพนักงานและครอบครัว,

งานบวช, ชวยคาคลอดบุตร)

กิจกรรมสังสรรคประจำป

(งานปใหม , ทำบุญบร�ษัท , ทองเที่ยวประจำป ฯลฯ)

ตรวจสุขภาพประจำป เสื้อฟอรมชุดทำงาน

อุปกรณและเคร�่องปองกัน

อันตรายสวนบุคคล
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คณะผูบร�หารและพนักงาน เบตเตอร กรุป 

รวมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล 

แดพระภิกษุสงฆ เพื่อเสร�มสิร�มงคล

กาวสูปที ่ 21

การสรางความผูกพันตอองคกร
 รากฐานสำคัญที่หลอหลอมพนักงานทุกคนใหมีพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สะทอนใหเห็นอัตลักษณอยางชัดเจน

ในความเปนคนดี คนเกง และมีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม ท้ังน้ี บริษัทมีกลไกและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

กลาวคือ ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดี ดวยการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองตามคานิยม พรอมท้ังกระตุนและสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีสวนรวม รวมกัน

คณะผูบร�หาร ผูจัดการ และพนักงานรวมกันทำบุญ 

ตักบาตร พรอมพบปะพูดคุย กับพนักงาน 

เจาหนาที่ กอนที่จะเร�่มตนทำงาน 

งานเลี้ยงสังสรรคเทศกาลปใหมประจำป 2561 

เพื่อตอบแทนแรงกายแรงใจที่มุ งมั่น ตั้งใจ 

และทุมเทในการทำงานอยางเต็มที่ตลอดทั้งป

ภายใต themes “อาช�พในฝน”

“BWG Songkran Festival” เพื่อการรณรงค

อนุรักษการแตงกายแบบไทย ใหพนักงานไดมี

โอกาสสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ไวตลอดไป

25รายงานประจำป 2561



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจำนวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหารระดับสูง) รวมทั้งสิ้น 938 คน แบงเปน

พนักงานบริษัทฯ จำนวน 405 คน และพนักงานของบริษัทยอยจำนวน 533 คน ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมี

ขอพิพาทดานแรงงานใด ๆ ทั้งสิ้น

กราฟแสดงจำนวนบุคคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการและผูบริหารระดับสูง) ป 2559 – 2561

หมายเหตุ : BWG หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน), AKP หมายถึงบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
BWC หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด, ETC หมายถึง บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัดและในเครือ

BWT หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด, BME หมายถึง บริษัท เบตเตอร มี จำกัด 

2559 2560 2561

โบนัสรวม

เง�นสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงช�พ

เง�นเดือนรวม

รวม

อื่นๆ(ถามี)

110,463,510

6,245,350

2,621,955

-

119,330,815

84,743,412

7,270,324

2,723,625

-

94,737,361

81,110,695

7,781,177

2,097,933

-

90,989,805
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2559 2560 2561

2560

52,211 52,211

2561

13,188 13,216 14,096

การบร�หารความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอันเปนปจจัยพื้นฐานของสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดผลกระทบตอชุมชนและ

สรางความสัมพันธที่ดีผานกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมุงมั่นใหการดำเนินธุรกิจ

เปนไปตามขอกำหนดกฎหมาย 100 เปอรเซ็นต และขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมและอุบัติเหตุเปนศูนย พรอมทั้งยกระดับการบริหาร

น้ำใช การควบคุมคุณภาพอากาศ การจัดการใชทรัพยากร ใหดีกวาคามาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดและเทียบเคียงคามาตรฐานสากล อันจะนำไปสู

ความเปนเลิศในการบริหารจัดการทางดานสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการน้ำ

 การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ําเสียอยางตอเน่ือง ทำใหคุณภาพของน้ําท้ิงหลังจากผานกระบวนการบำบัดมีคุณภาพดี 

รวมทั้งมุงมั่นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม อาทิ การอบรมผูปฏิบัติงานในการดูแลระบบบำบัดนํ้าเสีย การศึกษาวิจัยเชื้อ

จุลินทรียและคัดเลือกประเภทของเชื้อจุลินทรียที่เหมาะสมกับสภาพนํ้าเสียในการบำบัดดวยระบบบำบัดแบบชีวภาพ การติดตามคาปริมาณ 

Chemical Oxygen Demand (COD) ในนํ้าทิ้งตลอด 24 ชั่วโมง โดยป 2561 นี้

ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดและนำกลับมาใชประโยชน 

หนวยเปน : ลูกบาศกเมตร

ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัด ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

61,192 61,192
ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัด ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

การวิเคราะหตัวอยาง (ป2559 - 2561)
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 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีบริษัทฯ ดำเนินงานในป 2561 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ซ่ึงสามารถอานคาไดอยางถูกตอง

ตามเกณฑมาตรฐานที่นาเชื่อถือและยอมรับไดไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญจากปที่ผานมาแตอยางใด

หมายเหตุ : เทียบเคียงมาตรฐานของ OSHA (TWA)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

การบริหารจัดการอากาศ

คุณภาพอากาศภายในโรงงาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบพื้นที่โรงงาน

Total  Dust

Total VOC

Methane

mg/m3

ppm 

ppm

1.8

4.1

4.46

2.5

3.5

5.91

15

-

-

หนวย ผลตรวจวัด

พ.ค.2560

ผลตรวจวัด

พ.ย.2561

คามาตรฐานพารามิเตอรที่ตรวจวัด

บริเวณอาคารปรับปรุงคุณภาพ

กากอุตสาหกรรมปนเปอน  

(0714713E, 1599771N)

บริเวณบานเขาไมโคน 

(0713992E, 1601254N)

บริเวณบานหนองปรือ 

(0715887E, 1600034N)

บริเวณริมรั้วโครงการ 
ดานหนา (ทิศใต) 
(0714566E, 159932N)

-

500

600

-

13-14 พ.ย. 61

14-15 พ.ย. 61

15-16 พ.ย. 61

13-14 พ.ย. 61

14-15 พ.ย. 61

15-16 พ.ย. 61

13-14 พ.ย. 61

14-15 พ.ย. 61

15-16 พ.ย. 61

13-14 พ.ย. 61

14-15 พ.ย. 61

15-16 พ.ย. 61

-

-

-

0.044

0.036

0.030

0.053

0.044

0.051

0.082

0.098

0.104

0.12

-

-

-

0.092

0.078

0.062

0.118

0.089

0.109

0.214

0.260

0.302

0.33

1.85

1.83

1.81

1.45

1.43

1.40

1.54

1.50

1.51

1.56

1.54

1.55

-

4.92

4.96

4.91

4.31

4.26

4.22

4.17

4.10

4.15

4.45

4.50

4.52

-

ระยะทางจาก

จ�ดกำเนิดมลพิษ (ม.)

วัน เดือน ป ผลตรวจวัด

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) NMHC (ppm) THC (ppm)

สถานที่เก็บตัวอยาง

มาตรฐาน
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การบริหารจัดการเสียง

 มีการตรวจติดตามระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมงและระดับเสียงสูงสุดทุก 6 เดือนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีชุมชน พบวาระดับเสียงท้ังหมดมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวคือไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และไมเกิน 115 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ เพื่อควบคุมปองกันไมใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนโดยรอบบริษัทฯ รวมท้ังตอสุขภาพของพนักงาน พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุม ปองกัน ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน อาทิ การติดต้ัง

อุปกรณตรวจวัดคุณภาพเสียง และทำการตรวจวัดติดตาม และประเมินผล อยางสม่ำเสมอตามลำดับ เพื่อควบคุมปองกันไมใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนโดยรอบบริษัทฯ รวมทั้งตอสุขภาพของพนักงาน พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุมปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การติดตั้ง

อุปกรณตรวจวัดคุณภาพเสียง และทำการตรวจวัดติดตาม และประเมินผล อยางสม่ำเสมอ

บริเวณบานหนองปรือ บริเวณบานเขาไมโคน ริมรั้วโครงการดานทิศใต ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ

พฤษภาคม พฤศจ�กายน พฤษภาคม พฤศจ�กายน พฤษภาคม พฤศจ�กายน พฤษภาคม พฤศจ�กายน

มาตรฐานไมเกิน 70 dB(A)

ระดับเสียง L90 คามาตรฐาน

บริเวณบานหนองปรือ บริเวณบานเขาไมโคน ริมรั้วโครงการดานทิศใต ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ

พฤษภาคม พฤศจ�กายน พฤษภาคม พฤศจ�กายน พฤษภาคม พฤศจ�กายน พฤษภาคม พฤศจ�กายน

มาตรฐานไมเกิน 115 dB(A)

ระดับเสียง Leg 24 hr คามาตรฐาน
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การบริหารจัดการการใชทรัพยากร 

 การปฏิบัติงานยึดหลักการ 3R เพื่อลดผลกระทบจากของเสียที่ออกไปปนเปอนสูสิ่งแวดลอม โดยรณรงคสรางจิตสำนึกและกำหนด

มาตรการเพ่ือลดการสรางของเสียท้ังในกระบวนการผลิต และในสำนักงาน โดยช้ีใหเห็นผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ซ่ึงกลาย

เปนของเสียจำนวนมากที่ตองถูกทิ้งและนำไปฝงกลบ สงผลใหเกิดการปนเปอนลงสูดินน้ำ พืช และสัตว ซึ่งสามารถดำเนินการได ดังนี้ 

 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก งานเดินเครื่อง-บำรุงรักษา และของเสียที่เกิดจากสำนักงาน จะมีการคัดแยกประเภท

อยางชัดเจน ทั้งประเภทอันตรายและไมอันตรายโดยแตละประเภทจะถูกจัดเก็บไวในอาคารจัดเก็บของเสียที่ออกแบบปองกันการรั่วไหล 

การทำปฏิกิริยาเคมีตอกัน ตลอดจนอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ เปนอยางดีพรอมท้ังยังมีอุปกรณปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินไวอยางครบถวน  

REDUCE

REUSE

RECYCLE

- ลดขยะได 517.96 ตัน

- คาใชจายลดลง 16,039.40 (กระดาษ)

- คาใชจายลดลง (น้ำเสีย+ตะกอน)

- ลดขยะได 0.53 ตัน

(ตลับหมึก/เศษกระดาษ/เศษอาหาร)

ลดขยะได 4.69 ตัน

- เปลี่ยนการสงขอมูลในรูปแบบเอกสารเปน

    อิเล็กทรอนิกสไฟลและใชโปรแกรมประยุกต 11 แผนก

      (แผนกเขารวมโครงการเพิ่มข�้นจากปมี่แลว 7 แผนก)

      - Liner ภาชนะขนสง (1 Box ลดของเสีย 300 กก.)

1. น้ำที่ผานการบำบัดใชในสาธารณูปโภค หองน้ำ

    และลางภาชนะบรรจ�

     2. ตลับหมึกขายคืนผูขายเพื่อนำไปบรรจ�ใหม 

        3. กระดาษใชแลว 1 หนาใชใหมใหครบ 2 หนา 

           4. เศษอาหารพนักงานนำกลับไปใหอาหารสัตวที่บาน

1. PPE ใชงานแลว(ผาปดจมูก/รองเทาบูท/ถุงมือยาง)

    / ถุง/แกวน้ำพลาสติก / กากทดสอบ/ถุงมือแพทย

       /กระดาษใชแลว/กระดาษลังเขา RDF

       2. ขวดน้ำพลาสติก/ขวดแกว/หมวก Safety/

             แกลลอนพลาสติกของเกา

ขยะอินทร�ย ขยะทั่วไป ขยะร�ไซเคิล ขยะร�ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเช�้อ

ขยะที่ยอยสลาย

เนาเปอยได เชน

เศษอาหาร พืช ผัก 

ผลไมตางๆ

ขยะที่ปนเปอน

สารไมอันตราย

เชน กลองโฟม

ถุงพลาสติก 

เศษฝุนผงจากการ

ทำความสะอาด

เศษหญา ใบไม 

เศษเหล็ก ยางรถ 

ฯลฯ

ขยะที่สามารถนำไป

ผานกระบวณการ

แปรรูปนำกลับมา

ใชใหม เชน 

ขวดพลาสติก 

ขวดแกว 

กระปองอลูมิเนียม

เศษแม็กซ 

เศษเหล็กจากงาน

กอสราง

ขยะท่ีมีคาความรอน

สามารถนำไปผาน

กระบวนการเพ่ือผลิต

เปนเช�อ้เพลิงผสม

เชน เศษพลาสติก

กระดาษ ผา ไม ยาง

ถุงมือหนัง/ยาง

ซองผลิตภัณฑ/ขนม

แบตเตอร�่ หลอดไฟ

กระปองสเปรย

ขยะท่ีปนเปอนสาร

อันตราย

เชน ถานไฟฉาย

ปากกา ตลับหมึก

ตย.กากฯ ท่ีเหลือ

จากงานทดสอบ

สารเคมีเส่ือมสภาพ

ขยะท่ีปนเปอน

เช�อ้โรคหร�อเกิด

จากการทำแผล

เชน เข็มฉีดยา

เข็มเจาะเลือด 

ถุงมือยาง/ผากอช

เปอนเลือด 

เปอนหนอง 
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มุงมั่นดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 บริษัทฯ ไดคำนึงถึงความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการจัดใหมีสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน 

มีความปลอดภัยตอชีวิตตลอดจนทรัพยสิน ของพนักงานและของบริษัท ท้ังไดจัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล และวิธีการทำงานท่ีปลอดภัย 

เพ่ือปรับสภาพส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมในการทำงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางสรรคระบบการผลิตท่ีมีคุณภาพ แตส่ิงท่ีสำคัญอยางย่ิงคือ 

ตองใหพนักงานคำนึงถึงการทำงานดวยความระมัดระวังไมประมาท ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะการเกิดอุบัติเหตุนอกจากการเกิดขึ้นภายใน

โรงงานแลวยังสามารถเกิดขึ้นภายนอกโรงงาน

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งทำหนาที่สนับสนุนสงเสริมและรวมมือ

ในการวางแผนและแกไขสภาพการณที่ไมปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินความเสี่ยง

ดานความปลอดภัย และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ จำนวน  12 ครั้ง และยังไดจัดใหมีการจัดอบรมใหความรูในดานตาง ๆ เชน  

การฝกซอมแผนการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ จัดอบรมหลักสูตรความรู

ดานการดับเพลิงขั้นตน จัดอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบดวย

**คิดเปนรอยละ 44.44 ของคณะกรรมการ โดยบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

ตัวแทนลูกจาง จำนวน  4  คน

เจาหนาที่ความปลอดภัยว�ชาช�พ จำนวน  1  คน

ผูแทนระดับหัวหนางาน จำนวน  3  คน

ตัวแทนนายจาง  1  คน เปนประธานคณะกรรมการ

ตัวแทนลูกจาง จำนวน  4  คน

เจาหนาที่ความปลอดภัยว�ชาช�พ จำนวน  1  คน

ผูแทนระดับหัวหนางาน จำนวน  3  คน

ตัวแทนนายจาง  1  คน เปนประธานคณะกรรมการ
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สถิติความปลอดภัยภายในศูนยฯ ป 2561 ไดจำนวนวันทำงาน 361 วันทำงานที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคูคาธุรกิจเปนสิ่งที่บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

อีกทั้ง ยังเปนเรื่องที่อาจสรางผลกระทบตอขวัญและกำลังใจของพนักงานและคูคาธุรกิจ ซึ่งในป 2561 อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและ

ผูรับเหมาลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน  29  ครั้ง เปนอุบัติเหตุที่มีพนักงานไดรับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน จำนวน  4  ครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตั้งแต มกราคม-ธันวาคม 2561
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สถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งปอยูที่ 1,776,683 ชั่วโมงการทำงาน 

ตารางสรุปการฝกอบรม 

ม.ก. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย.ต.ค. ธ.ค.
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ชั่วโมงการทำงาน คามาตรฐาน

รายละเอียดการรวมฝกอบรม หนวย 2559 2560 2561

จำนวนครั้งของการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรดานความปลอดภัย

จำนวนผูเขาการฝกอบรม

ตอหลักสูตรดานความปลอดภัย

การฝกซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมประจำป

จำนวนผูบาดเจ็บจาก

การทำงานของผูรับเหมา

จำนวนอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงานของผูรับเหมา

จำนวนผูเสียช�ว�ต

จากการทำงานของผูรับเหมา

• จำนวนการรั่วไหลของเสีย

จากกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญ

การดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

• คาปรับจากการดำเนินงาน

ไมสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอม

• จำนวนครั้งในการดำเนินงาน

ที่ไมเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

คน

ครั้ง

คน

ครั้ง

กรณี

กรณี

ครั้ง

บาท

ครั้ง

30

219

1

0

0

0

0

0

0

33

248

1

0

0

0

0

0

0

20

213

1

0

0

0

0

0

0
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 บริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจจะเติบโตอยางยั่งยืนไดจะตองพัฒนาชุมชนและสังคมใหเติบโตไปพรอม ๆ กัน อีกทั้งตองไดรับการยอมรับ

ความไววางใจ และความเช่ือม่ันจากชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจรวมถึงสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในประเทศและทั่วทั้งภูมิภาคสูงสุด

 การถายทอดประสบการณความรูของ

องคกร โดยนำความรู ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญดานการบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรม

และพลังงานเขาไปพัฒนาสังคมในดานการพัฒนา

พลังงานทดแทนและการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ใหเกิดประโยชน

 การเปดโอกาสใหผูที่สนใจเขาเยี่ยมชม

การดำเนินงาน โดยหนวยงานตาง ๆเขาเยี่ยมชม 

รวมท้ังส้ิน 3,551 คน 939 หนวยงาน

ลูกคา/หนวยงาน Audit

858 หนวยงาน

หนวยงานราชการ

31 หนวยงาน

สถาบันการศึกษา

17 สถาบัน ทั่วไป

26 หนวยงาน

นักลงทุนสถาบันการเง�น

7 บร�ษัท

 การสรางความรวมมือ จับมือรวมกับพันธมิตรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนในสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

การบร�หารดานสังคมและชุมชน
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 การปลูกฝงจิตอาสาพนักงานมุงสรางจิตสำนึกในการทำความดีตอบแทนสังคมตามหลักพลเมืองท่ีดีและตามคานิยมองคกร “POSITIVE” 

ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของพนักงานผูเปนทรัพยากรสำคัญที่สุดขององคกร ใหไดรับการพัฒนาทักษะทั้งดานงานบริหารและการทำงาน ควบคู

ไปกับการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมคิดรวมทำและรวมพัฒนากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม และสนับสนุนใหพนักงานไดคิดริเริ่มกิจกรรม

จิตอาสาดวยตัวเองและนำเสนอเขาพิจารณา

โครงการ "ศูนยการเร�ยนรูชุมชนตามรอย

ศาสตรพระราชา" (หญาแฝกกำแพงสราง

ช�ว�ต) เพื่อสงเสร�มใหความรูและรณรงค

ใหมีการใชประโยชนจากหญาแฝก เพื่อการ

อนุรักษดินและน้ำ พรอมทั้งสงเสร�มอาช�พ

ใหคนในชุมชนไดมีรายไดจากการปลูก

หญาแฝกและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

ชุมชน บร�ษัท และสิ่งแวดลอม

รวมเปนสวนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการมีสวนรวมทำ

กิจกรรมสาธารณประโยชน ชวยเหลือสังคม  

ในโครงการจ�ตอาสา "เราทำความดีดวยหัวใจ" 

ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือปา

โครงการแตมสีเติมฝน กิจกรรมทาสี 

รอบบร�เวณ โรงเร�ยน ทั้งสนามเด็กเลน 

สนามกีฬา ณ โรงเร�ยนวัดหนองน้ำเข�ยว 

35รายงานประจำป 2561



 สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อใหชุมชนเติบโตไดอยางเขมแข็ง และมั่นคงทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว กิจกรรมที่ดำเนินการจะมุงเนนใน 3 ดาน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษาและการสงเสริมอาชีพ

โครงการสงเสร�มแปลงเกษตรจากพลังงาน

อาทิตย (โซลาเซล) เปนการนำมาประยุกต

ใช ในรูปแบบเกษตรผสมผสานสรางใหเกิด

ผลผลิตท่ีหลากหลาย) เปนการสงเสร�มรายได

พัฒนาคุณภาพช�ว�ตชุมชนใหมีความเปนอยู

ดียิ่งข�้นสอดรับความรวมมือการปกครอง

ทองถ่ิน อาทิ กำนัน ผูใหญบาน ชุมชนทองถ่ิน 

จัดประชุมคัดเลือกคนยากจนท่ีมีความมุงม่ัน

จะพัฒนาตนเอง เขาทำแปลงที่ดินตามแนว

ทางเกษตรผสมผสาน เพ่ือใหรายไดท่ีม่ันคง 

มีคุณภาพช�ว�ตที่ดี มีครอบครัวอบอุน เปน

แบบอยางความสำเร็จนำไปสูการขยายผล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูว�ถีช�ว�ตของ

ประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม

 

“โครงการเบตเตอรฯ โอบอุมผูพิการ” 

เปนโครงการตอเนื่องที่บร�ษัทฯ ใหความ

สำคัญกับการดูแลใสใจผูพิการ ท่ีไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได ที่อยูในชุมชนโดยรอบ

ศูนยฯ โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พูดคุย

สอบถามถึงความตองการและมอบของ

อุปโภค บร�โภค แดผูพิการในหมูบานรอบ

พื้นที่ศูนย

โครงการเย่ียมบานเบตเตอรฯ เปนโครงการ

ตอเน่ืองท่ีทางบร�ษัทไดจัดข�น้ทุกๆ ป โดยปน้ี

เปนปท่ี 12 เพ่ือใหเยาวชนเร�ยนรูการดำเนิน

งานของบร�ษัท และเขาคายพักแรมรวมกับ

โรงเร�ยนตาง ๆ ทั้ง 5 โรงเร�ยนรอบพื้นที่

ศูนยบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม โดย

พานอง ๆ นักเร�ยนดูงาน RDF พรอมทั้ง

ใหความรู เขารวมฐานกิจกรรมตาง ๆ 

 

การสงเสร�มอาช�พ สุขภาพอนามัย การศึกษา

โครงการ Better Market ตลาดนัดที่ให

ชาวบานท่ีอยูรอบ ๆ บร�ษัท นำสินคาพืชผล

ทางการเกษตรเขามาจำหนายใหกับพนักงาน

ภายในบร�ษัทฯ เปนอีกหนึ่งโครงการที่ชวย

สงเสร�มชาวบานใหเกิดรายไดจากผลิตภัณฑ

โครงการสงเสร�มสุขภาพผูสูงอายุ เสร�มสราง

จ�ตใจ รางกายใหแข็งแรง คุณภาพช�ว�ตเปน

เปาหมายหลักของสังคมคือประชาชนมี

สุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจ�ตใจทุก

เพศ ทุกวัย เนื่องจากผูสูงอายุมีแนวโนม

เพ่ิมข�น้ดังน้ัน บร�ษัทฯ จ�งไดเล็งเห็นถึงความ

สำคัญของการสงเสร�มใหผูสูงอายุที่อาศัย

อยูพื้นที่รอบศูนยบร�หารและจัดการกาก

อุตสาหกรรม จ.สระบุร� มีสุขภาพกายที่

แข็งแรงและมีสุขภาพจ�ตท่ีเบิกบานจ�งมีนโยบาย

ในการสงเสร�มและสนับสนุนกิจกรรมสำหรับ

ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

โครงการสอนนองแยกขยะ ลดมลพิษ ลด

โลกรอน ไปรอบ ๆ พื้นที่รอบศูนยฯ โดยป 

2561 มีทั้งหมด 6 โรงเร�ยน ที่เขารวม

โครงการมีการอธ�บายเกี่ยวกับการแยก

ขยะ สาธ�ตการแยกขยะอยางถูกว�ธ� 

พรอมทั้งการสอดแทรกเนื้อหาตาง ๆ 

ภายในกิจกรรมอยางตอเนื่อง

การสงเสร�มอาช�พ สุขภาพอนามัย การศึกษา
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กลุมบร�ษัทในเคร�อ

บร�ษัท อัคคีปราการ  จำกัด (มหาชน) 

สัดสวนการบร�หารจัดการ

• เช�้อเพลิงทดแทน           31%

• เผาทำลาย                  16%

• นำกลับไปใชประโยชน       53%

 ในป 2561 บริษัทฯ สามารถใหบริการกำจัดกากฯ โดยวิธีการเผาทำลายมีปริมาณรวม ทั้งสิ้น 105,120.23 ตัน คิดเปนรายได

จากการใหบริการรวมทั้งสิ้น 556.24 ลานบาท โดยการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแตละประเภทมีดังนี้  

52,297.55

109,643.10 ตัน 95,872.48 ตัน 105,120.23

42,133.62

7,594.73

3,094.33

ของแข็ง ปร�มาณ (ตัน) หมายเหตุ

สัดสวนกากอุตสาหกรรมที่รับเขา สัดสวนการบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม

ของเหลว

ตะกอน

กาซ

กราฟแสดงการเปรียบเทียบของเสียที่รับเขามาเพื่อเผาทำลาย (ป 2559 - 2561)

2559 2560 2561
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ปริมาณลูกคาตามสวนแบงภูมิภาค ป 2561 

2%
3%

59%

30%
2%

2%

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต
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บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด  
 สำหรับป 2561 ใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแกกลุมลูกคา ท่ีใชบริการจำนวน 710 ราย รวมปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีใหบริการ

รวมทั้งสิ้น 39,179 ตัน คิดเปนรายไดที่ใหบริการรวม 145.16 ลานบาท โดยกากอุตสาหกรรมที่ใหบริการกำจัดไดแก 

  • กากอุตสาหกรรมอันตราย   24,593   ตัน 

  • กากอุตสาหกรรมไมอันตราย        14,586   ตัน

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับมากำจัด (ป 2559-2561)

กราฟแสดงรายไดจากการใหบริการเปรียบเทียบระหวางป 2559 – 2561 

42,692 ตัน 40,494 ตัน 39,179 ตัน

2559 2560 2561

151.55

146.09
145.16

(หนวย : ลานบาท)

2559 2560 2561
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บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด ทรานสปอรต จำกัด
 สำหรับ ป 2561 ใหบริการขนสงและสรางรายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแกบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวม 81,954 เที่ยว  คิดเปนรายได

รวมทั้งสิ้น 277.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากรายไดการใหบริการในป 2560 จำนวน 44.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.11  ของรายไดรวมที่มา

ของรายไดจากการขนสงประกอบดวยรายไดจาก

กราฟแสดงเที่ยวรถขนสงเปรียบเทียบระหวางป 2559 – 2561

(หนวย : เที่ยว)

BWG
บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)

BWC
บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

AKP
บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

ลูกคาทั่วไป

รายไดอื่น

Total : 277.41 ลานบาท

230ลานบาท 5.38 ลานบาท

0.51 ลานบาท

26.90 ลานบาท

14.62 ลานบาท

57,358 70,855 81,954
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บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด 
 ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงจากขยะในรูปแบบของผูผลิตไฟฟา ต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมแกงคอย อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

โดยมีกำลังการผลิตไฟฟาติดตั้งสูงสุดที่ขนาด 9.4 เมกะวัตต เพื่อผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. สำหรับ ป 2561 การเดินระบบผลิตและ

จำหนายกระแสไฟฟา โดยมีปริมาณการผลิตไฟฟา 64,501,945 KWh และขายไฟจำนวน 56,041,051 KWh

กราฟแสดงขอมูลการผลิตกระแสไฟฟา (kWh)  ประจำป 2561 

กราฟแสดงรายไดจากการใหบริการเปรียบเทียบระหวางป 2559 – 2561
(หนวย : ลานบาท)

2559 2560 2561

218.03

232.90

277.41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค.-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

ธ.ค.-61

เดือน

รวม 64,501,945 56,041,051 9,098,488 517,760

6,499,640

5,812,557

2,892,055

6,088,379

4,826,185

4,873,970

5,583,880

5,302,348

5,970,316

4,455,385

5,610,972

6,586,259

ผลิตไฟฟา (kWh)

5,664,162

5,044,315

2,491,455

5,239,151

4,278,988

4,206,922

4,831,562

4,659,466

5,190,537

3,831,567

4,870,566

5,732,360

ขายไฟฟา (kWh)

836,760

767,580

510,982

882,188

812,286

707,011

787,757

781,238

818,292

618,606

740,406

835,382

ใชภายในโรงงาน (kWh)

-

-

104,800

32,960

63,840

64,320

65,120

73,440

18,880

69,760

24,640

-

นำเขาไฟฟา  (kWh)ที่
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 รายไดที่ไดรับจากการผลิตและจำหนายไฟฟาประจำป 2561 รวมทั้งสิ้น 340,611,212.31 บาท (สามรอยสี่สิบลานบาทหกแสน

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

1 ม.ค. 61

1 ก.พ. 61

1 มี.ค. 61

1 เม.ย. 61

1 พ.ค. 61

1 มิ.ย. 61

1 ก.ค. 61

1 ส.ค. 61

1 ก.ย. 61

1 ต.ค. 61

1 พ.ย. 61

1 ธ.ค. 61

1 ม.ค. 62

1 ก.พ. 62

1 มี.ค. 62

1 เม.ย. 62

1 พ.ค. 62

1 มิ.ย. 62

1 ก.ค. 62

1 ส.ค. 62

1 ก.ย. 62

1 ต.ค. 62

1 พ.ย. 62

1 ธ.ค. 62

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5,664,162

5,044,315

2,419,455

5,239,151

4,278,988

4,206,922

4,831,562

4,659,466

5,190,537

3,831,567

4,870,566

5,732,360

34,419,651.82

30,653,001.98

15,152,926.29

31,841,054.62

26,101,222.37

25,572,355.67

29,368,230.92

28,323,479.75

31,543,894.87

23,292,095.75

29,600,225.05

34,834,073.21

รายไดจากการขายไฟฟา ป 2561 รวมทั้งสิ้น 340,611,212.31

วัน/เดือน/ป
COD (MW) ปร�มาณขายไฟ (หนวย) รวมเปนเง�นสุทธ� (บาท)

รอบเดือน จดหนวยครั้งกอน จดหนวยปจจ�บัน
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รางวัลแหงความภูมิใจ ป 2561

• รางวัล ESG100 Certificate ป 2018 ตอเนื่องเปนปที่ 4 ในฐานะ

   บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจดานส่ิงแวดลอม  

   สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance

   : ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน

• รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 รางวัลสำหรับโรงงาน

  อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับสังคมอยางยั่งยืน    

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตอเน่ืองปท่ี 4

• รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”

   ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงเหลวผสม (Liquid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”

   ประเภทประกอบกิจกรรมทำเชื้อเพลิงแข็งผสม (Solid Blending) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus”

   ประเภทการฝงสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus”

   ประเภทการฝงสิ่งฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

• รางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเย่ียมประจำป 2561 “Total Innovation Management Award” ตามโครงการ

   สงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อให

   เกิดการยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย

• รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุนยั่งยืน” ประจำป 2018 ตอเนื่องปที่ 4 จาก

   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเดนคำนึงถึงความสมดุล

   ดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล

• รางวัลโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ป 2561

   ( การรีไซเคิลหลอดไฟ) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR)

   ประจำป 2561 ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ตอเนื่องเปนปที่ 4

• ดีเยี่ยม สำหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561

  (Annual General Meeting AGM) เพ่ือรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผูลงทุน จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)

“ BWG ”

ประกอบธุรกิจใหบร�การบร�หารและจัดการ
กากอุตสาหกรรมโดยการบำบัด กำจัด 

และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน

ดำเนินกิจการบร�การและควบคุมการขนสง
กากอุตสาหกรรม

บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด ทรานสปอรต จำกัด

“ BWT ”

ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม
สูกระบวนการเพื่อเปนพลังงาน

บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
“ BWC ”

บร�การกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาทำลาย

 ใหบร�การเปนนายหนาและหร�อตัวแทน ในการใหบร�การ 
รับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหร�อไมอันตราย

ทั้งที่เปนของแข็งและหร�อของเหลวการว�เคราะหกาก
อุตสาหกรรม การขนสง หร�อการบร�การอื่นๆที่เกี่ยวของ

ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,ซ�้อ-ขายอสังหาร�มทรัพย
เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบ

การนิคมอุตสาหกรรมและในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ทุนชำระแลว
1,000,000

ทุนชำระแลว
820,000,000

บร�ษัท เอิรธเท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด

“ ETC ”

บร�ษัท ลิงค 88 พาวเวอร จำกัด

“ L88 ”

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ทุนจดทะเบียน
200,000,000

ทุนชำระแลว
200,000,000

ทุนจดทะเบียน
200,000,000

ทุนชำระแลว
200,000,000

ทุนจดทะเบียน
125,000,000

ทุนชำระแลว
125,000,000

ทุนจดทะเบียน
50,000,000

ทุนชำระแลว
12,500,000

บร�ษัท ร�คัฟเวอร�่ เฮาส จำกัด

“ RH ”
ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม  

บร�ษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

“ AVA ”
ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บร�ษัท สิร�ลาภา พาวเวอร จำกัด

“ SIRI ”
ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บร�ษัท เอิรธ เอ็นจ�เนียรแอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด

“ EEC ”
บร�การออกแบบดานว�ศวกรรมและการกอสรางโรงไฟฟา

ทุนจดทะเบียน
10,000,000

ทุนชำระแลว
10,000,000

บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

“ AKP ”

บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด

“ BME ”

บร�ษัท บี กร�น ดีเวลลอปเมนท จำกัด

“ Be Green ”

ทุนจดทะเบียน
1,184,236,157.25

ทุนชำระแลว
958,029,378

ทุนจดทะเบียน
100,000,000

ทุนชำระแลว
50,500,000

ทุนจดทะเบียน
150,000,000

ทุนชำระแลว
150,000,000

ทุนจดทะเบียน
202,000,000

ทุนชำระแลว
202,000,000

ทุนจดทะเบียน
40,000,000

ทุนชำระแลว
12,250,000

ทุนจดทะเบียน
1,000,000

ทุนจดทะเบียน
820,000,000
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หลักทรัพย และผูถือหุน

 หลักทรัพยของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี

ทุนจดทะเบียน : 1,184,236,157.25   บาท

ทุนท่ีเรียกชำระแลว :            958,029,378.00   บาท

มูลคาท่ีตราไว :                         0.25   บาทตอหุน

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 4 (“BWG-W4”) จำนวน 584,939,483 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 6 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ใหปดเศษทิ้ง)  

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 3 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 3 ป  

ผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดในวันท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตละป 

ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณี ที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทำการสุดทาย

กอนหนาวันใชสิทธิดังกลาว โดยผลของการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผานมาเปนดังนี้

การออกหลักทรัพยอื่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายสุวัฒน           เหลืองวิริยะ

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

BBHISL NOMINEES LIMITED

N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARK ETS SMALL CAP FUND, LLC

นายโกมล           จึงรุงเรืองกิจ

BBHISL NOMINEES LIMITED

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร  จำกัด

นางดาราณี           อัตตะนันทน

นายธิติพงษ            เจนทวีพรกุล

นางสาวชฏาทิพย   อัตถนันท

ผูถือหุนอื่น

รวม

ช�่อ – นามสกุลที่

4.78

2.30

2.26

2.06

2.00

1.92

1.65

1.57

1.55

1.39

78.52

100.00

รอยละ

183,150,000

88,000,000

86,739,900

79,050,953

76,874,100

73,533,600

63,059,339

60,000,000

59,580,000

53,333,400

3,008,796,220

3,832,117,512

จำนวนหุน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15  กันยายน  2559

15  ธันวาคม  2559

15  มีนาคม  2560

15  มิถุนายน  2560

15  กันยายน  2560

15  ธันวาคม  2560

15  มีนาคม  2561

15  มิถุนายน  2561

15  กันยายน  2561

15  ธันวาคม  2561

วันที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนผู ใชสิทธ� (ราย)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใชสิทธ�ครั้งที่

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

คงเหลือ (หนวย)
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รายไดจากการบริการ

กำไรขั้นตน

กำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ

อัตรากำไรขั้นตน

อัตรากำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

1,817.73

789.66

351.54

43.44%

19.24%

5,447.21

1,931.38

3,515.83

1,172.31

645.42

1,817.73

8.95

1,826.68

64.18%

35.33%

99.51%

0.49%

100.00%

1,349.16

661.70

2,027.73

18.92

2,046.65

61.15%

32.33%

0.83%

99.08%

0.92%

100.00%

1,374.82

849.16

232.39

2,456.37

13.91

2,470.28

55.65%

34.38%

9.41%

99.44%

0.56%

100.00%

2559

มูลคา สัดสวน
2559 

มูลคา สัดสวน
2560 

มูลคา สัดสวน
2561 

2,027.73

753.15

253.17

37.14%

12.37%

5,964.23

2,259.58

3,704.66

2560

2,456.37

807.09

233.99

32.86%

9.47%

6,851.50

2,974.66

3,876.84

2561

โครงสรางรายได

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

(หนวย : ลานบาท)

หมายเหตุ :  *รายไดอื่น เชน รายไดคาว�เคราะหประเภทของเสีย  กำไรจากการจำหนายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ รายไดรับ กำไรจากสินทรัพยไฟไหม เบ็ดเตล็ด ฯลฯ

(หนวย : ลานบาท)

รายไดของบริษัทฯ  และบริษัทยอย

รายไดจากการขาย และบริการของบริษัท

รายไดจากการขาย และบริการของบริษัทยอย

รายไดจากงานกอสราง

รวมรายไดจากการขายและบริการ

และงานกอสราง

รายไดอื่น *

รวมรายได
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แนวโนมการบร�การจัดการกากอุตสาหกรรม 2562

 ในป 2562 ปจจัยจากการเลือกต้ังในประเทศท่ีหนวยงานตาง ๆ

คาดวาจะมีความชัดเจนหลังเลือกต้ัง อาจจะสรางความเช่ือม่ันใหกับ

ภาคอุตสาหกรรม อีกท้ังแรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐท่ีมีความ

คืบหนาในโครงการลงทุนขนาดใหญ นอกจากน้ียังมีการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานและการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงการลงทุนโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม

และแหลมฉบัง ซ่ึงนาจะสงผลใหจำนวนโรงงานเพ่ิมมากข้ึน 

 จากเหตุผลดังกลาวนาจะสงผลใหปริมาณกากอุตสาหกรรม

มีแนวโนมที่เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ในระยะยาวอยางไรก็ตามการจัดการ

กากอุตสาหกรรมนั้นตองเขาสูระบบอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายสนับสนุนการจัดการกากอุตสาหกรรมของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสงเสริมและราง

กฎหมายเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อผลักดันใหกากอุตสาหกรรมเขาสู

ระบบมากข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ เชน

 1. การกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ

อนุญาตและการอนุญาต สก.2 ผานระบบ E-License และ Auto 

E-License โดยมีการกำหนดขั้นตอนขออนุญาตและการอนุญาต 

รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผูกอกำเนิดของเสีย และผูบำบัด กำจัด 

และรีไซเคิลของเสียที่จะมาใชงานระบบ E-License และ Auto 

E-License

 2. การกำหนดชนิดประเภทและรหัสของเสีย รวมถึงวิธี

กำจัดของส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงานสำหรับ

ระบบ Auto E-License เพ่ิม จำนวน 402 รหัส หรือคิดเปน 50% 

ของรหัสของเสียอุตสาหกรรมท้ังหมด 

 3. การรับรองผูบำบัดและกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

และการกำหนดคุณสมบัติของผูรับบำบัดหรือกำจัดกาก ท่ีจะเขาใชงาน

ระบบ Auto E-License โดยตองผานการรับรองกรีนอินดัสตรี ระดับท่ี 3 

ขึ้นไป ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

ระดับเหรียญทอง และตองมีการดำเนินการบำบัด/กำจัดในกระบวนการ

ท่ีขอรับรองไมนอยกวา 1 ป

  ซึ่งจะสงผลดีทั้งนี้ยังมีแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ

ในเรื่อง Waste To Energy หรือการนำกากอุตสาหกรรมมาเปน

เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  ซึ ่งจะสงผลดีตอการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและสรางความความมั่นคงดานพลังงานใหแก

ประเทศดวย
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ปจจัยความเสี่ยง

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปจจัยความเสี่ยงที่อาจมาจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกซึ่งอาจทำใหมีผลกระทบตอองคกร 

ดวยเหตุน้ี บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด(มหาชน) ตระหนักวา การบริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management) เปนสวนหน่ึง

ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทไดจึงมุงมั่นพัฒนาและใหความ

สำคัญตอการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบตามกรอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management Framework) 

รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน พนักงาน และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาธุรกิจใหมีการเติบโต

อยางยั่งยืน

 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ

ที่ยอมรับได และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงพิจารณาความเสี่ยง

และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลการบริหารและจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงองคกรท่ีกำหนดไวตลอดจนมีการทบทวนความเส่ียงและมาตรการในการบริหารความ

เส่ียงอยางสม่ำเสมอ

 ท้ังน้ีในป 2561 ความเส่ียงและมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปแบงออกเปน 5 ดาน ดังน้ี

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการกำหนดแผนกลยุทธแผนการดำเนินงานและการนำแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสมนอกจากนี้

ความเส่ียงดานกลยุทธยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในอันสงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธหรือการดำเนินงานเ

พ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหลักเปาหมายและแนวทางการดำเนินงานขององคกร

 1.1 ความเส่ียงจากการพัฒนาหรือขยายการลงทุน

 หากโครงการลงทุนไมประสบความสำเร็จอาจสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญ

ในเร่ืองน้ี จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเส่ียงดังน้ี  

 - มีการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชนตอการทำธุรกิจของบริษัท

   หรือเปนธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโตในอนาคต ท้ังน้ีบริษัทจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน

   เพ่ือประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ

 - ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง  

 - ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจอยางละเอียดรอบคอบ วิเคราะหความเปนไปได และความคุมคาของโครงการกอน

   การตัดสินใจลงทุน โดยมุงเนนที่จะพัฒนาธุรกิจใหม ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสรางความมั่นคง และการเติบโตแกบริษัทฯ

   อยางย่ังยืน

 - เตรียมความพรอม และบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายการลงทุน 

 - ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ เพ่ือสรางความแตกตาง

 - จัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอ และพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมลงทุน เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถดำเนินธุรกิจรวมกันอยางยั่งยืน

   ในระยะยาว

 1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอย

 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอยอาจเกิดข้ึนได หากผลประกอบการของบริษัทยอยไมสามารถสรางผลกำไรตามท่ีบริษัทคาดหวังได 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ซึ่งจะพิจารณาลงทุนใน

ธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชนตอการทำธุรกิจของบริษัท หรือเปนธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโตในอนาคต ท้ังน้ีบริษัทจะ

คำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการ 

และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทฯ เขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน 
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 1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขัน

 หากมีผูสนใจลงทุนเปนผูใหบริการกำจัดส่ิงปฏิกูลฯ มากข้ึนอาจมีผลกระทบตอฐานลูกคาและรายไดของบริษัทในอนาคตอยางไรก็ตาม 

อุปสรรคและขอจำกัดท่ีสำคัญหลายประการในการเปนผูใหบริการรายใหม เน่ืองจากตองใชเงินลงทุนสูง ตองมีพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญและมีลักษณะ

เหมาะสมและตองไดรับการรับรองและผานความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) รวมท้ังตองผานความเห็นชอบ

ในรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ตลอดจนหากไมผานการยอมรับจากชุมชนทำใหอาจไมไดรับอนุญาตใหประกอบการได

 บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธการแขงขัน โดยมุงเนนใหบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากลและมุงเนนการใหบริการ

ครบวงจรที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึง

มุงเนนปฏิบัติตามกฎหมายอยางตอเนื่อง ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการดำเนินงานและระบบการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ 

ที่ไดมาตรฐานและสามารถตรวจสอบการประกอบกิจการไดในทุกขั้นตอน ทำใหบริษัทฯ ไดรับการเชื่อถือและวางใจจากลูกคามาโดยตลอด 

นอกจากนี้ ในป 2561 บริษัทฯไดรับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ Gold Plus” ประเภทการฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนของเสียอันตราย เพ่ือสรางความตระหนักความนาเช่ือถือ และความไววางใจจากลูกคามาโดยตลอด ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบาย

ที่จะดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองคกรรวมท้ังความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลความรูตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะ

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม

 2.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

 หากบริษัทฯ ไมสามารถเตรียมความพรอมบุคลากร เพื่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง และรองรับการขยายตัวขององคกร 

อาจสงผลใหขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ และสงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกิจการได

 บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาโครงการลงทุนอยางตอเนื่อง ในการที่จะเปนผูนำในการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่ม โดยเนนการเจริญ

เติบโตอยางย่ังยืน พรอมท้ังไดมีการขยายการลงทุนไปยังบริษัทยอย เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึง ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมากจึงไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับ

ผูจัดการฝายขึ้นไป โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปรงใส นำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา และทบทวนเปนประจำทุกป

เพื่อใหการปฏิบัติงานในตำแหนงนั้นตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมใหกับพนักงานในทุก

หลักสูตรที่สำคัญและเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ 

จะมีผูบริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน

โดยใชดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ท่ีถายทอดลงมาต้ังแตระดับผูบริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบัติการตาง ๆ 

เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของบริษัทฯ

 2.2 ความเส่ียงตอการเกิดเหตุกับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในศูนยบริหารและจัดการกาอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (“ศูนยฯ”)

 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติตาง ๆ อาทิ ไฟไหม เปนตน รวมไปถึงความเสี่ยงจากการเกิดวินาศภัย อาจสงผล

เสียหายตอทรัพยสินและบุคคลากรของบริษัท และทำใหการดำเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักลงได ซ่ึงทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญ

ในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

 - การประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 - กำหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินไวอยางชัดเจนตามขอกำหนดระบบมาตรฐาน

การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO 45001:2018 และ ISO/IEC 

17025:2005

 - มีการติดตาม เฝาระวังและรายงานสถานการณอยางใกลชิดสำหรับพื้นที่/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจจะไดรับความเสียหาย 

 - จัดทำแผนงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและลดการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น 

49รายงานประจำป 2561



 - จัดฝกอบรม/ฝกซอมแผนการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน 

 - จัดเตรียมระบบน้ำสำรองใหมีปริมาณเพียงพอสำหรับใชดับเพลิงไดอยางตอเน่ืองเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที รวมถึงมีการตรวจสอบ

ระบบน้ำสำรอง เปนประจำทุกเดือน

 2.3 ความเสี่ยงจากขอจำกัดทางดานการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม

 ที่ดินในศูนยบริหารและจัดการของบริษัทฯ สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ไดจำกัด ทำใหบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการจัดหาที่ดินเพื่อ

ใหบริการเพ่ิมเติมเม่ือท่ีดินท่ีมีอยูปจจุบันไดถูกฝงกลบท้ังหมดแลว บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

เพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยงโดยมีการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝงกลบและเปนการเพิ่มพื้นที่รอง

รับกากอุตสาหกรรมในอนาคตไดตลอดจนมีระยะเวลาเพียงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใชในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป

 2.4 ความเสี่ยงจากดานการขนสง

 หากบริษัทฯ ไมมีการบริหารจัดการความเส่ียงดานการขนสงท่ีดี อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในข้ันตอน

ของการรับสิ่งปฏิกูลจากโรงงานของลูกคามากำจัดและฝงกลบและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม บริษัทฯ ไดตระหนักถึง

ความเส่ียงดังกลาว จึงไดมอบหมายใหบริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยเปนผูบริหารและจัดการเก่ียวกับการใหบริการ

รถขนสง รวมท้ังจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินงานเพ่ือควบคุมและปองกันความเส่ียงดังน้ี

 - มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานขับรถ/ผูรับเหมาะภายนอก (Vendor) ท่ีมีศักยภาพ และมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล 

และการกำหนดสิ่งจูงใจตาง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน

 - มีคูมือปฏิบัติงานและมีการฝกอบรมใหความรูถึงความสำคัญของขั้นตอนการเคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลเพื่อใหมีความตระหนัก

ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 - เง่ือนไขขอตกลงในสัญญากับผูรับเหมาภายนอกระบุใหปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบของหนวยงานราชการท้ังท่ีมีอยูแลว

ตลอดจนที่จะมีขึ้นตอไปทุกประการ รวมถึงใหไลเบี้ยเอาผิดกับผูที่ฝาฝนหรือกระทำผิดไวอยางชัดเจน

 - มีการติดต้ังระบบ GPS ในรถขนสงเพ่ือใชติดตามและตรวจสอบเสนทางการเดินรถ ความเร็ว ระยะเวลาในการขนสงไดตลอดเวลา

และเพิ่มความปลอดภัยตลอดเสนทาง

 - มีหนวยงานฉุกเฉินที่จะคอยใหคำแนะนำและความชวยเหลือตางๆแกผูขับรถเพื่อชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด

อยางไรก็ตามการใหบริการดานกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีการใหบริการตามใบขออนุญาตตามที่ราชการออกให ดังนั้นกากอุตสาหกรรม

ชนิดที่เปนอันตรายสูง ไวไฟหรือที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะงดการใหบริการจึงเปนการลดโอกาสการที่จะเกิดความเสี่ยงจาก

ลักษณะดังกลาว

 

 2.5 ความเสี่ยงดานการทุจริต

 การทุจริตนับเปนอุปสรรคสำคัญในการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด และอาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อไมวาองคกรนั้นจะมี

ระบบควบคุมภายในที่ดีเลิศเพียงใด ซึ่งทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

 - การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เปนแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ และเปนการ

เสริมสรางความโปรงใสความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการซึ่งจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

 - การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด

 - การกำหนดโครงสรางและอำนาจอนุมัติในการบริหารงานที่มีความชัดเจนและเหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค

 - การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบทำหนาท่ีควบคุมดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสม

 - การจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ

 - การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ควบคุมดูแล ติดตามใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

 - การจัดต้ังฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในท่ีกำหนด รวมถึง

ระบบงานท่ีมีผลกระทบสำคัญตอการดำเนินงานเพ่ือใหม่ันใจวาการดำเนินงานเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และปราศจากขอขัดแยงหรือประโยชนทับซอน
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 - การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาขอเท็จจริงในมูลเหตุที่เกี่ยวของกับการทุจริตในหนาที่ของพนักงาน และการกระทำ

ความผิดอ่ืนใดท่ีสงผลกระทบตอบริษัท ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดเขารวมและไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน

การทุจริตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

3. ความเสี่ยงดานการเงิน

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน เชนการบริหารจัดการดาน

สภาพคลองดานเครดิตดานเงินลงทุนหรือจากปจจัยภายนอกเชน การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอัตราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงท่ีคูสัญญา

ไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไวอันสงผลกระทบตอการดำรงอยูรวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร

 3.1 ความเสี่ยงดานเงินลงทุน

 หากบริษัทฯ มีชองทางการระดมทุนที่มีตนทุนสูง อาจมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงอัตรา

กำไร/ผลตอบแทนที่ลดลงอาจมีผลกระทบตอการขยายธุรกิจในอนาคตหรือสงผลตอความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินซึ่งทางบริษัทไดตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

 - สรางความมั่นคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมถึงมีการบริหารหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ

 - มีการใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อไมใหกระทบตอหนี้สินที่เพิ่มขึ้น  

 - มีทางเลือกอื่นสำหรับการระดมเงินทุนที่นอกเหนือจากการกูยืม เชน การหาผูรวมลงทุนในโครงการใหม

 3.2 ความเสี่ยงดานการเงินและสภาพคลอง

 หากบริษัทฯ ไมมีการบริหารทางการเงินท่ีดีอาจมีผลทำใหบริษัทขาดสภาพคลองได ซ่ึงบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวจึงได

กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายการใหสินเชื่อที่รัดกุมและมีการติดตามเรงรัดการชำระ

หนี้จากลูกหนี้อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหาร

 3.3 ความเสี่ยงจากการใหบริษัทยอยกูยืม

 บริษัทฯ มีการอนุมัติวงเงินกูยืมใหกับบริษัทยอย เพ่ือเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ และเปนทุนในการดำเนินงาน ซ่ึงอาจมีปญหาในการ

ชำระคืนเงินกูยืมของบริษัทยอย บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือควบคุมและปองกันความเส่ียง

ในการดำเนินงานของบริษัทยอยโดยการสงตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย เพ่ือกำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทยอยอยางใกลชิด รวมทั้งติดตามการชำระหนี้และดอกเบี้ยใหแกบริษัทฯ ตามกำหนด

4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแลรวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม

 4.1 ความเสี่ยงดานกฎหมาย และนโยบายภาครัฐ

 การจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไมถูกวิธี ทำใหเกิดปญหาการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมท่ีจะสงผลเสียหายใหกับเศรษฐกิจของประเทศ

ท้ังน้ี บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักในดานธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนธุรกิจปลายน้ำ ท่ีพิจารณาการเจริญเติบโตโดยอางอิง

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวง

อุตสาหกรรมที่เปนผูกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นั่นคือ การสงเสริมอุตสาหกรรม การรับผิดชอบตอสังคมและบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหภาคอุตสาหกรรมมีการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
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 หากบริษัทฯ มิไดตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอกำหนดและนโยบายภาครัฐใหถี่ถวนกอน

การตัดสินใจลงทุน อาจสงผลกระทบใหอัตราผลตอบแทนการลงทุน/การเติบโตของกำไรลดลงได ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว 

จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 - ใหความสำคัญในการตรวจสอบถึงขอจำกัดทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน

 - ดำเนินการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

 - มีการวางแผนและเตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 - การใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ  และในการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรมท่ีมีการลักลอบท้ิงในท่ีสาธารณะ ใหไดรับการจัดการ

อยางถูกวิธี

 4.2 ความเสี่ยงดานความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการและการประกันความรับผิด

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการสรางความเชื่อมั่นดานคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบในเชิงปองกัน

อยางเขมงวด ต้ังแตการยืนยันการใหบริการ การจัดหารถและภาชนะบรรจุ การรวบรวม ขนสง บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน

ระบบคุณภาพ ISO 9001 จนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีการกำหนดเปาหมายการใหบริการเพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใตการ

กำหนดใหขอรองเรียนลูกคาเปนศูนย (Zero Customer Complain) ซึ่งเปนกลยุทธที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามดวยจิตสำนึกดานคุณภาพ 

รวมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และภายนอก (External Audit) อยางสม่ำเสมอเพ่ือทำใหม่ันใจไดวา

กระบวนการและข้ันตอนการกำกับดูแลดานคุณภาพบริการจะไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือม่ันวาจะสามารถรักษา

ความพึงพอใจของลูกคาดานคุณภาพการใหบริการไวไดตลอดไปสำหรับมาตรการเชิงรับ บริษัทฯ ไดทำขอตกลงการประกันความรับผิดกับลูกคา

ผูใชบริการ (Liability) เพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัด

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548)

 4.3 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและชุมชน

 บริษัทฯดำเนินการบริการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวท้ังท่ีอันตรายและไมอันตราย โดยกระบวนการบำบัด กำจัด และนำกลับ

มาใชใหมดานพลังงานมีความเส่ียงตอการกอใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมดำเนินงาน ต้ังแตกระบวนขนสง การบำบัดและกำจัด

กากอุตสาหกรรม รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ชุมชนใกลเคียง หากการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญจากความเส่ียงดังกลาว จึงไดกำหนดนโยบายความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม

อยางชัดเจน โดยเนนการใหความสำคัญตั้งแตกระบวนขนสง การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มีการใหความรู ความเขาใจกับพนักงานทุกระดับดวยการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

เปนประจำอยางตอเน่ืองมีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ ดิน และน้ำท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯเปนประจำอยางตอเน่ือง เพ่ือเฝาระวัง

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดกับชุมชนใกลเคียงตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการดานส่ิงแวดลอมเพ่ือปองกันและ

ลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ซึ่งมีแนวทางการบริหาร

การจัดการความเสี่ยงดังนี้

 - กิจกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส เพื่อคนหาจุดเสี่ยงและทำการแกไขปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัย 

 - กิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักดานความปลอดภัยภายใตเปาหมายอุบัติเหตุเปนศูนยฯ (Zero Accident) ไดแก กิจกรรม Morning 

Meeting  กิจกรรมตั้งสติกอนเริ่มงาน (KYT) รวมทั้งการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินตางๆ เชน การฝกซอมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟการฝกซอมกรณีกากอุตสาหกรรมหกหลน/รั่วไหล โดยครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติงานที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินดังกลาว เปนตน 

 - โครงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ(ลดการใชน้ำมันเช้ือเพลิง ไฟฟา และกระดาษ) การติดต้ังระบบบำบัดอากาศในกระบวนการ

ปรับเสถียร ระบบบำบัดน้ำเสีย(น้ำชะกากอุตสาหกรรม) และการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชนใหมโดยไมปลอยออกสูภายนอก  

 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ในป 2561 จัดทำโครงการเมืองสระบุรี สวยใส ไรมลพิษ โดยนำขยะอันตรายไป

กำจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือลดปริมาณขยะและปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอไป และนำหลัก 3R และหลัก 7 ประการของการ

ดำเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมมาปฏิบัติ ซ่ึงไดเขารวมและไดรับรางวัลคุณภาพ “CSR-DIW Continuous Award 2018” ภายใตโครงการ

สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน เพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมดาน

การดำเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมไปถึงการสรางเครือขายดานความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดำเนิน

การกิจกรรมดังกลาวอยางตอเน่ือง ในป 2561 มีกิจกรรม “3R แยกแลวสงตอชุมชน” ในโครงการ “3R เปนเลิศ” ท่ีสงมอบยางรถยนตเส่ือมสภาพ
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ที่ไมใชแลวจากการดำเนินงานของบริษัทใหแกโรงเรียนรอบพื้นที่ศูนยบริหารฯ จ.สระบุรีไดนำไปใชประโยชนปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคภายใน

โรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสรางรายได ตลอดจนเปนสวนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกรักความพอเพียงแกเยาวชนที่เปนกำลังสำคัญ

ของชาติในอนาคต

 - จัดทำโครงการ “เบตเตอรรักษโลก ลดโลกรอน” ในกิจกรรมปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันเรามีพื้นที่สีเขียว

รอยละ 10.9 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงงานเพ่ือเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมถึงทำใหอากาศบริเวณน้ันปลอดโปรงและสามารถลดมลพิษทางอากาศ

 4.4 ความเส่ียงจากขอพิพาททางกฎหมาย

 4.4.1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ศาลแพงไดรับคำฟองจากกลุมบุคคล โดยกลาวหาวาบริษัทฯ กระทำการละเมิด ทำใหผูฟองคดี

ไดรับความเสียหายจึงขอใหศาลมีคำพิพากษาใหบริษัทฯ ชดใชคาเสียหาย และมีคำส่ังหาม มิใหบริษัทฯ ประกอบกิจการท้ังปวงอันเปนการกอใหเกิด

มลพิษหรืออันเปนการสรางเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูฟองคดีอีกตอไป                                               

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทฯจายคาชดเชยรวมดอกเบี้ยและคาฤชาธรรมเนียม  เปนจำนวนเงิน  

32,140,000  บาท (ไมรวมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น) และบริษัทฯ ไดบันทึกสำรองคาเผื่อความเสียหายจาก

คดีฟองรองไวในงบการเงินป 2561 แลว อยางไรก็ตามท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ใหความเห็นวา ควรย่ืนอุทธรณคดีตอศาลอุทธรณตามสิทธิตอไป 

 4.4.2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ไดรับคำฟองจากกลุมบุคคลบางสวนซึ่งเปน พนักงานขับรถ

ของบริษัทยอย โดยกลาวหาวาบริษัทยอยไดชำระคาจางแรงงานและคาลวงเวลาแกพนักงาน ที่ฟองคดีดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายคิดเปน

คาเสียหายที่เรียกรองจำนวนทั้งสิ้น 7 ลานบาท จึงขอใหบริษัทยอยจายคาจางแรงงานและคาลวงเวลาตามที่เรียกรอง โดยศาลไดกำหนดนัด

พิจารณาคดีนี้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทยอยไดใหความเห็นวา บริษัทยอยไดจายคาจางตามกฎหมายแรงงาน ใหแกพนักงานทุกคนถูกตองและเปนไป

ตามที่กฎหมายกำหนดแลว จึงไมเปนเหตุใหบริษัทยอยตองจายคาจางเพิ่มเติม

 4.4.3 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปนโจทกยื่นฟองบริษัทยอย แหงหนึ่งตอศาลแพง 

โดยกลาวหาวาลูกจางของบริษัทยอยขับรถเฉี่ยวชนรถยนตผูเอาประกันภัยของโจทกจนไดรับความเสียหาย และโจทกไดชดใชคาความเสียหาย

แกผูเอาประกันภัยไปแลวจำนวน 955,000 บาท จึงรับชวงสิทธิมาฟองตอมาศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ใหบริษัทยอย

ชำระเงิน จำนวน 655,000 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น ดังนั้นบริษัทยอย

จึงไดบันทึกสำรองคาเผ่ือความเสียหายจากคดีฟองรองพรอมดอกเบ้ียรวมเปนเงิน จำนวน 878,418 บาท ในงบการเงิน และบริษัทยอยไดชำระ

เงินดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม

 เปนความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ียังไมเคยปรากฏข้ึนหรือไมเคยมีประสบการณ ณ เวลาปจจุบัน แตเน่ืองจากในอนาคต

มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดหลายกรณี อันอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยีสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ หรือการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ซ่ึงในบางเหตุการณอาจจะไมสามารถประเมินผลกระทบ หรืออาจจะ ไมสามารถระบุความเส่ียง

ไดแนนอน เชน ความเส่ียงจากนาโนเทคโนโลยี ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เปนตน

 5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมการเกิดการสะสมของกาซเรือนกระจกและภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ังและรุนแรงย่ิงข้ึน 

รวมถึงการกำกับดูแลและการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกไดกลายเปนความเส่ียงท่ีท่ัวโลกและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

ใหความสำคัญ

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว และมองเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร จึงมุงเนนพัฒนาการใหการบริการ

ที่มีประสิทธิภาพและ เสริมสรางความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหและติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุง และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆอยางตอเนื่อง ซึ่งทางบริษัทไดมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใชในการจัดการดานสภาพภูมิอากาศเพื่อปองกันการเกิดกาซเรือนกระจกภัยธรรมชาติและลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึง

เพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดังนี้

 - การจัดหาและพิจารณาลงทุนในสภาพพื้นที่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของ

สหรัฐอเมริกา (USEPA) ที่มีภูเขาลอมรอบเปนแนวกันชน (Buffer zone) ตามธรรมชาติ
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 - การนำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติมาใชในกระบวนการผลิต “ผลิตภัณฑทดแทนเชื้อเพลิง” (Refuse Derived Fuel –RDF) 

ที่เปนการนำของเสียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำเปนผลิตภัณฑเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา 

ตามนโยบายภาครัฐในการสงเสริมใหความสำคัญและสนับสนุนในการแปรรูปเพื่อเปนพลังงานทดแทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิง 

อันชวยลดการปลอยกาซที่ทำใหเกิดภาวะโลกรอน

 - การประกันภัยเพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทไดรับโอกาสเขารับรางวัลในฐานะโรงงานท่ีมีผลการประเมิน

ตามเกณฑมาตรฐานของโครงการในระดับดีเยี่ยม จากกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม และศูนยความเปนเลิศดานการจัดการ 

สารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริษัทเขารับมอบโลรางวัลและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ

ทางนวัตกรรมและองคกรนวัตกรรมยอดเย่ียม (INNOVATION ORGANIZATION) ประจำป 2561 จากการเปนองคกรท่ีมีการสงเสริมทางดาน

นวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาระบบการดำเนินงานใหทัดเทียมมาตรฐานในระดับสากล

อยางตอเนื่องและยั่งยืน

 5.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและ

ตอเนื่อง มีบทบาทสำคัญตอการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดตนทุนใน

การดำเนินงานเพิ่มศักยภาพ ในการแขงขัน รวมถึงพัฒนาบริการในการเขาถึงลูกคาไดอยางทั่วถึง และตอบสนองตอความตองการของลูกคา

ที่หลากหลายไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการนำสื่อสังคมออนไลน (Social Media) มาใชในการประชาสัมพันธบริษัท 

แตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องหากขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

อาจมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือจากภัยคุกคามทางไซเบอรท้ังภายในและภายนอก เชน การละเมิด

มาตรการความปลอดภัย หรือการโจมตีทางไซเบอร ซึ่งอาจสงผลใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก ขอมูลสูญหาย ความลับทางธุรกิจรั่วไหล และมี

ผลกระทบตอผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อ

ควบคุมและปองกันความเส่ียงโดยการกำหนดกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเปนกรอบแนวทางในการปองกัน

และจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของขอมูลในทุกๆ ดาน สำหรับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการ

รับ-สงขอมูลผานอุปกรณพกพา และการกำหนดใหมีการประเมินความเส่ียงดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบงานท่ีสำคัญ รวมท้ังมีการส่ือสาร

ภายในเพ่ือสรางความตระหนักในเร่ืองน้ีอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีการจัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

(IT Contingency plan) เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขสถานการณ

ไดทันทวงที 
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ

นพ.ดร.ว�ชาญ  ว�ทยาศัย

อายุ  78 ป

Dr.Vicharn  Vithayasai

Experience
• The Chairman of Better World Green Public Co.,Ltd.

