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สารจากประธานกรรมการ
และเจาหนาท่ีบร�หาร

 กวา 2 ทศวรรษ ของการดำเนินงาน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)ในป 2562 นับเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปน

ผลจากภายใน หรือ ภายนอก ดวยประสบการณ และวิสัยทัศนท่ีจะเปน “ผูนำดานการบริหารและจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร” ยังคงทำให

บริษัทฯ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และปรับตัวใหทันตอความทาทายตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามการทำให

ธุรกิจเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง จำเปนตองเพิ่มภูมิคุมกันให BWG “เปนองคกรแหงความภาคภูมิใจ เนนความโปรงใส สูความยั่งยืน” โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน พรอมสงเสริมการขับเคล่ือนสอดรับกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ เพ่ือประโยชนขององคกร

และสังคมทุกภาคสวนตั้งแตระดับชุมชน สังคม และประเทศ  

  นอกจากนี้ BWG ไดนำแนวคิด Circular Economy สรางคุณคารวมกัน (CREATING SHARED VALUE:CSV) โดยใหความสำคัญกับการ

ดำเนินธุรกิจที่สามารถสงมอบคุณคาใหกับองคกร สังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมกับสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT) โดยมีความมุงหวังท่ีจะเปนองคกรท่ีสามารถสงมอบคุณคาอยางสมดุลตลอดจนหวงโซอุปทาน ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังสรางเครือขายสูกลุมบริษัท อาทิเชน โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้ จากการปนเปอนสารตะกั่ว  โครงการผลิตและ

จัดจำหนายกระแสไฟฟาขนาด 7 เมกะวัตตของบริษัท รีคัฟเวอรรี่ เฮาส จำกัด เมื่อไตรมาสที่ 3 และโครงการผลิตและจัดจำหนายกระแสไฟฟา

ขนาด 4 เมกะวัตตของบริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด ที่กำหนดการจายไฟฟาเชิงพาณิยชเมื่อไตรมาสที่ 4 ป 2562 และนอกจากนี้ยังมี

โครงการตอเนื่องที่จะแลวเสร็จในไตรมาส 2 ป 2563 คือโครงการผลิตเชื้อเพลิง RDF และ Circular Economy Water Management Project 

ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่เปนอัตรายและไมเปนอันตราย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูง 

สามารถลดอัตราการใชทรัพยากร ชวยลดการปลอยฝุนละอองขนาดเล็กที่เปนปญหาของประเทศ ลดมลพิษจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

จากการเผาและจัดทำการวัดปริมาณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (CARBON CREDIT) และยังใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และการสรางองคความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม สงเสริมและผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนองคกรดวยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย และตั้งเปาหมายสรางความมั่นคงดาน

พลังงานในระดับประเทศพรอมพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท้ังระยะส้ันระยะกลางและระยะยาวเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน โดยนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในดานความมุงม่ัน ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุน

การลดกาซเรือนกระจกของประเทศ โดยในเบ้ืองตนมีการต้ังเปาหมายท่ีจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกรอยละ 5 มีการควบคุมความเขมขนของการ

ปลอยกาซเรือนกระจกผนวกการวิเคราะหความเส่ียงและโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเขากับการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองคกร 

        จากการดำเนินงานท่ีผานมา เรามีความมุงม่ันในการสรางสรรคการดำเนินงานดานตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน ตลอดจนการ

           ปรับปรุงการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR in Process) ใหสอดคลองตอมาตรฐานสากล 

        สุดทายน้ีกระผมขอแสดงความขอบคุณในความทุมเท มุงม่ันต้ังใจท่ีบุคลากรในทุกระดับและทุกคนแสดงความรับผิดชอบ

           ตอสังคม ตลอดจนการไดรับโอกาสและความปรารถนาดี การเกื้อกูลตอกันและกันจากผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ

           ดวยดีเสมอมา บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นการดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ

              สิ่งแวดลอมใหเติบโตไดอยางยั่งยืนสืบไป

นพ.ดร.ว�ชาญ  ว�ทยาศัย

ประธานกรรมการ

นายสุวัฒน  เหลืองว�ร�ยะ

ประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการ
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Messages from the Chairman
and the Chief Executive Officer 

 In over two decades of Better World Green PLC’s work, 2019 marked a year of change in terms of internal and external effect. 

With the company’s experience and vision to become “a leader in the field of one-stop industrial waste management”, the company 

continues to improve and adapt to economic, social and environmental challenges. However, for the business to continue with stable 

growth, BWG needs to have added immunity as “a proud organization with an emphasis on transparency leading to sustainability” by 

adhering to corporate governance in working and promoting a drive to support sustainable development goals of the United Nations 

for the benefit of the organization and all sectors of society at the community, social and national levels.

  Furthermore, BWG used the circular economy concept to create shared values (CSV) by prioritizing business operations 

capable of delivering value for the organization, society and the environment while building stakeholder engagement at the same time. 

The company hopes to become an organization capable of delivering balanced value throughout the supply chain with coverage of 

three dimensions consisting of the economic, social and environmental dimensions. In addition, the company built networks with 

company groups such as in the project to restore the Klity stream from lead contamination. Moreover, the company had the 7-megawatt 

electricity generation and distribution project of Recovery House Co., Ltd. in Quarter 3 and the 4-megawatt electricity generation and 

distribution project of Eva Grand Energy Co., Ltd., which was scheduled to begin commercial electricity distribution in Quarter 4 of  2019. 

Furthermore, the company has ongoing projects that will be completed in Quarter 2 of 2020 such as the RDF fuel production project and the 

Circular Economy Water Management Project at Saharattana Nakhon Industrial Estate, Phra Nakhon Sri Ayutthaya.

 In the area of society and the environment, the company’s management of hazardous and non-hazardous disused 

materials for high safety was able to reduce resource consumption, reduce emissions of small dust particles which are a national 

problem, reduce pollution from carbon dioxide emissions caused by burning and measure carbon credits. Moreover, the company 

recognizes the importance of human resource development and creates technological knowledge and innovation in order to be able to 

create sustainable self-dependence based on environmentally friendly production and consumption, promote and push for innovative 

organizations based on Thailand’s principles. In addition, the company made a goal to build energy security at the national level 

along with developing short-term, medium-term and long-term competitive capacity for sustainable growth. Digital technology is 

used to modify current work processes to increase efficiency in the area of determination, response to climate change and support 

for the country to reduce greenhouse gas emissions. Initially, the company made a goal to reduce greenhouse gas emissions 

by 5 percent, control greenhouse gas emission concentrations and combine risk analysis and opportunities from climate change 

with risk management at the organization level.

 From our past performance, we are determined to create and improve work in addition to improving CSR in process 

to be consistent with international standards. In closing, I would like to thank personnel at every level and every person for their 

dedication toward corporate social responsibility including opportunities, good wishes and support from major stakeholders. 

The company will adhere to work under governance principles with responsibility to the environment for sustainable growth.
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adhering to corporate governance in working and promoting a drive to support sustainable development goals of the United Nations

Furthermore, BWG used the circular economy concept to create shared values (CSV) by prioritizing business operations

capable of delivering value for the organization, society and the environment while building stakeholder engagement at the same time.

The company hopes to become an organization capable of delivering balanced value throughout the supply chain with coverage of

 dimensions consisting of the economic, social and environmental dimensions. In addition, the company built networks with

company groups such as in the project to restore the Klity stream from lead contamination. Moreover, the company had the 7-megawatt

and the 4-megawatt electricity generation and 

distribution project of Eva Grand Energy Co., Ltd., which was scheduled to begin commercial electricity distribution in Quarter 4 of  2019. 
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recognizes the importance of human resource development and creates technological knowledge and innovation in order to be able to

create sustainable self-dependence based on environmentally friendly production and consumption, promote and push for innovative
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with risk management at the organization level.
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to be consistent with international standards. In closing, I would like to thank personnel at every level and every person for their
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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

227.75

77.26

90.13

469.62

351.38

62.37

233.99

0.042

3,832,117,512

1,770.99

108.80

1,879.79

1,349.21

105.48

1,454.69

425.10

25.26

450.37

92.45

153.76

73.93

93.89

414.02

36.34

19.55

(20.63)

(0.005)

3,832,118,311

2560
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อัตราสวนทางการเง�น

อัตราการเติบโต

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 

อัตรากำไรขั้นตน 

อัตรากำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

เทา

เทา

เทา

%

%

%

%

1.99

0.61

0.38

37.14

12.37

8.16

7.71

1.43

0.77

0.43

32.86

9.47

7.28

6.91

0.87

1.05

0.51

22.61

(1.08)

(0.65)

1.84

(หนวย : ลานบาท)

หนวย 2560 2561 2562

สินทรัพย

หนี้สิน

สวนของผูถือหุน

รายได  

%

%

%

%

9.49

16.99

5.37

12.04

14.25

30.00

4.65

20.70

7.96

27.99

(7.22)

(22.88)

หนวย 2560 2561 2562

(หนวย : เปอรเซนต)
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เราหวงใยทุกช�ว�ตและสิ่งแวดลอม
We are Concerned…for all Beings and Environment

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

“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”

ตอประเทศ : จะสรางความเปนมาตรฐาน และความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม

ใหแกประเทศ

Country : Will create a standard And environmental sustainability 

for the country

ตอสังคมชุมชน : จะมีสวนรวมในการพัฒนาว�ถีช�ว�ตความเปนอยูของชุมชน

ใหมั่นคง และพรอมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนตอชุมชนใน

ทุกๆ ดาน 

Community and Society : Will participate in the development of a stable life for the 

community and ready to support activities that are beneficial to the community in all aspects.

ตอภาครัฐ : จะดำเนินงานภายใตการหลักเกณฑขอกำหนดตามกฎหมายพรอมทั้งสนับสนุนนโยบาย

การจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอยางถูกว�ธ�

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

policies on pollution and hazardous waste correctly.
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ใสใจลูกคา  Customer Care

มีว�นัยถวนหนา  Universal Discipline

พัฒนาทีมงาน  Team Development

รอบคอบเร�่องคุณภาพ  Meticulous Quality

เช�่ยวชาญรับผิดชอบ Expert Responsibility

ตอผูถือหุน : จะดำเนินธุรกิจดวยคุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดและพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพเพ่ือผลตอบแทนที่ดี 

และเติบโตอยางตอเนื่อง

Shareholder : : Will conduct business with integrity, transparency and accountability and ready to develop 

the potential for good returns and continuously growing.

             ตอลูกคา : จะสรางความเช�่อมั่น และความพึงพอในแกลูกคาดวยระบบการใหบร�การที่ไดมาตรฐานสากล

   ตลอดจนอัตราคาบร�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 : จะดำเนินธุรกิจดวยความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดี  

           และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม พรอมท่ีจะแบงปนประสบการณเพ่ือพัฒนา

                ศักยภาพ และเสร�มสรางระบบมาตรฐานใหกับประเทศ

                  Business Partners : Building trustworthy relationship and developing  

    fair business practices and solutions, while achieving continuous 

      improvement and operational excellence.

       ตอพนักงาน : จะสนับสนุนและสงเสร�มความสามารถของพนักงาน

         ในองคกรอยางตอเน่ือง และองคกรพรอมท่ีจะธำรงไวซ�ง่ความเปนธรรม 

           ในความรับผิดชอบตออาช�วอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

          ดวยความเทาเทียม

          Employees : Will continuously support and enhance the ability 

           of the employees in the organization. And the organization  

          is ready to uphold justice In responsibility to Occupational  

          health and safety of employees with equality.
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เปาหมาย และกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน

การเติบโตอยางยั่งยืน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลสังคม
ความมั่นคงทางการเงินและ

การบริการที่เปนเลิศ
การยอมรับในแนวทาง

การดำเนินธุรกิจ
ความโปรงใส

ในการดำเนินธุรกิจ
ความยั่งยืนดานพลังงานและ
สภาพแวดลอมที่ดีของสังคม

- บริการท่ีมีคุณภาพและ

ตามสัญญาใหกับลูกคา

- สรางรายไดสม่ำเสมอ

และผลตอบแทนที่

สมเหตุสมผลแกผูถือหุน

- การบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงในทุกมิติ

- แสวงหาความรวมมือ

ธุรกิจระยะยาวกับผูมีสวน

ไดเสียท่ีดำเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบ

- สรางนวัตกรรมดาน

พลังงานใหกับประเทศ 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย 

สงเสริมความเทาเทียม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

- ดูแลความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของพนักงาน

และผูมีสวนไดเสีย

- สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน

และสังคม

- การส่ือสารและเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอ

เทาเทียมและท่ัวถึง

- ปฏิบัติตามมาตรการ

ทางกฎหมายตลอดจน 

ขอกำหนดดานส่ิงแวดลอม

ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

- ประเมินผลกระทบและ

กำหนดแนวทางบริหาร

จัดการความเส่ียง

- เพิ่มและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต

เพื่อลดการใชเชื้อเพลิง 

พลังงานและทรัพยากร

อื่นๆ

- ประยุกตใชมาตรฐานสากล

เพ่ือยกระดับระบบจัดการ

สิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น

- 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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กรอบแนวคิดดานการพัฒนาความยั่งยืน

 บริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว

ในแตละดาน ซึ่งจะนำไปสูความยั่งยืนขององคกรไดในที่สุด ในป 2562 ประเด็นสำคัญในแตละมิติ และแนวทางการดำเนินงาน สรุปไดดังนี้

เปาหมาย

ประเด็นสำคัญ

แนวทางดำเนินงาน

สรางมูลคาองคกรใหเติบโตและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

• การกำหนดกลยุทธและกำหนดเปาหมายองคกร

• การบริหารประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการลูกคา

• การบริหารจัดการคูคา (ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย)

• การบริหารหวงโซอุปทานและพันธมิตรธุรกิจแบบระยะยาว

• การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรและระดับโครงการ

• แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ รวมท้ังบริหารประสิทธิภาพการสรางรายไดของสินทรัพยเพ่ือสราง

  ผลตอบแทนผูถือหุน และคุณคารวมในหวงโซธุรกิจควบคูกันไป

• มุงเนนการสรางความสัมพันธแบบพันธมิตรระยะยาวกับคูคาท่ีอยูในหวงโซอุปทาน เพ่ือความสามารถ

  ในการแขงขันที่แข็งแกรง

• วางมาตรฐานการคัดเลือกคูคาและการจัดซ้ือจัดจางบนหลักการโปรงใส ตรวจสอบได และเทาเทียม

• ประเมินความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล และกำหนดมาตรการปองกัน

   และลดความเสี่ยงนั้น

• ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ คำนึงถึงประเด็นความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และสังคม

ดานเศรษฐกิจ

เปาหมาย

ประเด็นสำคัญ

แนวทางดำเนินงาน

สรางความไววางใจและการยอมรับของผูมีสวนไดเสีย

• การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม

• การดูแลชุมชนและสังคม

• การเคารพตอสิทธิมนุษยชน

• การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีในการทำงาน ของพนักงานและคูคา

• การพัฒนาขีดความสามารถองคกรและความผูกพันของพนักงาน

• เปดกวาง รับฟง และสรางความสัมพันธอยางสม่ำเสมอกับผูมีสวนไดเสีย ดวยความโปรงใส จริงใจ   

  และเทาเทียม

• เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยของทุกคน และยอมรับความแตกตางในคานิยม ความเช่ือ ศาสนา    

  วัฒนธรรม ประเพณีของแตละชุมชนและสังคม

• กำหนดมาตรการความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีทำงานเพ่ือปองกันความสูญเสีย

  และอุบัติเหตุที่สงผลตอพนักงาน ผูรับเหมา ชุมชนที่อยูรอบขาง และธุรกิจของบริษัทฯ

• สรางเสริมบรรยากาศการทำงานที่สมดุลระหวางงานกับชีวิต พรอมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  บุคลากรแบบคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ใหเกิดความมั่นคงในอาชีพ

• ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ คำนึงถึงประเด็นความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และสังคม

ดานสังคม
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เปาหมาย

ประเด็นสำคัญ

แนวทางดำเนินงาน

ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจใหนอยที่สุด

• การจัดการสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน

• การจัดการน้ำ

• การใชทรัพยากร

• การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกและการปรับตัว

• การจัดการวัสดุเหลือใช

• ศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการครอบคลุมดานอากาศ น้ำ ของเสีย ความหลากหลาย

  ทางชีวภาพ เพื่อกำหนดมาตรการปองกันและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยตองปฏิบัติตามอยาง

  เครงครัด

• คนหาวิธีเพ่ิม/ปรับปรุงประสิทธิภาพ และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังอนุรักษพลังงาน

  ภายในโรงงานและอาคารสำนักงาน เพื่อลดกาซเรือนกระจก

ดานสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

ประเด็นสำคัญ

แนวทางดำเนินงาน

เปนองคกรที่โปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได

• การสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกรและกลุมบริษัทในเครือ

• คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

• วัฒนธรรมความซื่อสัตยและรับผิดชอบ

• การบริหารจัดการองคกร

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และในหวงโซธุรกิจทั้งหมด

• ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการปองกันและควบคุม รวมทั้งติดตามการปฏิบัติ

  ตามมาตรการดังกลาว

• ปรับปรุงกลไกควบคุมภายใน ระเบียบ และขอบังคับบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสถานการณตลอดเวลา

  และจำกัดความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลใหเหลือนอยที่สุด

• ปลูกฝงคานิยมองคกรท่ีมุงเนนคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย และรับผิดชอบผานกลไกกระบวนการ

  ทำงานและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ

• ปฏิบัติกับพนักงาน และผูมีสวนไดเสียดวยความเทาเทียมและเปนธรรม ไมกระทำการใดที่เปนการ

  ลวงละเมิดและเลือกปฏิบัติ

ดานธรรมาภิบาล
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นโยบายการจายเง�นปนผล

 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50 

ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท รวมถึงเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด 

หากไมมีเหตุจำเปนอ่ืนใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการตางๆ ในอนาคต และหากการจายเงินปนผลน้ันจะมีผลกระทบตอการดำเนินงาน

ปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ นโยบายการจายปนผลน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

เพื่อพิจารณาอนุมัติในแตละป 

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท)

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละของกำไรสุทธิ 

หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย)

จำนวนเงินปนผลที่จาย (บาท)

0.029  

50.54

111,128,082.04  

00.043

50.37

164,775,781.00

0.023

58.20

88,138,702.78

(หนวย : ลานบาท)

มูลคาที่ตราไว 0.25 บาท (2558-2560)

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท 2559 2560 2561
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

เปดบาน BWG

 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ผู ใหบริการดานการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการบำบัด กำจัดและนำกลับมา

ใชประโยชนใหมดานพลังงานอยางครบวงจร กอตั้งขึ้นโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2555 ซ่ึงสามารถตอบโจทยการบริหารจัดการกากไดอยางครบวงจร

 ผู ใหบริการดานการบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมอยางครบวงจรทั้งการ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน

ดำเนินกิจการมากวา 2 ทศวรรษ  ดวยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและยังขยายหวงโซอุปทานจากธุรกิจตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสราง

ความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ 

เลขที่ 488 ซ.ลาดพราว130 

(มหาดไทย 2) 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240

ใหบริการปรับคุณภาพของเสียรวมและรับฝง

กลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

ที่เปนอันตรายและบำบัดน้ำเสียรวม

ใหบริการคัดแยกและรับฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย

ปรับคุณภาพวัสดุท่ีไมใชแลวเพ่ือเปนเช้ือเพลิง

ทดแทนและวัตถุดิบทดแทนและผลิตเช้ือเพลิง

ขยะอุตสาหกรรมเพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับ

ผลิตกระแสไฟฟา

1,184,014,248.75    บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระ

   958,029,725.00   บาท

มูลคาที่ตราไว

0.25  บาทตอหุน

เลขที่ 140 หมู 8 

ตำบลหวยแหง  

อำเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี 18110

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ

23 กรกฎาคม                 

พ.ศ.2540

BWG

สำนักงานใหญ

ลำดับที่ 101 ลำดับที่ 105 ลำดับที่ 106

จดทะเบียนกอตั้ง ช�่อในตลาดหุน
ทุนจดทะเบียน

 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

ศูนยบร�หารและจัด 
การกากอุตสาหกรรม
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บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน) “BWG”

 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำชะกากอุตสาหกรรม ออกแบบใหเปนระบบ

บำบัดรวมกัน (Combine System) ระหวางการบำบัดทางเคมีและชีวภาพและ

ยังเพิ่มประสิทธิภาพดวยระบบ RO (Reverse Osmosis)ในการบำบัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

 ผานการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 และขึ้นทะเบียนหอง

วิเคราะหของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห

องคประกอบของกากอุตสาหกรรมทั้งของแข็งและของเหลวดวยการวิเคราะห

ที่ทันสมัยและแมนยำตามมาตรฐานสากล

ระบบหองปฏิบัติการว�เคราะห

      ระบบหลุมฝงกลบทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่ไมเปนอันตราย

และกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตราย (Secured & SanitaryLandfill) 

ที่มีการจัดสรรพื้นที่อยางชัดเจนเพื่อการจัดการที่เหมาะสม

ระบบฝงกลบ

กากอุตสาหกรรม
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         ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใชประโยชน 

โดยผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑทดแทนเชื้อเพลิง” “Refuse 

Derived Fuel” (RDF) ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีคาความรอน (Heating 

Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแนน เหมาะสมในการใชเปน

เช้ือเพลิง ปอนหมอไอน้ำมีองคประกอบทางเคมีและกายภาพท่ีเหมาะสม

แกการนำไปใชผลิตไฟฟา หรือความรอน

ระบบคัดแยกบร�ษัทฯ สามารถรองรับไดท้ังท่ีเปนของเสียอันตราย

และไมเปนอันตราย พรอมทั้งสามารถแปรรูปกากอุตสาหกรรม

เพื่อใชประโยชนดานพลังงาน

ระบบการปรับเสถียรและการฝงกลบ

สิ่งปฏิกูลหร�อวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย
      ระบบปรับเสถียรลดความเปนพิษของส่ิงปฏิกูลฯ แตละชนิดกอนจะนำ

ไปยังพื้นที่ของการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) เปนแบบ 

Area &Trench
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บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด   “BWC”

บร�ษัท เบตเตอร  ทรานสปอรต จำกัด “BWT”

บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP”

 นอกจากนี้บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)  ยังสรางคุณคารวมทางธุรกิจใหกับกลุมบริษัทในเครือเพื่อเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคลองกับกลยุทธ ทางธุรกิจขององคกร โดยคำนึงถึงการรักษาคุณคาทางธุรกิจ (Value Protection) การพัฒนาคุณคา

ทางธุรกิจ (Value Enhancement ) และการสรางคุณคาท่ีย่ังยืน(Sustainable Value Creation) เพ่ือสรางผลประกอบการท่ีดีพรอมท้ังสรางคุณคาใหกับ

ชุมชนสังคมและดูแลสิ่งแวดลอม

           ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม เพื่อทำเช�้อเพลิงผสม

จากของเหลวท่ีมีคาพลังงานความรอนและสารละลายเคมีท่ีผานการใชงาน,

สารเคมีจำพวกกรดและดางที่ไมใชแลวมาผานกรรมว�ธ�ทางอุตสาหกรรม

เพื่อนำกลับมาใชใหม

           จัดเก็บส่ิงปฏิกูลท่ีไมใชแลว โดยออกแบบพิเศษใหเหมาะสมกับวัสดุ

หร�อสิ่งปฏิกูลแตละประเภทพรอมติดตั้งระบบ GPS เพื่อควบคุมการขนสง 

และทีมงานฉุกเฉินคอยใหความชวยเหลือระหวางขนสง

          ระบบการเผาทำลายส่ิงปฏิกูลฯ ดวยเตาเผาอุณหภูมิสูงและเทคโนโลยี

กำจัดมลพิษท่ีทันสมัย

บร�ษัท บี กร�น ดีเวลลอปเมนท จำกัด “BE Green”

          ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,ซ�้อ-ขายอสังหาร�มทรัพยเพื่อ

ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคม

อุตสาหกรรมและในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด “BME”

          ใหบร�การเปนนายหนาและหร�อตัวแทน ในการใหบร�การรับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมอันตรายและหร�อไมอันตราย ท้ังท่ีเปนของแข็งและหร�อของเหลว

การว�เคราะหกากอุตสาหกรรม การขนสงหร�อการบร�การอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
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บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน) “ETC”

          ใหบร�การผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา ภายใตโครงการ ผลิตและ

จัดจำหนายกระแสไฟฟา 9.4 เมกะวัตต จากวัสดุอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวที่

ไมเปนอันตราย

บร�ษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด “AVA”

          ใหบร�การผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา ขนาด 4.0 เมกาวัตต ตั้งอยูที่ 

นิคมพิจ�ตรตอนลาง จังหวัดพิจ�ตร เร�ม่จำหนายกระแสไฟฟาเช�งพาณิชย (COD) 

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บร�ษัท ร�คัฟเวอรร�่ จำกัด “RH”  

          ผลิตและจัดจำหนายกระแสไฟฟา ขนาด 7.0 เมกะวัตต ต้ังอยูท่ีนิคม

นครหลวง จังหวัดพระนครศร�อยุธยา เร�ม่จำหนายกระแสไฟฟาเช�งพาณิชย

(COD) ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562   
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
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ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับโรงงานตางๆ ใน 

“โครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม”

เสวนา “Circular Economy” ใหความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ ในจังหวัดระยองและชลบุรีภายใต 

หัวขอ “Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน” 

ผานการตออายุการรับรองโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 

จำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ภายใตกลุมบริษัทในเครือ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด (“RH”) จาก

ขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 7.0 เมกกะวัตต โดยตั้งอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ตำบล

บางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแต

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562   

ลงนามบันทึกขอตกลง วาดวยความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได ระหวาง 

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด 

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด และ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด

จัดงานประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจำป 2562 แจงติอนุมัติแผนการนำหุนของบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท 

จำกัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย/ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

(Spin-off) (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

จำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ภายใตกลุมบริษัทในเครือ บริษัท เอวาแกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด (“AVA”) 

จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต โดยตั้งอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง

ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา การไฟฟา  สวนภูมิภาค ตั้งแต

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

บันทึกขอตกลงความรวมมือสงเสริมสนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาระหวางสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการผลิต 

สงเสริมพัฒนากำลังคนศึกษาพัฒนาความรูกลุมอาชีพพลังงานดานนวัตกรรมจากพลังงานทดแทน
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2560256025602560256025602560256025602560256025602560256025602560
รวมลงนามกับกรมควบคุมมลพิษ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการ “โครงการฟนฟูลำหวย คลิตี้จากการปนเปอน

สารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะเวลา 1,000 วัน)

รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ภายใต “โครงการยกระดับผูประกอบการการจัดการของเสีย 

ประจำป 2560” รวมกันกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “โครงการคืนมือถือเกา สรางบุญ สรางชาติ” 

รวมกันระหวาง กรมควบคุมมลพิษ 

รวมลงนามกับกรมควบคุมมลพิษ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการ “โครงการฟนฟูลำหวย คลิตี้จากการปนเปอน

สารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะเวลา 1,000 วัน)

รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการเขารวมโครงการ “ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยก

รีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส”  รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดตั้งบริษัทยอย “บริษัท เบตเตอร มี จำกัด”  เพื่อประกอบกิจการเปนนายหนาและ/หรือตัวแทนในการ

ใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รวมเปนสวนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการมีสวนรวมทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน ชวยเหลือสังคม  ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ดวยหัวใจ"

ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือปา

เปดตัวโครงการ "ศูนยการเรียนรูชุมชน ตามรอยศาสตรพระราชา" (หญาแฝกกำแพง สรางชีวิต) เพื่อสงเสริม

ใหความรูและรณรงคใหมีการใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ พรอมทั้งสงเสริมอาชีพ

ใหคนในชุมชนไดมีรายไดจากการปลูกหญาแฝก และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางชุมชน บริษัทและสิ่งแวดลอม

ลงนามบันทึกขอตกลง วาดวยความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปรงใส 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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ผลการดำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



ดานการบร�การ

 ป 2562 บริษัทฯ มีความผันผวนภายใตเงื่อนไขขอจำกัดดานเศรษฐกิจ และยังมีการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สงผลใหบริหารจัดการ 

จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

  การตลาด บริษัทฯ ได ใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 422,609 ตัน คิดเปนรายไดที่ไดรับ 1,024.67 ลานบาท แบงออกเปน

การใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย 274,945 ตัน และกากอุตสาหกรรมไมอันตราย 147,664 ตัน  โดยแบงออกเปนระบบการจัดการ ดังนี้

147,664  ตัน

64,047  ตัน

189,587  ตัน

การฝงกลบ

การปรับเสถียรและฝงกลบ

การบำบัดน้ำเสีย

การใชประโยชน
ในรูปแบบพลังงานทดแทน

21,311  ตัน

189,587  ตัน

การบำบัดน้ำเสีย
21,311  ตัน

34.94%

44.86

5.04%

ปริมาณกากอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ 2560 - 2562

20,000

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

40,000

2560 2561 2562

60,000

15.16%
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กราฟแสดงประเภทการใหบร�การเปร�ยบเทียบ ป 2560 – 2562 

(หนวย : ลานบาท)

Non-Hazardous

Blending Waste water

Hazardous

25612560 2562

90,501

64,047

79,755

135,365

147,664

182,064

146,265

189,587

171,808

25,418

21,311

29,673
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จำนวนลูกคาที่ใชบร�การแยกตามภูมิภาค ป 2562

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต

1%

4%

29%

63%
2%

1%
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การบร�หารความสัมพันธกับลูกคา
 ลูกคา ถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียสำคัญในหวงโซคุณคาของบริษัทฯ ที่สงผลถึงการเติบโต มั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ 

จึงใหน้ำหนักกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางมาก โดยไดกำหนดแนวปฏิบัติไว ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้

เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคา

และบริการอยางครบถวน ถูกตอง 

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง

จัดระบบและชองทางเพื่อใหลูกคาสามารถ

รองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการเพื่อ

ลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว

มุงมั่นผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

และมีความรับผิดชอบ พรอมยกระดับ

มาตราฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด

กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจง

เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา

ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ 

ที่ไมสุจริตในการคากับลูกคา

รักษาความลับของลูกคาและไมนำ

ความลับของลูกคาไปใชประโยชน

เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
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การสำรวจความพึงพอใจตอการใหบร�การ
 ในป 2562 ดำเนินโครงการการเขาถึงความตองการของลูกคาเพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจ ความตองการหรือความคาดหวังและ

การใหบริการ ประกอบไปดวย 

52.7%

0.3%
0.8%

1.7%

3.1%

41.5%

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต

50.6%
49.4% ในนิคมอุตสาหกรรม

นอกนิคมอุตสาหกรรม
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ความพึงพอใจในการใหบร�การ ป2562

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของเจาหนาที่ฝายบร�หารการตลาด

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ขนสง

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของสวนงานว�ชาการสิ่งแวดลอม

ความพึงพอใจตอการใหบร�การ

ของฝายบัญช�และการเง�น

ภาพรวมของบร�ษัท

87.5% 90.3%

86.4% 90.2%

92.0% 89.3%
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แนวทางการดำเนินงาน

 ขอเสนอแนะและขอรองเรียนของลูกคานับเปนขอมูลที่มีคาและเปนเสียงสะทอนตอคุณภาพการใหบริการของกลุมบริษัท BWGใหสามารถ

นำไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและผู ใชบริการไดอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุมบริษัท BWG จะมีการติดตอกลับลูกคาทุกครั้ง

 เพื่อแจงความคืบหนาในการแกไขปญหา โดยชองทางในการรับฟงขอคิดเห็นไดจัดใหมีชองทางที่หลากหลาย สำหรับอำนวยความสะดวก

ตอลูกคาและผู ใชบริการ ไดแก อีเมล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต

โทรศัพท : 0-2012-7888

โทรสาร : 0-2012-7889

เว็บไซต : http://www.betterworldgreen.com

Facebook : BWG - Better World Green / กำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

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

ID Line : @bwgcenter

การจัดการขอรองเร�ยน (Complaints Management)
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การมีสวนรวมของลูกคา

โครงการ Circular Economy 

for better world

ปลูกปาชายเลน เพื่ออนุรักษ

พื้นที่ปาชายเลนบางปู

ว�ธ�และรูปแบบการมีสวนรวมของลูกคา

 บริษัทฯ และกลุมบริษัทในเครือ จะมีการพบปะเพ่ือหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทำความเขาใจในประเด็นตางๆ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ

ที่เกิดขึ้นในการทำงานรวมกันอยางสม่ำเสมอ เพื่อชวยกันคิด แกไข และปรับปรุงการทำงานใหสามารถตอบสนองความตองการของทั้งสองฝาย

ไดอยางดีที่สุด

การสัมมนา / เสวนา

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมรวมกัน

ลูกคาระดับบริหาร

ลูกคาและคูคา

ลูกคาระดับปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนความคิด แนวทาง Treads

การปรับเปลี่ยนดานอุตสาหกรรม

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีในการทำ

กิจกรรมเพื่อสังคมรวมกัน

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีในการทำ

กิจกรรมเพื่อสังคมรวมกัน

โครงการ Circular Economy for 

Better World

กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาชายเลนบางปู

กิจกรรม Safety

ว�ธ�/รูปแบบ วัตถุประสงค/เปาหมาย การดำเนินงานลูกคา/ ผูมีสวนไดเสีย

กิจกรรม Safety
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การบร�หารนวัตกรรม

การขยายการลงทุน

การพัฒนาพลังงานทดแทน

 ตามแผนยุทธศาสตรการลงทุน  บริษัทฯ ยังคงกำหนดเปาหมายกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนในอีกหลายพ้ืนท่ี เพ่ือขยายฐานธุรกิจดานพลังงาน

เพราะเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของพลังงานทดแทนของโลกและในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

อยางจริงจัง เห็นไดจากทิศทางของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศท่ียังคงสัดสวนกำลังผลิตไฟฟาท่ีมาจากพลังงานทดแทน จึงมองเปนโอกาส

ทางธุรกิจในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ และสนองตอบตอความตองการพลังงานไฟฟาที่สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม 

เปนไปตามเจตนารมณบริษัทฯ ที่จะดำเนินงานเพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้ง แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มี

การสงเสริมการพัฒนาระบบขนสง และการพัฒนาดานระบบการจัดเก็บพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน

 ในป 2562  มีโครงการในกลุมบริษัท BWG ท่ีดำเนินงานอยางตอเน่ือง จำนวน  3  โครงการ

โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้

จากการปนเปอนสารตะกั่ว

RDF เฟส 3

Circular Economy Water 

Management Project

Nakorn Luang Industrial 

Estate Ayutthaya Province

การดำเนินงานโครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว 

จังหวัดกาญจนบุรี” ตามมาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ระยะเวลา 1,000 วัน ตั้งแตวันที่

เริ่มสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึง วันสิ้นสุดสัญญา  

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

กอสรางระบบผลิตเชื้อเพลิง RDF ณ นิคม

อุตสาหกรรมสหรัตนนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำลังการผลิต : 490 ลูกบาศกเมตรตอวัน

1) ทำเช้ือเพลิงผสมจากของเหลวท่ีมีคาพลังงานความรอน 

2) สารละลายเคมีท่ีผานการใชงานแลว,สารเคมีจำพวกกรดและดาง 

ท่ีไมใชแลวมาผานกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพ่ือนำกลับมาใชใหม

- ปจจุบันมีการขยายธุรกิจกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย และ recycle 

ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

423,328,724.40 

700,000,000.00 

500,000,000.00 

โครงการ การลงทุน
(บาท)

ขอมูลโครงการ
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ผลิตกระแสไฟฟานิคม

อุตสาหกรรมนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส 

จำกัด)

ผลิตกระแสไฟฟานิคม

อุตสาหกรรมนิคมอุตสาห

กรรมพิจิตรตอนลาง 

จังหวัดพิจิตร

(บริษัท เอวา แกรนด 

เอ็นเนอรยี่ จำกัด)

- ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค

- ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผานการแปรรูปเปนเช้ือเพลิง RDF (Refuse Derived 

Fuel)

- เร่ิมจำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตวันท่ี 

24 กันยายน พ.ศ. 2562 กำลังการผลิต 7.00 เมกะวัตต

- ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค

- ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผานการแปรรูปเปนเช้ือเพลิง RDF (Refuse Derived 

Fuel)

- เร่ิมจำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD)  ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กำลังการผลิต 4.00 เมกะวัตต

560,000,000.00 

373,830,000.00 

โครงการ ขอมูลโครงการ การลงทุน
(บาท)
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 กลุมบริษัท BWG ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดวยตระหนักและเชื่อมั่นวา การกำกับดูแลกิจการที่ดีสงผลใหกลุมบริษัท 

BWG สามารถเพ่ิมมูลคาและใหผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนในระยะยาว ตลอดจนสรางความเช่ือม่ันใหแกนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

ดังนั้น กลุมบริษัท BWG จึงใหความสำคัญกับการพัฒนาองคกรเพื่อใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ไดแก 

         - สิทธิของผูถือหุน 

         - การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

         - การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 

         - การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

         - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ มุงมั่นในการตอตานและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ 

และสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหารพนักงาน รวมถึงบริษัทยอยไมเขาไปมีสวนรวม

ในการทุจริตคอรรัปชันท้ังทางตรงและทางออมตามท่ีบริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิก

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยจัดใหมีการลงนามบันทึก

ขอตกลงระหวางบริษัทและกลุมบริษัทในเครือเพื่อรวมกันเปนองคกรโปรงใส ขจัดการ

ทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร โดยมีการลงนามระหวาง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด 

(มหาชน) บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด  และยังมีการทบทวนปรับปรุงแกไขคูมือบริหารความเสี่ยง

ดานการทุจริต นโยบาย มาตรการ แนวทางและข้ันตอนปฏิบัติการในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชันของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมออยางนอยปละ 1 คร้ัง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดให

ผูบริหารและพนักงานเปนสวนหนึ่งในการแสดงพลังเพื่อขับเคลื่อนประเทศเนื่องในวัน

ตอตานคอรรัปชั่นป 2562 ในงาน “รวมพลัง อาสาสูโกง” ที่จัดขึ้นโดยองคกรตอตาน

คอรรัปช่ันแหงประเทศไทย (ACT) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พรอม 

ต้ังปณิธานเดินหนาสานตอโครงการ “Better Group We Can Do Together” เพ่ือเปนอีกหน่ึง

กำลังที่รวมขับเคลื่อนประเทศและเดินหนาเปนองคกรโปรงใสตอไป พรอมใชนโยบาย 

“งดรับของขวัญ ของกำนัล” (No Gift Policy) จากผูเกี่ยวของทางธุรกิจในทุกเทศกาล 

เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมเรียกรองหรือหวังผล

ประโยชนตอบแทนใดๆ จากคูคา รวมถึงปฏิบัติตนตอคูคาดวยความยุติธรรมและเทาเทียม 

โดยไดมีการส่ือสารนโยบายดังกลาวใหผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก บริษัทฯ ไดรับทราบ

เชน การเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ การประชาสัมพันธผานส่ือภายในองคกร เปนตน

ดวยความมุงมั่น ใหความสำคัญ และการดำเนินการในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

อยางตอเน่ือง ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดรับการรับรองตออายุ (Recertification) 

เปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เปนท่ีเรียบรอย

การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน

การกำกับดูแลกิจการ
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 กลุมบริษัท BWG ตระหนักเปนอยางยิ่งวา “พนักงาน” คือ จุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูเปาหมาย และเปนแรงผลักดันสำาคัญ

ท่ีจะนำพาธุรกิจไปสูความสำเร็จและความย่ังยืน ในขณะท่ีสังคมและชุมชนก็เปนหวงโซสำคัญท่ีมีสวนสนับสนุนธุรกิจใหเติบโตอยางตอเน่ือง กลุมบริษัท