• The Chairman of Kuedaroon Foundation

Current Position
• The Chairman of Better World Green Public Co.,Ltd.

• The Chairman of Kuedaroon Foundation

Education
• Ph.D., Medical Science, Illinois University, USA

• B.A.Medical Science, The University of Medical Science

• Being Trained DAP Program

• Independent Director / Chairman of the Board

• Date of  Appointment  :  17th  March 2005

• Percentage of shareholder 0.06 % (In name of himself 2,500,000 shares)  

• No Shareholding change in  2018

• Holding a Position of Director                 

  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company   

  1 Company 

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 0.06% (ในนามตนเองถือ 2,500,000 หุน)  

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

  -ไมมี-

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน

  1  มูลนิธิ

การศึกษา
• ปริญญาเอก ภูมิคุมกันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

ประสบการณ
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ

ตำแหนงปจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ

Conflict of Interest    :  None -

Family Relation with Other Directors :  - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
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ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย

อายุ  62 ป

Dr.Thamnoon Ananthothai 

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  30 มิถุนายน พ.ศ.2550

• สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 0.07% (ในนามตนเองถือ 2,827,644 หุน)

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• Director

• Date of  Appointment  :  30th June 2007

• Percentage of shareholder 0.07%  (In name of himself 2,827,644 shares)  

• No Shareholding change in 2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

  4  บริษัท

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

  6  บริษัท

• Holding a Position of Director          

  4  Company 

• Holding a position of Director of non-listed Company       

  6  Company  

การศึกษา / Education
• Ph.D., International Management, Walden University Naple, Florida, USA

• A.C.A Certificate,American Accreditation Conucil for Accountancy,Washington,D.C.,USA

• M.B.A., Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA

• Being trained in UFS, RCP,DCP,ACP และ DAP

ประสบการณ / Experience
• กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริการ

  บริษัท หลักทรัพย ดีบีเอส ไทยทนุ (ประเทศไทย) จำจัด

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค

• ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน)

• President & CEO, DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.

• Director & Audit Committee:  Property Perfect Pcl. (PF)

• Director & Audit Committee, vintage Engineering PLc

• Director & Audit Committee, Eastern Printing Plc

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย)

• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส  (TUF)

• กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (มหาชน) (MPS)

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)

• กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

  เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (มหาชน) (MPAM)

• กรรมการบริหาร บริษัท เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (MPCO)

• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• คณะอนุกรรมการบริหาร / อนุกรรมการสำนักงานหักบัญชี ในคณะกรรมการ

  ตลาดสินคา เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET)

• กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ 

  ภายในกองทุนประกันสังคม

• กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม

  แหงประเทศไทย

• Director and Chairman of the Audit Committee, 

  Better World Green Public Co.,Ltd.

• Vice Chairman and Chairman of Audit Committee : IFS Capital (Thailand) Pcl.

  (A Part Of IFS Group Of Singapore)

• Audit Committee, Thai Union Group Plc. (TU)

• Executive Committee, Merchant Partners Securities Plc.

• Audit Committee,After You Plc.(AU)

• Executive Committee, Merchant Partners Securities Company Limited.

• Executive Committee, Merchant Partners Company Limited .(MPCO)

• Director & Audit Committee, Bangkok University

• Executive Board and Subcommittee, the Clearing

  House in the Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET)

• Committee of the Subcommittee of Investment Administration, Social Security Fund

• Executive Committee of Investment and Debt Restructuring and Development  

  Equity Market in the Federation of Thai Industries

Conflict of Interest    :  -None -

Family Relation with Other Directors :  - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
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นายอัครว�ทย  ขันธแกว

อายุ  55 ป

Mr.Akrawit Khankaew
นายวรดิศ  ธนภัทร

อายุ  51 ป

Mr.Voradit Thanapatra

• กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  11 สิงหาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุน 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• Independent Director /  Vice Chairman of Board

• Date of  Appointment  :  11th,August 2005

• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)  

• No Shareholding change in 2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

   -ไมมี-

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

  1  บริษัท

• Holding a Position of Director          

  -None-  

• Holding a position of Director of non-listed Company       

  1  Company  

การศึกษา / Education
• ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

• Master of Political Science, Thammasat University

• Bachelor of Political Science, (1st Honors with Gold Medal), Chulalongkorn University

• Being Trained DAP Program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จำกัด

• Director, Better World Green Public Co.,Ltd.

• Vice Managing Director of the Thumbs Up Media Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• Advisor of the Ministry of Tourism and Sports

• Advisor of the Ministry of Science and Technology

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
Conflict of Interest    :  None -

Family Relation with Other Directors :  - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
Conflict of Interest    :  None -

Family Relation with Other Directors :  - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

• กรรมการอิสระ / กรรมการ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  11 สิงหาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุน  0.01%  (ในนามตนเองถือ 500,000 หุน)

• โดยมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนลดลง ในป 2561  จำนวน  23,800,000 หุน

• Independent Director / Director 

• Date of  Appointment  :  11th, August 2005

• Percentage of shareholder 0.01 %  (In name of himself  500,000 shares)  

• With the change in shareholding  23,800,000  shares in  2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

   -ไมมี-

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

  2  บริษัท

• Holding a Position of Director          

  -None-  

• Holding a position of Director of non-listed Company       

  2  Company  

การศึกษา / Education
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Nippon University., JAPAN

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

• Master of Engineering, Nippon University, japan

• Bachelor of Engineering, Kasetsart University

• Being Trained DAP Program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนท จำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท เอพีพีอาร มีเดีย จำกัด

• Director, Better World Green Public Co.,Ltd.

• Chairman of the SKS Building Maintainant Co.,Ltd.

• Chairman of the APPR Media Co.,ltd.

ประสบการณ / Experience
• ผูจัดการ บริษัท วีรา อัลลายด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

• กรรมการบริหาร บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด

• Manager of the Vera Allied Manufacturing Co.,Ltd.

• Executive Director of VCN Manufacturing Co.,Ltd.
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การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
Conflict of Interest    :  None -

Family Relation with Other Directors :  - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
Conflict of Interest    :  None -

Family Relation with Other Directors :  - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุน 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• Independent Director / Director of the Audit Committee

• Date of  Appointment  :  17th  March 2005

• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)  

• No Shareholding change in 2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

   -ไมมี-

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

  -ไมมี-

• Holding a Position of Director          

  -None-  

• Holding a position of Director of non-listed Company       

  -None- 

การศึกษา / Education
• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

• D.P.A., Administration, Pathumthani University

• M.B.A., Administration, Pathumthani University

• B.A.,Law, Sripathum University

• Being Trained DAP Program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• Audit Committee, Better World Green Public Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• ผูประเมินภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

   และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

• Solicitor of Chandrakasem Rajabhat University

• Assessor of The Office for National Education 

  Standards and Quality Assessment (Public Organization)

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุน  0.03%  (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• Director and Audit Committee

• Date of  Appointment  :  17th  March 2005

• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)   

• No Shareholding change in 2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

   -ไมมี-

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

   2 บริษัท

• Holding a Position of Director          

  -None-  

• Holding a position of Director of non-listed Company       

  2 Company

การศึกษา / Education
• ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรและการบัญชี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ผูสอบบัญชี  และผูสอบบัญชีภาษีอากร

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

• B.A., Accounting, the faculty of Accounting and Commerce, Thammasat University

• Auditor and Tax auditor

• Being trained in DAP program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีนจำกัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษา บริษัท  407  พัฒนา จำกัด 

• ที่ปรึกษา บริษัท ดรีมเอกซเพรส (เดกซ)  จำกัด

• Audit Committee, Better World Green Public Co.,Ltd.

• Counselor , 407  Pattana Co.,Ltd.

• Counselor, Dream Express (Dex) Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท

• หัวหนาแผนกบัญชีตนทุน บริษัท เบทส (ประเทศไทย) จำกัด

• Accounting and Finance manager, Siam Retail Development Co.,Ltd.

• Cost AccountantSupervisor,of Best (Thailand) Co.,Ltd.

ดร.บุญญาบารมี  สวางวงศ

อายุ  58 ป

Dr.Boonyabaramee Sawangwong
นางนารถฤดี ธรรมวัน

อายุ  50 ป

Mrs.Natruidee Thammawan
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การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน : 

 เปนพอนางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
Conflict of Interest    : - None -

Family Relation with Other Directors :

 Being a father, Ms. Nattapan Leungviriya

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

• ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุน 4.78%  (ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุน)

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• President & CEO

• Date of  Appointment  :  17th  March 2005

• Percentage of shareholder 4.78% (In name of himself 183,150,000shares)  

• No Shareholding change in 2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

   1  บริษัท

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

   5  บริษัท

• Holding a Position of Director          

   1  Company

• Holding a position of Director of non-listed Company       

   5  Company  

การศึกษา / Education
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

• Bachelor of Communications Art, Sukhothaithammathiraj University

• Being Trained DAP Program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีนจำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอรเวสทแคร
• ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต
• กรรมการ บจก. เอิรธเท็ค เอนไวรอนเมนท
• ประธานกรรมการ บจก.บี กรีน ดีเวลลอป เมนท
• กรรมการ บจก.รีคัฟเวอรี่ เฮาส
• กรรมการ บจก. ลิงค 88 พาวเวอร
• ประธานกรรมการ บจก.เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่
• ประธานกรรมการ บจก.สิริลาภา พาวเวอร
• Director and CEO, Better World Green Public Co.,Ltd.
• Director, AkkhiePrakarn Public Co.,Ltd.
• President , Better Waste Care Co.,Ltd. 
• President , BetterWorld Transport  Co.,Ltd.
• Director , Earth Tech Environment Co.,Ltd.
• President, Be Green Development Co.,Ltd.
• Director, Recovery House Co.,Ltd.
• Director, Link 88 Power Co.,Ltd.
• President, Ava Grand Energy Co.,Ltd.
• President, Siri Lapha Power Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ บมจ. เบตเตอร เวิลด กรีน

• ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอรเวสทแคร

• ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต

• ประธานกรรมการ บจก. เอิรธเท็ค เอนไวรอนเมนท

• President & CEO, Better World Green Public Co.,Ltd.

• President ,Better Waste Care Co.,Ltd. 

• President , BetterWorld Transport  Co.,Ltd.

• President , Earth Tech Environment Co.,Ltd.

นายสุวัฒน  เหลืองว�ร�ยะ

อายุ  57 ป

Mr.Suwat Luengviriya
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• กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  5 กันยายน พ.ศ.2549
• สัดสวนการถือหุน 0.03%  (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
• President & CEO
• Date of  Appointment  :  5th  September 2006
• Percentage of shareholder 4.78% (In name of himself 183,150,000shares)  
• No Shareholding change in 2018
• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
   1  บริษัท
• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  
   8  บริษัท
• Holding a Position of Director          
   1  Company
• Holding a position of Director of non-listed Company       
   8  Company  

การศึกษา / Education
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009

• ผานการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)

• ผูสอบบัญชีภาษีอากร

•  Master of Business Administration (MBA) Major :Finance and Banking, 

   Ramkhamhacng University

• Being trained in DAP58/2006  program, ACP25/2009 program.

• Being trained in Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)

• Tax Auditor

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :  -ไมมี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
Conflict of Interest    : - None -

Family Relation with Other Directors : - None -

Dispute in the 10 Preceding Years   : - None -

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน

• ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. เบตเตอร เวิลด กรีน และบริษัทในเครือ

• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

• กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปร แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด

• กรรมการบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด

• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวสท  แคร

• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต

• กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เมนท 

• กรรมการ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด

• Director and Vice-Managing Director of Accounting & Finance Controller Better 

  World Green Public Co.,Ltd.

• Accounting and Finance Manager, The Better World Green Public Co.,Ltd.

  And Subsidiaries  Company

• Director, Akkhie Prakarn Public Co.,Ltd.

• Director Accounting & Taxation Consultant Company Limited

• Director, A-Business Advisory Co.,Ltd.

• Audit Committee,Unipro Manufacturing Co.,Ltd.

• Director , Better Waste Care Co.,Ltd. 

• Director  , Better  World Transport  Co.,Ltd.

• Director , Earth Tech Environment Co.,Ltd.

• Director, Be Green Development Co.,Ltd.

• President, Better Me Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

• หัวหนาสวนบัญชีตนทุน  บริษัท ไทยสตีล กัลวาไนซ จำกัด และบริษัทในเครือ

• หัวหนาสวนบัญชีตนทุน  บริษัท ที.เอ็น.พี อินดัสเตรียล  จำกัด

• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส

• กรรมการ บริษัท ลิงค 88 พาวเวอร

• กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่

• กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร

• Chairman of Audit Committee of Vintage Engineering Public Co.,Ltd.

• Cost Accountant  Senior Supervisor of  Thai Steel Galvanize  Co., Ltd.                         

And Subsidiaries  Company

• Cost Accountant  Senior Supervisor of   TNP Industrial Co.,Ltd

• Director, Recovery House Co.,Ltd.

• Director, Link 88 Power Co.,Ltd.

• President, Ava Grand Energy Co.,Ltd.

• President, Siri Lapha Power Co.,Ltd.

นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร

อายุ  52 ป

Mr.Suthat BoonyaUdomsart
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• กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  11 สิงหาคม พ.ศ.2561

• สัดสวนการถือหุน 0.02% (ในนามตนเองถือ 1,000,000  หุน)  

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561

• Directorand Company Secretary

• Date of  Appointment  :  11th  August 2018

• Percentage of shareholder 0.01% (In name of himself 424,140shares)

• No Shareholding change in 2018

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

   -ไมมี-

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่ดำรงตำแหนงที่มิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  

   -ไมมี-

• Holding a Position of Director          

  -None-  

• Holding a position of Director of non-listed Company       

  -None-

การศึกษา / Education
• MSc. Management  University of East Anglia - United Kingdom

• ผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2018)

• ผานการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018)

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติ  (นสช.)  รุนที่ 4  ประจำป 2561

• หลักสูตร Crypto Asset Revolution  รุนที่ 1  ประจำป 2561

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)

  รุนที่ 4 ประจำป 2560

• หลักสูตรพลังงานสำหรับผูบริหาร (Executive Energy Program 2015)

  รุนที่ 1 ประจำป 2558

• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program ) (EDP 2016) รุนที่ 12

  (มูลนิธิ สวค.)

• MSc. Management  University of East Anglia - United Kingdom

• Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018)

• Being trained in  Director Accreditation Program (DAP 153/2018)   

• Executive Committee for National Creation  (NBI 4/2018)

• Crypto Asset Revolution  Program 1/2018

• Industrial and Investment Development for Executive (IBID) Class 4/2017

• Executive Energy Program 1/2015 

• Executive Development Program ) (EDP 12/ 2016 

  By Fiscal Policy Research Institute Foundation)

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

  บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• Director  and  Deputy Managing Director of Business Development and Corporate

  Communications, Better World Green Public Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• ผูชวยประสานงานดานตางประเทศ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• Vice-Managing Director,  Better World Green Public Co.,Ltd.

• Assist International Services  Better World Green Public Co.,Ltd.

นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองว�ร�ยะ

อายุ  30 ป

Miss Nattaphan  Luengviriya
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คณะผูบร�หาร

1. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ  อายุ  57  ป
    ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ   
    และรักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ
  สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  4.78%
 (ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุน)
 ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
  การศึกษา
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผานการอบรมหลักสูตร DAP

1. Mr. Suwat  Luengviriya  AGE : 57 years    
     President &CEO and Acting Deputy Managing 
Director of Operations.
Percentage of Shareholder  4.78%
( In name of himself  183,150,000 shares)
No Shareholding change in  2018      
EDUCATION: 
 • Bachelor of Communications Art, Sukhothai 
   thammathiraj University
 • Being trained in DAP program

2. นางสาวกมลา    เหลืองวิริยะ   อายุ   52  ป
     รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)  --ไมมี--  
  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
การศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    มหาวิทยาลัยสยาม

2. Miss.Kamala  Luengviriya Age : 52 years
     Deputy Managing Director of Management
Percentage of Shareholder  -Non-
 (No shareholding change in 2018)
EDUCATION : 
 • Master Degree in Management of Information
   System Siam University

3. นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ   อายุ 30 ป
รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.02%
 (ในนามตนเองถือ 1,000,000 หุน)  
 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
การศึกษา
 • MSc. Management University
   of East Anglia - United Kingdom

3. Miss Nattaphan  Luengviriya Age : 30 Years      
Deputy Managing Director of Business Development 
and Corporate Communications
Percentage of Shareholder  0.02%
 (In name of himself 1,000,000 shares)
 No Shareholding change in  2018
EDUCATION : 
 • MSc. Management University
   of East Anglia - United Kingdom

4. นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร   อายุ 52   ป  
     รองกรรมการผูจัดการสายงานงานบัญชีและการเงิน  
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.03%
 (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)  
 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. Mr.Suthat  Boonya-Udomsart  Age : 52 Years             
Deputy Managing  Director of Accounting and Finance 
Percentage of Shareholder  0.03%
 (In name of himself  1,250,000 shares)
 No Shareholding change in  2018
EDUCATION : 
 • Master of Business Administration (MBA)
   Major : Finance and Banking, Ramkhamhacng
   University
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5. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์แจง  อายุ  45 ป
   กรรมการบริหาร
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.33%
 (ในนามตนเองถือ 12,500,000 หุน)  
 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
การศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยมหิดล

5. Miss.Charuwan  Phochaeng  AGE : 45 years      
    Executive Committee
Percentage of Shareholder 0.33%
(In name of himself  12,500,000 shares)
No Shareholding change in  2017
EDUCATION : 
• Master of Science, Mahidol University

6. นางพรเพ็ญ  เผารัชตพิบูลย   อายุ  42  ป  
   กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.35%
 (ในนามตนเองถือ 13,375,000 หุน)  
 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2561
การศึกษา
 • ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

6. Mrs. Pornpen    Paoratchatapiboon : 42 years
   Executive Committee and Manager of the Environmental 
Engineering and Assessment
Percentage of Shareholder  0.35%
 ( In name of himself  13,375,000 shares)                                                 
 No Shareholding change in  2018
EDUCATION : 
 • Bachelor of Science (Public Health). Mahidol   
    University
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 บริษัทฯ ไดมีการแจงใหคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนเอง 

คูสมรส รวมท้ังบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ  ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน 

นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตองรายงานตอสำนักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ (โดยรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสทาง www.sec.or.th) นับแตวันท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยน้ัน 

ตามประกาศ ก.ล.ต.

 การถือครองหลักทรัพย “BWG”  ของคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนดังนี้

หมายเหตุ :  คุณณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ  เขารับตำแหนงกรรมการ และผูบริหาร เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พ.ศ.2561

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการ และผูบร�หาร ในป 2561

ช�่อ – นามสกุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่ม(ลด)

1. นพ.ดร.วิชาญ         วิทยาศัย

2. นายอัครวิทย     ขันธแกว  

3. ดร.ธรรมนูญ          อานันโทไทย

4. ดร.บุญญาบารมี       สวางวงศ

5. นางนารถฤดี      ธรรมวัน

6. นายสุวัฒน      เหลืองวิริยะ

7. นายวรดิศ      ธนภัทร

8. นายสุทัศน      บุณยอุดมศาสตร

9. นางสาวณัฐพรรณ     เหลืองวิริยะ

10.นางสาวกมลา         เหลืองวิริยะ

11.คุณจารุวรรณ         โพธิ์แจง

12. นางพรเพ็ญ      เผารัชตพิบูลย

2,500,000

1,250,000

2,827,644

1,250,000

1,250,000

183,150,000

24,300,000

1,250,000

-

-

12,500,000

13,375,000

2,500,000

1,250,000

2,827,644

1,250,000

1,250,000

183,150,000

500,000

1,250,000

1,000,000

-

12,500,000

13,375,000

-

-

-

-

-

-

-23,800,000

-

-

-

-

-

จำนวนหลักทรัพยที่ถือครอง
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ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง วันที่ดำรงตำแหนง

1. นพ.ดร.วิชาญ         วิทยาศัย

2. นายอัครวิทย     ขันธแกว  

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ

- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ

- รองประธานกรรมการ

- ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  และความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม

- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

17  มีนาคม พ.ศ.2548

11 สิงหาคม พ.ศ.2548

โครงการสรางการจัดการ

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และรวมตัดสินใจดำเนินงานที่จะเปนประโยชนใหแกบริษัทฯ   

ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย พนักงานและชุมชน รวมถึงติดตามและดูแลใหฝายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน  และกลยุทธของบริษัทฯ 

โดยโครงสรางการจัดการของบริษัทมีดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรูและประสบการณในดานตางๆ  เพื่อใหสามารถ

กำหนดนโยบายและวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตรและการดำเนินงาน ทำหนาที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงาน

ของฝายจัดการ และสนับสนุนใหมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีกรรมการจำนวน 9 คน  ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  6  คน   

และกรรมการที่เปนผูบริหาร  3  คน  คิดเปนรอยละ 66.67  และ 33.33 ตามลำดับ  โดยที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจำนวน  3 ใน 6  

เปนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของผูถือหุนในการทำหนาที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและโปรงใส

รายนามคณะกรรมการบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

และกรรมการผูจัดการ

สำนักกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญช�และการเง�น สายงานปฏิบัติการ สายงานบร�หาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

และสื่อสารองคกร

คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

ฝายเลขานุการบร�ษัท
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ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง วันที่ดำรงตำแหนง

3. ดร.ธรรมนูญ          อานันโทไทย

4. ดร.บุญญาบารมี       สวางวงศ

5. นางนารถฤดี      ธรรมวัน

6. นายสุวัฒน      เหลืองวิริยะ

7. นายวรดิศ      ธนภัทร

8. นายสุทัศน      บุณยอุดมศาสตร

9. นางสาวณัฐพรรณ     เหลืองวิริยะ

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

  ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ

- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

  ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

- กรรมการ

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

  ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

- ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ

- กรรมการ

- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- กรรมการ 

- รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

   และสื่อสารองคกร

30 มิถุนายน พ.ศ.2550

17  มีนาคม พ.ศ.2548

17  มีนาคม พ.ศ.2548

17  มีนาคม พ.ศ.2548

11 สิงหาคม พ.ศ.2548

5 กันยายน พ.ศ.2549

11 สิงหาคม พ.ศ.2561

โดยมี นางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ ลงลายมือช่ือรวมกับ นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร  

หรือ นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การแตงตั้งและพนตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ขอบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน หรือ พนจากตำแหนงกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมี

   ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียง เทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียงและสามารถเลือกต้ัง

   กรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการที่

   จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะ

   พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการ ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได

   ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น

   หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอ่ืนใหใชการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดน้ัน

   เปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได

4. กรรมการยอมพนจากตำแหนงเมื่อถึงแกกรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหนงกอนถึงกำหนดศาลมีคำสั่งใหออกหรือที่ประชุมลงมติใหถอดถอน

   จากตำแหนง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว ในขอบังคับ

5. หากตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

   ลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา

   สองเดือนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยูและบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนี้ จะอยูในตำแหนง

   เพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน

 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ลวงหนากอนการประชุม

สามัญผูถือหุนประจำป ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ในรอบป 2561 ไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ

เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 2. มีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได

 3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการ

 4. กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขต

    การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 5. มีความรู ความสามารถ และประสบการณอยางนอยดานหนึ่งดานใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท 

 6. เขาใจบทบาทหนาที่ และทำหนาที่ของตนแทนผูที่เกี่ยวของโดยสุจริตอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่น ที่จะสรางมูลคาสูงสุดใหกิจการ

    และผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 

 7. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหนาท่ีในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กำหนด ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทฯ 

จึงกำหนดบทบาทหนาที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนแบบอยางใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปดังนี้

 1. เลือกต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนดในขอบังคับเขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการ

    ท่ีวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 2. มอบหมายใหคณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ

 3. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแตงตั้ง

    และมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจ

    เชนนั้น รวมกันไปหรือแยกจากกันและแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางสวนของคณะกรรมการในสวนนั้น และคณะกรรมการ

    อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำนาจนั้น ๆ เปนครั้งคราวก็ได

 4. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

    คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

    (CG & CSR)  เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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 5. แตงตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำหนาที่จัดทำและ

    เก็บรักษาเอกสาร และการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพ่ือชวยดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ

    และบริษัทฯ อันไดแก การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุน ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการบริษัทฯ ในการ

    ปฏิบัติตนและดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ อีกท้ังดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ

    มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส

 6. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผูบริหารตองกระทำเยี่ยงวิญูชน ผูประกอบธุรกิจนั้นจะ

    พึงกระทำภายใตสถานการณอยางเดียวกัน

 7. ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และไมกระทำการใด

    อันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนอยางมีนัยสำคัญ

 8. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม

    และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางดีที่สุด

 9. กำหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผน

    ท่ีกำหนดไวใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

    สูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน

 10. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ

     ของบริษัท  โดยกำหนดใหฝายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯใหคณะกรรมการบริษัทฯ

     รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล

 11. บริหารกิจการเพ่ือสรางคุณคาแกกิจกรรมอยางย่ังยืนซ่ึงครอบคลุมถึงผลประกอบการท่ีดีสรางคุณคาระยะยาว  การประกอบธุรกิจ

     อยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย และเปนประโยชนหรือลดผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงสามารถ

     ปรับตัวไดภายใตการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 12. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด

 13. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน มีความพรอมท่ีจะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ

     การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคาน

     การกระทำของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝายจัดการในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแยงในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 14. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 15. กรรมการแตละคนจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดไมเกิน 5 บริษัท 

     ทั้งนี้ไมกระทบการดำรงตำแหนงในปจจุบันของกรรมการ

 16. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนใน

     หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดหรือเปนกรรมการของบริษัทอ่ืน ไมวาบริษัทเอกชนหรือ

     บริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะเพื่อประโยชนของตน

     หรือประโยชนผูอื่น เวนแตกรรมการผูนั้นจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งตนเปนกรรมการ

 17. จัดใหมีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

     ตรวจสอบ พรอมท้ังรายงานประจำปของคณะกรรมการ ณ  วันส้ินรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุม

     สามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี

 18. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงานรวมถึง

     ทบทวนเปนประจำ

 19. เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่องขอพึ่งปฏิบัติ

     ที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนด

 20. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความนาเช่ือถือรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดใหมี

     หนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

     ภายในใหมีประสิทธิภาพ
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 21. จัดใหมีการจดบันทึกรายงานการประชุมและขอมติทั้งหมดของที่ประชุมผูถือหุน และของที่ประชุมคณะกรรมการลงไวในสมุด

     โดยถูกตอง สมุดน้ันใหเก็บรักษาไว ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเชนวาน้ี เม่ือไดลงลายมือช่ือของผูเปนประธานแหงการประชุม

     ซ่ึงไดลงมติ หรือแหงการประชุมถัดจากคร้ังน้ันมา ใหถือวาเปนหลักฐานอันถูกตองของเร่ืองท่ีปรากฏอยูในรายงานการประชุมน้ัน  

     และมติและการพิจารณาที่บันทึกไวใหถือวาไดดำเนินการไปโดยถูกตอง

 22. จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป 

  22.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว  พรอมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 

  22.2 รายงานประจำปของบริษัทฯ

 23. ทุมเทเวลา และใหความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธ โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี มีการแสวงหา

     ขอมูลที่เปนประโยชนตอการกำหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวา

     ผูบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

 24. ทบทวนและมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณา

     ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทอยางสม่ำเสมอ และใหความเห็นชอบ และติดตามใหฝายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน

     ใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกรอยางสม่ำเสมอ

 25. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบายแนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุน

     ขนาดใหญของบริษัทฯ ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร

 26. กำหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และมีระบบบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังองคกร  

     และติดตามใหฝายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง  และแนวทางการจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเปดเผย

     ไวในรายงานประจำป

 27. จัดใหมีระบบ หรือกลไกลการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งใน

     ระยะสั้นและระยะยาว 

 28. รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

     จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย และรายงานขอมูลเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีสวน

     ไดเสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวของในแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กำหนด

 29. เก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่ และไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น รวมถึงงดซื้อขาย

     หลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน  และหลังการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วัน 

 30. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ใหความสำคัญ

     ในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย โดยรวม

 31. จัดใหมีการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารที่เหมาะสม สรางแรงจูงใจในการทำงาน และเทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม

     และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปแบบของดัชนีวัดผลงาน โดยคาตอบแทนระยะสั้น คือคาตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส

     รวมถึงคาตอบแทนระยะยาวซึ่งพิจารณาอนุมัตแตละคราวไป

 32. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสมและประเมินผลใน ดานการเปดเผยขอมูลเพื่อใหมั่นใจวามี

     ความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมี มาตรฐานสากล

 33. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 34. เขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอยางนอย 1 หลักสูตร

     อันไดแกหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program(DCP) หรือเทียบเทา

     เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

 35. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ  หรือที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อ

     ผลประโยชนของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึง

  1. อนุมัติ และปรับปรุงวิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบายของบริษัทฯ

  2. อนุมัติแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตรากำลังประจำป

     ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธ

  3. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย
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  4. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบของบริษัทฯ

  5. อนุมัติการจัดตั้ง และปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทฯ 

  6. นโยบายการจายเงินปนผล

  7. ตัดสินใจดำเนินงานที่เปนประโยชนแกบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผูบริหาร

     และรวมพิจารณาใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม

  8. การลงทุน ดำเนินโครงการตาง ๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม

  9. การแตงตั้งกรรมการที่ออกระหวางป  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

  10. การกำหนดรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  11. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม

  12. การแตงตั้งผูบริหารตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการไป

  13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

  14. การกำหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ

  15. อนุมัติโครงสรางเงินเดือน คาจาง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชนของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการไดตอเมื่อ

ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในเรื่องตอไปนี้

  1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

  2. อนุมัติการจัดสรรเงินปนผล

  3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดคาตอบแทน

  4. การเลือกตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี

  5. เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน

  6. เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายท่ีกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

     และตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

 การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการในเร่ืองดังตอไปน้ี คณะกรรมการจะกระทำไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  1. การเพิ่มเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท

  2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน / ลดทุนจดทะเบียน

  3. การออกและเสนอขายหุนกู

  4. การเลิกบริษัท / การควบเขากับบริษัทอื่น

  5. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น

  6. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไมวาจะเปนบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน

  7. การทำ แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ 

  8. การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือ

  9. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน  

  10. การอื่นใดที่กำหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศของ

     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตอง ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน

     ดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
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บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ

 1. ประธานกรรมการไมเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร 

 2. ประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหนาที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสงหนังสือนัดประชุม

    ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เพ่ือใหกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองในเร่ืองตางๆ

    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝายเทากัน

 4. สนับสนุนใหกรรมการบริษัท เขารวมประชุมผูถือหุน และทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมเพ่ือควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ

    และตอบซักถามของผูถือหุน

 5. สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนำ การดำเนินธุรกิจของฝายบริหารผานกรรมการผูจัดการใหญ แตจะไมเขาไปกาวกายงานประจำหรือ

    ธุรกิจประจำวันที่ฝายบริหารโดยกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรับผิดชอบ

 6. มีบทบาทท่ีสำคัญในการสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เชน การแสดงตน งดออกเสียง ลงมติ

    และการออกจากหองประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 7. สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย

    และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 8. รับผิดชอบในฐานะผูนำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ  

    ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กำหนดไว

 9. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ใหเพียงพอเพ่ือใหกรรมการอภิปรายประเด็นตางๆ ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการ  

    หรือกำกับใหการเสนอชื่อเรื่องเขาสูวาระการประชุมไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิผล สงเสริมใหใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ

    และเชิญผูบริหารเปนผูใหขอมูลที่จำเปนประกอบการพิจารณาดัดสินใจไดอยางเหมาะสม

 10. สื่อสารขอมูลสำคัญตาง ๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ

2. เลขานุการบริษัทฯ

 เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และตามขอกำหนด

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  ไดมีมติแตงตั้งนางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศิริพร เสือสกุล อายุ 41  ป

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- ผูสอบบัญชี  และผูสอบบัญชีภาษีอากร 

- Company Secretary Program (CSP) 94/2018 กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ผานการอบรมหลักสูตร  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG23/2015) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ผานการอบรมหลักสูตรดานการตรวจสอบภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

- ผานการอบรมหลักสูตร  ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007, Internal Audit จากบริษัท เอสจีเอส

  (ประเทศไทย) จำกัด

- ผานการอบรมหลักสูตร Business Risk Management for ISO 9001 : 2015 and ISO 14001:2015  with ISO31000 : 2009 Guide line  

- ผานการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coso 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

- ผานการอบรมหลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance”

  จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ประสบการณการทำงาน

2561 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

2551 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)  

2550 - 2551 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ฑีฆา กอสราง จำกัด
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ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 เลขานุการบริษัทมีหนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 

89/15 และมาตรา 89/16 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค

ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

 1. ใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

    ขอบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

    หลักทรัพย และหนวยงานกำกับที่เกี่ยวของ

 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท  รวมถึงประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน

 3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุนใหครบถวน

    ภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย

 4. จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

 5. จัดเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร

 6. ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)  และรายงานประจำป (แบบ 56-2)

 7. ประสาน ติดตามขอมูลจากฝายบริหาร ดานการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน

    รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอ

 8. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและขอกำหนดของ

    หนวยงานทางการ

 9. สงเสริมใหกรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

    เชน การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปละครั้ง และรายงานผลการประเมิน

    ใหคณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป

 10. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัทฯ 

 11. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปผูถือหุน (AGM) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” และผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ตามเกณฑการประเมินใหม 

(ASEAN Corporate Governance Scorecard)

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีภาระหนาที่ในการกำกับดูแล และทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหมีการปฏิบัติที่เหมาะสม

สอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบไดรวมทั้งตอบสนองตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายใหไดรับประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนอยางนอย 3 ทาน และตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ ความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องคุณสมบัติและขอบเขต

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย

 2. พิจารณาเสนอชื่อผูสอบบัญชีฯ และคาตอบแทน

 3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 5. พิจารณาสอบทานในเรื่องตาง ๆ  ใหเปนไปตามขอกำหนดและระเบียบ
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ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก  

    และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให

    ผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวาจำเปนและเปนเร่ืองสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

 2. พิจารณาสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework :

    COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล

    ท่ียอมรับโดยท่ัวไป โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน

 3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง

    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

    และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการปองกันภายในองคกร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทฯ

    ที่เกี่ยวกับการแจงเบาะแสและการรับขอรองเรียน

 6. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่นตามที่ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจสอบและประเมินแลว

    เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบตาง ๆ ในการตอตานการคอรรัปช่ันตามท่ีไดรายงานไว ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสริม

    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเปน

    อิสระ ความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณของบุคลากร

    ที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม

    อยางนอยปละครั้ง

 8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี

    ความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงใหความเห็นถึงความจำเปนและ

    ความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกลาว โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย

 10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดยประธาน

    คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย

  10.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

  10.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  10.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

        หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

  10.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  10.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  10.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

  10.7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)

  10.8. รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

        จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย

ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง
1. ดร.ธรรมนูญ           อานันโทไทย

2. ดร.บุญญาบารมี       สวางวงศ

3. นางนารถฤดี      ธรรมวัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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 11. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

 12. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจำเปนในเร่ืองตาง ๆ รวมถึงการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษา

     ทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวาจำเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสำเร็จลุลวงดวยดี

 13. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทำ

     ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ในมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305

     มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจพบและรายงานใหทราบ

     และใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล การตรวจสอบในเบื้องตนแก คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

     หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ

     อันควรสงสัยที่ตองแจงและวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำกับ

     ตลาดทุนประกาศกำหนด

 14. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

     อยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

     เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  14.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

  14.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

  14.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

        กับธุรกิจของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะประกอบดวยกรรมการรวมแลวไมเกิน 5 คน โดยกำหนด

ใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองเปนกรรมการอิสระทั้งนี้ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูความชำนาญดานการ

บริหารความเสี่ยง   

 ในป 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยไดพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

  1. พิจารณากระบวน และ แผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภายใน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือสามารถบริหารจัดการใหระดับความเส่ียงลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการใชงบประมาณในการจัดการภายในเพื่อลดความเสี่ยงอยางเหมาะสม

  2. พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในรายละเอียด พรอมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และติดตามผลการดำเนินงาน

เพื่อลดความเสี่ยงนั้น เชน ความเสี่ยงจากขอพิพาททางกฎหมาย ความเสี่ยงดานระบบปฏิบัติการและสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงจากขอจำกัด

ทางดานการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม ความเสี่ยงดาน การขนสง ความเสี่ยงดานบริหารการตลาด และความเสี่ยงดานการเงินและสภาพคลอง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ทาน ประกอบดวย

ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง
1. นพ.ดร.วิชาญ            วิทยาศัย

2. ดร.ธรรมนูญ             อานันโทไทย

3. ดร.บุญญาบารมี          สวางวงศ

4. นายสุวัฒน         เหลืองวิริยะ

5. นายสุทัศน         บุณยอุดมศาสตร

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสุทัศน     บุณยอุดมศาสตร เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

 3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงเพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีสำคัญ และดำเนินการใหม่ันใจไดวาองคกรมีการจัดการความเส่ียง

    อยางเพียงพอและเหมาะสม

 4. นำเสนอความเส่ียงในภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพ่ือการจัดการความเส่ียงดานตาง ๆ  

    ที่สำคัญใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ 

 5. ใหคำแนะนำกับบริษัทฯ ในดานงานบริหารความเส่ียง และการพิจารณาแกไขขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหาร

    ความเสี่ยง

 6. ใหมีอำนาจแตงตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัทฯ 

 7. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

5. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. คณะกรรมการบริษัท 

ไดแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง 

ใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร 

นโยบายวาดวยความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ในดานการกำหนดความหลากหลายในโครงสราง

ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ชวยเสริมสรางความสมดุลดานความคิด ดานคุณภาพการทำงาน รวมถึง

ประสิทธิภาพดานการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ 

ความรูความเช่ียวชาญหลากหลาย ท่ีสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ  มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  

มีภาวะผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ โดยไมจำกัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานอื่น

นโยบายการสรรหากรรมการ

 บริษัทฯ  ใหความสำคัญกับบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ มีประวัติการทำงานท่ีดี และมีภาวะผูนำวิสัยทัศนกวางไกล 

รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ อันเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการ

ของบริษัทฯ นอกจากน้ี ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาถึงทักษะจำเปนท่ียังขาดเพ่ือกำหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการที่ตองการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยวิธีการสรรหากรรมการที่เปนทางการและโปรงใส โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ

 2. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสรางกรรมการใหมีความเหมาะสมกับความจำเปนเชิง

    กลยุทธของบริษัทฯ

 3. พิจารณากำหนด ความรู ความสามารถ และประสบการณของกรรมการท่ีจะสรรหาใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของบริษัท 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหนง

    กรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ หรือกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติมโดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

    คาตอบแทนเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ มายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ และเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

    พิจารณาเห็นชอบ

 6. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
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นโยบายการกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ / กรรมการผูจัดการ / ผูบริหาร

คาตอบแทนคณะกรรมการ

 บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวนั้น เพียงพอที่จะ

จูงใจใหกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปรงใส สราง

ความมั่นใจใหแกผูถือหุน

คาตอบแทนกรรมการผูจัดการ 

 คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการจะพิจารณาเปนประจำทุกปโดยเปนไปตามหลักการและนโยบายคาตอบแทน ที่คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน คาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัสประจำป และผลตอบแทนจูงใจ

ในระยะยาว ซ่ึงจะตองสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติ ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัทฯ 

คาตอบแทนผูบริหาร

 คาตอบแทนของผูบริหาร จะพิจารณาเปนประจำทุกปโดยกรรมการผูจัดการ ซ่ึงเปนไปตามหลักการและนโยบาย ท่ีคณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำหนด 

 ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยในปจจุบันประกอบดวย

กรรมการ 4 คน ซ่ึงตองมีกรรมการอิสระเกินกวาก่ึงหน่ึง ท้ังน้ี ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูท่ีมีความรูความสามารถหรือความเช่ียวชาญ

ในดานการบริหารงานบุคคล และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ ในป 2561 คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยไดพิจารณา ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 1. พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดยอยอื่น ๆ ของบริษัท ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เพื่อดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 2. พิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและงบประมาณคาตอบแทนสำหรับกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ 

ของบริษัท 

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจำนวน 4 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ 

 2. คัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอช่ือเปนกรรมการในกรณีท่ีตำแหนง

    วางลง เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง

 3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุมและผลประโยชน

    ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งดานการเงิน และอื่น ๆ ตามตกลง

 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำป

 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง
1. ดร.ธรรมนูญ             อานันโทไทย

2. ดร.บุญญาบารมี         สวางวงศ

3. นายอัครวิทย        ขันธแกว

4. นายสุทัศน        บุณยอุดมศาสตร

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
โดยมีนายสุทัศน    บุณยอุดมศาสตร เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

77รายงานประจำป 2561



6. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานดานกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

    ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

 2. สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

    และสิ่งแวดลอมของบริษัท

 3. กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของในกำกับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม

    และสิ่งแวดลอมของบริษัท

 4. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอทุกคร้ังหลังมีการประชุมกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

     ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 5. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท

    เปนประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง

 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

 7. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ตอผูมีสวนไดเสียและ

    สาธารณชน

การประชุมคณะกรรมการ

 1. มีการกำหนดการประชุมประจำทุกไตรมาสไวเปนการลวงหนาตลอดท้ังปโดยไดกำหนดวันประชุมคณะกรรมการลวงหนา และนำเสนอ

    ใหท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุม ท้ังน้ีเพ่ือใหกรรมการทุกคนจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมการประชุมไดอยางมีประสิทธิผล  

    โดยอาจมีการประชุมครั้งพิเศษ กรณีมีความจำเปนเรงดวน

   2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาวาระการประชุม โดยเปดโอกาสให

    กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องตาง ๆ เขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได

 3. เลขานุการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุวาระการประชุม ไวอยางชัดเจนพรอมเอกสารประกอบ

    การประชุมลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม

    ยกเวนในกรณีเปนเรื่องเรงดวนอาจมีการนำสงเอกสารในภายหลัง

 4. เลขานุการบริษัทฯ จัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน ซ่ึงมีรายละเอียด เชน ช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม

    และที่ขาดประชุม สรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย และมติคณะกรรมการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถ

    ตรวจสอบไดโดยเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ไดจัดเก็บรายงานพรอมเอกสารการประชุมอยางเปนระบบและสามารถ

    สืบคนได

 5. กรรมการทุกทานมีขอมูลที่ครบถวน เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ

 6. ประธานกรรมการดำเนินการประชุมโดยกำหนดเวลาท่ีเพียงพอสำหรับฝายจัดการในการนำเสนอขอมูล และสำหรับคณะกรรมการ  

    ในการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปดโอกาสใหกรรมการไดอภิปรายอยางเต็มที่และเปดเผย

ตำแหนง

1. นายอัครวิทย        ขันธแกว

2. ดร.ธรรมนูญ             อานันโทไทย

3. นางนารถฤดี             ธรรมวัน

4. นายสุทัศน        บุณยอุดมศาสตร

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยมีนางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

(แตงตั้งในที่ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2561)

ช�่อ – นามสกุล
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 7. ในการประชุมบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของโดยตรง รวมทั้ง

    จะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

 8. กรรมการทุกคน ถือเปนหนาที่ที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเวนมีเหตุจำเปน

 9. ในวาระลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถือมติของเสียงขางมาก โดยนับกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการ

    ที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธาน

    ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนอันชี้ขาด

 10. บริษัทฯ ไดกำหนดจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ไมนอยกวา 1  

     ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

 11. คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารประชุมระหวางกันเปนประจำอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหกรรมการ

     ท่ีไมเปนผูบริหารไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นตาง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ

ในป 2561  กรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการตางๆ สรุปไดดังน้ี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป ดวยเห็นวาความมีประสิทธิผลของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค

สำคัญเพื่อชวยใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตละทาน และคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ไดสอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ในปท่ีผานมา ตลอดจนไดชวยปรับปรุงในการทำหนาท่ีของท้ังคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดยอยใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในดานตาง ๆ คือ   

  1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

  2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  3) การกำหนดกลยุทธ

  4) การกำกับดูแล  

  5) การประชุมคณะกรรมการ  

  6) การทำหนาที่ของกรรมการ  

  7) ความสัมพันธกับฝายจัดการ  

  8) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

หมายเหตุ :  1. นางสาวณัฐพรรณ    เหลืองวิริยะ     เขาดำรงตำแหนง วันที่ 11 สิงหาคม พ .ศ. 2561 

 2. นางทัศนีย            ทองดี           ลาออกจากตำแหนง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561      

รายช�่อ กรรมการ
กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม (CG & CSR)

ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2561 (AGM)

1. นพ.ดร.วิชาญ           วิทยาศัย

2. นายอัครวิทย       ขันธแกว

3. ดร.ธรรมนูญ            อานันโทไทย

4. ดร.บุญญาบารมี        สวางวงศ

5. นางนารถฤดี       ธรรมวัน

6. นายสุวัฒน       เหลืองวิริยะ

7. นายวรดิศ       ธนภัทร

8. นายสุทัศน       บุณยอุดมศาสตร

9. นางทัศนีย              ทองดี

10. นางสาวณัฐพรรณ    เหลืองวิริยะ
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 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในดานตางๆ คือ  

  1) ความพรอมของกรรมการ  

  2) ความเปนอิสระ

  3) การกำกับดูแลกิจการ

  4) ความพรอมในการเปนกรรมการ และคุณสมบัติ

  5) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

  6) การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

  7) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน               

  8) การประชุมคณะกรรมการ  

  9) อื่น ๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของคณะกรรมการชุดยอย อาทิ  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวางปที่ผานมา เพื่อสามารถนำมาแกไข

และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  

โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป ผานการเสนอโดย

เลขานุการบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคลมีความถูกตอง

ครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทฯ ไดใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแนวทางในการประเมินผล  

 2. เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังหมด แลวจะทำการสรุปผลคะแนนและนำเสนอตอคณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

และนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลตอไป 

 ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำป 2561 สรุปไดวา คณะกรรมการแตละชุดมีการปฏิบัติหนาที่ครบถวนและมีประสิทธิผล

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

 1. บริษัทฯ สงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรู แกคณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน 

เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

 2. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีคูมือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือใหทราบถึงเกณฑท่ีสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมทั้งนโยบายและขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินบทบาท

ในการกำกับดูแลกิจการไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 3. สำหรับกรรมการที่เขาดำรงตำแหนงใหมบริษัทฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และไดพบปะกับผูบริการเพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง

สนับสนุนใหกรรมการใหมไดเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
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การฝกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ไดศึกษาและอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ ถึงหลักการของการกำกับดูแล

กิจการที่ดี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ใหมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ ทั้งนี้ 

เลขานุการบริษัทจะหารือรวมกับกรรมการแตละคน เพ่ือจัดทำโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาความรูใหเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล   

ซ่ึงในป 2561 มีคณะกรรมการไดเขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตาง เชน หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2018)  

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018), หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพ่ือการสรางชาติ (นสช.) รุนท่ี 4 ประจำป 2561, 

หลักสูตร Crypto Asset Revolution  รุนที่ 1  ประจำป 2561 และสัมมนาพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : 

upcoming changes to your financial reporting

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

 กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัทกอนที่จะปฏิบัติหนาที่ การเขารวมปฐมนิเทศนี้มีจุดมุงหวังเพื่อ

ชวยใหกรรมการใหมสามารถรับทราบถึง การบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัท

และผูบริหารจากสายงานตาง ๆ เปนผูบรรยายช้ีแจงใหไดรับทราบ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการบรรยาย และนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ 

ใหกรรมการใหมไดรับทราบในหัวขอดังตอไปนี้

  • กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ)

  • ขอมูลการดำเนินงานและกิจกรรม

  • โครงการสำคัญ

  • การพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ

  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • ความรับผิดชอบตอสังคม

7. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ทาน ดังมีรายนามดังตอไปนี้

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ

 1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมายแผนงานดำเนินการ กลยุทธทางธุรกิจ  

    และงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

 2. พิจารณากล่ันกรอง ติดตามโครงการและโอกาสลงทุนตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ กอนนำเสนอพรอมความเห็นตอ

    คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

 3. พิจารณา ติดตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการเพ่ือรองรับโครงสรางองคกรและแผน

    การรักษาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ใหสอดคลองกับกลยุทธ โดยคำนึงถึงความย่ังยืนของบริษัทฯ

 4. กำหนดโครงสรางองคกร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือกการวาจาง การกำหนดผลประโยชน

    ตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

 5. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจำปของบริษัทฯ     

    เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ

ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง
1. นายสุวัฒน          เหลืองวิริยะ

2. นางสาวจารุวรรณ       โพธิ์แจง

3. นางพรเพ็ญ         เผารัชตพิบูลย

4. นางสาวกมลา           เหลืองวิริยะ 

5. นายสุทัศน              บุณยอุดมศาสตร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

โดยมีนางพรเพ็ญ  เผารัชตพิบูลย  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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 6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใชจายเงินลงทุน

    ที่สำคัญเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ  

 7. อาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็น

    สมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำนาจนั้น ๆ ได

 8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 ท้ังน้ี การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยหรือการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทำการ

แทนในกรณีดังกลาวรวมทั้งรายการที่กำหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจำหนายไป

ซ่ึงสินทรัพยท่ีสำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเพ่ือใหสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

8. ผูบริหาร

คุณสมบัติของผูบริหาร

 ผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง

เพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชนและเปนบุคคลที่มีชื่ออยูใน

ระบบขอมูลรายช่ือผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี ทจ. 19/2553 เร่ือง หลักเกณฑการแสดงช่ือบุคคล

ในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแล และใหคำแนะนำตาง ๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ในแตละวัน

 2. เขาดำเนินการหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก

    คณะกรรมการบริษัท 

 3. เปนผูมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบขอตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุม

    คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

 4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อ

    รักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร

 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละวันเพื่อเตรียมตัวและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปจจัย

    ภายนอกและปจจัยภายใน 

 6. มีอำนาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เชน การซื้อขาย การจัดหามาซึ่งวัตถุดิบ

    เพื่อการผลิต คาใชจายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจำหนายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพยสินและบริการ

    เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจชวง ในการดำเนินการดังกลาวขางตนเพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการ

    ดำเนินงานของบริษัทฯ

 7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของจำเปนและเปนการดำเนินธุรกรรม

    ทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ

ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง
1. นายสุวัฒน            เหลืองวิริยะ

2. นางสาวกมลา         เหลืองวิริยะ

3. นายสุทัศน      บุณยอุดมศาสตร

4. นางสาวณัฐพรรณ     เหลืองวิริยะ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 

และรักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติงาน

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร
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 8. ดำเนินกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ

 9. ตองไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทำเพื่อ

    ประโยชนตน หรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบและไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหประกอบกิจการน้ัน ๆ ได

 10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนครั้งคราว

   โดยอำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่มีสวน

ไดเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามที่กำหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอำนาจของกรรมการผูจัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาว

ไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกลาว นิติกรรมนั้นจะตองนำเสนอเพื่อใหได

ความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือนำเสนอไปยังคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามท่ีกำหนด

ไวในขอบังคับของบริษัท  และตามกฎหมายตอไป

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทำหนาที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางเครงครัด ซ่ือสัตย สุจริต 

และรักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน ไมทำการใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุม

โดยหนาที่และความรับผิดชอบประกอบดวย

 1. บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 2. พิจารณาทบทวนวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ  เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ 

 3. จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำ

    รายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทตองการ

 4. จัดหาขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัทฯ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงขอมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทตองการ

 5. มอบอำนาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยูในขอบเขตท่ีเปนไปตามระเบียบขอกำหนด 

    หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ไดกำหนดไว

 6. เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดตอกับบุคคลภายนอก

 7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ

 กรรมการบริษัทฯ ที่ไมใชผูบริหารมีหนาที่ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจำทุกป ซึ่งในแตละป

คณะกรรมการบริษัทฯ จะวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการในรอบปท่ีผานมา ท้ังน้ี กรรมการผูจัดการจะตองนำเสนอผลการดำเนินงาน

ในดานตาง ๆ เชน แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาองคกร พรอมท้ังช้ีแจงผลการบริหารจัดการในปจจุบัน ท้ังในแงของผลสำเร็จและ

อุปสรรค รวมถึงความสามารถในการขยายโอกาสและการแขงขันทางธุรกิจ นโยบายดานสังคมและส่ิงแวดลอม และการตอบสนองตอนโยบาย

ของรัฐบาลในดานตาง ๆ เปนตน

9. การสรรหากรรมการและผูบริหาร

 1. การสรรหากรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที่ดานการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสำหรับ

กรรมการบริษัท ซ่ึงจะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนของกรรมการตามเกณฑท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด รวมท้ังพิจารณาจากปจจัยในดานอ่ืน ๆ 

มาประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน 

เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง (แลวแตกรณี) โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้

  1. กรรมการของบริษัท  ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

ของที่ประชุมผูถือหุน

  2. คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด
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  3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกคราว ใหกรรมการพนจากตำแหนงเปนจำนวนหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการที่จะพนจากตำแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจำนวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม 

แตไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น 

ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการผูที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนงโดยกรรมการซึ่งพนจาก

ตำแหนงแลวนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

  4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูคัดเลือก และสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

กิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอ ตอที่ประชุม      ผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  5. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

     5.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

     5.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคนเปนกรรมการก็ได 

            5.3 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการ

       ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

       เทากันเกินจำนวนกรรมการ ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด

  6. ในกรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

     คาตอบแทนทำการคัดเลือกและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปน

     กรรมการแทนตำแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้น

     จะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู

     ของกรรมการ ซึ่งตนเขาแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่

     ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

  7. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

     สามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

     จำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 2. การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

     คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 

โดยจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี

 (1) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย

  (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ

  (3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง 

และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทยอย

  (4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

  (5) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณดาน

การบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทำหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได รวมท้ังคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม 

เปนตน สำหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับมาดำรงตำแหนงใหมได
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กรณีท่ีตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คัดเลือกและนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบเพื่อให

กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตำแหนงไดเพียงวาระ

ท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน

 3. การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงที่มาจาก

สายงานตาง ๆ รวมแลวไมเกิน 5 คน โดยกำหนดใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตองเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัทฯ และกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยองคประชุม              

ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน เขารวมประชุม

 4. การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท  เปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการไมเกิน 4 คน 

โดยกำหนดใหประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัท  และกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจำนวนไมนอยกวา 3 คนเขารวมประชุม

 5. การสรรหากรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท  เปนผูแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท  และบริษัทยอยท่ีสามารถ

บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท  และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

 6. การสรรหาผูบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารจากบุคลากรที่มี

ประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ

10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความ

สอดคลองกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบริหารแตละทาน 

โดยบริษัทฯ ใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และเปนอัตราท่ีแขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน

เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว   ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่ม

ที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กอนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  โดยกำหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทน

ที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

 10.1 คาตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลสอดคลองกับ

ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. ที่อยูในอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงไดเทียบเคียงกับคาเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว โดยกำหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดขออนุมัติคาตอบแทน

กรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ดังนี้
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1. คาตอบแทนท่ีเปนเบ้ียประชุม

 เบ้ียประชุมกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินดังน้ี

  เบ้ียประชุมกรรมการ กำหนดจายเปนรายคร้ังในอัตราดังน้ี

  ประธานกรรมการบริษัท 20,000  บาท/คร้ัง   

  กรรมการบริษัท ทานละ 10,000 บาท/คร้ัง  

 เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจายเปนรายคร้ังในอัตราดังน้ี

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คร้ัง   

   กรรมการตรวจสอบ ทานละ  10,000 บาท/คร้ัง 

2. คาตอบแทนท่ีเปนเงินโบนัส

 กำหนดคาตอบแทนท่ีเปนเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2560 เปนจำนวนเงินไมเกิน 3,600,000 บาท (สามลานหกแสนบาทถวน) 

และเบี้ยประกันสุขภาพกลุมในวงเงินไมเกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความเกี่ยวโยงของ

ผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรเงินโบนัส 

3. คาตอบแทนอื่น

 -ไมมี-

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในป 2561

 10.2 คาตอบแทนผูบริหาร

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาและกำหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานในปที่ผานมาซึ่งเชี่ยมโยงกับดัชนีวัดผลสำเร็จ ทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน

ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผลการสำรวจคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีโครงสราง

คาคอบแทนที่เหมาะสมกับงานและสามารถแขงขันได

รายช�่อ คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท

โบนัส รวมสุทธ�

1. นพ.ดร.วิชาญ           วิทยาศัย

2. นายอัครวิทย       ขันธแกว

3. ดร.ธรรมนูญ            อานันโทไทย*

4. ดร.บุญญาบารมี        สวางวงศ*

5. นางนารถฤดี       ธรรมวัน*

6. นายสุวัฒน       เหลืองวิริยะ

7. นายวรดิศ       ธนภัทร

8. นายสุทัศน       บุณยอุดมศาสตร

9. นางสาวทัศนีย          ทองดี

10. นางสาวณัฐพรรณ    เหลืองวิริยะ

รวม

80,000

40,000

120,000

80,000

80,000

40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

540,000

654,545.40

490,909.05

490,909.05

327,272.70

327,272.70

327,272.70

327,272.70

327,272.70

327,272.70

-

3,599,999.70

734,545.40

530,909.05

610,909.05

407,272.70

407,272.70

367,272.70

367,272.70

367,272.70

347,272.70

20,000

4,139,999.70

รายละเอียดคาตอบแทน

หมายเหตุ :   1. * รวมคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นางทัศนีย  ทองดี  ลาออกจากตำแหนงกรรมการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 3. นางสาวณัฐพรรณ   เหลืองวิริยะ   เขาดำรงตำแหนงกรรมการตั้งแตวันที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2561

86 Annual Report 2018



รายละเอียด

หมายเหตุ :   BWG หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน), AKP หมายถึงบริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน), BWC  หมายถึง  บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด  

BME หมายถึง บริษัท เบตเตอร มี จำกัด, ETC หมายถึงบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด, BWT หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด

 คาตอบแทนรวมของคณะผูบริหาร (กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ) ในป 2561

เปนเงินรวมท้ังส้ิน 15,843,434 บาท

11. บุคลากร

 พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสำคัญย่ิงในการขับเคล่ือนบริษัทใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ในการสรางมูลคากิจการ 

และการเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการสรางความสุขในการทำงานและความเชื่อมั่นใหแกบุคลากรและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน บริษัท 

จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่ครอบคลุมองคประกอบทั้งดานการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งดานสังคม สิ่งแวดลอม 

จริยธรรม และการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อมุงมั่นพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมใหแกพนักงานใหมีความ

สอดคลองกับคานิยมองคกร ท่ีตอบสนองทิศทางกลยุทธ เปาหมายการประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวมเปนสำคัญ ท้ังน้ีในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาทดานแรงงานใด ๆ ทั้งสิ้น

 ในป 2561 บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญ  โดยจำนวนพนักงานในป 2561 ของบริษัทและบริษัทยอย  

(ไมรวมผูบริหารระดับสูง) รวมท้ังส้ินจำนวน 938 คน แบงเปนพนักงานบริษัทฯ จำนวน 405 คน และพนักงานของบริษัทยอยจำนวน 533 คน

กราฟแสดงจำนวนบุคคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

การจายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 การจายคาตอบแทน

 บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงานใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบาย

เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานอยางเปนธรรมตามความเหมาะสมของตำแหนงหนาที่ 

ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว  การกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญ

ของคางาน ควบคูไปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

เพื่อใหคาตอบแทนของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันได และสามารถจูงใจผูที่มีความรูความสามารถไวกับบริษัท

ป 2561

เงินเดือน

โบนัส

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

14,070,200

1,087,650

685,584

15,843,434

BWG
(สำนักงาน)

BWG
(ศูนยฯ)

AKP BWT BWC B ME ETC Total

56

92

130

127

140

45

159

11

5

9

29

41

78

16

597

341
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 สำหรับการกำหนดคาตอบแทนพนักงานแรกเขาท่ียังไมมีประสบการณ อัตราคาจางแรกเขาจะเปนไปตามโครงสรางคาจางของบริษัท

เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน และสำหรับพนักงานแรกเขาที่มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาคาตอบแทนตามประสบการณเฉพาะที่ตรงกับ

ตำแหนงงานน้ัน ๆ รวมกับระยะเวลาของประสบการณทำงาน และเทียบเคียงกับคาตอบแทนของบุคคลภายในบริษัทท่ีมีสถานะและตำแหนงเดียวกัน 

รวมท้ังพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนของบริษัทอยางเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณประกอบธุรกิจของบริษัทรวมดวย ท้ังน้ี การจาย

คาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และ โบนัส ซ่ึงจะผันแปรตามตำแหนงงาน และผลการปฏิบัติงาน

ในแตละปของแตละบุคคล คาทำงานลวงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด  และคาใชจายเดินทางในกรณีที่มีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

และที่ไมเปนตัวเงิน เชน สวัสดิการตาง ๆ 

 สวัสดิการพนักงาน

 เพ่ือใหพนักงานมีหลักประกันท่ีดีมีความม่ันคง ม่ันใจ และพรอมอุทิศตนใหกับการสรางสรรคผลงานท่ีดีท่ีสุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ 

บริษัทไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด และจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด ไดแก สวัสดิการชวยเหลือกรณี

ประสบสาธารณภัย สวัสดิการเก่ียวกับการประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจำป สวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีมรณกรรม  

สวัสดิการเงินชวยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ท้ังน้ีเกณฑในการกำหนดสวัสดิการตาง ๆ เปนไปตามระเบียบ

และคำสั่งที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ สำหรับการจัดสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและเสริมสราง

ความมั่นคงในชีวิต ใหแกพนักงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวหลังเกษียณอายุอยางเปนรูปธรรม

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการและผูบริหารระดับสูง) ป 2559 - 2561

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรสำคัญที่จะทำใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางชัดเจนเปนระบบ และตอเนื่องโดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธเปาหมาย 

และตัวช้ีวัดดานการพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเรงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงาน เพื่อใหสามารถรองรับตอการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท อยางตอเนื่อง ดวยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับรวมถึง

ความพรอมของบุคลากรท่ีจะดำรงตำแหนงสำคัญในอนาคตดวยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เชน การจัดอบรมท้ังภายในและภายนอก การฝกอบรม

โดยลงมือปฏิบัติ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาพนักงานใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนงงานในปจจุบัน รวมถึงพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพ

ทั้งในดานทักษะวิชาชีพ และภาวะผูนำเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับความกาวหนาในอาชีพใหแกพนักงานสามารถเติบโตควบคูไปกับองคกร 

อีกดวย

รายละเอียด ป 2559 ป 2560 ป 2561

เงินเดือน

โบนัส

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวม

110,463,510

6,245,350

2,621,955

119,330,815

84,743,412

7,270,324

2,723,625

94,737,361

81,110,695

7,781,177

2,097,933

90,989,805
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน อีกท้ังยังมีความเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวาเปนปจจัยสำคัญในการเพ่ิมมูลคา และผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน และผูเก่ียวของ

ทุกฝายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงไดกำหนดและใหความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการ

บริหารกิจการของบริษัทฯ คุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน สงเสริมใหผูถือหุนไดเขามามีสวนรวม ในการควบคุม

ดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ กำหนดใหมีการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหกิจการของบริษัทฯ  มีความม่ันคงและกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณ

ในการทำธุรกิจ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการนั้นไดกำหนดใหมีการจัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบาย

การกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป เพื่อเปนการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคลองกับหลักการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ไดจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับบริษัทฯ 

ทั้งคณะกรรมการ คณะผูบริหาร และพนักงาน ไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดจัดทำ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยไดรวบรวมไวในคูมือฉบับดังกลาวอีกดวย เนื่องดวยบริษัทฯ ตองการที่จะสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใสตรงไปตรงมา เปนไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสูการขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาของตนอีกดวย

 จากการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีตอ

ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเน่ือง สงผลใหในป 2561 บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานท่ีกำกับดูแล และจากองคกรตางๆ ดังน้ี 

  • คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ

ผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ( AGM Assessment Program ) ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investor Association) อยูในระดับ 

“ดีเยี่ยม”

  • ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2561 (CGR 2018) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย( Thai Institute of Directors – IOD ) บริษัทไดรับการประเมินผลจากการสำรวจในโครงการดังกลาวในคะแนนระดับ “ดีเลิศ”

  • รางวัล SET Sustainability Awards ประเภทรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (หุนยั่งยืน) โดย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  • ประกาศนียบัตร ESG 100 ป 2018 บริษัทจดทะเบียน 683 บริษัท และเปน 1 ใน 100 ท่ีมีความโดดเดนดานส่ิงแวดลอม 

สังคมและธรรมาภิบาล ( Environmental, Social and Governance )

 ในป 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดออกหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 

(Corporate Governance Code : “CG Code ป 2560”)  เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใชในการกำกับดูแลใหกิจการ

มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นาเชื่อถือสำหรับผูถือหุน และเพื่อประโยชนในการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ซึ่งหลักปฏิบัติสำหรับ

คณะกรรมการบริษัท 8 ขอหลัก คือ

  1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

  2. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

  3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

  4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

  5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

  6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

  7. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

  8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีมติพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มาปรับใชโดยไดพิจารณา

และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในฐานะผูนำองคกร (Governing Board) และกรรมการท้ังหมดไดพิจารณานำหลักปฏิบัติดังกลาว โดยรายละเอียด

ครอบคลุมถึงประโยชนและความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใชสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืนเปนอยางดีแลว  

อยางไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาและออกมาตรการ

ทดแทนที่เหมาะสม รวมถึงไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวนเปนประจำทุกป ซึ่งบริษัทไดเปดเผย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไวบนเว็บไซตเพ่ือการส่ือสารภายนอกองคกรและเผยแพรเพ่ือการส่ือสารใหพนักงานในองคกรรับทราบ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยืดถือและใหความสำคัญกับการดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ซ่ึงครอบคลุมหลักการของ OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) ทั้ง 5 หมวด มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึง

สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย โครงสราง บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ  

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงานและการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ  5 หมวดมีดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)

 บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับผูถือหุนในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยและเจาของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผานคณะกรรมการบริษัท

ที่ผูถือหุนไดแตงตั้งใหทำหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการ

สนับสนุนสงเสริม และอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน อันไดแก

  • สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

  • สิทธิในการไดรับขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองครบถวน เพียงพอทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจเพ่ือติดตาม

    การดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไมมีนโยบายในการท่ีจะกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการส่ือสารระหวางกันของผูถือหุนทุกๆ ราย

  • สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะการซักถามในการประชุม ผูถือหุน และรวมพิจารณา

    ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญตาง ๆ ของบริษัท

  • สิทธิในการแตงตั้ง ถอดถอนกรรมการ

  • สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

  • สิทธิในการไดรับสวนแบงผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน

  • สิทธิในการไดรับใบหุน โอนหุน  การรับซื้อหุนคืน อยางเทาเทียมกันในนามบริษัท

  • สิทธิในการกำหนดหรือแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ และหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท

  • สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไวในกฎหมายกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมถึงขอบังคับของบริษัท

 และนอกจากการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานแลว บริษัทฯ ยังไดดูแลและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม เชน การใหขอมูล

ท่ีสำคัญท่ีเปนปจจุบันผานเว็บไซต และการจัดใหผูถือหุนเขาเย่ียมชมกิจการ และไมไดมีการดำเนินการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนแตอยางใด

การจัดประชุมผูถือหุน

 ในป2561 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561 ซ่ึงบริษัทไดดำเนินการเก่ียวกับ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสิทธิของผูถือหุน ดังนี้

1. การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน

 1.1 บริษัทสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

และออกเสียงลงคะแนนอยางเต็มที่

 1.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พรอมประกาศหลักเกณฑที่กำหนด และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทที่

www.betterworldgreen.com เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยสามารถเสนอเร่ืองมายังบริษัทไดต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2561
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 1.3 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีมีขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระ ตลอดจนขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตัดสินใจในท่ีประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ใหกับผูถือหุนทุกรายไดรับทราบ เพื่อพิจารณารายละเอียดเปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก

ผูถือหุนทางไปรษณียเม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2561 ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 มีวาระเพ่ือนำเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติไดแก

  • การอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  • การอนุมัติการจัดสรรกำไรสิทธิ เพ่ือจายเงินปนผลและสำรองตามกฏหมาย

  • การอนุมัติการจายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ

  • การอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

  • การอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการ 

  • การอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี  และการกำหนดคาตอบแทน

  • อนุมัติการลดทุน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  • อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate)

  • อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ

 1.4 บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ไวในเว็บไซตของบริษัทที่ www.betterworldgreen.com   

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขามาศึกษาขอมูลลวงหนาอยางเพียงพอกอนวันประชุม

ผูถือหุนไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุม

 1.5 บริษัทไดเปดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2561 โดยสามารถสงคำถามลวงหนาไดที่ ฝายเลขานุการบริษัท บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130 

(มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ อีเมล : siriphorn.s@bwg.co.th  

 1.6 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสะดวก

เขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอ่ืนใด หรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทไดแตงต้ังข้ึนเปนผูรับมอบอำนาจแทน เพ่ือเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

 1.7 บริษัทอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มท่ี โดยบริษัทไดใช  หองพาวิลเล่ียน  

ช้ัน 8 โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรวิงส คอนเวนช่ัน เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 เปนสถานท่ี

จัดประชุม ซ่ึงเปนสถานท่ีกวางขวางเพียงพอสำหรับรองรับผูถือหุน และสะดวกตอการเดินทาง รวมท้ังไดจัดเตรียมของวางและเคร่ืองด่ืมไวรองรับ

ผูเขารวมประชุมฯ อยางเพียงพอ

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมสามัญผูถือหุน

 2.1 บริษัทจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอสำหรับการประชุมผูถือหุน ทั้งการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเขารวม

ประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแตละวาระเพื่อใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ  

โดยบริษัทใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง  และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมฯ  

แมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว สามารถออกเสียงลงคะแนนไดในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปน

องคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขารวมประชุมฯ เปนตนไป ในป 2561 บริษัทฯ ใชโปรแกรมการจัดประชุมของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

 2.2 บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง และเพ่ือความสะดวกในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ ไดจัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแตละระเบียบวาระ สำหรับการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะระเบียบวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ 

ใหสิทธิผูถือหุนในการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  รวมทั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทำหนาที่เปนสักขีพยานในการนับ

คะแนนเสียง และจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายทำหนาที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปรงใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 

และเปดเผยใหที่ประชุมทราบ พรอมบันทึกไวในรายงาน การประชุม

 2.3 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมฯ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด กรรมการทุกทาน รวมทั้งผูบริหารระดับสูง 

ตลอดจนผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมฯ อยางพรอมเพรียงกัน โดยกอนเริ่มประชุมประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหนาที่เปน

ประธานในที่ประชุมฯ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ ชี้แจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมฯ ทั้งหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน เปนตน
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 2.4 การประชุมฯ ไดดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระตามท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีสงใหผูถือหุนลวงหนา โดยไมมี

การเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระดังกลาว และไมมีการขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมฯ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

 สำหรับกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุมฯ น้ัน บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุมฯ 

และในการประชุม หากกรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาระเบียบวาระใดประชุมธานในที่ประชุมฯ จะแจง

ใหที่ประชุมทราบกอนการพิจารณาระเบียบวาระดังกลาว  โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมฯ ในระเบียบวาระนั้น ๆ 

 2.5 ประธานในที่ประชุมฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมฯ 

กอนจะลงคะแนนเสียงและสรุปมติท่ีประชุมของแตละระเบียบวาระ โดยไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นท่ีสำคัญไวในรายงานการประชุมฯ 

เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบภายหลังได  

3. การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังการประชุมสามัญผูถือหุน

 3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติทีประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงไมชวงเย็นของวันประชุมฯ โดยแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ของ ตลท. และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ

 3.2 บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

โดยไดบันทึกรายช่ือและตำแหนงของกรรมการท่ีเขารวมประชุม วิธีการลงคะแนน ความเห็นของผูถือหุน คำช้ีแจงของกรรมการ รวมท้ังมติท่ีประชุม

ไวอยางชัดเจนซ่ึงแยกเปนคะแนนท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และนำสง ตลท. ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (www.setportal.set.or.th) 

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 3.3 จัดใหมีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ บนเว็บไซตของบริษัทฯ

 3.4 หลังจากท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผล บริษัทฯ ไดแจงมติท่ีประชุม รวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบ

ผานระบบการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประสานงานกับบริษัทฯ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

เพ่ือใหม่ันใจวาผูถือหุนไดรับสิทธิเงินปนผลอยางถูกตองครบถวน ท้ังน้ี บริษัทไดกำหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลภายหลัง

จากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติไมนอยกวา 5 วันทำการ ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพยเสนอแนะ

 3.5 นำขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรับจากผูถือหุนและผูตรวจสอบในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทาง

แกไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผูถือหุนอยางตอเนื่อง

 จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผูถือหุนอยางตอเน่ือง ทำใหในป 2561 บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ

ผูถือหุน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting-AGM) ประจำป 2561 

ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

 บริษัทเคารพในสิทธิตางๆ ท่ีผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันมีอยูตามกฎหมาย และ/หรือตามขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตอ

ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูถือหุนน้ันจะเปนผูถือหุนรายยอยหรือชาวตางชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนรายใหญ และไมคำนึงถึง

เพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผูถือหุนนของบริษัททุกรายมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ

และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทียมกันดังนี้

1. การปฏิบัติที่เทาเทียมกัน

 1.1 ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผูถือหุนทุกราย กลาวคือ ไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย

ไมไดแจงใหผูถือหุนอื่นทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลของระเบียบวาระการประชุมกอนลงมติ ทั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัทฯ 

ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่เปนการจำกัดสิทธิของ           

ผูถือหุนรายอื่น

 1.2 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนประจำป รวมทั้งเสนอชื่อผูมี

คุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนกรรมการ โดยประกาศใหทราบผานชองทางของ ตลท. และบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 

ซ่ึงบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหแกผูถือหุนเสนอวาระและช่ือกรรมการลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2561 ท้ังน้ี       

ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุนไมนอยกวารอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระและ 

ชื่อกรรมการได ทั้งนี้ ในรอบป 2561 ไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ
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 1.3 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดบริษัทฯ ไดจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุน

แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 1.4 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอื่น 

กรรมการอิสระ หรือกรรมการผูจัดการเขารวมประชุมแทน โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนดเพ่ือใหผูเขาประชุม

และออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเง่ือนไข ท้ังน้ีในกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับผูอ่ืน บริษัทฯ จะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะ

เสมือนเปนผูถือหุนทานหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปดเผยหนังสือมอบฉันทะพรอมรายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ บนเว็บไซตของ บริษัทฯ 

ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน

 1.5 เน่ืองจากผูถือหุนสวนใหญท่ีมาเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนเปนคนไทย ดังน้ันในการประชุมผูถือหุนจึงดำเนินการเปนภาษาไทย 

แตเพื่อประโยชนในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนชาวตางชาติ บริษัทฯ จึงไดจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. มาตรการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทและความขัดแยงทางผลประโยชน 

 2.1 บริษัทมีการเก็บรักษาขอมูลภายในรวมทั้งมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน

ใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบซ่ึงเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอ่ืน เชน การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน การนำขอมูลภายในไปเปดเผย

กับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกรรมการและผูบริหารซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน  โดยไดมีการกำหนดเร่ืองการรักษาผลประโยชน

และความลับของบริษัทไวในคูมือนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท และกำหนดเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท การใชขอมูลภายใน

และความขัดแยงทางผลประโยชนไวในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝาฝนอีกดวย โดยกรรมการ ผูบริหาร  

และพนักงานไดลงนามรับทราบถึงขอกกำหนด ดังกลาว ทั้งนี้บริษัทกำหนดมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

กอนการประกาศแจงขาวงบการเงินแตละไตรมาส อยางนอย 30 วัน และ 3 วันหลังจากเผยแพรขอมูลดังกลาว

 ทั้งนี้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทของกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารรายงานเปลี่ยนแปลง 

การถือหลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่การกำหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535 

และไดบรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารไวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการเปดเผย

การถือครองหลักทรัพยไวในรายงานประจำป 

 2.2 บริษัทกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร โดยใหคณะกรรมการและผูบริหาร

เปดเผยขอมูลการมีสวนไดสวนเสียของตนและผูท่ีเก่ียวของ โดยแนวทางดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และขอกำหนดท่ีเก่ียวของ  

รวมท้ังกรรมการและผูบริหารตองรายงานขอมูลสวนไดสวนเสียมายังบริษัททุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษัทกำหนดใหเลขานุการบริษัทเปน

ผูรับผิดชอบในการติดตามขอมูลดังกลาว

 2.3 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดแนวทางเพ่ือไมใหกรรมการ หรือผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเก่ียวของเขารวมกระบวนการ

ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเก่ียวของดังกลาว  โดยกอนเร่ิมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง 

ประธานกรรมการจะแจงใหกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น ๆ แจงตอที่ประชุม และกรรมการทานนั้นจะออกจากหองประชุม และไมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกลาว 

 2.4 บริษัทมีโครงสรางการถือหุนแบบไมซับซอน และรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเปนการทำรายการตามธุรกิจปกติ 

 2.5 บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เชน หลักเกณฑการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หลักเกณฑการไดมาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน

3. การเปดเผยขอมูลสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เพื่อความโปรงใสและปองกันปญหา

การขัดแยงของผลประโยชน ดังนี้

 3.1 กรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา เม่ือกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุนในกิจการใด ๆ 

ซ่ึงอาจมีผลประโยชนหรือเกิดความขัดแยงกับบริษัทฯ มีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษัททำข้ึนหรือเขาถือหลักทรัพยในบริษัท 

หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสีย จะตองงดเวนจากการรวมอภิปรายใหความเห็นหรือลงคะแนนเสียงอนุมัติใน

รายการดังกลาว
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 3.2 กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังซ่ึงในระเบียบ

วาระดังกลาว มีการแจงใหกรรมการทราบวา กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตลอดจนผูเกี่ยวของตามมาตรา 

258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีหนาที่จัดทำและเผยแพรรายงานการถือหลักทรัพยตลอดจนรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วัน ภายใน 3 วันทำการ (โดยรายงานผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสทาง www.sec.or.th) นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น ตามประกาศ ก.ล.ต.

 3.3 กรรมการและผูบริหารระดับสูงจะตองจัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552  ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 ในป 2561 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไมเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยบริษัทไดมีการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกันและไมพบการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชนแตอยางใด

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)

 บริษัทและคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทไดปฏิบัติ ตามแนวนโยบายการกำกับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกิจการของบริษัทดำเนินไปดวยดีมีความม่ันคง สรางความเช่ือม่ัน และสงเสริม

ใหมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตาง ๆ ท้ังผูถือหุน  พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหน้ี คูแขง ตลอดจนชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม

โดยรวมอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาท่ี  และตอบสนองผลประโยชนท่ี เปนธรรมแกทุกฝาย อีกท้ังยังไดคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการตอตาน

การทุจริต ซึ่งบริษัทไดใหความสำคัญและตระหนักดีวาความรับผิดชอบดังกลาวถือเปนหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

 1. ผูถือหุน : บริษัทฯ ปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม บริหารกิจการ ใหมีความเจริญกาวหนา ม่ันคง และกอ

ใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถวน นอกจากนี้ ไดเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมทั้งเสนอวาระหรือบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการในการประชุมผูถือหุน

 2. ลูกคา : บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุงดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดให

แกลูกคา โดยคำนึงถึงคุณภาพการบริการที่เชื่อถือไดในระดับราคาที่เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงการไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมได

รับอนุญาตซึ่งเปนไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในการปฏิบัติตอลูกคา และคูมือจรรยาบรรณในสวนของความรับผิดชอบตอลูกคา

 3. คูคาและเจาหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้เพื่อใหการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้

ทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรมยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจเพ่ือสรางความเช่ือถือใหกับคูคาและ/หรือเจาหน้ี โดยคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน

หลีกเล่ียงสถานการณท่ี ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมายใด ๆ ดังน้ี

  • บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลงหรือเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีตอคูคาและ/หรือเจาหน้ี อยางเต็มท่ีในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขได บริษัทจะแจงใหคูคาและ/หรือเจาหน้ี ทราบในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล

  • บริษัทตองใหขอมูลอยางเพียงพอ ไมรายงานหรือใหขอมูลที่เปนเท็จ บิดเบือน หรือไมครบถวนแกคูคาและ/หรือเจาหนี้  

ซึ่งอาจมีผลทำใหเกิดความเขาใจผิดและอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ

  • บริษัทตองบริหารเงินทุนเพื่อใหคูคาและ/หรือเจาหนี้มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการ

ชำระหนี้ของบริษัท

  • บริษัทตองไมเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ทางการคากับคูคาและ/หรือเจาหน้ี โดยไมสุจริตหากมีเหตุการณดังกลาว

เกิดขึ้น บริษัทตองทำการแจงรายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวมมือแกไขปญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการปองกันเพื่อมิใหเกิด

เหตุการณดังกลาวอีก

  • การดำเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหน้ี ใด ๆ ตองไมนำมาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมายใด ๆ 

รวมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกัน

 4. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสำคัญกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 5. พนักงาน : คณะกรรมการเล็งเห็นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายสงเสริมความกาวหนาของพนักงาน  

และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ โดยสงเสริมใหมี การฝกอบรมความรูท้ังเฉพาะทางและท่ัวไปเปนประจำอยางสม่ำเสมอ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงานสงเสริมใหพนักงานรักการเรียนรู อยางเปนระบบ รวมถึงใหความสำคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม

และเปนธรรม   
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 ดานการบริหารคาตอบแทน : บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ อยางเหมาะสมและสอดคลองกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยบริษัทใชการประเมินคางานอยางเปนระบบเพื่อจัดกลุมงาน และระดับตำแหนงงานตาม

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีตอองคกร  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจายคาตอบแทนทำการสำรวจรายไดและ

ประโยชนตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกระดับเปรียบเทียบกับตลาดงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อใหมั่นใจ

วาพนักงานมีรายไดและไดรับประโยชนตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม สามารถแขงขันกับตลาดงานภายนอกได

 ดานการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน : บริษัทจัดใหมีสวัสดิการตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพการประกันชีวิต อุบัติเหตุการให

ความชวยเหลือพนักงานที่ ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใหกับบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือกรณี

สมรส เงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เงินคาซื้อของเยี่ยมผูปวย เปนตน

 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานและสวัสดิการ อาชีวอนามัย 

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด มุงสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน

ทุกระดับอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และ

สภาพแวดลอมการทำงานท่ีปลอดภัยถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเร่ืองสุขภาพและใหความรูในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทางกาย

และใจท่ีดีแกพนักงานโดยยึดถือตามมาตรฐานและขอกำหนดตาง ๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานท่ีเปนสากล นอกจากน้ี 

บริษัทยังไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพซึ่งไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพนักงานหลังเกษียณอายุการทำงาน

 ดานการพัฒนาบุคลากร : บริษัทสนับสนุนและลงทุนดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอยางเปน

ระบบทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง บริษัทกำหนดใหบุคลากรและผูบังคับบัญชารวมกันจัดทำแผนพัฒนาความรู ความสามารถที่สอดคลองกับ

การดำเนินงานและกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมทั้งลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนา

ครอบคลุมความสามารถในการทำงานดานตาง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความเปนผูนำ ความรู และเทคนิคเฉพาะของแตละสายงานอาชีพ 

และการพัฒนากระบวนการคิดเปน ทำเปนและมุมมองสู โลกาภิวัฒน นอกจากนี้ บริษัทจัดเสนทางและความกาวหนาในการพัฒนาสายอาชีพ

อยางตอเน่ืองท่ี เอ้ือตอการวางแผนผูสืบทอดตำแหนง และการพัฒนากลุมพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพ่ือใหเกิดการสานตอในการปฏิบัติตามพันธกิจ

และคำมั่นสัญญาของบริษัทที่มี ตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของสังคม และธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี

 6. คูแขงทางการคา : บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี เปนธรรมไมผูกขาด และไมขัดตอกฎหมาย

และจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดีไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา รวมถึงไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับ

ของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ตามคูมือจรรยาบรรณของบริษัท

 7. ส่ือมวลชน : การใหขอมูลขาวสารใด ๆ เก่ียวกับบริษัท หรือการใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนตองอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตอง

และปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตามคูมือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสาร

หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอสาธารณชนใด ๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุมบริษัทไมวาในดานใด อันอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงและ

การดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท

 8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม : บริษัทตระหนักวาการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ

แวดลอมในการทำงานน้ันมีความสำคัญอยางย่ิงในการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จและย่ังยืน รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน

ใหเปนไปอยางปลอดภัยทั้งสำหรับพนักงาน ลูกคา ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทจึงไดจัดทำนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทำงานขึ้นตามแนวทางดังนี้

  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และการรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับ

    ในการรวมมือกันปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน

  • ดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกำหนด

    อื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  • กำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติ และแผนดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ตลอดจน

    มีการทบทวนประเมินและติดตามผลอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ พรอมท้ังกำหนดใหมีมาตรการปองกัน และควบคุมความเส่ียง

    ที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานไมถูกวิธีและ

    ความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

  • สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิใหไดรับอันตรายตอชีวิตรางกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย

  • ประชาสัมพันธ ส่ือสาร และเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน แกบุคลากร

    ของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทอยางเหมาะสม
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 9. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและกำหนดมาตรการเพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอยางมีระบบ 

 10. Respecting Human Rights : คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมกัน 

สงเสริมการปฏิบัติตอทุกคนดวยความเคารพ เปนธรรม ใหเกียรติ คำนึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิเสรีภาพ 

และความเสมอภาคของบุคคลโดยไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนาเพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา 

เผาพันธุ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ  การเขารวมกลุมหรือสถานะทางสังคมอ่ืนใดท่ีไมเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงานหรือเร่ืองอ่ืนใดก็ตาม 

 11. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา : บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

โดยกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเร่ืองทรัพยสิน ทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 12. การตอตานการทุจริตและการคอรรัปช่ัน : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดและปรับปรุงนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ 

ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมทั้งกำหนดคูมือมาตรการตอตานคอรรัปชั่นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

โดยมุงเนนการปองกันและการตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม และไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน

แกเจาหนาท่ี หนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหไดมาหรือคงไว ซ่ึงขอไดเปรียบทางการแขงขัน พรอมท้ังแตงต้ังคณะทำงานตอตานคอรรัปช่ัน 

เพื่อประสานงานกับผูบริหาร และทุกหนวยงานในองคกร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ ขอกำหนด และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลอง 

และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย และคูมือมาตรการตอตานคอรรัปช่ันใหแกบุคคลภายนอกอีกดวย บริษัทฯ 

ไดรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จากคณะกรรมการแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ท้ังน้ีบริษัทไดมีการเปดนโยบายฉบับน้ีไวในเว็บไซตของบริษัทท่ี www.betterworldgreen.com

 13. การรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต : บริษัทไดจัดทำนโยบายรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิด

และการทุจริต (Whistle-Blowing Policy) ข้ึนเพ่ือกำหนดแนวปฏิบัติท่ีโปรงใสและเท่ียงธรรมและกำหนดชองทางในการรายงานและสนับสนุน

ใหพนักงานทุกคนใหขอมูลรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษัท ซ่ึงเปนการปองปรามการกระทำผิดและการทุจริต

ที่อาจเกิดขึ้นในองคกร และชวยใหสามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต รวมถึงเพื่อใหการคุมครองพนักงาน

ที่ไดใหขอมูลความรวมมือหรือความชวยเหลือใด ๆ แกบริษัทอันเกี่ยวของกับการกระทำผิดและการทุจริต ไมใหถูกคุกคาม ขมขู เปลี่ยนแปลง

ตำแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ีทำงาน พักงาน ไลออก หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม

 บุคคลท่ีสามารถแจงเร่ืองรองเรียน

 พนักงาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสอถึงการทุจริต ทั้งนี้ 

บริษัทฯ สงเสริมใหผูแจงเร่ืองรองเรียนเปดเผยตัวตนใหทราบ และใหขอมูลหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอ

 ชองทางในการแจงเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการสอบสวนเปนผูพิจารณารับเร่ืองแจงเบาะแส ขอรองเรียน การกระทำท่ีอาจทำใหเกิดความสงสัย

ไดวาเปนการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน ท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงหรือทางออม ซ่ึงผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง

เบาะแส หรือขอรองเรียน หรือหลักฐาน หรือขอมูลท่ีเพียงพอตอการตรวจสอบ รวมถึงแจงช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

โดยผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี

 1. แจงผานชองทางส่ือออนไลนของบริษัทฯ www.betterworldgreen.com / Facebook :BWG – Better World Green 

    Line ID :@bwgcenter

 2. แจงผานทางโทรศัพท   02-012 7888  ตอ 211 (ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล)

 3. แจงทางไปรษณีย จาหนาซองถึง หรือย่ืนสงโดยตรง ไดท่ี

  • ประธานกรรมการตรวจสอบ

  • ประธานกรรมการสอบสวน

  • ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ

  • เลขานุการบริษัทฯ 

  • ผูบริหารฝายตรวจสอบภายใน

    ท่ี บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป   

    กรุงเทพมหานคร 10240
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 ในกรณีท่ีผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน มีขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดยอยทุกคณะ 

และผูบริหารระดับสูง ขอใหทานสงเร่ืองรองเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 การดำเนินการของบริษัทเม่ือไดรับขอรองเรียน

 1. เม่ือไดรับการแจงเบาะแส ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีไววางใจหรือคณะกรรมการสอบสวนเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง

 2. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีผูที่ถูกกลาวหาไดกระทำการใหสินบนและ

คอรรัปช่ันจริง บริษัทฯ จะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและใหสิทธิผูถูกกลาวหาพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติม

ท่ีแสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเก่ียวของกับการกระทำตามท่ีไดถูกกลาวหา

 3. หากผูถูกกลาวหาไดกระทำการใหสินบนและการคอรรัปช่ันจริง ตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ไดกำหนดไว 

รวมถึงหากการกระทำดังกลาวนั้นผิดกฎหมาย จะตองไดรับโทษทางกฎหมายดวย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารถือเปนท่ีสุด และรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตอไป

 4. ผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนจะตองกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบมีการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนโดยไมสุจริต 

หรือมีเจตนาในการกล่ันแกลงใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง ฯลฯ โดยบุคคลน้ันเปนพนักงานของบริษัทฯ ตองไดรับโทษทางวินัย

ตามระเบียบท่ีกำหนดไว แตกรณีบุคคลน้ันเปนบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลน้ัน ๆ ดวย

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการรองเรียนเปนเรื่องที่สำคัญ เชน เปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณหรือฐานะทางการเงินของบริษัท 

ขัดแยงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท เปนตน คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ี

ในการรับเรื่อง หาขอมูลและตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรวมกันพิจารณาและกำหนดโทษ

ตามท่ีเห็นสมควร

 การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย

 1. บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแกพนักงานผูฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยตอ

การกระทำผิดหรือรับทราบวามีการกระทำผิดแตไมดำเนินการจัดการใหถูกตอง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นใหออกจากงาน การไมไดรับรู

ถึงนโยบายฉบับนี้และ / หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฏิบัติตามได 

 2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจำหนายสินคา / ใหบริการ หรือผูรับเหมาใด ๆ ของบริษัทฯ ท่ีฝาฝนหลักเกณฑตามนโยบายฉบับน้ี 

หรือใหขอมูลท่ีไมถูกตองเม่ือเจาหนาท่ีสอบสวนของบริษัทฯ  ไดสอบถามขอมูลเก่ียวกับการกระทำท่ีอาจขัดตอนโยบายฉบับน้ี อาจถูกบอกเลิกสัญญาได

 การแจงผลกับผูรองเรียน

 บริษัทจะแจงความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนการกระทำผิดและการทุจริตใหกับผูรองเรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู  

หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือชองทางติดตออ่ืน ๆ ไว อยางไรก็ตามในบางคร้ัง ดวยเหตุผลความจำเปนในเร่ืองขอมูลสวนบุคคล และรักษาความลับ 

บริษัทอาจไมสามารถใหขอมูลในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

 การใหความคุมครองผูแจงเร่ืองรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส และบุคคลท่ีเก่ียวของ

 ผูแจงเร่ืองรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปล่ียนแปลงตำแหนงงาน 

ลักษณะงาน สถานท่ีทำงาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางหรือการกระทำอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรมแกผูแจงเร่ืองรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส

ดังกลาว สำหรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเปนความลับไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จำเปนตองเปดเผยตาม

ขอกำหนดของกฎหมาย  

 บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน 

เวนแตท่ีจำเปนตองเปดเผยตามขอกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝาฝน นำขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายแลวแตกรณี

 การรักษาความลับ

 1. ผูท่ีเก่ียวของในการรับรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ตองเก็บรักษาขอมูลท่ี ไดรับมาไวเปนความลับไมเปดเผย

แกบุคคลหน่ึงบุคคลใด เวนแตเปนการเปดเผยตามความจำเปนในการปฏิบัติ งานเทาน้ันหรือเปนการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด

 2. หามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปดเผยแกบุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการสรางความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคล

ผูถูกกลาวหาหากภายหลังพบวาเปนผูบริสุทธ์ิ  และเพ่ือปองกันความเส่ียงทางกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท

 ในป 2561 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนใด ๆ เก่ียวกับการกระทำผิด หรือการมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมแตอยางได 
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หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ( Disclosure and Transparency )

 บริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึงทั้งในรูปของรายงานขอมูลทางการเงิน 

และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน 

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 56-1 รายงานประจำปแบบ 56-2 และการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจำป เปนตน เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษัทที่ไดรายงาน ตอตลาด

หลักทรัพยฯ ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซต ของบริษัท www.betterworldgreen.com  

ซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทันตอเหตุการณและผูใชสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก

 ในการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท นอกจากเผยแพรตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแลวจะเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน  

รายงานประจําป ขอมูลบริษัท ขาวประชาสัมพันธ เพื่อใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ  เขาถึงโดย

สะดวก และไดรับประโยชนมากที่สุด

 1. สารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ีไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะ

ในสวนของงบการเงินนั้นไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท กอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัท รายงานความ

รับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปดวย นอกจากน้ี

บริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  2561 (แบบ56-1) และรายงานประจําป(แบบ56-2) เปนตน

 2. บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีใหบริการไวในแบบแสดง รายการขอมูลประจำป (แบบ56-1) และรายงาน

ประจำป ในป 2561 บริษัทฯ ไดใหผูสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงมีความรูความชำนาญในวิชาชีพ 

มีความเปนอิสระ และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไข และถูกตองตามที่

ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทกอนเปดเผย

ตอผูถือหุน โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้

 2.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด   

รวมเปนจำนวน 3,925,000 บาท ประกอบดวย บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,180,000บาท  / บริษัท เบตเตอร 

เวสท แคร จำกัด จำนวน  410,000 บาท  /  บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด จำนวน 325,000  บาท  /  บริษัท เอิรธ เทค  

เอ็นไวรอนเมนท จำกัด  จำนวน 1,850,000  บาท / บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด จำนวน  160,000 บาท ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เปน

สำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีที่ไดรับการคัดเลือกมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ ผูบริหาร 

ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว

 2.2 คาบริการอื่น ๆ 

     --ไมมี--

 3. บริษัทมีการเปดเผยบทบาทหนาท่ี ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนคร้ังของการประชุมและจำนวนคร้ังท่ี

กรรมการแตละทานเขาประชุมในป 2561 รวมถึงการฝกอบรมและการพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการ และเปดเผย

การจายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนไปตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน และผูบริหารระดับสูงไว ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ56-1) 

และรายงานประจําป (แบบ56-2) ดวย

 4. บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย/การถือครองหลักทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการ

ทราบทุกครั้ง รวมทั้งไดแจงใหกรรมการและผูบริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ีกำหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ 

มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจงตอเลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทำบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย

ของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล
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 5. ขอมูลตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดเปดเผยแกสาธารณชน ผูถือหุน และนักลงทุน ตามเกณฑท่ีกำหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย บริษัทยังมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัท รวมถึง

มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ ไดแก

  • วิสัยทัศนและพันธกิจ

  • ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  • รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท

  • งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  

  • รายงานประจำป (แบบ56-2) ท่ีสามารถดาวนโหลดได

  • โครงสรางการถือหุนและโครงสรางองคกร

  • หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของรวมท้ังรายงานการประชุมผูถือหุน

  • ขอบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท

  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

  • นโยบายตอตานการทุจริต และนโยบายดานอ่ืน ๆ ของบริษัท

  • ขอมูลติดตอนักลงทุนสัมพันธ เปนตน

 6. บริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ  ท้ังท่ีเก่ียวกับงบการเงินและท่ีไมใชการเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน

และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ซ่ึงฝายจัดการไดใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวนตรงตอความเปนจริง เช่ือถือไดสม่ำเสมอ ทันเวลา  

และเปนไปตามเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด บริษัทฯ จึงไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท และฝายนักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท  

0-2012-7888 ตอ 533 และ 344 เพื่อเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูลงทุน และกำกับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน 

ตลอดจนขอมูลสำคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เชน งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน สารสนเทศตางๆ ท่ีเปดเผย

ตอสาธารณชนผานระบบของตลาดหลักทรัพย (Set Portal) ตอผูลงทุน เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลอยางสม่ำเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  

บริษัทฯ ไดนำเสนอผลการดำเนินงานและการแจงสารสนเทศของบริษัทฯ ตอนักลงทุน ผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของ ท้ังทางตรงและทางออม สรุปไดดังน้ี

 • ทางตรง : บริษัทฯ มีการนำเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และพนักงานอยางสม่ำเสมอในรูปแบบของ

การเขารวมประชุม การเย่ียมชมการดำเนินงานบริษัทฯ (Company Visit) การเขาพบผูบริหารเพ่ือสอบถามขอมูลความคืบหนาการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ 

 • ทางออม : บริษัทฯ มีการใหขอมูลตางๆ เก่ียวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ 

แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 

หรือ www.betterworldgreen.com ในหนานักลงทุนสัมพันธ ซ่ึงจะมีขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ท้ังน้ีผูสนใจสามารถติดตอขอขอมูลตาง ๆ เพ่ิมเติมไดท่ีท่ี บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 488 ซอยลาดพราว 130 

(มหาดไทย 2) แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท 0-2012-7888 ตอ 533 และ 344 

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดมีการจัดสงรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายป ภายในระยะเวลา และเปนไปตามหลักเกณฑที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศกำหนด และไมไดรับแจงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักและตลาดหลักทรัพยใหมีการแกไข

งบการเงินท่ีจัดทำข้ึน

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

 คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน มีบทบาทหนาที่ในการกำกับดูแลกิจการในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ที่เขามาดูแล

การดำเนินงานเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันวากิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม ซ่ึงตองมีความเปน

อิสระจากผูบริหารของบริษัทฯ โดยมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและผูบริหารที่ชัดเจน ผานกำหนดบทบาท 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาบริหาร และกรรมการผูจัดการ (สามารถดูรายละเอียด 

ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ ไดท่ี “โครงสรางการจัดการ”)

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความหลากหลาย (Board Diversity) ท้ังในดาน

เพศ ทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมถึงความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว

อยางเปนอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 คน 
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ประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร (กรรมการอิสระ) จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 คน และ 33.33    

โดยท่ีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจำนวน 3 ใน 6 เปนกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของผูถือหุนในการทำหนาท่ีกำกับดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและโปรงใส 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแตละชุดมีขอบเขตอำนาจหนาท่ีตามท่ีไดกำหนดไวในอำนาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการแตละชุด

(สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแตละคณะไดที่ “โครงสรางการจัดการ” ) ไดแก

  • คณะกรรมการตรวจสอบ    

  • คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง    

  • คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  • คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG&CSR)                   

  • คณะกรรมการบริหาร 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เชน 

คำแนะนำดานกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ อีกทั้งการประชุมแตละครั้งจะจัดเตรียมเวลาใหพอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาเนื้อหาในการประชุม 

และไดมีการบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูเก่ียวของ

ตรวจสอบได

การแบงแยกอำนาจหนาท่ี

 บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน ดังน้ี

 1. การแบงแยกหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผูถือหุน

และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ท้ังน้ีในการกำกับดูแล กรรมการจะตองใชดุลยพินิจในการตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบัติในส่ิงท่ีตนเอง

เช่ืออยางมีเหตุผลวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน

 ฝายบริหาร

 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการนำกลยุทธ วัตถุประสงคของบริษัทฯ ไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวัน 

ธุรกิจของบริษัทฯ

 2. การแบงแยกตำแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร ตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

ไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอำนาจ โดยแยกหนาที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการบริษัท 

ตองเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เปนผูนำของคณะกรรมการ และทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถือหุน

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนหัวหนาและผูนำคณะผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการบริษัท

ตามทิศทาง กลยุทธ และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสำเร็จบรรลุเปาหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหนาท่ีภายใตกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุน

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท

 1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษัทฯ ไมไดมีขอหามการแตงต้ัง

กรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม รวมท้ังไมมีขอหามเก่ียวกับเร่ืองอายุของกรรมการแตคำนึงถึงความสามารถ

ในการปฏิบัติหนาท่ี

 2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปทุกคราว กรรมการตองพน

จากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยใหกรรมการท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตำแหนงและกรรมการท่ีพนจาก

ตำแหนงอาจไดรับเลือกต้ังเขามาดำรงตำแหนงตอได
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 3. กรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 

ใน 4 ของกรรมการท่ีเหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด 

พ.ศ. 2535 เขามาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการ

ไดเพียงวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน

 4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา แตหาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นมีความจำเปนตองขอใหกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงติดตอกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป 

ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระออกไปไดอีก

แผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึงไดกำหนดใหคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝาย

ขึ้นไป และรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กำหนด รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาว

เปนประจำทุกป

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร

 คณะกรรมการใหความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแล

กิจการของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ จึงกำหนดเปนนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผูบริหารจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนอื่น โดยกรรมการและผูบริหารจะสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 แหง ปจจุบันไมมีกรรมการที่

ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑที่กำหนดไว 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ัน BWG ในฐานะผูถือหุนไดสงผูแทนเพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการทําหนาท่ี

ดูแลผลประโยชน ตลอดจนประสานงานในการรวมมือทําธุรกิจระหวางบริษัทยอย โดยผูแทน BWG จะตองเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก

ฝายบริหารของบริษัท หรือผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย  แลวแตกรณี ซึ่งกรรมการที่ไดรับ

แตงตั้งเปนผูแทนนั้น ประกอบดวยบุคคลจากคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรูความเขาใจในธุรกิจ สามารถให

แนวทางบริหารที่เปนประโยชนตอบริษัทได 

ภาวะผูนำและวิสัยทัศน

 คณะกรรมการมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ รวมทั้งเปาหมายและแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

โดยไดมีการทบทวนนโยบายตาง ๆ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแผนธุรกิจเปนประจำทุกป นอกจากน้ี คณะกรรมการกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จ

การดำเนินการขององคกรในแตละดาน ท้ังดานการสรางความเติบโต และการเงิน รวมท้ังการจัดใหมีระบบงานท่ีสำคัญไดแก ระบบการควบคุม

ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และไดติดตามผลการดำเนินงานของฝายบริหาร โดยกำหนดใหกรรมการผูจัดการนำเสนอรายงาน

เปนประจำทุกไตรมาส เพื่อสอบทานใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจำ นอกจากน้ีภายหลังจากท่ีหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ 

จะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กำหนด โดยจะเปดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไวในรายงานประจำป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และเผยแพร

ไวใน www.betterwordgreen.com   

101รายงานประจำป 2561



นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม และเพื่อใหการดำเนินการทาง

ธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น ไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดจัดทำนโยบายตอตานการใหสินบนและ

การคอรรัปช่ันเปนลายลักษณอักษรข้ึน โดยกำหนดใหบริษัทฯ และบริษัทยอยปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพ่ือมุงม่ัน

ท่ีจะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองคกรโดยยึดม่ันวา “คอรรัปช่ันเปนส่ิงท่ียอมรับไมไดในการทำธุรกรรมท้ังกับภาครัฐและภาคเอกชน” ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดเผยแพรไวใน www.betterworldgreen.com 

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

 1. บริษัทฯ มีนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันอยางส้ินเชิง และถือปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการตอตาน

การใหสินบนและการคอรรัปชั่นในประเทศไทย

 2. บริษัทฯ จะไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน ท้ังทางตรงและทางออม และมุงม่ันท่ีจะนำระบบท่ีมีประสิทธิผล

มาใชในการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

 3. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันและจรรยาบรรณ  

โดยไมเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปช่ัน การให / รับสินบน แกเจาหนาท่ีของรัฐและเอกชน เชน บุคลากรของบริษัทตาง ๆ ท่ีมีธุรกรรมรวมกับ

บริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน

 4. พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ ตองแจงตอผูบังคับบัญชาหรือบุคคล

ที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

 5. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันใหใชแนวปฏิบัติตามท่ีกำหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบ 

รวมทั้งคูมือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นตอไป

 6. การคอรรัปชั่น เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ 

กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

 7. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และคุมครองพนักงานท่ีแจง หรือใหความรวมมือในการรายงานเร่ืองคอรรัปช่ันท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ

 8.บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่ือสาร และประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน 

และบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้

 9. บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ

ภาคเอกชนขอกำหนดในการดำเนินการ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 คณะกรรมการไดจัดใหมีจรรยาบรรณเพื่อเปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานยึดถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

สาธารณชนและสังคม รวมท้ังการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจำ ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดอบรมช้ีแจงพนักงานเพ่ือ

ใหไดรับทราบเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางตอเนื่อง กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณอยางเครงครัด ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและ

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือใหเปนการสงเสริมใหพนักงานไดปฏิบัติตาม บริษัทฯ ไดเผยแพรจรรยาบรรณไวใน www.betterworldgreen.com

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในเพียงพอและหมาะสมในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยไดกำหนด

หนาท่ีความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผูบริหารและพนักงานท่ีเปนลายลักษณอักษรชัดเจน มีการแบงแยกอำนาจอยางเหมาะสม

เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเปนไปเพ่ือประโยชนอยางแทจริง รวมท้ังจัดใหมี

ระบบรายงานทางการเงินที่ถูกตองและทันเวลา โดยบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหนาที่ในการสอบทานระบบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีสวนตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยใหดำเนินไปในแนวทางที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ควบคุมระบบ

ภายในและตรวจสอบรายการท่ีสำคัญอยางสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำใหสวนตรวจสอบ

ภายในมีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
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การแตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการและคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัท กรินทรออดิท จำกัด มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระและเปนกลาง มีประสบการณในงานสอบบัญชี  

มีความตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เปนอยางดีในป 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือไดอนุมัติ

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมเปนจำนวน 3,925,000 บาท ประกอบดวย 

 • คาสอบบัญชีบริษัท เบตเตอร เวิดล กรีน จำกัด (มหาชน)  จำนวน  1,180,000 บาท

 • คาสอบบัญชีบริษัทยอย

  • บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด   จำนวน    410,000 บาท

  • บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด  จำนวน    325,000 บาท

  • บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัดและบริษัทยอย  จำนวน     1,850,000 บาท

  • บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด   จำนวน    160,000 บาท

  • บริการอื่นๆ --ไมมี--

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ท่ีเปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีท่ีไดรับการคัดเลือกมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียใด ๆ 

กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว

การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได โดยฝายบริหารจะมีการ

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเปาหมายท่ีกำหนดไวเปนประจำ โดยมีการประเมินปจจัยความเส่ียงท่ีมาจากภายในและภายนอก วิเคราะห

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุ และกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง มาตรการในการลดความเส่ียง รวมท้ังมอบหมาย

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ำเสมอและรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา

ความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะตองทำเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

โดยกำหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัท ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตน

ในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

 หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเปนไปตามเงื่อนไขการคา

ท่ัวไป จะตองนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ

เพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน รายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ดวย

การควบคุมการทุจริต

 คณะกรรมการเห็นวา การทุจริตเปนความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร จึงไดกำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้

  1. มาตรการปองกัน ไดแกการจัดผังองคกรใหเหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ การจัดใหมีจรรยาบรรณท่ีเปน

ลายลักษณอักษร และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการประเมินผลการควบคุมภายในของ

แตละหนวยงาน 

  2. การดำเนินการตรวจสอบ ไดแกการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาในแตละระดับมีหนาที่ในการปองกันและตรวจสอบ

การทุจริตและขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระจากผูบริหารระดับสูงชวยตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบและการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงตาง ๆ

  3. การใหความเปนธรรม โดยการสอบสวนทุจริต เพ่ือความเปนธรรมแกผูถูกลาวหา และกำหนดความคุมครองอยางเหมาะสม

กับผูแจงเบาะแส
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รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการดำเนินธุรกิจท่ีสำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏตอสาธารณชนในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป และรายงานประจำป โดยการจัดทำงบการเงินดังกลาว

จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณ

การที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมี

การดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและ

เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ

อยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง เปนผูดูแลรับผิดชอบพิจารณาความเส่ียงในระบบงานตาง ๆ ของบริษัทฯ

การปองกันการนำขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนำขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อ

แสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้

 1. ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตาง ๆ เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 

และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

 2. บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทำการนับแตวัน

ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดสงสำเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย

 3. บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่งบการเงินหรือขอมูล ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน

เปนเวลา 1 เดือน รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้นตอบุคคลอื่น

 4. บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนำขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซ่ึงเร่ิมต้ังแต การตักเตือนเปนหนังสือ 

ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความรายแรงของ

ความผิดนั้น ๆ 

 ตลอดป 2561 ไมพบเหตุการณหรือการปฏิบัติใด ๆ ท่ีไมสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณบริษัท
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รายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ป 2561

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2561 ไดมีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมข้ึน เพ่ือดูแลการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหาร

จัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ซึ่ง ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา ก่ึงหน่ึง และประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย

 1. นายอัครวิทย  ขันธแกว ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

    (กรรมการอิสระ)

 2. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (กรรมการอิสระ)

 3. นางนารถฤดี    ธรรมวัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (กรรมการอิสระ)

 4. นายสุวัฒน    เหลืองวิริยะ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 ในรอบป 2561 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ไดปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนนโยบายและข้ันตอนการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท ใหสอดคลอง

กับแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซ่ึงออกโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงค 

เพื่อสรางผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และนำไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน

 2. พิจารณาและใหความเห็นชอบการดำเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท โดยมุงเนนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสงเสริม

ใหพนักงานมีสวนรวมในการทำประโยชนเพื่อสังคม ผานโครงการตางๆ อาทิ

  • โครงการ เบตเตอรฯ “ศูนยการเรียนรูชุมชน ตามรอยศาสตรพระราชา” (ปลูกหญาแฝกกำแพง สรางชีวิต) 

  • โครงการ “เพื่อนพบเพื่อน” เบตเตอรฯ สงมอบความสุขแกผูสูงอายุ

  • โครงการ “เบตเตอรรักษโลก ลดโลกรอน” กาวสูปที่ 6 กับกิจกรรมปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

  • โครงการ “เยี่ยมบานเบตเตอรฯ รุนที่ 12” 

  • โครงการ BWG เปดบานใหความรูภายใตโครงการ “อบรมใหความรูขยะอุตสาหกรรม” 

  • โครงการ สอนนองแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกรอน

  • โครงการสอนนองรักวิทย

  • โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้ จากการปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

  • โครงการรวมทำบุญทอดกฐิน วัดคลิตี้ลาง

  • โครงการเบตเตอรฯ ใสใจผูสูงอายุและดอยโอกาส

  • โครงการเมืองสระบุรี สวยใส ไรมลพิษ 

  • โครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) ตลอดจนกำหนดใหมีการ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือสรางความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสียและสาธารณชน   

โดยเปดเผยไวในรายงานประจำป, แบบ 56-1, รายงานความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งสามารถเขาดูไดที่ http://www.betterworldgreen.com 
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 3. กำกับดูแลและสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและข้ันตอนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีสำคัญขององคกร 

อาทิ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานการใหสินบนและคอรรัปชั่น เพื่อสงเสริมใหพนักงาน มีความเขาใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

นโยบายตางๆของบริษัทไดอยางถูกตอง ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมโครงการพนักงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพ่ือใชเวลางานในการทำกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอสังคมและเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรอยางยั่งยืน  ดวยความมุงมั่นตั้งใจและเจตนารมณอันแนวแนในการ

ผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เปนผลใหบริษัทไดรับผลการประเมินในป 2561 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 

จากการประเมินภายใตกรอบบทบาทกำกับดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวด ภายใตหลักเกณฑ  ASEAN Corporate Governance Scorecard ( ASEAN 

CG Scorecard) ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งไดรับรางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2018” ภายใตโครงการสงเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน และจากการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาคณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และผูมี

สวนไดเสีย ที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อการเติบโตไปพรอมกับสังคมอยางมั่นคง ชวยสงเสริมและสนับสนุน

นโยบายของภาครัฐในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ของประเทศใหเติบโตอยางย่ังยืนตอไป ซ่ึงสงผลใหบริษัทประสบความสำเร็จและไดรับการยอมรับ

ดังเชนปจจุบัน

(นายอัครวิทย  ขันธแกว)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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รายงานคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง 

ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

เปนกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 5 ทาน ดังนี้

 

 1. นพ.ดร.วิชาญ   วิทยาศัย   ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

 2. ดร.ธรรมนูญ   อานันโทไทย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

 3. ดร.บุญญาบารมี   สวางวงศ  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

 4. นายสุวัฒน   เหลืองวิริยะ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5. นายสุทัศน   บุณยอุดมศาสตร อนุกรรมการบริหารความเส่ียงและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ในรอบป 2561 ท่ีผานมา คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงไดปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเปนจำนวน 

2 ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมครบองคประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการกำกับดูแล

การพัฒนาและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน

 2. การกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) ใหมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับแผนกลยุทธและการดำเนินงานของบริษัท โดยยึดหลักบริหารจัดการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 

เพื่อนำมาปรับใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร พรอมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และติดตามผลการดำเนินงานในการลด

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงตามแนวการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้ง 5 ดานดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

  2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risk)  

  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  

  4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

  5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)  

 3. พิจารณากระบวนและแผนงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหม่ันใจวาการบริหารความเส่ียง และการจัดการภายในมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล หรือสามารถบริหารจัดการใหระดับความเส่ียงลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ตลอดจนมีการใชงบประมาณในการจัดการภายในอยางเหมาะสม

 4. สงเสริมใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร พรอมทั้งใหผูปฏิบัติและหนวยงานที่เปนเจาของ

ความเส่ียงไดมีการประเมินปจจัยเส่ียง เพ่ือชวยในการจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงแตละประเภทและกำหนดกลยุทธการบริหารความเส่ียง

ใหสอดคลองกันอยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกป

 5. พิจารณาใหขอคิดเห็นและความเห็นชอบตอการจัดทำรายการความเสี่ยงองคกร ประจำ ป 2561 โดยกำหนดใหสอดคลองกับ

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ และเปาหมายองคกร รวมท้ังรายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 จากการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดดำเนินการเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีนโยบายและการจัดการ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอยางมีประสิทธิภาพและอยูในระดับที่ยอมรับได อันชวยสงเสริมใหองคกรสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

วิสัยทัศนและพันธกิจที่กำหนดไว 

( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ) 

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) (“คณะอนุกรรมการสรรหาฯ”) 

ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2550  ซ่ึง ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ

มากกวากึ่งหนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ทาน ดังนี้ 

 1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)

 2. ดร.บุญญาบารมี สวางวงศ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน(กรรมการอิสระ)

 3. นายอัครวิทย ขันธแกว อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน(กรรมการอิสระ)

 4. นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดวย

ความระมัดระวัง รอบคอบ โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญมีการศึกษา

ขอมูลเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน อีกท้ังยังสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแตละทานอยางเปนอิสระและสรางสรรค 

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไวในกฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงในป 2561 มีการประชุมจำนวน 2 คร้ัง 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางตอเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกำหนดในกฎหมาย ไมมีลักษณะตองหามตามขอกำหนดของบริษัทฯ และ

สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอยางมีหลักเกณฑ โปรงใส ยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงไดเปดเผยไวในรายงานประจำปและเว็บไซตบริษัทฯ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวาเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเปน

กรรมกา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

จึงเสนอใหพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระประจำป 2561 กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติ

อนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมตามที่เสนอ

 2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่ลาออกระหวางป 2561 แทนตำแหนงที่วางลงโดยนำเสนอรายชื่อตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยไดพิจารณาและสรรหากรรมการใหม รวมถึงนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติแตงตั้ง นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เขาเปนกรรมการบริษัทแทน 

 3. กำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2561 โดยในการพิจารณาคาตอบแทน คำนึงถึงความรับผิดชอบ

ของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะทอนและเชื่อมโยงกับ

ผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน

 4. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือกล่ันกรองเร่ืองตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ีใหเกิดประโยชน

สูงสุด รวมท้ังจัดใหมีการประเมินตนเองท้ังแบบรายคณะและรายบุคคลตามรูปแบบการประเมินท่ีตลาดหลักทรัพยกำหนด เพ่ือทบทวนการปฏิบัติ

หนาท่ีในรอบปท่ีผานมา ตลอดจนเสริมสรางความสมดุลดานความคิด ดานคุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพดานการตัดสินใจของคณะกรรมการ      

 5. ทบทวนปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ในตำแหนงนั้นตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทนคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

ทุกทานไดใหความสำคัญกับการเขารวมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและขอมูลท่ีเปนประโยชน เพ่ือพัฒนางานสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ของผูเก่ียวของอยางเปนธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอง

กับหลักเกณฑ Corporate Governance Scorecard ซึ่งทุกความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

สามารถใชเปนเครื่องมือ ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาไดอยางเชื่อมั่นและไววางใจ

( ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย )

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 ระบบการควบคุมภายในท่ีดีสามารถปองกันและลดความเส่ียงหรือความเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตอองคกรไดเปนอยางดี บริษัทฯ 

ไดนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เปนแนวทางหน่ึงในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากน้ี

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูสอบทาน ติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนประจำ 

 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของฝายบริหารที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลวมีความเห็นตรงกันวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงค กฎหมาย ขอกำหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหความสำคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแล

การดำเนินงานของบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือ

โดยไมมีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางเพียงพอแลว สำหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน ตลอดจนในปท่ีผานมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไมเคยไดรับรายงานวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญจากผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายในแตอยางใด นอกจากนี้ผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ คือ นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 5113 ซึ่งเปนผูสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและผูตรวจสอบ

งบการเงินประจำป 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มิไดแสดงความเห็นวา บริษัทฯ ไมมีขอบกพรองท่ีมีสาระสำคัญเก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกลาวแตประการใด 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดใหความสำคัญใน 5 องคประกอบหลักสำหรับการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้

 1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

 • กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดำเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติของฝายบริหารและพนักงาน 

และมีการติดตามอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายโดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอคูคาตลอดจนผูรวมลงทุน เพ่ือประโยชน

ของบริษัทในระยะยาว

 • บริษัทฯ จัดโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสม สามารถอำนวยใหฝายบริหารดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ

การเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

 • การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันเปนลายลักษณอักษร

สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ท่ีคลอบคลุมถึงบทลงโทษ ชองทางรับขอรองเรียน 

และการคุมครองตอผูแจงเบาะแส ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร โดยมุงหวังวาพนักงานทุกคนจะรวมกัน

สอดสองดูแล หรือรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

 ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจกับรางวัล “ESG 100 Certificate” ประจำป 2561 ตอเนื่องเปนปที่ 4 

ในฐานะเปน 1 ใน 100 ท่ีไดรับการคัดเลือกจาก 656 บจ. จดทะเบียนท่ัวประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการดำเนินงานโดดเดน

ในผลประกอบการทางการเงินและใหความสำคัญกับการสรางคุณคารวมตลอดหวงโซธุรกิจทั้งมิติสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึงบริษัทไดเขารวมและไดรับรางวัลคุณภาพ “CSR-DIW Continuous Award 2018” 

ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางย่ังยืน ท่ีจัดข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมอันเปนรากฐานสำคัญในการสงเสริมศักยภาพธุรกิจใหมีความเขมแข็ง สรางความเช่ือม่ันและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว

แกผูลงทุน นำไปสูการยกระดับพัฒนาคุณภาพธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืนมั่นคง

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 • บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 • บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเส่ียงวาเปนเคร่ืองมือท่ีบงบอกลวงหนาถึงสัญญาณท่ีอาจสรางความเสียหาย

ใหแกบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจัดทำการประเมินความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังปจจัยเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใหมีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดและใหมี

การทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ

 • ในขณะเดียวกัน ทุกหนวยงานท่ีอยูในระบบมาตรฐานการจัดการน้ัน บริษัทฯ ไดจัดทำระเบียบการกำหนดบริบทองคกรและประเมิน

ความเสี่ยงธุรกิจเพื่อกำหนดวิธี/แนวทางในการกำหนดบริบทขององคกรผูมีสวนได-สวนเสียและการประเมินความเสี่ยงธุรกิจและนำผลการ

ประเมินความเสี่ยงธุรกิจที่ไดมาพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแตระดับและนำไปสูการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพขององคกร

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

 • บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ มีการกำหนดภาระหนาที่

และอำนาจในการดำเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ 

ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ปฏิบัติงาน และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ

ระหวางกันอยางเหมาะสมรวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน

 • บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือน

เปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)  

 • บริษัทฯ กำหนดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเอ้ืออำนวย

ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ และบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอความถูกตองเชื่อถือได และความทันเวลาของขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลท่ีมีสาระสำคัญ เพ่ือใหการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ เปนไปอยางถูกตอง และทันทวงที โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี

ชองทางการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ไดใหมีการบันทึกขอมูลทางดานบัญชีใหเปน

ไปตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางสม่ำเสมอ และในดานของสารสนเทศท่ีจัดสงใหแกคณะกรรมการบริษัท

และผูถือหุนบริษัทฯ ดำเนินการจัดสงเปนการลวงหนากอนวันประชุมเพื่อใหมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

 • บริษัทฯ จัดใหมีระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารสามารถติดตามขอมูลไดอยางถูกตองและ

ทันทวงที พรอมกับสามารถทบทวนประเมินผล แนะนำและปรับปรุงเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจได ควบคูไปกับฝายตรวจสอบภายในที่ทำ

การตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอตาม

แผนงานการตรวจสอบประจำป และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพบวามีขอบกพรองที่เปน

สาระสำคัญตอระบบการควบคุมภายในแตประการใดซ่ึงฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม

ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กำหนด และกฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการ

ท่ีเก่ียวของอีกท้ังบริษัทฯ ไดแตงต้ังนางสาวศิริพร เสือสกุล ใหดำรงตำแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแตวันท่ี 2 มิถุนายน 2551 

ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ผานการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในและมี

ความเขาใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระ

หนาที่และความรับผิดชอบทุกหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิผล โดยจัดใหมี

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และมีบทบาทในการใหคำปรึกษาแนะนำในดานตาง ๆ เพ่ือใหขอเสนอแนะหรือคำแนะนำท่ีเปน

ประโยชนตอองคกร และยังมุงเนนการพัฒนางานตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพ และสนับสนุนใหพนักงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
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ผูรับผิดชอบ กระบวนการ

 • บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม(ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015) และ

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007 &TIS 18001:2011) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุมภายในเชนเดียวกัน 

ที่มีทีมงาน Internal Audit ควบคุมและบริหารโดย QMR ที่แตงตั้งจากกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ Auditor ดังกลาวตองผานการอบรมระบบ IA 

เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานของฝายตาง ๆ หากผลการตรวจออกมาพบปญหาหรือไมไดมาตรฐานตามท่ีกำหนด หนวยงานน้ันจะไดรับการ

รองขอใหแกไข CAR (Corrective Action Request) และถูกตรวจสอบซ้ำในเร่ืองดังกลาวถ่ีข้ึน แลวนำเขาท่ีประชุม Management Reviewed 

ที่กรรมการผูจัดการเปนประธานที่ประชุม มีการบันทึกและติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงทุก ๆ 6 เดือน หนวยงานภายนอกที่ใหการรับรอง

ระบบ (SGS) เขาตรวจติดตามเพ่ือยืนยันวาทุกหนวยงานท่ีอยูในระบบมาตรฐานการจัดการยังคงปฏิบัติตามระบบท่ีวางไวอยางมีประสิทธิผลจริง

 2. การบริหารจัดการความเส่ียง

 ปจจุบันการดำเนินงานขององคกรจะตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนท้ังจากปจจัยภายใน และภายนอกองคกรซ่ึงกอใหเกิดเหตุการณ

ท้ังท่ีเปนความเส่ียงและโอกาส (Risk and Opportunities) ตอองคกรโดยความเส่ียงจะสงผลกระทบในเชิงลบ ในขณะท่ีโอกาสจะเปนตัวสราง

มูลคาตอองคกร ดังน้ันการบริหารความเส่ียงจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญท่ีจะชวยปองกัน รักษาและสงเสริมใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายขององคกร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยมุงเนนใหทุกกระบวนการ

ดำเนินงานดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ สงผลดีตอภาพลักษณ และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 บริษัทใหความสำคัญเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Framework) มาเปนเครื่องมือในการสรางความเชื่อมั่นวา 

บริษัทจะสามารถดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับบริษัท

 บริษัทไดกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อใหขั้นตอนและวิธีการในการบริหาร

ความเส่ียงเปนไปอยางมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกรโดยมีข้ันตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเส่ียงองคกรดังภาพ

 นอกจากนี้ บริษัทไดนำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติ

ในแตละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

BOD

EXCOM

RMC

Risk Owner 

and    

Internal 

Audit 

Department

กำหนดโครงสรางการกำกับดูแลและวัฒนธรรมองคกร

ศึกษาทำความเขาใจประเด็นความเสี่ยงที่อาจสงผลตอการดำเนินธุรกิจ
หร�อสงผลตอกลยุทธองคกร

ระบุความเส่ียง/โอกาสในการดำเนินธุรกิจ : ระบุเหตุการณท่ีอาจเกิดข�น้โดยการประเมิน

จากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซ�่งสงผลกับการบรรลุวัตถุประสงคของบร�ษัท

ว�เคราะหความเส่ียง : ระบุผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงท่ีไดระบุไว 

รวมถึงประสิทธ�ผลของการควบคุมภายในตาง ๆ ที่มีอยู

ประเมินความเสี่ยง : ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

จัดการความเสี่ยง : คัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและ 

ผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง และดำเนินการตามทางเลือกดังกลาว

1. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง

2. ประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง

3. รายงานผลการบร�หารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง

4. หนวยงานเจาของความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด
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1. ลักษณะความสัมพันธ

    

/หรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือผูบริหารซึ่ง

สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้

รายการระหวางกัน

  บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)

(“AKP”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2551 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 202 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการเผาทำลาย

และปรับปรุงคุณภาพของเสีย ส่ิงปฏิกูล และวัสดุไมไดใชแลวซ่ึงเปนเตาเผาของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม โดย BWG เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท AKP ในสัดสวนรอยละ 51.18 

ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ 

และนายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร 

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด

(“ETC”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2547 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 820 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา โดย BWG ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด

(“Be Green”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 1 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจในการพัฒนาและจัดสรร

ที่ดิน,ชื้อ-ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการในโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  

ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรมและในรูปแบบอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน โดย BWG ถือหุน

อยูในสัดสวนรอยละ 91.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน                                

คือ นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ  และนายสุทัศน   บุณยอุดมศาสตร

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด

(“BWT”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2544 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 150 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการขนสงส่ิงปฏิกูล 

ดวยรถขนสงและภาชนะท่ีไดมาตรฐานและเปนนายหนาจัดการขนสง โดย BWG ถือหุน

อยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแลวมีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 

นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร 

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด 

(“BME”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 12.25 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการเปนนายหนา

และหรือตัวแทนในการใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไมอันตราย   

โดย BWG  ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.68 ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแลว มีกรรมการ

รวมกัน 2 ทาน คือ นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ  และนายสุทัศน   บุณยอุดมศาสตร

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

(“BWC”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2545 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 50.5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจเปนตัวแทนเกี่ยวกับ

การกำจัดกากอุตสาหกรรมโดย BWG ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.94 ของทุนจดทะเบียน

ที่ชำระแลว มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ และ

นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บร�ษัทยอยทางตรง
ลักษณะความสัมพันธ
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บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด

(“RH”)

บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

(“AVA”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 125 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจระแสไฟฟา โดย ETC 

ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

บริษัท เอิรธ เอ็นจิเนีย แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด

(“EEC”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 10 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการดานการออกแบบ

วิศวกรรม การจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ และการกอสรางโรงไฟฟาแบบครบวงจร โดย 

ETC ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

บริษัท ลิงค 88 พาวเวอร จํากัด

(“L88”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 200 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟา 

และพลังงานไฟฟา โดย ETC ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.88 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีชำระแลว 

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 200 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการนำกลับ

มาใชใหมของวัสดุเหลือใชของเสีย ส่ิงปฏิกูล วัสดุท่ีไมใชแลวผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

จากขยะอุตสาหกรรม โดย ETC  ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 95 ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแลว 

บริษัท สิริลาภา พาวเวอร จำกัด

(“SIRI”)

 จดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 12.5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา โดย ETC  ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแลว 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บร�ษัทยอยทางออม
ลักษณะความสัมพันธ
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1. บริษัท อัคคีปราการ 

จำกัด (มหาชน) 

(“AKP”)

บริษัท BWG มีรายไดจากการใหบริการ

ฝงกลบส่ิงปฏิกูลจาก AKP โดยส่ิงปฏิกูล

ดังกลาว ไดแก เถาหนัก (Bottom Ash) 

ที่เกิดจากกระบวนการเผาทำลาย ซึ่ง

จะตองนำไปฝงกลบยังหลุมฝงกลบ

อยางปลอดภัยตามกฎหมาย

บริษัท BWG มีรายไดจากการขายกาก

เชื้อเพลิงผสมที่มีคาความรอน(วัสดุ

เชื้อเพลิงทดแทน) ใหกับบริษัท AKP 

เพ่ือนำมาใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนรวม

กับการใชกาชธรรมชาติในการเผา 

และคาใชจายจากการสงตัวอยาง

กากอุตสาหกรรมไปวิเคราะหที่บริษัท 

BWG และคาน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัทใหเครดิตเทอมแก AKP 

ในการชำระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ที่ลงในใบวางบิล 

บริษัท BWG มีส่ิงปฏิกูลท่ีไมสามารถ

กำจัดไดเอง ตามประกาศท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ระบุ ซึ่งบริษัทจำเปน

ที่จะตองสงสิ่งปฏิกูลดังกลาวใหแก 

AKP เพื่อดำเนินการการเผาทำลาย

ตามกฎหมาย

บริษัทไดมีการวาจางขนกากอุตสาหกรรม 

โดย AKP มีมาตรฐานและใบอนุญาต

ขนถายส่ิงปฏิกูลตรงตามความตองการ

ของบริษัท

เปนหน้ีสินทางการคาท่ีเกิดจากตนทุน

คาบริการกำจัดและขนสงกาก

อุตสาหกรรมขางตน

มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน AKP 

อนุมัติจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิใน

สวนที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคล  

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัด

กากอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเปนปกติ 

ซ่ึงบริษัท กำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตามราคา

ปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ 

โดยบริษัทกำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไว

ในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการคาและเงื่อนไขการ

ชำระเงินตามปกติที่บริษัทเสนอขายใหแกลูกคา

ทั่วไป

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาว 

จึงถือเปนตนทุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรม

ในลักษณะที่เปนปกติ

รายการดังกลาวเปนคาขนสงกากอุตสาหกรรม 

ซึ่งอัตราคาขนสงเปนไปตามลักษณะการคาที่เปน

ปกติของธุรกิจ โดยมีการทำสัญญาจางระหวางกัน 

อยางชัดเจน

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุ

สมผลและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

รายการดังกลาวเปนไปตามสิทธิการไดรับ

เงินปนผล

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

2. ลักษณะของรายการระหวางกัน

 บริษัทมีการทำรายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคา

ของการทำรายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังน้ี

รายไดจากการกำจัด    

กากอุตสาหกรรม

รายไดจากการขาย

ลูกหนี้การคา

ตนทุนคาบริการ

กำจัด   

กากอุตสาหกรรม

ตนทุนคาขนสงจาก

การขนกาก

อุตสาหกรรม

เจาหนี้การคา

เงินปนผลรับ

16.07

0.05

5.12

52.25

12.59

20.79

14.48

10.57

0.14

2.12

29.59

13.62

19.19

14.48

114 Annual Report 2018



2.