BWG จึงมุงพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดูแลและใหความเชื่อมั่นในสภาพการทำางาน สุขภาพ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ ดีของพนักงาน 

ควบคูไปกับการดำเนินโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการสรางรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม และเสริมสรางความปลอดภัยใหกับผูโดยสาร

ทุกคนที่มาใชบริการอยางตอเนื่อง

  ในป 2562 บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญ โดยจำนวนพนักงานใน ป 2562 ของบริษัท และบริษัทยอย  

(ไมรวมผูบริหารระดับสูง) รวมทั้งสิ้น 1,029 คน แบงเปนพนักงานบริษัทฯ จำนวน 416 คน และพนักงานของบริษัทยอยจำนวน 613 คน

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

การบร�หารดานบุคคล

BWG
AKP 176

217
199

131
45

จำนวนพนักงาน (คน)

จำนวนพนักงาน (คน)
20
แรงงานตางชาติบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

BWC 23 8
15

จำนวนพนักงาน (คน)
0

แรงงานตางชาติบริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

BWT 181 159
22

จำนวนพนักงาน (คน)
0

แรงงานตางชาติบริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด

BME 59
168

26
33

จำนวนพนักงาน (คน)
0

แรงงานตางชาติบริษัท  เบตเตอร มี จำกัด

ETC 140
28

จำนวนพนักงาน (คน)
0

แรงงานตางชาติบริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด 

(มหาชน) และกลุมบริษัท*

 * บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด และบริษัทยอย มีจำนวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหารระดับสูง) รวมทั้งสิ้น 168 คน แบงเปน

   พนักงานบริษัทฯ จำนวน 16 คน  และพนักงานของบริษัทยอยจำนวน 152 คน  
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 ดวยแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เขาสูยุค 4.0 เปนยุคท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอหลายธุรกิจ

(Disruptive Technology)และเปนแรงกดดันใหธุรกิจตองปรับตัวดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสรางตลาดและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

ของตนเองรวมถึงการเติบโตของธุรกิจดานดิจิทัลขนาดเล็กที่มีความคลองตัวในการดำเนินงานที่สามารถสรางผลกำไรภายในระยะเวลาอันสั้น เชน 

Google, Facebook, Line เปนตน

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรสำคัญที่จะทำใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน บริษัทฯ 

จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางชัดเจนเปนระบบ และตอเนื่องโดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธเปาหมาย และตัวชี้วัดดาน

การพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึงเรงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือให

สามารถรองรับตอการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท อยางตอเนื่อง ดวยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงความพรอมของบุคลากร

ท่ีจะดำรงตำแหนงสำคัญในอนาคตดวยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เชน การจัดอบรมท้ังภายในและภายนอก การฝกอบรมโดยลงมือปฏิบัติ การหมุนเวียนงาน 

การมอบหมายงาน

 ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดพัฒนาพนักงานใหมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสม กับตำแหนงงานในปจจุบัน รวมถึงพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพท้ังในดาน

ทักษะวิชาชีพ และภาวะผูนำเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับความกาวหนาในอาชีพใหแกพนักงานสามารถเติบโตควบคูไปกับองคกร อีกดวย

   ในป 2562  บริษัทไดจัดใหฝกอบรมใหกับพนักงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 

 1.หลักสูตรอบรมภายใน 26 หลักสูตร  อาทิเชน

 - ขอกำหนด และการประยุกตใช ISO/IEC 17025 : 2017/การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011 เพ่ือรองรับขอกำหนด 

    ISO/IEC 17025 : 2017

 - พัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน : Circular Economy

 - คูมือความปลอดภัย กฎระเบียบดานความปลอดภัยและการทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย

 - ขั้นตอนการจัดเก็บ ขนยาย สารเคมี วัตถุอันตรายและกากอุตสาหกรรมปนเปอน / การเตรียมความพรอมตอบสนองกรณีเหตุฉุกฉิน

   ระหวางการขนสง

 - ขั้นตอนวิธีการบำบัดและกำจัดกากอุตสากรรม

 - ขั้นตอนการจัดเก็บ ขนยาย สารเคมี วัตถุอันตราย และกากอุตสาหกรรมปนเปอน

 - การควบคุมเดินระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

 - บริบทองคกรการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

การพัฒนาบุคลากรและองคกร
ความทาทาย ความเสี่ยงและผลกระทบ

ปจจัยที่เปนแรงกดดันการเปลี่ยนแปลงดาน

การบริหารบุคลากรและองคกร 

ใหเปลี่ยนแปลงเขาสูโลกของดิจิทัล 

(Digital Transformation) เชน

การทำงานรวมกันของมนุษยและเครื่องจักร (Human and Machine Collaboration) กับการ

วิเคราะหข้ันสูงและการทำงานดวยระบบอัตโนมัติ ยังคงชวยพัฒนาดานผลิตภาพ (Productivity) 

และการตัดสินใจ (Decision Making)

ความหลากหลายของบุคลากรในตลาดแรงงาน (Diverse Talent Market) ทำใหเกิดการสราง

กลยุทธการสรรหาและจางงานเพื่อดึงดูดแรงงานกลุมคนรุนใหม

การพัฒนาบุคลากรรุนใหมที่มีทักษะรูปแบบใหม สำหรับการทำงานในอนาคตทั้งการเพิ่มขีด

ความสามารถ (Up skill) และปรับสูความสามารถใหม (Reskill) การปรับเปล่ียนวิถีของการทำงาน

พื่อคนรุนมิลเลนเนียล และเจนเนอเรชั่นซี

การเชื่อมตอถึงกันอยางคลองตัว รวดเร็วทำใหบุคลากรสามารถทำงานเมื่อไรที่ไหนก็ได รวมถึง

การพัฒนาสินคาและบริการ และการสรางนวัตกรรมที่มีระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้นลง (Learn 

Fast Fail Fast) ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทำงานเพ่ือใหบุคลากรสามารถติดตอถึงกัน 

ใหความรวมมือกันส่ือสารระหวางกันไดงายมากย่ิงข้ึน (4Cs experience: Connect, Collaborate, 

Communicate and Co-operate)
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 2. หลักสูตรอบรมภายนอก  16 หลักสูตร อาทิเชน

 - คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน 

 - Board Reporting Program (BRP)

 - หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และสรุปประเด็นปญหา การขอรับและสิทธิประโยชนการฝกอบรม

 - โครงการดานการอนุรักษพลังงานประเภทรถขนสง

 - Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)

 - Company Reporting Program (CRP)

 - Electronic Document Control Technique

 3. เฉลี่ยตอคนกี่ชั่วโมง 29.7 ตอปกี่ชั่วโมง 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ป)

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป (ตามเพศ) 

 • เพศชาย

 • เพศหญิง

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป (ตามระดับพนักงาน)

 • ระดับปฏิบัติการ

 • ระดับหัวหนาแผนก สวนงาน ฝาย และผูจัดการ

36.4

31.1

36

17

33.55

29.7

33.2

37

16.5

30.5

2561 2562
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 บริษัทฯ ได ใหสิทธิชุมชนมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่กำลัง

พัฒนา 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางย่ังยืนท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิของพนักงานและการปฏิบัติอยางเทาเทียม ตามกรอบสากล

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

ใหความสำคัญของสมดุลเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ดวยการสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี 

รวมทั้งการมีสวนรวมตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการสรางกลไก หรือชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน การแจง

โดยผูบังคับบัญชาและหัวหนางาน การประกาศขาวภายใน อินเทอรเน็ต เปนตน

สิทธ�พนักงาน

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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การจายคาตอบแทน

คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการและผูบร�หารระดับสูง) ป 2560 - 2562

2560 2561 2562

 บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงานใหอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเก่ียวกับ

การบริหารจัดการระบบคาตอบแทน และสวัสดิการตาง  สำหรับพนักงานอยางเปนธรรมตามความเหมาะสมของตำแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบและ

สอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท  ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว  การกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญของคางาน ควบคูไปกับ

ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ  และอัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อใหคาตอบแทนของบริษัท

อยูในระดับที่สามารถแขงขันได และสามารถจูงใจผูที่มีความรู ความสามารถไวกับบริษัท

 สำหรับการกำหนดคาตอบแทนพนักงานแรกเขาที่ยังไมมีประสบการณ อัตราคาจางแรกเขาจะเปนไปตามโครงสรางคาจางของบริษัท

เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน และสำหรับพนักงานแรกเขาท่ีมีประสบการณจะไดรับการพิจารณาคาตอบแทนตามประสบการณเฉพาะท่ีตรงกับตำแหนง

งานน้ันๆ รวมกับระยะเวลาของประสบการณทำงาน และเทียบเคียงกับคาตอบแทนของบุคคลภายในบริษัทท่ีมีสถานะและตำแหนงเดียวกัน รวมท้ังพิจารณา

ถึงเหตุผลความจำเปนของบริษัทอยางเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณประกอบธุรกิจของบริษัทรวมดวย ท้ังน้ี การจายคาตอบแทนของบริษัท 

ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และ โบนัส ซึ่งจะผันแปรตามตำแหนงงาน และผลการปฏิบัติงานในแตละปของแตละบุคคล 

คาทำงานลวงเวลา ตามท่ีกฎหมายกำหนด และคาใชจายเดินทางในกรณีท่ีมีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี และท่ีไมเปน ตัวเงิน เชน สวัสดิการตางๆ 

การจายคาตอบแทนและและสวัสดิการพนักงาน

 เพ่ือใหพนักงานมีหลักประกันท่ีดีมีความม่ันคง ม่ันใจ และพรอมอุทิศตนใหกับการสรางสรรคผลงานท่ีดีท่ีสุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ

บริษัทไดจัดสวัสดิการตางๆ ตามที่กฎหมายกำหนด  และจัดสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ไดแก สวัสดิการชวยเหลือกรณี

ประสบสาธารณภัย  สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำป สวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีมรณกรรม  

สวัสดิการเงินชวยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ทั้งนี้เกณฑในการกำหนดสวัสดิการตางๆ เปนไปตามระเบียบ

และคำสั่งที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ สำหรับการจัดสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและเสริมสรางความมั่นคง

ในชีวิต ใหแกพนักงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวหลังเกษียณอายุอยางเปนรูปธรรม

สวัสดิการพนักงาน

โบนัสรวม

เง�นสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงช�พ

เง�นเดือนรวม

รวม

84,743,412

7,781,177

2,723,625

95,248,214

81,110,695

6,613,092

2,097,933

89,821,720

86,243,485

-

2,174,531

88,418,061
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โครงการ “Better Group สุขใจ รวมใจบร�จาค

โลหิต ป 2” รวมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ดวยการบร�จาคโลหิตเพ่ือเพ่ิมปร�มาณโลหิตสำรอง

ใหกับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

โครงการ “Better Group แตมสี เติมฝน” 

กิจกรรมสงมอบภูมิทัศน พรอมอุปกรณ

การเร�ยน ใหกับเด็กนักเร�ยนโรงเร�ยน

บานหนองสองหอง ต.หวยแหง อ.แกงคอย 

จ.สระบุร� เพื่อรวมสรางโลกทัศนแหงการเร�ยนรู

นอกหองเร�ยนและรวมสรางจ�ตสำนึกการเปนแบบ

อยางที่ดี ในฐานะเพื่อนบาน ใหแก โรงเร�ยน ชุมชน

การสรางความผูกพันตอองคกร
 รากฐานสำคัญที่หลอหลอมพนักงานทุกคนใหมีพฤติกรรมการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน สะทอนใหเห็นอัตลักษณอยางชัดเจนในความ

เปนคนดี คนเกง และมีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯมีกลไกและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

กลาวคือ ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดี ดวยการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองตามคานิยม พรอมท้ังกระตุนและสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีสวนรวมรวมกัน

คณะผูบร�หาร ผูจัดการ และพนักงานรวมกันทำบุญ 

ตักบาตร พรอมพบปะพูดคุย กับพนักงาน 

เจาหนาที่ กอนที่จะเร�่มตนทำงาน 

งานเลี้ยงสังสรรคเทศกาลปใหมประจำป 2562 

เพื่อตอบแทนแรงกายแรงใจที่มุ งมั่น ตั้งใจ 

และทุมเทในการทำงานอยางเต็มที่ตลอดทั้งป

ภายใต themes “4 ภาค ” 

“BWG Songkran Festival” เพื่อการรณรงค

อนุรักษการแตงกายแบบไทย ใหพนักงาน

ไดมีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว

ตลอดไป

Better คืนน้ำใส ใหเจาพระยา รวมเปนสวนหนึ่ง

ในการคืนสภาพแมน้ำพายเร�อเก็บขยะบร�เวณแมน้ำ 

ณ ลานร�มน้ำวัดจากแดง อำเภอบางกะเจา 

จังหวัดสมุทรปราการ
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2560 2561 2562

2561

61,192 61,192

2562

13,216 14,096 13,691

การบร�หารความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอันเปนปจจัยพื้นฐานของสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดผลกระทบตอชุมชนและสราง

ความสัมพันธที่ดีผานกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการและกิจกรรมตางๆ ดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมุงมั่นใหการดำเนินธุรกิจเปนไปตาม

ขอกำหนดกฎหมาย 100 เปอรเซ็นต และขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมและอุบัติการณเปนศูนย พรอมทั้งยกระดับการบริหารน้ำใช การควบคุม

คุณภาพอากาศ การจัดการใชทรัพยากร ใหดีกวาคามาตรฐานท่ีกฎหมาย กำหนดและเทียบเคียงคามาตรฐานสากล อันจะนำไปสูความเปนเลิศในการ

บริหารจัดการทางดานสิ่งแวดลอม

การว�เคราะหตัวอยาง (ป2560 - 2562)

การบร�หารจัดการน้ำ

 การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดนํ้าเสียอยางตอเนื่อง ทำใหคุณภาพของนํ้าทิ้งหลังจากผานกระบวนการบำบัดมีคุณภาพดี 

รวมท้ังมุงม่ันพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม อาทิ การอบรมผูปฏิบัติงานในการดูแลระบบบำบัดน้ําเสีย การศึกษาวิจัยเช้ือจุลินทรีย

และคัดเลือกประเภทของเช้ือจุลินทรียท่ีเหมาะสมกับสภาพน้ําเสียในการบำบัดดวยระบบบำบัดแบบชีวภาพ การติดตามคาปริมาณ Chemical Oxygen 

Demand (COD) ในน้ําท้ิงตลอด 24 ช่ัวโมง โดยป 2562 น้ี

หนวยเปน : ลูกบาสกเมตร

ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัด ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

53,710 53,710
ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัด ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัดและนำกลับมาใชประโยชน 
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 ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring)เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

ไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะระบบปรับเสถียรกากอุตสาหกรรมเพ่ือลดความเปนพิษเปนระบบปดและยังจัดใหมีระบบบำบัดมลพิษแบบ Wet Scrubber 

กอนระบายออกสูภายนอก โดยผลการตรวจวัดปริมาณมลสารตางๆ มีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานเฉพาะกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ 

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ศูนยฯ และเพื่อสามารถวางแผนการจัดการดานมลพิษทางอากาศไดอยางทันทวงที ซึ่งในป 2562 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติการศูนยบริหารฯ 

หมายเหตุ : เทียบเคียงมาตรฐานของ OSHA (TWA)

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

คุณภาพอากาศภายในโรงงาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบพื้นที่โรงงาน

Total  Dust

Total VOC

Methane

mg/m3

ppm 

ppm

0.97

3.7

4.34

2.5

3.5

5.91

15

-

-

หนวย ผลตรวจวัด

พ.ศ.2561

ผลตรวจวัด

พ.ศ.2562

คามาตรฐานพารามิเตอรที่ตรวจวัด

บริเวณอาคารปรับปรุงคุณภาพ

กากอุตสาหกรรมปนเปอน  

(0714713E, 1599771N)

บริเวณบานเขาไมโคน 

(0713992E, 1601254N)

บริเวณบานหนองปรือ 

(0715887E, 1600034N)

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

-

500

600

-

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

-

-

-

0.041

0.046

0.032

0.038

0.032

0.034

0.112

0.102

0.109

-

-

-

0.083

0.096

0.065

0.075

0.066

0.070

0.298

0.268

0.284

1.83

1.86

1.84

1.43

1.46

1.41

1.43

1.39

1.40

1.53

1.49

1.51

4.80

4.85

4.82

4.32

4.36

4.29

4.13

4.09

4.11

4.59

4.48

4.50

ระยะทางจาก

จ�ดกำเนิดมลพิษ (ม.)

วัน เดือน ป ผลตรวจวัด

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

สถานที่เก็บตัวอยาง

การบร�หารจัดการอากาศ
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 มีการตรวจติดตามระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดทุก 6 เดือนในพื้นที่และพื้นที่ชุมชน พบวาระดับเสียงทั้งหมดมีคา

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

ตอชุมชนโดยรอบบริษัทฯ รวมทั้งตอสุขภาพของพนักงาน พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุม ปองกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การติดตั้ง

อุปกรณตรวจวัดคุณภาพเสียง และทำการตรวจวัดติดตาม และประเมินผล อยางสม่ำเสมอตามลำดับ เพื่อควบคุมปองกันไมใหเกิดผลกระทบ

ตอชุมชนโดยรอบบริษัทฯ รวมท้ังตอสุขภาพของพนักงาน พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุมปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน อาทิ การติดต้ังอุปกรณ

ตรวจวัดคุณภาพเสียง และทำการตรวจวัดติดตาม และประเมินผล อยางสม่ำเสมอ

มาตรฐานไมเกิน 70 dB(A)

ระดับเสียง L90 คามาตรฐาน

การบร�หารจัดการเสียง

บริเวณบานหนองปรือ บริเวณบานเขาไมโคน ริมรั้วโครงการดานทิศใต ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ

คามาตรฐาน

บริเวณบานหนองปรือ บริเวณบานเขาไมโคน ริมรั้วโครงการดานทิศใต ริมรั้วโครงการดานทิศเหนือ

มาตรฐานไมเกิน 115 dB(A)

ระดับเสียง Leg 24 hr
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การจัดการของเสียและวัสดุที่ไมไดใชแลว 

กลยุทธ

 

 การบริหารจัดการของเสียเปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญและดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง ยึดหลัก การจัดการ

ของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช(Reduce) การนําของเสียกลับมาใชซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาใช ใหม 

(Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่อง มาจากของเสีย และมุงสูเปาหมายใหของเสีย

จากกระบวนการผลิตไปฝงกลบเปนศูนยอยางตอเนื่อง

  ในป 2562 บริษัทจัดใหมีโครงการลด แยก ขยะสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางวัฒนธรรมสีเขียวในการจัดการขยะภายในสำนักงาน

ดวยหลักการ 3Rs ไดแก  Reduce Reuse Recycle และเพิ่มคุณคาของขยะดวยการนำกลับมาใชประโยชนใหม เชน การทำ RDF ซึ่งขยะสำนักงาน

สวนมากจะเปนพลาสติก กระดาษ เปนจำนวนมาก ซึ่งเหลานี้มีคาความรอนที่สามารถนำไปผลิตเปนกอนเชื้อเพลิง ในการเปนพลังงานทดแทน

 - การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

 - การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

เปาหมายป 2562 - 2563

  - สามารถแยกประเภทขยะเพื่อนำไปใชประโยชนไดถูกตอง 100%

 - ลดปริมาณขยะที่ตองกำจัด ลดลง 50 % 

 - ขยายผลการปฏิบัติใหกับบริษัทในเครือไดอยางนอย 2 บริษัทฯ

แผนดําเนินการและการดําเนินการป 2562

 - การจัดการคัดแยกประเภทของเสียและการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs

 - NO Zero Waste to Landfill

ปริมาณของเสีย Recycle สงเขา RDF บรรลุตามเปาหมายกำหนด 

เพิ่มขึ้นจากป 61 รอยละ 31.96 (ปริมาณ 1.16 ตัน) *ลดคาใชจายไดทั้งสิ้น 14,252.31 บาท

สรุปปร�มาณของเสีย Recycle (RDF) สะสม (ม.ค.-ธ.ค.62)

(ตัน)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

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

62 Target

42รายงานประจำป 2562



การบร�หารจัดการการใชทรัพยากร 

 การปฏิบัติงานยึดหลักการ 3R เพ่ือลดผลกระทบจากของเสียท่ีออกไปปนเปอนสูส่ิงแวดลอม โดยรณรงคสรางจิตสำนึกและกำหนดมาตรการ

เพื่อลดการสรางของเสียทั้งในกระบวนการผลิต และในสำนักงาน โดยชี้ใหเห็นผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ซึ่งกลายเปนของเสีย

จำนวนมากที่ตองถูกทิ้งและนำไปฝงกลบ สงผลใหเกิดการปนเปอนลงสูดินน้ำ พืช และสัตว ซึ่งสามารถดำเนินการได ดังนี้ 

 เนื่องจากในป 62 ยังคงเนนนโยบายการลดการเกิดของเสีย     

1. มีการลดการเกิดน้ำเสียจากกิจกรรมการลาง Box โดยใชแผนพลาสติกไลนเนอรปูรอง Box และการบริหารจัดการในเรื่องของการลางอุปกรณ

   ทดสอบของหอง LAB/FT 

2. มีการลดใชกระดาษไดมากจากนโยบายและมาตรการโครงการประหยัดกระดาษที่มีการนำโปรแกรมประยุกตมาใชงาน/การสงขอมูล-บันทึกขอมูล

   ในรูปแบบไฟลอิเลคทรอนิกส/การปรับปรุงแบบฟอรมบางสวนใหบันทึกไดประหยัดกระดาษมากขึ้น

REDUCE

REUSE

RECYCLE

- ลดขยะได 880.22 ตัน

- คาใชจายลดลง 1,771.80 (กระดาษ)

- คาใชจายลดลง 2,142,900 (น้ำเสีย+ตะกอน)

- ลดขยะได 3.44 ตัน

(ตลับหมึก/เศษกระดาษ/เศษอาหาร)

ลดขยะได 22.42 ตัน

- เปลี่ยนการสงขอมูลในรูปแบบเอกสารเปนอิเล็กทรอนิกส

   ไฟลและใชโปรแกรมประยุกต 14  แผนก 

     (แผนกเขารวมโครงการเพิ่มข�้นจากปที่แลว 8  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

- เปลี่ยนการสงขอมูลในรูปแบบเอกสารเปนอิเล็กทรอนิกส

สรุปปร�มาณของเสียประจำป 2562 เทียบกับป 2561

2,000.00

0.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

8,193.63

2561 25622561 2562

5,904.84
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การบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก 

 การดำเนินงานของกลุมบริษัทฯ ยังเปนการตอบสนองการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 

เปาหมายที่ 7 วาดวยการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได เชื่อถือได ยั่งยืนทันสมัย เปาหมายที่ 13 วาดวยการดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับ

สภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และเปาหมายท่ี 15 การใชประโยชนจำกระบบนิเวศทางบกดวยความตระหนักถึงความสำคัญน้ี

บริษัทฯ จึงไดวางแนวทางการรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว ในนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซึ่งเปนกรอบการดำเนินงาน 

การริเริ่มพัฒนาโครงการตางๆ ดังนี้

คิดคนและแสวงหาแนว ทางและ

วิธีลดการใชทรัพยากรและ

พลังงานตลอดจนการปลอย

มลสารและกาซเรือนกระจก

กำหนดเปาหมายการปลอยกาซ

เรือนกระจกประเมินผลกระทบ

และความเสี่ยงจากการเปลี่ยน

แปลงสภาพภูมิอากาศและวิธีการ

ตอบสนอง

ปองกัน ควบคุม และลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมชุมชน 

และสังคมใหนอยที่สุดและสามา

รถดำเนินธุรกิจใหเติบโตไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืน

- การลงทุนโครงการผลิตกอน

  เชื้อเพลิงทดแทน

- การลดการใชพลังงานของภายใน

  อาคารสำนักงาน

- โครงการการประเมินคารบอน

  ฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon  

   Footprint for Organization)

- การประเมินและบริหารความเสี่ยง

  และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ   

  และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- สงเสริมการคิดคนนวัตกรรมเพื่อ

  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การสงเสริมการลดใชพลังงานใน

  ชุมชน

ปริมาณกาซเรือนกระจกลดลงจา

กการผลิตกอนเชื้อเพลิง

- บัญชีกาซเรือนกระจกในการ

  ปลอย

- ปริมาณกาซเรือนกระจกนอย

  กวาหรือเทากับคาการปลอย

  กาซเรือนกระจก 5% จากการ

  วัดในแตละป

สนับสนุนชุมชน เพื่อการอนุรักษ

และฟนฟูปาไม และระบบนิเวศ

แนวนโยบาย เปาหมาย เปาหมาย SDGsแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม
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แนวทางและว�ธ�ลดการใชทรัพยากรและพลังงานเพื่อลดกาซเร�อนกระจก

 ในป 2562 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) รวมเปนสวนหนึ่งในโครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท

ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 ประจำป 2562 โดยมุงเนนที่จะสามารถคำนวณคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ และพิจารณาถึงแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง  

  การดำเนินการดังกลาวยังสอดรับกระแสของโลกท่ีตองการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ท่ีสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ควบคูไปกับการยังประโยชนตอสิ่งแวดลอมในภาพรวมดวย และยังสอดรับกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals) เปาหมายที่ 7 วาดวยการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได เชื่อถือไดยั่งยืนทันสมัย

Greenhouse Gas Emission

Direct GHG Emissions

Energy Indirect  GHG Emissions

Other Indirect  GHG Emissions

63,184 tonnes of CO2eq/year

60,167 tonnes of CO2eq

3,017  tonnes of CO2eq

154,597 tonnes of CO2eq
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การมีสวนรวม

 การมีสวนรวมระหวางธรรมชาติและมนุษย เปนสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักและตั้งใจอยางเต็มที่ ที่จะใหกระบวนการที่เกื้อกูลคุณคารวมกัน

ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดทุมเทและเอาใจใสกับการจัดการกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพใชพลังงานและทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด การสงเสริมใหพนักงานในบริษัทรูจักการรักษาส่ิงแวดลอม ผานโครงการกิจกรรมการมีสวนรวมระหวาง พนักงานกับชุมชนรอบขางโดยเร่ิมจาก

พนักงาน ชุมชน รอบพื้นที่ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม

โครงการ Buffer Zone การจัดปลูกตนไมจำนวน 400 ตน เพ่ือชวยกรองมลพิษและลดผลกระทบจากปญหามลพิษ ในดานตางๆ ท้ังในบริษัทและชุมชน

โดยรอบ อาทิ เชน ปญหาเร่ืองฝุน ปญหาเร่ืองกล่ิน ปญหาเร่ืองเสียง เปนตน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความ

รมรื่นใหกับทางบริษัทฯอีกดวย

โครงการ “3R เปนเลิศ”  การนำลอยางรถเส่ือมสภาพท่ีไมใชแลวจากการดำเนินงานของ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เพ่ือนำมาทำเปน

แนวร้ัวบริเวณสวนหยอม ปรับปรุงทัศนียภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสามารถใชเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ ท้ังน้ีดวยความตระหนักและคำนึงถึงการบริหาร

จัดการยางเสื่อมสภาพใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดมลพิษจากการทำลาย ผลักดันใหพนักงานใสใจและจัดการแกไขปญหาดาน

สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
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มุงมั่นดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย
 บริษัทฯ ไดคำนึงถึงความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการจัดใหมีสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน มีความ

ปลอดภัยตอชีวิตตลอดจนทรัพยสิน ของพนักงานและของบริษัท ทั้งไดจัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อปรับ

สภาพส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมในการทำงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางสรรคระบบการผลิตท่ีมีคุณภาพ แตส่ิงท่ีสำคัญอยางย่ิงคือ ตองใหพนักงาน

คำนึงถึงการทำงานดวยความระมัดระวังไมประมาท ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะการเกิดอุบัติเหตุนอกจากการเกิดขึ้นภายในโรงงานแลวยังสามารถ

เกิดขึ้นภายนอกโรงงาน

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ซ่ึงทำหนาท่ีสนับสนุนสงเสริมและรวมมือในการวางแผน

และแกไขสภาพการณที่ไมปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

และผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ จำนวน 12 ครั้ง และยังไดจัดใหมีการจัดอบรมใหความรู ในดานตางๆ เชน  การฝกซอมแผนการเตรียม

ความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ จัดอบรมหลักสูตรความรูดานการดับเพลิงขั้นตน จัดอบรม

หลักสูตรดานความปลอดภัย  

**คิดเปนรอยละ 44.44  ของคณะกรรมการ โดยบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

ตัวแทนนายจาง  1 คน

เปนประธานคณะกรรมการ

ผูแทนระดับหัวหนางาน 

จำนวน  3 คน

ตัวแทนลูกจาง 

จำนวน  4  คน

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบดวย 

เจาหนาที่ความปลอดภัย

วิชาชีพ จำนวน 1 คน
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สถิติความปลอดภัยภายในศูนยฯ ป 2562 ไดจำนวนวันทำงาน 362 วันทำงานที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคูคาธุรกิจเปนสิ่งที่บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง อีกทั้ง 

ยังเปนเรื่องที่อาจสรางผลกระทบตอขวัญและกำลังใจของพนักงานและคูคาธุรกิจ ซึ่งในป 2562 อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผูรับเหมาลดลง

อยางตอเนื่อง โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 36 ครั้ง เปนอุบัติเหตุที่มีพนักงานไดรับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 3  ครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตั้งแต มกราคม - ธันวาคม 2562 จากสถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งปอยูที่ 198,740 ชั่วโมงการทำงาน

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 Target

อุบัติเหตุที่เกิดข�้น จำนวน 365 วัน
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ผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย

รายละเอียดความปลอดภัย

และอาช�วอนามัย
หนวย 2560 2561 2562

ชั่วโมงการทำงานพนักงาน และผูรับเหมาประจำ

จำนวนการฝกอบรม

• การจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย

• จำนวนผูเขาการฝกอบรมตอหลักสูตรดานความปลอดภัย

• การฝกซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมประจำป

จำนวนการเกิดเหตุ

• จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงานของผูรับเหมา

• จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของผูรับเหมา

• จำนวนผูเสียช�ว�ตจากการทำงานของผูรับเหมา

• จำนวนการรั่วไหลของเสียจากกระบวนการทำงานที่มีนัยสำคัญ

การดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

• คาปรับจากการดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอม

• จำนวนครั้งในการดำเนินงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม

ชั่วโมง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง
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0
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การบร�หารดานสังคมและชุมชน

ผลการดำเนินงานป 2562

  BWG ถือเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักในพ้ืนท่ีอำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

ตอผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและกิจกรรมทางดานสังคมและส่ิงแวดลอมกับชุมชนในพ้ืนท่ี ดวยการทำงานท่ีโปรงใสและมีจริยธรรมสงเสริม

ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เคารพตอตามกฎหมายและหลักมาตรฐานสากลเพื่อใหเกิดการ

บูรณาการทั่วทั้งองคกร จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาสำคัญของสังคมอยางเปนมีนัยสำคัญและเปนรูปธรรมโดยรวมทั้งระดับชุมชน

ในพื้นที่ใกลสถานประกอบการและชุมชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันเกิดจาก

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

  การดำเนินงานดานชุมชนและสังคมในปท่ีผานมา เนนกลยุทธหลักใน 3 ดาน ผานการดำเนินงานในทุกมิติคือ การส่ือสารเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในการดำเนินงานของโครงการ หรือโรงไฟฟา การพัฒนาชุมชน-คุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมในการตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือแสดง

ความโปรงใสใหทุกภาคีไดรับทราบ

ชุมชนเขมแข็ง องคกรยั่งยืน

ความตองการ / ความคาดหวัง

ของชุมชน สังคม และองคกร

ความเสี่ยง

การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล

• กิจกรรมสรางความรูความเขาใจ

  การดําเนินงานของโครงการ

• การรับฟงความคิดเห็น

• กระบวนการรับและจัดการ

  ขอรองเร�ยน

• การประเมินผลการดําเนินงาน

• การจางงาน/จัดซ�้อสินคาใน

   ทองถิ่น

• การพัฒนาอาช�พ

• การพัฒนาการศึกษา/เคร�อขาย

   การศึกษา

• การพัฒนาดานสาธารณสุข

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

การพัฒนาชุมชน / คุณภาพ
ช�ว�ต

การตรวจสอบการดำเนินงาน

การสรางคุณคารวม การไววางใจกัน
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การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในกระบวนการการบร�การ
  การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานในกระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ เปนส่ิงท่ีบริษัทฯ ใหความสำคัญ

มาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหกับชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่ใหสามารถใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข บนฐานการดำเนินงาน

ที่ยึดมั่นในการดูแลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางสูงสุด ที่มีโอกาสสรางผลกระทบจากการดำเนินงานไดมากทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จึงแบงระดับ

การสื่อสารเปน 2 กลุม ดังนี้

 1) การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความมั่นใจของชุมชน

 สำหรับการสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจในการดำเนินงานของบริษัทใหกับชุมชนโดยรอบถือเปนสิ่งที่สำคัญเพื่อเสริมสรางความ

เขาใจที่ถูกตองและลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในป 2562 มีดังนี้

  กิจกรรมการส่ือสารเหลาน้ีถือเปนสวนสำคัญท่ีจะทำใหชุมชน สังคม และบริษัทเขาถึงและเขาใจกัน โดยเฉพาะการศึกษาดูงาน เขาเย่ียมชม 

การดำเนินงานของบริษัทท่ีชวยใหชุมชนและสังคมไดเห็นงานจริงของกระบวนการผลิตและการจัดการส่ิงแวดลอม ชวยสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

ใหกับชุมชน เกิดความเช่ือม่ันและไววางใจกันมากย่ิงข้ึน

1. การศึกษาดูงาน

  - โครงการ เย่ียมบานเบตเตอร

  - หนวยงานประชาชนทั่วไป

    ศึกษาดูงาน

2. การแสดงผลการตรวจวัด

   คุณภาพส่ิงแวดลอมจากหนวย

   งานผานจดหมายรับรอง

3. จดหมายแจงขาวกับผูนำชุมชน

4. การสื่อสารผานสื่อตางๆ

   รวมสื่อสังคมออนไลน

5. การแจงขอเสนอแนะหรือ

   ขอรองเรียน

เพื่อขยายขอบเขตการสรางความ

รูความเขาใจในการดำเนินงาน

และเสริมสรางความสัมพันธและ

ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน

เพื่อใหขอมูลกับชุมชนและแสดง

ความโปรงใสในการรายงานผล

การดำเนินงาน

เพ่ือใหชุมชนไดรับทราบเหตุการณ

สำคัญท่ีบริษัทจะ ดำเนินการ

เพ่ือใหการสื่อสารประชาสัมพันธ

เขาถึงชุมชน ไดทันทวงทีและสามารถ

สื่อสารขอมูลไดสองทาง

เพื่อรับฟงความเห็นและความวิตก

กังวลจากการดำเนินงานของท่ีอาจ

สงผลกระทบตอชุมชนและ

สิ่งแวดลอม

นักเรียน นักศึกษา / 

หนวยงานรายการ / ผูถือหุน 

นักลงทุน / 

ชุมชนรอบพื้นที่ศูนยบริหารและ

จัดการกากอุตสาหกรรม รอบระยะ 

ไมเกิน 10 กิโลเมตร

ผูนำชุมชนและชุมชนรอบพื้นที่

โครงการ

ผูนำชุมชนและเครือขายตางๆ

ที่รวมดำเนินงาน

ชุมชนหรือผูมีสวนไดเสียจากการ

ดำเนินงาน

หนวยงาน เนนศึกษาดูงานเพื่อนำ

ความรูไปปรับใชในองคกร 

(สถาบันการศึกษาหนวยงานราช

การ รวมถึงหนวยงานภาครัฐฯลฯ) 

41หนวยงาน 985 คน

ชุมชนเขาใจและรับทราบผล

การดำเนินงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น

ผูนำชุมชนรับทราบขอมูลขาวสาร

และเผยแพรประชาสัมพันธใหกับ

ชุมชนไดรับทราบอยางทั่วถึง

บริษัทฯ และชุมชนสามารถ

สื่อสารขอมูลแกกันไดอยาง

ทันทวงทีและเขาถึงไดงายขึ้น

นำขอเสนอแนะหรือขอรองเรียน

มาแกไข พัฒนาและปรับปรุง

การดำเนินงานใหดียิ่งขึ้น เพื่อให

สามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยาง

ตอเนื่อง

กิจกรรม/ ว�ธ�การ กลุมเปาหมาย ผลที่ไดรับวัตถุประสงค
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ทั่วไป      3  หนวยงาน

Audit      335  บร�ษัท

ลูกคาเยี่ยมชมกอนใชบร�การ    14 บร�ษัท

ลูกคาดูทำลาย     514   บร�ษัท 

หนวยงานราชการ     12  หนวยงาน

สถาบันการศึกษา     10  มหาลัย

ผูถือหุน/นักลงทุน/ธนาคาร   2  หนวยงาน

เปดบานเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 3,423 คน 890 บร�ษัท

การจัดชองทางสื่อสารเพื่อรับขอเสนอแนะและรองเร�ยน

  กรณีท่ีชุมชนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบหรือมีขอรองเรียน ชุมชนสามารถแจงเร่ืองรองเรียนมายังบริษัท ไดโดยตรงผานทางโทรศัพท

กลองรับความคิดเห็นดานหนาโรงไฟฟา อีเมล จดหมาย หรือชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน SMS หรือ LINE หรือแจงผานมายังผูนำชุมชนหรือตัวแทนผูตรวจ

การสิ่งแวดลอม เพื่อใหทำการตรวจสอบประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น โดยเจาหนาที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเริ่มดำเนินการแกไขภายใน 24 ชั่วโมง 

พรอมกับแจงใหชุมชนรับทราบและเห็นชอบผลการแกไขภายหลังดำเนินงานเสร็จส้ินดวย

  

 ในป 2562 บริษัทไดรับการรองเรียนดานส่ิงแวดลอมจากชุมชนรอบพ้ืนท่ี ในกรณีเร่ืองกล่ิน ลดลง 10% จากจำนวนขอรองเรียนเร่ืองกล่ินป 2561
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ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยน

มาตรการและแนวทางการแกไขปญหา ตาม โครงการปองกันผลกระทบดานกลิ่น

ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยนภายนอก

ไมไดเกิดจากบร�ษัท

เกิดจากบร�ษัท

 - นำขอมูลทิศทางลมมาบริหารจัดการการฉีดพนระบบสารดับกล่ิน

 - ติดต้ังระบบสารดับกล่ินท่ีมีประสิทธิภาพ

  - เนนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การปดคลุมพ้ืนท่ีทำงานปจจุบัน

 - กำหนดจุดเฝาระวังและทำแผนการตรวจสอบกล่ิน (ศึกษาจากขอมูลการรองเรียนท่ีผานมา)

 - ตอบสนองเหตุการณรองเรียนทันทีเม่ือพบเหตุการณผิดปกติ

ชองทางการรับขอรองเร�ยน

หนังสือรองเร�ยนจากหนวยงานราชการ / หนังสือรองเร�ยนจาก

ชุมชนถึงบร�ษัท / โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น/จดหมาย/อีเมล 

/LINE หร�อ Walk In  / แจงโดยตรงที่ศูนยประชาสัมพันธ

เจาหนาที่แผนกว�ชาการสิ่งแวดลอมฯ พิจารณาขอรองเร�ยน 

 และตรวจสอบเบื้องตน

เสนอผูบร�หารพิจารณา หนังสือแจงกลับผูรองเร�ยน

หนังสือแจงกลับผูรองเร�ยน

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ในการดำเนินงานการแกไข

แจงผลการแกไข

ไปยังผูรองเร�ยน

เก็บบันทึก
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แนวทางการดำเนินงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชน

  2) การส่ือสารผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

  การสื่อสารกับสังคมโดยรวมจะเนนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท สอดแทรกผานกิจกรรมเพื่อสังคม