3.

บริษัท เบตเตอร 

เวสทแคร จำกัด 

(“BWC”)

บริษัท เอิรธ เท็ค 

เอนไวรอนเมนท จำกัด 

(“ETC”)

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเก่ียวกับ

การกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการขนยาย

กากอุตสาหกรรม

บริษัท BWG (ผูใหเชา) มีรายไดจาก

การใหเชา โดยมีการทำสัญญาใหเชา

สำนักงานกับบริษัท BWC (ผูเชา) 

เพื่อใชในกิจการธุรกิจการคา

บริษัท BWG  มีรายไดจากงานดาน

เอกสารโดยไดทำสัญญาดำเนินการ

ดานเอกสาร กับ บริษัท BWC 

(ผูวาจาง) เพื่อดำเนินการและจัดการ

ดานเอกสาร โดยชำระคาจางเปนรายป

บริษัทมีรายไดจากการบริหารการตลาด 

โดยไดทำสัญญาเพ่ือรับจางดำเนินงาน

ดานการตลาด ซึ่งระยะเวลาตาม

สัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 

ทั้งนี้ตั้งแต 1 ก.ค. 61   

จะไมมีรายการเกี่ยวโยงกันในเรื่องดัง

กลาวอีกตอไป

บริษัท BWG ใหเครดิตเทอมในการ

ชำระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ที่ลงในใบวางบิล

บริษัทมีรายไดจากการบริการรับจาง

เหมากอสรางโครงการ โรงไฟฟา 

ขนาด 9.4 MW. โดยมีการจัดทำสัญญา

รับจางเหมากอสราง

บริษัทมีรายไดจากการบริการกำจัด

กากอุตสาหกรรม โดย ETC จะสง

สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวน

การผลิตกระแสไฟฟาซึ่งจะตองนำไป

ฝงกลบยังหลุมฝงกลบอยางปลอดภัย

หรือนำไปใชประโยชนในกระบวน

การปรับเสถียร ตามกฎหมาย

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ

ขนยายกากอุตสาหกรรม

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเปนปกติ ซ่ึงบริษัท 

กำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตามราคาปกติทาง

ธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนการใหบริการรับจางขนยาย

กากอุตสาหกรรม โดยกำหนดเงื่อนไขอัตรา

คาจาง ใหเปนไปตามอัตราปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการดานเอกสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน

ตอบริษัทโดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการดานเอกสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน

ตอบริษัท โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการคาและเง่ือนไขการ

ชำระเงินตามปกติท่ีบริษัทเสนอขายใหแกลูกคาท่ัวไป

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการกอสราง ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอ

บริษัท โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนปกติ 

ซึ่งบริษัทไดกำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตาม

ราคาปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนการใหบริการรับจางขนยาย

กากอุตสาหกรรม 

โดยกำหนดเงื่อนไขอัตราคาจางใหเปนไปตามอัตร

าปกติทางธุรกิจ

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

รายไดจากการกำจัด    

กากอุตสาหกรรม

รายไดคาจางขนสง      

กากอุตสาหกรรม

รายไดคาเชา

รายได

งานดานเอกสาร

รายไดดาน

การบริหารการตลาด

ลูกหนี้การคา

รายไดจาก

งานกอสราง

รายไดจากการกำจัด   

กากอุตสาหกรรม

รายไดคาจางขนสง     

กากอุตสาหกรรม

46.94

14.74

0.67

0.24

7.13

15.66

-

3.47

-

48.64

17.57

0.61

0.24

14.65

21.70

131.81

3.25

0.11
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บริษัท เบตเตอร 
เวิลด ทรานสปอรต 
จำกัด (“BWT”)

บริษัท BWGมีรายไดจากการขาย

กากเชื้อเพลิงผสมที่มีคาความรอน 

(วัสดุเชื้อเพลิงทดแทน) ใหกับบริษัท 

ETC เพ่ือนำมาใชเปนเช้ือเพลิงสำหรับ

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

เปนรายการทางการคาที่เกิดจากราย

ไดจากการใหขาย/บริการขางตน

บริษัท BWG มีตนทุนรับเหมากอสราง

โครงการโรงไฟฟา โดยมีการจัดทำ

สัญญารับจางเหมากอสราง

บริษัท BWG (ผูเชา) มีคาใชจาย

ท่ีเกิดจากการเชา โดยมีการทำสัญญา

เชาสำนักงานกับบริษัท ETC (ผูใหเชา) 

เพื่อใชในกิจการธุรกิจการคา

บริษัท BWG (ผูถูกจาง) ไดมีการทำ

สัญญารับจางเหมากอสรางโรงไฟฟา

จากบริษัท ETC (ผูวาจาง) ซ่ึงกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยของบริษัท 

ETC โดยมีวงเงินตามสัญญาจำนวน

รวม 1,045 ลานบาท เพื่อใชสำหรับ

การดำเนินกิจการโรงไฟฟา ซึ่งวงเงิน

ที่ทาง ETC ใชจริงสำหรับปสิ้นสุด 

31 ธ.ค. 60 และ 31 ธ.ค. 61 

เปนจำนวน 937.50 ลานบาท และ 

838.40 ลานบาท (ตามลำดับ) 

และสัญญาเงินกูดังกลาวมีเงื่อนไขให

บริษัท BWG เปนผูค้ำประกัน 

ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว

บริษัท BWG มีรายไดจากการขาย

น้ำมันเชื้อเพลิง โดยไดมีการจัดทำ

สัญญาระหวางกัน 

บริษัท BWG (ผูรับจาง) มีรายไดจาก

งานดานเอกสารโดยไดทำสัญญา

ดำเนินการดานเอกสาร กับ บริษัท 

BWT (ผูวาจาง) เพื่อดำเนินการและ

จัดการดานเอกสาร โดยชำระคาจาง

เปนรายป

บริษัท BWG (ผูใหเชา) มีรายไดจาก

การใหเชา โดยมีการทำสัญญาใหเชา

สำนักงานกับบริษัท BWC (ผูเชา) 

เพื่อใชในกิจการธุรกิจการคา 

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ โดยบริษัท

กำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนเปนรายการทางการคา 

ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการ

รับจางดำเนินการกอสราง ซึ่งกอใหเกิดผล

ประโยชนตอบริษัท โดยนโยบายราคาตามที่

ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการให

เชาสำนักงานซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอ

บริษัท โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาว มีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเปนไปตามลักษณะการคาที่เปนปกติ

ของธุรกิจ โดยมีการกำหนดนโยบายราคา

และเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิดผล

ประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบายใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิดคา

ธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจาการขาย

น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอ

บริษัท โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการดานเอกสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน

ตอบริษัท โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา  

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

รายไดจากการขาย

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้อื่น

ตนทุน

รับเหมากอสราง

คาเชาสำนักงาน

เงินค้ำประกันผลงาน

การใชวงเงินสินเชื่อ

และการค้ำประกัน

เงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน 

ใหแกบริษัท

รายไดจากการขาย

รายไดงาน

ดานเอกสาร

รายไดคาเชา

23.55

13.88

40.00

-

-

57.50

-

1.73

0.24

0.17

14.74

195.88

40.00

119.49 

0.16

57.50

-

63.99

0.24

0.11

4.
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 เปนรายการทางการคาที่เกิดจากราย

ไดจากการใหขาย/บริการขางตน

บริษัทไดมอบหมายให BWT 

เปนผูบริหารและจัดการเกี่ยวกับ

การใหบริการรถขนสงของบริษัท

เน่ืองจาก BWT มีประสบการณในการ

ขนถายสิ่งปฏิกูลฯและมีมาตรฐาน

และใบอนุญาตขนถายสิ่งปฏิกูลตรง

ตามความตองการของบริษัท

บริษัทมีคาใชจายที่เกิดจากการทำ

สัญญาเชากับบริษัท BWT โดยทำการ

เชา Box เพื่อใชงานในการบรรจุ

กากอุตสาหกรรมและการขนถาย

สิ่งปฏิกูลบริเวณใกลเคียง ใหเกิด

ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งผูเชาจะชำระคาเชาเปนรายเดือน

เปนหน้ีสินทางการคาท่ีเกิดจากการให

บริการขนสงกากอุตสาหกรรมขางตน

บริษัท BWG (ผูใหกู) ใหบริษัท BWT 

(ผูกู) กูยืมเงิน จำนวน 30 ลานบาท 

โดยทำสัญญากูยืมเงินท่ัวไป ยินยอม

ชำระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 8 ตอป 

ดอกเบ้ียผูกูจะชำระใหแกผูใหกูภายใน 

วันท่ี 30 ของทุกเดือน

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง

ของชบริษัท BWT โดยมีวงเงินตาม

สัญญา จำนวนเงินรวม 50 ลานบาท 

เพ่ือใชสำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท ซ่ึงวงเงินท่ีทาง BWT ใชจริง 

เปนจำนวน 10 ลานบาท  และสัญญา

เงินกูดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัท BWG 

เปนผูค้ำประกัน ซ่ึงบริษัท BWG ไมคิด

คาธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว 

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง

ของบริษัท BWT โดยมีวงเงินตาม

สัญญา จำนวนเงิน 40 ลานบาท 

เพ่ือใชเปนเงินลงทุนส่ิงปลูกสราง

สถานประกอบการแหงใหม ซ่ึงวงเงิน

ท่ีทาง BWT ใชจริงสำหรับปส้ินสุด 

31 ธ.ค. 60 และ 31 ธ.ค. 61 

เปนจำนวน 39.43 ลานบาท และ 

33.58 ลานบาท (ตามลำดับ) 

และสัญญาเงินกูดังกลาวมีเงื่อนไข

ใหบริษัท BWG เปนผูค้ำประกัน 

ซ่ึงบริษัท BWG ไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว

รายการดังกลาวเปนเปนรายการทางการคา 

ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยเงื่อนไขการชำระเงินตามที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนคาขนสงกากอุตสาหกรรม 

ซึ่งอัตราคาขนสงเปนไปตามลักษณะการคาที่

เปนปกติของธุรกิจ โดยมีการทำสัญญาจาง 

ระหวางกันอยางชัดเจน

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายที่เกิดจาก

การดำเนินงานใหบริการอุตสาหกรรมในลักษณะ

ที่เปนปกติ โดยบริษัทไดกำหนดนโยบายราคา

ตามที่ระบุไวในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุ

สมผลและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดยมีการ

ทำสัญญากูยืมเงินลงนาม ระบุวันเวลาชำระคืนเงิน

ตนและชำระดอกเบี้ยชัดเจน ครบถวน

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิดผล

ประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มีนโยบาย 

ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิดคาธรรมเนียม                

ค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

ลูกหนี้การคา

ตนทุนคาขนสงจาก

การขนสง

กากอุตสาหกรรม

คาเชาอุปกรณ

เจาหนี้การคา

รายไดดอกเบี้ยรับ

การใชวงเงินสินเชื่อ

และการค้ำประกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินใหแก

บริษัท

การใชวงเงินสินเชื่อ

และการค้ำประกัน

เงินกูยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงิน

ใหแกบริษัท

1.85

234.90

17.74

41.67

-

-

36.69

191.66

21.02

42.37

3.80

-
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บริษัท เบตเตอร มี 
จำกัด (“BME”)

บริษัท เอวา 
แกรนด เอ็นเนอรยี่ 
จำกัด (“AVA”)

บริษัท รีคัฟเวอรี่ 
เฮาส จำกัด  

(“RH”)

บริษัท BWG (ผูใหเชา) 

มีรายไดจากการใหเชา 

โดยมีการทำสัญญาใหเชาสำนักงาน

กับบริษัท BME (ผูเชา) เพื่อใชใน

กิจการธุรกิจการคา

บริษัทมีคาใชจายที่เกิดจากการทำ

ขอตกลงกับบริษัท BME เกี่ยวกับ

การใหบริการดานการตลาด

เปนหนี้สินทางการคาที่เกิดจากการ

ใหบริการดานการตลาดขางตน

บริษัท BWG (ผูใหกู) ให บริษัท 

AVA (ผูกู) กูยืมเงิน จำนวน 26 

ลานบาท โดยทำสัญญากูยืมเงิน

ทั่วไป ยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรา   

รอยละ  6 ตอป 

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท AVA โดยมีวงเงินตาม

สัญญา จำนวนเงิน 347 ลานบาท 

เพื่อใชสำหรับการดำเนินกิจการ

โรงไฟฟา ซึ่งวงเงินที่ทาง AVA 

ใชจริง เปนจำนวน 112.46 ลานบาท 

และสัญญาเงินกูดังกลาว มีเง่ือนไข

ใหบริษัท BWG เปนผูค้ำประกัน         

ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว

บริษัท BWG (ผูใหกู) ใหบริษัท RH 

(ผูกู) กูยืมเงิน จำนวน 75 ลานบาท 

โดยทำสัญญากูยืมเงินทั่วไป ยินยอม 

ชำระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ตอป  

บริษัทมีคาใชจายจากการซ้ือท่ีดินของ

บริษัทยอยทางออมในราคาทุนซ่ึงเปน

ราคาใกลเคียงกับราคาประเมินของผู

ประเมินอิสระ เพื่อใชสำหรับพัฒนา

เปนโครงการศูนยบริหารพลังงานทด

แทนในอนาคต

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท RH โดยมีวงเงินตามสัญญา 

จำนวนเงิน 610.50 ลานบาท เพื่อใช

สำหรับการดำเนินกิจการโรงไฟฟา ซ่ึง

วงเงินที่ทาง RH ใชจริง เปนจำนวน  

224 ลานบาท และสัญญาเงินกูดังกลาว

มีเงื่อนไขใหบริษัท BWG เปนผูค้ำ

ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคา

ธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท                        

โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายที่เกิด

จากการดำเนินงานใหบริการดานการตลาด

มีความสมเหตุสมผลตามขอตกลงระหวางกัน

อยางชัดเจน 

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุ

สมผลและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น

วารายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดย

มีการทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ย

ชัดเจน และมีการลงนาม ครบถวน 

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดยมีการ

ทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ยชัดเจน 

และมีการลงนาม ครบถวน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา        

รายการนี้สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชน

ของบริษัท  มีความเปนไปไดของโครงการ อยูใน

เกณฑมาตรฐานของบริษัท 

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว                                                                                                                                                                                                             

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

รายไดคาเชา

คาดำเนินการ

ดานการตลาด

เจาหนี้การคา

รายไดดอกเบี้ยรับ

การใชวงเงินสินเชื่อ

และการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินใหแก

บริษัท

รายไดดอกเบี้ยรับ

ซื้อที่ดิน

การใชวงเงินสินเชื่อ

และการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินใหแก

บริษัท

0.83

16.78

5.66

0.33

-

0.64

83.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

6.

7.
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รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท                        

โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายที่เกิด

จากการดำเนินงานใหบริการดานการตลาด

มีความสมเหตุสมผลตามขอตกลงระหวางกัน

อยางชัดเจน 

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุ

สมผลและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น

วารายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดย

มีการทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ย

ชัดเจน และมีการลงนาม ครบถวน 

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดยมีการ

ทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ยชัดเจน 

และมีการลงนาม ครบถวน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา        

รายการนี้สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชน

ของบริษัท  มีความเปนไปไดของโครงการ อยูใน

เกณฑมาตรฐานของบริษัท 

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว                                                                                                                                                                                                             

บริษัท เอิรธ 
เอ็นจิเนีย แอนด 
คอนสตรัคชั่น 

จำกัด   (“EEC”)

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท EEC โดยมีวงเงิน O/D  

ตามสัญญาจำนวนเงินรวม 10 ลานบาท 

เพื่อใชสำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท และสัญญาเงินกูดังกลาว

มีเงื่อนไขใหบริษัท BWG เปนผูค้ำ

ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคา

ธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท EEC โดยมีวงเงิน L/C 

ตามสัญญา จำนวนเงินรวม 427.78 

ลานบาท เพื่อใชลงทุนซื้อเครื่องจักร

สำหรับโรงไฟฟา ซึ่งวงเงินที่ทาง 

EEC ใชจริง เปนจำนวน 291.12 

ลานบาท  และสัญญาเงินกูดังกลาว

มีเงื่อนไขใหบริษัท BWG เปนผูค้ำ

ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคา

ธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท EEC โดยมีวงเงิน L/G  

ตามสัญญา จำนวนเงินรวม 142 

ลานบาท เพื่อใชสำหรับค้ำประกัน

งานกอสราง ซึ่งวงเงินที่ทาง EEC 

ใชจริง เปนจำนวน 93.38 ลานบาท 

และสัญญาเงินกูดังกลาวมีเงื่อนไขให

บริษัท BWG เปนผูค้ำประกันซ่ึงบริษัท

BWG ไมคิดคาธรรมเนียมการค้ำ

ประกันดังกลาว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

การใชวงเงินสินเชื่อ

และการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินใหแก

บริษัท

-

-

-

-

-

-

8.

 3. ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นมีความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเปนของการเขาทำรายการและความ

สมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหวางกัน พรอมทั้งเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย กับบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย
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4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

 กรณีท่ีมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบ

จะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจำเปนในการเขาทำรายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ัน ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ 

ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกท้ังจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย

 5. นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต

 รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ท่ีไดกำหนดข้ึน และกรรมการจะตองไมอนุมัติ

รายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รวมทั้งไมมีการมอบอำนาจ

ใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนในรายการท่ีมีความขัดแยงดังกลาว และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย

เพ่ือพิจารณา ซ่ึงบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง 

หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนาย

ไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กันซ่ึงกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภในกรณีท่ีเปนรายการท่ีเกิดข้ึนเปนปกติ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยไดกำหนดหลักเกณฑ 

และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยท่ัวไป โดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ

ตรวจสอบได และนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว

 ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายในการใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

และหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ยกเวนแตเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการพนักงานหรือ

ตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนอยูตามสัดสวน

การถือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย อันอาจทำใหบริษัทฯ หรือบริษัทยอยพิจารณา

การใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจาย บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดที่เกี่ยวของของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบจากการแตงต้ังของคณะกรรมการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 

จำนวน 3 ทาน โดยมี 

 1. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 2. ดร.บุญญาบารมี  สวางวงศ   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 3. นางนารถฤดี  ธรรมวัน   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยกรรมการบริษัท ซึ่งมีหนาที่หลักในการ

สอบทานความถูกตองของรายงานการเงิน สอบทานความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในและ

ผูสอบบัญชีในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมการประชุม

ครบทุกครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำป 2561 รวมถึงการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซ่ึงไดผาน

การสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ตลอดจนไดหารือรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีเพ่ือพิจารณาถึงนโยบายบัญชีท่ีสำคัญ การประมาณการ 

และการใชดุลยพินิจตาง ๆ เพื่อใชในการจัดทำงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารของ

บริษัทเขารวม 1 คร้ัง เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณและขอมูลเก่ียวกับบริษัทไดอยางอิสระ และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กันไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงระหวางการสอบทานและการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไมมีการรายงานวาพบการทุจริตหรือการฝาฝนกฎหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ 

 2. สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกรอบการควบคุมภายใน COSO – Internal Control Integrated Framework 

ซึ่งจัดทำโดยฝายบริหาร รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพื่อใหการดำเนินงาน

ของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถใหผลตอบแทนตอผูมีสวนไดเสียท้ังหลายอยางย่ังยืน ตลอดจนฝายบริหารมีการเปดเผยขอมูล

จรรยาบรรณธุรกิจใน website บริษัท ซ่ึงสามารถดูไดท่ี http://www.betterworldgreen.com โดยมุงหวังใหคูคาของบริษัทนำจรรยาบรรณธุรกิจ

ดังกลาวไปปรับใชเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจเฉกเชนเดียวกับบริษัทตอไป

 3. สอบทานการบริหารความเส่ียงรวมถึงมาตรการตาง ๆ ในการจัดการกับความเส่ียงสำคัญตาง ๆ ท้ังน้ี บริษัทไดเปดเผยความเส่ียง

สำคัญตางๆ ไวภายในหัวขอการบริหารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงในรายงานประจำป 2561

 4. สอบทานความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ

ประจำป และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงพิจารณาผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในท่ีประเมิน

โดยฝายตรวจสอบภายใน โดยมุงเนนใหตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เปนจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงปองกัน รวมถึงการตรวจสอบ

ดานการปองกันการทุจริต การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ ใหคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตลอดจนภายหลังจากบริษัทไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เมื่อวันที่ 

22 เมษายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสำคัญดานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น และ 

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดทำการพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานคอรรัปช่ันตามท่ีฝายตรวจสอบภายใน

ไดตรวจสอบและประเมินแลว เพื่อยืนยันความครบถวน ถูกตอง กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในการยื่นขอรับรองการ     

เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นใหม (Re-Certificate) ในป 2562 ภายหลังจากไดรับ

การรับรองครั้งแรก

 5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทวาเปนไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูลงทุน ทั้งนี้ ในป 2561 

ไมมีรายงานจากผูสอบบัญชีวาพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล ซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทไดกระทำ

ความผิดตามมาตร 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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 6. สอบทานความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ี อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรอบป 2561 วาเหมาะสม

และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว 

 7. พิจารณาคัดเลือกบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สำหรับป 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเปน

อิสระของผูสอบบัญชีตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และคุณภาพงานสอบบัญชี ในปที่ผานมา รวมถึงพิจารณาคาสอบบัญชีที่เหมาะสม

ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

 8. สอบทานแนวปฏิบัติในการดำเนินการเม่ือไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับพนักงานหรือกระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติ

งานของบริษัท ท่ีแสดงไปในทางท่ีไมสุจริตหรือไมเปนธรรมพรอมท้ังพิจารณาการจัดการขอรองเรียนดังกลาว เพ่ือใหม่ันใจวามีการจัดการขอรองเรียน

อยางเหมาะสมและโปรงใส 

 9. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นวาไดกำหนดขอบเขตหนาที่ไวอยางครบถวนและครอบคลุมเรื่องสำคัญตาม

แนวทางปฏิบัติที่ดี และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำป โดยไดเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของ

การประเมินดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามขอบเขตหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎบัตร

 จากการสอบทานตามที่กลาวมาขางตน ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

อยางครบถวนดวยความรอบคอบและเปนอิสระ โดยสรุปในภาพรวมแลวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดจัดใหมีและดำรงรักษาไว 

ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล อันสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงิน

ของบริษัทมีความนาเช่ือถือและไดจัดทำข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป การเขาทำรายการท่ี

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลของรายการเหลานี้ไวใน             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจำปอยางเหมาะสม ตลอดจนไดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของโดย

ไมมีขอบกพรองท่ีสำคัญตลอดปท่ีผานมา

( ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย )

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กุมภาพันธ 2562
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รายงานทางการเง�น



สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

 ป 2549 – 2552 ตรวจสอบโดย นายเจษฎา  หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 

        บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2553  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

   นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน  บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2554  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

   นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน  บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2555  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

   นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน  บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2556   ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

   นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน  บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2557  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

   นางสาวกรรณิการ  วิภาณุรัตน  บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2558  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

   นายจิโรจ   ศิริโรโรจน   บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2559  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

   นายจิโรจ   ศิริโรโรจน   บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2560  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

   นายจิโรจ   ศิริโรโรจน   บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 ป 2561  ตรวจสอบโดย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

   นายจิโรจ   ศิริโรโรจน   บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2549 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงิน

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2550 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงินได

แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และโดยมิไดเปนการเสนอ

รายงานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงิน ผูสอบบัญชีไดขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

จากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2551 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2552 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2553 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

คำอธ�บายและการว�เคราะหฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของฝายจัดการ
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 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2554 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา  งบการเงิน

ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมี

วรรคเนนในเรื่อง การใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2555 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา  งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา  งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2557 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา  งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2558 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา  งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2559 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา  งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2560 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2561 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายไดที่ยังไมเรียกเก็บ

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ,

สวนเพิ่มอาคารและอุปกรณภายใตสัญญา

การใชสิทธิสุทธิ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

ภายใน 1 ป

ภาษีเงินไดคางจาย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับ

ผลประโยชนพนักงาน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

882.74

712.69

-

11.48

17.83

1,624.74

3,726.48

14.82

81.17

3,822.47

5,447.21

311.00

382.63

236.00

20.49

0.02

950.14

904.29

35.55

19.62

21.77

981.23

1,931.38

16.21%

13.08%

-

0.21%

0.33%

29.83%

68.41%

0.27%

1.49%

70.17%

100.00%

5.71%

7.02%

4.33%

0.38%

0.00%

17.44%

16.60%

0.65%

0.36%

0.40%

18.01%

35.46%

980.61

805.96

16.87

6.42

7.45

1,817.31

4,044.66

13.65

88.61

4,146.92

5,964.23

131.00

414.87

359.04

8.08

-

912.99

1,240.82

34.64

48.56

22.57

1,346.59

2,259.58

16.44%

13.51%

0.28%

0.11%

0.12%

30.47%

67.82%

0.23%

1.49%

69.53%

100.00%

2.20%

6.69%

6.02%

0.14%

-

15.31%

20.80%

0.58%

0.81%

0.38%

22.58%

37.89%

953.12

801.62

236.15

17.45

16.61

2,024.95

4,589.94

23.49

213.12

4,826.55

6,851.50

328.13

463.59

590.34

1.20

52.92

1,436.18

1,440.69

35.73

39.04

23.02

1,538.48

2,974.66

 

13.91%

11.70%

3.45%

0.25%

0.24%

29.55%

66.99%

0.34%

3.11%

70.45%

100.00%

4.79%

6.77%

8.62%

0.02%

0.77%

20.96%

21.03%

0.52%

0.57%

0.34%

22.45%

43.42%

รายการ
งบการเง�นรวม

25602559 2561

จำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวน

(หนวย : ลานบาท)
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สวนของผูถือหุน

ทุนที่ออกและชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

กำไรสะสม  - ทุนสำรองตามกฎหมาย

             - ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

958.03

1,008.88

72.68

941.11

77.02

3,057.72

458.11

3,515.83

5,447.21

17.59%

18.52%

1.33%

17.27%

1.41%

56.13%

8.41%

64.50%

100.00%

958.03

1,008.88

84.25

1,019.70

77.02

3,147.88

556.77

3,704.65

5,964.23

16.06%

16.92%

1.41%

17.10%

1.29%

52.78%

9.34%

62.11%

100.00%

958.03

1,008.88

92.22

1,141.31

77.02

3,277.46

599.38

3,876.84

6,851.50

13.98%

14.72%

1.35%

16.66%

1.12%

47.84%

8.75%

56.58%

100.00%

รายการ
งบการเง�นรวม

25602559 2561

จำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวน

(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการขายและบริการ 

รายไดจากงานกอสราง

รวมรายได 

ตนทุนการขายและบริการ

ตนทุนรับเหมากอสราง

รวมตนทุน

กำไรขั้นตน

รายไดอื่น

กำไรกอนคาใชจาย

คาใชจายในการบริการ

คาใชจายในการบริหาร

คาตอบแทนผูบริหาร

ตนทุนทางการเงิน

รวมคาใชจาย

1,817.73

-

1,817.73

1,028.07

-

1,028.07

789.66

8.95

798.61

51.02

182.15

50.96

33.83

317.97

99.51%

-

99.51%

56.56%

-

56.56%

43.44%

0.49%

43.72%

2.79%

9.97%

2.79%

1.85%

17.41%

2,010.86

16.87

2,027.73

1,258.44

16.14

1,274.58

753.15

18.92

772.07

48.12

231.51

53.15

84.32

417.11

98.25%

0.82%

99.08%

62.06%

0.80%

62.86%

37.14%

0.92%

37.72%

2.35%

11.31%

2.60%

4.12%

20.38%

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.83

223.44

1,649.27

807.09

13.91

821.00

74.47

245.22

59.80

90.13

469.62

90.03%

9.41%

99.44%

58.05%

9.10%

67.14%

32.86%

0.56%

33.24%

3.01%

9.93%

2.42%

3.65%

19.01%

รายการ
งบการเง�นรวม

25602559 2561

จำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวน

(หนวย : ลานบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน
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กำไรกอนภาษีเงินได

ภาษีเงินได

กำไรสำหรับป

การแบงปนกำไร

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ

   สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ

   ควบคุม

480.64

113.96

366.68

351.54

15.14

26.31%

6.24%

20.07%

19.24%

0.83%

354.96

77.42

277.54

253.17

24.37

17.34%

3.78%

13.56%

12.37%

1.19%

351.38%

62.37%

289.01

233.99

55.02

14.22%

2.52%

11.70%

9.47%

2.23%

รายการ
งบการเง�นรวม

25602559 2561

จำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวนจำนวน สัดสวน

(หนวย : ลานบาท)

งบกำไรขาดทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ปรับรายการที่กระทบกำไรเปนเงินสดรับ (จาย)

   กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดำเนินงาน

   ดอกเบี้ยจาย 

   ดอกเบี้ยรับ

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดดง

   รายไดที่ยังไมเรียกชำระเพิ่มขึ้น

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

   ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟองรอง

   คาตัดจำหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

   กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร

   ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุน

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร

   

480.64

39.56

(4.09)

(217.92)

-

14.58

23.93

66.92

(3.56)

0.96

282.42

1.74

5.50

-

0.40

0.70

0.40

692.18

รายการ
งบรวม

2559

354.96

36.92

(3.74)

(44.55)

(16.87)

10.38

(50.50)

103.69

(0.02)

0.81

363.12

1.43

4.04

-

1.12

(0.62)

-

760.1

351.38

26.97

(1.03)

2.42

(219.28)

(9.16)

(120.73)

56.61

-

0.45

384.55

1.92

5.88

52.92

0.14

(0.30)

-

532.75

2560 2561

(หนวย : ลานบาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ปรับรายการที่กระทบกำไรเปนเงินสดรับ (จาย)

   กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดำเนินงาน

   ดอกเบี้ยจาย 

   ดอกเบี้ยรับ

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดดง

   รายไดที่ยังไมเรียกชำระเพิ่มขึ้น

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

   ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟองรอง

   คาตัดจำหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

   กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร

   ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุน

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร

   

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดำเนินงาน

ภาษีเงินไดจายออก

ภาษีเงินไดรับคืน

กระแสเงินสดสุทธิสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เงินฝากที่มีขอจำกัดในการใชลดลง

   เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา

   เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

        สวนเพิ่มอาคารและอุปกรณภายใตสัญญาการใชสิทธิ

   เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

       สวนเพิ่มอาคารและอุปกรณภายใตสัญญาการใชสิทธิ

   เงินสดจายชำระประมาณการหนี้สินคาปดหลุมฝงกลบ

   ดอกเบี้ยรับ

 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

480.64

39.56

(4.09)

(217.92)

-

14.58

23.93

66.92

(3.56)

0.96

282.42

1.74

5.50

-

0.40

0.70

0.40

692.18

(120.64)

4.21

575.75

(31.00)

0.81

(1,518.84)

1.95

-

4.09

(1,542.99)

รายการ
งบรวม

2559

354.96

36.92

(3.74)

(44.55)

(16.87)

10.38

(50.50)

103.69

(0.02)

0.81

363.12

1.43

4.04

-

1.12

(0.62)

-

760.1

(96.53)

3.88

667.51

-

-

(663.03)

1.82

(4.06)

3.74

(661.53)

351.38

26.97

(1.03)

2.42

(219.28)

(9.16)

(120.73)

56.61

-

0.45

384.55

1.92

5.88

52.92

0.14

(0.30)

-

532.75

(95.24)

1.20

438.71

-

-

(883.41)

0.56

(9.51)

1.03

(891.34)

2560 2561

(หนวย : ลานบาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นลดลง

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

เงินสดจายเพื่อชำระเงินกูยืมระยะยาว

เงินสดที่ผูเชาจายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเชาการเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย

เงินสดรับจากการออกเพิ่มทุน

เงินสดรับลวงหนาคาหุน

เงินปนผลจาย

ดอกเบี้ยจาย

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

 (8,66)

798.24

(110.19)

(31.11)

151.20

567.15

(0.42)

(154.19)

(80.37)

0.85

1,132.50

165.26

717.48

882.74

รายการ
งบรวม

2559

(180.00)

651.46

(216.11)

(66.01)

86.43

-

-

(178.58)

(54.78)

-

42.41

48.39

932.22

980.61

197.13

742.37

(299.78)

(66.00)

3.31

-

-

(124.93)

(26.97)

-

425.13

(27.49)

980.61

953.12

2560 2561

(หนวย : ลานบาท)

งบกระแสเงินสด

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (รอบ)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (รอบ)

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นตน 

อัตรากำไรกอนภาษีเงินได

อัตรากำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

1.71

1.68

3.07

118

3.04

119

43.44%

26.31%

19.24%

13.17%

รายการ
งบรวม

2559

1.99

1.96

2.70

134

3.20

113

37.14%

17.34%

12.37%

8.16%

1.41

1.22

3.07

118

3.75

96

32.86%

14.22%

9.47%

7.28%

2560 2561

(หนวย : ลานบาท)

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
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 รายไดจากการขายและใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 2,223.98 ลานบาท 2,010.86 

ลานบาทและ 1,817.73 ลานบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 213.12 ลานบาทจากป 2560 คิดเปนอัตรารอยละ 10.60 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ระยะเวลาเดียวกันของปกอน การเติบโตเปนเร่ืองของกลยุทธทางดานการตลาด เปาหมายการเติบโตในแตละปข้ึนอยูกับการประเมินสถานะการณ

ของผูบริหารวาจะมุงเนนการเติบโตในดานปริมาณหรือราคา โดยในป 2561 ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีรับกำจัดเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 11.01 

อัตราคาบริการถัวเฉลี่ยตอตันลดลง ประมาณรอยละ 6.07 ตามนโยบายกลยุทธทางการตลาดของบริษัท สำหรับรายไดงานรับเหมากอสราง 

เปนรายไดที่เกิดจากโครงการฟนฟูหวยคลิตี้ จากการปนเปอนสารตะกั่ว อำเภอทองผาภูมิ มูลคางาน 454.76 ลานบาท โดยรับรูรายไดตาม

สัดสวนงานที่แลวเสร็จ 

รายไดอื่น

 รายไดอื่น สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 13.91 ลานบาท 18.92 ลานบาท และ 8.95 ลานบาท ตามลำดับเปนรายได

เกี่ยวกับ ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญรับคืน และรายไดบริการอื่น ๆ เปนสำคัญ

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย (รอบ)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)

ขอมูลตอหุน

มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาท)

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (บาท)

11.15%

16.76%

0.40

0.55

5.98

0.25

0.92

0.096

รายการ
งบรวม

2559

7.70%

11.31%

0.36

0.61

6.48

0.25

0.97

0.066

6.89%

10.23%

0.39

0.77

13.03

0.25

1.01

0.061

2560 2561

(หนวย : ลานบาท)

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ*

รวมรายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ

รวมรายไดจากการขายและบริการของบริษัทยอย

รวมรายไดจาการขายและบริการของบริษัทและบริษัทยอย

342,788

152,747

495,535

รายการ
2559

ปร�มาณ

(ตัน)

1,172.31

645.42

1,817.73

มูลคา

(ลานบาท)

357,055

120,494

477,549

2559

ปร�มาณ

(ตัน)

1,349.16

661.70

2,010.86

มูลคา

(ลานบาท)

463,300

66,843

530,143

2559

ปร�มาณ

(ตัน)

1,374.82

849.16

2,223.98

มูลคา

(ลานบาท)

การวิเคราะหผลการดำเนินงานรายไดจากการขายและบริการ

หมายเหตุ  :  รายไดภายหลังจากการตัดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย
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ตนทุนและคาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 

 ตนทุนจากการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 1,425.83 ลานบาท1,258.44 ลานบาท 

และ 1,028.07 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรารอยละ 64.11 ในป 2561 รอยละ 62.58 ในป 2560 และรอยละ 56.56 ในป 2559 ตามลำดับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการใหบริการ ตนทุนในสวนท่ีสำคัญคือ คาน้ำมัน คาซอมแซมและบำรุงรักษา คาหลุมฝงกลบตัดจาย คาเส่ือมราคา

เนื่องจากสินทรัพยในการใหบริการที่เพิ่มขึ้น และการปรับอัตราผลตอบแทนพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

 สำหรับตนทุนรับเหมากอสราง รับรูตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทำเสร็จของประมาณการตนทุน

คาใชจายในการบริการ

 คาใชจายในการใหบริการ สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 74.46 ลานบาท 48.12 ลานบาทและ 51.02 ลานบาท ตามลำดับ 

คิดเปนอัตรารอยละ 3.01ในปลาสุด 2.35 และ 2.79 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม สวนใหญเปนคาใชจายทางดานการตลาดที่

ผันแปรตามสัดสวนรายได คาใชจายในดานสงเสริมการขาย และการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัท ทำใหมีการปรับยายจากคาใชจายในการ

บริหารเปนคาใชจายในการบริการ

คาใชจายในการบริหาร

 คาใชจายในการบริหาร สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 245.22 ลานบาท 231.51 ลานบาทและ 182.15 ลานบาท 

คิดเปนอัตรารอยละ 9.93 ในปลาสุด 11.31 และ 9.97 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม คาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ซึ่งเกิด

จากการขยายกำลังคนในบริษัทยอย และปรับอัตราผลตอบแทนดานตาง ๆ ใหกับพนักงานเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยสาเหตุ

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีสาระสำคัญเกิดจากการเติบโตของบริษัทยอย และการต้ังประมาณการคาเผ่ือความเสียหายจากคดีฟองรองจำนวน 52.04 ลานบาท

คาตอบแทนผูบริหาร

 คาตอบแทนผูบริหาร สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 59.80 ลานบาท 53.15 ลานบาท และ 50.96 ลานบาท คิดเปน

อัตรารอยละ 2.42 ในปลาสุด 2.60 และ 2.79 ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดรวม  ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีรวมเงินเดือนกรรมการและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการและผูบริหาร อยูในสวนนี้

ตนทุนทางการเงิน

 ตนทุนทางการเงิน สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 90.13 ลานบาท 84.32 ลานบาท และ 33.83 ลานบาท คิดเปนอัตรา

รอยละ 3.65 ในปลาสุด 4.12 และ 1.85 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม ซึ่งเปนคาใชจายที่รวมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

ดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยผอนชำระ และคาธรรมเนียมธนาคาร อยูในสวนนี้ โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสำคัญเกิดจากดอกเบี้ยเงินกูของ

บริษัทยอยที่ทำกิจการโรงไฟฟา

ภาษีเงินได

 ภาษีเงินได สำหรับป 2561 , 2560 และ 2559 จำนวน 62.37 ลานบาท 77.42 ลานบาท และ 113.96 ลานบาท คิดเปนอัตรา

รอยละ 2.52 ในปลาสุด 3.78 และ 6.24 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม 

กำไร

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทำใหในป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอย มีกำไรขั้นตนจำนวน 807.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.86 

และมีกำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ จำนวน 233.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.47 เปรียบเทียบกับป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอย 

มีกำไรขั้นตนจำนวน 753.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.14 และมีกำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ จำนวน 253.17 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 12.37
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ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย)

สินทรัพย

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 6,851.50 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งมี

จำนวน 5,964.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 887.27 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.88 ของสินทรัพยรวม โดยมีสินทรัพยรวมที่

เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสำคัญ ไดแก รายไดที่ยังไมเรียกชำระ จากงานรับเหมากอสราง เพิ่มขึ้นจำนวน 219.28 ลานบาท เนื่องจากอยูในระหวาง

การตรวจรับงานจากผูวาจาง และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) เพิ่มขึ้นจำนวน 545.28 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.48 

เนื่องจากมีการลงทุนใน เครื่องจักรและอุปกรณ ยานพาหนะเพื่อใชในการขนสงกากอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการโรงไฟฟาเชื้อเพลิงจาก

กากอุตสาหกรรมของบริษัทยอย 

หนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,974.66 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งมีจำนวน 

2,259.58 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 715.09 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับรอยละ 31.65 ของหน้ีสินรวม โดยมีหน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึน

อยางมีสาระสำคัญ ไดแก เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงมีมูลคาคิดเปนรอยละ 79.31 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก

การลงทุนในโครงการตอขยายของธุรกิจ โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 628.30 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวม-ในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,277.46 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งมีจำนวน 3,147.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 129.58 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.12 ของสวนของ

ผูถือหุนรวม-ในสวนที่เปนของบริษัทใหญ โดยเกิดจากกำไรจากผลการดำเนินงานหักจายปนผลเปนสำคัญ

 • เช็ครับลงวันที่ลวงหนา

 • ลูกหนี้การคา-ยังไมไดเรียกเก็บเงิน

 • ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้ที่อยูในกำหนดชำระ

ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ

ไมเกิน 3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

เกินกวา 12 เดือน

รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ

5.92

155.76

289.38

74.58

66.62

18.38

14.29

624.93

(18.49)

606.44

รายการ 31 ธ.ค. 2559

1.46

162.63

313.26

41.96

35.66

71.25

23.06

649.28

(19.93)

629.35

1.65

176.73

300.95

73.79

76.70

34.95

9.73

674.51

(12.32)

662.19

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

(หนวย : ลานบาท)
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ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาเก็บหน้ีถัวเฉล่ีย 118 วันในป 2561 สวนป 2560 มีระยะเวลา134 วัน และ 118 วัน ในป 2559 

ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการเก็บหนี้โดยประมาณที่ 120 วัน 

สภาพคลอง

 จากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนและขยายการดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง กระแสเงินสดสวนใหญ  จึงถูกนำไปใชใน

กิจกรรมลงทุน โดยมีแหลงเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินในกิจกรรมดำเนินงาน การกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการ การไดเงิน

เพิ่มทุนจากการผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย โดยในป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิจำนวน 438.71 

ลานบาท โดยไดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจำนวน 891.34 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อการขยายงาน , ลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม , ยานพาหนะเพื่อการบรรทุกและขนสง , อาคาร , หลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม , เครื่องจักรอุปกรณ 

และไดเงินจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 425.13 ลานบาท โดยเปนการไดมาจากการเพิ่มทุนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยและเงินกู

จากสถาบันการเงิน และไดมีการจายคืนเงินกูยืมท้ังระยะส้ันและระยะยาว,จายหน้ีสินผอนชำระภายใตสัญญาเชาซ้ือ จายดอกเบ้ียสถาบันการเงิน 

และจายเงินปนผล

 จากการดำเนินงานดังกลาวขางตน มีผลทำใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 27.49 ลานบาท และมีเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวดจำนวน 953.11 ลานบาท

แหลงที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

 ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหน้ีสินรวมจำนวน 2,974.66 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2560 จำนวน 715.09 ลานบาท โดยหน้ีสิน

ในป 2561 ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,436.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.28 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไมหมุนเวียนจำนวน 

1,538.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.72 ของหนี้สินรวม โดยมีหนี้สินที่สำคัญ  คือ เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 

2,359.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.31 ของหนี้สินรวม เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นรวมจำนวน 540.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

18.18 ของหนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

 สวนของผูถือหุนรวม-ในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ในป 2561 มีจำนวน 3,277.46 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2560 จำนวน 129.58 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 4.12 โดยประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว 958.03 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 1,008.88 ลานบาท องคประกอบอ่ืน

ของสวนของผูถือหุน 77.02 ลานบาท และกำไรสะสมจำนวน 1,233.53 ลานบาท

โครงสรางเงินทุน

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2561 อยูในอัตรา 0.91 เทา เทียบกับป 2560 อยูในอัตรา 0.72 เทา

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

575.75

(1,542.99)

1,132.50

165.26

รายการ 31 ธ.ค. 2559

667.51

(661.53)

42.41

48.39

438.71

(891.34)

425.13

(27.49)

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

(หนวย : ลานบาท)
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

         คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 • ในป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี จำนวน 1.81 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี

 • ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี จำนวน 1.81 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี

 • ในป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี จำนวน 1.81 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.08 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี

 • ในป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี จำนวน 1.81 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.08 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี

 • ในป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 9 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี จำนวน 2.52 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี

 • ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 10 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี  จำนวน 4.65 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.02 ลานบาท 

 • ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้ง 11 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีเปนคาสอบบัญชี จำนวน 4.65 ลานบาท 

และคาบริการอื่น ๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.25 ลานบาท 
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( นพ.ดร.วิชาญ    วิทยาศัย )

ประธานกรรมการ

( นายสุวัฒน   เหลืองวิริยะ )

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท เบตเตอร เวิลด จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท 

เบตเตอร เวิลด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชี  ที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง  

และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหเปนประโยชน

ตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งดำรงรักษาไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน  

เพ่ือใหม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตองครบถวน ทันเวลาและเพียงพอท่ีจะดำรงไวซ่ึงสินทรัพย  ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต 

หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ

 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเพื่อทำหนาที่กำกับดูแล สอบทาน

ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของรายงานทางการเงินรวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร 

ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัท ไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ

แสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไว ในรายงานประจำปแลว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมี

เหตุผลไดวางบการเงินของบริษัท เบตเตอร เวิลด จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท เบตเตอร เวิลด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกตอง เชื่อถือไดโดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สำคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ

ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตาม

ขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขาพเจา

ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกำหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยง

 ความเหมาะสมของจำนวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนเร่ืองสำคัญท่ีผูบริหารตองใชวิจารณญาณอยางมาก การกำหนดจำนวนท่ีคาดวา

จะไมไดรับคืนจากลูกหนี้เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับความไมแนนอน ตองอาศัยขอสมมติฐานและปจจัยตาง ๆ  เชน ฐานะทางการเงินของ

ลูกหน้ี ประวัติการชำระหน้ีของลูกหน้ีนอกจากน้ี ขอสมมติฐานท่ีใชในการคำนวณท่ีแตกตางกันอาจทำใหไดจำนวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตางกัน

อยางมีสาระสำคัญดวย

การตอบสนองความเสี่ยงของผูสอบบัญชี

 วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเร่ืองดังกลาว ขาพเจาไดใชวิธีดังตอไปน้ีทำการประเมินการทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุม

เก่ียวกับการคำนวณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากลูกหน้ีรายตัวและไดทำความเขาใจและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ท่ีบริษัทจัดใหมีเก่ียวกับกระบวนการติดตามหน้ีและทดสอบสมมติฐานท่ีใชในการพิจารณาการคำนวณจำนวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ การประเมิน

วิธีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่ฝายบริหารนำมาพิจารณา

 นอกจากนี้ขาพเจาได การประเมินการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบจำนวนเงินที่ไดรับชำระภายหลังวันสิ้นงวดจาก

ผลการทดสอบขางตน ทำใหขาพเจาเชื่อมั่นวาฝายบริหารบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเพียงพอและเหมาะสมแลว

 

รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต
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การรับรูรายไดจากการกอสราง

 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 232.39 ลานบาท การรับรูรายไดสำหรับ

ธุรกิจรับเหมากอสราง ตองใชดุลยพินิจที่สำคัญ และขอสมมติฐานในการประเมินความเหมาะสมของการประมาณการของรายการที่เกี่ยวของ

กับการใหบริการตามสัญญากอสราง บริษัทรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับการกอสรางตามขั้นความสำเร็จของงานกอสราง รายไดจากการกอสราง

ดังกลาวมีจำนวนเงินที่เปนสาระสำคัญ และมีผลกระทบตอรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญาการกอสราง ไดแก รายไดที่ยังไมเรียกชำระ 

เงินรับลวงหนาสวนที่เกินงานระหวางทำ และตนทุนการกอสราง การประมาณการขั้นความสำเร็จของงานกอสรางเปนเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจ

ท่ีมีนัยสำคัญของผูบริหาร ซ่ึงตองมีการทบทวนประมาณการรายไดและประมาณการตนทุนโครงการกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง และการ

ปรับปรุงประมาณการเมื่อจำเปน

 บริษัทไดเปดเผยนโยบายการรับรูรายไดจากการกอสรางและประมาณการตนทุนการกอสรางไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3.3

ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทไดกำหนดใหมีข้ึนเพ่ือควบคุมกระบวนการในการทำสัญญากอสราง การประมาณการ

และการปรับเปลี่ยนตนทุนโครงการ การบันทึกรับรูรายไดและการประมาณการขั้นความสำเร็จของงานกอสราง โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ 

 นอกจากนี้ ขาพเจาไดตรวจสอบสัญญากอสรางที่ทำกับลูกคา

 • สงหนังสือยืนยันยอดเงินที่เรียกเก็บในแตละงวดกับลูกคาโดยตรง 

 • อานสัญญาดังกลาวเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการกอสราง

 • สอบถามผูบริหารที่รับผิดชอบและทำความเขาใจกระบวนการที่บริษัทใชในการประเมินขั้นความสำเร็จของงานและการประมาณ

ตนทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการตนทุนโครงการกับแผนงบประมาณโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจและสุมทดสอบ

กับเอกสารที่เกี่ยวของ ตรวจสอบตนทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการและทดสอบการคำนวณขั้นความสำเร็จของงานจากตนทุนจริง

ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี ไดสอบทานเหตุผลท่ีสนับสนุนขอสรุปท่ีผูบริหารไดจากการเปรียบเทียบระหวางข้ันความสำเร็จของงานท่ีประเมินโดยผูบริหาร

โครงการและขั้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากตนทุนจริงที่เกิดขึ้นและขอหนังสือรับรองอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารโครงการ 

 • ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับบัญชีรายไดจากการกอสรางซึ่งถูกบันทึกผานสมุดรายวันทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติ

ในการบันทึกรายการดังกลาว 

 • เยี่ยมชมโครงการ สอบถามความคืบหนาของโครงการจากวิศวกรผูควบคุมงานเพื่อเปรียบเทียบและประเมินความสมเหตุสมผล

ของขั้นความสำเร็จของงานกอสรางเพื่อเปรียบเทียบกับอัตราความสำเร็จของงานตามวิธีการทางบัญชี 

 • พิจารณาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการรับรูรายไดจากการกอสราง

ขอมูลอื่น

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำปแตไมรวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจำปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจำปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอ่ืน ความรับผิดชอบของขาพเจา

ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรูที่ไดรับ

จากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองส่ือสาร

เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการรวมเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการ

ดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงาน

ตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

 ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
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(นายจิโรจ ศิริโรโรจน)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงค เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวยความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป 
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอข
อเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้นและไดหลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลักฐานการตั้งใจละเวนการแสดงขอมูลการแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความ
สามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของหรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจา
จะเปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
 • ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวา
งบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
 • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไวประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
 ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา
วากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้นขาพเจาพิจารณาวาไมควร
สื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น



 ชื่อบริษัท   : บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

 ชื่อยอหลักทรัพย  :  BWG

 เลขทะเบียนบริษัท  : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 01075748000161

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหบริการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม

     โดยการบำบัด กำจัด และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน 

 ทุนจดทะเบียน  : ทุนจดทะเบียน  1,184,236,157.25  บาท  

     ทุนจดทะเบียนชำระแลว  958,029,378.00  บาท    

     มูลคาที่ตราไวตอหุน   0.25  บาท

 รอบบัญชี   : 1  มกราคม – 31 ธันวาคม

 Website   : www.betterworldgreen.com

 Facebook  : BWG-Better World Green

 Line ID   : @bwgcenter

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ  : เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาไทย 2)  ถนนลาดพราว 

     แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240

     โทรศัพท 0-2012-7888  โทรสาร 0-2012-7889 

 ที่ตั้งศูนยบริหารและจัดการ : เลขที่ 140 หมูที่ 8 ตำบลหวยแหง อำเภอแกงคอย 

กากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี   จังหวัดสระบุรี 18110

     โทรศัพท 0-3623-7540-2   โทรสาร 0-3623-7544

ขอมูลบร�ษัท
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บร�ษัทในเคร�อ

บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด (BWC)
ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรมสูกระบวนการเพื่อเปนพลังงาน

บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด ทรานสปอรต จำกัด (BWT)
ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรมสูกระบวนการเพื่อเปนพลังงาน

บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (ETC)
ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) 
บร�การกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาทำลายในเตาเผากากอุตสาหกรรม 

บร�ษัท บีกร�น ดีเวลลอปเมนท จำกัด (BGD)
ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,ซ�้อ-ขายอสังหาร�มทรัพย

เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบ

   การนิคมอุตสาหกรรม และในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด
ประกอบกิจการเปนนายหนา และหร�อตัวแทน 

ในการใหบร�การรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหร�อไมอันตราย ทั้งที่เปนของแข็ง 

และหร�อของเหลว การว�เคราะหกากอุตสาหกรรม การขนสง หร�อการบร�การอื่นๆที่เกี่ยวของ
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หนวยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย  : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

      333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

      โทรศัพท 02-695-9999 , โทรสาร 02-695-9660

  

หนวยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน  : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

       93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

      โทรศัพท 02-009-9000 , โทรสาร 02-009-9991

  

นายทะเบียนหลักทรัพย    : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

                เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ขางสถานทูตจีน)

      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

                โทรศัพท 02-009-9388 , โทรสาร 02-009-9476

ผูสอบบัญชี    : บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

          อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24 เลขที่72 ถนนเจริญนคร

      แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

          โทรศัพท 0-2105-4661 , โทรสาร 0-2026-3760

ที่ปรึกษากฎหมาย    : บริษัท สำนักกฎหมาย รวมธรรม จำกัด

      เลขที่ 85 หมูที่ 2 ถนนสุทธิสาร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

      กรุงเทพมหานคร  10310

           โทรศัพท 0-2694-3323-4 , โทรสาร 0-2694-3349

อื่นๆ       • การใหบริการผูถือหุน 

      • การแจงใบหุนสูญหาย

      • การแกไขขอมูลผูถือหุน

ติดติสวนบริการผูลงทุน   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

      93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

      โทรศัพท 0 2009 9000 , โทรสาร 0 2009 9991

ขอมูลบุคคลอางอิง
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Overview



2017 20182016

(Unit: Million baht)

Total DebtsTotal Assets Shareholders’ Holdings

Financial status graph

Financial Status 2017 2018

Total Circulatory Assets

Total Non-Circulatory Assets

Total Assets

Total Circulating Debts

Total Non-circulating Debts

Total Debts

Shareholders’ Holdings

1,624.74

3,822.47

5,447.21

950.14

981.23

1,931.37

3,515.83

1,817.31

4,146.92

5,964.23

912.99

1,346.59

2,259.58

3,704.65

2,024.95

4,826.55

6,851.50

1,436.18

1,538.48

2,974.66

3,876.84

2016

(Unit: Million baht)

Important Financial Information

5,447.21
3,515.83

1,931.37

5,964.23

3,704.65

2,259.58

6,851.50

3,876.84

2,974.66
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Performance Outcome

2016

(Unit: Million baht)

2017

2018

(Unit: Million baht)

2017 2018

Revenue from sales and services

Construction income

Total revenues

Cost of sale and service

Cost of construction

Total costs

Gross profit

Other income

Profit before expenses

Service expenses

Administrative expenses

Management benefit expenses

Finance costs

Total expenses

Profit before income tax expense

ภIncome tax expense

Net profitfiffiit Part of parent company

Basic earnings (loss) per share (Baht)

Weighted average number of ordinary 

shares (shares)

1,817.73

-

1,817.73

1,028.07

-

1,028.07

789.66

8.95

798.61

51.02

182.15

50.96

33.83

317.97

480.64

113.96

351.54

0.096

3,671,230,061

2,010.86

16.87

2,027.73

1,258.44

16.14

1,274.58

753.15

18.92

772.07

48.12

231.51

53.15

84.32

417.11

354.96

77.42

253.17

0.066

3,832,117,512

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.84

223.44

1,649.28

807.09

13.91

821.00

74.47

245.22

59.80

90.13

469.62

351.38

62.37

233.99

0.042

3,832,117,512

2016

Revenue from sales and services total income Net profitfiffiit Part of parent company

1,817.73
1,826.68

351.54

253.17

233.99

2,029.78

2,237.89

2,010.86

2,223.98
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Important Financial Rated

Growth Rate

2016 2017 2018

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

(Debt to Asset Ratio)

 Gross Profit Margin Ratio; GP

 Net Profit on Sale ; NP 

 Return on Equity ; ROE 

 Return on Assets ; ROA

times

times

times

%

%

%

%

1.71

0.55

0.35

43.44

19.24

13.17

11.15

1.99

0.61

0.38

37.14

12.37

8.16

7.71

1.41

0.77

0.43

32.86

9.47

7.28

6.89

(Unit: Million baht)

Unit of Measure 2016 2017 2018

Assets

Debts

Shareholders’ Holdings

Income

%

%

%

%

44.08

61.42

36.04

7.79

9.49

16.99

5.37

12.04

14.88

31.65

4.65

20.70

Unit of Measure 2016 2017 2018

(Unit : Percent)

Assets Debts Shareholders’ HoldingsIncome

44.08%

7.79%

12.04%
16.99%

9.49%

14.88%

20.70% 4.65%
31.65%

5.37%

61.42%

36.04%
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Sustainable Development Goals and Strategies

 With the Company’s ideal to operate its business ethically by adhering to its responsibility to all stakeholders for 
mutual and sustainable benefits, the Company has set sustainable development frameworks by referring to international 
operating guidelines with coverage of economic, social and environmental aspects under good corporate governance 
principles. The Company aims to create consistent work in every business group and the Company’s sustainable development 
goals and strategies emphasize development for sustainable growth and preparations in every activity to support future work 
plans according to the organization’s short-term and long-term goals.

Sustainable Growth
Economic Environmental Good governanceSocial

ffiififinancial stability
and excellent service

acceptance in
business conduct

Transparency
in business operations

energy sustainability and

good environment of the society

• Offer quality 

service as agreed 

with customers.

• Generate consistent 

income and reasonable 

return to shareholder. 

• Risk management 

in all dimensions.

• Seek long-term 

business cooperation 

with stakeholders 

that conduct business 

with responsibility.

• Create innovation 

for the country for 

economic and social 

development.

• Abide by the laws. 

Promote equality and 

respect human rights.

• Be responsible for 

safety and occupational 

health of employees 

and stakeholders.

• Support and 

improve life quality 

of the community 

and society.

• Provide 

communication and 

information sufficiently, 

equally and thoroughly. 

• Strictly follow the 

laws and relevant 

environmental 

regulations. 

• Analyse the impact 

and specify the risk 

management policy.  

• Increase and 

improve production 

efficiency to reduce 

use of fuel, energy, 

and other resources.

• Apply international 

standard to elevate 

the bar of environmental 

management system.

• Define the roles and 

responsibilities of those 

involved and to improve 

the system, in 

accordance with the 

international 

standards Association. 

Integration between 

indoctrinated in the 

prevention and 

suppression of 

corruption.

• Concept management, 

3 grade is "protect 

cultivated to unmask"   

is used in the enterprise. 

To improve the process, 

Internal audit to cover 

all the operational level. 

And integration 

between them.

• Signed the 

memorandum of 

agreement on 

prevention against 

corruption in the 

organization.
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Dividend Policy

 Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries have policy for paying dividends to shareholders 

at the rate of 50% of the net profit from the Consolidated Financial Statement after income tax deductions and deductions 

for reserves according to the law and other savings according to the company’s requirements as long as there is no necessity 

for items such as future expansion of the company in various projects and as long as the payment of the dividends does not 

significantly affect the company’s normal operations. Dividend policy The Board of Directors will consider approving and proposing 

the meeting of shareholders of the Company. To approve each year.

The dividend payout ratio is as follows:

Net Profit (Baht)

Legal Reserve (Baht)

Dividend /share (Baht)

Dividend Payout (Net Profit Percentage)

Total Dividend Paid (Baht)

293,359,748.00

14,667,987.00

0.040

50.37

140,386,300.96

344,348,916

17,217,446

0.043

50.37

164,775,781.00

231,471,940

11,573,597

0.029  

50.54

111,128,082.04  

(Unit: Million baht)

Company Financial Statements 2016 2017 2018

Operational performance in
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Business Conduct Overview
 Better World Green Public Co., Ltd. is a legally licensed provider of one-stop industrial waste management services 

and related businesses covering industrial waste management with expertise in the treatment/disposal of hazardous and 

non-hazardous industrial waste such as treatment, disposal (landfill) and recycling in the area of alternative energy. The Company’s 

founding was registered by Mr. Suwat Luengviriya on 1997. The Company has status as a public company and registers 

asset purchases/sales in the Stock Exchange of Thailand by using the “BWG” symbol” with main offices located at 488, 

Soi Ladprao 130 (Mahadthai 2), Ladprao Rd., Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok, 10240. The Company’s industrial waste 

management center is located at 140 Moo 8, Huay Hang, Kang Khoi, Saraburi, 18110.  

Order 101 Provides central waste treatment and landfill disposal of waste or hazardous waste as well as central

  wastewater treatment.

Order 105 Provides classification and landfill disposal of waste or hazardous waste

Order 106 Converts hazardous waste into alternative energy and raw materials and produces fuel from waste.

  Electricity generation industry. 

 The sanitary landfill Both are in accordance with the 

international standard where the pollution to soil, water, air, 

community, and environment can be controlled and prevented. 

Sanitary Landfill

 Secured Landfill system with Double Lining 

paving system and industrial waste must be improved 

physical and chemical properties. Limit the solubility 

and reduce the toxicity of industrial waste (Stabiliza-

tion) before landfill

Secured Landfill

Sanitary Landfill

Secured Landfill
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 Consists of chemical and biological systems That can 
support the waste water Can use various types and increase the 
efficiency of treatment with reverse osmosis (RO) which wastewater 
that has been treated until the standard quality Will be reused in 
the factory Without discharge to the outside (Zero discharge)

Central Wastewater Treatment

 Certified by Thai Industrial Standard Institute No.17025-2548 
and registered as laboratory by Ministry of Labour (Registration 
No. Ror-223) as capable of analysing the component of industrial 
waste in accordance with the international standard.  

Operation Laboratory

 By treating both solid and liquid industrial waste 

through synthesis and treatment process so as to recycle 

them into alternative energy or raw material substitution. 

Treatment Process

for Recycling

Operation Laboratory

Water treatment

Blending
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There is a process to classify and treat to 

produce “Refuse Derived Fuel” (RDF) with 

appropriate properties and component to power 

steam boiler and/or generate electricity. 

Industrial Waste

Classification and

Treatment for

Energy Use

Standard Quality Transportation

Refuse Derived Fuel

Transportation

 Provide transportation service and packaging 
specifically designed for industrial waste properties. 
The transport vehicle are registered and approved 
by Department of Industrial Works. There are training 
and significance placed on safe relocation and transport. 
The transport is controlled and monitor for safety 
by GPS system and MANIFEST system throughout 
an itinerary. An emergency team is also on standby 
to provide assistance in case of emergency during 
transport. 
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Key Improvement and Changes in 2018

 The Establishment of New Subsidiary 

“Better ME Company Limited”. To operate as a 

broker and / or agent. In addition to the treatment 

of industrial waste and hazardous or non-hazardous. 

Both solid and liquid. Analysis of industrial 

waste, transport or other services involved.

 Signing a Memorandum of Understanding 

to join the "Project to Optimize the Recycling 

Plant, And electronics. with the Department of 

Industrial Works  Ministry of industry

 Signing Memorandum of Understanding 

on Possible Feasibility Study of Waste Management 

Project for Urban Energy in Hanoi, Socialist 

Republic of Vietnam has signed with the joint 

venture of Thang Long Environmental Services 

Joint Stock Company.

 Promotional activities to educate the 

industrial waste management company was 

co-organized with the Office of industry, 

including Pathum Thani. Chonburi, Rayong, 

Samut Sakhon , Sumut Prakan Province And 

the offense of "industrial waste management to 

be legitimate."

 Signing Memorandum of Understanding 
to study the feasibility of the potential waste 
management and waste to energy projects in 
the Socialist Republic of Vietnam Project. with 
EGAT International Company Limited (EGATi)

2018
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2017
- Co-signed with the Pollution Control Department to be responsible

  for “Klity Creek Rehabilitation from Lead Contamination Project”. 

  (Duration of 1,000 days)

- Co-signed the Memorandum of Understanding (MOU) under

  “Elevating Waste Management Enterprise Project 2017” with the

  Department of Industrial Works.

- Co-signed the Memorandum of Understanding (MOU) “Return

  Old Mobile Phones, Make Merit, Make the Nation” with the

  Pollution Control Department.

- Arranged pilot activities in 5 industrial estates to set the direction

  to manage industrial waste with 4,0 innovation (Better Go On )

- 1 of 14 in “Pilot Project on Authorisation to Transport Waste or

  Unusable Materials out of Factory Areas by AUTO e-License System”

- Winner Award on GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD as the 

excellent enterprise on the basis of responsibility with consideration and 

care for community, social, and environment on Asia-Pacific region level 

2016
- Industrial Waste Disposal/Treatment Service has the total revenue

  of 1,817.73 million baht which is 15.03% increase from last year,

  with net profit of 351.54 million baht

- ESG 100 Award 2016, selected as 1 of 100 listed securities and

  received SET Awards on "Thailand Sustainability Investment 2016"

- Rated “Excellent” in the Annual General Meeting (AGM) 2016 for

  protecting lawful rights of investors hosted by Thai Investors Association.

- Rated “Very Good” in Corporate Governance Report of Thai Listed

  Companies 2016 by Thai Institute of Directors.

 The Company responded to the wishes 

of His Majesty the King’s by participating in public 

benefit activities to help society in the Volunteer 

Project “We Do Good Deeds with Our Hearts” at 

the Bureau of the Royal Household, Sanam Suepa.

 The Company debuted the “Community 
Learning Center Following in the Footsteps of His 
Majesty the King” (Grass Walls to Build Life) 
Project to promote education and rally for use of 
vetiver grass to conserve soil and water along 
with promoting occupations for community 
members to earn income from growing vetiver 
grass and building good relationships between 
communities, the Company and the environment.

 The Company signed the Memorandum 
on Anti-Corruption Cooperation for Management 
According to Good Corporate Governance, 
Transparent and Accountable Management 
between Better World Green Public Co., Ltd., 
Akkhie Prakarn Public Co., Ltd. and Earth Tech 
Environment Co., Ltd. at the Meeting Room, 
Main Offices, Better World Green Public Co., Ltd. 
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Performance for Sustainable Development
Services

 In 2018, the company operated the business of industrial waste disposal. Related businesses And management, 

resulting in a total of 463,300 tons of industrial waste disposal services, accounting for 1,375 million baht, divided into 

281,236 tons of hazardous waste disposal services and 182,064 tons of non-hazardous industrial waste. Issued as a 

management system as follows

Graph Comparing Service Types in 2016 – 2018  

Non-Haz Blending WastewaterHaz.

(Unit: Million baht)

2017 20182016

79,755
82,220

90,501

165,707
182,064

188,144

171,808

109,550

146,265

109,550

29,67325,418

37,880

Landffiifills
182,064  tons

Stabilization and Landffiifills
79,755  tons

Wastewater Treatment
29,673  tons

Use as Alternative Energy

171,808  tons

207รายงานประจำป 2561



Graph showing income from comparison services in 2016 – 2018

Comparison of Industrial Waste Volume in 2016 – 2018

Customers Divided by Region in 2018 

1,241.32

1,349.16
1,375.00

(Unit: Million baht)

2016 2017 2018

Northern Region

Northeastern Region

Central Region

Eastern Region 

Western Region

Southern Region

1.08 %

62.80 %

1.75 %

29.31 %

0.88 %

4.18 %

60,000

45,000

30,000

15,000

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep NovOct Dec

2016

2017

2018

389,922 Tons

450,326 Tons

463,300 Tons
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Building Bonds and Development with Customers
 The Company gives importance to accessing and meeting customer needs as much as possible by exchanging 
offfllfline and online communication in addition to participating in activities regularly in order to lead to services meeting 
academic principles while maintaining involvement in corporate social responsibility.

The organization imparted knowledge by 

using knowledge, experience and expertise 

in industrial waste and energy management 

to develop society in the area of developing 

alternative energy and using natural 

resources for maximum benefit.

The Company participated in the work 

safety activity under the Safety Act Project 

along with supporting the increase of green 

spaces (Green Fingger Project) in customers’ 

operating facilities.

The Road Show activity provided knowledge 

on industrial waste management under 4.0 

policy in the Better Go On Project on the 

topic of “Waste Management Laws and 

Guidelines with Sustainable Innovations”. 

The activity provided knowledge and 

entertainment in addition to launching a 

new company under the Better Group 

network, Better Me Co., Ltd., for entrepreneurs 

in Ayutthaya and Nakhon Ratchasima.
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Service Satisfaction in 2018 

 Furthermore, the Company gives importance to accessing and meeting as many customer needs as possible by 
creating experiences for goods and services connected through every channel in the online world and providing services to 
create maximum customer satisfaction. The Company focuses on communicating by speaking truthfully and targeting groups 
in addition to listening to echoes from consumers to make modifications and improvements to goods and services.

Service Satisfaction Provided

by Market Management Officers

Service Satisfaction Provided

by Customer Relations Officers

Satisfaction toward

Transportation Service Satisfaction

Satisfaction with Environment

Academics Service Provision

Satisfaction with Accounting and Finance

Division Service Provision

Company Overview

93.7 %

82.8 % 88.9 %

90.2 % 88.7 %

88 %

Tel : 0-2012-7888

Fax : 0-2012-7889

Website : http://www.betterworldgreen.com

Facebook : BWG – Better World Green

Email : bwgpr1@gmail.com / pr@bwg.co.th 

ID Line : BWG-ONLINE CENTER
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Innovation and Development
 The Company is determined to develop innovations continually to boost efficiency in production and creation of new 
business opportunities and competitive capacity to enable sustainable growth of business performance in the midst of severe 
competition. The Company places importance on developing innovations and using innovations commercially to create concrete 
results and build value for the business by integrating instruments, promoting creative ideas, research and development and 
application of technology to create commercial benefits. Furthermore, the Company uses innovation management to respond 
to customer needs to specify sustainable product development plans, particularly environmental friendliness, to increase business 
opportunities and respond to trends of economic, social and environmental changes.

Corporate Governance
 The Company builds confidence among stakeholders by creating good performance, adjusting business conditions 
to be appropriate for changes and building good relationships with stakeholder groups. The Board of Directors’ is held 
accountable to duties by the Corporate Governance Code to build sustainable value for the Company in the economic, social 
and environmental dimensions.

  In addition to corporate governance, the Company places 
importance on promoting transparent and fair business operations 
to build confidence in all stakeholder groups along with supporting 
sustainable growth. Therefore, the Board of Directors approves of 
the anti-corruption policy. The policy clearly specified in writing that 
“Directors, executives and employees will not commit or accept any 
form of corruption in any case”. In 2018, the Company and companies 
in the group signed a memorandum of understanding to be a transparent 
organization and eliminate corruption in the organization. This 
memorandum of understanding was signed by Better World Green 
Public Co., Ltd., Akkhie Prakarn Public Co., Ltd. and Earth Tech 
Environment Co., Ltd. In addition, the Company supports employees 
to join the We Can Do Together Project to unite and create a transition 

point to become a white organization with coverage of the Company’s business and every related agency along with signing 
memorandums of cooperation.
 In the area of anti-corruption efforts, the Company follows government policies to support building awareness of 
morals among the organization’s personnel and promote attitudes and values of honesty while being a good example for 
Thai society.

 In 2018, the Company joined 

the Project to Promote Innovation 

Capacity and was considered to have 

capacity to build as an innovative 

organization and develop innovation 

projects, which will help to create and 

promote learning in the area of innovation 

management systems at the national 

level and at the ASEAN level.
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 The Company continually organizes activities to improve knowledge in the organization. In this year, the Company 
emphasized exchanging knowledge from direct experience of personnel in the organization and development of new knowledge 

from outside influencing the Company’s business model in diversifying 
to connected businesses and new businesses. During the previous 
year, the Company organized knowledge sharing activities by specifying 
goals of satisfaction levels and activity participants’ ability to use data. 
According to performance, each activity summarized issues and 
opinions from target groups, including opportunities and challenges 
for presentation to executives to consider in related parts.

Personnel Management
 Personnel are at the heart of the organization’s success and sustainability. Therefore, equitable and fair treatment is 
a norm in treating employees in the same way as other stakeholders. The Company laid clear practice guidelines for employees 
in ethics, which can be summarized as follows:
 • The Company places importance on managing and developing personnel to have knowledge and capabilities
    with coverage and consistency.
 • The Company strictly complies with laws and regulations related to employees and organizes workplace environments
    to be safe according to occupational health principles to facilitate work.
 • The Company treats employees with respect for individuality and human dignity.
 • The Company avoids unfair actions with potential effects on employees’ job security without threatening or
    pressuring employees’ mental conditions.
 • Employees are able to complain in cases where employees did not receive fair treatment according to systems and
    processes specifying human resources management. The Company aims to respond to the organization’s strategy 
    on building organizational strength to push for business expansion and organization growth with the goal of building
    a high-capacity organization and becoming an organization of learning. This will lead to improve competitive capacity
    of the organization.

Capacity Development and Career Path Development Plan

Employee Training Information 

42.73 36.4

31.79 31.1

49.43 36

49.03 17

16.17 33.55

2017

2018

Mean No. of Training Hours

(Hr./Person/Year)

Mean No. of Training Hours

Per Person Per Year

(By Gender)

Mean No. of Training Hours

Per Person Per Year

(By Employee Level)

Male

Operating Level

Department, Section, Division
Supervisors and Managers

Female
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Employee Rights
 The Company gives communities the right to participate and express opinions in the process of studying and 
assessing environmental impacts of developing projects.
 The Company’s sustainable human resource management policies respect human rights, employees’ rights and equitable 
treatment in compliance with international frameworks such as the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business 
and Human Rights 2011 and the International Labor Organization. In addition, the Company places importance on work-life 
balance by supporting employees to have quality of life in working with safety and good occupational health. Furthermore, 
the Company participates in checking and monitoring operations. Moreover, the Company creates many mechanisms or 
communication channels such as notifications by supervisors and work leaders, internal news announcements and the Internet, etc.

Employee Privileges

Infirmary with a nursing team.

Life insurance and accident insurance. Allowances, diligence

payments and overtime (OT) wages.

Special monetary support

(weddings, financial support

for employees’ and family

members’ funerals, ordinations

and childbirth support).

Annual celebration activities

(New Year’s Day, making merit

for the Company and annual tours, etc.).

Annual health examinations. Work uniforms.

Personal protective equipment.
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Executives and employees of Better 

Group made merit and gave food to 

monks for good luck in our 21st year.

 Building Corporate Bonds
 Attachment is an important foundation to shape every employees’ work behaviors in the same direction, clearly 
reflecting identity as a good, talented person with responsibility to the organization and society. The Company has mechanisms 
and management guidelines to promote corporate culture. In other words, executives need to be good examples by working 
in line with values along with encouraging and motivating employees to become involved.

Executives, managers and employees made 

merit, gave alms and spoke with employees 

and staff before commencing work.

The Annual New Year’s Day Celebration 

of 2018 was hosted to repay employees 

who have dedicated themselves to work 

for the entire year under the “Dream Job” 

theme.

The BWG Songkran Festival was orga-

nized to rally for conservation of Thai 

dress to allow employees to inherit 

Thailand’s culture. 
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 As at 31 December 2018, the Company and its subsidiaries With the number of employees (Excluding high-level 
executives), a total of 938 people, divided into 405 employees and 533 employees of the subsidiaries. In the past 3 
years, the Company and its subsidiaries do not have any labor disputes. 

Graph showing the number of personnel of the company And affiliated companies

Personnel Wages (Not Including Directors and High-Ranking Executives) in 2016-2018

Remarks: BWG means Better World Green Public Co., Ltd., AKP means Akkhie Prakarn Public Co., Ltd., BWC means Better Waste Care Co., Ltd., 
ETC means Earth Tech Environment Co., Ltd., BWT means Better Waste Transport Co., Ltd., EEC means Earth Engineer & Construction Co., Ltd., 

AVA means Ava Grand Co., Ltd. and RH means Recovery Co., Ltd.

2016 2017 2018

Total Bonuses

Provident Fund

Contributions

Total Monthly Wages

Total

Other (If Any)

110,463,510

6,245,350

2,621,955

-

119,330,815

84,743,412

7,270,324

2,723,625

-

94,737,361

81,110,695

7,781,177

2,097,933

-

90,989,805
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2016 2017 2018

2017

52,211 52,211

2018

13,188 13,216 14,096

Sustainability Management in Environment and Safety
Environment Management for Sustainable Development 
 Management of resources and environment is a basic factor for maximum efficiency in society in order to reduce 
impacts on communities and build good relationships through continual processes. The Company has environment projects 
and activities along with the determination to operate business 100 percent in line with specifications of the law while reducing 
environmental complaints and accidents to zero. Furthermore, the Company improves utility water management levels, 
air quality control and resource management to surpass the standards prescribed by the law and compared to international 
standards, which will lead to excellence in environmental management. 

Water Management
 Continual control and inspection of the wastewater treatment system improves wastewater quality after treatment 
processes. Moreover, the Company is determined to improve personnel and controlling technology such as by training operators 
in the care of wastewater treatment systems, microorganism research, selecting appropriate types of microorganisms for 
wastewater conditions in biological treatment systems and monitoring chemical oxygen demand (COD) in wastewater in 
all 24 hours. In 2018

Amount of Treated and Reused Water
(Unit : cubic meters)

Amount of Treated Water Amount of Reused Water

61,192 61,192
Amount of Treated Water Amount of Reused Water

Sample Analysis (2016 – 2018)
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 Air quality test results from the Company’s operations in 2018 meet specified standard criteria and can be read 

accurately according to reliable and acceptable criteria and standards without significant changes from the previous year.

OSHA (TWA) standards.

Standard: National Environment Board Notification No. 24 (A.D. 2004) on Specification of Air Quality Standards in the General Atmoshere.

Air Management

Air Quality Inside Factories

Air Quality in the Atmosphere Surrounding Factory Areas

Total  Dust

Total VOC

Methane

mg/m3

ppm 

ppm

1.8

4.1

4.46

2.5

3.5

5.91

15

-

-

Units Test Results

of 2017

Test Results

of 2018

Standard

Values

Test Parameters

Contaminated Industrial Waste 

Quality Modification Building 

(0714713E, 1599771N)

Ban Khao Mai Khon

(0713992E, 1601254N)

Ban Nong Prue

(0715887E, 1600034N)

Project Front Fence (South 

Side)

(0714566E, 1599320N)

-

500

600

-

13-14 NOV 2018

14-15 NOV 2018

15-16 NOV 2018

13-14 NOV 2018

14-15 NOV 2018

15-16 NOV 2018

13-14 NOV 2018

14-15 NOV 2018

15-16 NOV 2018

13-14 NOV 2018

14-15 NOV 2018

15-16 NOV 2018

-

-

-

0.044

0.036

0.030

0.053

0.044

0.051

0.082

0.098

0.104

0.12

-

-

-

0.092

0.078

0.062

0.118

0.089

0.109

0.214

0.260

0.302

0.33

1.85

1.83

1.81

1.45

1.43

1.40

1.54

1.50

1.51

1.56

1.54

1.55

-

4.92

4.96

4.91

4.31

4.26

4.22

4.17

4.10

4.15

4.45

4.50

4.52

-

Distance from

Pollution Origin
Date/Month/Year

Test Result

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) NMHC (ppm) THC (ppm)

Sample Storage

Facility

Standard
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Sound Management

 The Company monitors mean sound levels every 24 hours and the highest sound level in six months in the area 

and communities. All sound levels were found to meet standard criteria at no more than 70 decibels (A) and no more than 

115 decibels (A), respectively, in order to control and prevent impact on communities surrounding the Company including 

employees’ health. In addition, the Company has measures to control and prevent potential effects such as by installing 

devices to measure sound quality and follow-up on measurements and assessments regularly.

Ban Nong Prue Ban Khao Mai Khon Project Front Fence (South Side) Project Front Fence (North Side)

May November May November May November May November

standard at no more than 70dB (A)

sound level L90 standard

Ban Nong Prue Ban Khao Mai Khon Project Front Fence (South Side) Project Front Fence (North Side)

May November May November May November May November

standard at no more than 115 dB(A)

sound level Leg 24 hr standard
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Management of Resource Utilization
 Operations adhere to the 3Rs principle to reduce impacts from waste contamination in the environment. The Company 
rallies to build awareness and specify measures to reduce waste creation in the production process and in the office. The 
Company pointed out effects from wasteful use of resources, which creates a significant amount of waste for disposal and 
burial in landfills, causing contamination in soil, water, plants and animals. Management of resource utilization was carried 
out as follows:

 Waste from production processes consists of waste from machine operations-maintenance and office waste. 
Waste is clearly categorized as hazardous and non-hazardous waste. Each type of waste is stored in a storage building 
designed to prevent leakages, chemical reactions, accidents or emergencies in addition to having complete emergency 
prevention and suppression equipment 

REDUCE

REUSE

RECYCLE

- Reduced waste by 517.96 tons

- Reduce expenses by 16,039.40 bath (paper)

- คาใชจายลดลง (น้ำเสีย+ตะกอน)

Reduced waste by 0.53 tons.

(ink pad/paper/food/scraps)

Reduced waste

by 4.69 tons

- Change data tranfers in document form to electronic

files and use application programs in 11 department

 (seven additional departments joined the project after

    the previous years).

       - Transportation container liner (1 box reduces waste 

          by 300 kg).

1. Treated waster used as utility water in restroom and

    used to wash container

  2. Ink pads are sold back to vendors to be repacked

     3. One page of used paper is used on both sides.

        4. Food scraps are used by Employees to feed animal at home

1. Used PPE (facial mask/boots/rubber gloves)/bags/

  plastic cube/testing waste/medical gloves/used paper

     /cardboard box are entered into RDF.

    2. Plastic bottles/glass bottles/safety hats/plastic gallons

           are sold to be recycled

Organic

Waste

Genaral

Waste

Recycle

Waste

Recycle

Waste

Hazardous

Waste

Infacted

Waste

Decomposable

such as food Scraps, 

vegetables and 

fruits.

Waste

contaminated

with non-hazardous

subtance such as 

foam boxes, plastic 

bags, dust from 

cleaning, grass, 

leaves, metal scraps

and vechicle 

tires,etc.

Wate wich can be 

processed for 

rescue

such as plastic 

bottles, glass 

bottles, aluminum 

can, staples and 

metal scraps from

construction wok.

Waste with a 
thermal value 
such as plastic 
scraps, paper 
fabric, rubber 

wood, 
leather/rubber 

gloves, 
product/snack 

packs, ba tteries, 
light bulbs and 
spray can,etc., 

canbe processes 
into blended fuels

Waste

contaminated 

with hazardous 

substances such as

batteries, pen, ink 

pad, leftover 

waste samples 

from testing and 

degraded 

chemicals.

Waste

contaminated 

with germs or 

contaminated by 

dressing wounds

such as syrings 

needles, needles 

used to take 

blood samples, 

rubber gloves/ 

blood and pus 

contaminated gauz
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Company Commitment Occupational Safety and Health
 The Company considers employee safety by organizing safe and hygienic work environments for employees’ 
lives and property including the Company’s property. Furthermore, the Company provides personal protective equipment 
and safe work methods to properly adjust environments to be suitable for working to improve quality of live and create 
quality production systems. Most importantly, however, the Company requires employees to work with caution and maintain 
personal health because accidents can occur inside and outside the factory.
 The Company has the Occupational Safety, Health and Work Environment Committee to support and cooperate 
in planning and solving unsafe situations in the operating facility. In 2018, the Committee met on 12 occasions to assess 
safety risks and the Committee’s performance. In addition, the Company provides training and education in areas such as 
emergency preparation and response plan exercises, regular workplace inspections, basic firefighting training courses and 
safety training courses.

The Occupational Safety Committee is composed of the following: 

** 44.44 percent of the Committee. The Company appointed the election committee

Employee Representatives   4   persons.

Professional Safety Officer:   1   person.

Supervisor Representatives:   3   persons.

Employer Representative:   1   person as the Chairman.

Employee Representatives   4   persons.

Professional Safety Officer:   1   person.

Supervisor Representatives:   3   persons.

Employer Representative:   1   person as the Chairman.
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31

30

58

89
119

150

180
211

242

272

303

333

361

59

90

121

152

182

213

244

274

305

335

366

Safety statistics within the center of the year 2018, the number of working days 361 working days that do not have 
accidents to stop work

Accident Risks

 Occupational health and safety among employees and business partners is highly important to the Company and 

stakeholders. Moreover, occupational health and safety may create effects on morale among employees and business partners. 

In 2018, injuries among employees and contractors dropped continually with 29 accidents and 4 accidents causing injuries 

to employees to the point of causing employees to stop working.

Statistics of work accidents from January - December 2018
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the total number of working hours of the year at 1,776,683 working hours.

Summary of Work Accidents Table

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep NovOct Dec

1,000,000

5
,6

8
8 5
3
,3

7
2

1
1
1
,3

0
6

4
6
,2

8
9

9
9
,8

7
8

1
4
7
,8

7
8

2
0
6
,2

1
2

2
6
1
,3

0
3

3
1
4
,5

1
9

9
7
0
,3

8
8

3
,8

5
61
5
5
,9

9
4

HR standard

Training Information Unit 2016 2017 2018

No. of Safety Course Trainings

No. of Safety Course Trainees

Annual Fire Drill

No. of Persons Injured by 

Contractors’ Work

No. of Accidents Causing 

Contractors to Stop Working

No. of Deaths from Contractors’ 

Work

• No. of Waste Leakages from 

Significant Work Processe

Operations in Compliance with 

Environmental Laws

• Fines from Operations Inconsistent 

with Environmental Laws

• No. of Operations Not in Compliance 

with Environmental Laws

Times

Persons

Times

Cases

Cases

Cases

Cases

Times

Baht

Times

30

219

1

0

0

0

0

0

0

33

248

1

0

0

0

0

0

0

20

213

1

0

0

0

0

0

0
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 The Company believes that, for the business to grow with sustainability, the Company needs to develop communities 
and society to grow together. Furthermore, the Company needs to gain acceptance, trust and confidence from communities 
and society in business operations along with building participation with every sector to improve quality of life in the country 
and the region to the highest level.

 The organization imparted knowledge 
and experience by using industrial waste 
disposal and energy management knowledge, 
experience and expertise to develop society 
in the areas of alternative energy development 
and use of natural resources to create benefit.

customer companies/audit agencies

858 

government agencies

31 

educational institutes

17 ordinary agencies

26 

financial institute investors

7 

 The Company builds cooperation with allies to create sustainable development in society in the government sector 
and the private sector by carrying out activities which are important mechanisms in driving useful development for society 
and all stakeholders.

Social and Community Management
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 The Company teaches employees to have a volunteer mind with an aim to build conscientiousness in doing good to 
repay society in compliance with civic principles and positive organization values. This demonstrates characteristics of employees, 
who are the most important resource of the organization, to receive skill improvement in the areas of management and work. 
In addition, the Company supports employees to participate in thinking, doing and improving activities for communities and society 
along with supporting employees to begin volunteer activities personally in order to present activities for consideration.

The Community Learning Center 

Following His Majesty the King’s 

Science (Vetiver Grass Walls to Build 

Life) Project aims to support education 

and use of vetiver grass to conserve 

soil and water along with providing 

occupations for community members 

to gain income from planting vetiver 

grass and build good relationships 

between communities, the Company 

and the Environment.

The Company participated in responding 

to His Majesty the King’s aspirations by 

participating in public benefit activities to 

support society in the “We Do Good with 

Our Hearts” Volunteer Project at the Bureau 

of the Royal Household, Sanarmsuepa.

The Painting Dreams Project painted 

the school, playground and sports 

field at Wat Nong Nam Khiao School.
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 The Company supports improving quality of life and living conditions for people in communities to grow with security 
in the short-term and in the long-term. The Company’s activities focus on three areas consisting of health and hygiene, education 
and occupational support.

The Project to Support Solar Energy Agriculture 

(Solar Cells) was applied in the form of an 

integrated farming system, creating diverse 

products. The project supported income and 

improved community quality of life to have 

better living conditions with cooperation from 

local administrators such as village headmen 

in local communities, who held meetings to 

select people in poverty who are determined 

to improve themselves to make land plots 

based on integrated farming system guidelines 

in order to generate secure income and good 

quality of life for families to be warm, leading 

to tangible expansion of the Sufficiency 

Economy Philosophy in peoples’ lives.

The Better Project to Support Disabled Persons 

is an ongoing project. The Company places 

importance on care for disabled persons 

who are unable to support themselves living 

in communities around the center by visiting 

the area to inquire regarding needs and deliver 

consumer products to disabled persons in 

communities around the center’s area.

The Project to Visit Better Homes is an ongoing 

annual project organized by the Company 

with this year being the twelfth year of the 

project. The Project was organized for youths 

to learn about the Company’s operations and 

camp with five schools in the area around 

the industrial waste management center. 

The Company took students to observe RDF 

work along with providing education during 

participation in activities.

Occupational Support Health and Hygiene Education

The Better Market Project is a market 

that allows villagers around the 

Company to sell agricultural products to 

employees inside the Company to 

support villagers by generating income 

from products.

The Project to Promote Elderly Health builds 

health for the body and mind. Quality of life is 

a main goal of society in order for people of 

every gender and age to have good physical 

and mental health. Because the number of 

elderly people shows rising trends, the 

Company sees the importance of supporting 

the elderly in the area around the industrial 

waste management center in Saraburi to 

have good physical and mental health. Thus, 

the Company has a policy to continually 

promote and support activities for the elderly.

The Project to Teach Waste Sorting was 

aimed at reducing pollution and global 

warming around the center’s area. In 2018, 

six schools participated in the project, 

which explained and demonstrated proper 

waste sorting along with continually 

inserting content in activities. 

Occupational Support Health and Hygiene Education
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Companies in the Group

Akkhie Prakarn Public Co., Ltd.

Management ratio

• Alternative Fuel           31%

• Incineration                16%

• Reuse               53%

 In 2018, the company was able to provide waste disposal services. By burning method with total quantity Total 
105,120.23 tons, representing a total service revenue of 556.24 million baht. Each type of industrial waste disposal service 
is as follows: waste: 

52,297.55

109,643.10 tons 95,872.48 tons 105,120.23 tons

42,133.62

7,594.73

3,094.33

Solids Amount (Tons) Remarks

Ratio of Industrial Waste Accepted Ratio of Industrial Waste Management

Liquids

Sediment

Gases

Graph Showing Comparison of Waste Proportions Accepted for Incineration in 2016 – 2018 

2016 2017 2018
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Amount of Customers Divided by Region in 2018 

2%
3%

59%

30%
2%

2%

Northern Region

Northeastern Region

Central Region

Eastern Region

Western Region

Southern Region
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Better Waste Care Co., Ltd.
 For the year 2018, providing industrial waste disposal services to customers Which used 710 services, including 

the amount of industrial waste that provided a total of 39,179 tons, representing service revenue totaling 145.16 million baht.

  • Hazardous Industrial Waste  24,593   ตัน 

  • Non-Hazardous Industrial Waste   14,586   ตัน

Graph Comparing Amount of Industrial Waste Accepted for Disposal in 2016 – 2018 

Graph showing revenue from comparison services between 2016 – 2018

42,692 tons 40,494 tons 39,179 tons

2016 2017 2018

151.55

146.09
145.16

2016 2017 2018

(Unit: Million baht)
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2016 2017 2018

Better World Transport Co., Ltd. 
 For the year 2018, providing transportation services and generating other income Related to the company And 
81,954 affiliated companies, representing a total revenue of 277.41 million baht, an increase from service revenue in 2017, 
amounting to 44.51 million baht or 19.11 percent of the total.

Total income sources from transportation consisted of income from the following:

Graph of Transport Trips Comparing 2016-2018 
(Unit: Trip)

BWG
Better World Green Public Co., Ltd.

BWC
Better Waste Care Co., Ltd. 

AKP
Akkhie Prakarn Public Co., Ltd.

General
customers

Other Income

Total : 277.41 Million Baht

230MB. 5.38 MB.

0.51 MB.

26.90MB.

14.62 MB.

57,358 70,855 81,954
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Earth Tech Environment Co., Ltd.
 Operate a power plant that uses fuel from waste in the form of an electricity supplier. Located at Kaeng Khoi Industrial 

Estate, Kaeng Khoi District, Saraburi Province With the maximum installed capacity of 9.4 MW to produce and sell electricity 

to PEA.  In 2018, the electricity generation and distribution system generated 64,501,945  KWh of electricity and distributed 

 56,041,051 KWh  of electricity.

Graph Showing Electricity Generation Data (kWh) in 2018

Graph showing revenue from comparison services between 2016 – 2018
(Unit: Million baht)

2016 2017 2018

218.03

232.90

277.41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Month

Total 64,501,945 56,041,051 9,098,488 517,760

6,499,640

5,812,557

2,892,055

6,088,379

4,826,185

4,873,970

5,583,880

5,302,348

5,970,316

4,455,385

5,610,972

6,586,259

Electricity Production 

(kWh)

5,664,162

5,044,315

2,491,455

5,239,151

4,278,988

4,206,922

4,831,562

4,659,466

5,190,537

3,831,567

4,870,566

5,732,360

Sell Electricity

(kWh) 

836,760

767,580

510,982

882,188

812,286

707,011

787,757

781,238

818,292

618,606

740,406

835,382

Used Within The Factory 

(kWh)

-

-

104,800

32,960

63,840

64,320

65,120

73,440

18,880

69,760

24,640

-

Imported Electricity 

(kWh) 

At
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 Revenue received from electricity production and distribution for the year 2018 included deterioration 340,611,212.31 

baht (three hundred and forty million baht)

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

1 JAN 2017

1 FEB 2018

1 MAR 2018

1 APR 2018

1 MAY 2018

1 JUN 2018

1 JUL 2018

1 AUG 2018

1 SEP 2018

1 OCT 2018

1 NOV 2018

1 DEC 2018

1 FEB 2018

1 MAR 2018

1 APR 2018

1 MAY 2018

1 JUN 2018

1 JUL 2018

1 AUG 2018

1 SEP 2018

1 OCT 2018

1 NOV 2018

1 DEC 2018

1 JAN 2019

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5,664,162

5,044,315

2,419,455

5,239,151

4,278,988

4,206,922

4,831,562

4,659,466

5,190,537

3,831,567

4,870,566

5,732,360

34,419,651.82

30,653,001.98

15,152,926.29

31,841,054.62

26,101,222.37

25,572,355.67

29,368,230.92

28,323,479.75

31,543,894.87

23,292,095.75

29,600,225.05

34,834,073.21

Revenue from electricity sales in 2018, total 340,611,212.31

Date COD (MW) Quantity of electricity sales

(Unit)
Total net (Bath)

Month Register the unit first Write down the current unit

ม.ค. 61
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Proud Awards in 2018

• The 4th consecutive ESG100 Certificate Award of 2018 as a 

listed company with outstanding environmental, social and 

governance (ESG) from the Thaipat Institute.

• The CSR-DIW Continuous Award 2018, an award for industrial 

factories with corporate social responsibility and sustainable

coexistence with society from the Department of Industrial Works, 

Ministry of Industry, for the fourth consecutive year.

• A Gold Medal award for industrial waste management factory standards for 

  liquid fuel blending from the Department of Industrial Works.

• A Gold Medal award for industrial waste management factory standards for

  solid fuelblending from the Department of Industrial Works.

• A Gold Plus award for industrial waste management factory standards in the category

  of burying hazardous waste or disused materials from the Department of Industrial Works.

• A Gold Plus award for industrial waste management factory standards in the category

  of burying non-hazardous waste or disused materials from the Department of Industrial Works.

• The Total Innovation Management Award 1018 from the Project to Improve Innovation

  Capabilities for Entrepreneurs in the Stock Exchange of Thailand to Raise Thailand’s

  Innovation Capacity.

• The 4th Thailand Sustainability Investment Award of 2018 from the Stock Exchange

  of Thailand as a listed company with outstanding business operations and

  consideration given to environmental, social and corporate governance balance.

• The Electrical Appliance and Electronic Equipment Sorting and Recycling Factory Award

  (Light Bulb Recycling) from the Department of Industrial Works.

• Excellent CG scoring from the Corporate Governance Report (CGR) 2018 for the fourth

  consecutive year. 

• Excellent scores for annual general meeting organization quality in 2018 to maintain

  investors’ rights organized by the Thai Investors Association.

“Excellent”“Excellent” “Very Good”“Very Good”
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Shareholding Structure for Group of Companies ** As of 31 December 2018

“BWG” Better World Green Public 

“ BWG ”

Operates in the business of providing 
industrial waste management services by 

disposal and reuse as energy.

Operates in the business of providing industrial 
waste transportation services and control.

Better World Transport Co., Ltd. 

“ BWT ”

Operates as a representative in procuring industrial 
waste into the process to create energy.

Better Waste Care Co., Ltd. 
“ BWC ”

Provides waste disposal services by incineration.

Serve as a broker and / or agent. To provide hazardous 
waste removal services and or not hazardous. Solid or 

liquid analysis of industrial waste, transportation or other 
related services

To operate in property development, buy and sale of
real estate for industrial plant or commercial business
focusing on industrial estates or similar characteristic 

Produces and distributes 

Paid-Up Capital
1,000,000

Paid-Up Capital
820,000,000

Earth Tech Environment Co., Ltd. 

“ ETC ”

Linา 88 Power Co.,Ltd. 
“ L88 ”

Produces and distributes electricity.

Registered Capital

200,000,000
Paid-Up Capital

200,000,000

Registered Capital

200,000,000
Paid-Up Capital

200,000,000

Registered Capital

125,000,000
Paid-Up Capital

125,000,000

Registered Capital

50,000,000
Paid-Up Capital

12,500,000
Recovery House Co.,Ltd.  

“ RH ”
Operate in production and sale of electricity current

from industrial waste. And  the rental of buildings

and land for factory operators.

AVA Grand Energy Co.,Ltd. 
“ AVA ”

Operate in production and sale of electricity current

from industrial waste. 

Sirilapha  Power Co.,Ltd 
“ SIRI ”

Operate in production and sale of electricity current

from industrial waste. 

Earth Engineer And Construction Co.,Ltd.  
“ EEC ”

Engineering Design and Construction Services

Registered Capital

10,000,000
Paid-Up Capital

10,000,000

Akkhie Prakarn Public Co., Ltd. 

“ AKP ”

Better Me Company Limited

“ BME ”

Be Green Development Company 

“ Be Green ”

Registered Capital
1,184,236,157.25

Paid-Up Capital
958,029,378

Registered Capital
100,000,000

Paid-Up Capital
50,500,000

Registered Capital
150,000,000

Paid-Up Capital
150,000,000

Registered Capital
202,000,000

Paid-Up Capital
202,000,000

Registered Capital
40,000,000

Paid-Up Capital
12,250,000

Registered Capital
1,000,000

Registered Capital
820,000,000

233รายงานประจำป 2561



Securities and Shareholders

 BWG Securities as of 31st, December 2018  was shown below. 

Registered Capital : 1,184,236,157.25  baht

Paid up Capital :   958,029,378.00  baht

Par Value :               0.25   baht

Shareholders the top ten shareholders as of 31st, December 2018

 Warrants to Purchase Ordinary Company Shares No. 4 (“BWG-W4”) were issued for sale by 584,939,483 units to 
existing company shareholders based on share ratios at no cost at the rate of six existing ordinary shares for one warrant 
unit (remainders are rounded off). One warrant unit can be used to purchase one ordinary share at the price of three baht 
per share. The age of the warrants is three years. Warrant holders can exercise the right warrant rights on the 15th of March, 
June, September and December of each year throughout the warrant age. In cases where a date for the exercising of rights 
coincides with a company holiday, the aforementioned date is to be moved to the most recent business day before the aforementioned 
date for exercising of rights. The outcomes of exercising of rights to convert warrants in the past are as follows:

Issuance of other securities

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mr.Suwat                 Luengviriya

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

BBHISL NOMINEES LIMITED

N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARK ETS SMALL CAP FUND, LLC

Mr.Komol               Jungrungreangkit

BBHISL NOMINEES LIMITED

Thai NVDR Company Limited

Ms.Daranee            Attanandana

Mr.Titipong            Jentaveepornkul

Miss.Chadathip      Atthanan

Other Shareholders

   TOTAL

Name ShareholdersNo.

4.78

2.30

2.26

2.06

2.00

1.92

1.65

1.57

1.55

1.39

78.52

100.00

Percentage 
of Total Shares

183,150,000

88,000,000

86,739,900

79,050,953

76,874,100

73,533,600

63,059,339

60,000,000

59,580,000

53,333,400

3,008,796,220

3,832,117,512

Number of Shares

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15th September 2016

15th  December 2016

15th  March 2017

15th June 2017

15th  September 2017

15th  December 2017

15th  March 2018

15th June 2018

15th  September 2018

15th  December 2018

Date

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Number of Persons Exercising Rights (persons)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rights ExercisedNo.

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

584,939,483

Remainder (unit)
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Total Revenue

Gross Profit

Profit attributable to the parent company

Gross Profit Rate

Profit margin attributable to the parent company

Total Assets

Total Liabilities

Shareholder Holdings

1,817.73

789.66

351.54

43.44%

19.24%

5,447.21

1,931.38

3,515.83

1,172.31

645.42

-

1,817.73

8.95

1,826.68

64.18%

35.33%

-

99.51%

0.49%

100.00%

1,349.16

661.70

16.87

2,027.73

18.92

2,046.65

61.15%

32.33%

0.83%

99.08%

0.92%

100.00%

1,374.82

849.16

232.39

2,456.37

13.91

2,470.28

55.65%

34.38%

9.41%

99.44%

0.56%

100.00%

2016

Value Percentage
2016

Value Percentage
2017

Value Percentage
2018

2,027.73

753.15

253.17

37.14%

12.37%

5,964.23

2,259.58

3,704.66

2017

2,456.37

807.09

233.99

32.86%

9.47%

6,851.50

2,974.66

3,876.84

2018

Revenue Structure

Summary of the Financial Status and Performance Outcome for the Company and Its Subsidiaries

Revenue Structure for the Company and Its Subsidiaries

(Unit: million baht)

Remarks: * Other revenue such as waste analysis fees, profits from the sale of properties, interest earned, miscellaneous  income, etc.

(Unit: million baht)

Revenue of the Company and its 

subsidiaries

Revenue from sales and services of the 

Company

Revenue from sales and services of

Subsidiary

Revenue from construction work

Total Revenue from sales and service

and construction

Other income *

Total revenues
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Trends in industrial waste management services  in 2019

 In 2019, various agencies expect election factors in 
the country to become clear after the election, which may 
build confidence for the industrial sector along with driving 
investment from the government sector in major investment 
projects. Furthermore, there are investments in infrastructure 
and operations in the Eastern Economic Corridor (EEC) 
development plans including investment to develop industrial 
ports and Port Laem Chabang, which should result in more 
factories. 
 The aforementioned reasons should increase mean 
industrial waste volume trends in the long-term. Nevertheless, 
industrial waste management must enter the system in compliance 
with the law and in line with industrial waste management 
support policies of the Department of Industrial Works, Ministry 
of Industry, which supports and drafts laws to specify measures 
in order to push for more industrial waste to enter the system 
effectively. For example:
 1. The Department of Industrial Works, Ministry of 
Industry, specifies criteria, methods and conditions for requesting 
and granting Sor. Gor. 2 licenses through the E-License 
and Auto E-License system by specifying steps for requesting 
and granting licenses including qualifications of persons who 
create waste and person who treat, dispose and recycle waste 
used in the E-License and Auto E-License systems.
 2. The Department of Industrial Works, Ministry of 
Industry, specifies waste types and codes including methods 
for disposing of waste or disused materials outside factory 
areas for the Auto E-License system with an additional 402 
codes or 50 percent of all industrial waste codes.
 3. Certification of waste or disused material treatment 
and disposal service providers and specification of qualifications 
of waste treatment or disposal service recipients who will use 
the Auto E-License system, must be accredited at Green Industry 
Level III and up and a gold medal for industrial waste management 
factory standards. In addition, service providers must have 
treated/disposed of waste in processes for which service providers 
are requesting accreditation for no less than one year.  
  This will have positive effects. Furthermore, the 
government sector’s support guidelines on Waste to Energy 
or use of industrial waste as fuel in electricity generation will 
have positive effects resulting in more effective management 
and energy security for the country.
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Risk Factors

 The Company’s business operations involve internal and external risk factors with potential impact on the organization. 
Accordingly, the Better World Green Public Company Limited is well aware that enterprise risk management is an aspect 
of good business governance and also an important foundation to aid in the successful achievements of the Company’s 
objectives and goals. Therefore, the Company focuses on development and gives importance to systematic risk management 
in line with the Enterprise Risk Management Framework to generate increased value for shareholders, employees and other 
related people and manage the organization and develop business to achieve sustainable growth.
 The Company has specified an organizational risk management policy in which personnel at every level participate 
in risk management to maintain acceptable risk levels. Furthermore, the Risk Management Sub-committee is established to 
perform duties in the specification of risk management frameworks, risk consideration and specification of important risk management 
measures to ensure that the Company has a mechanism in place for effective oversight in risk management in line with the 
risk management policy set in place by the organization and that risks and risk management measures are reviewed on a 
regular basis.
 In 2018, the significant risks and risk management measures of the Company are divided into the following fiffiive aspects:

1. Strategic Risks
 These are risks occurring in relation to the setting of strategic plans, work plans and improper implementations 
of the aforementioned plans. Moreover, strategic risks include changes caused by external and internal factors that affect 
the specification of strategies or work to achieve primary objectives, goals and work guidelines of the organization.

 1.1   Risks from Development or Investment Expansions
 Failed investment projects can impact the rate of investment returns. The Company is aware of the significance of 
this issue and has thus set forth the following management actions:
 - The Company’s investment policies are set such that considerations are made for investments to be made in businesses  
   that support and benefit the Company’s business or in businesses in industries that have potential for future growth. 
   Furthermore, the Company gives primary consideration to investment returns in order to benefit the Company’s shareholders.
 - Continuous monitoring of economic and social conditions along with government policies and relevant laws.
 - Detailed and thorough studies into information related to business operations and assess the feasibility and 
   cost effectiveness of projects before investment decisions with emphasis on developing new businesses related  
   to the main business to enhance security and provide sustainable growth for the Company.
 - Making preparations and ensuring that employees are prepared to support investment expansions. 
 - Upgrading service standards to create distinction.
 - Procuring sufficient financial sources and giving consideration to screening investors to ensure that business can  
   be jointly operated sustainably in the long-term.

 1.2 Risks from Investment in Subsidiaries
 Risk from investment in subsidiaries can occur when the performance of subsidiaries fail to generate the profit expected 
by the Company, which also impacts the Company’s performance.
 The Company has set in placepolicy for investment in joint companies and subsidiaries such that investments are 
to be made in businesses that support and benefit the Company’s business and in businesses in industries with potential for 
future growth. Furthermore, the Company gives primary consideration to investment returns in order to benefit the Company’s 
shareholders, and the Company achieves control through sending directors and/or persons assigned by the Company to act 
as representatives according to share ratios.
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 1.3 Risks from Competition
 Increased investment interest in waste disposal service providers can have impact onthe Company’s customer base 
and revenue in the future. However, new service providers will face numerous obstacles and limitations due to their need for 
heavy investments, large and suitable space along with certification and approval of their environmental impact assessments 
(EIA) and approval for their health impact assessments. In addition, failure to achieve community acceptance can lead to failure 
for the aforementioned operators to be granted their business licenses.
 The Company sets its competition strategy to emphasize high-quality services that meet international standards and 
comprehensive services consistent with the needs of the industrial sector, along with continuous legal compliance. Throughout 
the past, the Company has always given importance to the activities and waste management that meet standards with 
business verifiability in every stage. Therefore, the Company is always believed and entrusted by customers.
 And in 2018, the Company has get award for standard industrial waste management "Gold Plus" in Landffiifill or unused 
non-hazard waste landfill. To raise awareness reliability and The Company has a policy to carry out such activities continuously. 

2. Operation Risk
 These are risks associated with the operations of each processes or activities inside the organization in addition to risks 
related to the management of IT information and knowledge to ensure that operations achieve set objectives. Operation 
risks impact work effectiveness and the overall accomplishment of the primary objectives of the organization.

 2.1. Risk from Developing Personnel Capabilities to Accommodate Business Growth
 If the Company is unable to prepare personnel to support the growth of the organization, there might be impacts 
in terms of loss opportunities for business growth, which can then influence the ability of the business to generate profits.
 The Company develops its investment projects continuously in order to become a leader in innovations and increased 
value with emphasis on sustainable growth. Furthermore, investments have been expanded to include subsidiaries to ensure 
business continuity and effectiveness for the Company. Thus, the Board of Directors significantly perceives and recognizes 
the importance of human resources. Therefore, the Nomination and Remuneration Committee has been established to create 
a succession plan for people in the positions of chairmen, executives, managing directors and high-ranking executives from 
the department manager level and above using a clear and transparent recruitment process that involves proposals to 
the Board of Directors for consideration and annual review in order to ensure the smooth and effective continuity in the work 
operations of the aforementioned positionsin addition to minimizing risks from lack of successors.
 Furthermore, the Company gives importance to improving the capabilities of employees through planning and training 
arrangements for employees in every course that is important and related to business activities. Furthermore, a process for 
selecting capable employees is in place to give assurance that the Company has sufficient quality executives and employees 
for expanding the Company’s business activities. In addition, the Company manages performance by using the key performance 
index (or KPI) that is passed on from the executive level down to the operator level to ensure work consistency and congruence 
with the Company’s objectives.

 2.2. Risk of Incidents to Systems and Infrastructure within the Waste Management and Disposal Center, Saraburi (Center)
 Risks for accidents and natural disasters such as fires, etc., and risks from calamities may damage the Company’s 
assets and personnel and put a stop to the Company’s operations. The Company realizes the importance of this issue 
and has set in place management measures as follows:
 - Insurance to protect against potential damage.
 - Clear work regulations on emergency preparedness and response pursuant to the environmental and occupational
   health and safety standard ISO 14001:2015& OHSAS 18001:2007&TIS 18001: 2011).
 - Close follow-up, monitoring and reporting of situations in areas/activities vulnerable to damage.
 - Create work plans in preparation for prevention and reduction of potential losses along with reducing possible
   impacts to the environment and occupational health and safety.
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 - Organize training/drills of the emergency preparedness and response plan.
 - Set in place water reserve systems to provide sufficient availability of water for use in continuous firefighting for at 
least 30 minutes and conduct monthly inspection on water reserves.

 2.3. Risk from Limitations in Procuring Additional Land
 The land in the waste management and disposal center of the Company can accommodate a limited amount of 
wastes. Therefore, the Company might be at risk in regards to the procurement of new land for accommodating increases 
services after all currently available land has been landfilled.
 The Company is aware of the aforementioned risks. Hence, operational guidelines have been set forth to control 
and prevent risks through improvements to the industrial waste management processes in order to extend the usage life 
of landfill pits and increase areas for accommodating future industrial wastes in addition to providing sufficient time for obtaining 
suitable sites for use in expanding the Company’s businesses.

 2.4. Transportation Risk
 A lack of good transportation risk management by the Company can impact the effectiveness of the work procedures 
in the stage of accepting wastes from the factories of clients for disposal and landfilling in addition to achieving the overall 
objectives of the organization.
 The Company recognizes the aforementioned risk. Therefore, Better World Transport Co., Ltd., a subsidiary company, 
was appointed to be the be the manager in dealing with transportation services along with procuring and employing external 
transport entrepreneurs in addition to setting operational procedures to control and prevent risk as follows:
 - Procedures to select and recruit competent external drivers/contractors (vendors) and procedures to monitor, evaluate 
and specify motivators to maintain work quality.
 - Operational manuals and training to provide knowledge about the importance of waste movement and transportation 
in order to raise awareness about potential impacts.
 - Conditions and terms in contracts with external contractors that stipulate compliance with the law, regulations and rules 
of government bodies that currently exist along with those that are to exist in every article and distinctively prosecute violators 
or wrongdoers.
 - Install GPSs in vehicle used in transportation in order to enable monitoring and verification of routes, speed and 
transportation duration at all times along with increasing safety along the way.
 - Emergency agencies to guide and provide assistance to drivers to minimize potential impacts. In any case, the 
Company’s industrial waste services are offered pursuant to license granted by the government. Therefore, the Company 
does not provide services to highly hazardous, flammable or environmentally harmful industrial wastes, thus reducing potential 
risks from the aforementioned.
 
 2.5. Fraud Risk
 Corruption is an important obstacle in maximizing the benefits of the organizations resources and can occur at 
any time, regardless of the effectiveness of the organization’s internal control.
 The Company recognizes the significance of the issue. Therefore, measures for risk management have been set 
in place as follows:
 - Applying good corporate governance principles as guidelines in the work of the Company in order to benefit 
business operations and promote transparency and effectiveness of management, which builds confidence in shareholders, 
investors and all stakeholders.
 - Setting business ethics and policies against bribery and corruption for strict adherence by directors, executives 
and employees.
 - Specifying clear and suitable infrastructure and authorization powers in management in order to achieve the 
organization’s objectives.
 - Appointing the risk management sub-committee with responsibility for overseeing and monitoring overall risk 
management processes to be an an appropriate level.
 - Providing effective internal control.
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 - Appointing the Audit Committee to oversee and monitor the presence of suitable and effective internal control 
and audit systems.
 - Setting the Internal Audit Department to perform duties in auditing and assessing the sufficiency of specified internal 
control measures along with work systems that significantly impact work operations in order to ensure that work operations 
are correct, transparent and free of conflict of interests.

 - Appoint an investigative committee to obtain facts in situations related to corruption to duties of employees 

and other actions or wrongdoing that impact the Company.

3. Financial Risks

 These are risks are related to financial management and can be risks caused by internal factors such as management 

of liquidity, credit and investments or external factors such as changes in interest or currency exchange rates or risks failure 

to meet contract obligations by contract parties that would cause impacts to wellbeing of and damaging the organization.

 3.1. Investment Risk

 If the Company has channels for financing high-cost investments that can impact performance and cash currents 

of the Company along with decreased profits/remunerations, which can impact future business growth or confidence of ffiifinancial 

institutions.

 - Built confidence in financial status and returns along with effective debt management.

 - Appropriate use of financial instruments to prevent increased liabilities.

 - Other options for financing aside from borrowing such as seeking joint investors in new projects.

 3.2. Financial and Liquidity Risks

 If the Company does not have good financial management, it can lose liquidity. The Company is aware of the 

aforementioned risks and has set work guidelines to control and prevent risk by setting strict loan policies and regularly 

expediting debt repayment by debtors along with providing close monitoring by the Management Department.

 3.3. Risk from Lending to Subsidiaries

 The Company authorizes loans to subsidiaries to promote business liquidity and provide operating capital. Accordingly, 

there might be problems in repaying the funds borrowed from the Company. The Company is aware of the aforementioned 

risk and has set work guidelines to control and prevent risk in the work of subsidiaries by appointing company representatives 

as directors in subsidiaries to closely set policies and oversee the business operations of subsidiaries along with following up on 

debt repayment and interests to the Company according to schedule.

4. Compliance Risk

 There are risks from compliance to regulations and rules of governing bodies along with risks associated with various laws 

related to the business operations of the Company. These risks impact the reputation and overall image of the organization 

as they occur.

 4.1. Legal and Government Policy Risk

 Improper industrial waste management causes illegal industrial waste disposal, which damage the nation’s economy.

Accordingly, the Company operates an industrial waste management business. It is an end-distination business whose growth 

is based on the growth of the economy, particularly growth in the industry sector, and compliance to the strategies of the Ministry 

of Industry, which governs all industrial factories nationwide, i.e., industry promotion, social responsibility and balanced resource 

and environmental management aimed for the industrial sector to sustainably utilize and manage natural resources and the environment
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 If the Company fails to examine related laws and trends of changes to regulations and government policies thoroughly 

before making investment decisions, there can be impacts to investment returns/decreased profit growth.The Company is aware 

of the aforementioned risks and has set the following work guidelines for correction and prevention:

 - Give importance to examining legal limitations in detail prior to making investment decisions.น

 - Properly manage industrial wastes in concurrence to academic principles.

 - Plan and prepare measures to accommodate changes.

 - Cooperate with government agencies in the treatment and disposal of illegally disposed industrial wastes in public 

areas to ensure proper management.

 4.2. Risk from Confidence in Service Quality and Liability Insurance

 The Company gives significance to building confidence in quality in all processes with a strict internal preventive 

auditing system ranging from confirmation of service, procurement of vehicles and containers to collection for industrial waste 

transportation for treatment and disposal pursuant to the ISO 9001 quality system up to the end of processes in which 

a goal has been set in services to provide the greatest customer satisfaction with zero customer complaints. This is 

a strategy to be followed by all employees with a conscience on quality. Furthermore, processes are in place for regular 

internal and external audit to ensure that service quality oversight procedures and processes are strictly followed and 

continuously implemented. The Company is confidence that it can maintain customer satisfaction in service quality perpetually. 

As for response measures, the Company enters into liability insurance agreements with customers who use the Company’s 

services in order to set a clear scope of responsibility in accordance with the law (Ministry of Industry Notification on 

Dispoal of Wastes and Discarded Materials of B.E. 2548 (2005 A.D.)

 4.3. Risk on Safety, Occupational Health, Environment and Communities

 The Company manages hazardous and non-hazardous industrial waste. Treatment, disposal and reuse processes in 

the area of energy have risk of creating environmental impacts from operating activities such as the processes of industrial 

waste transportation, treatment and disposal including safety, health and hygiene of employees and nearby communities if 

management is inefficient. 

 The Company recognizes the significance of the aforementioned risks. Therefore, the Company clearly sets safety, 

environment and corporate social responsibility policies with a focus beginning from the process of transportation, treatment 

and disposal of industrial waste. In addition, the Company manages work steps and modifies work steps to always be up-to-date 

along with providing knowledge and understanding for employees at every level by continually organizing regular safety and 

environmental training. Moreover, the Company measures and monitors air, soil and water quality inside and outside the Company 

to monitor potential environmental impacts on nearby communities. Furthermore, the Company uses modern technology for 

environment management in order to prevent and reduce potential pollution from work including resource conservation and efficiency 

technologies. The Company has the following risk management guidelines:

 - 5-S area inspection activities to search for risks and make corrections and improvements for safety.

 - Activities to build safety awareness under the goal of zero accidents such as morning meetings, KYT activities 

including preparation and response in emergency cases such as fire drills and evacuation drills in cases where industrial waste 

falls/leaks with coverage of every work area which may have the aforementioned emergencies, etc.

 - Natural resource conservation projects (to reduce fuel, electricity and paper use), air treatment system installation in 

the stabilization process, wastewater treatment systems (industrial wastewater) and treating water for reuse without draining 

water outside.
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 - Ongoing activities for society and the environment. In 2018, the Company organized the Saraburi Clean & Green City 
Project by properly disposing of hazardous waste according to academic principles in order to reduce waste amounts and prevent 
environmental impacts by applying the 3R principles and the seven principles of operations with corporate social responsibility. 
The Company also participated and received the CSR-DIW Continuous Award 2018 under the project to promote industrial factory 
corporate social responsibility and sustainable coexistence with communities. This was to create awareness and participation in 
operations with corporate social responsibility and corporate social responsibility (CSR) network building. The Company has a policy 
to carry out the aforementioned activity continually. Moreover, in 2018, the Company had the “3R Community Sorting and Delivery” 
in the “3R Excellence” Project to deliver degraded automobile tires from the Company’s operations to schools around the area 
of the Saraburi Center to use for planning garden vegetables for consumption inside schools according to sufficiency economy principles 
and to generate income along with contributing to building awareness of sufficiency for youths, who are the nation’s future.
 - The Company organized the “Better World Conservation to Reduce Global Warming” Project in continual activities 
to plant trees and increase green spaces. Currently, the Company’s green space is 10.9 percent of the total factory area to conserve 
the environment, clear the air in that area and reduce air pollution.

 4.4. Risk of Legal Disputes
 4.4.1 On December 30, 2010, the civil court received an indictment from a group of individuals, accusing the Company has 
done violations and caused that the plaintiffs have been damaged, therefore, asked the court to give a judgment to the Company 
to pay damages and has an order prohibiting the Company operate all businesses that cause pollution or create trouble to the 
plaintiffs anymore.                                                
  On February 21, 2019, the court sentenced the Company must pay compensation including interest and court fees in the  
Civil Court as amount totaling 32,140,000 baht (excluding interest at the rate of 7.5 percent per year until the payment is 
completed) and the Company has recorded provision for loss from litigation in the financial statements year 2018. However, 
the Company's legal advisor commented that the Company should appeal the case to the Court of Appeal according to the right.
 4.4.2 On August 14, 2018, the Labor Court (Samut Prakan)  has received an indictment from a group of employees 
who are drivers of the subsidiary. They alleged that the subsidiary paid the labor and overtime payment to employees who filed 
the lawsuit illegally and request the subsidiary pay total damages claimed is 7 million. The court has scheduled a hearing on 
March 20, 2019.
 The subsidiary’s legal advisor has commented that subsidiary has paid all workers' wages according to the Labor Law 
and is in compliance with the law. It is unlikely that the subsidiary will pay more wages.
 4.4.3 On April 9, 2015, Bangkok Insurance Public Company Limited was the plaintiff filed a lawsuit against a subsidiary. 
By accusing the employee of the subsidiary to drive the car to the insured person of the plaintiff until it was damaged and the 
plaintiff has compensated the damage to the insured amount of 955,000 baht and therefore took over the right to sue. 
Subsequently, the court ruled on August 23, 2018, sentenced the subsidiary to pay Baht 655,000 plus interest of 7.50 percent 
per year from June 26, 2014 until the payment is completed. Therefore, the subsidiary has recorded provision for loss from 
litigation together with interest totaling Baht 878,418 in the financial statements and the subsidiary has paid such amount on 
January 11, 2019. 

5. Emerging Risks
 Emerging risks are risk of losses from risks which have never appeared or were never experienced. However, because 
the future may have many changes from political, legal, social, technological, physical environment or natural changes. Some 
incidents may not be possible to assess effects or specify definite risks such as risk from nanotechnology, economic risks or 
risks from climate change, etc.

 55.1. Risks from Climate Change
  Climate change has trends of greenhouse gas accumulation and more frequent and severe natural disasters 
including regulation and legislation to control greenhouse gas emissions. Climate change has become a risk which the 
world and stakeholders from every sector give importance to.
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 The Company is aware of the aforementioned risks and views risks as an opportunity for building value for the 
organization. Therefore, the Company focuses on developing effective services and promoting maximum customer satisfaction 
by analyzing and monitoring climate change trends in order to improve work, modify and create new innovations continually. 
The Company uses modern technology to manage weather conditions in order to prevent greenhouse gases, natural disasters 
and reduce possible pollution from operations along with conserving and enhancing use of resources as follows:
 - The Company procures and considers investing in areas surrounded with mountains as a natural buffer zone 
for industrial waste management pursuant to the United States Environmental Protection Act (USEPA).
 - The Company uses automatic machine technology to produce refuse derived fuel (RDF) by using waste with suitable 
properties to create refuse derived fuel for electricity generation in compliance with the government sector’s policy to promote 
and support processing of alternative energy to use fuel energy, which will reduce global warming gas emissions.
 - Insurance to cover possible damage. In 2018, the Company was awarded as a factory with excellent assessment 
results meeting project standard criteria from activities to improve operating standards of electrical appliance and electronic waste 
sorting and recycling factories organized by the Department of Industrial Works in cooperation with the Environmental Research 
Institute, the Center of Excellence on Hazardous Substance Management (HSM), Chulalongkorn University. In addition, the Company 
received a trophy and a certificate for innovative capabilities as an innovation organization in 2018 due to the Company’s continual 
support for innovation and sustainable organization growth, demonstrating operating system development to be equal to international 
standards with sustainability.

 5.2. Risks from Changes in Technology and Cyber Threats
 Current information technology (IT) advances have developed rapidly with more important business operation roles. 
Information technology is used to enhance business operation efficiency, reduce operating costs, increase competitive capacity, 
improve services for good customer access and respond to customers’ needs more conveniently and more quickly. Furthermore, 
social media is used to advertise the Company. However, fast and continual information technology advances without 
good risk management may create information system safety risks or risks from internal and external cyber threats such 
as safety measure violations or cyber attacks, which may cause business operations to be suspended, data loss, leak of business 
secrets and other effects on the Company’s performance and reputation.
 The Company is aware of the aforementioned risk. Therefore, the Company has set operating guidelines to control 
and preventing risks by specifying rules and regulations concerning use of information technology systems as a framework 
for preventing and managing risks related to data safety in every area for executives and employees at every level in order 
to prevent risks from receiving-sending data via portable devices. Moreover, the Company requires assessment of data 
safety risks in vital work systems including internal communication to build continual awareness of this topic. In addition, 
the Company prepares IT contingency plans for possible emergency situations with the information technology system in 
order to ensure that information technology systems can operate continually and effectively, thereby enabling the Company 
to resolve situations in time.
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Changes is the Securities Portfolios of the Board and Executive in 2018

Name

 The Company has notified the Board of Directors and the Executives to file their securities holding, including those 

of their spouses and children not yet of legal age, to the Securities and Exchange Commission (SEC) within 30 days as from 

date of appointment as director or executive. In case of change in securities holding, it shall be filed with SEC  within 3 business 

days (Reported electronically. www.sec.or.th) as from the date of purchase, sell, transfer or acceptance of transfer of such securities.

BWG  portfolios and changes of the Board and the executives are reported As of year-end 2018, these portfolios were as follows.