ของบริษัทฯ

รับฟงเสียงสะทอนของชุมชนในพื้นที่เปาหมาย 

เพื่อการสงมอบความตองการเฉพาะของแตละ

ชุมชนไดอยางตรงจ�ด

ผสานพลังและศักยภาพของ กลุมธุรกิจและสงเสร�ม

การมีสวนรวมของพนักงานในกลุมบร�ษัท BWG 

และลูกคาผู ใชบร�การเพื่อ

สรางสรรคคุณคาที่ยั่งยืนสูสังคม

รับฟงเสียงสะทอนของชุมชนในพื้นที่เปาหมาย 

เพื่อการสงมอบความตองการเฉพาะของแตละ

ชุมชนไดอยางตรงจ�ด

การส่ือสารผานส่ือสังคมออนไลน

โครงการสอนนองรักวิทย

เพ่ือเผยแพรผลการดำเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทฯเพื่อสราง

ความเช่ือม่ันในการดำเนินงานและ

สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร

เพ่ือสรางความตระหนักการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและพัฒนาศักยภาพข

องกลุมเด็กและเยาวชนผานการส

อนวิทยาศาสตร 

ผูสนใจ / ชุมชน / สังคมโดยรวม

เด็กและเยาวชน 

โรงเรียนรอบพื้นที่ศูนยฯ

ผูสนใจไดรับทราบถึงผลการดำเนิน

งานของกลุมบริษัทฯอันเปนการ

สรางความนาเชื่อถือและ

ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร

เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูและ

ตระหนักในเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวด

ลอม สามารถใชประโยชนจาก

แหลงชุมชนไดมากขึ้น

กิจกรรม/ ว�ธ�การ กลุมเปาหมาย ผลที่ไดรับวัตถุประสงค
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SDG

เปาหมาย

ตัวช้ีวัดดานสังคม

และส่ิงแวดลอม

ตัวอยางโครงการ

หรือกิจกรรม

เปาหมายดานความย่ังยืน 3

การเขาถึงระบบสาธารณูปโภคท่ี

จำเปนตอการดำรงชีวิตและ

บริการทางแพทยท่ีเขาถึง

- จำนวนผูเขารวมโครงการการ

ตรวจสุขภาพ

- มูลคาโปรแกรมการตรวจสุข

ภาพท่ีผูเขารวมกิจกรรมสามรถ

ลดคาใชจาย

- โครงการ BWG ใสใจผูสูงอายุ

- โครงการ “BWG บานน้ำใส  

สูชุมชน”

- โครงการ BWG โอบอุมผูพิการ

และดอยโอกาส

- โครงการ “Better Group สุขใจ 

รวมใจบริจาคโลหิต ป 2

เปาหมายดานความย่ังยืน 4

สนับสนุนงบประมาณการเขาถึงการ

ศึกษาทางการเรียนรูใหแกเด็กและ

เยาวชนรอบพ้ืนท่ีเร่ืองวิทยาศาสตร

- จำนวนโรงเรียน นักเรียนและชาวบาน

ในชุมชนท่ีไดรับการปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

- การมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือเพ่ิม

ความพึงพอใจตองานท่ีทำมากข้ึนรวม

ถึงสรางความผูกพันท่ีมีตอองคกร

- โครงการ เย่ียมบานเบตเตอร

- โครงการ สอนนองรักวิทย

- โครงการ สงนองถึงฝน

- โครงการ แตมสีเติมฝน

- โครงการ สอนนองแยกขยะ

เปาหมายดานความย่ังยืน 13 , 15

สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลม

- การมีสวนรวมของชุมชนและพนักงาน

- โครงการ BUFFER ZONE

- โครงการ 3R เปนเลิศ

- โครงการ BETTER คืนน้ำใสใหเจาพระยา  

พายเรือเก็บขยะบริเวณแมน้ำ 

Priorities
การศึกษาที่มีคุณภาพ

(Quality Education)

การอนุรักษสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ

(Environment and Ecosystem)

การสงเสร�มสุขภาพ
(Public Health)
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กลุมบร�ษัทในเคร�อ

บร�ษัท อัคคีปราการ  จำกัด (มหาชน) 

 ในป 2562 บริษัทฯ สามารถใหบริการกำจัดกากฯ โดยวิธีการเผาทำลาย มีปริมาณรวมท้ังส้ิน  95,165 ตัน  คิดเปนรายไดจากการใหบริการ

รวมทั้งสิ้น  417.21 ลานบาท โดยการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแตละประเภทมีดังนี้

47,159

44,858

3,133

15

ของแข็ง

ปร�มาณ (ตัน) หมายเหตุ

สัดสวนกากอุตสาหกรรมที่รับเขา สัดสวนการบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม

ของเหลว

ของแข็ง

กึ่งเหลว

กาซ

กราฟแสดงการเปร�ยบเทียบของเสียที่รับเขามาเพื่อเผาทำลาย (ป 2560 - 2562)

สัดสวนการบร�หารจัดการ

44.83 %

เช�้อเพลิงทดแทน 

36.82 %
เผาทำลาย

18.01 %
นำกลับไปใชประโยชน 

5000

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

10,000

2562 2561 2560

15,000
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ปร�มาณลูกคาตามสวนแบงภูมิภาค ป 2562

2.10%

4.13%

30%

60.33%

1.34%

2.10%

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต

57 Annual Report 2019



บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด  
 สำหรับป 2562 ใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแกกลุมลูกคา ที่ใชบริการจำนวน 678 ราย รวมปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ใหบริการ

รวมทั้งสิ้น 32,576 ตัน คิดเปนรายไดที่ใหบริการรวม 123.05 ลานบาท โดยกากอุตสาหกรรมที่ใหบริการกำจัดไดแก 

กราฟแสดงรายไดจากการใหบร�การเปร�ยบเทียบระหวางป 2560 - 2562 

18,68913,887

146.09
145.16

123.05

(หนวย : ลานบาท)

(หนวย : ตัน)

2560 2561 2562

กราฟแสดงการเปร�ยบเทียบปร�มาณกากอุตสาหกรรมที่รับมากำจัด (ป 2560-2562)

กากอุตสาหกรรมอันตรายกากอุตสาหกรรมไมอันตราย

1,000

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

2,000

2562 2561 2560

3,000

4,000
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บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด ทรานสปอรต จำกัด
 สำหรับ ป 2562 ใหบริการขนสงและสรางรายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแกบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวม 78,705 เที่ยว คิดเปนรายได

รวมทั้งสิ้น  284.98 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจาก

กราฟแสดงเที่ยวรถขนสงเปร�ยบเทียบระหวางป 2560 - 2562

(หนวย : เที่ยว)

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

BWC
บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

ETC
บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด

AKP
บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

ลูกคาทั่วไป

รายไดอื่น

262.10 ลานบาท 0.16 ลานบาท

1.65 ลานบาท

1.06 ลานบาท

18.32 ลานบาท

1.69 ลานบาท

78,705

70,855
81,954

Total : 284.98 ลานบาท
กราฟแสดงเที่ยวรถขนสงเปร�ยบเทียบระหวางป 2560 - 2562

2562 2561 2560
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บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด 
 ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะในรูปแบบของผูผลิตไฟฟา ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

โดยมีกำลังการผลิตไฟฟาติดต้ังสูงสุดท่ีขนาด 9.4 เมกะวัตต เพ่ือผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. สำหรับ ป 2562 การเดินระบบผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา โดยมีปริมาณการผลิตไฟฟา 65,605,621 KWh และขายไฟจำนวน 56,641,992 KWh

กราฟแสดงขอมูลการผลิตกระแสไฟฟา (kWh)  ประจำป 2562

หมายเหตุ :   

*  มี.ค./ก.ค./พ.ย. หยุดซอมบำรุงตามแผนงาน    

** มิ.ย./ต.ค. ปรับเปลี่ยนแผนหยุดซอมบำรุงรักษา

กราฟแสดงรายไดจากการใหบร�การเปร�ยบเทียบระหวางป 2561 – 2562

(หนวย : ลานบาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ม.ค.-62

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

เดือน

รวม 65,605,621 56,641,992 9,197,700 300,170

6,335,360 

5,067,720 

3,666,378 

6,238,771 

6,472,053 

4,313,622 

5,857,143 

6,458,280 

5,856,167 

4,160,807 

5,584,580 

5,594,740 

ผลิตไฟฟา (kWh)

5,494,104

4,316,736

3,178,144

5,408,956

5,613,341

3,737,611

5,107,432

5,611,671

5,036,154

3,558,003

4,765,478

4,814,362

ขายไฟฟา (kWh)

841,681

751,001

597,119

829,836

858,734

639,318

772,460

847,121

820,026

602,804

819,405

818,195

ใชภายในโรงงาน (kWh)

418

  -

114,724

  -

  -

65,533

23,492

500

  -

56,979

  -

38,524

นำเขาไฟฟา  (kWh)ที่

232.90

277.41
282.51

2560 2561 2562
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กราฟแสดงขอมูลการผลิตกระแสไฟฟา (KWh)  ประจำป 2562 

 รายไดท่ีไดรับจากการผลิตและจำหนายไฟฟาประจำป 2562 รวมท้ังส้ิน  328,965,570.30 บาท (สามรอยย่ีสิบแปดลานเกาแสนหกหม่ืนหาพัน

หารอยเจ็ดสิบลานบาทสามสิบสตางค) โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ม.ค.-62

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ม.ค.-61

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ม.ค.-63

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5,479,737

4,305,549

3,175,571

5,401,461

5,602,627

3,734,783

5,097,030

5,606,833

5,023,039

3,652,318

4,687,821

4,811,937

31,860,834.84

25,033,753.55

18,463,722.47

31,405,714.69

32,575,354.17

21,715,148.80

29,635,661.53

32,599,809.11

29,205,455.66

21,235,672.55

27,256,397.64

27,978,045.30

รวมรายไดขายไฟฟารวมทั้งสิ้น  328,965,570.30

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

รอบเดือน จดหนวยครั้งกอน จดหนวยปจจ�บัน

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

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

ผลิตไฟฟา ขายไฟฟา ใชในโรงงาน นําเขาไฟฟา
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สรุป

 รายไดที่ไดรับจากการผลิตและจำหนายไฟฟาประจำป 2561 รวมทั้งสิ้น 340,611,212.31 บาท

 รายไดที่ไดรับจากการผลิตและจำหนายไฟฟาประจำป 2562 รวมทั้งสิ้น 328,965,570.30 บาท

2561 2562

35,000,000

40,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

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

กราฟแสดงรายไดจากการใหบร�การเปร�ยบเทียบระหวางป 2561 - 2562 

บร�ษัท ร�คัฟเวอร�่ เฮาส จำกัด (“RH”)
 บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด (“RH”) หนึ่งในกลุม บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (“ETC”) ซึ่งเปนผูดำเนินโครงการผลิตและ

จำหนายกระแสไฟฟา นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 7.0 เมกกะวัตต โดยตั้งอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

นครหลวง ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา โดยเริ่มจำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD)

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ต้ังแตวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2562  โดยมีปริมาณการผลิตไฟฟา 11,015,253 KWh และขายไฟจำนวน 10,131,851 KWh

กราฟแสดงขอมูลการผลิตกระแสไฟฟา (kWh)  ประจำป 2562

1

2

3

4

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

เดือน

รวม 11,015,253.00 10,131,851 1,768,950 151,320

3,253,639

4,103,882

3,657,732

ผลิตไฟฟา (kWh)

739,733

2,775,480

3,478,232

3,138,406

ขายไฟฟา (kWh)

549,621

641,944

577,385

ใชภายในโรงงาน (kWh)

-

76,080

16,440

58,800

นำเขาไฟฟา  (kWh)ที่
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 รายไดที่ไดรับจากการผลิตและจำหนายไฟฟาประจำป 2562 รวมทั้งสิ้น  67,261,577.11 บาท (หกสิบเจ็ดลานสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน

หารอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ก.ย.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ม.ค.-63

5.5

5.5

5.5

5.5

645,799

2,720,676

3,426,371

3,077,805

4,708,714.89

19,837,267.64

24,982,702.30

22,441,202.67

รวมรายไดขายไฟฟารวมทั้งสิ้น  67,261,577.11

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

รอบเดือน จดหนวยครั้งกอน จดหนวยปจจ�บัน

 รายไดท่ีไดรับจากการผลิตและจำหนายไฟฟาประจำป 2562 รวมท้ังส้ิน  57,860.22 บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยหกสิบบาทย่ีสิบสองสตางค)

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธ.ค.-62 25 ธ.ค.-62 1 ม.ค.-63 3 8,491 57,860.22

รวมรายไดขายไฟฟารวมทั้งสิ้น        57,860.22

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

รอบเดือน จดหนวยครั้งกอน จดหนวยปจจ�บัน

บร�ษัท เอวาแกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด (“AVA”)
 บริษัท เอวาแกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด (“AVA”) หนึ่งในเครือ บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (มหาชน) (“ETC”) ผูดำเนิน

โครงการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากขยะอุตสาหกรรมขนาดกำลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต โดยตั้งอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ตอนลาง ตำบลหนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาโดยเร่ิมจำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ใหกับการไฟฟา

สวนภูมิภาค ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562  โดยมีปริมาณการผลิตไฟฟา  10,474   KWh และขายไฟจำนวน  8,491 KWh

กราฟแสดงขอมูลการผลิตกระแสไฟฟา (kWh)  ประจำป 2562

1 ธ.ค.-62

เดือน

10,474.00

ผลิตไฟฟา (kWh)

8491.00

ขายไฟฟา (kWh)

19,083

ใชภายในโรงงาน (kWh)

17,100.00

นำเขาไฟฟา  (kWh)ที่
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รางวัลแหงความภูมิใจ ป 2562
• โครงการ คารบอนฟุตพร้ินท ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ลดการปลอยกาซเลือนกระจก

• รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุนย่ังยืน” ประจำป 2019 ตอเน่ืองปท่ี 5 จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในฐานะบริษัท

  จดทะเบียนท่ีดำเนินธุรกิจโดดเดนคำนึงถึงความสมดุลดานส่ิงแวดลอมสังคม และบรรษัทภิบาล

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะท่ีมีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบมีการติดตามประเมินผล

  และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง (เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ)

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะท่ีมีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบมีการติดตามประเมินผล

  และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง (เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-8/49สบ.)

• ใบรับรองการเปนพันธมิตรแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)

• รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

• รางวัล ESG100 Certificate ป2019 ตอเนื่องเปนปที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจดานสิ่งแวดลอม สังคม    

  และธรรมภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน

• รางวัล Renewable Energy Deal of The Year Thailand by The Asset

• รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) สาขา Green Leadership " Green Energy from Industrial Waste" ในฐานะ

  องคกรท่ีดำเนินธุรกิจดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม

• การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance Report (CGR) ประจำป 2562 ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent   

  CG Scoring) ตอเน่ืองเปนปท่ี 5

• ดีเยี่ยม สำหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 (Annual General Meeting AGM) เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรม

  ของผูลงทุน จัดโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

• รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ท้ังประเภทประกอบกิจกรรมทำเช้ือเพลิงแข็งผสม

• รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอขอมูลดานความย่ังยืน ครบทุกมิติท้ังในดานส่ิงแวดลอม สังคม และ  

  ธรรมาภิบาล
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 และประกอบธุรกิจ
บร�หาร และจัดการกากอุตสาหกรรมประเภทน้ำเสีย

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 มหาชน

“ 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
1,184,014,248.75

ทุนชำระแลว
958,029,725

ทุนจดทะเบียน
150,000,000

ทุนชำระแลว
150,000,000

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
1,120,000,000
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หลักทรัพย และผูถือหุน
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว    

 หลักทรัพยของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน 

ทุนจดทะเบียน : 1,184,014,248.75  บาท

ทุนที่เรียกชำระแลว :            958,029,725.00   บาท

มูลคาที่ตราไว :                         0.25   บาทตอหุน

 ตามท่ีบริษัทฯ ไดการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังท่ี 4 (“BWG-W4”)  จำนวน 584,939,483 หนวยใหแกผูถือหุน

เดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคาในอัตราสวน 6 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษ ใหปดเศษท้ิง)  

ท้ังน้ี ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิ ซ้ือหุนสามัญได  1 หุน  ในราคาหุนละ 3 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับ 3 ป ผูถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไดในวันท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุของใบ

สำคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ีในกรณีท่ีวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทใหเล่ือนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทำการสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิดังกลาว

ในป 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BWG-W4 ไดหมดอายุและสิ้นสุดการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ.2562แลว 

การออกหลักทรัพยอื่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นายสุวัฒน              เหลืองวิริยะ

นายโกมล                จึงรุงเรืองกิจ

BBHISL NOMINEES LIMITED 

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

BBHISL NOMINEES LIMITED

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

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

BBHISL NOMINEES LIMITED

นางดาราณี              อัตตะนันทน

นายธิติพงษ               เจนทวีพรกุล

รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก

ผูถือหุนอื่นๆ

รวมจำนวนหุนทั้งหมด

ช�่อ – นามสกุลที่

4.78

3.27

2.94

2.30

2.26

2.16

2.09

1.57

1.57

1.54

24.47

75.53

100.00

183,150,000

125,300,400

112,643,700

88,000,000

86,684,200

82,837,953

80,214,100

60,119,000

60,000,000

58,900,000

937,849,353

2,894,269,547

3,832,118,900

รอยละจำนวนหุน

รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญ

หุนจดทะเบียน  : 4,736,056,995.00   หุน

หุนชำระแลว  : 3,832,118,900.00  หุน

สิทธิออกเสียง  :  1  หุนตอ 1  เสียง

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
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รายไดจากการบริการ

กำไรขั้นตน

กำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ

อัตรากำไรขั้นตน

อัตรากำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

2,027.73

753.15

253.17

37.14%

12.37%

5,964.23

2,259.58

3,704.66

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

1,046.13

724.86

108.80

1,879.79

25.26

1,905.05

54.91%

38.05%

5.71%

98.67%

1.33%

100.00%

55.65%

34.38%

9.41%

99.44%

0.56%

100.00%

2560

มูลคา สัดสวน
2560

มูลคา สัดสวน
2561 

มูลคา สัดสวน
2562

2,456.37

807.09

233.99

32.86%

9.47%

6,814.24

2,937.40

3,876.84

2561

1,879.78

425.10

(20.63)

22.61%

(1.08)%

7,356.42

3,759.45

3,596.97

2562

โครงสรางรายได

สรุปฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

โครงสรางรายไดของบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย

(หนวย : ลานบาท)

หมายเหตุ :  *รายไดอื่น เชน รายไดคาว�เคราะหประเภทของเสีย  กำไรจากการจำหนายทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ รายไดรับ

(หนวย : ลานบาท)

รายไดของบริษัทฯ  และบริษัทยอย

รายไดจากการขาย และบริการของบริษัท

รายไดจากการขาย และบริการของบริษัทยอย

รายไดจากงานกอสราง

รวมรายไดจากการขายและบริการ

และงานกอสราง

รายไดอื่น *

รวมรายได
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แนวโนมการบร�การจัดการกากอุตสาหกรรม 2563
 แนวโนมภาคอุตสาหกรรมในป 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีการชะลอตัวในภาคการผลิตและการสงออกถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายการสงเสริม

การลงทุนออกมามากมาย ซ่ึงยังเปนปจจัยบวกท่ีจะทำใหเกิดการลงทุนในไทยมากย่ิงข้ึนในอนาคต อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังตองมีการ

ปรับตัวตามแนวทางการพัฒนาของประเทศหรือการปรับตัวสูอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อที่จะไดมีความพรอมมากยิ่งขึ้นในการแขงขันระดับโลกไดอยาง

มีศักยภาพในขณะเดียวกันยังคงตองใสใจในดานส่ิงแวดลอมและชุมชน ซ่ึงถือเปนหัวใจของการสงเสริมทิศทางภาคอุตสาหกรรม

 แผนดำเนินงานในป 2563 วา ปน้ี ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนน 4 แผนงานหลัก ประกอบดวย การดำเนินนโยบายการปกปองส่ิงแวดลอม

และปราบปรามผูประกอบการที่กระทำผิดจนเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม,การพัฒนากฎหมายและระบบดิจิทัลเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยเขาสู

อุตสาหกรรม 4.0, การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน และการสงเสริมภาคอุตสาหกรรม

ใหมีการพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหธุรกิจเติบโตอยางย่ังยืน ซ่ึงมีความสอดคลองตอแนวทางของบริษัทฯ เปนอยางมาก

  สำหรับเร่ืองขยะน้ันยังคงเปนปญหาสำคัญของประเทศในการจัดการท้ังขยะท่ีมีอยูในประเทศ ขยะนำเขา และขยะอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดใหม

การยกเลิกถุงพลาสติกเปนจุดเริ่มตนที่ดี แตเปนการเริ่มตนของการแกปญหาขยะทั้งหมด อาทิ ราง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ียังไมไดดำเนินการ, เร่ืองการรับรองตนเองของผูประกอบการ และการกำกับดูแล Third Party ,การถายโอนภารกิจใหแก

หนวยงานทองถ่ินในการกำกับดูแลโรงงาน แตการลดบทบาทการตรวจสอบโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม, การยกเลิกข้ันตอนการตอใบอนุญาต

โรงงานซึ่งอาจจะกระทบตอการควบคุมกิจการรีไซเคิลและหลุมฝงกลบใหปฏิบัติตามกฎหมาย, การประกาศหามนำเขาขยะอิเล็กทรอนิกสของกรม

การคาตางประเทศ, การจัดการขยะที่มีอยูสะสมจากการผลิตและนำเขารวมไปถึงมาตรการของรัฐบาลในการจัดการขยะที่เกิดจาก EEC เปนตน 

ซ่ึงบริษัทฯ จะติดตามอยางใกลชิดตอไป

  อยางไรก็ดีในป 2563 แนวโนมภาคอุตสาหกรรมนาจะเติบโตมากขึ้นจากการผลักดันโครงการตาง ๆ เชน โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

ท่ีสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียวเบ้ืองตนมอบหมายให กองสงเสริมเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน (กทส.) ประสาน

การดำเนินการกับอุตสาหกรรมจังหวัดอยางใกลชิด,  โดยแบงกลุมออกเปนกลุมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน กลุมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และกลุมพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และ โครงการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

สายหลัก เร่ิมจากลุมน้ำเจาพระยา และคลองอูตะเภา ซ่ึงจะขยายผลไปอีก 25 ลุมน้ำสายหลัก และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ

การนาลงทุน เพ่ือจูงใจใหเกิดการลงทุนและตองเปนการลงทุนท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

 แตการมีโรคระบาดอยางไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนาจะเปนไปไดอยางลาชาข้ึนโดยผลกระทบ

ของโรคน้ีสงผลทางตรงกับเศรษฐกิจ ทำใหคาดการณไดวาการบริโภคโดยรวมนาจะลดลงอยางมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสินคาท่ีไมจำเปนหรือสินคาท่ีฟุมเฟอย

ในทางกับกันนาจะมีอุตสาหกรรมบางประเภทเติบโตอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการจัดการขยะติดเช้ือ 

หรือขยะโรงพยาบาลซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะตองติดตามมาตราการอยางใกลชิดตอไป
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ปจจัยความเสี่ยง
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปจจัยความเส่ียงท่ีอาจมาจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกซ่ึงอาจทำใหมีผลกระทบตอองคกร ดวยเหตุน้ี  

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

กิจการที่ดีซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทไดจึงมุงมั่นพัฒนาและใหความสำคัญตอการบริหารความ

เสี่ยงอยางเปนระบบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management Framework) รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกผูถือหุน พนักงานและผูที่เกี่ยวของอื่นๆตลอดจนการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาธุรกิจใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน

 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคกรโดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงพิจารณาความเสี่ยงและกำหนดมาตรการ

ในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลการบริหารและจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรที่กำหนดไวตลอดจนมีการทบทวนความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอในป 2562

บริษัทฯ ไดมีการประชุมและวิเคราะหถึงปจจัยแหงความเสี่ยงสำคัญที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ โดยมีความสอดคลองกับประเด็นดาน

การพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและชุมชน

 บริษัทฯดำเนินการบริการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวทั้งที่อันตรายและไมอันตราย โดยกระบวนการบำบัด กำจัด และนำกลับมา

ใช ใหมดานพลังงานมีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมดำเนินงาน ตั้งแตกระบวนขนสง การบำบัดและกำจัดกาก

อุตสาหกรรม รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ชุมชนใกลเคียง หากการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญจากความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกำหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม

อยางชัดเจน โดยเนนการใหความสำคัญตั้งแตกระบวนขนสง การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มีการใหความรูความเขาใจกับพนักงานทุกระดับดวยการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเปนประจำ

อยางตอเนื่องมีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ ดิน และน้ำทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯเปนประจำอยางตอเนื่อง เพื่อเฝาระวังผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดกับชุมชนใกลเคียงตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ในการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันและลดมลพิษที่

อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร 

ซึ่งมีแนวทางการบริหารการจัดการความเสี่ยงดังนี้

 - กิจกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส เพื่อคนหาจุดเสี่ยงและทำการแกไขปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัย 

 - กิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักดานความปลอดภัยภายใตเปาหมายอุบัติเหตุเปนศูนยฯ (Zero Accident) ไดแก กิจกรรม Morning  

   Meeting กิจกรรมตั้งสติกอนเริ่มงาน (KYT) รวมทั้งการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินตางๆ เชน การฝกซอมดับเพลิง

   และอพยพหนีไฟการฝกซอมกรณีกากอุตสาหกรรมหกหลน/ร่ัวไหล โดยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดเหตุฉุกเฉินดังกลาว เปนตน 

 - โครงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ(ลดการใชน้ำมันเช้ือเพลิง ไฟฟาและกระดาษ)การติดต้ังระบบบำบัดอากาศในกระบวนการปรับเสถียร

   ระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะกากอุตสาหกรรม) และการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชนใหมโดยไมปลอยออกสูภายนอก  

 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง ในป 2562 จัดทำโครงการเมืองสระบุรี สวยใส ไรมลพิษ โดยนำขยะอันตรายไปกำจัด

    ใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือลดปริมาณขยะและปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอไป และนำหลัก 3R และหลัก 7 ประการของการ

   ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมาปฏิบัติ ซึ่งไดเขารวมและไดรับรางวัลคุณภาพ “CSR-DIW Continuous Award 2019”  

   ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางย่ังยืน เพ่ือสรางความตระหนักและ

   การมีสวนรวมดานการดำเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมไปถึงการสรางเครือขายดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ซ่ึงบริษัทฯ  

   มีนโยบายที่จะดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง

 - ในป 2562 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) รวมเปนสวนหน่ึงในโครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพร้ินท 

   ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 ประจำป 2562โดยมุงเนนที่จะสามารถคำนวณคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ

   ดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาถึงแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง

 - ในป 2562 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) นำลอยางรถเสื่อมสภาพที่ไมใชแลวจากการดำเนินงานของ บริษัท เบตเตอร  

   เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เพ่ือนำมาทำเปนแนวร้ัวบริเวณสวนหยอม ปรับปรุงทัศนียภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสามารถใชเปนพ้ืนท่ีพักผอน

   หยอนใจ ภายใตโครงการ “3R เปนเลิศ” ท้ังน้ีดวยความตระหนักและคำนึงถึงการบริหารจัดการยางเส่ือมสภาพใหเกิดความคุมคาและมี

   ประสิทธิภาพสูงสุดลดมลพิษจากการทำลาย ผลักดันใหพนักงานใสใจและจัดการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
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2. ความเสี่ยงดานสังคมและบรรษัทภิบาล

 2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการกำหนดแผนกลยุทธแผนการดำเนินงานและการนำแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสมนอกจากนี้ความเสี่ยงดานกล

ยุทธยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในอันสงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธหรือการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

หลักเปาหมายและแนวทางการดำเนินงานขององคกร

  2.1.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือขยายการลงทุนหากโครงการลงทุนไมประสบความสำเร็จอาจสงผลกระทบตออัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุนซึ่งทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

  - มีการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท ซ่ึงจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชนตอการทำธุรกิจของบริษัท

    หรือเปนธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโตในอนาคต ท้ังน้ีบริษัทจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน

    เพื่อประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ

  - ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  

  - ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจอยางละเอียดรอบคอบ วิเคราะหความเปนไปได และความคุมคาของโครงการ

    กอนการตัดสินใจลงทุน โดยมุงเนนที่จะพัฒนาธุรกิจใหมๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสรางความมั่นคง และการเติบโต

    แกบริษัทฯ อยางยั่งยืน

  - เตรียมความพรอม และบุคลากร เพื่อรองรับการขยายการลงทุน 

  - ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ เพื่อสรางความแตกตาง

  - จัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอ และพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมลงทุน เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถดำเนินธุรกิจรวมกันอยาง

    ยั่งยืนในระยะยาว

  2.1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยอาจเกิดขึ้นได หากผลประกอบการของ

บริษัทยอยไมสามารถสรางผลกำไรตามท่ีบริษัทคาดหวังได ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการลงทุน

ในบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ซ่ึงจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชนตอการทำธุรกิจของบริษัท หรือเปนธุรกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรม

ที่มีแนวโนมเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนเพื่อประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ โดย

บริษัทฯ จะควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการ และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทฯ เขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน 

  2.1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขันหากมีผูสนใจลงทุนเปนผู ใหบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ มากขึ้นอาจมีผลกระทบตอฐานลูกคาและ

รายไดของบริษัทในอนาคต อยางไรก็ตาม อุปสรรคและขอจำกัดที่สำคัญหลายประการในการเปนผู ใหบริการรายใหม  เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง 

ตองมีพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญและมีลักษณะเหมาะสมและตองไดรับการรับรองและผานความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) 

รวมท้ังตองผานความเห็นชอบในรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ตลอดจนหากไมผานการยอมรับจากชุมชน ทำใหอาจไมได

รับอนุญาตใหประกอบการได

  บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธการแขงขัน โดยมุงเนนใหบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากลและมุงเนนการใหบริการ

ครบวงจรที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงมุงเนน

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางตอเน่ือง ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการดำเนินงานและระบบการบริหารและจัดการส่ิงปฏิกูลฯท่ีไดมาตรฐานและ

สามารถตรวจสอบการประกอบกิจการไดในทุกขั้นตอน ทำใหบริษัทฯ ไดรับการเชื่อถือและวางใจจากลูกคามาโดยตลอด 

 นอกจากนี้ ในป 2562 บริษัทฯไดรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 2.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risk)

ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองคกรรวมท้ังความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลความรูตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดซ่ึงความเส่ียงดานปฏิบัติการจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม

  2.2.1 ความเส่ียงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจหากบริษัทฯ ไมสามารถเตรียมความพรอม

บุคลากร เพื่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง และรองรับการขยายตัวขององคกร อาจสงผลใหขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ และสงผลตอ

ความสามารถในการทำกำไรของกิจการได
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      บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาโครงการลงทุนอยางตอเนื่อง ในการที่จะเปนผูนำในการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่ม โดยเนนการ

เจริญเติบโตอยางย่ังยืน พรอมท้ังไดมีการขยายการลงทุนไปยังบริษัทยอย เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมากจึงไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา

ตอบแทน มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป โดยมี

กระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปรงใส นำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา และทบทวนเปนประจำทุกปเพื่อใหการปฏิบัติงานในตำแหนง

นั้นตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทน

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมใหกับพนักงาน

ในทุกหลักสูตรที่สำคัญและเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ 

จะมีผูบริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช

ดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ท่ีถายทอดลงมาต้ังแตระดับผูบริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบัติการตางๆ เพ่ือให

การทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของบริษัทฯ

  2.2.2 ความเส่ียงตอการเกิดเหตุกับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (“ศูนยฯ”)

  ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติตางๆ อาทิ ไฟไหม เปนตน รวมไปถึงความเส่ียงจากการเกิดวินาศภัยอาจสงผล

เสียหายตอทรัพยสินและบุคคลากรของบริษัท และทำใหการดำเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักลงได ซ่ึงทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในเร่ืองน้ี

 จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

  - การประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

  - กำหนดระเบียบปฏิบัติงาน เร่ืองการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินไวอยางชัดเจนตามขอกำหนดระบบมาตรฐาน

    การจัดการดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 14001:2015& OHSAS 18001:2007&ISO 45001 : 2018) 

  - มีการติดตาม เฝาระวังและรายงานสถานการณอยางใกลชิดสำหรับพื้นที่/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจจะไดรับความเสียหาย 

  - จัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น 

  - จัดฝกอบรม/ฝกซอมแผนการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน 

  - จัดเตรียมระบบน้ำสำรองใหมีปริมาณเพียงพอสำหรับใชดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที รวมถึงมีการ

    ตรวจสอบระบบน้ำสำรอง เปนประจำทุกเดือน 

   2.2.3 ความเสี่ยงจากขอจำกัดทางดานการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม

  ที่ดินในศูนยบริหารและจัดการของบริษัทฯ สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ไดจำกัด ทำใหบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการจัดหา

ที่ดินเพื่อใหบริการเพิ่มเติมเมื่อที่ดินที่มีอยูปจจุบันไดถูกฝงกลบทั้งหมดแลว

  บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาวจึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือควบคุมและปองกันความเส่ียงโดยมีการพัฒนา

กระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝงกลบและเปนการเพิ่มพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมในอนาคตไดตลอดจนมีระยะเวลาเพี

ยงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใชในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป

  2.2.4 ความเสี่ยงจากดานการขนสง

  หากบริษัทฯ ไมมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการขนสงที่ดี อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ในขั้นตอนของการรับสิ่งปฏิกูลจากโรงงานของลูกคามากำจัดและฝงกลบและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม

  บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมอบหมายใหบริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัดซึ่งเปนบริษัทยอย

เปนผูบริหารและจัดการเก่ียวกับการใหบริการรถขนสง รวมท้ังจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินงาน

เพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยงดังนี้

  - มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานขับรถ/ผูรับเหมาะภายนอก (Vendor) ที่มีศักยภาพ และมีกระบวนการติดตาม  

    ประเมินผล และการกำหนดสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน

  - มีคูมือปฏิบัติงานและมีการฝกอบรมใหความรูถึงความสำคัญของขั้นตอนการเคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลเพื่อใหมีความ

    ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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      - เงื่อนไขขอตกลงในสัญญากับผูรับเหมาภายนอกระบุใหปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบของหนวยงานราชการ

    ทั้งที่มีอยูแลวตลอดจนที่จะมีขึ้นตอไปทุกประการ รวมถึงใหไลเบี้ยเอาผิดกับผูที่ฝาฝนหรือกระทำผิดไวอยางชัดเจน

  - มีการติดต้ังระบบ GPS ในรถขนสงเพ่ือใชติดตามและตรวจสอบเสนทางการเดินรถ ความเร็ว ระยะเวลาในการขนสงไดตลอด

    เวลาและเพิ่มความปลอดภัยตลอดเสนทาง

  - มีหนวยงานฉุกเฉินที่จะคอยใหคำแนะนำและความชวยเหลือตางๆแกผูขับรถเพื่อชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือ

    นอยท่ีสุดอยางไรก็ตามการใหบริการดานกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีการใหบริการตามใบขออนุญาตตามท่ีราชการออกให  

    ดังนั้นกากอุตสาหกรรมชนิดที่เปนอันตรายสูง ไวไฟหรือที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะงดการใหบริการจึงเปน

    การลดโอกาสการที่จะเกิดความเสี่ยงจากลักษณะดังกลาว

  2.2.5 ความเสี่ยงดานการทุจริต(Fraud Risk)

  การทุจริตนับเปนอุปสรรคสำคัญในการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดและอาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อไมวาองคกรนั้น

จะมีระบบควบคุมภายในที่ดีเลิศเพียงใด ซึ่งทางบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

  - การนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  เปนแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯเพ่ือประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ และเปนการ

    เสริมสรางความโปรงใสความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการซึ่งจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและ

    ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

  - การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  

    ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด

  - การกำหนดโครงสรางและอำนาจอนุมัติในการบริหารงานที่มีความชัดเจนและเหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค

  - การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบทำหนาท่ีควบคุมดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมใหอยูใน

    ระดับที่เหมาะสม

  - การจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ

  - การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาท่ีควบคุมดูแล ติดตามใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

    ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  - การจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่กำหนด  

    รวมถึงระบบงานท่ีมีผลกระทบสำคัญตอการดำเนินงานเพ่ือใหม่ันใจวาการดำเนินงานเปนไปอยางถูกตอง โปรงใสและปราศจาก

    ขอขัดแยงหรือประโยชนทับซอน

  - การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาขอเท็จจริงในมูลเหตุที่เกี่ยวของกับการทุจริตในหนาที่ของพนักงาน และการ

    กระทำความผิดอื่นใดที่สงผลกระทบตอบริษัท

  ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ในทุกรูปแบบ โดยการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption 

หรือ CAC) ซึ่งทางบริษัทฯ ไดรับการตออายุการรับรองตอเนื่องเปนปที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 

เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ

 2.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เชนการบริหารจัดการดานสภาพคลอง

ดานเครดิตดานเงินลงทุนหรือจากปจจัยภายนอกเชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไวอันสงผลกระทบตอการดำรงอยูรวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร

  2.3.1 ความเสี่ยงดานเงินลงทุน

  หากบริษัทฯ มีชองทางการระดมทุนท่ีมีตนทุนสูง อาจมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทรวมถึงอัตรา

กำไร/ผลตอบแทนท่ีลดลงอาจมีผลกระทบตอการขยายธุรกิจในอนาคตหรือสงผลตอความเช่ือม่ันของสถาบันการเงินซ่ึงทางบริษัทไดตระหนักถึงความ

สำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้  

  - สรางความมั่นคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมถึงมีการบริหารหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ

  - มีการใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อไมใหกระทบตอหนี้สินที่เพิ่มขึ้น  

  - มีทางเลือกอื่นสำหรับการระดมเงินทุนที่นอกเหนือจากการกูยืม เชน การหาผูรวมลงทุนในโครงการใหม
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      2.3.2 ความเส่ียงดานการเงินและสภาพคลอง (Financial and Liquidity Risk)

  หากบริษัทฯ ไมมีการบริหารทางการเงินท่ีดีอาจมีผลทำใหบริษัทขาดสภาพคลองได ซ่ึงบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว 

จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือควบคุมและปองกันความเส่ียงโดยกำหนดนโยบายการใหสินเช่ือท่ีรัดกุมและมีการติดตามเรงรัดการชำระหน้ี

จากลูกหน้ีอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหาร

  2.3.3 ความเส่ียงจากการใหบริษัทยอยกูยืม

  บริษัทฯ มีการอนุมัติวงเงินกูยืมใหกับบริษัทยอย เพ่ือเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ และเปนทุนในการดำเนินงาน ซ่ึงอาจมีปญหา

ในการชำระคืนเงินกูยืมของบริษัทยอย บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและปองกัน

ความเส่ียงในการดำเนินงานของบริษัทยอยโดยการสงตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย เพ่ือกำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทยอยอยางใกลชิด รวมท้ังติดตามการชำระหน้ีและดอกเบ้ียใหแกบริษัทฯ ตามกำหนด

 2.4 ความเส่ียงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk)

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแลรวมท้ังความเส่ียงท่ีเก่ียวกับกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซ่ึงเม่ือมีความเส่ียงดานน้ีเกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม

  2.4.1 ความเส่ียงดานกฎหมาย และนโยบายภาครัฐ

การจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีไมถูกวิธี ทำใหเกิดปญหาการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมท่ีจะสงผลเสียหายใหกับเศรษฐกิจของประเทศ

  ท้ังน้ี บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักในดานธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนธุรกิจปลายน้ำ ท่ีพิจารณาการเจริญ

เติบโตโดยอางอิงจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเปนผูกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ น่ันคือ การสงเสริมอุตสาหกรรม การรับผิดชอบตอสังคมและบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหภาคอุตสาหกรรมมีการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน

  หากบริษัทฯ มิไดตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงของขอกำหนดและนโยบายภาครัฐใหถ่ีถวน

กอนการตัดสินใจลงทุน อาจสงผลกระทบใหอัตราผลตอบแทนการลงทุน/การเติบโตของกำไรลดลงได ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว 

จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเส่ียงดังน้ี  

  - ใหความสำคัญในการตรวจสอบถึงขอจำกัดทางกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน

  - ดำเนินการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

  - มีการวางแผนและเตรียมมาตรการรองรับการเปล่ียนแปลง 

  - การใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ  และในการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรมท่ีมีการลักลอบท้ิงในท่ีสาธารณะ ใหไดรับ

    การจัดการอยางถูกวิธี

  2.4.2 ความเส่ียงดานความเช่ือม่ันในคุณภาพการใหบริการและการประกันความรับผิด

  บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการสรางความเช่ือม่ันดานคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบในเชิงปองกัน

อยางเขมงวด ตั้งแตการยืนยันการใหบริการ การจัดหารถและภาชนะบรรจุ การรวบรวม ขนสง บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน

ระบบคุณภาพ ISO 9001 จนเสร็จส้ินกระบวนการมีการกำหนดเปาหมายการใหบริการเพ่ือใหผู ใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใตการกำหนดใหขอ

รองเรียนลูกคาเปนศูนย (Zero Customer Complain) ซึ่งเปนกลยุทธที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามดวยจิตสำนึกดานคุณภาพ รวมทั้งมีกระบวนการ

ตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และภายนอก (External Audit) อยางสม่ำเสมอเพ่ือทำใหม่ันใจไดวากระบวนการและข้ันตอนการ

กำกับดูแลดานคุณภาพบริการจะไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯเช่ือม่ันวาจะสามารถรักษาความพึงพอใจของลูกคาดานคุณภาพ

การใหบริการไวไดตลอดไปสำหรับมาตรการเชิงรับ บริษัทฯไดทำขอตกลงการประกันความรับผิดกับลูกคาผู ใชบริการ (Liability) เพ่ือกำหนดขอบเขต

ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนตามท่ีกฎหมายกำหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548)

  2.4.3 ความเส่ียงจากขอพิพาททางกฎหมาย

  • เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 ศาลแพงไดรับคำฟองจากกลุมบุคคล โดยกลาวหาวาบริษัทกระทำการละเมิดทำใหผูฟองคดีไดรับ

ความเสียหายจึงขอใหศาลมีคำพิพากษาใหบริษัทชดใชคาเสียหาย และมีคำส่ังหามมิใหบริษัท ประกอบกิจการท้ังปวงอันเปนการกอใหเกิดมลพิษหรือ

อันเปนการสรางเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูฟองคดีอีกตอไป เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 ศาลไดพิพากษาใหบริษัทจายคาชดเชยรวมดอกเบ้ียและคา

ฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นตนเปนจำนวนเงิน 52.04 ลานบาท และบริษัทไดบันทึกสำรองคาเผื่อความเสียหายจากคดีฟองรองไว ในงบการเงินป 2561 

แลว อยางไรก็ตามบริษัทไดย่ืนอุทธรณตอศาลแลวเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 
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      • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ไดรับคำฟองจากกลุมบุคคลบางสวนซึ่งเปนพนักงานขับรถ

ของบริษัทยอยโดยกลาวหาวาบริษัทยอยไดชำระคาจางแรงงานและคาลวงเวลาแกพนักงานท่ีฟองคดีดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายคิดเปนคาเสียหาย

ที่เรียกรองจำนวนทั้งสิ้น 7 ลานบาท จึงขอใหบริษัทยอยจายคาจางแรงงานและคาลวงเวลาตามที่เรียกรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ไดมีการทำ

สัญญาประนีประนอมยอมความตอหนาศาล โดยบริษัทยอยได ใหการชวยเหลือแกโจทก จำนวนคนละ 20,000 บาท รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 

400,000 บาท (ไมถือเปนการชำระหน้ีตามขอพิพาทในคำฟองของโจทก) ซ่ึงบริษัทไดชำระเงินดังกลาวแลวในวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 จึงเปนผลใหคดี

น้ียุติไปในทุกช้ันศาล

  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มีบุคคล เปนโจทกยื่นฟองบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยกลาวหาวาลูกจางของบริษัทยอย ขับรถ

ตัดหนารถยนตของโจทก ในระยะกระชั้นชิด จนไดรับบาดเจ็บและความเสียหาย รวมกันเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 922,677 บาท โดยศาลไดกำหนดนัด

ไกลเกล่ียและ/หรือช้ีสองสถาน ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นวาบริษัทยอยไมจำเปนจะตองจายคาเสียหาย เพราะ

บริษัทยอยไดมีการทำประกันภัยรถยนตคันดังกลาวไว และวงเงินท่ีทำประกันก็เพียงพอท่ีจะนำมาชดใชกับความเสียหาย

3. ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม (Emerging Risk)

 เปนความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ียังไมเคยปรากฏข้ึนหรือไมเคยมีประสบการณ ณ เวลาปจจุบัน แตเน่ืองจากในอนาคตมักจะมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดหลายกรณี อันอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยีสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบางเหตุการณอาจจะไมสามารถประเมินผลกระทบ หรืออาจจะ ไมสามารถระบุความเสี่ยงไดแนนอน เชน 

ความเส่ียงจากนาโนเทคโนโลยี ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เปนตน

 3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมการเกิดการสะสมของกาซเรือนกระจกและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น 

รวมถึงการกำกับดูแลและการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกไดกลายเปนความเสี่ยงที่ทั่วโลกและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนให

ความสำคัญ

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และมองเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร จึงมุงเนนพัฒนาการใหการบริการที่มี

ประสิทธิภาพและเสริมสรางความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหและติดตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงดานสภาพภูมิอากาศเพ่ือ

นำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุง และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆอยางตอเนื่อง ซึ่งทางบริษัทไดมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการดาน

สภาพภูมิอากาศเพ่ือปองกันการเกิดกาซเรือนกระจกภัยธรรมชาติและลดมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน รวมถึงเพ่ือประหยัดและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชทรัพยากรดังน้ี

 - การจัดหาและพิจารณาลงทุนในสภาพพื้นที่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของ

   สหรัฐอเมริกา (USEPA) ท่ีมีภูเขาลอมรอบเปนแนวกันชน (Buffer zone) ตามธรรมชาติ

 - การประกันภัยเพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

 3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

 เทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทอยางมากในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ อาทิ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการ

ขนสงการทำการตลาดออนไลนซ่ึงในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนความเส่ียงท่ีอาจสงผลตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจและชองทางการตลาดแบบเดิม

จนทำใหสูญเสียความสามารถในการแขงขัน

 บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการติดตามและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน และปรับปรุง

ข้ันตอนการดำเนินงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน การเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคา รวมท้ังศึกษาพัฒนาเพ่ือนำเทคโนโลยี

ที่เกิดขึ้นใหมมาใช ในกระบวนการผลิต 

 ซึ่งในป 2562 มีการศึกษาและพัฒนาการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมมาใช ในกระบวนการผลิต เชน การนำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ

มาใช ในกระบวนการผลิต “ผลิตภัณฑทดแทนเชื้อเพลิง” (Refuse Derived Fuel –RDF) ที่เปนการนำของเสียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำเปน

ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงทดแทน เปนตน รวมท้ังมีการศึกษาเพ่ือพัฒนา จัดทำระบบการส่ือสารแบบ Electronic ภายใตรูปแบบ Application เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของลูกคา (Customer Requirement) และเขาถึงขอมูลท่ีตองการไดรวดเร็วย่ิงข้ึน

 อยางไรก็ตามดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดานความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือจากภัยคุกคามทางดานเทคโนโลยีตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความบกพรองของระบบหรือจากความจงใจในการ

โจรกรรมขอมูลของผูไมประสงคดี บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและปองกันความ

เส่ียงโดยการกำหนดกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชเปนกรอบแนวทางในการปองกันและจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียว

ของกับความปลอดภัยของขอมูลในทุกๆ ดาน สำหรับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการรับ-สงขอมูลผานอุปกรณพกพา 

และการกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในเพื่อสรางความตระหนักใน

เร่ืองน้ีอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีการจัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency plan) เพ่ือให

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที 
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ

2

4

56 7

8
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1

1.นพ.ดร.ว�ชาญ  ว�ทยาศัย Dr.Vicharn  Vithayasai
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ        

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 17 มีนาคม พ.ศ.2548

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

•จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไมมี-     

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : 1 มูลนิธิ

• 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  2019

• Holding a Position of Director  :  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company  : 1 Company 

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

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

• Being Trained DAP Program

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

• The Chairman of Kuedaroon Foundation

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

• The Chairman of Kuedaroon Foundation

การศึกษา / Education
• ปริญญาเอก ภูมิคุมกันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

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

• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• 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-

อายุ  79 ป
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• Ph.D., International Management, Walden University, Naples, 

  Florida, USA

• A.C.ACertificate,American Accreditation Conucil for Accountacy,

  Washington, D.C.,USA

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

  Florida, USA

• Being trained in UFS, RCP,DCP, ACP and DAP programs

การศึกษา / Education
• Ph.D., International Management, Walden University, Naples, 

  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

• ผานการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP

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

• Director & Audit Committee, Property Perfect. Plc. (PF)

• Director & Audit Committee, vintage Engineering Plc.

• Director & Audit Committee, Eastern Printing Plc

ประสบการณ / Experience
• กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย  

  ดีบีเอสไทยทนุ (ประเทศไทย) จำกัด

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค จำกัด  

  (มหาชน) (PF)

• ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน)

• 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.(MPS)

• Audit Committee, After You Plc. (AU)

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด  

  (มหาชน)

• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอเอฟเอส   

  แคปปตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จำกัด (มหาชน) (TU)

• กรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย เมอรช่ัน พารทเนอร จำกัด (มหาชน) (MPS)

• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน) (AU)

2.ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย อายุ  63 ป Dr.Thamnoon Ananthothai 
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ  30 มิถุนายน พ.ศ.2550

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562   

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  4  บริษัท

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  :  7  บริษัท

• Director

• Date of  Appointment  :  30th June 2007

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

• No Shareholding change in 2019

• Holding a Position of Director  :  4  Company 

• Holding a position of Director of non-listed Company  :  7  Company  

• กรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด 

   (MPAM)

• กรรมการบริหาร บริษัท เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (MPCO)

• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• คณะอนุกรรมการบริหาร/อนุกรรมการสำนักงานหักบัญชี ในคณะกรรมการตลาด

  สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET)

• กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ ภายใน

  กองทุนประกันสังคม

• กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแหง

  ประเทศไทย

• กรรมการมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

• อนุกรรมการดานยุทธศาสตรดิจิทัลของตลาดทุน

• Executive Committee, Merchant Partners Securities Company Limited.

  (MPAM)

• 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

• Director, Princess Mother's Medical Volunteer – PMMV

• Sub-Committee on Digital Marketing Strategies of Capital Market

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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3.นายอัครว�ทย   ขันธแกว อายุ  56 ป Mr. Akrawit  Khankaew
• รองประธานกรรมการ        

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 11 สิงหาคม พ.ศ.2548

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไมมี-     

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : 1 บริษัท

• Independent Director / Chairman of the Board

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 11th,August 2005

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

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company  : 1 Company 

4.ดร. วรดิศ  ธนภัทร อายุ  52 ป Dr. Voradit  Thanapatra
• กรรมการ       

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 11 สิงหาคม พ.ศ.2548

• สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 0.01% (ในนามตนเองถือ 500,000 หุน)      

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไมมี-     

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : 10 บริษัท

• Director

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 11th,August 2005

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

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company  : 10 Company 

• Master of Political  Science, Thammasat University 

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

  Chulalongkorn University 

• Being trained in DAP program 

• Advisor of the Ministry of Tourism and Sports

• Advisor of the Ministry of Science and Technology

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

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

การศึกษา / Education
• ปริญญาโท รัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

• Ph.D., Bachelor Business Administration Programin Strategic 

  Management Program Sriprathum university (1st Class Honours)

• Postdoctoral Researching associate at The University of Cambridge 

  United Kingdom

• Master of Engineering, Nippon University, JAPAN

• Bachelor of Engineering, Industrial Engineering,Kasetsart University

• Director Accreditation Program (DAP  36/2005)    

• Director Certification Program (DCP 215/2016)

• Being trained Internal Audit  Direct Organizing Supply 

• Building Maintenance Fundamental Training Couse 1 Japan Building  

  Maintenance  Association. Tokyo, Japan (Aug.– Dec. 1993)

• Good Governance & Competitiveness Program of The Federation of  

  Thai Industries

การศึกษา / Education
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฐีบัณฑิต สาขาวิศวะอุตสาหกรรม  

  สาขาการจัดการเชิงกลยุทธขั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)

• Postdoctoral Researching associate at The University of Cambridge 

  United Kingdom

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิศวอุตสาหกรรม

  คณะวิศวกรรมศาสตร  Nippon University  JAPAN

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต   สาขาวิศวอุตสาหกรรม  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• Director Accreditation Program (DAP 36/2005)    

• Director Certification Program (DCP215/2016)

• การอบรมในหลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายในDirect Organizing 

  Supply 

• Building Maintenance Fundamental Training Couse 1Japan Building 

  Maintenance Association. Tokyo, Japan (Aug.– Dec. 1993)

• Good Governance & Competitiveness Program (July 2005) สภาอุตสาหกรรม

  แหงประเทศไทย

ประสบการณ / Experience
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จำกัด

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

• Executive Director of VCN Manufacturing Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience
• ผูจัดการบริษัท วีรา อัลลายดี แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด

• กรรมการบริหาร บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด

5.ดร.บุญญาบารมี  สวางวงศ อายุ  59 ป Dr.Boonyabaramee  Sawangwong
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ      

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไมมี-     

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : -ไมมี-

• Independent Director / Chairman of the Board

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 17th, March 2005

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

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company  : -None-

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

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

• B.A.,Law, Sripathum University

• Being trained in DAP  program

• Solicitor of Chandrakasem Rajabhat University

• Assessor of The office for National Education Standards and  Quality  

  Assessment (Public Organization)

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

การศึกษา / Education
• ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยปทุมธานี

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี

• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

ประสบการณ / Experience
• นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

• ผูประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

  และประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน

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

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-

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

• Chairman of the SKS Building MaintenantCo.,Ltd.

• Chairman of the Executive Committeeof the APPR Media Co.,Ltd. 

• Chairman of  the Bangkok Group of hotels

• Chairman of  theAURORA CHEMICAL Co., Ltd. 

• Managing Director of the Great Edutaiment Terminal Co., Ltd.

• Advisor of the Solar Power Management (Thailand) Co.,Ltd.

• Advisor of the Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Japan)

• Advisor of the AE Power Godo Kaisha (Japan)

• Advisor of the KuriharaGodo Kaisha (Japan)

• Advisor of the Higashi Nihon Mega Solar 3  (Japan))

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

• ประธานกรรมการ บริษัท เอสเคเอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนทจำกัด

• ประธานกรรมบริหาร บริษัท เอพีพีอาร มีเดียจำกัด

• ประธานกรรมการ กลุมโรงแรมในเครือ Bangkok Group

• ประธานกรรมการ บริษัท ออโรรา เคมิคอล จำกัด

• กรรมการผูจัดการ  บริษัท เกรท เอ็ดดูเทนเมนท เทอรมินัล จำกัด

• ที่ปรึกษา  บริษัท โซลารพาวเวอรแมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด

• ที่ปรึกษา  Alternative Energies Kabushiki Kaisha (ประเทศญี่ปุน)

• ที่ปรึกษา   AE Power Godo Kaisha (ประเทศญี่ปุน)

• ที่ปรึกษา  KuriharaGodo Kaisha (ประเทศญี่ปุน)

• ที่ปรึกษา   Higashi Nihon Mega Solar 3  (ประเทศญี่ปุน)

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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6.นางนารถฤดี    ธรรมวัน อายุ  51 ป Mrs.Natruidee  Thammawan
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ      

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไมมี-     

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : 2 บริษัท

• Independent Director / Audit Committee 

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 17th, March 2005

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

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company  : 2 Company 

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

  University 

• Auditor and Tax auditor

• Being trained in  DAP program

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

• Cost Accountant Supervisor, of Best (Thailand) Co.,Ltd

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

• Counselor, 407 PattanaCo.,Ltd.

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

การศึกษา / Education
• ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรและการบัญชี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ผูสอบบัญชี  และผูสอบบัญชีภาษีอากร

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

ประสบการณ / Experience
• ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท

• หัวหนาแผนกบัญชีตนทุน บริษัท เบทส (ประเทศไทย) จำกัด  

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

• ที่ปรึกษา บริษัท  407  พัฒนา จำกัด 

• ที่ปรึกษา บริษัท ดรีมเอกซเพรส (เดกซ)  จำกัด

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-

7.นายสุวัฒน    เหลืองว�ร�ยะ อายุ  58 ป Mr. Suwat  Luengviriya
• ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ      

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ :  17  มีนาคม พ.ศ.2548

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : 1 บริษัท    

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : 5 บริษัท

• President / CEO

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 17th,March 2005

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

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  1 Company

• Holding a position of Director of non-listed Company  : 5 Company 

• Bachelor of Communications Art, Sukhothaithammathiraj University

• Being trained in  DAP program

• Director, Recovery House Co.,Ltd.

• Director, Link 88 Power Co.,Ltd.

• President, Ava Grand Energy Co.,Ltd.

• President, Siri Lapha Power Co.,Ltd.

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

• Director, AkkhiePrakarn Public Co.,Ltd.

• President, Better Waste Care Co.,Ltd. 

• President, Better World Transport Co.,Ltd.

• Director, Earth Tech Environment Public Co.,Ltd.

• President, Be Green Development Co.,Ltd.

• President, Better Me Co.,Ltd.

การศึกษา / Education
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

ประสบการณ / Experience
• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาสจำกัด

• กรรมการ บริษัท ลิงค 88 พาวเวอรจำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่จำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอรจำกัด

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

• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอรเวสทแครจำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด

• กรรมการ บริษัท เอิรธเท็ค เอนไวรอนเมนทจำกัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เมนท จำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด

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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8.นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร อายุ  53 ป Mr.Suthat  Boonya-Udomsart
• กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน      

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ :  5 กันยายน พ.ศ.2549

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : 1 บริษัท    

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : 8 บริษัท

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

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 5th, September 2006

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

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  1 Company

• Holding a position of Director of non-listed Company  : 8 Company 

• 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 

• 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.

• Audit Committee,Unipro Manufacturing Co.,Ltd.

การศึกษา / Education
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009

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

• ผูสอบบัญชีภาษีอากร

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

• หัวหนาสวนบัญชีตนทุน  บริษัท  ไทยสตีลกัลวาไนซ  จำกัด และบริษัทในเครือ

• หัวหนาสวนบัญชีตนทุน  บริษัท ที.เอ็น.พี อินดัสเตรียล  จำกัด

• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด

• กรรมการ บริษัท ลิงค 88 พาวเวอร จำกัด

• กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

• กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร จำกัด

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง 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. AndSubsidiaries Company

• Director, AkkhiePrakarn Public Co.,Ltd.

• Director Accounting & Taxation Consultant Company Limited

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

• Director, Better Waste Care Co.,Ltd. 

• Director, Better World Transport Co.,Ltd.

• Director, Earth Tech Environment Public Co.,Ltd.

• Director, Be Green Development Co.,Ltd.

• President, Better Me Co.,Ltd.

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
•  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน

   บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีนจำกัด (มหาชน)

• ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. เบตเตอร เวิลด กรีน และบริษัทในเครือ

• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

• กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนสแอ็ดไวเซอรี่ จำกัด

• กรรมการบริษัท เอิรธเท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

• กรรมการ บริษัทเบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด

• กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เมนท จำกัด

• กรรมการ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด

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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9.นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองว�ร�ยะ์ อายุ 31 ป Miss.Nattaphan  Luengviriya
• กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร     

• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ :  11 สิงหาคม พ.ศ.2561

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

• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

• จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไมมี-     

• จำนวนบริษัท/หนวยงานอ่ืนท่ีดำรงตำแหนงท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจำนวน  : -ไมมี-

• Director / Deputy Managing Director of Business Development and   

  Corporate Communications

• Date of  Appointment  :  of  Appointment  : 11th,August 2018

• Percentage of shareholder 0.02 % (In name of himself 1,000,000 shares)

• No Shareholding change in  2019

• Holding a Position of Director  :  -None-

• Holding a position of Director of non-listed Company  : -None-

• MSc. Management  University of East Anglia - United Kingdom

• Being  trained in  Director Certification Program (DCP 271/62)

• Training course in Young Executive Program in Energy Literacy for a   

   Sustainable Future ( 7/2019)  of Thailand Energy Academy

• Being  trained in  Investor Relations Fundamental Course (2/2019) 

  of the Stock Exchange of Thailand

• 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 RevolutionProgram1/2018

• Industrial and Investment Development for Executive (IBID) 

  Class  4/2017

• Executive Energy Program1/2015

• Executive Development Program) (EDP 12/ 2016) By Fiscal Policy 

  Research Institute Foundation

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

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

• Director / Deputy Managing Director of Business Development and   

  Corporate Communications Better World Green Public Co.,Ltd.

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

• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 271/62)

• อบรมหลักสูตรดานวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุนใหม รุน 7  (วพม.7)  

  จากสถาบันวิทยาการพลัง(วพน.) ประจำป 2562

• อบรมหลักสูตรความรูพื้นที่ฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ 

   (IR Fundamental Course) รุนที่ 2 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2018)

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

• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพ่ือการสรางชาติ (นสช.) รุนท่ี 4 ประจำป 2561

• อบรมหลักสูตรCrypto Asset Revolution รุนที่ 1 ประจำป 2561

• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

  การลงทุน (วธอ.) รุนที่ 4 ประจำป 2560

• อบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผูบริหาร (Executive Energy Program 2015) 

  รุนที่ 1 ประจำป 2558

• อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) 

  (EDP 2016) รุนที่ 12 (มูลนิธิ สวค.)

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

• ผูชวยประสานงานดานตางประเทศ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
• กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

  บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

Conflict of Interest    :    -None -

Family Relation with Other Directors : The daughter of Mr.Suwat  Luengviriya

Dispute in the 10 Preceding Years   :  - None -

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน : บุตรสาว นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :     -ไมมี-
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1. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ อายุ  58  ป

ประธานเจาหนาที่บริหาร  และกรรมการผูจัดการ   

และรักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  4.78% (ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุน)  

ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

การศึกษา : 

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ผานการอบรมหลักสูตร DAP

1. Mr. Suwat  Luengviriya   AGE :    58  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  2019      

EDUCATION: 

• Bachelor of Communications Art, Sukhothai thammathiraj University

• Being trained in DAP program

คณะผูบร�หาร

2. นางสาวกมลา  เหลืองวิริยะ   อายุ   53  ป

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)  --ไมมี--  

 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

การศึกษา :

• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

2. Miss. Kamala  Luengviriya    Age :  53 years

Deputy Managing Director of Management

Percentage of Shareholder  -Non- 

(No shareholding change in 2019)

EDUCATION : 

• Master Degree in Management of Information System Siam University

3. นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ   อายุ 31 ป

รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.02% (ในนามตนเองถือ 1,000,000 หุน)  

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

การศึกษา

• MSc. Management  University of East Anglia - United Kingdom

3.Miss Nattaphan  Luengviriya    Age :    31   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  2019

EDUCATION : 

• MSc. Management University of East Anglia - United Kingdom

4. นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร    อายุ   53   ป  

รองกรรมการผูจัดการสายงานงานบัญชีและการเงิน  

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)  

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

  การศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5. Mr. Suthat   Boonya-Udomsart  Age   :    53   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  2019

EDUCATION: 

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

Ramkhamhacng University
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5. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์แจง  อายุ  46 ป

กรรมการบริหาร

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.33% (ในนามตนเองถือ 12,500,000 หุน)  

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

การศึกษา : 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

5. Miss. Charuwan  Phochaeng   AGE :   46  years      

Executive Committee

Percentage of Shareholder 0.33% (In name of himself 12,500,000 shares) 

No Shareholding change in  2019

EDUCATION : 

• Master of Science, Mahidol University

6. นางพรเพ็ญ   เผารัชตพิบูลย   อายุ  43  ป  

กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  0.35% (ในนามตนเองถือ 13,375,000 หุน)  

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2562

การศึกษา

• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล

6. Mrs. Pornpen  Paoratchatapiboon   AGE :   43  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  2019

EDUCATION : 

• Bachelor of Science (Public Health) Mahidol University
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 บริษัทฯ ไดมีการแจงใหคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส 

รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ  ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร 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 2562 เปนดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการ และผูบร�หาร ในป 2562

ช�่อ – นามสกุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่ม(ลด)

1. นพ.ดร.วิชาญ     วิทยาศัย

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

2. นายอัครวิทย  ขันธแกว  

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

3. ดร.ธรรมนูญ       อานันโทไทย

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

4. ผศ. ดร.บุญญาบารมี    สวางวงศ 

5. นางนารถฤดี   ธรรมวัน

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

6. นายสุวัฒน   เหลืองวิริยะ

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

7. ดร.วรดิศ  ธนภัทร

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

8. นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

9. นางสาวณัฐพรรณ   เหลืองวิริยะ

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

10. นางสาวกมลา       เหลืองวิริยะ

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

11. คุณจารุวรรณ        โพธิ์แจง

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

12. นางพรเพ็ญ         เผารัชตพิบูลย

โดยคูสมรส และ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

2,500,000

1,250,000

2,827,644

1,250,000

1,250,000

183,150,000

24,300,000

1,250,000

1,000,000

-

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

3. ดร. ธรรมนูญ          อานันโทไทย

4. ดร. บุญญาบารมี       สวางวงศ

5. นางนารถฤดี      ธรรมวัน

6. นายสุวัฒน      เหลืองวิริยะ

7. ดร.วรดิศ               ธนภัทร

8. นายสุทัศน             บุณยอุดมศาสตร

9. นางสาวณัฐพรรณ     เหลืองวิริยะ

- ประธานกรรมการ

- รองประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการอิสระ  

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการ

- กรรมการ 

- กรรมการ

- กรรมการ 

17  มีนาคม พ.ศ.2548

11 สิงหาคม พ.ศ.2548

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

โครงการสรางการจัดการ
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และรวมตัดสินใจดำเนินงานที่จะเปนประโยชนใหแกบริษัทฯ   

ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย พนักงานและชุมชน รวมถึงติดตามและดูแลใหฝายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน  และกลยุทธของบริษัทฯ โดย

โครงสรางการจัดการของบริษัทมีดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรูและประสบการณในดานตางๆ  เพื่อใหสามารถกำหนด

นโยบายและวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตรและการดำเนินงาน ทำหนาท่ีกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงาน

ของฝายจัดการ และสนับสนุนใหมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีกรรมการจำนวน 9 คน  ประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 6 คน และกรรมการ

ท่ีเปนผูบริหาร  6 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และ 33.33 ตามลำดับ โดยท่ีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจำนวน  3 ใน 6  เปนกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงถือวา

เปนตัวแทนของผูถือหุนในการทำหนาท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหมีความถูกตองและโปรงใส

รายนามคณะกรรมการบริษัท ( ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

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

โดยมี นางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร  

หรือ นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คำนิยาม

 กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายถึง

 กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจำของบริษัท

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หมายถึง

 กรรมการท่ีมิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และไมมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานประจำของบริษัทอาจจะเปนหรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได

 กรรมการอิสระ หมายถึง

 กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจำวัน และไมเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังตองมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

การดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอย

การแตงตั้งและพนตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 ขอบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน หรือ พนจากตำแหนงกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยู

   ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้ง

   กรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการที่

   จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะ

   พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการ ท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย

   จำนวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ท้ังน้ี กรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันหากกรรมการมิไดตกลง

   กันเองเปนวิธีอ่ืนใหใชการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการท่ี

   ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได

รายช�่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

1. นพ.ดร.วิชาญ        วิทยาศัย

2. นายอัครวิทย        ขันธแกว

3. ดร. ธรรมนูญ       อานันโทไทย

4. ดร. บุญญาบารมี     สวางวงศ

5. นางนารถฤดี       ธรรมวัน

6. นายสุวัฒน        เหลืองวิริยะ

7. ดร.วรดิศ          ธนภัทร

8. นายสุทัศน        บุณยอุดมศาสตร

9. นางสาวณัฐพรรณ   เหลืองวิริยะ

-

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

-

-

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

-

โดยมี นางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธาน

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

กรรมการ

-

-

ประธาน

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

87 Annual Report 2019



4. กรรมการยอมพนจากตำแหนงเมื่อถึงแกกรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหนงกอนถึงกำหนดศาลมีคำสั่งใหออกหรือที่ประชุมลงมติใหถอดถอนจาก

   ตำแหนง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว ในขอบังคับ

5. หากตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

   ตองหามตามท่ีกำหนดไวเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือนดวยคะแนน

   เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนกรรมการท่ีเหลืออยูและบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนน้ี จะอยูในตำแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

   ซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน

 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ลวงหนากอนการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจำป ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ในรอบป 2562 ไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 2. มีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได

 3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการ

 4. กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขต

    การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 5. มีความรู ความสามารถ และประสบการณอยางนอยดานหนึ่งดานใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท 

 6. เขาใจบทบาทหนาที่ และทำหนาที่ของตนแทนผูที่เกี่ยวของโดยสุจริตอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่น ที่จะสรางมูลคาสูงสุดใหกิจการ

    และผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 

 7. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหนาท่ีในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค 

ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กำหนด ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ดังน้ันบริษัทฯจึงกำหนดบทบาท

หนาที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนแบบอยางใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปดังนี้

 1. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนดในขอบังคับเขาเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการ

    ที่วางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

 2. มอบหมายใหคณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ

 3. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแตงตั้งและ

    มอบหมายใหบุคคลอื่นมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเชนนั้น

    รวมกันไปหรือแยกจากกันและแทนท่ีอำนาจท้ังหมดหรือบางสวนของคณะกรรมการในสวนน้ัน และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน

    เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำนาจนั้นๆ เปนครั้งคราวก็ได

 4. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคณะ 

    อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR)

    เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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 5. แตงตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำหนาที่จัดทำและเก็บ

    รักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและ

    บริษัทฯ อันไดแก การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุน ตลอดจนการใหคำแนะนำแกกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน

    และดำเนินกิจการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของตางๆ อยางสม่ำเสมอ อีกท้ังดูแลใหกรรมการและบริษัทฯมีการเปดเผย

    ขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส

 6. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผูบริหารตองกระทำเย่ียงวิญูชน ผูประกอบธุรกิจน้ันจะพึงกระทำ

    ภายใตสถานการณอยางเดียวกัน

 7. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และไมกระทำการใด

    อันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนอยางมีนัยสำคัญ

 8. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม

    และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางดีที่สุด

 9. กำหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผนที่กำหนด

    ไวใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก

    กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน

 10. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในสัญญาท่ีเก่ียวของของบริษัท

     โดยกำหนดใหฝายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯใหคณะกรรมการบริษัทฯ

     รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล

 11. บริหารกิจการเพื่อสรางคุณคาแกกิจกรรมอยางยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดีสรางคุณคาระยะยาว  การประกอบธุรกิจ

     อยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย และเปนประโยชนหรือลดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถ

     ปรับตัวไดภายใตการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 12. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด

 13. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ

     การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคาน

     การกระทำของกรรมการอ่ืนๆหรือฝายจัดการในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแยงในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

 14. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 15. กรรมการแตละคนจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดไมเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้

     ไมกระทบการดำรงตำแหนงในปจจุบันของกรรมการ

 16. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน

     สามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดหรือเปนกรรมการของบริษัทอ่ืน ไมวาบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน

     ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่น

     เวนแตกรรมการผูนั้นจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งตนเปนกรรมการ

 17. จัดใหมีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

     ตรวจสอบ พรอมทั้งรายงานประจำปของคณะกรรมการ ณ  วันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม

     สามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี

 18. จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงานรวมถึง

     ทบทวนเปนประจำ

 19. เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่องขอพึ่งปฏิบัติที่ดี

     สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนด

 20. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดใหมี

     หนวยงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

     ใหมีประสิทธิภาพ
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 21. จัดใหมีการจดบันทึกรายงานการประชุมและขอมติทั้งหมดของที่ประชุมผูถือหุน และของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว ในสมุดโดย

     ถูกตอง สมุดนั้นใหเก็บรักษาไว ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเชนวานี้ เมื่อไดลงลายมือชื่อของผูเปนประธานแหงการประชุม ซึ่งได

     ลงมติ หรือแหงการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ใหถือวาเปนหลักฐานอันถูกตองของเรื่องที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมนั้น และมติ  

     และการพิจารณาที่บันทึกไวใหถือวาไดดำเนินการไปโดยถูกตอง

 22. จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป 

  22.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว  พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 

  22.2 รายงานประจำปของบริษัทฯ

 23. ทุมเทเวลา และใหความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธ โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ มีการแสวงหา

     ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการกำหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหม่ันใจไดวาผูบริหาร

     จะสามารถนำวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

 24. ทบทวนและมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณา

     ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทอยางสม่ำเสมอ และใหความเห็นชอบและติดตามใหฝายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน

     ใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกรอยางสม่ำเสมอ

 25. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบายแนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ

     ของบริษัทฯ ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร

 26. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองคกร  

     และติดตามใหฝายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปดเผยไวใน

     รายงานประจำป

 27. จัดใหมีระบบ หรือกลไกลการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ของบริษัทฯ ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะส้ัน

     และระยะยาว 

 28. รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหาร

     จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีสวน

     ไดเสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวของในแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กำหนด

 29. เก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่ และไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น รวมถึงงดซื้อขาย

     หลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน  และหลังการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วัน 

 30. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ใหความสำคัญในการ

     พิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย โดยรวม

 31. จัดใหมีการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารที่เหมาะสม สรางแรงจูงใจในการทำงาน และเทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และ

     เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปแบบของดัชนีวัดผลงาน โดยคาตอบแทนระยะสั้น คือคาตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงคา

     ตอบแทนระยะยาวซึ่งพิจารณาอนุมัติแตละคราวไป

 32. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสมและประเมินผลใน ดานการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหม่ันใจวามีความถูกตอง

      ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมี มาตรฐานสากล

 33. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 34. เขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอยางนอย 1 หลักสูตรอันไดแก

     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program(DCP) หรือเทียบเทาเพ่ือเพ่ิมทักษะ

     ความสามารถในการปฏิบัติงาน

 35. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ 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 และติดตามผลการดำเนินงานของผูบริหารและ

     รวมพิจารณาใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม

  8. การลงทุน ดำเนินโครงการตางๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม

  9. การแตงตั้งกรรมการที่ออกระหวางป  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

  10. การกำหนดรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

  11. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม

  12. การแตงตั้งผูบริหารตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ

  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. เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน

  6. เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

     และตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

 การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

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

  9. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน  

  10. การอื่นใดที่กำหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศของ

     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตอง ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุน

     ดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
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บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ

 1. ประธานกรรมการไมเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร 

 2. ประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธานกรรมการมอบหมาย มีหนาท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสงหนังสือนัดประชุมไมนอยกวา

    7 วัน กอนวันประชุม เพ่ือใหกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองในเร่ืองตางๆในการประชุม

    คณะกรรมการบริษัท

 3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝายเทากัน

 4. สนับสนุนใหกรรมการบริษัท เขารวมประชุมผูถือหุน และทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ

    และตอบซักถามของผูถือหุน

 5. สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนำ การดำเนินธุรกิจของฝายบริหารผานกรรมการผูจัดการใหญ แตจะไมเขาไปกาวกายงานประจำหรือธุรกิจ

    ประจำวันที่ฝายบริหารโดยกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรับผิดชอบ

 6. มีบทบาทที่สำคัญในการสงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชน การแสดงตน งดออกเสียง ลงมติ

    และการออกจากหองประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 7. สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย

    และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 8. รับผิดชอบในฐานะผูนำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ  

    ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กำหนดไว

 9. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ใหเพียงพอเพ่ือใหกรรมการอภิปรายประเด็นตางๆ ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการ  

    หรือกำกับใหการเสนอชื่อเรื่องเขาสูวาระการประชุมไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิผล สงเสริมใหใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระและเชิญ

    ผูบริหารเปนผู ใหขอมูลที่จำเปนประกอบการพิจารณาตัดสินใจไดอยางเหมาะสม

          10. สื่อสารขอมูลสำคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ

2. เลขานุการบริษัทฯ

 เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และตามขอกำหนด

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ไดมีมติแตงตั้งนางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวศิริพร เสือสกุล   อายุ 42  ป

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- ผูสอบบัญชี  และผูสอบบัญชีภาษีอากร 

- ผานการอบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP 28/2562)

- ผานการอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP 25/2562)

- 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 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน จากสภาวิชาชีพบัญชี 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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สัดสวนการถือหุนในบริษัท   :  --ไมมี--

ความสำคัญทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  :  --ไมมี-

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 เลขานุการบริษัทมีหนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 

และมาตรา 89/16 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ

บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

 1. ใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

    ขอบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย

    และหนวยงานกำกับที่เกี่ยวของ

 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท  รวมถึงประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน

 3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุนใหครบถวนภายใน

    กำหนดเวลาของกฎหมาย

 4. จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ

 5. จัดเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร

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

 7. ประสาน ติดตามขอมูลจากฝายบริหาร ดานการเงิน งบประมาณ การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในการตรวจสอบภายในรายงาน

    ใหคณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอ

 8. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานท่ีกำกับดูแล ตามระเบียบและขอกำหนดของหนวยงาน

    ทางการ

 9. สงเสริมใหกรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

    เชน การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปละครั้ง และรายงานผลการประเมินใหคณะ

    กรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป

          10. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัทฯ 

          11. ภารกิจอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 ในป 2562 บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปผูถือหุน (AGM) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในเกณฑ

“ดีเยี่ยม” และผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอยูในเกณฑ “ดีมาก” ตามเกณฑการประเมินใหม (ASEAN 

Corporate Governance Scorecard)

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีภาระหนาท่ีในการกำกับดูแล และทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดรวมทั้ง

ตอบสนองตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายใหไดรับประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป

3. คณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะเพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  ดังนี้

  3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

 คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนอยางนอย 3 ทาน และตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับ ความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในป 2562 บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย

 2. พิจารณาเสนอชื่อผูสอบบัญชีฯ และคาตอบแทน

 3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

 4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 5. พิจารณาสอบทานในเรื่องตางๆ  ใหเปนไปตามขอกำหนดและระเบียบ

93 Annual Report 2019



ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและ

    ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชี

    สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

 2. พิจารณาสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework : COSO 

    2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล ที่ยอมรับโดย

    ทั่วไป โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน

 3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนา

    หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และ

    กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการปองกันภายในองคกร รวมท้ังสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวกับ

    การแจงเบาะแสและการรับขอรองเรียน

 6. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่นตามที่ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจสอบและประเมินแลวเพื่อใหมั่นใจ

    วาบริษัทฯ มีระบบตางๆ ในการตอตานการคอรรัปชั่นตามที่ไดรายงานไว ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการ

    บริษัทไทย (IOD)

 7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเปน

    อิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณของบุคลากร

    ท่ีไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอย

    ปละครั้ง

 8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี

    ความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงใหความเห็นถึงความจำเปนและความสมเหตุ