Remark: Khun Nattaphan  Luengviriya  assumed the position of Director and Executive on  August 11th ,2018

Year-end 2017 Year-end 2018 Up (Down)

1. Dr. Vicharn             Vithayasai

2. Mr. Akrawit             Khankaew

3. Dr. Thamnoon         Ananthothai   

4. Dr. Boonyabaramee  Sawangwong

5. Mrs.Nartruidee        Thammawon

6. Mr. Suwat             Luengviriya

7. Mr. Voradit            Thanapatra

8. Mr. Suthat             Boonya-Udomsart

9. Miss.Nattaphan       Luengviriya

10.Miss. kamala         Luengviriya

11. Miss.Charuwan      Phochaeng

12. Mrs. Pornpen         Paoratchatapiboon

2,500,000

1,250,000

2,827,644

1,250,000

1,250,000

183,150,000

24,300,000

1,250,000

-

-

12,500,000

13,375,000

2,500,000

1,250,000

2,827,644

1,250,000

1,250,000

183,150,000

500,000

1,250,000

1,000,000

-

12,500,000

13,375,000

-

-

-

-

-

-

-23,800,000

-

-

-

-

-

Shares as of
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First-Last Name Position Appointment Date

1. Dr.Vicharn        Vithayasai

2. Mr.Akarawit       Khankaew

- Chairman of the Board 

- Independent Director 

- Chairman of the Risk Management Sub-committee 

- Independent Director 

- Vice Chairman of Board  

- Chairman of the Corporate Governance and

   Social Responsibility Committee. (CG&CSR)

- Nomination Committee and Remuneration Committee

17th, March 2005

11th, August 2005

Management

 The Board of Directors is primarily responsible for making decisions on activities that will benefit the Company, 
shareholders and stakeholders, including employees and communities in the area in which the Company operates. Furthermore, 
the Board of Directors is responsible for authorizing the Company’s policies, work plans and strategies as well as for arranging 
for clear separation of duties between the Board of Directors and the Management Department.

1. Board of Directors  
 The Board of Directors should be composed of qualified people of different genders and ages who possess knowledge 
and experience in many areas in order to successfully specify business policies and objectives and authorize strategic 
and operation plans as well as to perform supervisory and inspection duties over the work of the Management Department 
and support work management in line with the principles of good corporate governance.
 The Board of Directors of the Company as of December 31st, 2018 consisted of 9 directors with 6 Directors who are 
non Executive Director and 3 Directors who are Executive Director were 66.67% and 33.33%, respectively as  3 in 6 of the Directors 
who are non Executive Directors are the audit committee who their representatives of the shareholders to supervise the operation 
of the Company for accurate and transparent business running.

The list of the Board of Directors is as follows: (As of 31st December 2018)

Board of Directors

Audit Committee

Internal Audit

Executive Committee

Chief Executive officer

and Managing Director

Office of the President

Accounting and Financial Operations Management Business Development and

corporate communication

Subcommittee on

Risk Management

Subcommittee on

Nomination and Remuneration
Subcommittee on Corporate Governance

and Corporate Social Responsibility

Company Secretary
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3. Dr.Thamnoon    Ananthothai

4. Dr.Boonyabaramee   Sawangwong

5. Mrs.Natruidee    Thammawan 

6. Mr.Suwat          Luengviriya

7. Mr.Voradit          Thanapatra

8. Mr.Suthat           Boonya-Udomsart

9. Miss.Nattaphan   Luengviriya

 Independent Director 

- Chairman of the Audit Committee 

- Chairman of the Nomination Committee and 

  Remuneration Committee

- Risk Management Sub-committee

- Corporate Governance and Social 

  Responsibility Committee. (CG&CSR)

- Independent Director 

- Audit Committee 

- Risk Management Sub-committee

- Nomination Committee and Remuneration Committee

- Independent Director

- Audit Committee

- Corporate Governance and Social Responsibility

  Committee. (CG&CSR)

- Director

- Risk Management Sub-committee

- Corporate Governance and Social Responsibility

  Committee. (CG&CSR)

- President & CEO

- Director 

- Independent Director

- Director

- Risk Management Sub-committee

- Nomination Committee and Remuneration Committee 

- Director 

- Deputy Managing Director of Business 

  Development And corporate communications.

30th,June 2007

17th, March 2005

17th, March 2005

17th, March 2005

11th, August 2005

5th, September 2006

11th, August 2018

With Miss.Siriphorn   Suasakul   as the Company secretary of the Boand

Directors authorized to sign on behalf of the company
 The directors authorized to sign on behalf of the company are Mr.Suwat   Luengviriya who can sign together with 
Mr. Suthat   Boonya-Udomsart or Miss Nattaphan   Luengviriya and the official company seal.

Appointment and Dismissal of Company Directors 
 The nomination, appointment, removal and termination of Directors are prescribed in the Company’s Articles of 
Association, which can be summarized as follows:
 1. The shareholders meeting shall elect no more than five directors and no less than half of the total number of directors 
must reside in the Kingdom and the company directors must be individuals with the qualifications as specified by the law.
 2. The shareholders’ meeting shall appoint directors by majority vote. Each shareholder shall have voting power equal to 
one vote per share and the directors shall be elected individually. The candidates with the highest vote in descending order will be 
appointed as directors equal to the number of positions up for election on that occasion. In the event that subsequent candidates 
have equal votes while exceeding the number of directors to be elected on that occasion, the Chairman of the meeting is to cast 
the deciding vote.
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 3. One-third of the directors shall resign from their positions at every annual general meeting of the company.  
If the number of the resigning directors cannot be divided into three parts, the directors shall resign by the number closest 
to one-third. The directors leaving office during the first and second year following the listing of the company are to draw 
lots to determine who will leave office in subsequent years if directors are unable to come to an agreement.  The director 
in offififfiice the longest will leave that office in subsequent years and directors already released from office may be reelected.
 4. Directors shall be released from office upon death, premature resignation, court orders to resign or a resolution 
by the meeting to remove the director from office or lack of qualifications as set forth in the regulations. 
 5. In the event that a director’s position is vacant for reasons other than expiration of term, the remaining directors 
are to choose qualified individuals without forbidden characteristics based on specifications as replacement directors at 
the next meeting of the Board of Directors, unless the remainder of the director’s term is less than two months with a vote 
of no less than three quarters of the remaining directors whereby the replacement director will remain in office for the remainder 
of the term.
 The Company offers opportunities for minor shareholders to nominate qualified persons for election as directors 
before the annual general meeting of shareholders in compliance with the Company’s director recruitment criteria. In 2018, 
no minor shareholder nominated individuals to be elected as Company directors.

Qualifications of Directors
All directors are required to meet the following minimum qualifications:
 1. The chairman of the board is not an executive director and not the same person as the CEO. Furthermore, 
the chairman of the board is not involved in any way to the management.
 2. Supports, assists and leads the work performance of the management through the CEO, but does not interfere 
with the regular work or business under the responsibility of the management under the CEO.
 3. Serves as the chairman of meetings of the company’s board of directors and shareholders. 
 4. Serves as the person casting the deciding vote in meetings of the company’s board of directors when both sides 
have cast equal votes.
 5. Responsible as the head of the board of directors in directing, monitoring and governing the work of the executive 
committee and other sub-committees in order to achieve the objectives as planned.
 6. Understand individual roles and responsibilities and perform duties on behalf of related persons honestly and 
diligently with the determination to continuously generate maximum value for the business and shareholders in the long-term.
 7. Qualifications without the prohibited characteristics pursuant to the laws governing public limited companies and 
other relevant laws.

Board of Directors Roles and Responsibility
 Observing Company’s regulations, the Board of Directors is authorized to conduct roles and responsibilities under the 
law, Company’s objectives, regulations, and resolutions 
approved by Shareholders’ meetings. Directors must observe the “Code of Practice for Directors of Listed Companies” stipulated 
by the Stock Exchange of Thailand (SET) with integrity and prudence to protect the Company’s interests and maximize profits for 
its shareholders. To enable employees to observe the business principles and establish credibility among shareholders and investors, 
the Company has defined the following roles and responsibilities for the Board of Directors:

 1. Elect a person who possesses the qualifications and does not have prohibited attributes stated in the Company Articles 
of Association to replace the vacant director position due to reasons other than completion of term
 2. Assign one or several directors or other persons to act on behalf of the Board of Directors.
 3.Appoint other persons to operate the Company’s business under supervision of the Board of Directors or may assign 
a power of attorney to act on behalf within the appropriate period, including consolidating or segregating or replacing the entire 
or part of the authority of the involved directors, and the Board of Directors may occasionally cancel, terminate, change or amend 
such authority.
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 4. Appoint 4 specific committees, namely the Audit Committee, the nomination and remuneration subcommittee, 
the risk management subcommittee and  the Corporate Governance Subcommittee. and social responsibility to screen significant 
matters with care  and efficiency.
 5. Appoint a Company Secretary according to the Securities and Exchange Act to prepare and maintain documents 
and other matters as determined by the Capital Market Supervisory Board as well as to facilitate the Board’s and the company’s 
business, such as meetings of the Board and shareholders, regularly provide the Directors and the Company with legal 
advice and remind them of the various regulations that they need to know and comply with, as well as ensuring that 
Directors and the Company disclose correct, complete and transparent information
 6. Perform duty with accountability and duty of care. Directors and executives shall perform their duties as other 
persons of ordinary prudence or business operators shall act under the same situation.
 7. Perform duty with integrity for the ultimate benefits of Company   and with righteous objectives and take no action 
that may cause significant conflict of interest with Company
 8. Operate the Company’s business in conformity with laws, objectives, Articles of Association and resolutions of 
the shareholders’ meeting with integrity, morals, and business ethics as well as try its best to cautiously safeguard the interests 
of Company’s and shareholders
 9. Set directions, goals and business policies as well as direct the management to operate efficiently according to 
the Company’s policies and plans to achieve corporate goals under good corporate governance, thus maximizing the 
Company’s economic value and the wealth of its shareholders.
 10. Monitor the company’s business operations at all times and conscientiously comply with the law and the company’s 
specifications in related contracts.  Stipulate that the management report to the company’s Board of Directors on the company’s 
work performance and other relevant issues for acknowledgement in Board of Directors’ meetings.  The objective is to ensure 
that the company’s business operations are effective.
 11. Manage business for sustainable value, which includes sound performance, creating value with long-term 
perspectives, ethical and responsible business that benefits or eases socio-environment impacts (Good Corporate Citizen), 
and resilience to changes.
 12. Hold at least three (3) monthly meetings of the Board at the venue set by the Board of Directors.
 13. Independent directors and external directors are ready to independently exercisediscretion in considering the 
setting of strategies, managing work, using resources, appointing directors and setting business operation standards. They are 
also ready to object to the actions of other directors or the management in cases where there are differences of opinion on 
matters with impact on the equality of every shareholder.
 14. Directors who have conflict of interest in particular matters shall have no right to vote on the matters.
 15. Each Director cannot hold a Director position in a listed company in SET more than five companies. 
 16. Directors shall not operate other businesses having the same nature and competing directly with the Company, 
or shall not be a partner in a limited partnership or a partner with unlimited liability in a limited partnership, or a director 
in other public limited or private companies operating business of the same nature and directly competing with company, 
whether for personal or others’ benefits, except the director informs the shareholders’ meeting prior to the appointment 
resolution.
 17. Provide balance sheets and income statements as well as audit report of the auditor, all of which are to be approved 
by the Audit Committee, at the end of accounting year of the Company. Such information will be disclosed in the annual reports 
and submitted to the annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of the accounting year
 18. Establish a corporate governance policy and code of conduct to guide Directors and employees, with an annual 
review and assessment.
 19. Exemplify compliance with the corporate governance policy and code of conduct, together with the Stock 
Exchange of Thailand’s (SET’s) policy on good practices for Directors of limited companies.
 20. Ensure reliable accounting system, financial report and audit report to be submitted to the Audit Committee 
as well as set up an internal audit unit and ensure efficient evaluation processes of internal control and internal audit.
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 21. Prepare accurate minutes and resolutions of the meetings of shareholders and Board of Directors and the reports 
shall be kept at the Company’s office. The reports, signed by the chairman of the meeting or approved by the next meeting, 
is considered the evidence of the matters appeared in the minutes, and resolutions and other considerations recorded in 
the minutes shall be considered correct. 
 22. Deliver the following documents to the shareholders together with the invitation letter to the annual general 
shareholders’ meeting:
  22.1 Copies of balance sheet and income statement audited by the auditor together with an audit report
  22.2 company’s annual report
 23. Dedicate time and effort in formulating vision, direction and strategy through full opinion expression and with 
adequate research on information useful for formulating such direction as well as consider possible risks in order to ensure 
that the executives would be able to concretely and effectively implement the vision, direction and strategy.
 24. Review and participate in the vision and mission to ensure that management and employees are oriented in 
the same direction. the Board of Directors shall review and approve the Company's vision and mission regularly. And give 
approval Follow up and keep the management team in line with the direction and strategy of the organization.
 25. The company’s board of directors has the authority to appoint, assign or recommend a Sub-committee director 
or task force to make consideration or take action in certain areas as the company’s board of directors benefit.
 26. Establish a risk management policy with efficient risk management and internal control systems that cover the 
whole organization. The Board of Directors shall also require the management to regularly report risk management results 
and possible risk management guidelines, with full disclosure in the annual report
 27. Provide appropriate system or mechanism for top executive’s remuneration to ensure good incentives in both 
short and long term
 28. Report their interests and the interests of concerned parties. The reported interests are those related to the 
operations of company’s and its subsidiaries. Updated reports shall also be submitted whenever there are changes. Directors 
are required to fill in the information on the interests of their own and related parties in the conflict of interest report of the 
directors as required
 29. Maintain the Company’s inside information obtained from their job performance and refrain from exploiting such 
information for personal or other parties’ gains. Undertake no securities transactions at least one month prior to announcement 
of financial statements and at least three days after such announcement
 30. Monitor and solve conffllict of interest, including connected transaction, and concentrate on signifififififfiicant transactions 
to ensure the ultimate benefits of shareholders and stakeholders
 31. Establish a suitable executive compensation system to inspire them and benchmark them with prevailing 
industry practices, linking it with Key Performance Indicators (KPIs). Short-term compensation means monthly salaries and 
bonuses; long-term compensation is individually decided, including Employee Stock Option Program. 
 32. Provide appropriate communication channels with each group of shareholders as well as evaluate the information 
disclosure to ensure correctness, lucidity, transparency, reliability, and high standards.
 33. New directors need to receive orientation on knowledge about the company’s business operations.
 34. Training in at least one course offered by the Thai Institute of Directors (IOD) that is concerned with the Director 
Accreditation Program (DAP) or a course on Director Certification Program (DCP) or the equivalent thereof to increase operational 
skills and ability.
 35. The company’s Board of Directors is authorized to consider and approve any matters as necessary and concerning 
the company or as deemed fitting in the interests of the company. This includes the following:
  1. Approve and revise the Company’s vision, mission and policies
  2. Approve both short-term and long-term strategic plans; including action plans, annual budget and
     manpower to be in line with the strategic plans
  3. Establish and amend the sub-committees’ charters

  4. Establish and amend the Company’s regulations

  5. Establish and revise the organization structure of Company.

250 Annual Report 2018



  6. Dividend payment policy.

  7. Make a decision for the interest of the Company, shareholders, stakeholders; and to monitor the Management’s

     performance and provide suggestions to solve the problems appropriately

  8. Investment and operation of key projects for company and affiliates

  9. Appointment of Directors who resign during the year and that of sub-committees

  10. Designation of Directors authorized to sign

  11. Approve the change in signffiificant accounting policy and compliance with new accounting standards

  12. Appointment of executive vice presidents upward 

  13. Self-assessment of personal performance and the Managing Director’s performance.

  14. Specification of the Managing Director’s remuneration.

  15. Approve the Company’s salary structure, wages, compensation and beneffiifits

 According to the Company’s Articles of Association and the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), the 

Board of Directors shall take action only when receiving approval from the shareholders’ meeting with majority votes of 

the shareholders attending the meeting and having voting rights on the following matters

  1. Approval of balance sheets and income statements

  2. Approval of dividend payment

  3. Appointment of directors replacing those who retire by rotation and approval of director remuneration 

  4. Appointment of auditor and approval of auditor remuneration

  5. Any issue designated by law as requiring the decision of the shareholders’ meeting

  6. Any issue concerning the directors’ gains or losses and within the precepts of the lawor announcements

     by the Stock Exchange Bureau and Stock Market, or the Stock Exchange of Thailand by the express

     approval of the shareholders meeting.

 The decision of the Company’s board of directors to take action regarding the Following issues must be performed 

only with the approval from the shareholders’ meeting and the votes of no less than three quarters of all the votes of the 

shareholders attending the meeting and entitled to vote.

  1. Amendment of Memorandum of Association and Articles of Association

  2. Increase of registered capita / Decrease of registered capita

  3. Issuance of shares and offering of debentures

  4. Dissolution of business/ Merger of business

  5. Selling or transferring in whole or significant parts of the Company’s business to others

  6. Purchasing or accepting transfer of business of other companies, whether public limited or private companies

  7. Making, amending or terminating of contracts related to the lease of whole or significant parts of the

     Company’s business

  8. Assigning other persons to manage the Company’s business, or

  9. Merger of business with other persons with the purpose of profit and loss sharing

  10. Any other actions as set forth under acts of legislation governing stocks, stock exchanges and/or

     announcements by the Stock Exchange of Thailand that require the approval from the meeting of

     the company’s board of directors and the shareholders meeting by the aforementioned votes above.
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Chairman of the Board
 1. The chairman of the board is not an executive director and not the same person as the CEO. Furthermore, 
    the chairman of the board is not involved in any way to the management.
 2. By oneself or assign a delegate, calls the meetings of the Board of Directors with meeting notices sent at least  
    seven days prior to the meeting date so that the Directors may have adequate time to study, review, and make
    proper decisions;
 3. Serves as the person casting the deciding vote in meetings of the company’s board of directors when both sides
    have cast equal votes.
 4. Encourages the Board of Directors to attend Shareholders’ meetings and presides over such meetings to ensure
    the meeting efficiency and address shareholders’ queries;
 5. Supports, assists and leads the work performance of the management through the CEO, but does not interfere
    with the regular work or business under the responsibility of the management under the CEO.
 6. Plays a key role in encouraging the Board of Directors’ conformance to corporate governance principles, including
    identifying themselves, refraining from voting, and leaving the meeting in case of having conflicts of interest 
    in any agenda;
 7. Encourages the Board of Directors to perform their duties under the scope of authority given by laws, and the
    corporate governance.
 8. Responsible as the head of the board of directors in directing, monitoring and governing the work of the executive
    committee and other sub-committees in order to achieve the objectives as planned.
 9. To allocate sufficient time for directors to carefully and effectively discuss issues related  to the management and
    corporate governance or propose meeting agenda items, as well as to encourage directors to independently use
    their discretion at the Board meeting. Top executives of the Company may be invited to provide significant information
    to support the Board of Directors’ decision on particular issues.
 10. Informs the Board of Directors all significant matters;

2. Company Secretary
 In order to ensure compliance with the corporate governance principles for registered companies in the category 
of the responsibilities of the Board of Directors and compliance with the specifications of the Securities and Exchange Act, 
the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Sub-committee have passed a resolution appointing Miss 
Siriphorn Suasakul as the Company’s secretary, whose background is as follows:
 
 Miss. Siriphorn Suasakul   Age: 41 years

• Education/Training
- Master's Degree: Kasetsart University (Majoring in Marketing).
- Bachelor’s Degree: University of the Thai Chamber of Commerce
  (Accountancy).
- Auditor and Tax Auditor.
- Company Secretary Program (CSP)  with Institute of Thai Directors.
- Being trained in Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015).
- Completed the Internal Audit Certificate Program (IACP). 
- Completed the ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS
  18001 : 2007 
Internal Audit.
- Completed the Business Risk Management for ISO 9001 : 2015, 
ISO 14001 : 2015,
ISO31000:2009 Guide line.
- Being trained in Workshop COCO 2013 Internal Control Framework.
- Being trained in Update COSO Enterprise Risk Management 
: Integrating with Strategy and Performance.

• Work Experience
- 2561-Present Company Secretary Better World Green 
Public Company Limited
- 2551-ปจจุบัน Internal Auditing Manager. Better World 
Green Public Company Limited 
- 2550 - 2551 Internal Auditing Manager.TEKA Construction 
Company Limited
• Shareholder Equity : None.
• Family Relationships with Directors and Executives : None.

252 Annual Report 2018



The scope, authority, duties and responsibilities as follows:
 The Company Secretary executes its duties and responsibilities pursuant to Article 89/15 and Article 89/16 of the 
Securities and Exchange Act (4th Edition) B.E. 2551 (A.D. 2008) with responsibility, caution and honesty. In addition, the Company 
Secretary must comply with laws, objectives, company regulations, Board of Directors resolutions and shareholder meeting 
resolutions. The Company Secretary’s duties under the law are as follows:
 1. Provide advice and recommendations to the Board of Directors in ensuring that its duties and responsibilitie
    are in compliance with laws and regulations of the companies listed on Stock Exchange of Thailand, the Securities
    and Exchange Commission and relevant regulators.
 2. Schedule Board meetings and shareholders’ meetings under the law and company regulations. Coordinate
    conformance to the resolutions of Board and shareholders’ meetings
 3. Prepare and keep the shareholders’ letters of invitation, supporting documents, and minutes of meetings with
    complete information within the timeframe of the law.
 4. Prepare and compile personnel records of directors.
 5. Maintain conflict of interest reports submitted by directors and executives.
 6. Supervise and be responsible for the preparation and maintenance of annual statements (Form 56-1) and
    annual reports (Form 56-2).
 7. Coordinate and collect information from the management covering finance, budget, risk management, internal control,
    internal audit and report to the Board of Directors regularly.
 8. Disclosure of information and information reports as relevant to the responsibilities of to directing work units and
    according to the regulations and specifications of government agencies.
 9. Support the directors in proceeding in line with good corporate governance practices of listed companies according
    to Good Corporate Governance Guidelines. This includes director training courses, annual self-assessment of
    the Board of Directors and reporting assessments to the Board of Directors to acknowledge and consider for
    further implementation of the operating development plan.
 10. Contact and communicate with shareholders in general to inform them of shareholders’ rights in addition to
    company news and information.
 11. Carry out other missions as assigned by the Board of Directors.

 In 2018, the Company was assessed the quality of Annual General Meeting (AGM) of shareholders by Thai Investors 
Association in the level of “Excellent”. In addition, the assessment result of good registered corporate governance report is in 
the level of “Excellent”. However, 

 The Board of Directors has the responsibility in supervision and review in order to improve the appropriate practices 
in accordance with the changeable environmental situation, to create assurance to the efficient, transparent, and measurable 
management system, and to respond the sustainable benefits to all shareholders and stakeholders.

3. Audit Committee
 Audit committee will be appointed from the company committee or from the shareholder meeting for at least 3 people 
and they should be an independent director of the company, and the audit committee should be qualified in freedom according 
to the Capital Market Board in the qualification and operation limitations of audit committee. 
 In 2018, there were 4 audit committee meetings and the following details were in the consideration:   
 1. Consideration of the financial statements and consolidated financial statements for the company and its subsidiaries.
 2. Consideration of proposed auditors and remuneration.
 3. Internal control and internal audits.
 4. Related transactions or transactions with potential conflicts of interest.
 5. Consideration of reviews of various topics based on specifications and regulations.
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Scope, authority, duties and responsibilities as follows:
 1. To ascertain that the company has accurate financial reports with adequate disclosure by coordinating with the 
external auditors and the executives responsible for preparing both quarterly and annual financial reports. The Audit Committee 
might propose that the auditor examine or audit any transactions as deemed necessary and significant during the company’s 
auditing period.
 2. Consider checking whether or not the company has an internal control system and an internal audit unit based 
on the Internal Control Framework(COSO 2013).  Furthermore, internal audits are appropriate and effective according to generally 
accepted international methods and standards by reviewing with the auditor and the internal auditor.
 3. Consider independence of internal audit agencies and give approval in considerations to appoint, transfer or terminate 
the head of internal audit work or other agencies responsible for internal audits.
 4. Review company practices in compliance with laws on securities and exchange, specifications of the Stock Exchange 
of Thailand and laws related to the company’s business.
 5. Review summaries of corruption examination results and specify preventive measures in the organization including 
revising internal processes of the company related to notification of clues and complaint acceptance.
 6. Review self-evaluation forms related to anti-corruption measures according to examination and evaluation by 
the Internal Audit Department to ensure the company has various anti-corruption systems as reported on the self-evaluation 
form of the Thai Institute of Directors (IOD).
 7. Consider, select and propose the appointment of the company’s auditor, including consideration of proposed 
auditor remuneration by considering independence, reliability, resource sufficiency, auditing workload of the auditing offfiifice 
and experience of personnel assigned to audit the company, including attendance at meetings with the auditor without the 
management in attendance at least once a year.
 8. Consider disclosure of information belonging to the company in cases involving  connected transactions or 
transactions with potential for conflicts of interest to ensure accuracy, completeness and compliance with the law and specifications 
of the Stock Exchange of Thailand along with providing opinions regarding necessity and logic of the aforementioned 
transactions by considering maximum benefits of the company.
 9. Perform any other actions assigned by the Board of Directors and approved by the Audit Committee.
 10. Prepare reports on the activities of the Audit Committee and signed by the Chairman of the Audit Committee 
by disclosing in the company’s annual report.
  10.1. Opinions about the accuracy, completeness and reliability of the company’s ffiifinancial statements.
  10.2. Opinions on the sufficiency of the company’s internal control system.
  10.3. Opinions about compliance with legal stipulations concerning securities and the Stock Exchange
         and specifications of the Stock Exchange or laws related to the company’s business.
  10.4. Opinions about the suitability of auditors.
  10.5. Opinions about transactions with potential conflicts of interest.
  10.6. Number of meetings of the Audit Committee and attendance of each audit director.
  10.7. Overall opinions or observations obtained by the Audit Committee from performing duties in compliance
        with the charter.
  10.8. Other transactions for which it is viewed that ordinary shareholders and investors should have knowledge
        under the scope of duties and responsibilities as assigned by the company’s Board of Directors.

The Audit Committee at December 31st ,2018 as follows:

First-Last Name Position
1. Dr.Thamnoon          Ananthothai

2. Dr.Boonyabaramee   Sawangwong

3. Mrss.Natruidee        Thammawan

Chairman of the Audit Committee

Audit Committee

Audit Committee

With Miss Siriphorn Suasakul  as the Secretary of the Audit Committee
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 11. Report on the performance of the Audit Committee to the Board of Directors at least once a year.
 12. The Audit Committee is authorized to audit and investigate various issues as necessary, including the rendering 
of independent opinions from any other professional consultants when necessary with expenses paid by the company to ensure 
successful performance of work under duties and responsibilities.
 13. Examine suspicious behaviors to determine crimes committed by directors, managers or persons responsible 
for the work of the company pursuant to Article 281/2, Paragraph Two, Article 305, Article 308, Article 309, Article 310, 
Article 311, Article 312 or Article 313 of the Securities and Exchange Act (4th Edition) of B.E. 2551 (2008 A.D.) detected 
and reported by the auditor. The Audit Committee is required to report preliminary internal audit results to the Board of Directors, 
the Offfiifice of the Securities and Exchange Commission and the auditor within 30 days from the date of receiving notification 
from the auditor. Suspicious behaviors requiring reporting and methods to obtain facts related to the aforementioned events 
are to be concurrent with notifications and specifications by the Capital Market Supervisory Board.
 14. In performing duties, if the Audit Committee detects or suspects the following transactions or actions with potentially 
significant impacts on financial status and performance of the company, the Audit Committee is to report to the Board of Directors 
to make corrections within the period of time deemed fitting by the Audit Committee.
  14.1. Transactions with conflicts of interest.
  14.2. Corruption, abnormalities or significant errors in the internal control system.
  14.3. Violations of laws on securities and exchange, including specifications of the stock exchange or laws
        related to the business of the company.

4. Risk management subcommittees
 Board of the company appointed Risk management subcommittee consisted of chief executives or committees 
from each field for not more than 5 persons by identifying that the Head of Risk management subcommittees should be 
independent director. The committee must have at least one person with expertise in risk management.
 in 2018 Risk management subcommittee has totally 2 meeting which consider about the following topics:
  1. Considering process and risk management plan in order to be sure that there is effiffiiciency and effectiveness 
in the risk management and internal management, or the management can reduce risk until it is in an acceptable level which 
suits the changing environment covering budget using for internal management to reduce the risk appropriately.
  2. Considering significant risk in details with providing useful feedback and monitoring operating result to 
reduce risk such as risk of legal dispute, risk of operating system and environment, risk of limitation on the land procurement, 
risk on transportation, risk on marketing management and risk on financial and liquidity.

The Risk Management Sub-committee comprises five members as follows:

First-Last Name Position
1. Dr. Vicharn                Vithayasai

2. Dr. Thamnoon            Ananthothai

3. Dr. Boonyabaramee     Sawangwong

4. Mr. Suwat                Luengviriya

5. Mr. Suthat                Boonya-Udomsart

Chairman of the Risk Management Sub-committee

Risk Management Sub-committee 

Risk Management Sub-committee 

Risk Management Sub-committee 

Risk Management Sub-committee 

With Mr. Suthat Boonya-Udomsart as the Secretary of the Risk Management Sub-committee
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The scope, authority, duties and responsibilities as follows:
 1. Verify and present risk management policies and acceptable risks to the company’s board of directors for consideration 
and approval.
 2. Supervise development and practice according to the risk management framework for the entire organization.
 3. Examination of reports on risk management follow-up on major risks and actions taken to ensure that the organization 
has sufficient and appropriate risk management.
 4. Presentation of overall company risks including the sufficiency of internal control systems for management of major 
risks in various areas for the company’s board of directors.
 5. Provision of suggestions to the company regarding risk management and consideration of revisions for information 
about the development of the risk management system.
 6. With authority to appoint a committee for evaluation and follow-up on company risks.
 7. Other issues assigned by the company’s board of directors regarding risk management.

5. Nomination Committee and Remuneration Committee
 To comply with the principles of good corporate governance and practices for directors of listed companies prescribed 
by the SET, the Board of Directors appointed the Nomination Committee and Remuneration Committee to recruit and consider 
remuneration for directors of the company and high ranking executives with transparency, fairness and concurrence with written 
policies on the Recruitment & Wage Sub-Committee charter.

Policy on the Board of Director's Diversity
 The Company recognizes the importance of requirements regarding the composition of the Board of Directors 
(Board Diversity).  In determining the Board diversity, the Company is confident that the requirements on the Board Diversity 
are important factors that help create balance in terms of ideas, quality of work as well as the Board’s efficiency in making 
decision, which is beneficial to the Company's business.  
 The Company, therefore, establishes the composition of the Board of Directors to consist of persons with knowledge, 
ability, experience and various types of expertise in accordance with the business strategy of the Company including the 
merit and ethical conduct with good attitude towards the organization, leadership, far-sighted vision and dedication of suffiffiificient 
time to work regardless of gender, nationality, religion, professional skill and other speciffiific expertise.

Director Recruitment Policy
 The company gives importance to persons with knowledge, ability, experience, good work history and leadership 
with far-reaching visions including morals, ethics and good attitude to the organization along with the ability to devote 
sufffiificient time for benefits in the company’s business operations. Furthermore, recruitment also considers any shortage of 
necessary skills to specify desired qualififfiications for directors, including suitable qualififfiications consistent with director components 
and structures based on the company’s business strategies. Furthermore, the Board of Directors speciffiified offfiicial and transparent 
methods for director recruitment with the following procedures:
 1. The company allows minor shareholders to nominate persons to become company directors.
 2. The Nomination and Remuneration Sub-Committee considers revising director structure to be suitable based 
on the company’s strategic needs.
 3. The Nomination and Remuneration Sub-Committee considers specifying the knowledge, capabilities and 
experience of directors who will be recruited in line with company goals and strategies.
 4. The Nomination and Remuneration Sub-committee recruits and nominates persons with proper qualifications to 
hold positions as directors to replace directors who have been released from office upon expiration of term or additional directors 
with voting rights. The Nomination and Remuneration Sub-Committee is to consider returns for nominating appropriate persons 
as directors by sending to the Secretary of the Remuneration and Wage Sub-Committee.
 5. The Nomination and Remuneration Sub-Committee considers selecting appropriate persons to be directors and 
proposes the aforementioned to the Board of Directors for consideration of approval.
 6. The Board of directors considers approving the list of directors to be presented for approval request at the general 
shareholders’ meeting at the annual general shareholders’ meeting.
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Remuneration Policy for the Board of Directors / Managing Director / Executives
Director Remuneration Policy
 In setting director remuneration, the company will consider suitability in relation to duties, assigned responsibilities 
and comparison with listed companies on the Stock Exchange of Thailand in similar industries and business sizes. The 
aforementioned remuneration for directors is adequate to motivate directors to have quality and ability to successfully 
perform duties according to business goals and directions speciffiified by the company with transparent processes to build 
confiffiidence among shareholders.

Remuneration of Managing Director (CEO)
 The remuneration of the Managing Director (CEO) will be determined each year according to the principles and 
the policies that the Nomination Committee and Remuneration Committee designated. For the best interest of the Company, 
the level of short term remuneration in the forms of salary, bonuses and long term incentives must be conformed to the 
ffiififinancial performance and the long term operational strategies, Executives development, and also considering the business 
expansion and the growth profiffiit of the Company

Remuneration of Executives:
 Remuneration of the Executives are determined annually by the Managing Director, in accordance with the policy 
of the Nomination and Remuneration Committee.
 The Nomination Committee and Remuneration Committee is scheduled to meet at least 2 times a year by the current 
committee consists of four persons, who must be independent directors, more than half will have a membership of at least 
one person who has knowledge. ability or expertise in the field of personnel management. And Chairman of the Nomination 
Committee and Remuneration Committee must be independent directors.
 1. Considering, fiffiinding and presenting name of qualiffiified person who is suitable to be a member of Board Company, 
and other subcommittees of the company such as Audit committee, Risk management subcommittees, and Remuneration 
Finding and Operating subcommittees to be appointed in the position instead of the committee who quit from the position 
in the Company Board Meeting and then presents the name to the shareholders meeting. 
 2. Considering and reviewing remuneration and remuneration budget for committees in the Company’s Board 
and other subcommittees in the company.

There are Four members on the Nomination and Remuneration Sub-committee

The scope, authority, duties and responsibilities as follows:
 1. Consider the structures, elements and qualifications of company directors.
 2. Select and procure individuals with knowledge and abilities suitable with the company’s business wherein names 
of potential directors should be proposed for the consideration of the company’s board of directors, or the shareholders’ meeting, 
in the event that a position becomes available.
 3. Consider proposals regarding  payment structure for directors e.g. wages, pensions, bonuses, privileges, meeting 
gratuities and other benefits of financial and other nature by agreement.
 4. Evaluation of the results of the operations of the Recruitment Sub-committee, consideration of wages and annual 
reports to the Company’s board of directors.
 5. Perform any other recruitment work assigned by the Company’s board of directors Consideration of wages.

First-Last Name Position
1. Dr. Thamnoon   Ananthothai

2. Dr. Boonyabaramee  Sawangwong

3. Mr. Akarawit   Khankaew

4. Mr. Suthat   Boonya-Udomsart

Chairman of the Nomination Committee and Remuneration Committee, 

Nomination Committee and Remuneration Committee

Nomination Committee and Remuneration Committee, 

Nomination Committee and Remuneration Committee
With Mr.Suthat    Boonya-Udomsart as the Secretary of Nomination Committee and Remuneration Committee
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6. . Corporate Governance and Social Responsibility Committee. (CG&CSR)

The Committee’s scope, authority, duties and responsibilities are as follows:
 To consider approval of policies, strategies, goals, practice guidelines, good corporate governance plans and corporate 
social responsibility together with making presentations for the Board of Directors’ consideration.
 1. To promote participation by the Board of Directors, executives and operators in the Company’s good governance 
and corporate social responsibility.
 2. To govern and oversee practices to be consistent with the Company’s polies and/or regulations on good corporate 
governance and corporate social responsibility. 
 3. To monitor and make regular performance reports to the Board of Directors every time after good corporate 
governance and corporate social responsibility meetings.
 4. To regularly review and propose adjustments to good corporate governance and corporate social responsibility 
policies and practice guidelines of the Company in addition to making recommendations to the Board of Directors for consideration 
of adjustment to be continually up-to-date.
 5. To perform any other duties related to good corporate governance and corporate social responsibility as assigned 
by the Board of Directors.
 6. To disclose information regarding the Company’s good corporate governance and corporate social responsibility 
to stakeholders and the public.

Meeting of the Board of Directors
 1. Meetings are scheduled quarterly in advance for the year by selecting the date of each meeting of the board 
of directors and presenting to the board of directors to acknowledge the meeting schedule so that each director can allocate 
time to attend meetings. There may be special meetings in case of an urgent need.
 2. The chairman and president set the agenda. Each director is able to offer various topics to be considered as 
agenda items for the meeting.
 3. The secretary is responsible for the delivery of meeting notice with the agenda and supporting documents seven 
days in prior to the meeting date for that the board of directors to review them before the meeting takes place. For urgent 
cases, the delivery of documents can be done later. 
 4. The secretary will provide accurate meeting minutes with details such as list of the directors who attended 
the meeting and who were absent from the meeting, the summary and points of discussion at the meeting including the opinion 
of each director and clear recorded resolutions of the board of directors. Shareholders can review the meeting minutes to 
determine if it is in accordance with the law. The company will systematically keep all reports and meeting documents so 
that they are searchable.
 5.  All directors will have adequate information to make decisions on various topics.
 6.  Chairman of the board allocates sufficient time for the management to present the data and for the board of directors 
to thoughtfully consider it and provide the opportunity for a full and open discussion.

Position

1. Mr. Akarawit         Khankaew

2. Dr.Thamnoon       Ananthothai

3. Mrss.Natruidee     Thammawan

4.Mr.Suwat              Luengviriya

Chairman of the Recruitment & Corporate Governance

and Social Responsibility committee

Recruitment & Corporate Governance

and Social Responsibility committee

Recruitment & Corporate Governance

and Social Responsibility committee

Recruitment & Corporate Governance

and Social Responsibility committee
 With Miss. Nattaphan   Luengviriya is the Secretary to the Corporate Governance 

and social and environmental responsibility. (Appointed on August 11th, 2018)

First-Last Name
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 7. At times, some senior executives may join in the meeting to provide directly related additional information.
 8. It is a duty of all directors to attend the board of directors' meeting unless an emergency arises.
 9. Resolution of each agenda item is passed by a majority. One director has one vote.  A director who has a ffiifinancial 
or personal interest on an agenda item should not attend the meeting and cannot exercise the right to vote on such matters. 
If the votes are equal, the chairman of the meeting will have an additional vote to make it decisive.
  10. The Company has assigned the minimum quorum. The Board of Directors For the resolution of the Board of 
Directors at least 1 out of 2 of its members.
 11. The Board of Directors has determined that the non-executive directors during a meeting at least once a year, 
one non-executive directors to exchange ideas and consider the various issues. Both with respect to the Company's business. 
And it is in their interest.
 

 In the year 2018 of Directors meetings and all Sub-Committee meetings

Self-Assessment of the Board of Directors
 The company has policy for the company’s Board of Directors to conduct annual performance assessments by 
viewing board effectiveness as an important factor contributing to the success of the company. The performance assessment 
has an important objective to help the company’s Board of Directors,  Furthermore, each director and all sub-committees 
review their own performance over the past year in addition to improving performance of duties by the entire Board of 
Directors and all sub-committees in a more effective manner. There are two types of board of director evaluations as follows:
  1) The board assesses various aspects as a whole, on various aspects:
   1) Structure and properties of the board
        2) The roles, duties, and responsibilities of the board
   3) Strategy
        4) Board meetings
        5) The performance of duties. 
        6) Relationship with Management
      7) Self-development of the directors and executive development.
   8) Development of directors and executive development.

Remark: 1. Miss.Nattaphan  Luengviriya  was appointed as the Company's director on 11th , August  2018.

          2. Ms.Tasanee Thongdee resigned from the position of director since 1st , June 2018.

  

Namet Directors
Audit 

Committee

Risk

management

subcommittees

Nomination

Committee and

Remuneration

Committee

Corporate Governance

and Social Responsibility

Committee. (CG&CSR)

AGM 2018

1. Dr. Vicharn            Vithayasai

2. Mr. Akarawit          Khankaew

3. Dr. Thamnoon        Ananthothai

4. Dr. Boonyabaramee Sawangwong

5.  Mrss.Natruidee      Thammawan

6. Mr. Suwat            Luengviriya

7. Mr. Voradit           Thanapatra

8. Mr. Suthat           Boonya-Udomsart

9. Mr.Tasanee          Thongdee

9. Miss Nattaphan     Luengviriya

4/4

4/4

4/4

4/4
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 2) The board assess the performance of individual directors, on various aspects: 
  1) Availability of directors
  2) Independence.
  3) Business supervision.
  4) Readiness to become directors and qualifications.
  5) Risk management and internal control.
  6) Prevention of conflicts of interest.
  7) Monitoring of financial reports and operations.
  8) Committee meetings.      
  9) Other

Assessment of the Subcommittees' Performance
 The board of directors provides annual performance assessment of the subcommittees including the Audit Committee, 
Subcommittee of Recruitment and Remuneration, and subcommittee of Risk Management and Corporate Governance and 
Social Responsibility Committee .This provides a framework to monitor the performance during the past year and consideration 
for future performance improvements. 

The information on the performance evaluation process and criteria is as follows:
 1. The Recruitment and the Wage Sub-Committee reviews the performance evaluation form on a regular annual 
basis as presented by the Company’s secretary in order to ensure that the committee-level and personal performance 
evaluation forms contain accurate information in line with appropriate criteria. The self-assessment form used by the Company 
is based on the guidelines of the Stock Exchange of Thailand.
 2. The Company’s secretary will gather all performance evaluation forms for scoring and subsequent submission 
to the Nomination and Remuneration Sub-Committee.
 3. The Nomination and Remuneration Sub-Committee will present all evaluation results to the Board of Directors 
for consideration and use as guidelines for improving the Board of Directors’ work management along with the capabilities 
of individual directors.
 The performance evaluation in 2018 produced the conclusion that each committee fully and effectively performed 
its duties.

Development of Directors and Executives
 1. The company promotes and facilitates training and education to the board and all employees in order to 
achieve operational improvements. 
 2. The board of directors has established a manual, "Corporate Governance Policy" to understand the workings 
of the board of directors and subcommittees as well as policies and important other information about the company so 
that they can perform the role of corporate governance effectively. 
 3. For the director of a new position, the company has provided orientation in order to have a better understanding 
of the business of the company and related regulations. Also by meeting other executives, the new director is able to 
enquire and gain insight about doing business and of the company. It also encourages the new member to attend 
training courses of the Thai Institute of Directors (IOD) and other relevant institutions.
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Training of the Board of Directors.
 The company has encouraged the Board of Directors. Education and training more To improve our understanding 
of the principles of good corporate governance rules and regulations as well as the roles and functions. Director of the administration. 
To be effective The Ethics and Corporate Secretary will discuss with each director. To prepare a program of training and 
knowledge to suit your individual needs.  In 2018, directors participated in the following training/seminar courses: Director 
Accreditation Program (DAP 153/2018) , Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018), Executive Committee for National 
Creation (NBI 4/2018), Crypto Asset Revolution  Program 1/2018 And seminars ready for significant changes in fiffiinancial reports: 
upcoming changes to your fiffiinancial reporting.

Orientation for New Directors
 The new director has been appointed to attend the inauguration of the company before duty. To attend an orientation 
with the aim to help the new administration can get to know the business and practice of corporate governance of the company. 
The company secretary and directors of departments. The lecturer explained to acknowledge that the company has given 
a lecture. And present merged company. The new director has acknowledged the topics below.
  • Business operation framework (laws, rules and regulations).
  • Performance and activity information. 
  • Main projects.
  • Corporate and business development.
  • Good corporate governance.
  • Corporate social responsibility (CSR).

7. Executive Board of Directors
 There are 5 members in the Executive Board of Directors as follows:

Scope, authority and responsibilities as follows:
 1. Prepare and present business policies, goals, operational plans, business strategies and the company’s annual 
budget for the approval of the company’s board of directors.
 2. Consider screening and monitoring various projects and investment opportunities for concurrence with company 
strategy before making presentations with opinions to the Board of Directors for consideration of further approval.
 3. Consider and monitor human resource development plans, information technology systems and management 
processes to support long-term corporate structure and human resource maintenance plans in line with strategies by considering 
the company’s sustainability.
 4. Oversee the company’s business operations to ensure compliance with business policies, goals, operational plans, 
business strategies and the company’s annual budget as approved by the company’s board of directors.
 5. Establish organizational structure and jurisdiction covering details for the recruitment, hiring, establishment of wages 
and beneffiifits, transfers, and termination of company employees.

First-Last Name Position
1. Mr.Suwat           Luengviriya

2. Miss.Charuwan    Phochaeng

3. Mrs.Pornpen       Paoratchatapiboon

4. Miss.Kamala       Luengviriya

5. Mr.Suthat           Boonya-Udomsart

Chief Executive Officer

Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee

Mrs. Pornpen  Paoratchatapiboon, Secretary of the Executive Committee
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 6. May appoint or authorize one or many individuals to perform any act on behalf of the Executive Board of Directors 
as deemed appropriate and terminate, change or amend the aforementioned authorization.
 7. Maintain the authority to consider the approval of expenditures for the company’s normal operations such as the 
purchase of assets and significant investments in the interest of the company 
 8. Perform any other function as designated by the company’s board of directors.

 Thus, the approval of the executive board of directors shall not include the approval of items wherein the executive 
board of directors or other individuals with any potential disputes, stakeholders or conflict of interest with the company 
and/or the company’s subsidiaries or the authorization of any other individual to act as proxy in the aforementioned 
case including items designated as requiring approval from the shareholders in performing associated and acquired or 
sold items which are signififfiicant assets belonging to the company or the company’s subsidiaries in order to correspond 
with the specififfiications of the Stock Exchange of Thailand, the board of directors over stocks and stock exchanges or laws 
associated with the company’s business.

8. Executives

Executive Qualifications
 The company’s executives must be individuals with ethics, ability, business experience, manage with honesty and 
caution in the interests of the company, intention to perform sustainable business with understanding and responsibility toward 
the public.  Executives must also be people with their names listed the database system for names of executives according 
to the announcement of the board of directors over stocks and stock exchangesStock No. Nor. Chor. 19/2553 on Criteria 
for Displaying Names in the List Data System of Company Directors and Executives Issuing Stocks.

Scope, authority and responsibilities as follows:
 1. Supervision and provision of various recommendations for the operational procedures and daily management of 
the company.
 2. Perform or practice duties to ensure compliance with operational procedures, planning policy and budgets according 
as approved by the company’s board of directors.
 3. Authorized to perform any business procedures to ensure compliance with the objectives, policies, regulations, 
agreements, orders and decisions of the meeting of the company’s board of directors and/or the decision of the meeting 
of the company’s shareholders.
 4. Holds authority to order, regulate, announce and record to ensure that work performance complies With the policies 
and benefits of the company and in order to maintain working discipline within the organization.
 5. Perform daily follow-up and evaluation of the outcomes of the company’s operational procedures to remain prepared 
and prevent potential risks due to both external and internal factors.
 6. Holds the authority to approve legal actions regarding the company’s ordinary business transactions such as 
trading, procurement of raw materials for production, expenses in performing ordinary business transactions, investments, 
provision or sales of equipment, property and services in the company’s interests including the authorization in the aforementioned 
procedures for flexibility in the company’s operational procedures.
 7. Holds the authority to act and appear as the representative of the company to third parties as necessarily involved 
the business and for the performance of ordinary business transactions in the interests of the company.

First-Last Name Position
1. Mr. Suwat          Luengviriya

2. Miss Kamala       Luengviriya

3. Mr. Suthat          Boonya-Udomsart

4. Miss Nattaphan    Luengviriya

- Chief Executive Officer and Managing Director

- Acting Deputy Managing Director

Deputy Managing Director of Management

Deputy Managing Director of Accounting and Finance,
and Acting Managing Director of Accounting and Finance
Deputy Managing Director of Business Development And corporate communications.
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 8. Operate the company’s businesses in line with the principles of good governance prescribed by the Board of Directors 
as practice guidelines.
 9. Executives must not operate the same business or participate in the same business in competition with the company 
whether for personal gain or the gain of others, unless executives have notified supervisors and received approval to operate 
in the aforementioned business.
 10. Occasional performance of any other duties as assigned by the company’s board of directors.

 With authority to perform any legal procedures with potential conflicts of interest between the Managing Director or 
stakeholders in the company or the company’s subsidiaries as specified by law and the announcement of the Board of Directors 
over Stocks and the Stock Exchange or over the Stock Exchange of Thailand, which shall not be considered under the 
authority of the Managing Director in considering the right to vote in the aforementioned legal procedure regardless of whether 
the issue is left to the Managing Director’s own discretion, or assignment for other individuals to act on his/her behalf In 
the aforementioned case, that legal procedure must be presented for approval of the Audit Committee for presentation to 
the company’s board of directors and/or the meeting of shareholders (depending upon the case) as specified in the company 
regulations and according to the law.

Chief Executive Officer and President (CEO/President) Roles and Responsibilities
 Assigned by the Board of Directors to conduct the Company business under the approved plans and budgets with 
rigor and integrity, while protecting the best interests of the Company and its shareholders, the CEO/President must not be 
engaged in any conflicts of interest and Subsidiaries. His roles and responsibilities consist of the following:
 1. Manages the Company business and activities under the approved plans and budgets, as well as business strategies;
 2. Fine-tune the Company’s POSITIVE culture in support of its vision, mission, and strategic imperatives;
 3. Prepares and presents the significant company business performance and activity reports as well as other reports 
required by the Board of Directors; 
 4. Prepares and provides to the Board of Directors information relevant to the Company business and activities, 
as well as other information needed;
 5. Delegates authority and/or assigns others to act on his or her behalf, under the rules, terms, principles, and orders 
given by the Board of Directors and/or the Company;
 6. Represents the Company in external contacts.
 7. Executes all other tasks assigned by the Board of Directors;

Performance Evaluation of the Managing Director
 The company’s non-executive directors are under obligation to evaluate the performance of the Managing Director 
on an annual basis. In each year, the Board of Directors will evaluate the performance of the Managing Director during 
the past year. The Managing Director is required to present performance in various areas such as business management 
guidelines, corporate development and explain effects of current management in terms of success and obstacles, including 
capacity for opportunity expansion and business competition, social and environmental policy and response to government 
policies in various areas, etc.

9. Recruitment for Directors and Executives
 1. Director Recruitment
 The company has a Nomination and Remuneration Sub-committee to perform duties in the area of Nomination and 
Remuneration consideration for specific company directors by considering the basic qualifications of the directors according 
to the criteria specified by associated laws including consideration of factors in other areas such as knowledge, capability, 
business-related experience and in the business interests of the company, etc, for proposal to the company’s board of directors 
or the meeting of shareholders in order to consider the appointment (depending upon the case) with the following criteria 
and procedures:
  1. The company directors must perform their duties in compliance with the law, objectives and regulations 
of the company as well as the decisions of the meeting of shareholders.
  2. The company’s board of directors shall consist of at least five directors wherein no less than half of all of 
the directors must reside in Thailand and the directors must possess qualifications as specified by related laws.
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  3. One-third of the directors shall resign from their positions at every annual common meeting of the company. 
If the number of the resigning directors cannot be divided into three parts, the directors shall resign by the number closest 
to one-third, but no more than one-third of the number of all directors. The directors to be released from office during the ffiifirst 
and second year after the registration of the company are to draw lots to determine who will be released in subsequent years. 
The director in office longest will leave that office and the directors already released from office may be reelected.
  4. The Nomination and Remuneration Sub-committee shall select and recruit individuals with knowledge 
and capabilities as suitable for the company’s businesses including consideration of wages for the directors for proposal to 
the meeting of shareholders for consideration of approval.
  5. The meeting of shareholders shall appoint directors by means of a majority vote according to the 
following criteria:
     5.1. Each shareholder shall have voting power equal to one vote per share.
   5.2. Each shareholder must use all of the remaining votes to elect one or several individuals to
        be a director(s).
   5.3. The individual receiving the highest respective amount of votes will be elected as a director
        according to the appropriate number of directors or the number of directors that should be
        elected at that time. In the event that the individuals elected in the next rank have equal numbers
        of votes but exceed the number of director seats up for election at that time, the Chairman
        of the meeting shall cast the deciding vote.
  6. In the event that a director’s seat is available due to causes other than release due to expiration of
the director’s term , the Recruitment & Wage Sub-committee shall choose qualified individuals without forbidden characteristics 
as specified to replace the director in the next meeting of the board of directors, unless the remainder of the director’s term 
is less than two months and with the votes of no less than three quarters of the remaining directors wherein the individual 
to replace said director shall remain in office for the length of the term of the director being replaced. The decision of the board 
of directors must be the result of no less than three-quarters of the remaining directors.
  7. The shareholders meeting may decide upon the release of any director from office before the expiration of his/her 
term by a vote of no less than three quarters of the number of shareholders present at the meeting with the right to vote and a 
total number of shares less than half of the number of shares held by the shareholders in attendance at the meeting with the right to vote.

 2. Procurement of Auditing and Independent Directors
     The Auditing Committee is comprised of independent directors serving three - year terms in office. The Sub-committee 
on Nomination and Remuneration Consideration has policy for recruiting auditing/independent directors in agreement with Capital 
Market Supervisory Board Announcement No. Thor.Jor. 4/2552 on the subject of requesting permission and permitting proposals 
to distribute issued shares. Directors must have the following qualifications:
 1. Directors must hold no less than 1% of the total shares with voting rights for the company, main company, subsidiaries, 
corporations, major shareholders or individuals with authority to control the company. Shares held by individuals associated 
with that independent director shall also be included.
 2. Directors must be persons who are not or have not been directors who participated in the management of hired 
labor, employees or paid advisors.
 3. Directors must not be persons with relationships by blood or legal registration in as a father, mother, spouse, sibling 
or child, including spouses of children of executives, shareholders, persons with authority to control or individuals who will 
be proposed as executives or individuals with authority to control the company or subsidiaries.
 4. Directors must not have or have had a business relationship with the company, main company, subsidiaries, corporations, 
major shareholders or individuals with authority to control the company in any way that might hinder their independent discretion.
 5. Directors must not possess other characteristics disabling them from providing independent comments regarding 
company performance.
 
 In addition, at least one independent director holding the position of auditing director must be an individual with 
sufffiificient knowledge and experience in the fiffiield of accounting or finance to be able to perform the duty of reconciling ffiifinancial 
budget credibility. Also, the Sub-committee on Nomination and Remuneration Consideration will decide upon other qualiffiifications, 
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such as business experience, expertise involved with business, ethics, etc. As for criteria and methods for appointing 
auditing directors, the criteria shall comply with the criteria and methods for appointing company directors. Auditing directors 
who have been released from office by term may be reappointed to the position. In cases where the position of auditing 
directors becomes available due to any cause other than the completion of the term for that position, the Sub-committee 
on Nomination and Remuneration Consideration shall make a selection and proposal to the meeting of the Company’s 
Board of Directors in order to consider appointing individuals with qualifications as auditing directors so the number of 
auditing directors will be complete as specified by the Company’s Board of Directors. Individuals substituting for auditing 
directors may remain in the position only for the remainder of the term of the auditing director substituted for.

 3. Recruitment for the Risk Management & Sub-committee
 The company’s board of directors will appoint a Risk Management Sub-Committee consisting of no more than 
ffiifive directors or senior executives from various fields of work by designating the Chairman of the Risk Management 
Sub-Committee as an independent director. The Risk Management Sub-Committee members shall serve for compensation 
consideration have agenda for operation according to the agenda of being the committee of the company and need to have 
a meeting at least two a year. There must be quorum at least 3 subcommittees for compensation consideration participates 
in each meeting.

 4. Recruiting recruitment & wage sub-committee members
 The committees of the company are authority to appoint the subcommittees for compensation consideration which 
composes of 4 committees maximum.  The president of subcommittee for compensation consideration has to be freelance 
committee. By the way, the committees for compensation consideration have agenda for operation according to the agenda 
of being the committee of the company and need to have a meeting at least two a year. There must be quorum at least 
3 subcommittees for compensation consideration participates in each meeting.

 5. Recruitment Managing Director
 The company’s board of directors will appoint the Managing Director by selecting from the directors or senior executives 
of the company’s senior executives and subsidiaries who are capable of managing operations in terms of ordinary business 
transactions, operational procedures and management operations for the company and with ability to establish policies, 
business plans, budgets, administrative structures as well as inspections and follow-up on the outcomes of the company’s 
operational procedures in compliance with the policies set forth by the company’s board of directors.

 6. Recruitment Directors
 The company’s board of directors and/or individuals assigned by the company’s board of directors will consider 
the appointment of executives from experienced personnel with knowledge and capabilities in managing operations in related 
fiffiields of work.

10. Remuneration of Board of Directors and Executives
 The company has a board of directors and executives’ remuneration policy for appropriate levels, taking into account 
results of the company’s operations and comparison with similar business or industry. This considers duties and responsibilities 
of directors and each executive. The company compensates company executives reasonably. The rates are competitive 
within the same business group to attract and maintain quality management executives. The executives who were assigned 
additional duties and responsibilities receive appropriate extra remuneration. The company provides the remuneration for 
the board of directors that is clear and transparent and that which is approved by the Subcommittee of Recruitment and 
Remuneration prior to submission for approval at the general meeting of shareholders. The disclosure of the compensation 
paid to the board of directors and executives is in accordance to the Securities and Exchange Commission.
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 10.1 Director Remuneration
 The Nomination and Remuneration Sub-Committee considers setting fair and reasonable remuneration for directors 
with consistency to responsibilities of directors, financial status of the company and comparison with listed companies on the SET 
from similar industries and business size along with comparing to mean values of listed companies according to a report on fiffiindings 
from surveys of director remuneration rates in listed companies by the Thai Institute of Directors. The company sets remuneration 
in the form of meeting gratuities and bonus payments. The company requests approval for director remuneration from 
the shareholders’ meeting as follows:

1. Monetary Compensation 
  Meeting Gratuities for Directors and Audit Committee Directors The company offers the following monetary compensation:
   Meeting gratuities for the company directors shall be paid at the following rates:
   - The company’s Chairman of the Board:   20,000 baht/time   
   - Each company director:     10,000 baht/time
  Meeting gratuities for the Audit Committee Directors shall be paid at the following rates:
   - Company Chairman of the Board:    20,000 baht/time   
   - Each company director:     10,000 baht/time

2. Bonus Remuneration
 Bonus remuneration for performance in 2017 was set at no more than 3,600,000 baht (three million and six hundred 
thousand baht only) with group health insurance premiums at no more than 400,000 baht (four hundred thousand baht only). 
Bonus remunerations are considered appropriately in line with the Company’s performance. The Chairman of the Board is 
assigned to allocate bonus remunerations for the Board of Directors.

3. Other compensation
 - None –

Consideration of payment for directors’ meeting gratuities as follows:

Name Board of Directors’
\Meeting Gratuities

 Bonuses Total

1. Dr. Vicharn             Vithayasai

2. Mr. Akrawit             Khankaew

3. Dr. Thamnoon          Ananthothai

4. Dr. Boonyabaramee   Sawangwong

5. Mrs. Natruidee         Thammawan

6. Mr. Suwat              Luengviriya

7. Mr. Voradit             Thanapatra

8. Mr. Suthat              Boonya-Udomsart

9.Ms.Tasanee             Thongdee

10. Miss Nattaphan      Luengviriya

Total

80,000

40,000

120,000

80,000

80,000

40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

540,000

654,545.40

490,909.05

490,909.05

327,272.70

327,272.70

327,272.70

327,272.70

327,272.70

327,272.70

-

3,599,999.70

734,545.40

530,909.05

610,909.05

407,272.70

407,272.70

367,272.70

367,272.70

367,272.70

347,272.70

20,000

4,139,999.70

Remuneration Description

Remarks: */ 1. Includes Audit Committee meeting gratuities

 2. Mrs.Tassanee Thongdee resigned from the position of director since 1st , June 2018.

 3. Miss.Nattaphan  Luengviriya  was appointed as the Company's director on 11th , 
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Description

Remarks: BWG means Better World Green Public Co., Ltd.  AKP means Akkhie Prakarn Public Co., Ltd., BWC means Better Waste Care Co., Ltd.
B ME means Better ME Co., Ltd.,  ETC means Earth Tech Environment Co., Ltd.  BWT means Better World Transport Co., Ltd., 
EEC means Earth Engineer and Construction Co., Ltd.

11. Personnel

 Employees are valuable and very important resources in driving the Company’s operations to achieve its goal in 

creating business value and growing sustainably as well as ensuring happiness and trust among its employees and all stakeholders. 

The Company has therefore formulated employee policy covering management, human resource development, society, environment, 

ethics and anti-corruption practice. All the guidelines is aimed at promoting employees’ capability, competency and desired 

behaviors corresponding to the corporate value and supporting corporate strategy, goals and the society. Over the past 

three years, the Company and its subsidiaries had absolutely no labor disputes whatsoever.

 In 2018, the company did not change the number of employees significantly. By the number of employees of the 

Company and its subsidiaries (Excluding senior management) Total amount 938 People Divided into company employees, 

number of 405 people And employees of the subsidiary company 533 people

Employee Remuneration and Employee Welfare
 Employee Remuneration
 The Company has a clear policy to offer fair remuneration system and employee’s benefit that is competitive in the market, 
suitable to the position and responsibility with consideration on each job’s importance, national economic situation, average 
remuneration in the labor market, especially those in similar businesses and also the Company’s short-term and long-term 
operational performance. To ensure that its remuneration is competitive and can retain capable employees

2018

Salary

Bonus

Retirement Fund

Total

14,070,200

1,087,650

685,584

15,843,434

BWG
(Office)

BWG
(Center)

AKP BWT BWC B ME ETC Total

56

92

130

127

140

45

159

11

5

9

29

41

78

16

597

341

 10.2 Executive Compensation
 The Nomination and Remuneration Sub-Committee has properly considered and specified the short-term and long-term 
remunerations of the Managing Director and executives with considerations to the performance of the previous year as linked 
to the key performance index in monetary and non-monetary forms as approved by the Board of Directors and comparisons 
made with the remunerations of other companies in the same Industry in order to ensure that the Company has remuneration 
structure that is competitive and appropriate for work.

The sum total of management’s remuneration was given to Managing Director, Deputy Managing Director and Senior 

Manager in the year of 2018 is for eight people, totaling amount of 15,843,434 baht.

267รายงานประจำป 2561



 Remuneration for new employees who have no experience is based on the Company’s remuneration structure which 
is in the same level as other companies in similar businesses. New employees with experience will receive remuneration with 
consideration on their direct experience for the job and the length of work experience period. Their remuneration is compared 
against those offered by other companies to their employees in similar status and position. The Company also considers its 
demand, current situation and the company’s business. The remuneration comprises cash and non-cash forms. Cash remuneration 
includes salary and bonus, varying according to the level of position and individual’s annual performance, overtime fee in compliance 
with the laws and travel expenses incurred in case of field visit. Non-cash remuneration include welfares.

Employee Welfare
 To ensure that its employees have good security and confidence as well as willing to perform at their best in accordance 
with their assignment and responsibilities, the Company provides welfare as required by law and other benefits beyond legal 
requirements. Other benefits offered included assistance in case of disaster, life and accident insurance, annual health check-up, 
ffiifinancial support in case of death, fiffiinancial assistance on baby delivery and provident fund, for example. Criteria for benefitffiit offering 
are based on the related regulations and order. For Provident fund, the objectives are mainly to promote savings and enhancing 
ffiifinancial security for its employees both in short and long term retirement

Employee Remuneration (Excluding Directors and High Ranking Executives)

Personnel Capacity Building
 The Company is well aware that employees are a major resource enabling the Company to achieve success and 
sustainable business growth. Thus, the Company aims to build employee capacity clearly, systematically and continually 
by setting policies, strategies, goals and indicators of employee development to be consistent with the Company’s business 
direction and strategies. In addition, the Company promotes and improves employee capacity continually to support 
business expansion in the Company’s group by preparing personnel at every level including personnel who will hold important 
positions in the future through the use of various instruments such as internal and external trainings, on-the-job training, 
work rotations and assignments.
 The Company develops employees to have suitable knowledge and skills for current positions in addition to building 
employee capacity in the area of professional skills and leadership in order to prepare employees for career progress and 
growth alongside the organization.

Description 2016 2017 2018

Total Salary

Total Bonus

Grant-In-Aids and Provident Fund

Total

110,463,510

6,245,350

2,621,955

119,330,815

84,743,412

7,270,324

2,723,625

94,737,361

81,110,695

7,781,177

2,097,933

90,989,805
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Corporate Governance

Corporate Governance Policies
 The company’s Board of Directors is aware of the principles of good corporate governance as key factors for 
the company’s business operations toward sustainable growth. Moreover, the company firmly believes in the importance of 
adding value and maximizing remunerations to shareholders and all stakeholders in the long-term. Hence, the Board of Directors 
has set and given approval to governance policies that promote transparency in the administration of the company’s business, 
project the rights of small shareholders and all stakeholders, while promoting shareholder engagement in overseeing the 
business operations of the company and setting risk management to ensure the stability of the company’s business. In addition, 
business philosophy and ethics have been setfor the company’s business operations to take place transparently, honestly 
and fairly with responsibility toward society. Furthermore, corporate governance policies are set in accordance with good 
governance principles that the Board of Directors make considerations for improvements and authorizing governance policies 
on a yearly basis. This is to upgrade the company’s governance with improved standards and in line with the good corporate 
governance of the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission and the Thai Institute of Directors. 
The company has created good corporate governance and business ethics manuals for all persons involved in the company, 
whether the Board of Directors, the Board of Executives or employees, to have adherence as good guidelines for performing 
duties under their responsibility. Moreover, the company has included business ethics in the aforementioned manuals, as 
the company desires to promote for directors, executives and employees to operate and run the company’s business transparently 
and in accordance with the law with adherence to morals and ethics while recusing from activities that can lead to conffllflicts 
with the company’s business. Additionally, executives should provide good examples for their own subordinates.

 The Company’s management adheres to practice guidelines under corporate governance principles and recognition 
of importance and responsibility to the Company’s shareholders and stakeholders, causing the Company to receive the following 
assessments from regulating agencies and organizations in 2018:
 • Annual general meeting of shareholders quality assessment score in 2018 from the AGM Assessment Program 
of the Thai Investor Association at an Excellent level.
 • The Company received an Excellent score from Corporate Governance Program 2018 (CGR 2018) survey by 
the Thai Institute of Directors (IOD). 
 • The SET Sustainability Awards for Thailand Sustainability Investment 2018 (sustainable shares) from the Stock 
Exchange of Thailand.
 • The Environmental, Social and Governnance 100 Certificate of 2018 as one of 100 companies with outstanding 
environmental, social and governance performance among 683 listed companies

 In 2017, the Securities and Exchange Commission issued Corporate Governance Code (CG Code 2017) as principles 
for the Board of Directors to adapt to governance in order to ensure good business performance in the long-term, reliability 
for shareholders and benefit in building sustainable value for the business. The eight main principles for the Board of Directors 
are as follows:
 1. Awareness of the Board of Directors’ role and responsibility as a corporate leader building sustainable value 
for the business.
 2. Setting of main business objectives and goals for sustainability.
 3. Promotion of an efficient Board of Directors. 
 4. Recruitment and development of high-ranking executives and personnel management.
 5. Promotion of innovation and responsible business operation.
 6. Assurance of appropriate risk management and internal control systems.
 7. Maintenance of financial reliability and disclosure of information.
 8. Support of shareholder participation and communication.
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 The Board of Directors’ Meeting No. 2/2561 on 12 May 2018 reached a resolution to consider implementing the 
Corporate Governance Code 2017 by considering and having awareness of roles and duties as the Governing Board. All 
directors have thoroughly considered implementing the aforementioned principles and have understood the benefits and importance 
of applying the CG Code to build value for the business with sustainability. Nevertheless, regarding unsuitable principles for 
the Company’s business operations, the Board of Directors considered and issued appropriate replacement measures along 
with recording measures as part of the Board of Directors’ resolution in order to hold annual reviews. The Company discloses 
the Company’s corporate governance policies on the website for communication outside the organization and dissemination to 
the organization’s employees to acknowledge the Company’s corporate governance along with promoting employee participation 
in complying with the aforementioned policy. 
 Furthermore, the Company adheres to and places importance on Corporate Governance Code 2017, which covers 
principles of the Organization for Economic Co-operation and Development in all five categories for use as guidelines in developing 
policies with coverage of rights and equitable treatment of shareholders and stakeholders, structures, roles, duties, responsibilities 
and independence of the Board of Directors, disclosure of information and transparency, risk control and management including 
business ethics. This is to help the Company’s business management and operation to be effective and transparent. The Corporate 
Governance Code covers the following five principles:

Section 1 : The Rights of Shareholders
 The Company places importance on shareholders as investors in the Company’s assets and the Company’s owners. 
The Company has the Board of Directors appointed by shareholders to perform duties on behalf of shareholders. Furthermore, 
shareholders have the right to make decisions regarding the Company’s significant changes. Therefore, the Company has a policy 
to support, promote and facilitate convenience to allow shareholders to exercise rights, particularly the following basic shareholder rights:
  • The right to purchase, sell or transfer the Company’s shares as prescribed by the law.
  • The right to receive accurate, complete, sufficient and timely information in appropriate formats for 
decision-making to monitor operations. In addition, the Company has no policy to obstruct or create barriers in communications 
between any shareholder.
  • The right to attend shareholder meetings, express opinions, provide recommendations, make inquiries 
at shareholder meetings and make decisions on the Company’s main issues.
  • The right to appoint and dismiss directors.
  • The right to appoint certified public accountants and specify remuneration for certified public accountants.
  • The right to receive the Company’s profit shares in the form of equal dividends.
  • The right to receive share certificates, transfer shares and redeem shares equitably in the Company’s name.
  • The right specify or revise the Company’s objectives, regulations and memorandum of association.
  • Other rights decreed in any other related laws and regulations including the Company’s regulations.

 In addition to supporting shareholders to exercise basic rights, the Company treats shareholders equitably such 
as by providing up-to-date important information via a website, arranging for shareholders to visit the business and the 
Company does not perform any actions to violate or suppress shareholders’ rights.

Shareholder Meetings
 In 2018, the Company held the annual general meeting of shareholder on 30 April 2018. The Company has performed 
the following actions regarding corporate governance for shareholders’ rights:
1. Treatment of Shareholders before the Annual General Meeting of Shareholders
 1.1 The Company promotes and facilitates every shareholder group including institute shareholder to fully exercise 
the right to attend shareholder meetings and vote.
 1.2 The Company provides opportunities for minority shareholders to present topics for inclusion as meeting agendas 
and to nominate individuals to be elected as the Company’s directors at the general meeting of shareholders in advance. 
The Company notified shareholders via the news system of the Stock Exchange of Thailand in addition to announcing clear criteria, 
specifications and steps for presenting the aforementioned meeting agendas on the Company’s website at www.betterworldgreen.com 
on 15 November 2017. Shareholders were able to present topics to the Company from 15 November 2017 to 15 January 2018.
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 1.3 The Company sends meeting invitations to all shareholders with meeting information, date, time, place and agendas 
including objectives, reasons and opinions of the Board of Directors accompanying each agenda along with all information 
related to topics being decided at the meeting in Thai and in English no less than 21 days before the meeting for shareholders 
to consider. The Company sent meeting invitations to shareholders by mail on 6 April 2018. At the annual general meeting 
of shareholders in 2018, the Company presented the following agenda items for shareholders to consider approval:
  • Approval of financial statements and the consolidated profit-loss statement.
  • Approval of profit allocation to pay dividends and legal reserve.
  • Approval of bonus payments to the Board of Directors.
  • Approval of directors’ remuneration.
  • Approval of director appointments.
  • Approval to appoint the certified public accountant and remuneration specification.
  • Approval to reduce and increase the Company’s registered capital.
  • Approval to issue and offer common shares to increase the Company’s capital in a general mandate.
  • Approval of revisions or additions to the Company’s memorandum of association.
 1.4 The Company disseminated meeting invitations to the annual general meeting of shareholders in 2018 on the 
Company’s website at www.betterworldgreen.com in Thai and English since 21 March 2018 to allow shareholders suffififfiificient 
time to study information no less than 30 days in advance of the shareholder meeting date.
 1.5 The Company provides opportunities and specifies clear criteria for shareholders to send questions in advance 
of the annual general meeting of sahreholders of 2018. Shareholders were able to send questions in advance to the Company 
Secretary, Better World Green Public Co., Ltd., 488, Soi Ladprao 130 (Mahadthai 2), Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok, 10240, 
or Email: siriphorn.s@bwg.co.th.
 1.6 The Company attached Power of Attorney Forms A, B and C with shareholder meeting invitations to allow 
shareholders with inconvenience preventing shareholders from attending the meeting personally to grant power of attorney 
to any other persons or independent directors appointed by the Company as power of attorney grantees to attend meetings 
and vote on behalf of shareholders by following conditions specififfiied on power of attorney letters.
 1.7 The Company fully facilitates shareholders’ right to attend meetings and vote. The Company used the Pavilion 
Room, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel, 333 Srinagarindra Rd., Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok, 10240 
as the meeting venue with sufficient width to support shareholders and convenience for traveling. In addition, the Company 
prepares suffiffiicient snacks and beverages to support meeting attendants.

2. Treatment of Shareholders on the Annual General Meeting of Shareholders’ Date
 2.1 The Company provides sufficient personnel and technology for shareholder meetings including document examination, 
meeting attendance registration, vote counting and voting results on each agenda to allow meetings to be fast and accurate. 
The Company allows shareholders to register at least one hour before the meeting and allows shareholders who wish to 
attend meetings after the registration time to vote on agenda items being considered as a meeting quorum from the agenda 
when shareholders attended the meeting. In 2018, the Company used the meeting program of Thailand Securities Depository 
Co., Ltd. (TSD) in registering and counting votes.
 2.2 The Company allows shareholders to vote with one share being equal to one vote and, to facilitate voting and 
vote counting, the Company prepares voting forms for each agenda items, especially for director appointment agenda items. 
The Company allows shareholders to vote and appoint directors individually. Furthermore, the Company allows shareholders 
to volunteer as witnesses in counting votes and the Company provides legal consultants to count votes for transparency 
in voting and vote counting along with disclosing voting results to the meeting and recording in the minutes of the meeting.
 2.3 At the beginning of the meeting, the Chairman of the Board, the Chairman of every sub-committee, every director, 
high-ranking executives, the certified public accountant and legal consultants attend the meeting together. Before convening 
the meeting, the Chairman of the Board who acts as the Chairman of the meeting assigned the staff to explain all criteria related 
to the meeting such as votes, etc.

271รายงานประจำป 2561



 2.4 Meetings are held according to agenda items notified in meeting invitations sent to shareholders in advance 
without changing the aforementioned agenda and without asking the meeting to consider other issues than those speciffiified 
in the meeting agenda because the Company does not have a policy to add agenda items to meetings without notifying 
shareholders in advance.
 With regard to directors who hold a stake in meeting agendas, the Company specifies stakes held by directors in 
meeting agendas and the Chairman of the meeting notifies the meeting of any directors with stakes or relation in any agenda 
before considering the aforementioned director. Stakeholding directors will not attend the meeting on that agenda.
 2.5 The Chairman of the meeting gives shareholders equal rights to express opinions and make questions at the 
meeting before voting and summarizing meeting resolutions on each agenda by recording issues, inquiries and signififfiicant 
opinions in the minutes to the meeting in order to allow shareholders to subsequently examine the minutes to the meeting.

3. Treatment of Shareholders after the General Meeting of Shareholders
 3.1 The Company discloses resolutions of the meeting of shareholders along with voting results in the evening of 
the meeting day through the SET’s electronic system and on the Company’s website.
 3.2 The Company makes accurate and complete records of minutes to meetings in Thai and English for shareholders 
to examine. The Company records the names and positions of directors in attendance, voting methods, shareholders’ opinions, 
directors’ explanations and meeting resolutions clearly along with categorizing votes in agreement, disagreement or abstention 
and delivering voting results to the SET via www.setportal.set.or.th within 14 days from the shareholder meeting date along 
with disseminating the aforementioned reports on the Company’s website.  
 3.3 The Company records images of the meeting’s atmosphere to allow shareholders not in attendance at the meeting 
to acknowledge on the Company’s website.
 3.4 After the shareholder meeting decides to pay dividends, the Company reports meeting resolutions and dividend 
payout information to shareholders via the Stock Exchange of Thailand’s diseemination system and coordinates with Thailand 
Securities Depository Co., Ltd. to ensure that shareholders receive accurate and full dividend payments. The Company specififfiies 
the dividend registry closing date no less than five business days after approval from the meeting of shareholders in line with 
principles recommended by the Stock Exchange of Thailand.
 3.5 The Company considers recommendations and opinions from shareholders and auditors in assessing meeting 
results and searches for guidelines to make revisions/modifications in order to continually improve shareholder meetings.
 According to the constant development and improvement of shareholders’ meeting, this year the Company obtained 
“Excellent” for the quality assessment of Annual General Meeting Checklist 2018 in AGM Assessment Program held by Thai 
Investor Association.

Section 2 : The Equitable Treatment of Shareholders
 The Company respects shareholders’ and institute investors’ legal rights and/or in compliance with the Company’s 
regulations. The Company treats shareholder equitably, regardless of whether shareholders are minor shareholders, foreigners, 
institute investors or major shareholders without consideration of gender, age, disability, ethnicity, citizenship, religion, beliefs 
or political opinions. All of the Company’s shareholders are entitled to equitable treatments and protection of basic rights as follows:
1. Equitable Treatment
 1.1 In shareholders’ meetings, the company has policy for preserving the rights of every shareholder by not increasing 
meeting agendas without notifying other shareholders in advance of the meeting to allow shareholders the opportunity to study 
meeting agenda information prior to reaching a decision. Every shareholder as the right to vote based on the number of shares 
held. Each share has one vote and there are no shares with special privileges limiting the rights of other shareholders.
 1.2 The Board of Directors allows minor shareholders to propose agendas at the annual shareholders’ meeting and 
nominate persons with proper qualifications to become directors by announcing for the acknowledgement via SEC channels 
and on the company’s website with clearly defined criteria. The company has allowed shareholders to propose agendas and 
director names in advance since  December 15th , 2017  to 15th January 2018. Any company shareholder or shareholders 
with total shares amounting to no less than 1 percent of shares with rights to vote may propose agendas and nominate director 
names. No shareholders proposed any agendas or nominated any persons as directors.
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 1.3 For transparency and accountability, the company has arranged for the use of voting ballots on every agenda 
and allows shareholders to nominate directors individually.
 1.4 The Board of Directors allows shareholders who are unable to attend meetings to grant proxy rights to other persons, 
independent directors or the Managing Director  to attend meetings on behalf of the shareholders by sending letters granting 
proxy in the forms prescribed by the Ministry of Commerce to attend meetings and vote on behalf of shareholders unconditionally. 
In cases where shareholders have granted proxy rights to (Form B) other persons, the company will give rights and treat 
the person granted proxy rights as a shareholder. Furthermore, the company discloses letters granting proxy rights with details 
and procedures on the company’s website for 30 days before the meeting.
 1.5 Because most of the shareholders attending the general shareholders’ meeting are Thais, the shareholders’ meeting 
is conducted in Thai. However, for the benefit of communication and convenience for foreign shareholders, the Company prepares 
meeting invitations and related documents in Thai and English.

2. Protection of against Abuse of Insider Information and Conflicts of Interest
 2.1 The Company protects insider information by stipulating measures to prevent misuse of undisclosed insider 
information by its directors and the management for their exploitations, for example; stock trading by using insider information 
and disclosure of insider information to its directors or the management’ related persons which causes damages to the shareholders 
as a whole, etc. Stipulated measures for protection of the Company’s interests and trade secret are shown in the Company’s 
policy and rules & regulations manual. Meanwhile, termsof securities trading,usageof insider information,and conffllflictsof interests 
including penalties for violation are shown in the Company’s Code of Conduct. These measures and terms are made known 
to all directors, the management and employees by having them signed for acknowledgment accordingly. Inaddition, the 
Company has specififfiied that its directors, themanagementand employeesare prohibited to buy or sell its securities for at least 
30 days prior to disclose of the Company’s operating results of each quarter and 3 day after announcement of such information
 The Company notifies its directors and the management to report the changes of their securities holding to the 
SEC in pursuant to Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. Moreover, detail of directors and the management’s 
securities holding is added as agenda in every session of the Board of Directors Meeting including being disclosed in the 
annual report.
 2.2 The Company stipulates regulations for its directors and the management to submit reports on their stakes to 
the Company. The Board of Directors including the management must also disclose information regarding their stakes and 
their related persons’ stakes. The regulations stipulated are consistent with nature of business, laws and related regulations.  
In addition, directors and the management must report every change of their stakes to the Company as well. The Corporate 
Secretary is in charge for following up such information accordingly.
 2.3 The Board of Directors has stipulated guidelines to prevent its directors or the management, who have stakes, to 
take part in decision-making process of transaction between the Company and those stakeholders. Prior to the Board of Directors 
Meeting, the Chairman of the Board will advise director, who has stake, to notify the meeting his/her stake, and then, such director 
shall leave the meeting. In addition, director, who has stake, is not entitled to vote on such matter. 
 2.4 shareholding structure is not complicated whereby almost all of its connected transactions are normal business 
transactions. 
 2.5 has conducted its business in compliance with laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand and 
the Securities and Exchange Commission such as criterion of connected transactions and acquisition or disposal of assets, etc.

3. Stakeholder Information Disclosure
 The company has specified the following guidelines on disclosure of stakeholder information of directors and executives 
for transparency to prevent problems due to conflicts of interest:
 3.1. Directors are required to notify the company without delay when a director and family members have interests 
or are shareholders in any business with potential interests or conffllflict with the company having a direct or indirect stake in any 
contracts made by the company or when a director and family members hold securities in the company and affiliated companies. 
Stakeholder Directors and executives must be excluded from participation in discussions aimed at rendering opinions or voting 
to approve the aforementioned transactions.
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 3.2. Directors and executives are required to report securities held by the company at every meeting of the Board 
of Directors. The aforementioned agenda is to notify directors that directors and executives, including spouses and children 
who have not reached adult maturity and related persons according to Article 258 of the Securities and Exchange Act of 
B.E. 2535 (1992 A.D.), are under obligation to prepare and disseminate reports on security holdings, including reports on changes 
in security holdings for the SEC whenever securities are purchased, sold, transferred or received within three days ( www.sec.or.th )  
from the securities purchase/sale date.
 3.3. Directors and high-ranking executives are required to prepare reports on stakes held by directors and high-ranking 
executives, including related persons according to Securities and Exchange Commission Notification No. Tor Jor. 2/2552, which 
became effective on 1 July 2009.
 In 2018, the company treated shareholders equally and there eas no complaints of shareholder rights violation or the 
use of inside information for personal gain.

Section 3 : The Role of Stakeholders
 The Company and its Board take into account the rights of all stakeholder groups and consistently abide by corporate 
governance principles, best practices, and other supporting guidelines, including our Code of Conduct, to ensure equal and 
proper treatment of all stakeholders. This takes into account, although not exclusively, employees, shareholders, customers, 
business partners, competitors, creditors, communities in which we operate, society as a whole, and the environment. Furthermore, 
the Company abides by international human rights principles and anticorruption guidelines to promote the development of 
society as follows:
 1. Shareholders : The company performs duties to shareholders with honesty and fairness and manages business 
for stable progress and interest of shareholders by disclosing information to shareholders equally, regularly and completely. 
The company provides opportunities to propose opinions, suggestions, including either additional agenda items or candidates 
to serve as directors.
 2. Customers : The Company has a quality policy as well as the ISO 9001:2008 quality system dedicated to creating 
customer satisfaction and allowing customers to trust that they are receiving high quality products and services at reasonable 
prices. The Company aims to maintain good customer relations and is dedicated to ensuring that any customer complaints 
are dealt with fairly and efffiificiently. The Company will also safeguard any customer data that should not be divulged, unless 
such customer information must be disclosed to third parties under the Sustaiable Development Policy and Code of Conduct 
on responsibility to customers.
 3. Business partners and creditors : The Company has a policy to treat every business partners and/or creditors 
with equality and fairness, adhearing to the business operation to create credit worthiness in the eyes of creitors on the realization 
of mutual benefits whilst avoiding a situation which can give rise to conffllflict of interest or damage to the Company’s reputation 
or illegal as follows:
  • The Company shall do its best to endeavor to comply with any contract, agreement, or various conditions 
concluded with business partners and/or creditors. If compliance with the conditions cannot be achieved, the Company shall 
promptly inform business partners and/or creditors within a reasonable time in order to determine sound and reasonable 
remedial actions. 
  • The Company shall provide business partners and/or creditors with adequate data, and shall not provide 
any false, distorted, or incompletedata which, in turn, can cause business partners and/or creditors to have a misunderstanding 
and impact decisions. 
  • The Company shall conduct financial management in a way that business partners and/or creditors shall 
have confidence in its financial status and ability to pay Company debt. 
  • The Company shall by no means, ask for, receive, or grant any trade benefits to business partners and/or 
creditors with dishonesty. If dishonest behavior occurs, the Company shall notify business partners and/or creditors of all 
details and cooperate with them to correct the problem with speed as well as take measures to prevent recurrence. 
  • Deals with business partners and/or creditors shall be conducted in a good manner without damage to 
the Company’s reputation or any illegal activity. Conduct should be on a basis of equality, fairness, and mutual beneffiifits.
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 4. Communities / Society / Environment : The company has a responsibility to ommunities and society to follow 
standards related to safety, security, occupational health and environment and address concerns that impacts natural 
resources and the environment.
 5. Employees : Our employees are our most valuable asset.  Therefore, there are olicies in place to foster advancement 
of employees, driven by procedures for human resource improvement including the provision of both professional and general 
improvement training courses on a regular basis. Also, the Company values equal and fair treatment of its employees.
  Remuneration Management : The Company has a policy to determine appropriate remuneration and other 
beneffiifits for employees in line with the Company’s performance both in the short and long terms. The Company has implemented 
a job evaluation system to determine the value or worth of a particular job in relation to other jobs within the organization 
in order to provide merit compensation. Regular salary and benefit surveys are conducted to benchmark the Company against 
the market, while the cost-ofliving index is taken into account to ensure that  compensation packages and rewards are reasonable 
and competitive. 
   Welfare and Benefits : The Company provides appropriate employee benefits such as health check, life 
and accident group insurance, aid for injured from working, provident fund, marriage financial aid, funeral financial aid, disaster, 
and gift for patient.
  Employee Well-being : The Company places consistent priority on employee well-being. In addition to providing 
a safe and healthy working environment as required under occupational health, safety, and environment legislation, the company 
also aims to improve overall quality of life for its employees by adhering to international standards for workplace health and 
safety, providing ergonomic office equipment, and offering facilities and programs to encourage wellness among all employees.  
The Company has also set up a provident fund, run by a professional fund management company certified by the Securities 
and Exchange Commission, to help employees prepare for ffiifinancial security in retirement.  
  Employee Development : The Company supports and invests in continuous employee development throughout 
the organization with a systematic approach whereby managers must  consistently plan, review, and report on staff development 
activities that are aligned with their business direction. This development covers managerial knowledge and skills, leadership, 
professional/functional knowledge & skills, critical thinking skills, and global perspectives. The Company provides a career 
path for continual advancement, supported by a succession plan and a talent development program, in order to achieve 
objectives, maintain a culture of good corporate governance, and fulfill commitments to all stakeholders.
 6. Business Competition : It is the Company policy to support and promote free and fair competition in business 
in pursuant to the rules of fair competition. It is against the aforementioned policy to resort to any form of business competition 
in which information from competitors is acquired in an unlawful or unethical manner or which intentionally aims to destroy 
the reputation of competitors with groundless slander as described in the Code of Conduct.
 7. The Media : Any information about the Company to be supplied to outside sources must be factual and accurate, 
and presented with care. This policy has been included in the Code of Conduct. Those who do not have relevant duties or 
receive assignment cannot give information or interviews to press or public in reference to the Group in any way. This prohibited 
action can give rise to undesirable impact on the reputation and business operations of the Company.
 8. Safty, Occupational Health, and Environmental Conservation : The Company considers the management of 
safety, health and environment conditions in workplace to be of utmost importance to successful and sustainable business 
operations. This includes ensuring safety of the work environment for company employees as well as customers and other 
relevant persons. The Company therefore maintain has Policy on Occupational Safety, Health, and Environment as follows: 
  • All employees throughout all levels of the Company are responsible for maintaining the safety, health, 
and environment conditions in the workplace by cooperating to ensure the safety of life and property. 
  • The administration of occupational safety, health, and environment procedures is carried out in accordance 
with all applicable laws, regulations, and other relevant provisions throughout the Company’s business operations. 
  • The Company maintains procedures as well as a working plan concerning occupational safety, health, 
and environment, including review of the plan and continual follow up and assessment of results. The Company also establishes 
preventative measures to control risk which may give rise to loss from accident, injury, or iillness due to improperly following 
procedures or any errors which may occur. 
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  • The Company promotes and supports performance of duties by personnel in a manner which does not 
create danger to life, body, mind, or health. 
  • The Company communicates and distributes information regarding occupational safty, health, and 
environment to company personnel as well as to stakeholders involved in the Company’s operations, in an appropriate manner.
 9. Environmental Preservation and the Effiifficient Use of Resources : The company encourages the efficient use 
of resources for maximum benefits concerning environmental impacts and has stipulated systematic measurement to prevent 
impacts.
 10. Respecting Human Rights : The Board of Directors, executives and employees at every level adhere to principles 
of human rights, supports treating every person with respect and fairness, respect and consider human dignity, equality and 
respect for personal rights, freedoms and equality without discrimination for reasons of nationality, citizenship, origins, religion, 
gender, language, beliefs, education, race, disability, expression of political opinions, economic status, membership in groups 
or any other social status unrelated to work or any other topics.
 11. Avoiding Infringement of Intellectual Property : The company has a policy and guidelines to respect by not 
violating intellectual property or copyrights for which directors, executives and employees have to follow the ethics on intellectual 
property and copyright.
 12. Anti-Corruption : The Board of Directors has established and improved the policy on anti-corruption of the 
Company clearly and also determined the manual on anti-corruption measure to be the guidelines for directors, executives 
and employees. It focuses on preventing and fighting against all kinds of corruption directly and indirectly, including not involving 
with bribes and corruption with officers and entities in the public and private sector in order to acquire or maintain competition 
advantages. In addition, the Company appoints the Anti-Corruption Working Group to coordinate with executives and all 
sections in the organization in order to improve related rules, requirements and practices correspondingly and appropriately 
based on the current situations. Moreover, the policy and manual on anti-corruption measure are published to external persons. 
In 2016, the Company was verified to be a member of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council 
on April 22, 2016 from the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption.  The Company has disclosed an 
Anti-Corruption Policy on www.betterworldgreen.com  
 13. Procedures for Whistle-Blower and Mechanisms for Whistle-Blower Protection
 The Company has set up a Whistle-blowing Policy to provide channels for reporting and to encourage all employees 
to report any information on misconduct and/or fraud occurring in the Company. This is will prevent misconduct and/or 
fraud which may occur in the organization and help detect and reduce damage from misconduct and fraud. In addition, 
this Policy provides protection to employees who provide information, cooperation or assistance to the Company concerning 
misconduct and fraud from any kind of threat or unfair act.
 Complainants
 Employees, relevant officers, or a third party coming across or becoming aware of dubious acts including those affected 
by the company’s business or the conduct of company directors, executives, or employees that violate laws, regulations, the 
company’s corporate governance, code of conduct, policies, and regulations—and suspected corrupt practices.
 The company encourages complainants to identify themselves and provide adequate evidence.
 Channels for Reporting Complaints and Clues of Wrongdoing and Corruption
 The Company assigns the Chairmand of the Audit Committee to consider accepting reports, clues and complaints 
concerning actions which may create suspicion of bribery and corruption in the Company directly or indirectly. Complainers 
must specify information on the topic of the clue, complaint, evidence or sufficient information for examination including names, 
addresses and telephone numbers through the following channels:
 1. The Company’s online channels at www.betterworldgreen.com, Facebook: BWG – Better World Green/Line ID: @bwgcenter.
 2. Report by telephone at 02-012-7888 ext. 211 (Human Resources Department).
 3. Report by addressed mail or submit letters directly to the following:
  • Chairman of the Audit Committee.
  • Chairman of the Investigative Committee.
  • Chief Executive Officer and Managing Director.
  • Company Secretary.
  • Manager, Internal Audit Department. At Better World Green Public Co., Ltd., 488, Soi Ladprao 130
    (Mahadthai 2), Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok, 10240.
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 In cases where informants or complainants have complaints related to the Board of Directors, any sub-committee 
and high-ranking executives, please send complaints directly to the Chairman of the Audit Committee.
 Company Actions Taken after Receiving Complaints
 1. When the Company receives clue reports, the complaint recipient will examine, gather facts or assign trusted persons, 
agencies or the Investigative Committee to examine the facts.
 2. If the facts have been investigated and information or evidence show reason to believe the accused to have committed 
bribery and corruption, the Company will allow the accused to acknowledge the accusations and prove innocence by presenting 
additional information or evidence showing no involvement in actions according to accusations.
 3. If the accused did commit bribery and corruption, the accused will be considered for disciplinary action according 
to the Company’s regulations. If the aforementioned actions are illegal, the accused will also be punished according to the law. 
In the area of disciplinary actions according to the Company’s regulations, the Chief Executive Director’s judgment is considered 
final and must be reported to the Audit Committee for further acknowledgement.
 4. Informants who report clues or complaints must report honestly. If the Company discovers clues or complaint reports 
to be dishonest or intended to cause damage and disreputation to others, etc., and the aforementioned person is an employee 
of the Company, that person will be disciplined in line with regulations. However, in cases where the person is an outside 
person and the Company is damaged, the Company will consider prosecuting that person.
 In cases where complaints are important such as issues with impact on the Company’s reputation, image or 
ffiifinancial status, conflicts with the Company’s policy in business operations or topics related to the Company’s high-ranking 
executives and directors, etc., the Audit Committee has the duty to accept topics, search information and examine facts as 
notififfiied in order to report to the Board of Directors for consideration and punishment as the Board of Directors considers 
appropriate.
 Disciplinary and Legal Actions
 1. The Company will carry out disclinary actions for employees who violate compliance with this policy including 
direct supervisors who neglect wrongdoing or acknowledged but did not manage wrongdoing. Direct supervisors may receive 
disciplinary actions up to termination of employment. Ignorance of this policy and/or related laws cannot be claimed as an 
excuse for non-compliance.
 2. Representatives, business mediums, distributors of goods/services or any contractor of the Company who 
violate criteria in this policy provide inaccurate data when the Company’s enquirers ask for information concerning actions 
potentially in conflict with this policy may have contracts terminated.
 Reporting Results to Complainants
 The Company will inform complainants who disclosed names, addresses, telephone numbers, email or other contact 
channels of progress and results from considering complaints related to wrongdoing and corruption. Nevertheless, if there 
is reason or necessity concerning personal information and confidentiality, the Company may not provide information related 
to investigations or disciplinary actions.
 Protection of Complainants, Whistle-Blowers, and Related Parties
 Complainants or whistle-blowers are to be suitably and fairly protected by the company, which implies no change in 
job titles, job nature, workplaces, job relief, threats, job harassment, dismissal, or unfair acts. The company will keep their complaints 
confidential and not disclose them to unrelated parties except when required by law.
 Those with knowledge of complaints or related information must maintain confidentiality and not disclose it except when 
required by law. If this is intentionally violated, the company will punish them under its regulations or the law, or both, as seen ffiifit.
 Confidentiality 
 1. All related persons must keep the fraud information and the investigation confidential and disclose details to anyone 
other than those who have a legitimate need to know. 
 2. The Investigation Report may not be disclosed to anyone in order to avoid damaging the reputation of an employee 
suspected but subsequently found innocent of any fraud, and to avoid potential civil liability.
 In recent years, the company has received no 2561 complaints involving misconduct or behavior.
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Section 4 : Disclosure and Transparency                                                                                
 The Company places importance on the disclosure of information with accuracy, completeness, transparency and 
equality for financial statements and general information, and also other information that would impact the Company’s share 
price. To ensure that investors and all other related parties have free access to the information, the Company publicises the 
information through different media channels such as website of The Stock Exchange of Thailand, Form 56-1, Annual Reports, 
and at the Annual General Meeting of shareholders. In addition, the Company’s information which has been reported to 
The Stock Exchange of Thailand, shareholders and investors, will be publicised in both Thai and English language on the 
Company’s website www.betterworldgreen.com. This is another communication channel which is very timely and provides 
an easy access to the users.
 Discloses significant information through the SET’s channel as well as on its website in both Thai and English. 
Such signififfiicant information includes annual report, corporate governance policy, company information and news releases. 
The website is regularly updated to provide the shareholders and outsiders to have easy access to timely and accurate 
information for their best benefits. The significant information is as follows:
 1. Essential information consists of both financial and non-financial information. The fiffiinancial statements must be reviewed 
and audited by the auditor and deemed to be accurate in all material respects and in conformity with the generally-accepted 
accounting principles. They are approved by the Audit Committee and the Board of Directors before disclosing to the shareholders. 
The Board of Directors is required to disclose a report on its responsibilities for the fiffiinancial report, a report of the Audit 
Committee and a report of the auditor in the annual report. Also discloses connected transactions in the 2017 Annual Information 
Form (Form 56-1) and Annual Report (Form 56-2).
 2. The Company reveals auditing fees and other service fees paid to its auditors in Form 56-1 and the annual report. 
In 2018, the company assigned Karin Audit Company Limited with capability and experience to be the independent auditor 
and was approved by the Securities and Exchange Commission. The ffiifinancial statement was verified to be accurate in accordance 
with accounting standards and also passed the approval of audit committee and the board of directors before disclosure 
to shareholders.
  2.1 The company and subsidiaries paid audit fees of Baht 3,925,000 to Karin Audit Company Limited. 
Better World Green PCL. by 1,180,000 baht/Better West Care Co., Ltd. by 400,000 baht/Better World Transport Co.,Ltd. by 
300,000 baht / Earth Tech Environment Co.,Ltd. by 150,000 baht / Be Green Development Co.,Ltd. by 160,000 baht.However, 
the audit ffiifirm and selected auditors are independent and have no relationship with and benefits from the Company, its 
executives, major shareholders or individuals related to such persons.
  2.2 Other Fees
   - None –
 3. The Company discloses roles and responsibilities of the Board of Directors and subcommittees, number of meetings, 
attendance of each member in 2017, as well as trainings and knowledge development activities of the Board and discloses 
remuneration of directors and senior executives, indicating forms and types of remuneration, in Form 56-1 and the annual report.
 4. The Company maintains a policy requiring directors to disclose/report security trading/holdings in the Company 
every quarter and/or every time there is a change in their holdings.
 The Company informs Directors and Executives to acknowledge the laws and regulations of The Securities and 
Exchange Commission, Thailand (SEC) which prescribed that Directors and Executives has the duty, under Section 59 of 
SECURITIES AND EXCHANGE ACT, B.E. 2535 (1992), to report of change in securities holding. The report must be filed with 
the SEC within 3 business days from the date of purchase, sale, transfer or acceptance of transfer of securities, must be sent 
to company secretary for recording such change and updating the number of securities on each person’s securities holding.
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 5. In addition to disclosing information as specified in regulations through the SET, the Company has disclosed 
important Company information, both in Thai and English, to the public on the Company’s website. All disclosed information 
is up-to-date and includes the following:
  -The Company’s vision and mission
  - Nature of Business
  - List of members of the Board of Directors, Subcommittees, and executives
  - Financial statements, financial status and performance 
  - Downloadable Annual Registration Statements  Annual Report
  - Shareholders structure and the Company structure 
  - Invitation letters for shareholder meetings, other relevant documents and minutes of shareholder meetings
  - Corporate Governance Policy, Code of Conduct, Anti-Corruption Policy, Management Policy as well as
    other policie
  - Contact information for Investor Relations
  6. The company recognizes the importance of information about company, both fiffiinancial and non-fiffiinancial that 
inflfflluences the decision-making process of its shareholders and stakeholders. The executives place importance on disclosure 
of information, that is accurate, complete, regular, timely and in accordance with the criteria stipulated by the SEC and the SET. 
The company, therefore, assigned the Secretarial Company  and Corporate Marketing and Communication Department contact 
number 0-2012-7888  ext. 533 and 344 to disclose material information about company and to supervise the fiffiinancial reporting 
system, as well as other material information that may affect the price of company's securities, i.e. fiffiinancial statements, 
operational results disclosed through the SET portal to investors. The company presented operational results and disclosure 
information to investors, shareholders and relevant persons under direct and indirect methods as follow.
 Direct : The company presents its operational results to the securities analysts, investors and employees regularly 
in the form of analyst meetings, during meeting presentations and company visits where executives are met to enquire about 
progress of its operational results.
 Indirect : The company provides information about the company, operational results, financial reports, including other 
reports through the Stock Exchange of Thailand and can be found under the Investor Relations tab of the Stock Exchange 
of Thailand website www.set.or.th or the company's website www.betterworldgreen.com in Thai and English. 
 Or people who would like more information on the Company’s operations, please contact Better World Green Public 
Company Limited 488  Soi Ladprao 130 (Mahadthai 2), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand. contact number 
0-2012-7888 ext. 533 and 344  
 In 2018, the Company sent quarterly and annual fiffiinancial statements on time and consistent with the criteria notifififfiied 
and specified by the Stock Exchange of Thailand without notifications from the Securities and Exchange Commission to amend 
fiffiinancial statements.

Section 5 : Responsibillties of the Board of Directors
 The Board of Directors was appointed by shareholders with roles and duties to govern the business on behalf of 
shareholders who oversee operations in order to build confidence that the Company’s activities are consistent laws and ethics. 
The Board of Directors is independent from the Company’s executives and duties and responsibilities are clearly divided 
between the Board of Directors and executives through specification of roles, duties and responsibilities of the Board of Directors, 
the Chairman of the Board, the Chief Executive Officer and the Managing Director (see information on the Board of Directors’ 
scope of authority, duties and responsibilities, etc., at “Management Structure”).

The Structure of the Board of Directors
 Board of Directors, Board Diversity forms in terms of Professional skills as well as sex, knowledge, ability and experience 
in various fields related to the business of the company also plays an important role in overseeing, monitoring and evaluating 
the Company's performance to follow the map independently. There are currently 9 board members 6 Directors who are non 
Executive Director  and 3 Directors who are Executive Director were 66.67% and 33.33%, respectively by 3 in 6 of the total 
board member are the directors who are non Executive Director. shall serve as the Audit Committee Directors to be considered 
as representatives of the shareholders in performing of the duty of supervising the company’s operations for accuracy and transparency.
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 Furthermore, the Board of Directors appoints sub-committees to perform specific duties and present topics to the 
Board of Directors for consideration or acknowledgement. Each sub-committee has scopes of authority and duties according 
to specififfiications of each of the following sub-committees’ authority and duties (see information on each sub-committee’s 
scope of authority, duties and responsibilities at “Management Structure”):
  • Audit Committee
  • Risk Management Sub-Committee
  • Recruitment and Remuneration Consideration Sub-Committee
  • Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (CG&CSR) Committee                 
  • Executive Board of Directors
 Also, the company has a secretary to fulfill duties and responsibilities according to the Stock and Exchange Act such 
as suggestions in the areas requiring acknowledgement by the board of directors and performance of the duty of care for 
the activities of the board of directors including coordinating actions according to the decision of the board of directors. Furthermore, 
each meeting must be allocated sufficient time for the meeting’s agendas approval and consideration. Also, minutes of the meeting 
are recorded in writing and the minutes which are approved by the board of directors are collected for further approval of 
the committees

Segregation of Duties
 The Company has clearly segregated duties and responsibilities between the Board of Directors and executives as follows: 

1. The segregation of duty of the Board of Directors and management
 The Board of Directors has its duty to govern the operations in accordance with the provisions of the law, the Company’s 
objectives, articles of association, the resolutions of the shareholders’ meetings, and the Corporate Governance Policy. In 
governing the Company, the directors must exercise their business judgment and act in what they reasonably believe to be 
the best interests of the Company and its shareholders
 The Management is responsible for implementing the Company’s strategy, Achieving  the planned objectives, and 
handling the day-to-day administration and affairs of the Company.

2. The segregation of duty of Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Offfiificer
 Both the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer must be competent and have the appropriate 
experience and qualifications for their positions. In order to maintain a balance between the supervisory and management 
functions of the Company, one person cannot hold both of these positions simultaneously.
 The Chairman of the Board of Directors is a non-executive director who acts as the Chairman of both Board of 
Directors and shareholders’ meeting.
 The Chief Executive Officer is the head and leader of the Company’s executives, and is accountable to the Board 
of Directors for managing the Company in order to achieve all its planned objectives.

Term of Office of Directors
 1. A director shall be appointed for a term of office of 3 years and a retiring director is Eligible for re-election. 
The Company has no restrictions on re-election of retiring director and age of directors. However, the Company mainly considers 
their abilities to perform duties.  
 2. Term of office of directors is in accordance with the Company’s Articles of Association. At every annual general 
meeting, one third of the Directors who are subject to retirement by rotation shall retire. The director to retire by rotation shall 
be those who have been longest in office since their last appointment and the retiring director is eligible for re-election.
 3. Where a vacancy occurs in the Board of Directors for reasons other than the retirement by rotation, the Board 
shall elect a person who is qualified and is not prohibited under Section 68 of the Public Limited Companies Act B.E.2535 
by a vote of not less than three-fourth of the number of shareholders as the substitute Director at the next meeting of Board 
of Directors. The substitute Director shall hold office only for the remaining term of office of the Director whom he or she replaces. 
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 4. An independent director shall be appointed for a term of office of not more than 3 consecutive terms or not more 
than 9 years, whichever is longer. If the Board of Directors deem that it is necessary to hold office more than 3 consecutive 
terms or more than 9 years, the tenure of such independent director shall be extended .

High-Level Executives Succession Plan 
 The Board of Directors is aware of the significance of human resources so the Nomination and Remuneration Committee 
is established to prepare the succession plan for the position of Chief Executive Officer and high-level executives from the 
department manager level or higher level and report directly to the Chief Executive Officer (CEO) based on the stipulated rules, 
including consider and review such plan annually.   

Policies and Methods of Practice in Positions As Directors of Other Companies for Directors and Executives
 The Board of Directors gives importance to the performance efficiency of directors, thereby enabling directors to fully 
devote time to governing the company’s business. Therefore, policy has been set to limit the number of other registered companies 
in which directors and executives can hold positions as directors to no more than five other registered companies. Currently, 
no directors of the company hold positions exceeding set criteria.

Leadership and Vision
 The Board of Directors participates in setting short-term and long-term vision, obligations and strategies including 
goals and business plans by annually revising the company’s vision, obligations, strategies and business plans. Furthermore, 
the Board of Directors has set success indicators for the organization in each afispect such as growth building and ffiifinance 
including preparation of vital work systems such as the internal control system and the risk management system. The Board 
of Directors monitors management performance by stipulating that the Managing Director make quarterly reports in order to 
review and ensure effective company performance.  

Business Governance Policy
 The company has established a written policy for governing the business and the Board of Directors will hold regular 
reviews of these policies for adherence to the aforementioned policy. Moreover, the company will act according to the rules 
and various regulations set forth by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand and will 
disclose reports on the direction of the business in the annual reports (Form 56-2) and in the form showing the list of annual 
information (Form 56-1). It is also disseminated at www.betterworldgreen.com. Business care policy is composed of governance 
in various areas as follows:

Zero Tolerance Policy on Bribery and Corruption
 The company is commited to zero tolerance policy against every type of bribery and corruption. To operate in a business 
at risk for corruption, and with careful consideration and practice, the company has prepared written zero tolerance policy against 
bribery and corruption along with stipulating that the company and subsidiaries comply with anti-bribery and anti-corruption 
policies with the aim of pushing for and maintaining corporate culture by adhering to the fact that “corruption is unacceptable 
in transactions with the public and private sector” as disseminated by the company in www.betterworldgreen.com. 

Operational Guidelines  Zero Tolerance Policy against Bribery and Corruption
 1. The company has zero tolerance policy against bribery and corruption while complying with all anti-bribery and 
anti-corruption laws in Thailand.
 2. The company will not directly or indirectly participate in bribery and corruption. The company is committed to 
implementing an effective anti-bribery and anti-corruption system.
 3. Company directors, executives and employees at every level are required to comply with the zero tolerance policy 
against bribery and corruption by not participating directly and indirectly in corruption and bribery of public and private offfiificials 
such as the personnel of companies involved in transations with the company to gain or maintain businesses or competitive 
advantages.
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 3. Company directors, executives and employees at every level are required to comply with the zero tolerance policy 
against bribery and corruption by not participating directly and indirectly in corruption and bribery of public and private offiffiicials 
such as the personnel of companies involved in transations with the company to gain or maintain businesses or competitive 
advantages.
 4. Employees are under obligation to neither neglect nor ignore. When actions fitting the scope of corruption are 
encountered, employees are required to notify supervisors or the persons responsible and cooperate in investigating the facts.
 5. Any action under the anti-corruption policy is to implement practice guidelines set out in the company’s business 
ethics and regulations, including related company operational manuals and any other practice guidelines specified by the company 
in the future.
 6. Corruption is a violation of the company’s business ethics requiring consideration for disciplinary action based 
on regulations set forth by the company. Furthermore, corruption may result in penalities according to the law if the aforementioned 
action is illegal.
 7. The company will give justice and protection to employees who have reported or cooperated in reporting corruption 
involved with the company.
 8. The company recognizes the importance of communication and public relations to build knowledge and understanding 
among company directors, executives, employees and persons associated with the company on topics requiring compliance 
with this anti-corruption policy.
 9. The company is committed to building and maintaining corporate culture with a firm belief that corruption is 
unacceptable in transactions with the government sector and the private sector based on protocol.

Business Ethics
 The Board of Directors has established ethics to provide guidelines and good recommended practices for directors, 
executives and employees to uphold as guidelines for performance of duty in line with the company’s mission with sincerity, 
honesty and fairness in its treatment of the company, every stakeholder group, the general public and society. Furthermore, 
the company designated a system to regularly monitor practices according to the aforementioned guidelines. The company 
has provided continual trainings and explanations for employees  to comply with business athics.  The company’s directors, 
executives and employees are under obligation to strictly adhere to ethics. Supervisors at every level are under obligation 
to observe and promote compliance with designated ethics among subordinates along with conduct aimed at creating a 
good example to promote compliance among employees. The company disseminates its business ethics at
www.betterworldgreen.com.

Internal control systems
 The board of directors places importance on the internal control systems both at the executive level and the operational 
level in order to ensure efficient operations.  Furthermore, the company has clearly set forth duties and authority for the 
executives and employees in writing, with respect to control over and use of the company’s assets to generate profit. The 
company has also divided the duties of employees and controllers with separate audits in order to create a balance between 
each other.

Appointment and Consideration of Auditor’s Remunerations
  • Better World Green PCL. by      1,180,000 baht
  • Audit fees for subsidiaries 
   • Better West Care Co., Ltd. by     400,000 baht
   • Better World Transport Co.,Ltd. by    300,000 baht 
   • Earth Tech Environment Co.,Ltd. and subsidiaries by  1,850,000  baht
   • Be Green Development Co.,Ltd. by              160,000 baht. 
   • Other Services  ---None--
 the audit firm and selected auditors are independent and have no relationship with and benefits from the Company, 
its executives, major shareholders or individuals related to such persons.

282 Annual Report 2018



Risk Management
 The board of directors set clear specific and measurable goals for business performance. The executives compare 
actual performance outcomes against the goals determined by internal and external evaluations by assessing risk factors, 
analysis of causal factors and events that cause risk and also assigned the related department to continuously monitor 
the risks and report the progress to the supervisors.

Conflicts of Interest
 The board of directors has a policy for preventing conflict of interest on the principle that any decision to conduct 
business activities will be done for the best interest of the company and should avoid actions that cause conflict of interest. 
It requires those who are involved or have a conflict of interest to notify the company of the relationship or interests in the 
transaction, and they shall not participate in the decision-making including having no approval authority for such a transaction.
 If there are items that may cause conflicts to occur  that do not fall under regular trading procedures or comply with 
regular trading terms it must be presented at the meeting of the board of directors for approval. The Audit Committee shall 
carefully consider the appropriateness and present at the meeting of the board of directors and / or the shareholders' meeting 
(as the case may be.) The company must comply with the rules and regulations set forth by the board of directors overseeing 
stocks and stock exchanges and the Stock Exchange of Thailand and will disclose the reports on the direction of the business 
in the annual reports and in form showing the list of annual information (form 56-1).

Internal Control Systems
 The board of directors considers corruption a major risk to the organization. Therefore, the measures to control 
corruption are as follows:
 1. Preventive measures: set the organization to control and manage, providing a written code of ethical conduct and 
promoting compliance with the code of ethical conduct, providing a good internal control system, and evaluation of internal 
controls of each operational unit.
 2. Supervisors at each level are responsible to prevent, detect and investigate fraud and errors in the operation. In addition, 
the internal audit unit that is independent of the executive, reviews the rules, regulations and monitors risk alarms.
 3. The investigation must be fair to the accused and afford appropriate protection to the informant or whistle blower.

Reports of the Board of Directors
 The board of directors is responsible for important business operations and the direction of the business, general 
ffiifinancial statements of the company and subsidiary companies and financial information appearing to the public in the form of 
annual lists of information and annual reports. Financial statements will be in accordance with generally accepted accounting 
standards in Thailand and will be audited by a licensed auditor, licensed by the Security and Exchange Commission. The board 
of directors must select appropriate accounting policies and ensure it is followed with cautious judgment and best organizational 
estimation. Signififfiicant information must be sufffiificiently disclosed in the remarks section of the financial statement. The board of 
directors must ensure that effective internal control systems  are in place to be reasonably sure that the accounts are accurate 
and complete and prevent misrepresentation.
 The board of directors appoints an Audit Committee comprising of directors who are not executives and have sufffiificient 
independence to be responsible for the quality of financial reports and internal control systems. The board also appoints 
subcommittee of Risk Management consisting of independent directors and senior executives who are responsible for evaluating 
the risks in the company’s various operating systems.
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Protection of against Abuse of Insider Information for Personal Gain

 The company has the following policies and methods for preventing directors and executives from using the company’s 

insider information that is not disclosed to the public for personal gain, including buy and sell securities:

 1. Directors and executives have a duty to report their securities holding of the company, including their spouses 

and minor children in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and disciplinary actions 

in accordance with Section 275 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) as well.

 2. Directors and executives have a duty to report their securities holding of the company in accordance with Section 

59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) to the Securities and Exchange Commission within 3 working days 

since the change of securities holding was amend and the this copy must be submitted to the Securities and Exchange Commission 

in the same day.

 3. The company prohibits directors, executives, and relevant persons who received insider information which may 

effect to the price of securities buy or sell securities of the company prior to the release of the fiffiinancial statement and insider 

information to public at least 1 month and should wait until at least 24 hours after the release of information to public before 

buying or selling securities of the company. 

 4. The company has established disciplinary actions for violations of use of inside information for self gain. These 

could include : written warning, wage cut, suspension without pay and termination. Disciplinary actions is taken depending 

upon wilfullness and severity of the violation.

 In 2018, no events or practices inconsistent with the Company’s corporate governance and ethics policies were discovered.
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Corporate Governance Sub-Committee and Social Responsibility Report

 Whereas the Better World Greed PCL Board of Directors Meeting No. 3/2561 reached a resolution to appoint 
the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Committee to oversee work in the area of corporate 
governance, business ethics, sustainability management and corporate social responsibility work, the Corporate Governance 
and Corporate Social Responsibility Sub-Committee currently has independent directors as more than half of all directors 
and the Chairman of the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Committee is an independent director. 
The Committee has four directors consisting of the following:

 1. Mr. Akarawit Kankaew  Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Chairman
     (Independent Director)
 2. Dr. Thamnoon Ananthothai Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Director
     (Independent Director)
 3. Mrs. Nardruedee Tammawan Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Director
     (Independent Director)
 4. Mr. Suwat Luengviriya  Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Director
     (Independent Director)
 In 2018, the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee followed duties and responsibilities 
assigned by the Board of Directors and the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee, which 
are consistent with specifications of the Stock Exchange of Thailand. The Corporate Governance and Corporate Social Responsibility 
Committee met once and the Committee’s significant performance can be summarized as follows:
 1. The Committee considered and reviewed corporate governance and corporate social responsibility policies and 
steps to be consistent with the Corporate Governance Code (CG Code) of 2017 issued by the Stock Exchange of Thailand 
(SET) in order to develop mechanisms for governing the Company’s operations to achieve objectives and create good long-term 
performance leading to sustainable value for the business.
 2. The Committee considered and approved performance in the area of policies, strategies and work plans in the 
area of the Company’s corporate governance and corporate social responsibility by focusing on promoting and developing 
community quality of life, improving youth capacity and supporting employee participation to create benefit for society through 
the following projects:
  • “Community Learning Center Following His Majesty the King’s Footsteps” (Grass Walls to Build Life) Project.
  • “Meet Friends”, Better World Green Gives Happiness to the Elderly Project.
  • “Better World Conservation to Reduce Global Warming” Project in the 6th year with tree planting
     activities to increase green spaces.
  • 12th “Visit Better Homes” Project.
  • BWG Opens Homes to Educate Under the “Industrial Waste Education” Project.
  • Teach Students to Sort Waste, Reduce Pollution and Reduce Global Warming Project.
  • Teach Students to Love Science Project.
  • Rejuvenate Clity Stream from Lead Contamination, Kanchanaburi.
  • Merit-Making Project at Wat Clity Lang.
  • Better Care for Elderly and Disadvantaged Persons Project.
  • Saraburi Clean & Green City Project.
  • Environment Quality Testing Project according to environmental impact analysis measures (EIA) including 
disclosure of information on corporate governance and corporate social responsibility to build confidence among stakeholders 
and the public in the Annual Report, Form 56-1 and the Company’s sustainability report, which can be viewed at 
http://www.betterworldgreen.com. 
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 3. The Committee governs and supports employees to comply with corporate governance policies and steps including 
major practice guidelines of the organization such as business ethics, anti-bribery and corruption policies and promote employee 
understanding and compliance with the Company’s criteria and policies. Furthermore, the Committee supports participation 
in the Employee Volunteer Project to Develop Communities in order for employees to spend time performing activities which 
benefiffiit society and build sustainable values for the organization with determination and intention to push for work to be 
consistent with corporate governance principles. This caused the Company to have “Excellent” level (5-star) assessment 
results in 2018 under the ASEAN CG Scorecard for Thai listed companies. Furthermore, the Company received the CSR-DIW 
Continuous Award 2018 under the project to support industrial factories to have corporate social responsibility and sustainable 
coexistence with communities.

(Akarawit   Kankaew)

Chairman of the Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee
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Risk Management Sub-committee Report

 The Risk Management Sub-committee of Better World Green PCL is appointed by the Board of Directors. At present, 
The Risk Management Sub-committee is composed by more than one half of independent directors, and the chairman of 
the Risk Management Sub-committee is an independent director. There are five members as follows:
 
 1. Dr. Vicharn              Vithayasai   Risk Management Sub-committee Chairman (independent director)
 2. Dr. Thamnoon            Ananthothai  Risk Management Sub-committee Director (independent director) 
 3. Dr. Boonyabaramee Sawangwong  Risk Management Sub-committee Director (independent director)
 4. Mr. Suwat   Luengviriya  Risk Management Sub-committee Director 
 5. Mr. Suthat                 Boonya-udomsart  Risk Management Sub-committee Director & Secretary

 In 2018 , the Risk Management Sub-committee has been operating under the charter of the Risk Management 
Sub-committee, which has been assigned by the Board of Directors. In compliance with the specifications of the Stock Exchange 
of Thailand. The Risk Management Sub-committee convened two meetings at full meeting quorum. The Risk Management 
Subcommittee attended every quorum. A summary of significant activities is as follows:
 1. Review the corporate risk management policy. And the Charter of the Risk Management Subcommittee. To supervise 
development and operation efficiently modern and efficiently. In line with current business conditions. 
 2. Signififfiicant risks were considered in detail according to the Enterprise Risk Management Framework, which 
divided risks into frive categories, namely, strategic risks, operational risks, financial risks, compliance risks and Emerging 
Risk. Additionally, beneficial recommendations were made along with monitoring of risk reduction outcomes.
 3. Considerations were made on risk management procedures and plans to ensure the effectiveness and effiffiiciency 
of risk and internal management and have management to maintain acceptable levels of risks in following changing circumstances 
and appropriate budgetary spending for risk reduction.
 4. All agencies were encouraged to participate in the organization’s risk management and for operators and 
agencies that own the risks to conduct risk factor analysis to prioritize each type of risk and define consistent risks management 
strategies regularly on an annual basis.
 5. Considering comments and approvals for the organization of the organization's annual risk list in 2018, in 
line with business direction, strategy, and corporate goals. Include report. Corporate risk management is acknowledged 
by the Board of Directors.

 Of duty in the past year. The Risk Management Sub-Committee has undertaken to ensure that The Company has 
signififfiicant and effective risk management policies and procedures that help organizations achieve their vision and mission. 
Of duty in the past year. The Risk Management Sub-Committee has undertaken to ensure that The Company has signififfiicant 
and effective risk management policies and procedures that help organizations achieve their vision and mission.

( Dr. Vicharn Vithayasai  ) 

Risk Management Sub-committee Chairman
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Nomination and Remuneration Sub-Committee Report

 The Nomination and Remuneration Sub-Committee of Better World Green PCL (“Nomination and Remuneration 
Sub-Committee”) was appointed by the Board of Directors on 4 August 2007. Presently, the Nomination and Remuneration 
Sub-Committee is composed by more than one half of independent directors, and the chairman of the Nomination and 
Remuneration Sub-Committee is an independent director. There are four members as follows:

 1. Dr. Thamnoon Ananthothai Nomination and Remuneration Sub-Committee Chairman (Independent Director)
 2. Dr. Boonyabaramee Sawangwong Nomination and Remuneration Sub-Committee Director (Independent Director)
 3. Mr. Akarawit Kankaew  Nomination and Remuneration Sub-Committee Director (Independent Director)
 4. Mr. Suthat Boonya-udomsart Nomination and Remuneration Sub-Committee Directorand Nomination and
     Remuneration Sub-Committee Secretary.   
 Accordingly, the Nomination and Remuneration Sub-Committee performs duties within the scope of authority assigned 
by the Board of Directors with caution, meticulousness, transparency, honesty and reason with primary consideration given 
to maximum benefits for the company and shareholders and with studies conducted for additional information extensively 
on related areas and promotion for the independent and creative expression of opinions of each director in line with 
the duties and responsibilities prescribed by the charter of the Nomination and Remuneration Sub-Committee. In 2018, 
two meetings were convened and performance reports were submitted continuously to the Board of Directors. The summarized 
of key performance as follows.
 1. People who properly meet all qualifications pursuant to legal prescriptions and without the prohibited characteristics 
under the company’s regulations while concurring with the company’s strategies were considered. The director nomination 
procedures are set to occur in line with set criteria and transparencyin line with best practice guidelines in concurrence 
with good corporate governance principles as disclosed in the company’s annual reports and website. The Nomination 
and Remuneration Sub-Committee provided opportunities for shareholders to nominate persons deemed suitable to be 
chosen as directors. However, no shareholder proposed any name for consideration of appointment to become directors. 
Therefore, the Nomination and Remuneration Sub-Committee proposed for the appointment of directors vacating offfiifice 
according to term in 2018 to hold office for as directors for another term. The meeting of shareholders passed a resolution 
authorizing the re-appointment of directors as proposed.
 2. Consider and select directors who resigned during the year 2018 instead of vacant positions. Present the 
names to the Board of Directors for appointment. The Board has considered and nominated new directors. The Company 
will also propose to the Board of Directors for approval. Miss Nattaphan Luengviriya is the director of the Company.
 3. Remuneration of Directors and Audit Committee for the year 2018. In considering remuneration taking into 
account the responsibilities of the directors. Size of Business, Business environment and overall economic conditions. 
The performance reflects and correlates with earnings. Also consider the comparison of the remuneration of the same industry.
 4. Review the charter of the Nomination and Remuneration Sub-committee. To scrutinize matters the role of 
the maximum benefit. Self-assessment is also provided in both group and individual format according to the assessment 
form set by the SET. To review the performance in the past year. As well as enhancing the balance of ideas. Quality of 
work and performance. Of the Board.
 5. Review of the succession plan of the Chairman of the Executive Committee. Managing director and the management 
of the Company. To keep the position in place smoothly. Effective and reduce the risk of no successor.
 All Nomination and Remuneration Sub-Committee members give importance to attending meetings and expressing 
opinions with useful information to fairly and appropriately approve nominations and remuneration specifications for all parties 
involved by acting under the good corporate governance guidelines of the Stock Exchange of Thailand in line with the Corporate 
Governance Scorecard. All opinions and recommendations of the Nomination and Remuneration Sub-Committee can be used 
as a tool for the Board of Directors to make confident, trustworthy considerations.

( Dr. Thamnoon Ananthothai )

Recruitment and Remuneration Sub-Committee Chairman
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Internal Control and Risk Management

1. Internal Control
 A good internal control system can effectively prevent and reduce potential risks or damages to the organization. 
The Company applies good corporate governance principles as a guideline for overseeing the operations of the Company. 
Additionally, as of 22 April 2016, the Company is a certified member of Thailand Private Sector’s Collective Action Coalition 
against Corruption.
 Accordingly, the Board of Directors has assigned the Audit Committee to conduct regular audits and follow-up 
assessments in addition to regularly reporting work performance to the Board of Directors.
 At the Board of Directors’ meeting, the internal control system of the Management, which passed evaluation by 
the Audit Committee, was considered, and a unanimous opinion was obtained that the Company has a suitable and suffiffiicient 
internal control system for overseeing work in line with objectives, goals, laws and related regulations in an effective manner. 
Additionally, the Companyhas made arrangements to ensure sufficient personnel to effectively perform work in line with 
the system and continuously gives importance to internal control. Moreover, an internal control system is in place for overseeing 
the operations of subsidiaries to successfully and sufficiently protects the Company’s assets and assets of subsidiaries from 
unlawful or unauthorized use by directors or executives or from engaging in transactions with persons with potential conffllflicts 
of interest and related persons. As for other topics of internal control, the Board of Directors views that the Company 
also has adequate internal control for those topics. Over the past year, the Audit Committee and the Board of Directors 
did not receive reports of faults in relevant content from the auditor or Internal Audit Department.
 Furthermore, the Company’s auditor, Ms. ChirojSiriroroj, Licensed Auditor No. 5113, who was the auditor of quarterly 
ffiifinances and financial statement for 2016 ending on 31 December 2016, did not comment that the Company had any discrepancies 
in terms of essential content regarding internal control in the aforementioned audit report in any aspect.
 Hence, the Company emphasizes five main components of internal control as follows:

 1. Control Environment
 EnvironmentClearly set the Company’s vision, mission and business goals in order to provide operational guidelines 
for the management and employees, conduct regular monitoring to ensure concurrence with goals in addition to fair consideration 
of trade partners and investors in order to benefit the Company in the long run.
 • Appropriate organizational structure set in place by the Company has the capabilities to allow the management 
to carry out work effectively to support business growth and adjustments in a dynamic environment
 • บริษัทฯ จัดโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสม สามารถอำนวยใหฝายบริหารดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 
 • Specififfiication of policies for business governance and ethics in addition to anti-bribery and anti-corruption policies 
in writing for directors, executives and employees of the Company and subsidiaries for strict adherence covering penalties, 
channels for complaints and protection of informants with the objective of promoting organizational values and culture with 
the hope that all employees will monitor and submit complaints upon discovering inappropriate behaviors in order to achieve 
sustainability for the organization.
 In 2018, the Company was proud to be awarded the ESG 100 Certificate of 2018 for the four consecutive years 
one of the one hundred selected from 656 limited companies nationwide that are registered in the Stock Exchange of 
Thailand with outstanding financial performance and that give importance to creating shared value for the entire business 
chain covering environment, social and governance (ESG). Furthermore, the Company participated in and received the CSR-DIW 
Continuous Award 2018 under a project organized by the Department of Industrial Works under the Ministry of Industry 
promoting industrial factories to take responsibility for society and coexist sustainably with communities, which are the 
important foundation for strengthening business potential, building confidence and generating long-term positive returns for 
investors, thereby leading to sustainable business quality development.

 2. Risk Assessment
 • The Company appointed a risk management sub-committee to ensure the Company’s effective and efficient risk 
management and handling.
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 • The Company is aware of the importance of risk assessment in serving as a forecasting tool signaling damage 
to the Company. Therefore, the Company evaluates risks inside and outside the organization, including risk factors outside 
of the Company’s control. Hence, the Company has set forth risk management measures to reduce potential impacts on the 
organization and regular reviews of risk management measures.
 • Meanwhile, for every agency inside the management standard system, the Company has set regulations for specifying 
organizational contexts and business risk assessment in order to have in place procedures/guidelines for setting the organizational 
contexts of stakeholders and in business risk assessments and to subject risk assessments to consideration for setting each 
level of risk control in order to lead to effective and appropriate risk management in the organization.

 3. Control Activities
 • The Company perceives the importance of internal control in order to achieve operational effectiveness. The 
Company has clearly determined the operational responsibilities and authority of executives and operators in writing with 
governance over the Company’s asset allocation, division of operators’ responsibilities and monitors in following-up, controlling 
and distinguishing performance evaluation in order to appropriately create a system of checks and balances, along with 
appropriate applications of suitable technology in operational procedures.
 • The Company has established policy for consideration and approval of transactions to prioritize consideration 
of the Company’s maximum benefits and consider the aforementioned transactions as having been conducted with outside parties.  

 4. Information & Communication  
 • The Company has made arrangements for the Company’s information and communication system to constantly be 
improved in order to achieve work effectiveness and support the work of related executives and employees. In addition, the 
Company gives importance to the accuracy, reliability and speed of various IT systems, especially essential data, in order for decisions 
in various aspects to be correct and on time. The Company has arranged for the existence of systematic and effective 
communication channels inside and outside the organization. Moreover, the Company records financial data in line with generally 
accepted accounting standards and accounting records are made regularly and sent prior to scheduled meeting dates via 
information technology in order to provide sufficient data for decision-making.