    สมผลของการทำรายการดังกลาว โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย

          10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซ่ึงลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

    ตรวจสอบ  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. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

        จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษา

     ทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจำเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุลวงดวยดี

 13. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจพบและรายงานใหทราบและใหคณะ

     กรรมการตรวจสอบรายงานผล การตรวจสอบในเบื้องตนแก คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและ

     ตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ อันควรสงสัยที่ตองแจง

     และวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 14. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

     อยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ

     เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  14.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

  14.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

  14.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

        กับธุรกิจของบริษัท

 3.2.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการรวมแลวไมเกิน 5 คน โดยกำหนด

ใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองเปนกรรมการอิสระทั้งนี้ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูความชำนาญดานการบริหาร

ความเสี่ยง   

 ในป 2562 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยไดพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

  1. พิจารณาทบทวนนโยบาย และกรอบความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภายในมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล หรือสามารถบริหารจัดการใหระดับความเสี่ยงลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

  2. พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญขององคกรตามที่มีการเปดเผยไว ในรายงานประจำป โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

กับประเด็นดาน "ESG" (ส่ิงแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)) ท่ีเปนพ้ืนฐานสำคัญในการขับเคล่ือนองคกร

ไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงและความเส่ียงท่ียอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

 3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการใหมั่นใจไดวาองคกรมีการจัดการความเสี่ยง

    อยางเพียงพอและเหมาะสม

 4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ  

    ที่สำคัญใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ 

 5. ใหคำแนะนำกับบริษัทฯ ในดานงานบริหารความเส่ียง และการพิจารณาแกไขขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง

 6. ใหมีอำนาจแตงตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัทฯ 

 7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

 3.3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. คณะกรรมการบริษัท 

ไดแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงใหเปนไป

อยางโปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร 

 นโยบายวาดวยความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ในดานการกำหนดความหลากหลายในโครงสราง

ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญท่ีชวยเสริมสรางความสมดุลดานความคิด ดานคุณภาพการทำงาน รวมถึง ประสิทธิภาพ

ดานการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ความรู

ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ  มีทัศนคติที่ดีตอองคกรมีภาวะ

ผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ โดยไมจำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอื่น

 นโยบายการสรรหากรรมการ

 บริษัทฯ  ใหความสำคัญกับบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ มีประวัติการทำงานท่ีดี และมีภาวะผูนำวิสัยทัศนกวางไกลรวมท้ัง

มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ อันเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาถึงทักษะจำเปนที่ยังขาดเพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

ที่ตองการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯโดยวิธี

การสรรหากรรมการที่เปนทางการและโปรงใส โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ

 2. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสรางกรรมการใหมีความเหมาะสมกับความจำเปนเชิงกลยุทธ

    ของบริษัทฯ

 3. พิจารณากำหนด ความรู ความสามารถ และประสบการณของกรรมการท่ีจะสรรหาใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของบริษัท 

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการ

    แทนกรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระหรือกรรมการท่ีแตงต้ังเพ่ิมเติมโดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอช่ือ

    ผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ มายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนกรรมการและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

    เห็นชอบ

 6. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
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 นโยบายการกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ / กรรมการผูจัดการ / ผูบริหาร

 คาตอบแทนคณะกรรมการ

 บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวน้ัน เพียงพอท่ีจะจูงใจใหกรรมการ

มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน

 คาตอบแทนกรรมการผูจัดการ 

 คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการจะพิจารณาเปนประจำทุกปโดยเปนไปตามหลักการและนโยบายคาตอบแทน ที่คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน คาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัสประจำป และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว 

ซึ่งจะตองสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติ ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหารรวมถึงพิจารณา

จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัทฯ 

 คาตอบแทนผูบริหาร

 คาตอบแทนของผูบริหาร จะพิจารณาเปนประจำทุกปโดยกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กำหนด 

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยในปจจุบันประกอบดวย

กรรมการ 4 คน ซึ่งตองมีกรรมการอิสระเกินกวากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูที่มีความรูความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ

ในดานการบริหารงานบุคคล และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ 

 ในป 2562 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยไดพิจารณา ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1. พิจารณาสรรหาและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 

ของบริษัท ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อดำรง

ตำแหนงแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 2. พิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและงบประมาณคาตอบแทนสำหรับกรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ของบริษัท

 3. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือกล่ันกรองเร่ืองตางๆ ตามบทบาทหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

รวมทั้งจัดใหมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลตามรูปแบบการประเมินที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด 

           4. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในตำแหนงน้ัน

ตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทน 

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

    ตอบแทนอื่นๆ ทั้งดานการเงิน และอื่นๆ 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
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 3.4. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR)

 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมข้ึน เพ่ือดูแลการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ซึ่ง ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา กึ่งหนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการจำนวน 4 ทาน  

 ในรอบป 2562 ไดปฏิบัติตามหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะ

อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม มีการประชุมจำนวน  2 คร้ัง โดยไดพิจารณา ในเร่ืองตางๆ ดังน้ี

 1. พิจารณาและใหความเห็นชอบการดำเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท โดยมุงเนนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และสงเสริมใหพนักงาน

มีสวนรวมในการทำประโยชนเพื่อสังคมผานโครงการตางๆ

 2. พิจารณาทบทวนนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ใหสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการท่ีดี และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท

 

 โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 

มีจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย 

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

ช�่อ – นามสกุล

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานดานกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

    และสิ่งแวดลอม และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

 2. สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

    และสิ่งแวดลอมของบริษัท

 3. กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของในกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม

    และสิ่งแวดลอมของบริษัท

 4. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

     ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 5. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท

    เปนประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง

 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

 7. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ตอผูมีสวนไดเสียและ

    สาธารณชน
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การประชุมคณะกรรมการ

 1. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรรมการบริษัทตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยาง

    สม่ำเสมอเพ่ือรับทราบและรวมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  และไดกำหนดวันประชุมคณะกรรมการอยางเปนทางการลวงหนา

    เปนเวลา 1 ป  พรอมทั้งนำเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุม ทั้งนี้เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการ

    เขาประชุมไดอยางไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมไดหากมีวาระพิเศษตองขอมติอนุมัติจากกรรมการหรือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความ

    สำคัญเรงดวน

 2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมโดยเปดโอกาสใหกรรมการ

    แตละทานสามารถเสนอเรื่องตางๆ เขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได

 3. เลขานุการบริษัท  เปนผูรับผิดชอบในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม ไวอยางชัดเจน พรอมเอกสารประกอบการ

    ประชุมลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุมเพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุมยกเวนใน

    กรณีเปนเร่ืองเรงดวนอาจมีการนำสงเอกสารในภายหลัง

 4. เลขานุการบริษัทจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน ซึ่งมีรายละเอียด เชน ชื่อกรรมการที่เขารวมประชุมและ

    ที่ขาดประชุมสรุปสาระสำคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย รวมทั้งบันทึกความเห็นของกรรมการแตละทาน และมติคณะกรรมการไว

    อยางชัดเจน ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยเปนไปตามท่ีกฏหมายกำหนด โดยบริษัทไดจัดเก็บรายงานพรอมเอกสารการประชุม

    อยางเปนระบบ และสามารถสืบคนได

 5. กรรมการทุกทานมีขอมูลที่ครบถวน เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ

 6. ประธานกรรมการดำเนินการประชุมโดยกำหนดเวลาท่ีเพียงพอสำหรับฝายจัดการในการนำเสนอขอมูล และสำหรับคณะกรรมการในการ

    ใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปดโอกาสใหกรรมการไดอภิปรายอยางเต็มที่และเปดเผย

 7. ในการประชุมบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหสารสนเทศเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวของโดยตรงรวมท้ังจะไดรับ

    ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

 8. ในการประชุมแตละครั้ง ที่ประชุมไดมีการซักถามฝายจัดการและมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดอยาง

    อิสระและโปรงใส โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม และกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่อง

    ที่พิจารณาโดยนัยสำคัญตองออกจากหองประชุมในระหวางการพิจารณาเรื่องดังกลาว  นอกจากนี้ประธานกรรมการยังไดจัดสรรเวลา

    ใหกับท่ีประชุมอยางเพียงพอเพ่ือใหกรรมการไดรวมกันอภิปรายปญหาและแนวทางแกไข และยังไดมีการเชิญผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวม

    ประชุมในวาระที่นำเสนอ เพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม และเปนโอกาสที่ทำใหรูจักผูบริหารระดับสูง

    สำหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกดวย

 9. กรรมการทุกคน ถือเปนหนาที่ที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเวนมีเหตุจำเปน

          10. ในวาระลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถือมติของเสียงขางมาก โดยนับกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการ

    ที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ /หรือไมใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุม

    จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนอันชี้ขาด

          11. บริษัทไดกำหนดจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

    จำนวนกรรมการทั้งหมด

          12. ในป 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหนาที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปที่ผานมา และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร 1 ครั้ง เพื่อใหกรรมการที่ไม

    เปนผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยูในความสนใจ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป ดวยเห็นวาความมีประสิทธิผลของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันมีวัตถุประสงค

สำคัญเพ่ือชวยใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตละทาน และคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ไดสอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ในปท่ีผานมา ตลอดจนไดชวยปรับปรุงในการทำหนาท่ีของท้ังคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดยอยใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยประเมินในดานตางๆ คือ   

  1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

  2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  3) การกำหนดกลยุทธ

  4) การกำกับดูแล  

  5) การประชุมคณะกรรมการ  

  6) การทำหนาท่ีของกรรมการ  

  7) ความสัมพันธกับฝายจัดการ  

  8) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในดานตางๆ คือ  

  1) ความพรอมของกรรมการ  

  2) ความเปนอิสระ

  3) การกำกับดูแลกิจการ

  4) ความพรอมในการเปนกรรมการ และคุณสมบัติ

  5) การจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

  6) การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

  7) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน               

  8) การประชุมคณะกรรมการ  

  9) อ่ืนๆ

รายช�่อ กรรมการ
กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม (CG & CSR)

ประชุมสามัญ

ผูถือหุน

ประจำป 2562 

(AGM)

ประชุมว�สามัญ  

ผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2562 

(EGM

1. นพ.ดร.วิชาญ     วิทยาศัย

2. นายอัครวิทย   ขันธแกว

3. ดร.ธรรมนูญ    อานันโทไทย

4. ดร.บุญญาบารมี    สวางวงศ

5. นางนารถฤดี   ธรรมวัน

6. นายสุวัฒน   เหลืองวิริยะ

7. ดร.วรดิศ   ธนภัทร

8. นายสุทัศน          บุณยอุดมศาสตร

9. นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ
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จำนวนครั้งที่เขาประชุม

ในป 2562 กรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการตางๆ สรุปไดดังนี้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของคณะกรรมการชุดยอย อาทิ  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม  เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวางปท่ีผานมา เพ่ือสามารถนำมาแกไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  

โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 1. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป ผานการเสนอโดยเลขานุการ

บริษัท เพื่อใหมั่นใจวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคลมีความถูกตองครบถวน และ

เปนไปตามหลักเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทฯ ได ใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเปนแนวทางในการประเมินผล  

 2. เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดแลวจะทำการสรุปผลคะแนนและนำเสนอตอคณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำไปใช 

เปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลตอไป

 

 ท้ังน้ี ผลการประเมินประจำป 2562 สรุปไดวา คณะกรรมการแตละชุดมีการปฏิบัติหนาท่ีครบถวนและมีประสิทธิผล

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

 1. บริษัทฯ สงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรู แกคณะกรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

 2. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีคูมือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใหทราบถึงเกณฑที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมท้ังนโยบายและขอมูลท่ีสำคัญเก่ียวกับบริษัทฯ อีกท้ังเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท สามารถดำเนินบทบาทในการ

กำกับดูแลกิจการไดอยางมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน

 3. สำหรับกรรมการที่เขาดำรงตำแหนงใหมบริษัทฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และไดพบปะกับผูบริการเพื่อใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให

กรรมการใหมไดเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

การฝกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท  ไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจถึงหลักการของการกำกับดูแล

กิจการที่ดี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาที่ ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ใหมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ ทั้งนี้ 

เลขานุการบริษัทจะหารือรวมกับกรรมการแตละคนเพื่อจัดทำโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาความรู ใหเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล

ซ่ึงในป 2562 มีคณะกรรมการ (นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ) ไดเขาอบรมหลักสูตร  Director Certification Program (DCP 271/62) ของสมาคม

สงเสริมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรดานวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุนใหม รุน 7 (วพม.7) จากสถาบันวิทยาการพลังและหลักสูตรความรู   

พื้นที่ฐานสำหรับวิชาชีพ นักลงทุนสัมพันธ (IR Fundamental Course) รุนที่ 2 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ นอกจากนี้ยังไดเขารวมสัมมนา

ในเรื่องตางๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอื่นที่จัดขึ้น 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

 กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัทกอนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี การเขารวมปฐมนิเทศน้ีมีจุดมุงหวังเพ่ือชวยให

กรรมการใหมสามารถรับทราบถึง การบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัท

และผูบริหารจากสายงานตางๆ เปนผูบรรยายชี้แจงใหไดรับทราบ  ซึ่งบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการบรรยาย และนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ

ใหกรรมการใหมไดรับทราบในหัวขอดังตอไปน้ี
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ขอบเขต อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ

 1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมายแผนงานดำเนินการ กลยุทธทางธุรกิจ  

    และงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

 2. พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการและโอกาสลงทุนตางๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ กอนนำเสนอพรอมความเห็นตอ

    คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป

 3. พิจารณา ติดตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการเพื่อรองรับโครงสรางองคกรและแผน

    การรักษาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ใหสอดคลองกับกลยุทธ โดยคำนึงถึงความย่ังยืนของบริษัทฯ

 4. กำหนดโครงสรางองคกร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือกการวาจาง การกำหนดผลประโยชน

    ตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

 5. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจำปของบริษัทฯเพ่ือขออนุมัติ  

      ตอคณะกรรมการบริษัทฯ

 6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใชจายเงินลงทุนที่สำคัญ

    เพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ  

 7. อาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทำการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได

    และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขอำนาจน้ันๆ ได

 8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยหรือการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทำการ

แทนในกรณีดังกลาวรวมทั้งรายการที่กำหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสิน

ทรัพยที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

  กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ)

  ขอมูลการดำเนินงานและกิจกรรม

  โครงการสำคัญ

  การพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ

  การกำกับดูแลกิจการท่ีดี

  ความรับผิดชอบตอสังคม

4. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ทาน ดังมีรายนามดังตอไปน้ี
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ฃขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมดูแล และใหคำแนะนำตางๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ในแตละวัน

 2. เขาดำเนินการหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ

    กรรมการบริษัท 

 3. เปนผูมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบขอตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะ

    กรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

 4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อ รักษา

    ระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร

 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละวันเพื่อเตรียมตัวและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปจจัย ภายนอก

    และปจจัยภายใน 

 6. มีอำนาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เชน การซื้อขาย การจัดหามาซึ่งวัตถุดิบ

    เพื่อการผลิต คาใชจายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจำหนายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพยสินและบริการเพื่อ

    ผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจชวง ในการดำเนินการดังกลาวขางตนเพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการดำเนินงาน

    ของบริษัทฯ

 7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของจำเปนและเปนการดำเนินธุรกรรม

    ทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ

 8. ดำเนินกิจการตางๆ ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ

 9. ตองไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทำเพื่อ

    ประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบและไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหประกอบกิจการนั้นๆ ได

          10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนครั้งคราว

   โดยอำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่มีสวนไดเสีย

กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอำนาจของกรรมการผูจัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจ

ของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกลาว นิติกรรมนั้นจะตองนำเสนอเพื่อใหไดความเห็นชอบโดยผานคณะ

กรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กำหนดไว ในขอบังคับของบริษัทและ

ตามกฎหมายตอไป

ช�่อ – นามสกุล ตำแหนง
1. นายสุวัฒน            เหลืองวิริยะ

2. นางสาวกมลา         เหลืองวิริยะ

3. นายสุทัศน      บุณยอุดมศาสตร

4. นางสาวณัฐพรรณ     เหลืองวิริยะ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 

และรักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติงาน

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

5. ผูบริหาร
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บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทำหนาที่เกี่ยวกับการดำเนิน

ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริตและรักษา 

ผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน ไมทำการใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุมโดยหนาที่และ

ความรับผิดชอบประกอบดวย

 1. บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 2. พิจารณาทบทวนวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ  เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของบริษัทฯ 

 3. จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงาน

    เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทตองการ

 4. จัดหาขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัทฯ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงขอมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทตองการ

 5. มอบอำนาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยูในขอบเขตที่เปนไปตามระเบียบขอกำหนด 

    หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ไดกำหนดไว

 6. เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดตอกับบุคคลภายนอก

 7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ

 กรรมการบริษัทฯ ท่ีไมใชผูบริหารมีหนาท่ีทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจำทุกป ซ่ึงในแตละปคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะตองนำเสนอผลการดำเนินงาน ในดานตางๆ

เชน แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาองคกร พรอมทั้งชี้แจงผลการบริหารจัดการในปจจุบัน ทั้งในแงของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึง

ความสามารถในการขยายโอกาสและการแขงขันทางธุรกิจ นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในดาน

ตางๆ เปนตน

6. การสรรหากรรมการและผูบริหาร

 6.1 การสรรหากรรมการบริษัท

 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาท่ีดานการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัท ซ่ึงจะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนของกรรมการตามเกณฑท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด รวมท้ังพิจารณาจากปจจัยในดานอ่ืนๆ มาประกอบกัน 

เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน เพื่อนำเสนอตอคณะ

กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง (แลวแตกรณี) โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้

  1. กรรมการของบริษัท  ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่

ประชุมผูถือหุน

  2. คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมด

ตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด

  3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกคราว ใหกรรมการพนจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการที่จะพนจากตำแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจำนวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสามแตไมเกิน 

หน่ึงในสามของจำนวนกรรมการท้ังหมด กรรมการท่ีจะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหจับฉลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการผูที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนงโดยกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงแลวนั้นอาจไดรับ

เลือกตั้งใหมได

  4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูคัดเลือก และสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

กิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอ ตอที่ประชุม ผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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  5. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

     5.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

     5.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียว หรือ หลายคนเปนกรรมการก็ได 

            5.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการ

       ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

       เทากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

  6. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

     คาตอบแทนทำการคัดเลือกและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปน

     กรรมการแทนตำแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้น

     จะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู

     ของกรรมการ ซึ่งตนเขาแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่

     ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

  7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

     สามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

     จำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 6.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

     คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป คณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

 (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

  (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ

  (3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง 

และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทยอย

  (4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

  (5) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณดานการบัญชี

หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทำหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได รวมท้ังคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

จะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน

สำหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจาก

ตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับมาดำรงตำแหนงใหมไดกรณีท่ีตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคัดเลือกและนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลท่ีเปนกรรมการ

ตรวจสอบแทนจะอยูในตำแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน
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 6.3 การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงที่มาจาก

สายงานตางๆ รวมแลวไมเกิน 5 คน โดยกำหนดใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัทฯ และกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยองคประชุมของ              

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตองมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน เขารวมประชุม

 6.4 การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัท  เปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงจะประกอบดวยกรรมการไมเกิน 4 คน โดยกำหนด 

ใหประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการปฏิบัติ

งานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัท  และกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนตองมีจำนวนไมนอยกวา 3 คนเขารวมประชุม

 6.5. การสรรหาอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมCG&CSR)

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG&CSR) ซ่ึงจะ

ประกอบดวยกรรมการไมเกิน 4 คน โดยกำหนดใหประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG&CSR)  

ตองเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG&CSR) มีวาระการปฏิบัติงาน

ตามวาระของการเปนกรรมการบริษัทและกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยองคประชุมของอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG&CSR) ตองมีจำนวนไมนอยกวา 3 คนเขารวมประชุม

 6.6 การสรรหากรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทยอยที่สามารถ

บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท  และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณโครงสราง 

การบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด

 6.7 การสรรหาผูบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแตงต้ังผูบริหารจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ

และมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวของ

7. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

 บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคลอง

กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทฯ 

ใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแล

และรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่

และความรับผิดชอบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน กอนนำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  โดยกำหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนท่ีจายใหแกกรรมการและผูบริหาร

ตามแบบท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

 7.1 คาตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลสอดคลองกับภาระ

ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. ที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี

ขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงไดเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว โดยกำหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

จากท่ีประชุมผูถือหุนแลว ดังน้ี
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  1. คาตอบแทนที่เปนเบี้ยประชุม

  เบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีคาตอบแทนที่เปนตัวเงินดังนี้

     เบี้ยประชุมกรรมการ กำหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้

     ประธานกรรมการบริษัท     20,000  บาท/ครั้ง   

     กรรมการบริษัท ทานละ   10,000 บาท/ครั้ง  

     เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้

     ประธานกรรมการตรวจสอบ      20,000 บาท/ครั้ง   

     กรรมการตรวจสอบ ทานละ   10,000 บาท/ครั้ง 

  2. คาตอบแทนที่เปนเงินโบนัส

  กำหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562 เปนจำนวนเงิน ไมเกิน 3,500,000 บาท 

(สามลานหาแสนบาทถวน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความเกี่ยวโยงของ ผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับ

คณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ เปนผูจัดสรรเงินโบนัส 

  3. คาตอบแทนอื่นของกรรมการ 

      -ไมมี-

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลในรูปแบบของเบี้ยประชุม และเงินโบนัส ที่ไดรับในป 2562 เปนดังนี้

 7.2 คาตอบแทนผูบริหาร

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาและกำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานในปที่ผานมาซึ่งเชี่ยมโยงกับดัชนีวัดผลสำเร็จ ทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงินตามที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผลการสำรวจคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีโครงสรางคาคอบแทนที่

เหมาะสมกับงานและสามารถแขงขันได

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.นางสาวณัฐพรรณ    เหลืองวิริยะ

รวม

80,000

40,000

120,000

80,000

80,000

40,000

40,000

40,000

40,000

560,000

636,363.64

477,272.73

477,272.73

318,181.82

318,181.82

318,181.82

318,181.82

318,181.82

318,181.82

3,500,000.00

716,364

517,273

597,273

398,182

398,182

358,182

358,182

358,182

358,182

4,060,000

รายละเอียดคาตอบแทน
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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

 คาตอบแทน ของผูบริหาร ในป 2562  เปนเงินรวมท้ังส้ิน 16,616,760 บาท

8.บุคลากร

 พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ในการสรางมูลคากิจการ 

และการเติบโตอยางย่ังยืนควบคูไปกับการสรางความสุขในการทำงานและความเช่ือม่ันใหแกบุคลากรและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน บริษัทจึงกำหนด

นโยบายเก่ียวกับพนักงานท่ีครอบคลุมองคประกอบท้ังดานการบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมท้ังดานสังคม ส่ิงแวดลอม จริยธรรมและการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เพ่ือมุงม่ันพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมใหแกพนักงานใหมีความสอดคลองกับคานิยมองคกร

ที่ตอบสนองทิศทางกลยุทธ เปาหมายการประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวมเปนสำคัญ ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมี

ขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

 ในป 2562 บริษัทฯ ไมมีการเปล่ียนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญ โดยจำนวนพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ไมรวมผูบริหารระดับสูง)

รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,023 คน แบงเปนพนักงานบริษัทฯ จำนวน 416 คน และพนักงานของบริษัทยอยจำนวน  607 คน

การจายคาตอบแทนและและสวัสดิการพนักงาน

 การจายคาตอบแทน

 บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงานใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได ในตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบาย

เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ สำหรับพนักงานอยางเปนธรรมตามความเหมาะสมของตำแหนงหนาท่ี ความรับผิดชอบ

และสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว  การกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญของคางาน ควบคูไปกับ

ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อใหคาตอบแทนของบริษัท

อยูในระดับที่สามารถแขงขันได และสามารถจูงใจผูที่มีความรูความสามารถไวกับบริษัท

ป 2561

เงินเดือน

โบนัส

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวม

14,070,200

1,087,650

685,584

15,843,434

ป 2562

15,871,200

-

745,560

16,616,760

BWG AKP BWT

BWC B ME ETC & Subsidiary

416 176 181

23 59 168
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 สำหรับการกำหนดคาตอบแทนพนักงานแรกเขาที่ยังไมมีประสบการณ อัตราคาจางแรกเขาจะเปนไปตามโครงสรางคาจางของบริษัท

เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน และสำหรับพนักงานแรกเขาท่ีมีประสบการณจะไดรับการพิจารณาคาตอบแทนตามประสบการณเฉพาะท่ีตรงกับตำแหนง

งานนั้นๆ รวมกับระยะเวลาของประสบการณทำงาน และเทียบเคียงกับคาตอบแทนของบุคคลภายในบริษัทที่มีสถานะและตำแหนงเดียวกันรวมทั้ง 

พิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนของบริษัทอยางเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณประกอบธุรกิจของบริษัทรวมดวย ทั้งนี้ การจายคาตอบแทน

ของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และ โบนัส ซึ่งจะผันแปรตามตำแหนงงาน และผลการปฏิบัติงาน ในแตละปของ

แตละบุคคล คาทำงานลวงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด  และคาใชจายเดินทางในกรณีที่มีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และที่ไมเปนตัวเงิน

เชน สวัสดิการตางๆ 

 สวัสดิการพนักงาน

 เพ่ือใหพนักงานมีหลักประกันท่ีดีมีความม่ันคง ม่ันใจและพรอมอุทิศตนใหกับการสรางสรรคผลงานท่ีดีท่ีสุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ

บริษัทไดจัดสวัสดิการตางๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ไดแก สวัสดิการชวยเหลือกรณี

ประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำป สวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีมรณกรรม  

สวัสดิการเงินชวยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เกณฑในการกำหนดสวัสดิการตางๆ เปนไปตามระเบียบ

และคำสั่งที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ สำหรับการจัดสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและเสริมสรางความมั่นคง

ในชีวิต ใหแกพนักงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวหลังเกษียณอายุอยางเปนรูปธรรม

 คาตอบแทนบุคลากร (เงินเดือน และโบนัส) ในป 2560-2562 (ไมรวมกรรมการและผูบริหารระดับสูง)

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรสำคัญที่จะทำใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางชัดเจนเปนระบบ และตอเนื่องโดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธเปาหมาย 

และตัวชี้วัดดานการพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเรงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงาน เพื่อใหสามารถรองรับตอการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท อยางตอเนื่อง ดวยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับรวมถึง

ความพรอมของบุคลากรที่จะดำรงตำแหนงสำคัญในอนาคตดวยเครื่องมือที่หลากหลาย เชน การจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก การฝกอบรม

โดยลงมือปฏิบัติ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาพนักงานใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนงงานในปจจุบัน รวมถึงพัฒนาพนักงานใหมีศักยภาพทั้งใน

ดานทักษะวิชาชีพ และภาวะผูนำเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับความกาวหนาในอาชีพใหแกพนักงานสามารถเติบโตควบคูไปกับองคกรอีกดวย

 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาเพ่ือใหพนักงานสามารถเพ่ิมพูนความรูและความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ในป 2562 

บริษัทไดกำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแตละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางดานการบริหารจัดการและความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 

โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงานหรือผูบริหารภายในบริษัทที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  และจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝก

อบรมรวมทั้งหมด  590.10 ชั่วโมง / ป 

รายละเอียด ป 2560 ป 2561 ป 2562

เงินเดือนรวม

โบนัสรวม

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวม

84,743,412

7,781,177

2,723,625

95,248,214

81,110,695

6,613,092

2,097,933

89,821,720

86,243,485

-

2,174,531

88,418,016
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทฯเพ่ือการเติบโต 

อยางย่ังยืน อีกท้ังยังมีความเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวาเปนปจจัยสำคัญในการเพ่ิมมูลคา และผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน และผูเก่ียวของทุกฝายในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงไดกำหนดและใหความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

คุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน สงเสริมใหผูถือหุนไดเขามามีสวนรวม ในการควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ

กำหนดใหมีการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหกิจการของบริษัทฯ มีความม่ันคงและกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้นไดกำหนดใหมีการจัดทำ

ข้ึนตามหลักการกำกับดูแลท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกปเพ่ือเปนการยกระดับ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ไดจัดทำคูมือการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังคณะกรรมการ คณะผูบริหาร และพนักงาน ไดยึดถือเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยไดรวบรวมไวในคูมือฉบับดังกลาว

อีกดวย เน่ืองดวยบริษัทฯ ตองการท่ีจะสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางโปรงใสตรงไปตรงมา

เปนไปตามกฎหมาย ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีอาจนำไปสูการขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทฯรวมท้ังผูบริหารควรเปนแบบอยาง

ที่ดีตอผู ใตบังคับบัญชาของตนอีกดวย

 จากการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  และตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน

และผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2562 บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานที่กำกับดูแล และจากองคกรตางๆ ดังนี้ 

  • ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ในระดับคะแนนเทากับรอยละ 99.00 จากโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program)  ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investor 

Association) 

  • ไดรับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2562 (CGR 2019) จากสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในคะแนนระดับ “ดีเลิศ”

  • รางวัล SET Sustainability Awards ประเภทรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019โดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

  • รางวัล ESG100 Certificate ป2019 ตอเนื่องเปนปที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเดนในการดำเนินธุรกิจ

ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย สถาบันไทยพัฒน

 ในป 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 

(Corporate Governance Code : “CG Code ป 2560”)  เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช ในการกำกับดูแลใหกิจการ

มีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว นาเช่ือถือสำหรับผูถือหุน และเพ่ือประโยชนในการสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน ซ่ึงหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ

บริษัท 8 ขอหลัก คือ

  1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

  2. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

  3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

  4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

  5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

  6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

  7. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

  8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
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 คณะกรรมการบริษัท มีมติพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 หรือ Corporate

Governance Code (CG Code)  มาปรับใชโดยไดพิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะผูนำองคกร (Governing Board) และกรรมการ

ทั้งหมดไดพิจารณานำหลักปฏิบัติดังกลาวโดยรายละเอียดครอบคลุมถึงประโยชนและความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช

สรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืนเปนอยางดีแลว อยางไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติท่ียังไมเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน คณะกรรมการ

บริษัทไดมีการพิจารณา และออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมรวมถึงไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน

เปนประจำทุกป  ซึ่งบริษัทไดเปดเผยนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัทไวบนเว็บไซตเพื่อการสื่อสารภายนอกองคกร และเผยแพรเพื่อ

การส่ือสาร ใหพนักงานในองคกรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว   

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยืดถือและใหความสำคัญกับการดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ซึ่งครอบคลุมหลักการของ OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) ท้ัง 5 หมวด มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายท่ีครอบคลุมถึงสิทธิและความ

เทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย โครงสราง บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูล

และความโปรงใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ  5 หมวดมีดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ได ใหความสำคัญกับผูถือหุนในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยและเจาของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผานคณะกรรมการบริษัท

ที่ผูถือหุนไดแตงตั้งใหทำหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการ

สนับสนุนสงเสริม และอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน อันไดแก

  • สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

  • สิทธิในการไดรับขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองครบถวน เพียงพอทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจเพ่ือติดตาม

    การดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไมมีนโยบายในการท่ีจะกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการส่ือสารระหวางกันของผูถือหุนทุกๆ ราย

  • สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะการซักถามในการประชุม ผูถือหุน และรวมพิจารณา

    ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญตางๆ ของบริษัท

  • สิทธิในการแตงตั้ง ถอดถอนกรรมการ

  • สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

  • สิทธิในการไดรับสวนแบงผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน

  • สิทธิในการไดรับใบหุน โอนหุน  การรับซื้อหุนคืน อยางเทาเทียมกันในนามบริษัท

  • สิทธิในการกำหนดหรือแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ และหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท

  • สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไวในกฎหมายกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมถึงขอบังคับของบริษัท

 และนอกจากการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิขั้นพื้นฐานแลว บริษัทฯ ยังไดดูแลและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม เชน การใหขอมูล

ที่สำคัญที่เปนปจจุบันผานเว็บไซต และการจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการ และไมไดมีการดำเนินการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนแตอยางใด

การจัดประชุมผูถือหุน

 ในป 2562 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง

 1. ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562  ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 

 2. ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขอใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแผนการนำ

หุนของ  ETC  เขาจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ

 ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
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1. การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน

 1.1 บริษัทสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกกลุม  รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ได ใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

และออกเสียงลงคะแนนอยางเต็มท่ี 

 1.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมประกาศ

หลักเกณฑที่กำหนด และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวไว ในเว็บไซตของบริษัทที่ www.betterworldgreen.com  

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยสามารถเสนอเร่ืองมายังบริษัทไดต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562  

 1.3 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีมีขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระ ตลอดจนขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีตัดสินใจในท่ีประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให

กับผูถือหุนทุกรายไดรับทราบ เพ่ือพิจารณารายละเอียดเปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก

ผูถือหุนทางไปรษณียเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2562 ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 มีวาระเพ่ือนำเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติไดแก

  • การอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  • การอนุมัติการจัดสรรกำไรสิทธิ เพ่ือจายเงินปนผลและสำรองตามกฏหมาย

  • การอนุมัติการจายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ

  • การอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

  • การอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการ 

  • การอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี  และการกำหนดคาตอบแทน

  • อนุมัติการลดทุน และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  • อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate)

  • อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ

 1.4 บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ไวในเว็บไซตของบริษัทท่ี www.betterworldgreen.com ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ต้ังแตวันท่ี  21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขามาศึกษาขอมูลลวงหนาอยางเพียงพอกอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา

30 วันกอนวันประชุม

 1.5 บริษัทไดเปดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 

โดยสามารถสงคำถามลวงหนาไดท่ี ฝายเลขานุการบริษัท บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2) 

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ อีเมล : siriphorn.s@bwg.co.th  

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

เขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทไดแตงตั้งขึ้นเปนผูรับมอบอำนาจแทน เพื่อเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหดำเนินการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

 1.7 บริษัทอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนได ใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยบริษัทได ใช  หองพาวิลเลี่ยน  

ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรวิงส คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 เปนสถานที่

จัดประชุม ซึ่งเปนสถานที่กวางขวางเพียงพอสำหรับรองรับผูถือหุน และสะดวกตอการเดินทาง รวมทั้งไดจัดเตรียมของวางและเครื่องดื่มไวรองรับ

ผูเขารวมประชุมฯ อยางเพียงพอ

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมสามัญผูถือหุน

 2.1 บริษัทจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอสำหรับการประชุมผูถือหุน ท้ังการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเขารวมประชุม

การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแตละวาระเพ่ือใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ โดยบริษัทใหผูถือหุน

สามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง  และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมฯ  แมจะพนเวลาลงทะเบียนแลว 

สามารถออกเสียงลงคะแนนไดในระเบียบวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขารวมประชุมฯ

เปนตนไป ในป 2562 บริษัทฯ ใชโปรแกรมการจัดประชุมของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

 2.2 บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ ไดจัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแตละระเบียบวาระ สำหรับการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะระเบียบวาระการแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ ใหสิทธิ

ผูถือหุนในการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  รวมทั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนอาสาทำหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

และจัดใหมีท่ีปรึกษากฎหมายทำหนาท่ีตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และเปดเผยใหท่ีประชุมทราบ

พรอมบันทึกไวในรายงาน การประชุม
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 2.3 เม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุมฯ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด กรรมการทุกทาน รวมท้ังผูบริหารระดับสูง ตลอดจน

ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมฯ อยางพรอมเพรียงกัน โดยกอนเร่ิมประชุมประธานกรรมการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมฯ

ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ี ช้ีแจงหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการประชุมฯ ท้ังหมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน เปนตน

 2.4 การประชุมฯ ไดดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระตามที่ไดแจงไว ในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหผูถือหุนลวงหนา โดยไมมี

การเปล่ียนแปลงลำดับระเบียบวาระดังกลาว และไมมีการขอใหท่ีประชุมฯ พิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม เน่ืองจาก

บริษัทฯ ไมมีนโยบายเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมฯ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

 สำหรับกรรมการที่มีสวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุมฯ นั้น บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไว ในหนังสือเชิญประชุมฯ 

และในการประชุม หากกรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาระเบียบวาระใดประชุมธานในท่ีประชุมฯ จะแจงใหท่ีประชุมทราบ

กอนการพิจารณาระเบียบวาระดังกลาว  โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุมฯ ในระเบียบวาระนั้นๆ 

 2.5 ประธานในที่ประชุมฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมฯ กอนจะ

ลงคะแนนเสียงและสรุปมติท่ีประชุมของแตละระเบียบวาระ โดยไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นท่ีสำคัญไวในรายงานการประชุมฯเพ่ือใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบภายหลังได  

3. การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังการประชุมสามัญผูถือหุน

 3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติทีประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงไมชวงเย็นของวันประชุมฯ โดยแจงผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ของ ตลท. และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ

 3.2 บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

โดยไดบันทึกรายชื่อและตำแหนงของกรรมการที่เขารวมประชุม วิธีการลงคะแนน ความเห็นของผูถือหุน คำชี้แจงของกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุม

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

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

 3.3 จัดใหมีการบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ บนเว็บไซตของบริษัทฯ

 3.4 หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผล บริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุม รวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบ

ผานระบบการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประสานงานกับบริษัทฯ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

เพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุนไดรับสิทธิเงินปนผลอยางถูกตองครบถวน ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลภายหลัง

จากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติไมนอยกวา 5 วันทำการ ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพยเสนอแนะ

 3.5 นำขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุนและผูตรวจสอบในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทาง

แกไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผูถือหุนอยางตอเนื่อง

 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ท่ีจัดทำโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  (Thai Investors  Association)  

บริษัทไดรับคะแนนเทากับรอยละ  99.00

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทเคารพในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันมีอยูตามกฎหมาย 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 ไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจง

ใหผูถือหุนอื่นทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลของระเบียบวาระการประชุมกอนลงมติ ทั้งนี้ ผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิ

ออกเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่เปนการจำกัดสิทธิของผูถือหุนรายอื่น

 1.2 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนประจำปรวมท้ังเสนอช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

เขาเปนกรรมการ โดยประกาศใหทราบผานชองทางของ ตลท. และบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน ซ่ึงบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหแก

ผูถือหุนเสนอวาระและช่ือกรรมการลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2562 ท้ังน้ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

ซ่ึงถือหุนไมนอยกวารอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระและ ช่ือกรรมการได ท้ังน้ี ในรอบป 2562 ไมมี ผูถือหุน

รายยอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ
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 1.3 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดบริษัทฯ ไดจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุน

แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 1.4.บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงประเภท หุนสามัญ ซึ่งเปนหุน

ประเภทเดียวที่บริษัทฯออกใหผูถือหุน โดยกำหนดใหนับหุนหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และใหถือเอา เสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมผูถือหุน

 1.5.เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืน หรือกรรมการอิสระรายใดรายหน่ึง

ตามที่บริษัทฯ ไดเสนอชื่อไวโดยบริษัทฯ จะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ไดอำนวยความสะดวก

ใหกับผูถือหุนท่ี ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดโดยจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกำหนด

ไวซึ่งเปนแบบที่กำหนดรายการตางๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนา

กอนวันประชุม ไมนอยกวา 21 วัน และเพ่ือความถูกตองและไมเกิดปญหา ในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ บริษัทฯไดแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ

การประชุม  กำหนดการประชุม วาระ การประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสารและหลักฐาน ที่ตองใช ในการมอบฉันทะแสดงไว ในหนังสือเชิญประชุม 

และเว็บไซต ของบริษัทฯ (http://www.betterworldgreen.com) ในสวนของนักลงทุนสัมพันธ ภายใตหัวขอ “การประชุมผูถือหุน” กอนวันประชุม 

มากกวา 30 วัน โดยผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดทั้งทางโทรศัพทอีเมลมายังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (รายละเอียดโปรดดูหัวขอ 

“นักลงทุนสัมพันธ”)

 1.6.เน่ืองจากผูถือหุนสวนใหญท่ีมาเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนเปนคนไทย ดังน้ัน ในการประชุมผูถือหุนจึงดำเนินการเปนภาษาไทย

แตเพื่อประโยชนในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนชาวตางชาติ บริษัทฯ จึงไดจัดทำเอกสารตางๆ เปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เชน หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจำป เปนตน และจัดทำเว็บไซตของบริษัทฯ

(http://www.betterworldgreen.com) เปน 2 ภาษา เพื่อใหบริการเผยแพรแกผูถือหุนที่สนใจ 

 1.7.บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตางๆ แกผูถือหุนลวงหนากอน วันประชุม ไมนอยกวา 

21 วัน และนำรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.betterworldgreen.com) 

ลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม 

 1.8.บริษัทฯ มิไดกำหนดเง่ือนไขหรือกฎเกณฑท่ีตองใหมีการรับรองเอกสารโดยหนวยงานราชการ หรือ กฎเกณฑอ่ืนท่ีกอใหเกิดความยุงยาก

แกผูถือหุนในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯไดอำนวยความสะดวกจัดบริการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม 

และจัดเจาหนาที่ใหบริการถายเอกสารที่ตองใชแนบ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร โดยไมคิดคาบริการ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อลดภาระ

การจัดหาอากรแสตมปและการถายสำเนาเอกสารของผูถือหุน มีการเปดรับลงทะเบียนกอนเวลา ประชุม 1 ช่ัวโมง บริษัทฯ ใชโปรแกรมการจัดประชุม

ของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน รวมท้ังการจัดใหมีการเล้ียงรับรองสำหรับผูถือหุน

ที่มารวมประชุม

2. มาตรการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทและความขัดแยงทางผลประโยชน

 บริษัทฯไดกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในในจรรยาบรรณของกรรมการและจรรยาบรรณของพนักงานเพ่ือ

ปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนรายอื่น หรือกอใหเกิดความเสียหาย

ตอผูถือหุนโดยรวม โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้ 

 2.1 บริษัทฯ มีการเก็บรักษาขอมูลภายใน รวมทั้งมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน

ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน การนำขอมูลภายในไปเปดเผย

กับบุคคลท่ีเก่ียวของ กับกรรมการและผูบริหารซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน โดยไดมีการกำหนดเร่ืองการรักษาผลประโยชน

และความลับของบริษัทฯ ไว ในคูมือนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท การใชขอมูลภายใน 

และความขัดแยงทางผลประโยชนไว ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดมีการแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบถึงขอกำหนดดังกลาว

 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่งบการเงินหรือ

ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณะชน และควรรอคอยอยางนอย  24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณะชนแลวรวมทั้งหาม

ไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนำขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน

ซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ

การกระทำและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

114รายงานประจำป 2562



 2.2. บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเก่ียวกับหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ และบทกำหนดโทษ

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535และตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหาร

มีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทำการใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป

 2.3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางเพื่อไมใหกรรมการ หรือผูบริหารที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของเขารวมกระบวนการ

ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวน ไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว โดยกอนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ประธานกรรมการจะแจงใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ แจงตอที่ประชุม 

และกรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกลาว

 2.4. บริษัทฯ มีโครงสรางการถือหุนแบบไมซับซอน และรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเปนการทำรายการตามปกติ

 2.5. กำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมใชขอมูลภายในเพ่ือผลประโยชนในทางมิชอบไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน

 2.6. บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกันตามที่กฎหมายกำหนดและเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว

ตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย โดยมีการประกาศใช  “ระเบียบในการเขาทำรายการระหวางกัน”

ซึ่งเปนระเบียบที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการดังกลาวไวในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ชื่อและความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ลักษณะของรายการ 

นโยบายการกำหนดราคาและมูลคาของรายการ เหตุผลของการเขาทำรายการรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ

รายการดังกลาว  เปนตน  และนำสงหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ  ในสวนที่เกี่ยวของใหถูกตอง

และครบถวนตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2562 บริษัทฯ ไมมีการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ประเภทที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทำรายการ และบริษัทฯ  ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันทุกประเภทที่เกิดขึ้น

ในระหวางป 2562 ไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน”

 2.7.บริษัทไมมีโครงสรางกลุมธุรกิจที่มีการทำรายการระหวางกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 2.8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวกับ

การเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยอยางเครงครัดในกรณีที่เปนการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญที่ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดเผยรายละเอียดของรายการไว ในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ประจำปนั้นๆ ดวย ตลอดระยะเวลา

ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ไมเคยมีการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด

ที่เกี่ยวของ

3. การเปดเผยขอมูลสวนไดเสีย

 บริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติเร่ืองการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เพ่ือความโปรงใสและปองกันปญหาการขัดแยง

ของผลประโยชน ดังนี้

 3.1 กรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา เมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุนในกิจการใดๆ 

ซ่ึงอาจมีผลประโยชนหรือเกิดความขัดแยงกับบริษัทฯ มีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัททำข้ึนหรือเขาถือหลักทรัพยในบริษัท

หรือบริษัทในเครือ ท้ังน้ี กรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียจะตองงดเวนจากการรวมอภิปรายใหความเห็นหรือลงคะแนนเสียงอนุมัติในรายการดังกลาว

 3.2 กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งซึ่งในระเบียบ

วาระดังกลาว มีการแจงใหกรรมการทราบวา กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตลอดจนผูเกี่ยวของตามมาตรา 258 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีหนาท่ีจัดทำและเผยแพรรายงานการถือหลักทรัพยตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วัน ภายใน 3 วันทำการ (โดยรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสทาง

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

 

 ในป 2562 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไมเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยบริษัทไดมีการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกันและไมพบการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชนแตอยางใด
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทและคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทไดปฏิบัติ ตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหกิจการของบริษัทดำเนินไปดวยดีมีความมั่นคง สรางความเชื่อมั่น และสงเสริมใหมีการ

รวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมอยาง

เหมาะสมตามบทบาทหนาท่ี และตอบสนองผลประโยชนท่ี เปนธรรมแกทุกฝาย อีกท้ังยังไดคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการตอตานการทุจริตซ่ึงบริษัท

ไดใหความสำคัญและตระหนักดีวาความรับผิดชอบดังกลาวถือเปนหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

 1. ผูถือหุน : บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม บริหารกิจการ ใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอ

ใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถวน นอกจากนี้ ไดเปดโอกาส

ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมทั้งเสนอวาระหรือบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการในการประชุมผูถือหุน

 2. ลูกคา : บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุงดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก

ลูกคา โดยคำนึงถึงคุณภาพการบริการท่ีเช่ือถือไดในระดับราคาท่ีเหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงการไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาต

ซึ่งเปนไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในการปฏิบัติตอลูกคา และคูมือจรรยาบรรณในสวนของความรับผิดชอบตอลูกคา

 3. คูคาและเจาหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้เพื่อใหการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกราย

อยางเสมอภาคและเปนธรรมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความเชื่อถือใหกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชนรวมกันหลีกเลี่ยง

สถานการณที่ ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมายใดๆ ดังนี้

  • บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลงหรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ อยางเต็มที่ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขได บริษัทจะแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ ทราบในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล

  • บริษัทตองใหขอมูลอยางเพียงพอ ไมรายงานหรือใหขอมูลที่เปนเท็จ บิดเบือน หรือไมครบถวนแกคูคาและ/หรือเจาหนี้  

ซึ่งอาจมีผลทำใหเกิดความเขาใจผิดและอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ

  • บริษัทตองบริหารเงินทุนเพื่อใหคูคาและ/หรือเจาหนี้มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

ของบริษัท

  • บริษัทตองไมเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยไมสุจริตหากมีเหตุการณดังกลาว

เกิดข้ึน บริษัทตองทำการแจงรายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหน้ี เพ่ือรวมมือแกไขปญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการปองกันเพ่ือมิใหเกิดเหตุการณ

ดังกลาวอีก

  • การดำเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ ใดๆ ตองไมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมายใดๆ 

รวมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกัน

 4. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสำคัญกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความม่ันคง สุขอนามัย และส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 5. พนักงาน : คณะกรรมการเล็งเห็นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายสงเสริมความกาวหนาของพนักงาน และมี

กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ โดยสงเสริมใหมี การฝกอบรมความรูท้ังเฉพาะทางและท่ัวไปเปนประจำอยางสม่ำเสมอเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการทำงานสงเสริมใหพนักงานรักการเรียนรู อยางเปนระบบ รวมถึงใหความสำคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม

 ดานการบริหารคาตอบแทน : บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ อยางเหมาะสมและสอดคลองกับผลการดำเนินงาน

ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยบริษัทใชการประเมินคางานอยางเปนระบบเพื่อจัดกลุมงาน และระดับตำแหนงงานตามขอบเขตหนาที่

ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีตอองคกร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจายคาตอบแทนทำการสำรวจรายไดและประโยชนตอบแทนการ

ทำงานของพนักงานทุกระดับเปรียบเทียบกับตลาดงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีรายไดและไดรับ

ประโยชนตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม สามารถแขงขันกับตลาดงานภายนอกได   
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 ดานการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน : บริษัทจัดใหมีสวัสดิการตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพการประกันชีวิต อุบัติเหตุการให

ความชวยเหลือพนักงานที่ ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใหกับบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือกรณีสมรส

เงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เงินคาซื้อของเยี่ยมผูปวย เปนตน

 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงานและสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดลอม

และความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด มุงสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม

สอดคลองกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณการทำงาน ส่ิงอำนวยความสะดวก และสภาพแวดลอมการทำงานท่ีปลอดภัย

ถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพและใหความรู ในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทางกายและใจที่ดีแกพนักงานโดยยึดถือตาม

มาตรฐานและขอกำหนดตางๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานท่ีเปนสากล นอกจากน้ี บริษัทยังไดจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพซ่ึงไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพนักงานหลังเกษียณอายุการทำงาน

 ดานการพัฒนาบุคลากร : บริษัทสนับสนุนและลงทุนดานการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอยางเปนระบบ

ทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง บริษัทกำหนดใหบุคลากรและผูบังคับบัญชารวมกันจัดทำแผนพัฒนาความรู ความสามารถที่สอดคลองกับการดำเนินงาน

และกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมท้ังลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถ

ในการทำงานดานตางๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความเปนผูนำ ความรู และเทคนิคเฉพาะของแตละสายงานอาชีพ และการพัฒนากระบวนการคิดเปน 

ทำเปนและมุมมองสู โลกาภิวัฒน นอกจากนี้ บริษัทจัดเสนทางและความกาวหนาในการพัฒนาสายอาชีพอยางตอเนื่องที่ เอื้อตอการวางแผน

ผูสืบทอดตำแหนง และการพัฒนากลุมพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพื่อใหเกิดการสานตอในการปฏิบัติตามพันธกิจและคำมั่นสัญญาของบริษัทที่มี

ตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของสังคม และธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี

 6. คูแขงทางการคา : บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี เปนธรรมไมผูกขาด และไมขัดตอกฎหมาย

และจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับ

ของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ตามคูมือจรรยาบรรณของบริษัท

 7. สื่อมวลชน : การใหขอมูลขาวสารใดๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง

และปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตามคูมือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสาร

หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนหรือตอสาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงกลุมบริษัทไมวาในดานใด อันอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงและการดำเนิน

ธุรกิจของกลุมบริษัท

 8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม : บริษัทตระหนักวาการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ

แวดลอมในการทำงานนั้นมีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน

ใหเปนไปอยางปลอดภัยทั้งสำหรับพนักงาน ลูกคา ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทจึงไดจัดทำนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทำงานขึ้นตามแนวทางดังนี้

  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และการรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับ

    ในการรวมมือกันปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน

  • ดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอกำหนด

    อื่นๆ  ที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

  • กำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติ และแผนดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ตลอดจน

    มีการทบทวนประเมินและติดตามผลอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ พรอมทั้งกำหนดใหมีมาตรการปองกัน และควบคุมความเสี่ยง

    ที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานไมถูกวิธีและ

    ความผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

  • สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิใหไดรับอันตรายตอชีวิตรางกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย

  • ประชาสัมพันธ สื่อสาร และเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน แกบุคลากร

    ของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทอยางเหมาะสม
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 9. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกำหนดมาตรการเพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางมีระบบ 

 10. การเคารพดานสิทธิมนุษยชน : คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมกันสงเสริม

การปฏิบัติตอทุกคนดวยความเคารพ เปนธรรม ใหเกียรติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิเสรีภาพและ

ความเสมอภาคของบุคคลโดยไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนาเพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผาพันธุ 

ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ  การเขารวมกลุมหรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติ

งานหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม 

 11. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา : บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนด

ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องทรัพยสิน ทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

 12. การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดและปรับปรุงนโยบายการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ 

ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมทั้งกำหนดคูมือมาตรการตอตานคอรรัปชั่นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานโดยมุงเนน

การปองกันและการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม และไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนและการคอรรัปชั่นแกเจาหนาที่

หนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหไดมาหรือคงไว ซ่ึงขอไดเปรียบทางการแขงขัน พรอมท้ังแตงต้ังคณะทำงานตอตานคอรรัปช่ันเพ่ือประสานงาน

กับผูบริหาร และทุกหนวยงานในองคกร เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ ขอกำหนด และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน และจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย และคูมือมาตรการตอตานคอรรัปชั่นใหแกบุคคลภายนอกอีกดวย บริษัทฯ ไดรับการรับรองฐานะสมาชิก

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานทุจริต ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดนโยบายฉบับนี้ไว ในเว็บไซตของบริษัทที่ www.betterworldgreen.com

 13. การรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต : บริษัทไดจัดทำนโยบายรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิด

และการทุจริต (Whistle-Blowing Policy) ขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่โปรงใสและเที่ยงธรรมและกำหนดชองทางในการรายงานและสนับสนุนให

พนักงานทุกคนใหขอมูลรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งเปนการปองปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจ

เกิดข้ึนในองคกร และชวยใหสามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต รวมถึงเพ่ือใหการคุมครองพนักงานท่ีไดใหขอมูล

ความรวมมือหรือความชวยเหลือใดๆ แกบริษัทอันเก่ียวของกับการกระทำผิดและการทุจริต ไมใหถูกคุกคาม ขมขู เปล่ียนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน

หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไลออก หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม

  บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียน

  พนักงาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสอถึงการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ 

สงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผยตัวตนใหทราบ และใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

  ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

  บริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการสอบสวนเปนผูพิจารณารับเร่ืองแจงเบาะแส ขอรองเรียน การกระทำท่ีอาจทำใหเกิดความสงสัย

ไดวาเปนการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน ท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงหรือทางออม ซ่ึงผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจงเบาะแส

หรือขอรองเรียน หรือหลักฐาน หรือขอมูลที่เพียงพอตอการตรวจสอบ รวมถึงแจงชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได โดยผาน

ชองทางตาง ๆ ดังนี้

 1. แจงผานชองทาง  อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ

    audit@bwg.co.th

 2. แจงผานชองทาง  สื่อออนไลนของบริษัทฯ 

    www.betterworldgreen.com

    Facebook : BWG – Better World Green

    Line ID : @bwgcenter

 3. แจงผานทางโทรศัพท 02-012 7888  ตอ 211  (ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล)
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 4.แจงทางไปรษณีย   จาหนาซองถึง หรือยื่นสงโดยตรง ไดที่

    - ประธานกรรมการตรวจสอบ

    - ประธานกรรมการสอบสวน

    - ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

    - เลขานุการบริษัทฯ 

    - ผูบริหารฝายตรวจสอบภายใน

    - ที่ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2)    

    - แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

 ในกรณีที่ผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน มีขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดยอยทุกคณะ และผูบริหาร

ระดับสูง ขอใหทานสงเรื่องรองเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 การดำเนินการของบริษัทเมื่อไดรับขอรองเรียน

 1. เมื่อไดรับการแจงเบาะแส ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงาน

ที่ไววางใจหรือคณะกรรมการสอบสวนเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง

 2. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีผูที่ถูกกลาวหาไดกระทำการใหสินบนและ

คอรรัปชั่นจริง บริษัทฯ จะใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและใหสิทธิผูถูกกลาวหาพิสูจนตนเอง โดยการหาขอมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ที่แสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำตามที่ไดถูกกลาวหา

 3. หากผูถูกกลาวหาไดกระทำการใหสินบนและการคอรรัปชั่นจริง ตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ไดกำหนดไว 

รวมถึงหากการกระทำดังกลาวนั้นผิดกฎหมาย จะตองไดรับโทษทางกฎหมายดวย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของประธาน

เจาหนาที่บริหารถือเปนที่สุด และรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตอไป

 4. ผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนจะตองกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบมีการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนโดยไมสุจริตหรือมีเจตนา

ในการกลั่นแกลงใหผูอื่นไดรับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ โดยบุคคลนั้นเปนพนักงานของบริษัทฯ ตองไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบที่

กำหนดไว แตกรณีบุคคลนั้นเปนบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ดวย

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการรองเรียนเปนเรื่องที่สำคัญ เชน เปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณหรือฐานะทางการเงินของบริษัท 

ขัดแยงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท เปนตน คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่

ในการรับเรื่อง หาขอมูลและตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรวมกันพิจารณาและกำหนดโทษ

ตามที่เห็นสมควร

 การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย

 1. บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแกพนักงานผูฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยตอการ

กระทำผิดหรือรับทราบวามีการกระทำผิดแตไมดำเนินการจัดการใหถูกตอง ซ่ึงมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงข้ันใหออกจากงาน การไมไดรับรูถึงนโยบาย

ฉบับนี้และ / หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฏิบัติตามได 

 2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจำหนายสินคา / ใหบริการ หรือผูรับเหมาใดๆ ของบริษัทฯ ที่ฝาฝนหลักเกณฑตามนโยบายฉบับนี้ 

หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองเมื่อเจาหนาที่สอบสวนของบริษัทฯ  ไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดตอนโยบายฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิก

สัญญาได

 การแจงผลกับผูรองเรียน

 บริษัทจะแจงความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนการกระทำผิดและการทุจริตใหกับผูรองเรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู หมายเลข

โทรศัพท อีเมล หรือชองทางติดตออ่ืนๆ ไว อยางไรก็ตามในบางคร้ัง ดวยเหตุผลความจำเปนในเร่ืองขอมูลสวนบุคคล และรักษาความลับ บริษัทอาจไม

สามารถใหขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

 การใหความคุมครองผูแจงเรื่องรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวของ

 ผูแจงเรื่องรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน 

ลักษณะงาน สถานท่ีทำงาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางหรือการกระทำอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรมแกผูแจงเร่ืองรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส

ดังกลาว สำหรับขอมูลเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเปนความลับไมเปดเผยตอผูไมเก่ียวของ เวนแตท่ีจำเปนตองเปดเผยตามขอกำหนด

ของกฎหมาย  
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 บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับและไมเปดเผยตอบุคคลอื่น

เวนแตที่จำเปนตองเปดเผยตามขอกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝาฝน นำขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายแลวแตกรณี

 การรักษาความลับ

 1. ผูที่เกี่ยวของในการรับรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ตองเก็บรักษาขอมูลที่ ไดรับมาไวเปนความลับไมเปดเผย

แกบุคคลหนึ่งบุคคลใด เวนแตเปนการเปดเผยตามความจำเปนในการปฏิบัติ งานเทานั้นหรือเปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 2. หามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปดเผยแกบุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการสรางความเสียหายตอชื่อเสียงของบุคคล

ผูถูกกลาวหาหากภายหลังพบวาเปนผูบริสุทธิ์  และเพื่อปองกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ในป 2562 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด หรือการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแตอยางได 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 บริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึงท้ังในรูปของรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูล

ทั่วไป ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซตของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 56-1 รายงานประจำปแบบ 56-2 และการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป เปนตน 

เพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง นอกจากน้ี สารสนเทศของบริษัทท่ีไดรายงาน ตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุนและนักลงทุนแลว

จะเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว ในเว็บไซต ของบริษัท www.betterworldgreen.comซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทันตอ

เหตุการณและผู ใชสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก

 ในการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท นอกจากเผยแพรตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนัก

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแลวจะเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน รายงาน ประจําป 

ขอมูลบริษัท ขาวประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ  เขาถึงโดย สะดวก และไดรับประโยชน

มากที่สุด

 1. สารสนเทศที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะ

ในสวนของงบการเงินนั้นไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท กอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัท รายงานความรับผิดชอบตอ

รายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปดวย นอกจากนี้บริษัทไดเปดเผย

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

 2.บริษัทฯ นำสงรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายป ในป 2562 ไดภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดทำงบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ บริษัทฯ เครงครัดในการนำสงงบการเงินและรายงานทางการเงินใหทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ไวเปนอยางยิ่ง งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี ไมเคยมีประวัติถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งใหแกไขงบการเงิน 

และ ไมเคยนำสงรายงานทางการเงินลาชา

 3.บริษัทฯ  จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะหเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปล่ียนแปลง

ท่ีสำคัญ ตลอดจนปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ นำสงตอ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย พรอมกับการนำสงงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการเปดเผย

งบการเงินทุกไตรมาสเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น

 4.บริษัทฯ  ไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจำป

 5. บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไว ในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจำป ในป 2562 บริษัทฯ ได ใหผูสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีความรู ความชำนาญในวิชาชีพ 

มีความเปนอิสระ และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไข และถูกตองตามที่ควร

ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทกอนเปดเผยตอผูถือหุน

โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้
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  5.1. บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด รวมเปนจำนวน 

       4,355,000 บาท ประกอบดวย บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,250,000  บาท /บริษัท   

       เบตเตอร เวสท แคร จำกัด จำนวน 435,000 บาท /บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด จำนวน  350,000 บาท  / 

       บริษัท เอิรธ เท็ค  เอนไวรอนเมนท จำกัด  จำนวน 1,970,000  บาท / บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด จำนวน   

        160,000 บาท /บริษัท เบตเตอร มี จำกัด 190,000 บาท ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีที่

       ไดรับการคัดเลือกมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียใดๆ  กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ 

       หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว

  5.2. คาบริการอื่น ๆ

        --ไมมี--

 6. บริษัทมีการเปดเผยบทบาทนาที่ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่

กรรมการแตละทานเขาประชุมในป 2562 รวมถึงการฝกอบรมและการพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการและเปดเผยการจาย

คาตอบแทนกรรมการท่ีเปนไปตามมติ ท่ีประชุมผูถือหุน และผูบริหารระดับสูงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป

(แบบ 56-2) ดวย

 7. บริษัทฯ เปดเผยประวัติของกรรมการทุกทานไว ใน รายงานประจำป แบบ 56-1 และ บนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล  

อายุ ตำแหนง ประวัติการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณการทำงาน จำนวนและสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯการดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัท

อ่ืนโดยแยกอยางชัดเจนออกเปนหัวขอบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืน วันเดือนปท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ตลอดจนระบุความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร

 8. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะทอนถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ท้ังน้ี บริษัทฯจายคาตอบแทนใหแก

กรรมการ ในป 2562 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป2562  โดยยังคงเปนอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 

2561 ไดเคยมีมติอนุมัติไว ซึ่งอัตราคาตอบแทนดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป 2551 แลว 

 ในการนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยจำนวนเงินและประเภทของคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากบริษัทฯ เปนรายบุคคล ไว ในรายงาน

ประจำป และ แบบ 56-1 ภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และไดนำขึ้นเผยแพร ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 9. ในป 2562 บริษัทฯ จายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ใหจายคาตอบแทนโดยสะทอนภาระหนาที่

และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงแตละคน และเปนอัตราท่ีเหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ไดเปดเผยขอมูลการจาย

คาตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินคาตอบแทน ไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1

 10. บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองสงสำเนารายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯหากมีการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย  (แบบ  59) ใหแกบริษัทฯ  ภายในชวงเวลาเดียวกันกับการนำสงตอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหบริษัทฯ เก็บไวเปนหลักฐาน และ 

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำโดยกรรมการและผูบริหารระดับสูงจะตองแจงตอเลขานุการบริษัทเปนการลวงหนาอยางนอย 1  

วันทำการ กอนวันที่จะเขาทำรายการซื้อขายหลักทรัพย 

 บริษัทฯ ไดเปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุนที่ถือ

ณ ตนป จำนวนการเปล่ียนแปลงระหวางป และจำนวนหุน ณ ส้ินป ไวใน รายงานประจำปอยางเปนอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงต้ัง

จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 คน

 11. ขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน ผูถือหุน และนักลงทุน ตามเกณฑที่กำหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย บริษัทยังมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัท รวมถึง

มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ ไดแก

  • วิสัยทัศนและพันธกิจ

  • ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  • รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท

  • งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  

  • รายงานประจำป (แบบ56-2) ที่สามารถดาวนโหลดได

  • โครงสรางการถือหุนและโครงสรางองคกร
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  • หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของรวมทั้งรายงานการประชุมผูถือหุน

  • ขอบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท

  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

  • นโยบายตอตานการทุจริต และนโยบายดานอื่นๆ ของบริษัท

  • ขอมูลติดตอนักลงทุนสัมพันธ เปนตน

 12. บริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ  ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไมใชการเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน

และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ซึ่งฝายจัดการได ใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวนตรงตอความเปนจริง เชื่อถือไดสม่ำเสมอ ทันเวลา  

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

0-2012-7888 ตอ 533 และ 344 เพ่ือเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูลงทุน และกำกับดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินตลอดจน

ขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เชน งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน สารสนเทศตางๆ ที่เปดเผยตอสาธารณชน

ผานระบบของตลาดหลักทรัพย (Set Portal) ตอผูลงทุน เพื่อใหไดรับทราบขอมูลอยางสม่ำเสมอและครบถวนตามความเปนจริง บริษัทฯ ไดนำเสนอ

ผลการดำเนินงานและการแจงสารสนเทศของบริษัทฯ ตอนักลงทุน ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ ทั้งทางตรงและทางออม สรุปไดดังนี้

 • ทางตรง : บริษัทฯ มีการนำเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และพนักงานอยางสม่ำเสมอในรูปแบบของการเขารวม

ประชุม การเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทฯ (Company Visit) การเขาพบผูบริหารเพื่อสอบถามขอมูลความคืบหนาการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 • ทางออม : บริษัทฯ มีการใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศตางๆ ที่บริษัทฯ 

แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) หรือ 

www.betterworldgreen.com ในหนานักลงทุนสัมพันธ ซึ่งจะมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ทั้งนี้ผูสนใจสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ เพิ่มเติมไดที่ที่ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130 

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

 

 ในป 2562 บริษัทฯ ไดมีการจัดสงรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายป ภายในระยะเวลา และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ประกาศกำหนด และไมไดรับแจงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักและตลาดหลักทรัพยใหมีการแกไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน มีบทบาทหนาที่ในการกำกับดูแลกิจการในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ที่เขามาดูแล

การดำเนินงานเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม ซึ่งตองมีความเปน

อิสระจากผูบริหารของบริษัทฯ โดยมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและผูบริหารที่ชัดเจน ผานกำหนดบทบาท 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาบริหาร และกรรมการผูจัดการ (สามารถดูรายละเอียด 

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ ไดที่ “โครงสรางการจัดการ” )

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

 1.ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ประสบการณหลากหลาย และ 

มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี

กรรมการที่มิใชผูบริหารมีประสบการณในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

  (1) กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร (Executive Directors) 3 ทาน 

  (2) กรรมการท่ีมิใชผูบริหาร (Non-Executive Directors) 6 ทาน โดยในจำนวนน้ี มีกรรมการอิสระ 3 ทาน หรือคิดเปนจำนวน 

      1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

 บริษัทฯ ไดเปดเผยโครงสรางคณะกรรมการ อำนาจหนาท่ี หลักเกณฑในการสรรหา ขอมูลสำคัญของกรรมการแตละทาน เชน ช่ือ-นามสกุล

ตำแหนง วันเดือนปท่ีไดรับแตงต้ังเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการแตละทาน ไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ตลอดจน

เว็บไซตของบริษัทฯที่ www.betterworldgreen.com 
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 2.คณะกรรมการมีความหลากหลาย  โดยมีทักษะสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท ฯ ผานการจัดทำตารางความรูความชำนาญ 

(Board Skills Matrix)  และมีความหลากหลายในดานประวัติการศึกษา ประสบการณ โดยไมไดจำกัดความแตกตางอ่ืนใด รายละเอียดประวัติกรรมการ

ปรากฏในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร”

 3.กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด  ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 3  คน 

 4.บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เปนผูหญิง จำนวน 1 คน

 5.ไมมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  ทานใดเปนหรือเคยเปนพนักงานหรือหุนสวน ของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ

ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา

 6.ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิใชบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ   อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการนั้นเปนไปตามกฎหมาย  

สวนอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไวอยางชัดเจน และเปดเผยอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ซึ่งได เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 7.บริษัทฯ กำหนดสายงานองคกรใหฝายตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะเปนผูพิจารณา

ใหคุณใหโทษตอหัวหนาฝายตรวจสอบภายในทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยชื่อและประวัติของหัวหนาฝายตรวจสอบภายในไว ในรายงานประจำป และ 

แบบ 56-1 ซึ่งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 8.บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหนาที่ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่

ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงาน ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทไดผานการอบรมในหลักสูตร

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเลขานุการบริษัทบริษัทฯ ไดเปดเผยหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ประวัติการศึกษาประสบการณทำงาน

ตลอดจนการผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัทไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 

ซึ่งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ

 9.คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาหรือรับทราบ  ซึ่งคณะอนุกรรมการแตละชุดมีขอบเขตอำนาจหนาที่ตามที่ไดกำหนดไวในอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการแตละชุด  

(สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ไดที่ “โครงสรางการจัดการ” )   ไดแก 

  - คณะกรรมการตรวจสอบ    

  - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    

  - คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  - คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR)                   

  - คณะกรรมการบริหาร

การแบงแยกอำนาจหนาที่

 บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน ดังนี้

  1. การแบงแยกหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  และฝายบริหาร

  คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทมติของท่ีประชุม

ผูถือหุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯท้ังน้ีในการกำกับดูแลกรรมการจะตองใชดุลยพินิจในการตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่ง

ที่ตนเองเชื่ออยางมีเหตุผลวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน

  ฝายบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ วัตถุประสงคของบริษัทฯ ไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหาร

จัดการงานประวันจำวัน

ธุรกิจของบริษัทฯ

  2. การแบงแยกตำแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร

 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และคุณสมบัติที่เหมาะสม 

ไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอำนาจ โดยแยกหนาที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

  ประธานกรรมการบริษัท ตองเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เปนผูนำของคณะกรรมการ และทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถือหุน

  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนหัวหนาและผูนำคณะผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ในการบริหาร

จัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสำเร็จบรรลุเปาหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหนาที่

ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท  และมติที่ประชุมผูถือหุน

 

 

123 Annual Report 2019



วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท

 1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได  บริษัทฯ ไมไดมีขอหามการแตงต้ัง

กรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม รวมท้ังไมมีขอหามเก่ียวกับเร่ืองอายุของกรรมการแตคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี

 2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบริษัทซ่ึงในการประชุมสามัญประจำปทุกคราวกรรมการตองพนจากตำแหนง

จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการโดยใหกรรมการท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตำแหนงและกรรมการท่ีพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกต้ัง

เขามาดำรงตำแหนงตอได

 3. กรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของกรรมการท่ีเหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

เขามาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป บุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระท่ียัง

เหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน

 4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา แตหากคณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นมีความจำเปนตองขอใหกรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหนงติดตอกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป ก็ใหอำนาจคณะกรรมการ

บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระออกไปไดอีก

แผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเร่ืองทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึงไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป และรายงาน

ตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กำหนด รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวเปนประจำทุกป

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร

 คณะกรรมการใหความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ เพ่ือใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ ไดอยางเต็มท่ี จึงกำหนดเปนนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษัทท่ีกรรมการและผูบริหารจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

โดยกรรมการและผูบริหารจะสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 5 แหง ปจจุบันไมมีกรรมการท่ีดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัทเกินหลักเกณฑที่กำหนดไว 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น BWG ในฐานะผูถือหุนไดสงผูแทนเพื่อเขาไปมีสวนรวมในการทําหนาที่

ดูแลผลประโยชน ตลอดจนประสานงานในการรวมมือทําธุรกิจระหวางบริษัทยอย โดยผูแทน BWG จะตองเปนผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร

ของบริษัท หรือผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย  แลวแตกรณี ซ่ึงกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังเปนผูแทนน้ัน

ประกอบดวยบุคคลจากคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความเขาใจในธุรกิจ สามารถใหแนวทางบริหารท่ีเปนประโยชน

ตอบริษัทได 

ภาวะผูนำและวิสัยทัศน

 คณะกรรมการมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ รวมทั้งเปาหมายและแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยไดมีการ

ทบทวนนโยบายตางๆ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแผนธุรกิจเปนประจำทุกป นอกจากน้ี คณะกรรมการกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จการดำเนินการ

ขององคกรในแตละดาน ทั้งดานการสรางความเติบโต และการเงิน รวมทั้งการจัดใหมีระบบงานที่สำคัญไดแก ระบบการควบคุมภายใน และระบบ

การบริหารความเสี่ยง และไดติดตามผลการดำเนินงานของฝายบริหาร โดยกำหนดใหกรรมการผูจัดการนำเสนอรายงานเปนประจำทุกไตรมาสเพื่อ

สอบทานใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจำ นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ 

จะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

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

ไว ใน www.betterwordgreen.com   
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นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม และเพื่อใหการดำเนินการทางธุรกิจ

ท่ีอาจมีความเส่ียงดานการคอรรัปช่ัน ไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดจัดทำนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน

เปนลายลักษณอักษรข้ึน โดยกำหนดใหบริษัทฯ และบริษัทยอยปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพ่ือมุงม่ันท่ีจะผลักดันและ

รักษาวัฒนธรรมองคกรโดยยึดมั่นวา “คอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน” ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรไว ใน 

www.betterworldgreen.com 

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

 1. บริษัทฯ มีนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตอตาน

การใหสินบนและการคอรรัปชั่นในประเทศไทย

 2. บริษัทฯ จะไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนและการคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม และมุงมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผล

มาใชในการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

 3. กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณ  

โดยไมเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปช่ัน การให / รับสินบน แกเจาหนาท่ีของรัฐและเอกชน เชน บุคลากรของบริษัทตางๆ ท่ีมีธุรกรรมรวมกับบริษัทฯ 

ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน

 4. พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเขาขายคอรรัปช่ันท่ีเก่ียวของ ตองแจงตอผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ

ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

 5. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นให ใชแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบ 

รวมทั้งคูมือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นตอไป

 6. การคอรรัปชั่น เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ 

กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

 7. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และคุมครองพนักงานที่แจง หรือใหความรวมมือในการรายงานเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

 8. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน 

และบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้

 9. บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาคอรรัปช่ันเปนส่ิงท่ียอมรับไมไดท้ังการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ขอกำหนดในการดำเนินการ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 คณะกรรมการไดจัดใหมีจรรยาบรรณเพ่ือเปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติท่ีดีเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานยึดถือเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและ

สังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจำ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดอบรมชี้แจงพนักงานเพื่อใหไดรับทราบเรื่อง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางตอเนื่อง กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด

ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองและสงเสริมใหผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเพื่อให

เปนการสงเสริมใหพนักงานไดปฏิบัติตาม บริษัทฯ ไดเผยแพรจรรยาบรรณไวใน www.betterworldgreen.com

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในเพียงพอและหมาะสมในทุกระดับของการปฏิบัติงาน โดยไดกำหนด

หนาที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผูบริหารและพนักงานที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน มีการแบงแยกอำนาจอยางเหมาะสม

เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเปนไปเพื่อประโยชนอยางแทจริง รวมทั้งจัดใหมี

ระบบรายงานทางการเงินที่ถูกตองและทันเวลา โดยบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

 บริษัทกำหนดใหมีสวนตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทใหดำเนินไป

ในแนวทางที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท ควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการ

ที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ  และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำใหสวนตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถ

ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทไดมอบหมายให นางสาวศิริพร เสือสกุล เปนผูรับผิดชอบงานดานระบบการควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในดังนี้
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นางสาวศิริพร เสือสกุล

ตำแหนง   ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

อายุ  42  ป

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 - ผูสอบบัญชี  และผูสอบบัญชีภาษีอากร 

 - 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

หนาที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหัวหนางานตรวจสอบภายใน :

 1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศ

ขององคกร รวมถึงจรรยาบรรณสำหรับผูบริหารและพนักงานขององคกร 

 2. ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน 

 3. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนโอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพขององคกรในการบริหารความเสี่ยงจาก

การทุจริตภายในองคกร 

 4. รายงานประเด็นสำคัญเก่ียวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร และประเด็นสำคัญท่ีพบเก่ียวกับกระบวนการควบคุม 

 5. ใหคำปรึกษาแกผูบริหาร เพื่อใหการดำเนินงานมีการกำกับดูแลที่ดีการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปและความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจำเปนใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

 7. ประสานงาน ติดตามผล ดูแลการควบคุม การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย หลักจรรยาบรรณสภาพแวดลอม

และตรวจสอบการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และแผนงาน

  8. ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพื่อใหสามารถเขาใจแผนงาน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชนรวมกันตอองคกร 

 9. กำหนดแนวทางเก่ียวกับการดำรงและพัฒนาความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษรและติดตามผลการดำเนินการ

อยางตอเนื่อง 

 10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่ฝายบริหารรองขอ 
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การแตงต้ังและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและถอดถอนบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

วาบริษัท กรินทรออดิท จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระและเปนกลาง มีประสบการณในงานสอบบัญชี มีความตอเนื่องในการ

ตรวจสอบบัญชีและทราบขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เปนอยางดีในป 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถือไดอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

และบริษัทยอย รวมเปนจำนวน 4,355,000 บาท ประกอบดวย 

 • คาสอบบัญชีบริษัท เบตเตอร เวิดล กรีน จำกัด (มหาชน)  จำนวน  1,250,000 บาท

 • คาสอบบัญชีบริษัทยอย

  • บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด   จำนวน    435,000 บาท

  • บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด  จำนวน    350,000 บาท

  • บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัดและบริษัทยอย  จำนวน     1,970,000 บาท

  • บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด   จำนวน    160,000 บาท

  • บริษัท เบตเตอร มี จำกัด     จำนวน    190,000 บาท

  • บริการอื่นๆ --ไมมี--

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีที่ไดรับการคัดเลือกมีความเปนอิสระ 

ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว

การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได โดยฝายบริหารจะมีการเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงานจริงกับเปาหมายที่กำหนดไวเปนประจำ โดยมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะหปจจัยที่เปน

สาเหตุ และกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง มาตรการในการลดความเส่ียง รวมท้ังมอบหมายใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ำเสมอและรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา

ความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวาการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจจะตองทำเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนโดยกำหนดใหผูที่

มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัท ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว

และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

 หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเปนไปตามเงื่อนไขการคา

ทั่วไป จะตองนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ

เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน รายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ดวย

การควบคุมการทุจริต

 คณะกรรมการเห็นวา การทุจริตเปนความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร จึงไดกำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้

 1. มาตรการปองกัน ไดแกการจัดผังองคกรใหเหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ การจัดใหมีจรรยาบรรณท่ีเปนลายลักษณอักษร

และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการประเมินผลการควบคุมภายในของแตละหนวยงาน 

 2. การดำเนินการตรวจสอบไดแกการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาในแตละระดับมีหนาท่ีในการปองกันและตรวจสอบการทุจริตและขอผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระจากผูบริหารระดับสูงชวยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบและการตรวจสอบ

สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงตางๆ

 3. การใหความเปนธรรม โดยการสอบสวนทุจริต เพื่อความเปนธรรมแกผูถูกลาวหา และกำหนดความคุมครองอยางเหมาะสมกับผูแจง

เบาะแส
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รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณชนในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป และรายงานประจำป โดยการจัดทำงบการเงินดังกลาว

จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน

การจัดทำ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซ่ึงระบบ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต

หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระอยาง

เพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทั้งไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง เปนผูดูแลรับผิดชอบพิจารณาความเสี่ยงในระบบงานตางๆ ของบริษัทฯ

การปองกันการนำขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร

 บริษัทใหความสำคัญเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคูมือ

จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทไมใหใชขอมูลภายในที่ตนลวงรูและอาจหาผลประโยชนจากขอมูลนั้นกอนที่ขอมูลจะเปดเผย

แกสาธารณชนเปนการท่ัวไป  โดยไดกำหนดเปนนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเก่ียวกับ

การไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของบริษัทเพ่ือใชเปนมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวของ

ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงาน ท่ีเก่ียวของกับขอมูลของบริษัทรวมถึงคูสมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกลาว ดังนี้

 1.เม่ือจะมีการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของบริษัท  กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน

ทำการกอนวันท่ีจะทำรายการ  โดยตองจัดทำแบบฟอรม  “แบบแจงการไดมา/จำหนายไปซ่ึงหลักทรัพยลวงหนา (Pre-59 Form) และสงใหหนวยงาน

เลขานุการบริษัทเก็บไวเปนหลักฐานกอนทำรายการดังกลาว และจะมีการสรุปรายงานการทำแบบ Pre-59 เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกปจากน้ันเม่ือมีการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของบริษัทแลวจะตองจัดทำรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ

บริษัท (แบบ  59) ทางอิเล็กทรอนิกส และแจงตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแตวันทำรายการเพื่อให ก.ล.ต.เปดเผยการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพยดังกลาวผานทางเว็บไซตของ ก.ล.ต. ทำใหผูลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว การถือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาว

ซึ่งอยูในตำแหนงหรือฐานะที่อาจลวงรูขอมูลภายในของบริษัทและอาจหาผลประโยชนจากขอมูลนั้นกอนที่ขอมูลจะเปดเผยเปนการทั่วไป

 2.กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีเขาถึงหรือครอบครองขอมูลภายในจะถูกแจงเตือนใหงดทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของ

บริษัทในชวงกอนเผยแพรงบการเงินตามเวลาท่ีกำหนดโดยบริษัทไดจัดทำบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีสามารถเขาถึงหรือครอบครองขอมูลภายใน (Insider List) 

ซ่ึงไดแก กรรมการ ผูบริหาร พนักงานหรือบุคคลท่ีมีโอกาสลวงรูขอมูลภายในและอาจหาผลประโยชนจากขอมูลน้ันกอนท่ีขอมูลจะเปดเผยตอสาธารณชน 

ซึ่งผูที่เขาหลักเกณฑดังกลาวจะถูกหามทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทในชวงที่มีขอมูลภายในหรือขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระ

ทบตอราคาหลักทรัพยรวมถึงในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนการเปดเผยขอมูลงบการเงินของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ และ 1 วันหลังจากการเปด

เผยขอมูล  

 3. หามมิใหมีการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง

หรือผูเก่ียวของในทางมิชอบซ่ึงเปนการเอาเปรียบผูถือหุนรายอ่ืน

 4. ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุ

นิติภาวะ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 5. บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนำขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต การตักเตือนเปนหนังสือ 

ตัดคาจาง พักงานช่ัวคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงานซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความรายแรงของความผิดน้ันๆ

 

 ท้ังน้ีในป 2562 ท่ีผานมา ไมปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูงและพนักงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ

การใชขอมูลภายในแตอยางใด
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การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 จากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยไดรณรงคและสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงประโยชนของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นและใหความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไดรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance Code) 

ของสำนักงาน ก.ล.ต. แลว และไดนำหลักการดังกลาว ตลอดจน หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพย 

มาปรับใชตามความเหมาะสมกับธุรกิจ  ของบริษัทฯ เพื่อใหกิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว มีความนาเชื่อถือสำหรับผูถือหุน และผูมีสวน

ไดเสียตาง ๆ  ตลอดจนสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

 ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกลาว ยกเวนบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม

สามารถนำมาปฏิบัติไดซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ

บริษัทไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนงคณะกรรมการ

อิสระไวใหดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ 

หรือไมเกิน 9 ป  แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

แตหากคณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นมีความจำเปนตองขอใหกรรมการอิสระ  

ที่ดำรงตำแหนงติดตอกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ป 

ดำรงตำแหนงตอไป ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ  

ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ

ออกไปไดอีก

           นพ.ดร.วิชาญ   วิทยาศัย  ประธานคณะกรรมการบริษัท เปนกรรมการ

ท่ีมิใชผูบริหาร และมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรรมการอิสระรวมถึงเม่ือพิจารณาคุณสมบัติ

ในดานอื่นๆ ประกอบแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นวา  ประธานคณะกรรมการบริษัท

สามารถปฏิบัติหนาที่และใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ 

           นอกจากนี้ในระหวางการประชุมประธานกรรมการไดสงเสริมและเปด

โอกาสใหกรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางเต็มที่กอนการพิจารณา

ตัดสินใจลงมติในเรื่องนั้นๆโดยไมมีการครอบงำหรือชี้นำในระหวางการอภิปรายจาก

ประธานกรรมการแตอยางใด

 บริษัทมีกรรมการอิสระท่ีมีวาระการดำรงตำแหนงเกิน 9 ปนับจากวันท่ีไดรับ

การแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรก เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท เปนธุรกิจเฉพาะ จึงตองการกรรมการอิสระที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง อีกทั้งมีความเขาใจในธุรกิจ ของบริษัทอยางถองแท ซึ่งตองใชเวลายาว

นานในการเรียนรูและทำความเขาใจ และถึงแมวากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรง

ตำแหนงเกิน 9 ป แตดวยคุณวุฒิและเกียรติภูมิ ของกรรมการอิสระแตละทานสงผลให

กรรมการอิสระทุกทานยังคงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี  

หลักเกณฑที่ยังไมปฏิบัติ แนวปฏิบัติในปจจ�บัน และเหตุผลความจำเปน

129 Annual Report 2019



รายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ป 2562

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อดูแลการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหาร

จัดการความย่ังยืน และการดำเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ซ่ึง ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประกอบดวย

กรรมการอิสระมากกวา กึ่งหนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม เปนกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย

 1. นายอัครวิทย  ขันธแกว ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 2. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (กรรมการอิสระ)

 3. นางนารถฤดี  ธรรมวัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (กรรมการอิสระ)

 4. นายสุวัฒน    เหลืองวิริยะ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 ในรอบป 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ไดปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ใหสอดคลอง

กับแนวปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อสราง

ผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และนำไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน

 2. พิจารณาและใหความเห็นชอบการดำเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด

ชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท โดยมุงเนนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสงเสริมใหพนักงาน

มีสวนรวมในการทำประโยชนเพื่อสังคม ผานโครงการตางๆ อาทิ

  • โครงการ BWG บานน้ำใสสูชุมชน

  • โครงการ แตมสีเติมฝน

  • โครงการ Better คืนน้ำใสใหเจาพระยา

  • เบตเตอรกรุปรวมสนับสนุนการกีฬาเยาวชน 

  • BWG มอบทุนการศึกษาสานฝนอนาคตเยาวชน

  • BWG รวมปลูกปา อนุรักษฟนฟู ปาชายเลนและลำคลอง

  • Better Group สุขใจ รวมใจบริจาคโลหิต 

  • โครงการ สอนนองแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกรอน

  • โครงการสอนนองรักวิทย

  • โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้ จากการปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

  • โครงการคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

  • โครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA)

  • BWG ผานการตออายุการรับรองจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในโครงการแนวรวมปฏิบัติ

    ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) เปนปที่ 2

 3. กำกับดูแลและสนับสนุนการขับเคล่ือน “ เปาหมายความย่ังยืน ในป 2562 ” ตามทิศทางกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืน

และสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) ใหบรรลุตามเปาหมาย
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 ดวยความมุงม่ันต้ังใจและเจตนารมณอันแนวแนในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเสมอมาเปนผลใหบริษัทไดรับ

ผลการประเมินในป 2562 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากการประเมินภายใตกรอบบทบาทกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ภายใตหลักเกณฑ  ASEAN 

Corporate Governance Scorecard ( ASEAN CG Scorecard) ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งไดรับรางวัล “CSR-DIW Continuous Award 

2019” ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน  

 จากการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมไดมุงเนนการสราง

ภูมิคุมกันใหแก สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจควบคูไปกับภูมิคุมกันที่ดีของสิ่งแวดลอมและสังคม ใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(นายอัครวิทย  ขันธแกว)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                      

และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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รายงานคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง ป 2562

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ณ 

ปจจุบันคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหน่ึงและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เปนกรรมการ

อิสระ ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 5 ทาน ดังนี้

 

 1. นพ.ดร.วิชาญ   วิทยาศัย   ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. ดร.ธรรมนูญ   อานันโทไทย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

 3. ดร.บุญญาบารมี   สวางวงศ  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

 4. นายสุวัฒน   เหลืองวิริยะ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5. นายสุทัศน   บุณยอุดมศาสตร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในรอบป 2562 ที่ผานมา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเปนจำนวน 2 

ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมครบองคประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อใหการกำกับดูแลการ

พัฒนาและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน

 2. การกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) ใหมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับแผนกลยุทธและการดำเนินงานของบริษัท  โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นดาน "ESG" (สิ่งแวดลอม (Environmental) 

สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)) ที่เปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืน

 3. สงเสริมใหมีการพัฒนาการบริหารความเส่ียง สรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีภายในองคกร เพ่ือใหม่ันใจวา การบริหาร

ความเสี่ยงครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญและอยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ ไดมีการสนับสนุนใหผูปฏิบัติและหนวยงานที่เปนเจาของความเสี่ยงในแต

ละระดับไดมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อกำหนดกลยุทธแผนงานการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกันอยางสม่ำเสมอ

 4. พิจารณาใหขอคิดเห็นและความเห็นชอบตอการจัดทำรายการความเสี่ยงองคกร ประจำป 2562 โดยกำหนดใหสอดคลองกับทิศทาง

การดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ และเปาหมายองคกร รวมทั้งรายงานผล     การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 จากการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีนโยบายและการจัดการ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอยางมีประสิทธิภาพและอยูในระดับที่ยอมรับได อันชวยสงเสริมใหองคกรสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

วิสัยทัศนและพันธกิจที่กำหนดไว 

( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ) 

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ป 2562

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ัง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนข้ึน เพ่ือทำหนาท่ีสรรหา คัดเลือก เสนอบุคคล ท่ีมีความรู 

ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงกรรมการ รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทน และ

ผลประโยชนอื่นๆซึ่ง ณ ปจจุบัน คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ  4 ทาน ดังนี้

 1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)

 2. ดร.บุญญาบารมี สวางวงศ  อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน(กรรมการอิสระ)

 3. นายอัครวิทย ขันธแกว  อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 4. นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

 ในป 2562 คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 คร้ัง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอยางตอเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระซึ่งไดพิจารณาบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 2. กำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2562 ในการพิจารณาคาตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม

เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานและหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนภาวะทาง

เศรษฐกิจโดยรวม สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

เดียวกัน

 3. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือกล่ันกรองเร่ืองตางๆ ตามบทบาทหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

รวมทั้งจัดใหมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลตามรูปแบบการประเมินที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด เพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่

ในรอบปที่ผานมา ตลอดจนเสริมสรางความสมดุลดานความคิด ดานคุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพดานการตัดสินใจของคณะกรรมการ      

 4. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารของบริษัทฯเพ่ือใหการปฏิบัติงานในตำแหนงน้ัน

ตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทน

 ท้ังน้ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯไดปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดวยความระมัดระวัง

รอบคอบ โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต สมเหตุสมผล    โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสำคัญ

( ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย )
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบจากการแตงตั้งของคณะกรรมการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 

จำนวน 3 ทาน โดยมี 

 1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 2. ดร.บุญญาบารมี สวางวงศ  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 4. นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ีอนุมัติโดยกรรมการบริษัทซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการสอบทาน

ความถูกตองของรายงานการเงิน สอบทานความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงสอบทานการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีในป 2562 คณะ

กรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมการประชุมครบทุกคร้ัง โดยสามารถสรุปสาระ

สำคัญของการปฏิบัติหนาท่ีได ดังน้ี

 ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมการประชุมครบ

ทุกคร้ัง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหนาท่ีได ดังน้ี

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำป 2562 รวมถึงการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดผานการ

สอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ตลอดจนไดหารือรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายบัญชีที่สำคัญ การประมาณการ 

และการใชดุลยพินิจตางๆ เพื่อใชในการจัดทำ งบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารของบริษัท

เขารวม 1 คร้ัง เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณและขอมูลเก่ียวกับบริษัทไดอยางอิสระ และสามารถแลกเปล่ียน ความคิดเห็นกันไดอยาง

เต็มท่ีซ่ึงระหวางการสอบทานและการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไมมีการรายงานวาพบการทุจริตหรือการฝาฝนกฎหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 2. สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework ซึ่งจัดทำโดย

ฝายบริหาร รวมท้ังผลการตรวจสอบระบบ  การควบคุมภายในจากฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพ่ือใหการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และสามารถใหผลตอบแทนตอผูมีสวนไดเสียท้ังหลายอยางย่ังยืน ตลอดจนฝายบริหารมีการเปดเผยขอมูลจรรยาบรรณธุรกิจใน website

บริษัท ซึ่งสามารถดูไดที่ http://www.betterworldgreen.com โดยมุงหวังใหคูคาของบริษัทนำจรรยาบรรณธุรกิจดังกลาวไปปรับใชเปนแนวปฏิบัติที่

ดีในการดำเนินธุรกิจเฉกเชนเดียวกับบริษัทตอไป

 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมาตรการตางๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญตางๆ ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยความเสี่ยง

สำคัญตางๆ ไวภายในหัวขอการบริหารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงในรายงานประจำป 2562

 4. สอบทานความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ

ประจำป และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาสรวมถึงพิจารณาผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ประเมิน

โดยฝายตรวจสอบภายใน โดยมุงเนนใหตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เปนจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงปองกัน รวมถึง การตรวจสอบดาน

การปองกันการทุจริต การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ ใหคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทฯ 

ไดดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยการเขารวม

โครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งทางบริษัทฯ 

ไดรับการตออายุการรับรองตอเนื่องเปนสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่น

ในทุกรูปแบบ ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายใหคณะกรรมการและพนักงานของบริษัทดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีความมุงม่ันในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทวาเปนไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูลงทุน ทั้งนี้ ในป 2562 ไมมีรายงาน

จากผูสอบบัญชีวาพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทไดกระทำความผิดตามมาตร 

89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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( ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย )
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 6. สอบทานความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทของรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

รวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ี อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรอบป 2562วาเหมาะสมและเปนไปตาม

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว 

 7. พิจารณาคัดเลือกบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สำหรับป 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเปน

อิสระของผูสอบบัญชีตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และคุณภาพงานสอบบัญชี ในปที่ผานมา รวมถึงพิจารณาคาสอบบัญชีที่เหมาะสมตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

 8. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ซ่ึงบริษัทมีการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสรางความเช่ือม่ันใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

โดยบริษัทมีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Sub-committee on Corporate Governance 

and Corporate Social Responsibility) ทำหนาที่สนับสนุนและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทใหสอดคลอง

กับแนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงบริษัทไดจัดใหมีระบบรับเร่ืองรองเรียนเพ่ือเปนชองทางใหพนักงาน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแส

เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหนวยงานรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียนดังกลาวใหเปนไป

อยางเหมาะสมและโปรงใส

 9. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นวาไดกำหนดขอบเขตหนาที่ไวอยางครบถวนและครอบคลุมเรื่องสำคัญตามแนว

ทางปฏิบัติที่ดี และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำป โดยไดเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรซึ่งผลของการประเมิน

ดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามขอบเขตหนาที่ที่กำหนดไว ในกฎบัตร 

 จากการสอบทานตามที่กลาวมาขางตน ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยาง

ครบถวน ดวยความรอบคอบ และเปนอิสระ โดยสรุปในภาพรวมแลวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดจัดใหมีและดำรงรักษาไว 

ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล อันสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินของ

บริษัทมีความนาเชื่อถือและไดจัดทำขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป การเขาทำรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลของรายการเหลานี้ไว ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจำปอยางเหมาะสม ตลอดจนไดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของโดยไมมีขอบกพรอง

ที่สำคัญตลอดปที่ผานมา
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การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

 ระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถปองกัน และลดความเสี่ยงหรือความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรไดเปนอยางดี บริษัทฯ 

ไดนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี(Good Corporate Governance) เปนแนวทางหน่ึงในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ไดสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งทางบริษัทฯ ไดรับการตออายุการรับรองตอเนื่องเปนปที่ 2  เมื่อวันที่ 21 

พฤษภาคม 2562

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูสอบทาน ติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอ และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนประจำ 

 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของฝายบริหารที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ

สอบแลวมีความเห็นตรงกันวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค 

กฎหมาย ขอกำหนดท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

และใหความสำคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท

ยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการ

ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สำหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นวา บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน ตลอดจนในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเคยไดรับ

รายงานวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญจากผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายในแตอยางใด 

 นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 5113 ซึ่งเปนผูสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสและผูตรวจสอบงบการเงินประจำป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มิไดแสดงความเห็นวา บริษัทฯ มีขอบกพรองที่มีสาระสำคัญ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกลาวแตประการใด

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดใหความสำคัญใน 5 องคประกอบหลักสำหรับการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้

 1.การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯใหเปนไปตามวิสัยทัศน

และพันธกิจ มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดำเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของฝายบริหารและพนักงาน 

และมีการติดตามอยางสม่ำเสมอเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายโดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอคูคาตลอดจนผูรวมลงทุน เพื่อประโยชน

ของบริษัทในระยะยาว

 • บริษัทฯ จัดโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสม สามารถอำนวยใหฝายบริหารดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโต

ของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการมอบอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรโดยมีการกำหนด

ตัวช้ีวัด ( Key Performance Indicator : KPI ) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย

รวมทั้งมีการทบทวนเปาหมายประจำป ใหพนักงานทราบถึงบทบาท อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของตน 

 • การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษร

สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ที่คลอบคลุมถึงบทลงโทษชองทางรับขอรองเรียน

และการคุมครองตอผูแจงเบาะแส ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร โดยมุงหวังวาพนักงานทุกคนจะรวมกันสอดสองดูแล 

หรือรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

 • กำหนดนโยบายและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนลายลักษณอักษร รวมถึง 

ข้ันตอนการวางแผนและบริหารอัตรากำลังพนักงาน

ในภาพรวมของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พรอมทั้งทบทวนอัตรากำลังพนักงาน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ

 ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทฯไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจกับรางวัล “ESG 100 Certificate” ประจำป 2562ตอเนื่องเปนปที่ 5 ในฐานะ

เปน 1 ใน 100 ท่ีไดรับการคัดเลือกจาก 771 บจ.จดทะเบียนท่ัวประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการดำเนินงานโดดเดนในผลประกอบการ

ทางการเงินและใหความสำคัญกับการสรางคุณคารวมตลอดหวงโซธุรกิจทั้งมิติสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 

Governance : ESG) รวมถึงบริษัทไดเขารวมและไดรับรางวัลคุณภาพ “CSR-DIW Continuous Award 2019” ภายใตโครงการสงเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมอันเปน

รากฐานสำคัญในการสงเสริมศักยภาพธุรกิจใหมีความเขมแข็ง สรางความเช่ือม่ันและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวแกผูลงทุน นำไปสูการยกระดับพัฒนา

คุณภาพธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืนมั่นคง
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 2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการนำพาองคกรสูเปาหมายทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

 • บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลและสงเสริมการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

และประเมินความเสี่ยงภาพรวมของบริษัท โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นดาน "ESG" (สิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) 

และบรรษัทภิบาล (Governance)) ที่เปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงโอกาสและ

ผลกระทบ ตลอดจนกำหนดมาตรการที่ใช ในการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการประเมิน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 • บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงวาเปนเครื่องมือที่บงบอกลวงหนาถึงสัญญาณที่อาจสรางความเสียหาย

ใหแกบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทำการประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งปจจัยเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได ใหมีการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดและใหมีการ

ทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ

 • ในขณะเดียวกัน ทุกหนวยงานที่อยูในระบบมาตรฐานการจัดการนั้น บริษัทฯ ไดจัดทำระเบียบการกำหนดบริบทองคกรและประเมิน

ความเสี่ยงธุรกิจเพื่อกำหนดวิธี/แนวทางในการกำหนดบริบทขององคกรผูมีสวนได-สวนเสียและการประเมินความเสี่ยงธุรกิจและนำผลการประเมิน

ความเส่ียงธุรกิจท่ีไดมาพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงในแตระดับและนำไปสูการบริหารความเส่ียงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขององคกร

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

 บริษัทฯ ไดกำหนดกิจการควบคุม ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ดังนี้ 

 • บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ มีการกำหนดภาระหนาที่และ

อำนาจในการดำเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีปฏิบัติงาน

และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม รวมท้ังการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

มาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน

 • บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปน

รายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก 

 • บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ขอกำหนด คูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีของบุคลากรแต

ละระดับ และข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียน นโยบาย 

ขอกำหนด และคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อยางสม่ำเสมอ

 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)  

 บริษัทฯ ใหความสำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล ซ่ึงเปนสวนสำคัญท่ีสนับสนุนใหการควบคุมภายใน

สามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางใหการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ดังนี้

 • บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของขอมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงขอมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้ง

จากภายในและภายนอก เพื่อความครบถวน ถูกตอง เพียงพอตอการปฏิบัติงานและทันตอการใชงานอยางรวดเร็ว

 • บริษัทฯ กำหนดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเอื้ออำนวย

ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของ และบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอความถูกตอง เช่ือถือได และความทันเวลาของขอมูลสารสนเทศ

ตางๆ โดยเฉพาะขอมูลท่ีมีสาระสำคัญ เพ่ือใหการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ เปนไปอยางถูกตอง และทันทวงที โดยบริษัทฯไดจัดใหมีชองทางการส่ือสาร

ทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได ใหมีการบันทึกขอมูลทางดานบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานทาง

บัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางสม่ำเสมอ และในดานของสารสนเทศที่จัดสงใหแกคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนบริษัทฯ  

ดำเนินการจัดสงเปนการลวงหนากอนวันประชุมเพื่อใหมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ
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 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 • บริษัทฯ จัดใหมีระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารสามารถติดตามขอมูลไดอยางถูกตองและทันทวงที

พรอมกับสามารถทบทวนประเมินผล แนะนำและปรับปรุงเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจได ควบคูไปกับฝายตรวจสอบภายในที่ทำการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งปซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอตามแผนงานการตรวจสอบ

ประจำป และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยผลการตรวจสอบท่ีผานมาไมพบวามีขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญตอระบบการควบคุมภายในแตประการใดซ่ึงฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีตรวจ

สอบเพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กำหนด 

และกฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอีกทั้งบริษัทฯ ไดแตงตั้งนางสาวศิริพร เสือสกุล ใหดำรงตำแหนงผูจัดการฝายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทต้ังแตวันท่ี 2 มิถุนายน 2551 ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ผานการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหนาที่และความรับผิดชอบทุกหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษัทใหมี

ประสิทธิผล โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และมีบทบาทในการใหคำปรึกษาแนะนำในดานตางๆ เพ่ือใหขอเสนอแนะหรือ

คำแนะนำท่ีเปนประโยชนตอองคกร และยังมุงเนนการพัฒนางานตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพ และสนับสนุนใหพนักงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ

 • บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015) จากสถาบันรับรองระบบ 

SGS & Intertek และการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม( ISO 14001: 2015) จากสถาบันรับรองระบบ SGS และดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018 &OHSAS 18001 : 2007) จากสถาบันรับรองระบบ SGS & Intertek ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของระบบควบคุมภายใน

เชนเดียวกัน ท่ีมีทีมงาน Internal Audit ควบคุมและบริหารโดย QMR ท่ีแตงต้ังจากกรรมการผูจัดการ ท้ังน้ี Auditor ดังกลาวตองผานการอบรมระบบ 

IA เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการทำงานของฝายตางๆ หากผลการตรวจออกมาพบปญหาหรือไมไดมาตรฐานตามที่กำหนด หนวยงานนั้นจะไดรับการ

รองขอใหแกไข CAR (Corrective Action Request) และถูกตรวจสอบซ้ำในเร่ืองดังกลาวถ่ีข้ึน แลวนำเขาท่ีประชุม Management Reviewed ท่ีกรรมการ

ผูจัดการเปนประธานท่ีประชุม มีการบันทึกและติดตามผลอยางตอเน่ือง รวมถึงทุกๆ 6 เดือนหนวยงานภายนอกท่ีใหการรับรองระบบ SGS และ Intertek 

เขาตรวจติดตามเพื่อยืนยันวาทุกหนวยงานที่อยูในระบบมาตรฐานการจัดการยังคงปฏิบัติตามระบบที่วางไวอยางมีประสิทธิผลจริง

2.การบริหารจัดการความเสี่ยง

 ปจจุบันการดำเนินงานขององคกรจะตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนท้ังจากปจจัยภายใน และภายนอกองคกร ซ่ึงกอใหเกิดเหตุการณ

ท้ังท่ีเปนความเส่ียงและโอกาส (Risk and Opportunities) ตอองคกร    โดยความเส่ียงจะสงผลกระทบในเชิงลบ ในขณะท่ีโอกาสจะเปนตัวสรางมูลคา

ตอองคกร ดังน้ันการบริหารความเส่ียงจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญท่ีจะชวยปองกัน รักษา และสงเสริมใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ขององคกร นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงเปนองคประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมุงเนนใหทุกกระบวนการดำเนินงานดวยความ

โปรงใสมีประสิทธิภาพ สงผลดีตอภาพลักษณ และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 บริษัทใหความสำคัญตอการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร 

(Enterprise Risk Management Framework) มาเปนเครื่องมือในการสรางความเชื่อมั่นวาบริษัทจะสามารถดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับบริษัท 

 บริษัทไดกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อใหขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความ

เสี่ยงเปนไปอยางมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกรโดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวน

การบริหารความเสี่ยงองคกรดังภาพ
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ผูรับผิดชอบ กระบวนการ

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

ในแตละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

BOD

EXCO

M

RMC
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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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หมายเหตุ: RMC หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานทางการเง�น



1. ลักษณะความสัมพันธ

 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆโดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทำรายการกับผูถือหุนและ

/หรือผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือผูบริหารซึ่ง

สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้

รายการระหวางกัน

  บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)

(“AKP”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 202 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการเผาทำลายและ

ปรับปรุงคุณภาพของเสีย สิ่งปฏิกูล และวัสดุไมได ใชแลวซึ่งเปนเตาเผาของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม โดย BWG เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท AKP ในสัดสวนรอยละ 51.18 

ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 

นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร 

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด

(“ETC”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 820 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแส

ไฟฟา โดย BWG ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว มีกรรมการ

รวมกัน 2 ทาน คือ นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร

บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด

(“BGreen”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 1 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจในการพัฒนา และจัดสรรที่

ดิน,ชื้อ-ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการในโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรม  และในรูปแบบอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน  โดย BWG ถือหุน

อยูในสัดสวนรอยละ 91.00  ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน 

คือนายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ  และนายสุทัศน   บุณยอุดมศาสตร

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด

(“BWT”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 150 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการขนสงสิ่งปฏิกูล 

ดวยรถขนสงและภาชนะที่ไดมาตรฐานและเปนนายหนาจัดการขนสง โดย BWG ถือหุนอยู

ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวมีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 

นายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน  บุณยอุดมศาสตร 

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด 

(“BME”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 12.25 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการเปนนายหนา

และหรือตัวแทนในการใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไมอันตราย

โดย BWG  ถือหุนอยูในสัดสวน รอยละ 99.68 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวมีกรรมการ

รวมกัน 2 ทาน  คือนายสุวัฒน  เหลืองวิริยะ  และนายสุทัศน   บุณยอุดมศาสตร

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

(“BWC”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 150 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจเปนตัวแทนเกี่ยวกับการ

กำจัดกากอุตสาหกรรมโดย BWG ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.94 ของทุนจดทะเบียนที่

ชำระแลว มีกรรมการ  รวมกัน 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”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 125 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจระแสไฟฟา โดย ETC 

ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

บริษัท เอิรธ เอ็นจิเนีย แอนด คอนสตรัคชั่น 

จำกัด

(“EEC”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 10 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการดานการออกแบบ

วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และการกอสรางโรงไฟฟาแบบครบวงจร โดย 

ETC ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

บริษัท ลิงค 88 พาวเวอร จํากัด

(“L88”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 200 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตกระแสไฟฟา

และพลังงานไฟฟา โดย ETC ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.88 ของทุนจดทะเบียนท่ีชำระแลว 

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 200 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการนำกลับมา

ใชใหมของวัสดุเหลือใชของเสีย ส่ิงปฏิกูล วัสดุท่ีไมใชแลวผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจาก

ขยะอุตสาหกรรม โดย ETC  ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 95 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

บริษัท สิริลาภา พาวเวอร จำกัด

(“SIRI”)

 จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 12.5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา โดย ETC  ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลว 

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

เปนรายการทางการคาท่ีเกิดจากรายได

จากการใหขาย/บริการขางตน และ

บริษัทใหเครดิตเทอมแก AKP ในการ

ชำระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ที่ลงในใบวางบิล 

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  

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเปนปกติ 

ซึ่งบริษัท กำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตาม

ราคาปกติทางธุรกิจ

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

ป 2562

26.72

0.06

4.28

60.45

11.80

14.05

14.89

10.57

0.14

2.12

29.59

13.62

19.19

14.48
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2. บริษัท เบตเตอร 

เวสทแคร จำกัด 

(“BWC”)

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 

ท้ังน้ีต้ังแต 1 ก.ค. 61 จะไมมีรายการ

เกี่ยวโยงกันในเรื่องดัง

กลาวอีกตอไป

บริษัท BWG (ผูใหกู) ให บริษัท BWC 

(ผูกู)  กูยืมเงิน จำนวน 50 ลานบาท 

โดยทำสัญญากูยืมเงินทั่วไป ยินยอม

ชำระดอกเบ้ียในอัตรา รอยละ 7.5 ตอป  

เปนรายการทางการคาท่ีเกิดจากรายได

จากการใหขาย/บริการขางตน และ

บริษัท BWG ใหเครดิตเทอมในการ

ชำระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ที่ลงในใบวางบิล

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยของบริษัท

BWC โดยมีวงเงินตามสัญญา จำนวน

รวม 116 ลานบาท เพ่ือใชสำหรับเปน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และสัญญา

เงินกูดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัท BWG

เปนผูค้ำประกัน ซ่ึงบริษัท BWG ไมคิด

คาธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยของบริษัท

BWC โดยมีวงเงินตามสัญญา จำนวน

รวม 450 ลานบาท เพ่ือใชสำหรับการ

ดำเนินงานโครงการระบบบำบัดน้ำเสีย

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และ

สัญญาเงินกูดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัท

BWG เปนผูค้ำประกัน ซ่ึงบริษัท BWG

ไมคิดคาธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกากอุต

สาหกรรมเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนปกติ ซึ่งบริษัท   

กำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตามราคาปกติทาง

ธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนการใหบริการขนยายกาก

อุตสาหกรรม โดยกำหนดเงื่อนไขอัตราคาจาง 

ใหเปนไปตามอัตราปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการดานเอกสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน

ตอบริษัทโดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการดานเอกสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน

ตอบริษัท โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดยมีการ

ทำสัญญากูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ยชัดเจน และ

มีการลงนามครบถวน                                                                                                        

รายการดังกลาวเปนรายการคาและเง่ือนไขการ

ชำระเงินตามปกติท่ีบริษัทเสนอขายใหแกลูกคาท่ัวไป

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิดผล

ประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มีนโยบาย

ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิดคาธรรมเนียม

ค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิดผล

ประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มีนโยบาย

ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิดคาธรรมเนียมค้ำ

ประกันเงินกูยืมดังกลาว

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

รายไดจากการกำจัด    

กากอุตสาหกรรม

รายไดคาจางขนสง      

กากอุตสาหกรรม

รายไดคาเชา

รายได

งานดานเอกสาร

รายไดดาน

การบริหารการตลาด

รายไดดอกเบี้ยรับ

ลูกหนี้การคา

การใชวงเงินสินเช่ือแ

ละการค้ำประกันเงินกู

ยืมระยะส้ันจากสถา

บันการเงินใหแกบริษัท

การใชวงเงินสินเช่ือและ

การค้ำประกันเงินกูยืม

ระยะยาวจากสถาบัน

การเงินใหแกบริษัท

46.94

14.74

0.67

0.24

7.13

-

15.66

-

-

ป 2562

36.50

11.06

0.67

0.24

-

0.13

11.89

-

-

48.64

17.57

0.61

0.24

14.65

-

21.70

-

-
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บริษัท เอิรธ เท็ค 
เอนไวรอนเมนท 
จำกัด (“ETC”)

บริษัทมีรายไดจากการบริการรับจาง

เหมากอสรางโครงการ โรงไฟฟา 

ขนาด 9.4 MW. โดยมีการจัดทำ

สัญญารับจางเหมากอสราง

บริษัทมีรายไดจากการบริการกำจัด

กากอุตสาหกรรม โดย ETCจะสงสิ่ง

ปฏิกูลที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟาซึ่งจะตองนำไปฝง

กลบยังหลุมฝงกลบอยางปลอดภัยหรือ

นำไปใชประโยชนในกระบวนการ

ปรับเสถียร  ตามกฎหมาย

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการขนยา

ยกากอุตสาหกรรม

บริษัท BWG มีรายไดจากการขายกาก

เช้ือเพลิงผสมที่มีคาความรอน (วัสดุ

ชื้อเพลิงทดแทน) ใหกับบริษัท ETC 

เพื่อนำมาใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับผลิ

ตและจำหนายกระแสไฟฟา

เปนรายการทางการคาที่เกิดจากราย

ไดจากการใหขาย/บริการขางตนและ

บริษัท BWG ใหเครดิตเทอมในการ

ชำระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ที่ลงในใบวางบิล

บริษัท ETC ไดทำสัญญาวาจางบริษัท

BWG สำหรับงานกอสรางแบบ Turnkey

ของโรงไฟฟาขนาด 9.4 เมกะวัตต 

(โรงไฟฟา 1) ในจังหวัดสระบุรี เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

บริษัท BWG มีตนทุนรับเหมากอสราง

โครงการโรงไฟฟา โดยมีการจัดทำ

สัญญารับจางเหมากอสราง

บริษัท BWG (ผูเชา) มีคาใชจายท่ีเกิด

จากการเชา โดยมีการทำสัญญาเชา

สำนักงานกับบริษัท ETC (ผูใหเชา) 

เพื่อใชในกิจการธุรกิจการคา

บริษัท BWG (ผูถูกจาง) ไดมีการทำ

สัญญารับจางเหมากอสรางโรงไฟฟ

าจากบริษัท ETC (ผูวาจาง) ซึ่งกอ

ใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยของบริษัท

ETC โดยมีวงเงินตามสัญญา จำนวน

รวม 1,155 ลานบาท เพื่อใชสำหรับ

การดำเนินกิจการโรงไฟฟา และสัญญา

เงินกูดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัท BWG

เปนผูค้ำประกัน ซึ่งบริษัท BWG 

ไมคิดคาธรรมเนียมการค้ำประกัน

ดังกลาว 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการกอสรางซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอ

บริษัทโดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนปกติ 

ซึ่งบริษัทไดกำหนดนโยบายราคาใหเปนไป

ตามราคาปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนการใหบริการรับจางขนยาย

กากอุตสาหกรรมโดยกำหนดเงื่อนไขอัตราคาจาง

ใหเปนไปตามอัตราปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ โดยบริษัท

กำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา  

เปนรายการทางการคาท่ีเกิดจากรายไดจากการ

ใหขาย/บริการขางตน และบริษัท BWG 

ใหเครดิตเทอมในการชำระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันท่ีท่ีลงในใบวางบิล

รายการดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดใน

สัญญาตามท่ีตกลงและกอใหเกิดประโยชนใน

ธุรกิจของบริษัทฯ

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดจากการรับจาง

ดำเนินการกอสรางซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนตอ

บริษัท โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาว มีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนไปตามลักษณะการคาท่ีเปนปกติ

ของธุรกิจโดยมีการกำหนดนโยบายราคาและเง่ือ

นไขตามท่ีระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคา

รพาณิชย ซ่ึงการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิดผล

ประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มีนโยบาย

ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิดคาธรรมเนียม

ค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว    

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560

รายไดจากงาน

กอสราง

รายไดจากการกำจัด   

กากอุตสาหกรรม

รายไดคาจางขนสง     

กากอุตสาหกรรม

รายไดจากการขาย

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้อื่น

ตนทุนรับเหมา

กอสราง

คาเชาสำนักงาน

เงินค้ำประกันผลงาน

การใชวงเงินสินเชื่อแ

ละการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะยาวจากสถ

าบันการเงินใหแก

บริษัท

-

3.47

-

23.55

13.88

40.00

-

-

57.50

-

ป 2562

-

3.85

-

15.53

5.33

-

-

-

-

-

131.81

3.25

0.11

14.74

195.88

40.00

119.49

0.16

57.50

-

3
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บริษัท เบตเตอร 
เวิลด ทรานสปอรต 
จำกัด (“BWT”)

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 

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

ของบริษัท BWTโดยมีวงเงินตามสัญญา 

จำนวนเงินรวม 50 ลานบาท เพ่ือใช

สำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

และสัญญาเงินกูดังกลาวมีเง่ือนไขให

บริษัท BWG เปนผูค้ำประกัน ซ่ึง

บริษัท BWGไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว 

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง

ของบริษัท BWT โดยมีวงเงินตาม

สัญญา จำนวนเงิน 40 ลานบาท 

เพ่ือใชเปนเงินลงทุนส่ิงปลูกสรางสถา

นประกอบการแหงใหม และสัญญา

เงินกูดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัทBWG

เปนผูค้ำประกัน ซ่ึงบริษัท BWGไมคิด

คาธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว

ายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจาการขาย

น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอ

บริษัท โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับจาง

ดำเนินการดานเอกสาร ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน

ตอบริษัท โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยนโยบายราคาตามท่ีระบุไวในสัญญา  

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

รายไดจากการขาย

รายไดงาน

ดานเอกสาร

รายไดคาเชา

ลูกหนี้การคา

ตนทุนคาขนสงจาก

การขนสง

กากอุตสาหกรรม

คาเชาอุปกรณ

เจาหนี้การคา

รายไดดอกเบี้ยรับ

การใชวงเงินสินเชื่อแ

ละการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะสั้นจากสถ

าบันการเงินใหแก

บริษัท

การใชวงเงินสินเชื่อแ

ละการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินใหแก

บริษัท

1.73

0.24

0.17

1.85

234.90

17.74

41.67

-

-

-

1.57

0.24

0.17

1.68

244.36

17.74

46.06

-

-

-

63.99

0.24

0.11

36.69

191.66

21.02

42.37

3.80

-

-

4.