 5. Monitoring Activities
 • The Company has arranged for the existence of an effective information system in order to enable the Company’s 
board of directors and executives to monitor data correctly and in a timely manner, along with being able to review and conduct 
evaluations, make suggestions and improvements to business plans in conjunction with the Audit Department in auditing work 
throughout the entire year. The Audit Department has regularly conducted audits on internal control according to the Company’s 
annual auditing plans along with reporting directly to the Audit Committee. Previous audit results have revealed no discrepancies 
in terms of essential content in the internal control system in any aspect. The Internal Control Department is responsible 
for performing audits to ensure that the Company’s primary operations and financial activities are carried out effectively under 
set guidelines, rules and regulations of related governmental agencies.  In addition, the Company has appointed Ms. Siriporn 
Suasakun to the position of Auditing Executive of the Company as of 2 June 2008. Ms. Siriporn has experience in internal 
auditing, has passed training courses on conducting internal audits and has understanding in the Company’s activities and 
operations, along with performing the duty of secretary of the Audit Committee to augment the obligations and responsibilities 
of all duties assigned to the Audit Committee by the Company’s board of directors to ensure effectiveness. Furthermore, 
a meeting of the Company’s audit committee is organized every quarter with the role of providing consultation and recommendations 
on various aspects in order to make beneficial proposals or recommendations to the organization, along with ensuring improvements 
to the quality of internal audits and support audit personnel for consistent self inprovement.
 • After the Company became certified as a member of Thailand Private Sector’s Active Coalition against Corruption 
on 22 April 2016, the Audit Committee put focus on supervising actions in compliance with anti-corruption guidelines and 
has assigned the Internal Audit Department to include the anti-corruption assessment criteria in the inspection of every work 
system in order to prepare the Company for the recertification process in 2019 with the coalition’s committee subsequent 
to the aforementioned initial certification.
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Party Responsible Process

 • The Company is also accredited with quality and environmental management standards (ISO 9001: 2015 & 
ISO 14001:2015) and occupational hygiene and safety (ISO 45001: 2018). This is also considered to be partly due to the 
internal control system where the internal audit team control and manage the QMR which appoints managing directors. 
Hence, the aforementioned auditors are required to pass an IA system training course before being permitted to conduct 
work audits in various departments. If the findings of the aforementioned reveal problems or fail to meet specified standards, 
the audited agency will receive a corrective action request and be more frequently audited on the aforementioned issue 
or aspect, then brought to the management review meeting, where the Managing Director will chair the meeting. Data is 
continuously recorded and monitored, including every six months when external SGS certification agencies conduct audits 
to confirm that every agency in the standard management system remains compliant with the system and effective.
 2. Risk Management
 At present, the organization's operations face both internal and external uncertainties. And outside the organization. 
The event, which caused both opportunities and risks (Risk and Opportunities) per enterprise risk would impact negatively. 
While the opportunity is to create value for the organization. Risk management is therefore an important tool to help prevent, 
maintain, and promote the organization's ability to achieve its objectives and goals. Risk management is an important element 
of governance. Good Corporate Governance With focus. All processes operate with transparency. Effective Good for the image. 
And to add value to organizations in both short and long term.
 The Company recognizes the importance of risk management by adopting a risk management policy. Framework, 
enterprise risk management (Enterprise Risk Management Framework) as a tool in building that confidence. The Company will be 
able to achieve its objectives and objectives efficiently and effectively.
 The risk management process has been set in order to ensure the existence of systematic risk management procedures 
and methods that are consistent throughout the entire organization with the important stages in the enterprise risk management 
process as shown in the figure below:

 Furthermore, the Company applies risk management in concurrence with the ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards, 
which stipulate practice procedures in each stage of risk management, in the development of the Company’s risk management process.
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1. Type of Relationship
 The company had some related transactions with persons who may have conflicts of interest. The aforementioned 
related transactions were transactions with company shareholders and/or executives, including transactions with related companies 
whereby those who are in conflicts of interests acted as shareholders and/or executive of the company. The nature of relationship 
can be summarized as follows:

Related Transactions

 Akkhie Prakarn PCL

(“AKP”)

 Registered founding on 25 January 2008; as of 31 December 2018, 
with registered paid up capital of 202 million baht to provide services involving 
the incineration and quality improvement of wastes, refuse and discarded materials. 
The incinerator belongs to the Department of Industries. BWG is a large shareholder 
of AKP at 51.18 ratio of registered paid up capital and shares two directors, 
namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.

Earth Tech Environment CO., Ltd.

(“ETC”)

 Registered founding on 23 September 2002; as of 31 December 2018 
holds 1 million baht of registered paid up capital to operate business as a 
representative for industrial waste disposal. BWG holds 99.94 percent of 
registered paid up capital and shares two directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya 
and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.

Be Green Development Co., Ltd. 

(“Be Green”)

 Registered founding on 8 July 2016 and 31 December 2018, registered 
paid up capital amounted to 1 million baht for the purpose of engaging in 
development and allocation of land and purchase-sell real estate to operate 
industrial factory businesses and commercial businesses in the form of industrial 
estates and other similar types. BWG holds 91.00 percent of registered paid 
up capital and shares two directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. 
Suthat Boonya-udomsart.

Better World Transport CO., Ltd. 

(“BWT”)

 Registered founding on 26 October 2001; as of 31 December 2018, 
with a registered paid up capital of 150 million baht to operate a refuse 
transportation business by up-to-standard vehicles and containers and Brokerage 
and transportation management. BWG holds 99.99 percent of registered paid 
up capital and shares two directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. 
Suthat Boonya-Udomsart.

Better ME Co., Ltd.

(“BME”)
 Registered founding on 26 June 2014 and 31 December 2018, registered 
paid up capital amounted to 150 million baht to operate business for recycling 
leftover materials, wastes, refuse and discarded materials for electricity production 
and distribution from industrial wastes. ETC holds 95 percent  of registered 
paid up capital.

Better Waste Care CO., Ltd.

(“BWC”)

 Registered founding on 23 September 2002; as of 31 December 2018 
holds 1 million baht of registered paid up capital to operate business as a 
representative for industrial waste disposal. BWG holds 99.94 percent of 
registered paid up capital and shares two directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya 
and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.

Person with Potential Conflict of Interest

Direct - Subsidiary
Relationship Status
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Recovery House Co., Ltd.

(“RH”)

AVA Green Energy Co., Ltd. 

(“AVA”)

 Registered founding on 17 August 2016 and 31 December 2017, 
registered paid up capital amounted to 100 million baht to operate electricity 
production and distribution business. ETC holds 97 percent  of registered 
paid up capital.

Earth Engineer and Construction Co., Ltd.  

(“EEC”)

 Registered founding on 11 April 2017 and 31 December 2018, registered 
paid up capital amounted to 5 million baht to operate business for engineering 
design services, Supply of machinery and equipment. ETC holds 99.99 percent  
of registered paid up capital.

Link 88 Power Co., Ltd.

(“L88”)

 Registered founding on 9 August 2016 and 31 December 2018, 
registered paid up capital amounted to 150 million baht to operate a power 
plant and electrical power and energy production business. ETC holds 99.88 
percent of registered paid up capital.

 Registered founding on 26 June 2014 and 31 December 2018, 
registered paid up capital amounted to 150 million baht to operate business 
for recycling leftover materials, wastes, refuse and discarded materials for 
electricity production and distribution from industrial wastes. ETC holds 95 
percent  of registered paid up capital.

Siri Lapha Power Co., Ltd.

(“SIRI”)

 Registered founding on 17 August 2016 and 31 December 2018, 
registered paid up capital of 12.5 million baht to operate electricity production 
and distribution business. ETC holds 97 of registered paid up capital.

Person with Potential Conflict of Interest

Direct - Subsidiary
Relationship Status
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1. Akkhie Prakarn 

PCL. 

(“AKP”)

BWG earned income from refuse 

landfill services provided by AKP. 

The aforementioned refuse is bottom 

ash created as a product of the 

incineration process, which require 

safe landfill in accordance with the law.

The Company receives revenue 

from Selling oil mixed fuels with 

heat values (alternative fuel 

materials) from AKP to use as 

alternative fuel with natural gas in 

incineration and sending 

industrial waste samples for 

analysis at BWG. And the fuel.

The company granted a credit 

term to AKP for repayment of 30 

days from the date specified in 

the billing 

BWG had wastes that could 

not be disposed of by itself 

pursuant to the announcement 

by the Department of Industrial 

Works. Therefore, the company 

was required to deliver the 

aforementioned wastes to AKP 

for legal incineration.

The company employed AKP to 

transport industrial wastes. AKP 

has a standard and license to 

transport wastes according to the 

requirements of the company.

Trade liability created as a 

result of the aforementioned 

service costs for industrial 

waste transportation and disposal.

The general meeting of 

shareholders of AKP authorized 

dividend payment from received 

net profit granted corporate 

income tax exemption.

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste disposal 

services that occurred under normal 

circumstances. The company set price 

policies to be in line with normal 

business price policies.

Such transaction is a normal business 

transaction. The Company sets the price 

policy as specified in the agreement.

The aforementioned transaction is a trade 

transaction, and the payment conditions 

are according to normal conditions the 

company presents to ordinary customers.

The expenses incurred from the 

aforementioned process are considered 

the industry’s operational costs incurred 

according to normal circumstances.

The expenses incurred from the 

aforementioned process are considered 

the industry’s operational costs incurred 

according to normal circumstances.

The aforementioned transaction is a 

normal trade transaction occurring 

reasonably and according to normal trade 

conditions.

The aforementioned transaction is 

concurrent with dividend privileges.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

2. Type of Related Transactions
 The company made related transactions as part of the company’s business interaction with people with 
potential conflicts of interest. The details of the nature and value of related transactions can be summarized by dividing 
transactions according to type as follows:

Income gained 

from disposal of 

industrial wastes

Income from Sale

Trade Liability

Industrial waste 

service costs

Industrial waste 

transportation 

cost

Trade Liability

Received dividend

16.07

0.05

5.12

52.25

12.59

20.79

14.48

10.57

0.14

2.12

29.59

13.62

19.19

14.48
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2.

3.

Better Waste  

Care Co., Ltd. 

(“BWC”)

Earth Tech 

Environment

Co., Ltd. (“ETC”)

The company earned income 

from the provision of industrial 

waste disposal services.

The company earned income 

from the provision of industrial 

waste transportation services.

BWG (Lessor) earned income 

from rent. A contract was made 

allowing BWC (Lessee) to rent 

an office for use in commercial 

business. 

BWG earned income from document 

work. A document work contract 

was made with BWC (Employer) 

to operate and manage documents. 

Wages are paid yearly.

The company earned income 

from marketing management.  A 

contract was made for marketing 

management  Which the contract 

period ended on 30 June 61. 

Since 1 July 61, there will no 

longer be a connected 

transaction in that matter.

BWG granted a credit term for 

repayment of 30 days from the 

date specified in the billing document.

The company earned income 

from the provision of contracting 

services to construct a 9.4 MW. 

power plan by making a construction 

contract.

The company earned income 

from the provision of industrial 

waste disposal services  ETC 

will send waste that occurs after 

the electricity generation process,  

which must be landfilled to landffiifills 

safely  or Stability adjustment 

process to the law.

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste disposal 

services that occurred under normal 

circumstances. The company set price 

policies to be in line with normal 

business price policies.

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste transporta-

tion services. Employment rate conditions 

are according to normal business rates.

The aforementioned transaction is 

occurred as a result of office space rental, 

which benefits the company. The price 

policy is consistent with contract 

specifications.

The aforementioned transaction occurred 

as a result of document work employ-

ment, which benefits the company. The 

price policy is consistent with contract 

specifications.

The aforementioned transaction occurred 

as a result of document work employ-

ment, which benefits the company. The 

price policy is consistent with contract 

specifications at 10 percent of income.

The aforementioned transaction is a trade 

transaction, and the payment conditions 

are according to normal conditions the 

company presents to ordinary customers.

The aforementioned transaction is the 

acceptance of a construction contract 

with benefits for the company at the price 

policy specified in the contract.

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste disposal 

services that occurred under normal 

circumstances. The company set price 

policies to be in line with normal business 

price policies.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

Income from 

disposal of 

industrial wastes

Wage income 

from transport of 

industrial wastes

Rent income

Income from 

document work

Marketing 

management 

income

Trade liability

Income from 

construction work.

Income from 

disposal of 

industrial wastes

46.94

14.74

0.67

0.24

7.13

15.66

-

3.47

48.64

17.57

0.61

0.24

14.65

21.70

131.81

3.25
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The company earned income 

from the provision of industrial 

waste transportation services.

The Company receives revenue 

from Selling oil mixed fuels with heat 

values (alternative fuel materials) 

from ETC to use as alternative fuel 

with natural gas in incineration and 

sending industrial waste samples 

for analysis at BWG. And the fuel

It is a trade item that is derived 

from the sales / service income. 

BWG incurred expenses from the 

power plant construction contract 

and made a construction contract.

BWG (Lessee) incurred expenses 

from rent. An office space rent 

contract was made with ET 

(Lessor) for commercial operations

BWG granted a credit term for 

repayment of 30 days from the 

date specified in the billing document.

BWG (contractor) has 

contracted to build a power 

plant from ETC (the employer) 

which benefits the company.

The commercial bank loan contract 

with ETC has an amount according 

to the contract of 1,045 million 

baht for operating an Produces 

and distributes electricity, 

Which the amount that the ETC 

actually uses for the year ending 

31 December 60 and 31 December 

61 is  937.50 million baht and 

838.40 million baht (respectively) 

and the aforementioned loan 

contract has a condition where 

BWG is a guarantor. BWG did 

not charge a fee for the 

aforementioned guarantee.

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste transporta-

tion services. Employment rate 

conditions are according to normal 

business rates.

Such transaction is a normal business 

transaction. The Company sets the price 

policy as specified in the agreement.

The transaction is a commercial 

transaction. The benefits to the company.

The aforementioned transaction is the 

acceptance of a construction contract 

with benefits for the company at the price 

policy specified in the contract.

The aforementioned transaction is 

occurred as a result of office space rental, 

which benefits the company. The price 

policy is consistent with contract 

specifications.

The item It is necessary and reasonable. It 

is based on the normal commercial nature 

of the business. The policy, price and 

terms are specified in the agreement.

The aforementioned transaction was 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned loan.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

Wage income 

from transport of 

industrial wastes

Income from Sale

Trade liability

Trade liability 

other

Construction 

contracting costs.

Offfiifice rent 

payment

Retention

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company

-

23.55

13.88

40.00

-

-

57.50

-

0.11

14.74

195.88

40.00

119.49

0.16

57.50

-
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4. Better World 

Transport CO., 

LTD. (BWT)

BWG earned income from the 

sales of fuel oil through mutual 

contract.

BWG (Employee) earned income 

from document work. A 

document work contract was 

made with BWT (Employer) to 

operate and manage documents.

BWG (Lessor) earned income 

from rent. A contract was made 

allowing BWT (Lessee) to rent 

an office for use in commercial 

business. 

It is a trade item that is derived from 

the sales / service income.

The company assigned BWT to 

manage and handle the 

company’s transportation 

because BWT is experienced in 

waste transportation, has a 

standard and is licensed to 

transport wastes according to the 

company’s requirements. 

BWG (contractor) has 

contracted to build a power 

plant from ETC (the employer) 

which benefits the company.

Trade debt created from the 

abovementioned provision of 

industrial waste transportation.

BWG (Creditor) granted BWT 

(Borrower) 30 million baht by a 

general financial loan contract. 

Interest payment is consented at 

eight percent per year. Interest 

incurred by the Borrower is paid to 

the Creditor on the 30th of every 

month.

The aforementioned transaction was a 

transaction resulting from the sales of 

fuel oil, which benefits the company 

where the price policies are as 

prescribed in the contract.

The aforementioned transaction occurred 

as a result of document work employ-

ment, which benefits the company. The 

price policy is consistent with contract 

specifications.

The aforementioned transaction is 

occurred as a result of office space rental, 

which benefits the company. The price 

policy is consistent with contract 

specifications.

The transaction is a commercial 

transaction. The benefits to the company. 

Terms of payment as stated in the 

contract..

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste disposal 

services that occurred under normal 

circumstances. The company set price 

policies to be in line with normal business 

price policies.

The item It is necessary and reasonable. It 

is based on the normal commercial nature 

of the business. The policy, price and 

terms are specified in the agreement.

The aforementioned transaction is a normal 

and reasonable trade transaction occurring 

according to general trade conditions.

The company’s audit committee took the 

matter into consideration and deems the 

aforementioned transaction a related 

transaction with clear and complete 

drafting of a signed financial loan contract 

and specification of principle and interest 

repayment dates.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

Income from sales

Income from 

document work

Rent income

Trade liability

Industrial waste 

transportation 

cost

Equipment rental 

Trade creditor

Received interest

1.73

0.24

0.17

1.85

234.90

17.74

41.67

-

63.99

0.24

0.11

36.69

191.66

21.02

42.37

3.80
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5. Better ME Co., 

Ltd. (“BME”)

The commercial bank loan contract 

with BWT has an amount according 

to the contract of 50 million baht 

for operating an electricity power 

plant from wastes business,  

Which the amount that BWT 

actually uses is 10 million baht   

and the aforementioned loan 

contract has a condition where 

BWG is a guarantor. BWG did 

not charge a fee for the 

aforementioned guarantee.

The commercial bank loan 

contract with BWT has an 

amount according to the 

contract of 40  million baht  for  

investment in building, new 

establishment , Which the 

amount that BWT actually uses 

for the year ending 31 

December  60 and 31 

December 61 is 39.43 million 

baht  and 33.58 million baht 

(respectively) and  the 

aforementioned loan contract 

has a condition where BWG is 

a guarantor. BWG did not 

charge a fee for the aforemen-

tioned guarantee.

BWG (Lessor) earned income 

from rent. A contract was made 

allowing BME (Lessee) to rent 

an office for use in commercial 

business.

The company has expenses 

arising from the agreement with 

BME about marketing services. 

Trade liability created as a 

result of the aforementioned 

service costs for marketing.

The aforementioned transaction were 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

The aforementioned transaction were 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

The aforementioned transaction is 

occurred as a result of office space 

rental, which benefits the company.    

The price policy is consistent with 

contract specifications.

The aforementioned  transaction  is 

Marketing  operation  expense   were 

necessary and reasonable  the 

agreement  about marketing services.

The aforementioned transaction is a 

normal trade transaction occurring 

reasonably and according to normal 

trade conditions.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

short-term loans 

from financial 

institutions for the 

company

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company

Rent income

Marketing 

operation expense

Trade Liability 

-

-

0.83

16.78

5.66

-

-

-

-

-
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6.

7.

AVA Green 

Energy Co., Ltd. 

(“AVA”)

Recovery House 

Co., Ltd. (“RH”)

BWG (Creditor) granted AVA 

(Borrower) 26 million baht by a 

general financial loan contract. 

Interest payment is consented at 

six percent per year.

The commercial bank loan 

contract with AVA has an amount 

according to the contract of 347  

million baht  for operating an 

Produces and distributes 

electricity, Which the amount that 

AVA actually uses is 112.46 

million baht  and the aforemen-

tioned loan contract has a 

condition where BWG is a 

guarantor. BWG did not charge a 

fee for the aforementioned 

guarantee.

BWG (Creditor) granted RH 

(Borrower) 75 million baht by a 

general financial loan contract. 

Interest payment is consented at 

six percent per year.

The Company has expenses from 

the purchase of land of indirect 

subsidiaries at cost, which is 

close to the appraisal value of an 

independent appraiser. To be 

used for development as a 

renewable Alternative Energy 

Center project in the future.

The commercial bank loan 

contract with RH has an amount 

according to the contract of 

610.50  million baht  for operating 

an Produces and distributes 

electricity, Which the amount that 

RH actually uses is 224  million 

baht  and the aforementioned 

loan contract has a condition 

where BWG is  a guarantor. BWG 

did not charge a fee for the 

aforementioned guarantee.

The company’s audit committee took 

the matter into consideration and deems 

the aforementioned transaction a related 

transaction with clear and complete 

drafting of a signed financial loan 

contract. 

The aforementioned transaction was 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

The company’s audit committee took 

the matter into consideration and deems 

the aforementioned transaction a related 

transaction with clear and complete 

drafting of a signed financial loan 

contract. 

The company’s audit committee has 

considered that This transaction is 

reasonable and is for the benefit of the 

company. There is a possibility of the 

project. In the standard of the company.

The aforementioned transaction was 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

Received interest

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company.

Received interest

Purchase on land

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company.

0.33

-

0.64

83.37

-

-

-

-

-

-
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8. Earth Engineer 

and Construction 

Co., Ltd.  (“EEC”)

The commercial O/D bank loan 

contract with EEC has an amount 

according to the contract of 10  

million baht for operating an 

electricity power plant from 

wastes business, and the 

aforementioned loan contract has 

a condition where BWG is a 

guarantor. BWG did not charge a 

fee for the aforementioned 

guarantee.

The commercial L/C bank loan 

contract with EEC has an amount 

according to the contract of 

427.78  million baht  for 

investment in the purchase of 

machinery for power plants, 

Which the amount that EEC  

actually uses is 291.12 million 

baht  and the aforementioned 

loan contract has a condition 

where BWG is  a guarantor. BWG 

did not charge a fee for the 

aforementioned guarantee.

The commercial L/G bank loan 

contract with EEC has an amount 

according to the contract of 142  

million baht  For use in the 

construction guarantee, Which the 

amount that EEC  actually uses is 

93.38  million baht  and the 

aforementioned loan contract has 

a condition where BWG is  a 

guarantor. BWG did not charge a 

fee for the aforementioned 

guarantee.

The aforementioned transaction were 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

The aforementioned transaction was 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

The aforementioned transaction was 

necessary and reasonable due to 

following the conditions of commercial 

bank loans. The aforementioned 

guarantee creates benefits for the 

company, and BWG has a policy to 

support loans and did not charge a 

guarantee fee for the aforementioned 

loan.

No.
Person with

Potential Conflict
of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction

Necessity, Reasonability

and Auditor’s Opinion

Transaction Value
(million THB)

2018 2017

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

short-term loans 

from financial 

institutions for the 

company

-

-

-

-

-

-

3. Needs and Reasonableness of Related Transactions
 The related transactions incurred were necessary and reasonable in order to maximize the benefits towards the company, 
and the Audit Committee considered the related transactions incurred regarding the needs of such transactions and the reasonable 
of the rate of the related transactions, and disclosed types and values of related transactions of the company and / or 
subsidiaries with the persons who may have conflicts of interests under the notification and regulation of the Securities Exchange 
Commission and Stock Exchange of Thailand.
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4. Measures or Procedures of Approval of Related Transactions
 In case of the related transactions of the company and its subsidiaries with the persons who may have conffllflicts of 
interests, the Audit Committee shall provide the opinions regarding the needs of related transactions and the suitability of prices 
of such transactions by considering from the conditions in order to comply with the ordinary business operations in the industry, 
and comparing with the prices of outsiders or market price. If the Audit Committee is not proficient in considering the related 
transactions incurred, the Audit Committee shall provide independent experts to give the opinions regarding such transactions 
in order to be used for the decision of the Committee, Audit Committee or shareholders. The directors who have conflffllicts of 
interests shall have no right to vote for such transactions, and shall disclose such transactions on Notes to Financial Statements 
of the company and / or subsidiaries.

5. Policies and Trends of Future Related Transactions
 Regarding the related transactions incurred in the future, the directors shall follow the rules and regulations stipulated, 
and the directors shall not approve any transactions that such directors or persons who may have other conffllflicts of interests 
with the company and its subsidiaries, and shall not grant the power of attorney to others to act on behalf of themselves 
regarding such related transactions, and shall disclose such transactions to the Board of Directors and / or subsidiaries 
for consideration. The company and / or its subsidiaries shall follow the laws regarding the securities and tock market, 
regulations, notifications, order, or requirements of the Stock Exchange of Thailand, requirements for the disclosure of related 
transactions, and the receipt or sale of the company and its subsidiaries’ properties, and the accounting standard regarding 
the disclosure of related persons or activities stipulated by Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage 
of His Majesty the King.
 In case of the ordinary transactions, the company and / or its subsidiaries shall identify the rules and guideline 
according to the ordinary trading characteristics by referring from the proper, fair, reasonable, and transparent prices and 
conditions, and propose to the Audit Committee for approval of such criteria and guidelines.
 In the future, the company and its subsidiaries have no policies to lend the money or petty cash to persons who 
may have conflicts of interests and / or such related persons, except it complies with the rules of the company or its subsidiaries 
regarding employee’s welfare or with the rules regarding the power of approval or provision of financial assistance to the 
juristic persons that the company and its subsidiaries hold the shares according to the proportion of shareholding. In case 
that there are some necessary cases related to the business operations of the company or its subsidiaries and such cases 
may cause the company or subsidiaries to lend the money or petty cash, the company and its subsidiaries shall follow 
the relevant requirements of the Securities Exchange Commission and / or Stock Exchange of Thailand.
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Audit Committee Report

 The Audit Committee appointed by the Board of Directors of Better World Green PCL is composed of three 
independent directors as follows:

  1. Dr. Thamnoon  Ananthothai Audit Committee Chairman (Independent)
  2. Dr. Boonyabaramee Sawangwong Audit Director (Independent)
  3. Mrs. Nardruedee Thammawan Audit Director (Independent)

 The scope of duties and responsibilities of the Audit Committee is based on its charter, which is approved by 
the Board of Directors. Primary responsibilities cover audit on the accuracy of financial reports, sufficiency and effectiveness 
of the internal control system and risk management and compliance with laws and regulations related to the Company’s 
business, including oversight in the activities of the Internal Audit Department and the Company’s auditor.
 In 2018, the Audit Committee held four meetings in total with audit director present and in attendance at every 
meeting. Thus, the significant activities carried out by the Audit Committee are summarized as follows:
 1. The quarterly and annual financial statements for 2018 were audited in addition to disclosure of information in 
annotations to the company’s financial statements, which had been audited and examined by the auditor. Additional joint 
discussions were held with executives and the auditor to give consideration to important accounting policies, estimations 
and exercising of judgments in the creation of financial statements. Furthermore, the Audit Committee held one joint meeting 
with the auditor without the attendance o the company’s executives in order for the auditor to report situations and information 
about the company independently and allow full expression of opinions. Between the audit and examination of the auditor, 
there were no reports of corruption or violations of the law reported to the Audit Committee. 
 2. Audit on assessment of the Company’s internal system based on the sufficiency of internal control system evaluation 
form by the Office of the Securities and Exchange Commission and the Internal Control Integrated Framework (COSO) as 
prepared by the Management Department was conducted along with audit of the internal control system inspection conducted 
by the Internal Audit Department and the Company’s auditor. The purpose is to ensure the effectiveness and effiffiiciency of 
the Company’s activities as well as the ability to generate lasting returns for all stakeholders. Furthermore, the Management 
Department discloses the Company’s business ethics information on the Company’s website, accessible through 
http://www.betterworldgreen.com, with the hope that the Company’s trade partners will adopt the aforementioned business 
ethics as good practice guidelines in their businesses as the Company has done.
 3. Audits were conducted on risk management and several significant risk management measures. Furthermore, the 
Company has disclosed its significant risks under the titles of Risk Management and Risk Factors in its annual report for 2018.
 4. An audit was conducted on the independence of the Internal Audit Department. Furthermore, approval was granted 
to the review of the Internal Audit’s charter along with the annual audit plan, while performance consistent with the plan is 
reviewed every quarter. Additionally, the quality of internal audit work performed by the Internal Audit Department was evaluated. 
It focuses on reviewing the effectiveness of preventive action as well as the prevention of fraud. Follow up the correction 
results according to the audit report. Advise on the improvement of monitoring performance. Moreover, subsequent to the 
Company’s certification as a member of Thailand Private Sector’s Active Coalition against Corruption on 22 April 2016, The 
Audit Committee has given importance to overseeing the implementation of anti-corruption and corruption measures. In 2018, 
the Audit Committee reviewed the self-assessment on anti-corruption measures. The internal audit department has reviewed 
and evaluated. To confirm the completeness before submitting to the Board of Directors for approval to apply for membership 
of the Thai private sector in the fight against corruption and corruption. (Re-Certificate) in 2019 after the first certification.
 5. Audits were conducted on the company’s operations involving legal compliance and concurrence with the practice 
guidelines set by the Securities and Exchange Commission (SEC) in addition to laws related to the company’s business 
in order to boost the confidence of shareholders and investors. Accordingly, in 2018 the Company’s auditor did not report 
any discovery of suspicious circumstances indicating that directors, managers or any other person responsible for the Company’s 
activities committed wrongdoing pursuant Section 89/25 of the Securities and Exchange Act.
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 6. Audits were conducted on the reasonability and maximum benefits of the Company on connected transactions 
and transactions with potential conflict of interest and disclosure of information on transactions with persons with potential 
conffllflicts of interest in 2018 to determine propriety and concurrence with the criteria set by the Capital Market Supervisory Board.
 7. Karin Audit Co., Ltd. has been considered as the company’s auditor for the year 2019 based on the qualifications 
and independence of the auditor in line with the criteria of the SEC Office and audit quality of the past year together with 
considerations for commensurate auditing fees, which were presented to the Board of Directors for further proposal at the 
meeting of shareholders.
 8. Audits the implementation guidelines when prompted for clues or complaints. Complaints were received on employees 
or practice processes and guidelines of the company indicative of dishonesty and injustice.  Furthermore, consideration was 
given to handling the aforementioned complaints in order to ensure that complaints are dealt with appropriately and transparently.
 9. The Audit Committee’s charter was reviewed. Thus, it was deemed that the scope of responsibilities has been 
set comprehensively with coverage of the signififfiicant issues according to good practice guidelines and thatannual performance 
self-evaluation has been conducted with comparison with good practice guidelines and the charter. The results of the 
aforementioned evaluation indicated that the Audit Committee performed its duties effectively and in accordance with 
the scope of responsibilities set in the charter.
 According to the abovementioned audits in 2018, the Audit Committee has fully performed its duties within 
the assigned scope of responsibility thoroughly and independently. To provide a consolidated summary, the Audit Committee 
rendered the opinion that the company has set in place and maintains an appropriate and effective internal control system 
that can provide reasonable confidence that the financial statements of the company are reliable and created properly in 
essential content in line with generally accepted accounting standards with transactions with potential conflicts of interest 
recorded reasonably and to the greatest benefits of the company. Furthermore, information of the aforementioned transactions 
is disclosed as annotations in the ffiifinancial interim and annual fiffiinancial statements. Moreover, all relevant laws and 
regulations are followed without faults in essential content over the past year.

( Dr. Thamnoon  Ananthothai )
Audit Committee Chairman

February 2019
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Summary of Financial Position and Performance
Summary of Audit Reports
 Year 2006 - 2009  Audited by    CPA License No. 3759 
    Mr. Jadesada Hungsapruek  Karin Audit Company Limited
 Year 2010   Audited by    CPA License No. 7305
   Ms. Kannika Wipanurat   Karin Audit Company Limited
 Year 2011   Audited by    CPA License No. 7305
   Ms. Kannika Wipanurat   Karin Audit Company Limited
 Year 2012 Audited by    CPA License No. 7305
   Ms. Kannika Wipanurat   Karin Audit Company Limited
 Year 2013 Audited by    CPA License No. 7305
   Ms. Kannika Wipanurat   Karin Audit Company Limited
 Year 2014 Audited by    CPA License No. 7305
   Ms. Kannika Wipanurat   Karin Audit Company Limited
 Year 2015 Audited by    CPA License No. 5113
   Mr. Jirote Sirirorote   Karin Audit Company Limited
 Year 2016 Audited by    CPA License No. 5113
   Mr. Jirote Sirirorote   Karin Audit Company Limited
 Year 2017 Audited by    CPA License No. 5113
   Mr. Jirote Sirirorote   Karin Audit Company Limited
 Year 2018 Audited by    CPA License No. 5113
   Mr. Jirote Sirirorote   Karin Audit Company Limited

 Auditor’s report for the fiffii financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2006 stated an 
unqualified opinion that the fif fiinancial statements presented financial position and performance fairly in all material 
respects in accordance with generally accepted accounting principles. 

 Auditor’s report for the fiffiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2007 stated an 
unqualified opinion that the ffiifinancial statements presented fiffiinancial position and performance fairly in all material respects 
in accordance with generally accepted accounting principles. And without presenting the fiffiinancial statements with any 
conditions; the auditor made an observation on notes to fiffiinancial statements item 3.3 on the change of accounting policy 
from recording investment in subsidiaries using equity method to cost method. 

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2008 stated an unqualified 
opinion that the ffiifinancial statements presented ffiifinancial position and performance fairly in all material respects in accordance 
with generally accepted accounting principles.

 Auditor’s report for the ffiifinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2009 stated an unqualified 
opinion that the fiffiinancial statements presented ffiifinancial position and performance fairly in all material respects in accordance 
with generally accepted accounting principles.

 Auditor’s report for the fiffiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2010 stated an unqualified 
opinion that the fiffiinancial statements presented fiffiinancial position and performance fairly in all material respects in accordance 
with generally accepted accounting principles.

Management’s Discussion and Analysis of Financial Position

and Operating Result
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 Auditor’s report for the fiffiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2011 stated an unqualified 
opinion that the fiffiinancial statements presented financial position, performance, and cash flow fairly in all material respects in 
accordance with generally accepted accounting principles, with emphasis on the application of the newly issued and revised 
fiffiinancial reporting standards on preparation and presentation of the fiffiinancial statements. 

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2012 stated an unqualified 
opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 
with fififfiinancial reporting standards.

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2013 stated an unqualified 
opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 
with fififfiinancial reporting standards. 

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2014 stated an unqualified 
opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 
with fififfiinancialreporting standards.

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2015 stated an unqualified 
opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 
with fififfiinancial reporting standards.

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2016 stated an unqualified 
opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 
with fififfiinancial reporting standards.

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2017 stated an unqualified 
opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 
with fififfiinancial reporting standards.

 Auditor’s report for the fififfiinancial statements of the Company and subsidiaries for the year 2018 stated an unqualified 

opinion that the consolidated and separate fififfiinancial statements presented consolidated and separate fififfiinancial positions, 
consolidated and separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance 

with fififfiinancial reporting standards.
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Statement of Financial Position

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

Trade and other current receivables

Unbilled receivables

Current tax assets

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Property, plant, equipments, and 

additions to plant and equipments 

under operating agreement (net) 

Deferred tax assets

Other non-current assets

Total non-current assets

Total assets

Liabilities and Shareholders’ Equity

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term loans

Trade and other current payables

Current portion of long-term 

liabilities

Current income tax payable

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Long-term loans (net)

Non-current provisions for 

employee beneffiifit

Other non-current provisions

Other non-current liabilities

Total non-current liabilities

Total liabilities

882.74

712.69

-

11.48

17.83

1,624.74

3,726.48

14.82

81.17

3,822.47

5,447.21

311.00

382.63

236.00

20.49

0.02

950.14

904.29

35.55

19.62

21.77

981.23

1,931.38

16.21%

13.08%

-

0.21%

0.33%

29.83%

68.41%

0.27%

1.49%

70.17%

100.00%

5.71%

7.02%

4.33%

0.38%

0.00%

17.44%

16.60%

0.65%

0.36%

0.40%

18.01%

35.46%

980.61

805.96

16.87

6.42

7.45

1,817.31

4,044.66

13.65

88.61

4,146.92

5,964.23

131.00

414.87

359.04

8.08

-

912.99

1,240.82

34.64

48.56

22.57

1,346.59

2,259.58

16.44%

13.51%

0.28%

0.11%

0.12%

30.47%

67.82%

0.23%

1.49%

69.53%

100.00%

2.20%

6.69%

6.02%

0.14%

-

15.31%

20.80%

0.58%

0.81%

0.38%

22.58%

37.89%

953.12

801.62

236.15

17.45

16.61

2,024.95

4,589.94

23.49

213.12

4,826.55

6,851.50

328.13

463.59

590.34

1.20

52.92

1,436.18

1,440.69

35.73

39.04

23.02

1,538.48

2,974.66

 

13.91%

11.70%

3.45%

0.25%

0.24%

29.55%

66.99%

0.34%

3.11%

70.45%

100.00%

4.79%

6.77%

8.62%

0.02%

0.77%

20.96%

21.03%

0.52%

0.57%

0.34%

22.45%

43.42%

Item
Consolidated Financial Statements

20172016 2018

Amount %Amount %Amount %

(Unit: Million Baht)
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Shareholders’ equity

Issued and paid-up share capital

Share premium on ordinary shares

Retained earnings - Legal reserve

                      - Unappropriated

Other components of shareholders’ equity

Total shareholders’ equity attributable 

to owners of the Company

Non-controlling interests

Total shareholders’ equity

Total liabilities and shareholders’ equity

958.03

1,008.88

72.68

941.11

77.02

3,057.72

458.11

3,515.83

5,447.21

17.59%

18.52%

1.33%

17.27%

1.41%

56.13%

8.41%

64.50%

100.00%

958.03

1,008.88

84.25

1,019.70

77.02

3,147.88

556.77

3,704.65

5,964.23

16.06%

16.92%

1.41%

17.10%

1.29%

52.78%

9.34%

62.11%

100.00%

958.03

1,008.88

92.22

1,141.31

77.02

3,277.46

599.38

3,876.84

6,851.50

13.98%

14.72%

1.35%

16.66%

1.12%

47.84%

8.75%

56.58%

100.00%

Item
Consolidated Financial Statements

20172016 2018

Amount %Amount %Amount %

(Unit: Million Baht)

Sale and service income

Construction income

Total income

Cost of sale and service

Cost of construction

Total costs

Gross profiffiit

Other income

Profit before expenses

Service expenses

Administrative expenses

Management benefit expenses

Finance costs

Total expenses

1,817.73

-

1,817.73

1,028.07

-

1,028.07

789.66

8.95

798.61

51.02

182.15

50.96

33.83

317.97

99.51%

-

99.51%

56.56%

-

56.56%

43.44%

0.49%

43.72%

2.79%

9.97%

2.79%

1.85%

17.41%

2,010.86

16.87

2,027.73

1,258.44

16.14

1,274.58

753.15

18.92

772.07

48.12

231.51

53.15

84.32

417.11

98.25%

0.82%

99.08%

62.06%

0.80%

62.86%

37.14%

0.92%

37.72%

2.35%

11.31%

2.60%

4.12%

20.38%

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.83

223.44

1,649.27

807.09

13.91

821.00

74.47

245.22

59.80

90.13

469.62

90.03%

9.41%

99.44%

58.05%

9.10%

67.14%

32.86%

0.56%

33.24%

3.01%

9.93%

2.42%

3.65%

19.01%

Item
Consolidated Financial Statements

20172016 2018

Amount %Amount %Amount %

(Unit: Million Baht)

Statement of Financial Position

Statement of Income
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Proffiifit before income tax expense

Income tax expense

Net proffiifit for the year

Profit attributable to:

 Owners of the Company

 Non-controlling interests

480.64

113.96

366.68

351.54

15.14

26.31%

6.24%

20.07%

19.24%

0.83%

354.96

77.42

277.54

253.17

24.37

17.34%

3.78%

13.56%

12.37%

1.19%

351.38%

62.37%

289.01

233.99

55.02

14.22%

2.52%

11.70%

9.47%

2.23%

Item
Consolidated Financial Statements

20172016 2018

Amount สัดสวนAmount %Amount %

(Unit: Million Baht)

Cash flows from operating activities

Profiffiit before income tax expense Adjustments to reconcile 

profit before income tax to net cash 

   provided by (used in) from operating activities

   Interest expense 

   Interest received

   Trade and other current receivables (increase) decrease

   Unbilled receivables increase

   Other current assets (increase) decrease

   Other non-current assets (increase) decrease

   Trade and other current payables increase (decrease)

   Other current liabilities decrease

   Other non-current liabilities increase

   Depreciation and amortization

   Allowance for doubtful account

   Provision for employee benefit obligations

   Estimated liabilities from litigation claims

   Written-off withholding tax

   (Gain) loss on disposal of ffiifixed asets

   Loss on purchase of investments

Total adjustments to reconcile profit before income tax to 

net cash provided from operating activities

   

480.64

39.56

(4.09)

(217.92)

-

14.58

23.93

66.92

(3.56)

0.96

282.42

1.74

5.50

-

0.40

0.70

0.40

692.18

Item
Consolidated Financial Statements

2016

354.96

36.92

(3.74)

(44.55)

(16.87)

10.38

(50.50)

103.69

(0.02)

0.81

363.12

1.43

4.04

-

1.12

(0.62)

-

760.1

351.38

26.97

(1.03)

2.42

(219.28)

(9.16)

(120.73)

56.61

-

0.45

384.55

1.92

5.88

52.92

0.14

(0.30)

-

532.75

2017 2018

(Unit: Million Baht)

Statement of Cash Flow
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Cash flows from operating activities

Profit before income tax expense

Adjustments to reconcile profit before income tax to net 

cash provided by (used in) from operating activities

   Interest expense

   Interest received

   Trade and other current receivables (increase) decrease

   Unbilled receivables increase

   Other current assets (increase) decrease

   Other non-current assets (increase) decrease

   Trade and other current payables increase (decrease)

   Other current liabilities decrease

   Other non-current liabilities increase

   Depreciation and amortization

   Allowance for doubtful account

   Provision for employee benefiffiifit obligations

   Estimated liabilities from litigation claims

   Written-off withholding tax

   (Gain) loss on disposal of fiffiixed asets

   Loss on purchase of investments

Total adjustments to reconcile profit before income tax to 

net cash provided from operating activities

   

Net cash provided by operating activities

Income tax paid

Cash received from refundable withholding tax

Net cash provided by operating activities

Cash flows from investing activities

   Decrease in restricted deposits

   Cash paid for purchases in subsidiaries

   Cash paid for purchase of property, plant and equipment, 

additions to plant and equipment under operating right agreement

   Cash received from sale of property, plant and equipment, 

additions to plant and equipment under operating right agreement 

   Cash paid for provision for completed landfills

   Interest income

 

Net cash used in investing activities

480.64

39.56

(4.09)

(217.92)

-

14.58

23.93

66.92

(3.56)

0.96

282.42

1.74

5.50

-

0.40

0.70

0.40

692.18

(120.64)

4.21

575.75

(31.00)

0.81

(1,518.84)

1.95

-

4.09

(1,542.99)

Item
Consolidated Financial Statements

2016

354.96

36.92

(3.74)

(44.55)

(16.87)

10.38

(50.50)

103.69

(0.02)

0.81

363.12

1.43

4.04

-

1.12

(0.62)

-

760.1

(96.53)

3.88

667.51

-

-

(663.03)

1.82

(4.06)

3.74

(661.53)

351.38

26.97

(1.03)

2.42

(219.28)

(9.16)

(120.73)

56.61

-

0.45

384.55

1.92

5.88

52.92

0.14

(0.30)

-

532.75

(95.24)

1.20

438.71

-

-

(883.41)

0.56

(9.51)

1.03

(891.34)

2017 2018

(Unit: Million Baht)

Statement of Cash Flow
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Cash flffllows from fiffiinancing activities

Decrease (increase) in bank overdrafts and short-term loans 

Proceeds from long-term loans

Repayment of long-term loans

Payment of fiffiinancial lease payables

Proceeds from increase in share capital of subsidiaries from 

non-controlling interest

Proceeds from increase in share capital

Proceeds from share subscription

Dividend payment

Interest expense

Non-controlling interests

Net cash provided from ffiifinancing activities

Net increase in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning of year

Cash and cash equivalents at ending of year

 (8,66)

798.24

(110.19)

(31.11)

151.20

567.15

(0.42)

(154.19)

(80.37)

0.85

1,132.50

165.26

717.48

882.74

Item
Consolidated Financial Statements

2016

(180.00)

651.46

(216.11)

(66.01)

86.43

-

-

(178.58)

(54.78)

-

42.41

48.39

932.22

980.61

197.13

742.37

(299.78)

(66.00)

3.31

-

-

(124.93)

(26.97)

-

425.13

(27.49)

980.61

953.12

2017 2018

(Unit: Million Baht)

Statement of Cash Flow

Liquidity ratios

Liquidity ratio (times)

Quick ratio (times)

Trade receivable turnover ratio (times)

 Average collection period (days)

Payable turnover ratio (times)

Debt repayment period (days)

Profitability ratios

Gross profit margin ratio

Earning before interest and tax ratio

Net profit margin – owners of the company ratio 

Return on equity

1.71

1.68

3.07

118

3.04

119

43.44%

26.31%

19.24%

13.17%

Item
Consolidated Financial Statements

2016

1.99

1.96

2.70

134

3.20

113

37.14%

17.34%

12.37%

8.16%

1.41

1.22

3.07

118

3.75

96

32.86%

14.22%

9.47%

7.28%

2017 2018

(Unit: Million Baht)

Key Financial Ratios
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 For the year 2018, 2017, and 2016, sale and service income were 2,223.98 million baht, 2,010.86 million baht, and 
1,817.73 million baht respectively. Sale and service income increased by 213.12 million baht from 2017, or increased by 10.60% 
when compared against previous year. Growth related directly to marketing strategy. Target growth of each year depends 
on management’s assessment whether to focus on volume or on price. In 2018, the volume of industrial waste increased by 
11.01%; while average service fee per ton decreased by 6.07% which was in accordance with the Company’s marketing strategy. 

Other Income
 For the year 2018, 2017, and 2016, other income were 13.91 million baht, 18.92 million baht, and 8.95 million baht 
respectively. Other income was mainly consisted of interest income, reversal on bad debt expense, and other service income. 

Efficiency ratios

Return on assets 

Return on fixed assets

Assets turnover ratio (times) 

Financial policy ratios

Debt to equity ratio (times)

Interest coverage ratio (times)

Information per share

Par value per share (baht)

Book value per share (baht)

Earning per share (baht)

11.15%

16.76%

0.40

0.55

5.98

0.25

0.92

0.096

Item
Consolidated Financial Statements

2016

7.70%

11.31%

0.36

0.61

6.48

0.25

0.97

0.066

6.89%

10.23%

0.39

0.77

13.03

0.25

1.01

0.061

2017 2018

(Unit: Million Baht)

Key Financial Ratios

Sale and service income of the Company*

Total  sale and service income of the Company

Total sale service income of subsidiaries

Total sale and service income of the Company and subsidiaries

342,788

152,747

495,535

Item
2016

Volume

(Ton)

1,172.31

645.42

1,817.73

Amount

(Million Baht)

357,055

120,494

477,549

2017

Volume

(Ton)

1,349.16

661.70

2,010.86

Amount

(Million Baht)

463,300

66,843

530,143

2018

Volume

(Ton)

1,374.82

849.16

2,223.98

Amount

(Million Baht)

Performance AnalysisSale and service income

Remark: Income after elimination of intercompany transactions between the Company and subsidiaries
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Cost and Expenses

Cost of Sale and Service
 For the year 2018, 2017, and 2016, cost of waste management service were 1,425.83 million baht, 1,258.44 million baht, 
and 1,028.07 million baht respectively; or can be calculated as 64.11%, 62.58%, and 56.56% of sale and service income accordingly. 
Key components in cost of sale and service were fuel cost, maintenance cost, amortization of landfiffiills, depreciation expense 
of assets used in service, and the adjustments of employees benefits to match overall economy.
 Cost of construction is recognized based on percentage of completion.

Service Expenses
 For the year 2018, 2017, and 2016, service expenses were 74.46 million baht, 48.12 million baht, and 51.02 million baht 
respectively; or can be calculated as 3.01%, 2.35%, and 2.79% of total income accordingly. Service expenses were mostly 
contributed by marketing expenses variable to income, promotion expenses, and internal reorganization of the Company’s 
group which resulted in reclassification of administrative expenses to service expenses. 

Administrative Expenses
 For the year 2018, 2017, and 2016, administrative expenses were 245.22 million baht, 231.51 million baht, and 182.15 
million baht respectively; or can be calculated as 9.93%, 11.31%, and 9.97% of total income accordingly. Administrative 
expenses were mainly contributed by fixed costs from human resource expansion in subsidiaries, and adjustments of employees 
compensations to be in line with overall economy. The material items for the increase of administrative expenses were 
the expansion of subsidiaries, and the provision for litigation claims of 52.04 million baht. 

Management Beneffiifit Expenses
 For the year 2018, 2017, and 2016, management beneffiifit expenses were 59.80 million baht, 53.15 million baht, 
and 50.96 million baht respectively; or can be calculated as 2.42%, 2.60%, and 2.79% of total income accordingly. 
Management beneffiit expenses included directors and management salary, director meeting fee, and bonus of directors 
and management. 

Finance Costs
 For the year 2018, 2017, and 2016, fiffiinance costs were 90.13 million baht, 84.32 million baht, and 33.83 million baht 
respectively; or can be calculated as 3.65%, 4.12%, and 1.85% of total income accordingly. Finance costs consisted of interest 
expenses from bank overdrafts, loans, financial leases, and banking fees. Material increase in finance costs was attributable 
to interest expense from loans of subsidiary operating power plant business.

Income Tax Expense
 For the year 2018, 2017, and 2016, income tax expense were 62.37 million baht, 77.42 million baht, and 113.96 
million baht respectively; or can be calculated as 2.52%,  3.78%, and 6.24% of total income accordingly.

Proffiifit
 From the aforementioned reasons, the Company and subsidiaries reported 807.09 million baht or 32.86% of 
gross proffiifit margin, with net proffiifit attributable to owners of the Company of 233.99 million baht or 9.47% of net proffiifit 
margin. For 2017, gross proffiifit margin was 753.15 million baht of 37.14%, with net proffiifit attributable to owners of the 
Company of 253.17 million baht of 12.37% of net proffiifit margin.
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Financial Positions of the Company and Subsidiaries
Assets
 As of 31 December 2018 the Company and subsidiaries had total assets of 6,851.50 million baht, increased 
from 5,964.23 million baht in previous year by 887.27 million baht, representing 14.88% increase of total assets. 
Increase in total assets were mainly contributed by 219.28 million baht increase in unbilled receivables of construc-
tion business as the project is in the final hand-over inspection phase, and 545.28 million baht increase in  property, 
plant and equipment or 13.48% increase due to investments in machine, equipment, and vehicles used in waste 
transportation as well as subsidiaries’ power plant using industrial waste as fuel. 

Liabilities
 As of 31 December 2018, the Company and subsidiaries reported total liabilities of 2,974.66 million baht, increased 
from 2,259.58 million baht in previous year by 715.09 million baht, representing 31.65% increase of total liabilities. Increase 
in total liabilities were mainly attributable to 628.30 million baht increase in both short-term and long-term loans from ffiifinancial 
institutions which represented 79.31% of total liabilities due to the investment in business expansion of the Company.

Shareholders’ Equity
 As of 31 December 2018, the Company and subsidiaries reported total shareholders’ equity attributable to owners 
of the Company of 3,277.46 million baht, increased from 3,147.88 million baht from previous year by 129.58 million baht, 
representing 4.12% increase of total shareholders’ equity attributable to owners of the Company. The increase was contributed 
by profiffiifit from operation less dividend payment. 

 • Post-dated checks

 • Trade receivable – unbilled receivable

 • Trade receivable

Trade receivable within due

Trade receivable over due

Not over 3 months

Over 3 – 6 months

Over 6 – 12 months

Over 12 months

Total trade and note receivables 

Less allowance for doubtful account

Total trade and note receivables - net

5.92

155.76

289.38

74.58

66.62

18.38

14.29

624.93

(18.49)

606.44

Item 31 December 2016

1.46

162.63

313.26

41.96

35.66

71.25

23.06

649.28

(19.93)

629.35

1.65

176.73

300.95

73.79

76.70

34.95

9.73

674.51

(12.32)

662.19

31 December 2017 31 December 2018

(Unit: Million Baht)
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Trade and Note Receivables - Net

 In 2018, 2017, and 2016 the Company and subsidiaries had average debt collection period of 118 days, 134 days, 

and 118 days accordingly. The Company has policy on average debt collection period of approximately 120 days. 

Liquidity

 Due to the Company’s and subsidiaries’ continus investments and expansions, major portion of cash flows were 
spent on investing activities with major funding sources coming from cash flows from operating activities, loans from ffiifinancial 
institutions for project investments, and capital increase from non-controlling interest in subsidiaries. In 2018, the Company 
and subsidiaries had cash flows from operating activities in the amount of 438.71 million; and used 891.34 million baht of cash 
flow investing in land purchase for business expansion, power plant using industrial waste as fuel project, transportation vehicles, 
building, industrial waste landfiffiills, and machine and equipments; while attaining 425.13 million baht of cash flows from fiffiinancing 
activities due to capital increase from non-controlling interest of subsidiaries, loans from ffiinance institutions, short-term and 
long-term loans repayments, fiffiinance lease repayment, interest expense payment, and dividend payment. 
 From the aforementioned operations, the Company and subsidiaries had net cash flows decrease of 27.49 million 
baht, with cash and cash equivalents at end of year being 953.11 million baht.

Source of Fund
Total Liabilities
 In 2018, the Company and subsidiaries total liabilities was 2,974.66 million baht, increased by 715.09 million baht 
from 2017. In 2018, total liabilities consisted of 1,436.18 million baht or 48.28% of current liabilities, and 1,538.48 million baht 
or 51.72% of non-current liabilities. Key liabilities items included short-term and long-term loans from financial institutions 
amounting 2,359.16 million baht or 79.31% of total liabilities, and trade and other current payables amounting 540.74 million 
baht or 18.18% of total liabilities.

Shareholders’ Equity
 In 2018, the shareholders’ equity attributable to owners of the Company was 3,277.46 milllion baht, increased by 
129.58 million baht or 4.12% from 2017. Shareholders’ equity consisted of 958.03 million baht of issued and paid share capital, 
1,008.88 million baht of share premium on ordinary shares, 77.02 million baht of other components of shareholders’ equity, 
and 1,233.53 million baht of retained earnings. 

Capital Structure
 In 2018, debt to equity ratio was at 0.91 time, while the raio was at 0.72 time in 2017.

 Cash flows from operating activities

 Cash flows from investing activities

 Cash flows from financing activities

 Net increase (decrease) in cash flows

575.75

(1,542.99)

1,132.50

165.26

Item 2016

667.51

(661.53)

42.41

48.39

438.71

(891.34)

425.13

(27.49)

2017 2018

(Unit: Million Baht)
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Audit Fee

         (audit fee)

 • In 2012, the Company and its 4 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 1.81 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.09 million baht. The auditor was not hired for any additional service.

 • In 2013, the Company and its 4 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 1.81 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.09 million baht. The auditor was not hired for any additional service.

 • In 2014, the Company and its 4 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 1.81 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.08 million baht. The auditor was not hired for any additional service.

 • In 2015, the Company and its 4 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 1.81 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.08 million baht. The auditor was not hired for any additional service.

 • In 2016, the Company and its 9 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 2.52 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.09 million baht. The auditor was not hired for any additional service.

 • In 2017, the Company and its 10 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 4.65 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.02 million baht. The auditor was not hired for any additional service.

 • In 2018, the Company and its 11 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 4.65 million baht, and other 

expenses including traveling and over-time amounted 0.25 million baht. The auditor was not hired for any additional service. 
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( Dr. Vicharn  Vithayasai )

Chairman of the Board

( Mr. Suwat    Luengviriya )

President & CEO

Board Of Directors’ Responsibility for Financial Reporting

 The Board of Directors is responsible for Better World Green Public Company Limited ffiifinancial statements 
and Better  World Green Public Company Limited and its subsidiaries’ consolidated fiffiinancial statements, including 
the ffii financial information presented in this annual report. The aforementioned fiffiinancial statements are prepared in 
accordance with generally accepted accounting principles, using careful judgment and the best estimation. Important 
information is adequately and transparency disclosed in the notes to fiffiinancial statements for the Company shareholders 
and investors.
 The  Board of Directors has in place good corporate governance, risk management system and internal control 
to ensure that accounting records are accurate, complete, timely and adequate to protect the assets as well as to prevent 
fraud or signififfiicant irregular operations.

 In this regard, the Board of Directors appointed the Audit Committee comprising independent directors to review 
credibility and correctness of fiffiinancial reports as well as evaluate efffiificiency of internal control, internal audit and risk 
management system. The Audit Committee’s opinions were presented in the Audit Committee Report and included in this 
annual report

 The ffiifinancial statements and consolidated fiffiinancial statements of the company and subsidiaries were audited by 
the company’s auditor, namely, Karin Audit Co., Ltd. In the aforementioned audit, the Board of Directors provided information 
and various documents for audit by the auditor and for expression of opinions in concurrence with auditing standards. The 
opinions of the auditor are already included in the report of the auditor, which is already included in the annual report.

 The Board of Directors holds the opinion that the overall internal control system of the company is satisfactory 
and able to reasonable give confiffiidence that the ffiifinancial statements of Better World Green PCL and the consolidated 
ffiifinancial statements of Better World Green PCL and its subsidiaries for the year ending 31 December 2018 are correct 
and reliable in compliance with generally accepted accounting standards as well as relevant laws and regulations.
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Independent Auditor's Report
 I have audited the financial statements of Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries, which 
comprise the consolidated and separate statements of financial position and as at December 31, 2018, and the related 
consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the 
year then ended, and notes to the consolidated ffiifinancial statements, including a summary of signififfiicant accounting policies.
 In my opinion, the consolidated and separate fiffiinancial statements referred to above present fairly, in all material 
respects, the fiffiinancial position of Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31,2018, 
their fiffiinancial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards 
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements 
section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants 
issued by the Federation of Accounting Professions that is relevant to my audit of the consolidated fiffiinancial statements, 
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have 
obtained is sufffiificient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
 Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most signififfiicance in my audit 
of the consolidated and separate fiffiinancial statements of the current period. These matters were addressed in the context 
of my audit of the consolidated and separate fiffiinancial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and 
I do not provide a separate opinion on these matters. 

Allowance for doubtful account
Risk
 The adequacy of the allowance for doubtful accounts is important so much for management’s judgment. The unrecoverable 
amount of receivable is a process that involves uncertainties and need to use assumptions and factors such as the ffiifinancial 
status of the debtor, payment history of receivable. The difference of assumptions for the calculation may be the amount 
of allowance for doubtful accounts also differ signififfiicantly. 

Risk Responses of Auditor
 My audit procedures responded to the risk referred to above are as follows: Evaluated the effectiveness of the 
control system and the calculation of the allowance for doubtful accounts based on the individual debtor, evaluated the 
effectiveness of internal controls regarding dunning process, the assumptions for the calculation test of the allowance for 
doubtful accounts, I assessed also the repayment of receivable, included testing amounts to be paid after the end of the 
period.
 The results of the above tests that cause to believe that the management has recorded an allowance for doubtful 
accounts be adequate and appropriate.

Report of the Independent Certified Public Accountants
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Revenue recognition for construction contract
 The Company has revenues from construction services for the year ended December 31, 2018, of Baht 232.39 
million. Revenue recognition for construction services requires signififfiicant judgment and estimates to assess the appropriateness 
assessment of revenue relating to construction services under the contract. The Company’s revenues are recognized based 
on the percentage of completion. Such revenues from construction services are material and have a signififfiaicant impact 
to related accounting transactions including earned revenues not yet billed, receipts in excess of contracted work in progress, 
and costs of construction. The percentage of completion requires management’s judgment and continuous review of estimated 
revenues and cost budget throughout the construction periods and the estimate needs to be adjusted as necessary.
 The Company disclosed accounting policies for revenue recognition for construction in Note 3.3.3 to fiffiinancial statements. 
I have done assessing and testing the effectiveness of the internal controls put in place by the Company over the procurement 
process, the estimation of project costs and revisions thereto, the recognition of revenue and the estimation of percentage of 
work completion, inquiring the responsible person. 
 In addition, I have examined the construction contracts made with customers:
 • Send a letter for confirming the amount that is collected in each period with the customer directly.
 • Read the construction contracts to consider revenue recognition, 
 • Made enquiry of responsible executives, gained an understanding of the Company’s process to assess the percentage 
of completion and cost estimates for projects, checked estimates of project costs to the project budget approved by the 
authority, sampling tested with relevant documents, checked actual costs against supporting documents, tested the calculation 
of the percentage of completion based on actual construction costs incurred. In addition, reviewing the reasons for supporting 
the conclusions that the management has achieved from the comparison between the success stages of the work assessed 
by the project manager and the completion of the work resulting from the actual costs incurred and requesting a written 
certificate from the project manager.
 • Check the accounting records related to the income from construction accounts which are recorded through 
general journals to fiffiind irregularities in recording such items.
 • Visit project and ask the progress of the project from the supervisor engineer to compare and evaluate the 
reasonableness of the completion of the construction work in order to compare with the success rate of the work according 
to the accounting method.
 • Considering the disclosure of information about the criteria for revenue recognition from construction

Other Information
 Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in 
annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report 
of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
 My opinion on the fiffiinancial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance 
conclusion thereon. In connection with my audit of the fiffiinancial statements, my responsibility is to read the other information 
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the fiffiinancial statements or my knowledge 
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
 When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required 
to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate Financial Statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated fiffiinancial statements in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary 
to enable the preparation of consolidated fiffiinancial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 In preparing the consolidated fiffiinancial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s fiffiinancial reporting process.
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(Mr. Jirote Sirirorote)

Certified Public Accountant (Thailand) No. 5113

Karin Audit Company Limited

February 27, 2019

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate ffiifinancial statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes 
my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance 
with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated fiffiinancial statements.
 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. I also:
 • Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate fiffiinancial statements, whether 
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is suffiffiicient 
and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or 
the override of internal control. 
 • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management.
 • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based 
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast signififfiicant 
doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required 
to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures 
are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 • Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate ffiifinancial statements, 
including the disclosures, and whether the consolidated fiffiinancial statements represent the underlying transactions and events 
in a manner that achieves fair presentation.
 • Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the ffiifinancial information of the entities or business activities 
within the Group to express an opinion on the consolidated fiffiinancial statements. I am responsible for the direction, supervision 
and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of 
the audit and signififfiicfiant audit fiffiindings, including any signififfiicant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements 
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought 
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most 
signififfiicance in the audit of the consolidated fiffiinancial statements of the current period and are therefore the key audit matters. 
I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, 
in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse 
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest beneffiifits of such communication.
 The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mr. Jirote Sirirorote.
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 Company Name   : Better World Green Public Company Limited

 Stock Symbol   :  BWG

 Company Registration No  : Bor. Mor.Jor. 01075748000161

 Type of Business Operations  : Engaged in the business of industrial waste management by

      treatment, disposal and recycling waste-to-energy.

 Registered Shares  : Registered Shares :  1,184,236,157.25  baht  

      Paid Registered Shares :  958,029,378.00  baht  

      Value per share  :   0.25  baht

 Accounting Period  : 1 January – 31 December

 Website    : www.betterworldgreen.com

 Facebook   : BWG-Better World Green

 Line ID    : @bwgcenter

 Main Office Location  : 488  Soi Ladprao 130 (mahatthai 2), 

      Ladprao Rd., Klongchan,  Bangkapi District, 

      Bangkok 10240, Thailand.

      Telephone    02 012 7888   Fax   02 012b 7889

 Location of the Industrial Waste  : 140, Village 8,  Huaeyhang  Sub-district, Kaengkoy District,

Management Center- Saraburi Center  Saraburi Province 18110 

      Telephone   03-623-7540-2  Fax:  03-623-7544 

Company Information
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Affiliate:

Better Waste Care Co., Ltd.  (BWC)
An agent in procuring industrial waste for

the waste-to-energy process.

Better World Transport Co., Ltd. (BWT)
Engaged in the business of transportation vehicles

for every type industrial waste.

Earth Tech Environment Co., Ltd. (ETC)
Produces and distributes electricity.

Akkhie Prakarn Public Co., Ltd. (AKP) 
Provides industrial waste disposal services by incineration in an industrial waste furnace 

Be Green Development Co.,Ltd.  (BGD)
To operate in property development, buy and sale of 

 real estate for industrial plant or commercial business focusing on

   industrial estates or similar  characteristic

Better Me Co.,Ltd. (BME)
To operate as a broker and / or agent. In addition to the treatment of industrial waste 

and hazardous or non-hazardous. Both solid and liquid. Analysis of industrial waste, 

transport or other services involved.
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Regulator    : Securities and Exchange Commission, Thailand 

      333/3 Viphavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok  

      10900, Thailand 

      Tel. 02 695 9999 Fax. 02 695 9660 

  

Securities Registrar   : The Stock Exchange of Thailand 

      93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand  

      Tel. 02 009 9000 Fax. 02 009 9991 

Securities Registration     : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

      93 The Stock Exchange of Thailand Building, 

      Rachadapisek Road,  Dindaeng, Dindaeng,

      Bangkok 10400, Thailand

      Tel:  02-009-9388  Fax: 02-009-9476

Audit     : Garin Audit Co., Ltd.,  

      Boonmitra Building, 6th Floor  Room B. 

      138 Silom Rd. Bangrak  Bangkok 10500, Thailand    

          Tel. 02-634-2484-6 Fax.02-634-2668

Legal Advisor    : Ruamthama Law Office Co.,LTd. 

           85  Moo2  Sutthisan Rd., Huaykwang Sud-District.,Huaykwang  

      Sud-District., Bangkok 10310, Thailand 

      Tel. 02-694-3323 - 4 Fax. 02-694-3349

Others       •  Investor support

      •  Reporting losses of share certificates  

      •  Shareholders’  information change  

Contact     : Issuer Service Unit Thailand Securities Depository Limited

      93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,

       Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

      Tel. 0-2009-9000   Fax. 0-2009-9991

Information on Reference Persons
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ไปแยกลำสาลี

อาคาร BETTER GROUP
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ที่ทำการไปรษณีวังทองหลาง
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Lotus express

Lotus บางกะป
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BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED
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BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED
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BETTER  WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

140 Moo 8,  Huai Haeng, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110

Tel : 036 -231- 402      FAX 036 -231- 412

Head O�ce    BETTER  WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

488 Soi Laproa,  Khlong Chan Sub District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 Thailand.

Tel : 02 021 7888 
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