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560ป 2562
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0.83

-

16.78

5.66

0.33

-

-

-

-

-

1.66

0.25

39.93

6.82

-

-

-

0.98

2.86

4.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---- --

บริษัท เบตเตอร มี 
จำกัด (“BME”)

บริษัท เอวา 
แกรนด เอ็นเนอรยี่ 
จำกัด (“AVA”)

บริษัท รีคัฟเวอรี่ 
เฮาส จำกัด  

(“RH”)

บริษัท BWG (ผูใหเชา) มีรายได

จากการใหเชา โดยมีการทำสัญญา

ใหเชาสำนักงานกับบริษัท BME 

(ผูเชา) เพื่อใชในกิจการธุรกิจการคา

บริษัท BWG (ผูรับจาง) มีรายไดจาก

งานดานเอกสารโดยไดทำสัญญาดำ

เนินการดานเอกสาร กับ บริษัท 

BME (ผูวาจาง) เพื่อดำเนินการและ

จัดการดานเอกสาร โดยชำระคาจาง

เปนรายป

บริษัทมีคาใชจายที่เกิดจากการทำ

ขอตกลงกับบริษัท BME เกี่ยวกับ

การใหบริการดานการตลาด

เปนหนี้สินทางการคาที่เกิดจากการ

ใหบริการดานการตลาดขางตน

บริษัท BWG (ผูใหกู) ให บริษัท 

AVA (ผูกู) กูยืมเงิน จำนวน 26 

ลานบาท โดยทำสัญญากูยืมเงิน

ทั่วไป ยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรา   

รอยละ  6 ตอป 

เนื่องจาก AVA ไมไดมีสำนักงานเปน

ของตนเอง ประกอบกับมีฐานะเปน

บริษัทยอยทางออมในเครือของBWG

ดังน้ัน บริษัทดังกลาวจึงไดใชท่ีอยูของ 

BWG เพื่อจดทะเบียนเปนที่ตั้งของ

สำนักงานใหญ อยางไรก็ตาม ปจจุบัน

โรงไฟฟาของ AVA ไดเริ่มผลิตและ

จำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยแลว AVA 

จึงไดเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญเปนที่

ตั้งของโรงไฟฟาของ AVA ที่จังหวัด

พิจิตรเรียบรอยแลว 

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท AVA โดยมีวงเงินตามสัญญา 

จำนวนเงิน 347 ลานบาท เพื่อใช

สำหรับการดำเนินกิจการโรงไฟฟา 

และสัญญาเงินกูดังกลาว มีเงื่อน

ไขใหบริษัท BWG เปนผูค้ำประกัน 

ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว

บริษัท BWG มีรายไดจากการบริการ

กำจัดกากอุตสาหกรรม โดย RH จะสง

ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนหลังจากกระบวนการ

ผลิตกระแสไฟฟาซ่ึงจะตองนำไปฝงกลบ

ยังหลุมฝงกลบอยางปลอดภัยหรือนำไป

ใชประโยชนในกระบวนการปรับเสถียร

ตามกฎหมาย

บริษัท BWG มีรายไดจากการขาย

กากเชื้อเพลิงผสมที่มีคาความรอน 

(วัสดุเชื้อเพลิงทดแทน) ใหกับบริษัท 

RH เพ่ือนำมาใชเปนเช้ือเพลิงสำหรับ

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

เปนรายการทางการคาที่เกิดจากราย

ไดจากการใหขาย/บริการขางตน

และบริษัท BWG ใหเครดิตเทอม

ในการชำระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ที่ลงในใบวางบิล

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท                        

โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับ

จางดำเนินการดานเอกสาร ซึ่งกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท โดยนโยบายราคาตาม

ที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายที่เกิด+

จากการดำเนินงานใหบริการดานการตลาด+

มีความสมเหตุสมผลตามขอตกลงระหวางกัน

อยางชัดเจน 

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุ

สมผลและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น

วารายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดย

มีการทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ย

ชัดเจน และมีการลงนาม ครบถวน 

รายการมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทยอยของบริษัทฯ 

ไมไดมีสำนักงานเปนของตนเอง ดังนั้น 

การใชที่อยูที่กรุงเทพฯ ของ BWG 

เปนที่ตั้งสำนักงานใหญ 

ทำใหมีความสะดวกในการติดตอกับหนวยงานร

าชการและบุคคลภายนอก โดย BWG 

ไมไดคิดคาเชาหรือคาธรรมเนียมการใชที่อยูกับ

บริษัทยอยของบริษัทฯ แตอยางใด

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขของการกูยืมเงินของธนา

คารพาณิชยซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนปกติ ซึ่ง

บริษัทกำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตามราคา

ปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ 

โดยบริษัทกำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไวใน

สัญญา

เปนรายการทางการคาที่เกิดจากรายไดจากการใ

หขาย/บริการขางตน และบริษัท BWG 

ใหเครดิตเทอมในการชำระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ที่ลงในใบวางบิล

                                                                                                                                                                                                            

รายไดคาเชา

รายไดงานดาน

เอกสาร

คาดำเนินการ

ดานการตลาด

เจาหนี้การคา

รายไดดอกเบี้ยรับ

คาเชาสถานที่

การใชวงเงินสินเช่ือและ

การค้ำประกันเงินกูยืม

ระยะยาวจากสถาบัน

การเงินใหแกบริษัท

รายไดจากการกำจัด

กากอุตสาหกรรม

รายไดจากการขาย

ลูกหนี้การคา

5.

6.

7.

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560ป 2562

147 Annual Report 2019



บริษัท รีคัฟเวอรี่ 
เฮาส จำกัด  

(“RH”)

บริษัท เอิรธ 
เอ็นจิเนีย แอนด 
คอนสตรัคชั่น 

จำกัด   (“EEC”)

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการใหเชา

สำนักงาน ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท                        

โดยนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดจากการรับ

จางดำเนินการดานเอกสาร ซึ่งกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท โดยนโยบายราคาตาม

ที่ระบุไวในสัญญา  

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายที่เกิด+

จากการดำเนินงานใหบริการดานการตลาด+

มีความสมเหตุสมผลตามขอตกลงระหวางกัน

อยางชัดเจน 

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติที่สมเหตุ

สมผลและเปนเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น

วารายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดย

มีการทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ย

ชัดเจน และมีการลงนาม ครบถวน 

รายการมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทยอยของบริษัทฯ 

ไมไดมีสำนักงานเปนของตนเอง ดังนั้น 

การใชที่อยูที่กรุงเทพฯ ของ BWG 

เปนที่ตั้งสำนักงานใหญ 

ทำใหมีความสะดวกในการติดตอกับหนวยงานร

าชการและบุคคลภายนอก โดย BWG 

ไมไดคิดคาเชาหรือคาธรรมเนียมการใชที่อยูกับ

บริษัทยอยของบริษัทฯ แตอยางใด

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขของการกูยืมเงินของธนา

คารพาณิชยซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนปกติ ซึ่ง

บริษัทกำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตามราคา

ปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ 

โดยบริษัทกำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไวใน

สัญญา

เปนรายการทางการคาที่เกิดจากรายไดจากการใ

หขาย/บริการขางตน และบริษัท BWG 

ใหเครดิตเทอมในการชำระเงินภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ที่ลงในใบวางบิล

                                                                                                                                                                                                            

0.64

83.37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.05

1.23

2.36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท BWG (ผูใหกู) ใหบริษัท RH 

(ผูกู) กูยืมเงิน จำนวน 75 ลานบาท 

โดยทำสัญญากูยืมเงินทั่วไป ยินยอม 

ชำระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 ตอป  

บริษัทมีคาใชจายจากการซ้ือท่ีดินของ

บริษัทยอยทางออมในราคาทุนซ่ึงเปน

ราคาใกลเคียงกับราคาประเมินของผู

ประเมินอิสระ เพื่อใชสำหรับพัฒนา

เปนโครงการศูนยบริหารพลังงานทด

แทนในอนาคต

เนื่องจาก RH ไมไดมีสำนักงานเปน

ของตนเอง ประกอบกับมีฐานะเปน

บริษัทยอยทางออมในเครือของBWG 

ดังนั้นบริษัทดังกลาวจึงไดใชที่อยูของ 

BWG เพื่อจดทะเบียนเปนที่ตั้งของ

สำนักงานใหญ อยางไรก็ตาม ปจจุบัน

โรงไฟฟาของ RH ไดเริ่มผลิตและ

จำหนายไฟฟาเชิงพาณิชยแลว RH 

จึงไดเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญเปนที่

ตั้งของโรงไฟฟาของ RH ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เรียบรอยแลว 

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของ บริษัท RH โดยมีวงเงินตามสัญญา 

จำนวนเงิน 610.50 ลานบาท เพื่อใช

สำหรับการดำเนินกิจการโรงไฟฟา 

และสัญญาเงินกูดังกลาวมีเงื่อนไขให

บริษัท BWG เปนผูค้ำประกัน ซึ่ง

บริษัท BWG ไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว

บริษัท BWG มีรายไดจากการกำจัด

กากอุตสาหกรรม(ข้ีเถาและของเสียอ่ืน)

จาก EEC เพื่อดำเนินการฝงกลบ

ตามกฎหมาย ซ่ึง EEC เปนผูรับเหมา

ตามเง่ือนไขสัญญาวาจางงานกอสราง 

ทดลอง และทดสอบระบบของโรง

ไฟฟา RH และ AVA

บริษัท BWGมีรายไดจากการขายกาก

เชื้อเพลิงผสมที่มีคาความรอน 

(วัสดุเชื้อเพลิงทดแทน) จากบริษัท 

EEC ซ่ึง EEC เปนผูรับเหมาตามเง่ือนไข

ในสัญญาวาจาง กอสราง ทดลอง 

และทดสอบระบบของโรงไฟฟา 

ใหกับบริษัท RH กับ AVA

เปนรายการทางการคาที่เกิดจากราย

ไดจากการใหขาย/บริการขางตน  

และทางบริษัท BWGใหเครดิตเทอม

ในการชำระเงินภายใน 30 วัน นับ

จากวันที่ที่ลงในใบวางบิล

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของบริษัท EEC โดยมีวงเงิน O/D  

ตามสัญญาจำนวนเงินรวม 10 ลานบาท 

เพื่อใชสำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัท และสัญญาเงินกูดังกลาว

มีเงื่อนไขใหบริษัท BWG เปนผูค้ำ

ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคา

ธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการระหวางกันโดยมีการ

ทำสัญญา กูยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบี้ยชัดเจน 

และมีการลงนาม ครบถวน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา        

รายการนี้สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชน

ของบริษัท  มีความเปนไปไดของโครงการ อยูใน

เกณฑมาตรฐานของบริษัท 

รายการมีความจำเปนและสมเหตุสมผลเน่ืองจาก

ณ ขณะนั้น บริษัทยอยของบริษัทฯ ไมไดมีสำนัก

งานเปนของตนเอง ดังนั้นการใชที่อยูที่กรุงเทพฯ

ของ BWG เปนที่ตั้งสำนักงานใหญ ทำใหมีความ

สะดวกในการติดตอกับหนวยงานราชการและบุค

คลภายนอก โดย BWG ไมไดคิดคาเชาหรือคา

ธรรมเนียมการใชที่อยูกับบริษัทยอยของบริษัทฯ 

แตอยางใด

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขของการกูยืมเงินของธนาคา

รพาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิดคา

ธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวเปนการใหบริการกำจัดกาก

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนปกติ 

ซึ่งบริษัทไดกำหนดนโยบายราคาใหเปนไปตาม

ราคาปกติทางธุรกิจ

รายการดังกลาวเปนรายการคาปกติ โดยบริษัท

กำหนดนโยบายราคาตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวเปนเปนรายการทางการคา 

ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท 

โดยเงื่อนไขการชำระเงินตามที่ระบุไวในสัญญา

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

  

รายไดดอกเบี้ยรับ

ซื้อที่ดิน

คาเชาสถานที่

การใชวงเงินสินเชื่อแ

ละการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินใหแก

บริษัท

รายไดจากการกำจัด

กากอุตสาหกรรม

รายไดจากการขาย

ลูกหนี้การคา

การใชวงเงินสินเชื่อแ

ละการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะสั้นจากสถ

าบันการเงินใหแก

บริษัท

7.

8.

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

ป 2561 ป 2560ป 2562
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บริษัท เอิรธ 
เอ็นจิเนีย แอนด 
คอนสตรัคชั่น 

จำกัด   (“EEC”)

บริษัท สิริลาภา 
พาวเวอร จำกัด

(“SIRI”)

บริษัท ลิงค 88 
พาวเวอร จํากัด

(“L88”)

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของ บริษัท EEC โดยมีวงเงิน L/C 

ตามสัญญา จำนวนเงินรวม 482.33 

ลานบาท เพื่อใชลงทุนซื้อเครื่องจักร

สำหรับโรงไฟฟาและเปนเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท  

และสัญญาเงินกูดังกลาวมีเงื่อนไข

ใหบริษัท BWG เปนผูค้ำประกันซึ่ง

บริษัท BWG ไมคิดคาธรรมเนียม

การค้ำประกันดังกลาว

สัญญากูยืมธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

ของ  บริษัท EEC โดยมีวงเงิน L/G  

ตามสัญญา จำนวนเงินรวม 142 

ลานบาท เพ่ือใชสำหรับค้ำประกันงาน

กอสราง  และสัญญาเงินกูดังกลาว

มีเงื่อนไขใหบริษัท BWG เปนผูค้ำ

ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไมคิดคา

ธรรมเนียมการค้ำประกันดังกลาว

เนื่องจาก SIRI ไมไดมีสำนักงาน

เปนของตนเอง ประกอบกับมีฐานะ

เปนบริษัทยอยทางออมในเครือของ 

BWG ดังนั้น บริษัทดังกลาวจึงไดใช

ที่อยูของ BWG เพื่อจดทะเบียนเปน

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ 

อยางไรก็ตาม SIRI ไดดำเนินการ

ยายที่ตั้งสำนักงานใหญไปยังที่ตั้งสำ

นักงานใหญของ ETC เรียบรอยแลว

เนื่องจาก L88 ไมไดมีสำนักงานเปน

ของตนเอง ประกอบกับมีฐานะ

เปนบริษัทยอยทางออมในเครือของ 

BWG ดังนั้นบริษัทดังกลาวจึงไดใชที่

อยูของ BWG เพื่อจดทะเบียนเปน

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ อยางไร

ก็ตาม L88 ไดดำเนินการยายที่ตั้ง

สำนักงานใหญไปยังที่ตั้งสำนักงาน

ใหญของ ETC เรียบรอยแลว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเปนเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคาร

พาณิชย ซึ่งการค้ำประกันดังกลาวกอใหเกิด

ผลประโยชนตอบริษัท รวมถึงบริษัท BWG 

มีนโยบาย ใหการสนับสนุนการกูยืมโดยไมคิด

คาธรรมเนียมค้ำประกันเงินกูยืมดังกลาว

รายการมีความจำเปนและสมเหตุสมผล เน่ืองจาก

ณ ขณะนั้น บริษัทยอยของบริษัทฯ ไมไดมี

สำนักงานเปนของตนเอง ดังนั้น การใชที่อยูที่

กรุงเทพฯ ของ BWG เปนที่ตั้งสำนักงานใหญ 

ทำใหมีความสะดวกในการติดตอกับหนวยงาน

ราชการและบุคคลภายนอก โดย BWG 

ไมไดคิดคาเชาหรือคาธรรมเนียมการใชที่อยูกับบ

ริษัทยอยของบริษัทฯ แตอยางใด

รายการมีความจำเปนและสมเหตุสมผล 

เนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทยอยของบริษัทฯ 

ไมไดมีสำนักงานเปนของตนเอง ดังนั้นการใชที่

อยูที่กรุงเทพฯ ของ BWG เปนที่ตั้งสำนักงาน

ใหญ ทำใหมีความสะดวกในการติดตอกับ

หนวยงานราชการและบุคคลภายนอก โดย 

BWG ไมไดคิดคาเชาหรือคาธรรมเนียม

การใชที่อยูกับบริษัทยอยของบริษัทฯ 

แตอยางใด

การใชวงเงินสินเชื่อแ

ละการค้ำประกันเงิน

กูยืมระยะสั้นจากสถ

าบันการเงินใหแกบริษัท

คาเชาสถานท่ี

คาเชาสถานท่ี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

9.

10.

ลำดับ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง
ลักษณะรายการ คำอธ�บายรายการระหวางกัน

ความจำเปน และความสมเหตุสมผลและ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลคารายการ
(ลานบาท)
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 4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

 กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบ

จะเปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนในการเขาทำรายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปน

ไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผู ใหความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการ

ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกท้ังจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯและ/หรือ

บริษัทยอย

 5. นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต

 รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกำหนดขึ้น และกรรมการจะตองไมอนุมัติ

รายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รวมท้ังไมมีการมอบอำนาจใหบุคคล

อ่ืนกระทำการแทนในรายการท่ีมีความขัดแยงดังกลาว และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยเพ่ือพิจารณา

ซึ่งบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอยจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งกำหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยไดกำหนดหลักเกณฑ และแนวทาง

ในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได

และนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว

 ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายในการใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

และหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ยกเวนแตเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการพนักงานหรือ

ตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนอยูตามสัดสวน

การถือหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย อันอาจทำใหบริษัทฯ หรือบริษัทยอยพิจารณาการ

ใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจาย บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดท่ีเก่ียวของของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 

 3. ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นมีความจำเปนและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเปนของการเขาทำรายการและความสมเหตุสมผล

ของอัตราท่ีคิดระหวางกัน พรอมท้ังเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

ภายใตประกาศและขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2549 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินไดแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2550 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวางบการเงินไดแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และโดยมิไดเปนการเสนอรายงานอยางมี

เงื่อนไขตองบการเงิน ผูสอบบัญชีไดขอใหสังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2551 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวางบการเงินไดแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2552 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวางบการเงินไดแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป  2553 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวางบการเงินไดแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2554 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินไดแสดง

ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีวรรคเนนในเรื่อง 

การใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2555 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2556 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการกระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ป 2549 - 2552 ตรวจสอบโดย     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 

   นายเจษฎา  หังสพฤกษ   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

 ป 2562  ตรวจสอบโดย    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

   นายจิโรจ   ศิริโรโรจน   บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

สรุปฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน
สรุปรายงานการสอบบัญช�
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 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2557 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2558 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2559 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน

สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2560 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2561 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2562 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเง�น

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

16.44%

13.51%

0.28%

0.11%

0.12%

30.47%

67.82%

0.23%

1.49%

69.53%

100.00%

953.11

801.62

236.15

17.45

16.61

2,024.95

4,465.58

23.49

300.22

4,789.29

6,814.24

435.97

622.82

244.19

54.83

19.13

1,376.95

5,644.16

26.74

308.58

5,979.47

7,356.42

5.93%

8.47%

3.32%

0.75%

0.26%

18.72%

76.72%

0.36%

4.19%

81.28%

100.00%

13.99%

11.76%

3.47%

0.26%

0.24%

29.72%

65.53%

0.34%

4.41%

70.28%

100.00%

จำนวน สัดสวน
2560รายการ

งบการเง�นรวม

สัดสวน
2561 

สัดสวน
2562

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายไดที่ยังไมเรียกเก็บ

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ,

สวนเพิ่มอาคารและอุปกรณภายใตสัญญา

การใชสิทธิสุทธิ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

จำนวน จำนวน
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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

958.03

1,008.88

84.25

1,019.70

77.02

3,147.88

556.77

3,704.65

5,964.23

2.20%

6.69%

6.02%

0.14%

-

-

15.31%

20.80%

0.58%

0.81%

0.38%

22.58%

37.89%

16.06%

16.92%

1.41%

17.10%

1.29%

52.78%

9.34%

62.11%

100.00%

328.13

426.32

590.34

1.20

13.07

52.92

1,411.98

1,440.69

22.66

39.04

23.02

1,525.42

2,937.40

958.03

1,008.88

92.22

1,141.31

77.02

3,277.46

599.38

3,876.84

6,851.50

454.56

456.80

604.11

-

7.06

53.86

1,576.40

2,088.60

40.51

21.26

32.68

2,183.05

3,759.45

958.03

1,008.88

92.22

1,030.57

(34.99)

3.054.71

542.26

3,596.97

7,356.42

6.18%

6.21%

8.21%

-

0.10%

0.73%

21.43%

28.39%

0.55%

0.29%

0.44%

29.68%

51.10%

13.02%

13.71%

1.25%

14.01%

(0.48)%

41.52%

7.37%

48.90%

100.00%

4.82%

6.26%

8.66%

0.02%

0.19%

0.78%

20.72%

21.14%

0.33%

0.57%

0.34%

22.39%

43.11%

14.06%

14.81%

1.35%

16.75%

1.13%

48.10%

8.80%

56.89%

100.00%

จำนวน สัดสวน
2560รายการ

งบการเง�นรวม

สัดสวน
2561 

สัดสวน
2562

(หนวย : ลานบาท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป

ภาษีเงินไดคางจาย

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน 

    พนักงาน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน

    พนักงาน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สวนของผูถือหุน

ทุนที่ออกและชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

กำไรสะสม  - ทุนสำรองตามกฎหมาย

                  - ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของบริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

จำนวน จำนวน
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งบกำไรขาดทุน

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

277.54

253.17

24.37

98.25%

0.82%

99.08%

62.06%

95.67%

62.86%

37.14%

0.92%

37.72%

2.35%

11.31%

2.60%

4.12%

20.38%

17.34%

3.78%

13.56%

12.37%

1.19%

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.83

223.44

1,649.27

807.09

13.91

821.00

74.47

227.75

77.26

90.13

469.62

351.38

62.37

289.01

233.99

55.02

1,770.99

108.80

1,879.79

1,349.20

105.47

1,454.68

425.10

25.26

450.37

92.45

153.75

73.93

93.89

414.02

36.34

19.55

16.79

(20.63)

37.43

92.96%

5.71%

98.67%

76.18%

96.94%

77.39%

22.61%

1.33%

23.64%

4.85%

8.07%

3.88%

4.93%

21.73%

1.91%

1.03%

0.88%

N/A

1.96%

90.03%

9.41%

99.44%

58.05%

96.94%

67.14%

32.86%

0.56%

33.24%

3.01%

9.22%

3.13%

3.65%

19.01%

14.22%

2.52%

11.70%

9.47%

2.23%

จำนวน สัดสวน
2560รายการ

งบการเง�นรวม

สัดสวน
2561 

สัดสวน
2562

(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการขายและบริการ 

รายไดจากงานกอสราง

รวมรายได 

ตนทุนการขายและบริการ

ตนทุนรับเหมากอสราง

รวมตนทุน

กำไรขั้นตน

รายไดอื่น

กำไรกอนคาใชจาย

คาใชจายในการบริการ

คาใชจายในการบริหาร

คาตอบแทนผูบริหาร

ตนทุนทางการเงิน

รวมคาใชจาย

กำไรกอนภาษีเงินได

ภาษีเงินได

กำไรสำหรับป

การแบงปนกำไร

   สวนที่เปนของบริษัทใหญ

   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม

จำนวน จำนวน
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งบกระแสเง�นสด

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)

760.16

(96.53)

3.88

-

667.51

351.38

26.97

(1.03)

11.95

(219.28)

(9.16)

(120.73)

56.61

-

0.45

384.55

(7.61)

5.88

52.92

0.14

(0.30)

532.75

(95.24)

1.20

-

438.71

36.34

100.58

(1.30)

178.89

(8.04)

(2.51)

16.68

58.22

-

9.66

370.51

(0.10)

13.63

1.82

0.83

(1.21)

773.99

(73.84)

5.53

(0.88)

704.80

2560
รายการ งบรวม

2561 2562

(หนวย : ลานบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ปรับรายการที่กระทบกำไรเปนเงินสดรับ (จาย)

   กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดำเนินงาน

   ดอกเบี้ยจาย 

   ดอกเบี้ยรับ

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดดง

   รายไดที่ยังไมเรียกชำระเพิ่มขึ้น

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

   โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

   ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟองรอง

   ตัดจำหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

   กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดำเนินงาน

ภาษีเงินไดจายออก

ภาษีเงินไดรับคืน

เงินสดจายคาความเสียหายจากการถูกฟองรอง

กระแสเงินสดสุทธิสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
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-

(663.03)

1.82

(4.06)

3.74

(661.53)

(180.00)

651.46

(216.11)

(66.01)

86.43

(178.58)

(54.78)

42.41

48.39

932.22

980.61

-

(883.41)

0.56

(9.51)

1.03

(891.34)

197.13

742.37

(299.78)

(66.00)

3.31

(124.93)

(26.97)

425.13

(27.49)

980.61

953.12

(193.71)

(1,532.44)

1.27

(17.78)

1.30

(1,741.37)

126.43

1,432.66

(731.96)

(58.27)

-

(102.34)

(147.10)

519.43

(517.14)

953.11

435.97

2560
รายการ งบรวม

2561 2562

(หนวย : ลานบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เงินสดจายกับการลงทุนในบริษัทยอย

   เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

        สวนเพิ่มอาคารและอุปกรณภายใตสัญญาการใชสิทธิ

   เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

       สวนเพิ่มอาคารและอุปกรณภายใตสัญญาการใชสิทธิ

   เงินสดจายชำระประมาณการหนี้สินคาปดหลุมฝงกลบ

   ดอกเบี้ยรับ

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

เงินสดจายเพื่อชำระเงินกูยืมระยะยาว

เงินสดท่ีผูเชาจายเพ่ือลดจำนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดจากสัญญาเชาการเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย

เงินปนผลจาย

ดอกเบี้ยจาย

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
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หมายเหตุ  :  รายไดภายหลังจากการตัดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย

อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ

การว�เคราะหผลการดำเนินงาน

รายไดจากการขายและบร�การ

1.99

1.96

2.70

134

3.20

113

37.14%

17.34%

12.37%

8.16%

7.70%

11.31%

0.36

0.61

6.48

0.25

0.97

0.066

1.43

1.24

3.07

118

3.92

92

32.86%

14.22%

9.47%

7.28%

6.91%

10.23%

0.39

0.76

13.03

0.25

1.01

0.061

0.87

0.67

2.67

135

3.29

110

22.61%

1.91%

N/A

N/A

1.84%

2.84%

0.27

1.05

0.25

0.25

0.94

(0.005)

2560
รายการ งบรวม

2561 2562

(หนวย : ลานบาท)

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (รอบ)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (รอบ)

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นตน 

อัตรากำไรกอนภาษีเงินได

อัตรากำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

อัตราการหมุนของสินทรัพย (รอบ)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)

ขอมูลตอหุน

มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาท)

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (บาท)

357,055

120,494

477,549

1,349.16

661.70

2,010.86

463,300

66,843

530,143

422,610

43,808

466,418

1,046.13

724.85

1,770.98

1,374.82

849.16

2,223.98

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

2560
รายการ

2561 2562

รายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ*

รวมรายไดจากการขายและบริการของบริษัทฯ

รวมรายไดจากการขายและบริการของบริษัทยอย

รวมรายไดจาการขายและบริการของบริษัทและ

บริษัทยอย
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 รายไดจากการขายและใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 1,770.98 ลานบาท 2,223.98 ลานบาท

และ 2,010.86 ลานบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 453.00 ลานบาทจากป 2561 คิดเปนอัตรารอยละ 20.37 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของปกอน การลดลงของรายไดเกิดจากปจจัยภายนอกสงผลใหปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับกำจัดลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 25.42 โดยมีอัตราคา

บริการถัวเฉลี่ยตอตันเพิ่มขึ้น  ประมาณรอยละ 2.98 ตามนโยบายการกำหนดราคาของบริษัท ซึ่งบริษัทฯอยูในระหวางการปรับกลยุทธทางการตลาด

ของบริษัทใหเหมาะสมกับสถานะการณ สำหรับรายไดงานรับเหมากอสราง เปนรายไดที่เกิดจากโครงการฟนฟูหวยคริตี้ จากการปนเปอนสารตะกั่ว 

อำเภอทองผาภูมิมูลคางาน 454.76 ลานบาท โดยรับรูรายไดตามสัดสวนงานท่ีแลวเสร็จ 

รายไดอ่ืน

 รายไดอ่ืน สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 25.26 ลานบาท 13.91 ลานบาท และ 11.36 ลานบาท ตามลำดับ เปนรายไดเก่ียวกับ

ดอกเบ้ียรับ หน้ีสูญรับคืน กำไรจากการจำหนายทรัพยสิน และรายไดบริการอ่ืนๆ เปนสำคัญ

ตนทุนและคาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 

 ตนทุนจากการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 1,349.21 ลานบาท1,425.83 ลานบาทและ 

1,258.44 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรารอยละ 76.18 ในป 2562 รอยละ 64.11 ในป 2561 และรอยละ 62.58 ในป 2560 ตามลำดับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายไดจากการใหบริการ ตนทุนในสวนท่ีสำคัญคือ คาน้ำมัน คาซอมแซมและบำรุงรักษา คาหลุมฝงกลบตัดจายคาเส่ือมราคาเน่ืองจาก

สินทรัพยในการใหบริการท่ีเพ่ิมข้ึน และการปรับอัตราผลตอบแทนพนักงานเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับตนทุนรับเหมากอสราง

รับรูตามอัตราสวนรอยละของงานท่ีทำเสร็จของประมาณการตนทุน

                       

คาใชจายในการบริการ

 คาใชจายในการใหบริการ สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 92.45 ลานบาท 74.46 ลานบาทและ 48.12 ลานบาท ตามลำดับ 

คิดเปนอัตรารอยละ 4.85 ในปลาสุด 3.01 และ 2.35 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม สวนใหญเปนคาใชจายทางดานการตลาดที่ผันแปร

ตามสัดสวนรายได คาใชจายในดานสงเสริมการขาย และการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัท 

ทำใหมีการปรับยายจากคาใชจายในการบริหารเปนคาใชจายในการบริการ

คาใชจายในการบริหาร

 คาใชจายในการบริหาร สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 153.76 ลานบาท 227.76 ลานบาทและ 231.51 ลานบาท คิดเปนอัตรา

รอยละ 8.07 ในปลาสุด 9.22 และ 11.31 ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดรวม  คาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายคงท่ี ซ่ึงเกิดจากการขยายกำลัง

คนในบริษัทยอย และปรับอัตราผลตอบแทนดานตางๆใหกับพนักงานเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

คาตอบแทนผูบริหาร

 คาตอบแทนผูบริหาร สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 73.93 ลานบาท 77.26 ลานบาท และ 53.15 ลานบาท คิดเปนอัตรา

รอยละ 3.88 ในปลาสุด 3.13 และ 2.60 ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดรวม  ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีรวมเงินเดือนกรรมการและผูบริหาร คาเบ้ียประชุม

กรรมการและโบนัสกรรมการและผูบริหาร อยูในสวนน้ี

ตนทุนทางการเงิน

 ตนทุนทางการเงิน สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 93.89 ลานบาท 90.13 ลานบาท และ 84.32 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 

4.93 ในปลาสุด 3.65 และ 4.12 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม ซึ่งเปนคาใชจายที่รวมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู 

ดอกเบ้ียผอนชำระ และคาธรรมเนียมธนาคาร อยูในสวนน้ีโดยสาเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีสาระสำคัญเกิดจากดอกเบ้ียเงินกูของบริษัทยอยท่ีทำกิจการโรงไฟฟา

ภาษีเงินได

 ภาษีเงินได สำหรับป 2562 , 2561 และ 2560 จำนวน 19.55 ลานบาท 62.37 ลานบาท และ 77.42 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 1.03 ในป

ลาสุด 2.52 และ 3.78 ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดรวม
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กำไร

 จากเหตุผลดานรายไดจากการใหบริการท่ีลดลงในขางตน จึงทำใหในป 2562 บริษัทฯและบริษัทยอย มีกำไรข้ันตนจำนวน 425.10  

ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.61 และมีขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ จำนวน 20.63 ลานบาท ลดลงจากอัตรากำไรในปท่ีผานมา 

บริษัทฯอยูในระหวางปรับนโยบายและกลยุทธทางดานการตลาด เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานะการณ

14.2. (ฐานะการเงิน) บริษัทฯและบริษัทยอย

สินทรัพย

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7,356.43 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2561 ซ่ึงมีจำนวน 

6,814.24 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 542.19 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.96 ของสินทรัพยรวม 

โดยมีสินทรัพยรวมท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีสาระสำคัญ ไดแก การลงทุนใน ทีดิน เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

โรงงานผลิตเช้ือเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทใหญ โครงการโรงไฟฟาเช้ือเพลิงจากกากอุตสาหกรรมของบริษัทยอย 

ยานพาหนะเพ่ือใชในการขนสงกากอุตสาหกรรมของบริษัทยอย

หน้ีสิน

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,759.45 ลานบาท เปรียบเทียบ กับป 2561 ซ่ึงมีจำนวน 

2,937.40 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 822.05 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับรอยละ 27.99 ของหน้ีสินรวม 

โดยมีหน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีสาระสำคัญ ไดแก เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

เน่ืองจากการลงทุนในโครงการตอขยายของธุรกิจ โดยมีเงินกูยืมท้ังส้ิน 3,147.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.78 ของหน้ีสินรวม 

เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาจำนวน 788.13 ลานบาท

สวนของผูถือหุน

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวม-ในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,054.71 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับป 2561 ซ่ึงมีจำนวน 3,277.46 ลานบาท ลดลงจำนวน 222.75 ลานบาท คิดเปนอัตราการรอยละ 6.80 

ของสวนของผูถือหุนรวม-ในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ โดยเกิดจากผลการดำเนินงานหักจายปนผลเปนสำคัญ

การว�เคราะหผลการดำเนินงาน

รายไดจากการขายและบร�การ

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

3.36

139.08

234.51

19.81

8.81

69.99

12.49

488.05

(12.22)

475.83

31 ธ.ค. 2560รายการ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา

ลูกหนี้การคา-ยังไมไดเรียกเก็บเงิน

ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้ที่อยูในกำหนดชำระ

ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ

ไมเกิน 3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

เกินกวา 12 เดือน

รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ
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ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาเก็บหน้ีถัวเฉล่ีย 135 วันในป 2562 สวนป 2561 มีระยะเวลา118  วัน และ 134 วัน ในป 2560 ตามลำดับ 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายการเก็บหน้ีโดยประมาณท่ี 120 วัน 

 จากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนและขยายการดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง กระแสเงินสดสวนใหญจึงถูกนำไปใชในกิจกรรม

ลงทุน โดยมีแหลงเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินในกิจกรรมดำเนินงาน การกูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการ การไดเงินเพิ่มทุนจากการ

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย ในป 2562 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิจำนวน 704.80 ลานบาท ไดใชไปในกิจกรรม

ลงทุนสุทธิจำนวน 1,741.37 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อการขยายงาน , ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม , 

ยานพาหนะเพ่ือการบรรทุกและขนสง , อาคาร , หลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม , เคร่ืองจักรอุปกรณในการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม และไดเงิน

จากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 519.43 ลานบาท เปนการไดมาจากการเพิ่มทุนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยและเงินกูจากสถาบันการเงิน 

และไดมีการจายคืนเงินกูยืมท้ังระยะส้ันและระยะยาว,จายหน้ีสินผอนชำระภายใตสัญญาเชาซ้ือ จายดอกเบ้ียสถาบันการเงิน และจายเงินปนผลจากการ

ดำเนินงานดังกลาวขางตน มีผลทำใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 517.14 ลานบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด ณ วันส้ินงวดจำนวน 435.98 ลานบาท

แหลงท่ีมาของเงินทุน

หน้ีสิน

 ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหน้ีสินรวมจำนวน 3,759.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จำนวน  822.05 ลานบาท โดยหน้ีสินในป

2562 ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียนจำนวน 1,576.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.93 ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินไมหมุนเวียนจำนวน 2,183.05 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 58.07 ของหน้ีสินรวม โดยมีหน้ีสินท่ีสำคัญ  คือ เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3,147.28 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 83.72 ของหน้ีสินรวม เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืนรวมจำนวน 456.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.15 ของหน้ีสินรวม

สวนของผูถือหุน

 สวนของผูถือหุนรวม-ในสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ในป 2562 มีจำนวน 3,054.71 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จำนวน 222.75 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 6.80 โดยเกิดจากผลการดำเนินงานและการจายปนผลเปนสำคัญ 

โครงสรางเงินทุน

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในป 2562 อยูในอัตรา 1.05 เทา เทียบกับป 2561 อยูในอัตรา 0.76 เทา

14.3. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

         คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

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

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากผูสอบบัญชี

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

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากผูสอบบัญชี

สภาพคลอง

667.51

(661.53)

42.41

48.39

438.71

(891.34)

425.13

(27.49)

704.80 

(1,741.37)

519.43

(517.14)

2560รายการ 2561 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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 • ในป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย ท้ัง 4 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชี เปนคาสอบบัญชี จำนวน 1.81 ลานบาท และคาบริการ

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.08 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากผูสอบบัญชี

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

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.08 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากผูสอบบัญชี

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

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.09 ลานบาท โดยบริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากผูสอบบัญชี

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

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.02 ลานบาท 

 • ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย ท้ัง 11 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีเปนคาสอบบัญชี จำนวน 4.65 ลานบาท และคาบริการ

อ่ืนๆ ไดแก คาเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวน  0.25 ลานบาท 

 • ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอย ท้ัง 11 บริษัทจายคาตอบแทนใหแก ผูสอบบัญชีเปนคาสอบบัญชี จำนวน 4.97 ลานบาท และคาบริการ

อ่ืนๆ 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  รวมถึงขอมูลสารสนเทศ ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำปงบการเงินดังกลาวจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำ

รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให เปนประโยชนตอผูถือหุน และนักลงทุนท่ัวไปอยางโปรงใส

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังดำรงรักษาไวซ่ึงระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจ

ไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเพียงพอ ท่ีจะดำรงไวซ่ึงสินทรัพย ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการ

ดำเนินการท่ีผิดปกติ อยางมีนัยสำคัญ

 ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ เพ่ือทำหนาท่ีกำกับดูแล สอบทานความนา

เชื่อถือ และความถูกตองของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงใหมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำปแลว

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร 

ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท ไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง

ความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไว ในรายงานประจำปแลว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถสรางความเช่ือม่ันอยาง

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

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีความถูกตอง เชื่อถือไดโดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

( นายสุวัฒน   เหลืองวิริยะ )
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น



ขอมูลบร�ษัท

ชื่อบริษัท   : บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพย  :  BWG

เลขทะเบียนบริษัท  : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 01075748000161

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจใหบริการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม

    โดยการบำบัด กำจัด และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน 

ทุนจดทะเบียน  : ทุนจดทะเบียน  1,184,014,248.75   บาท  

    ทุนจดทะเบียนชำระแลว  958,029,725.00 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    02-012-7888  โทรสาร     02-012-7889

ที่ตั้งศูนยบริหารและจัดการ : เลขที่ 140 หมูที่ 8 ตำบลหวยแหง อำเภอแกงคอย กากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  

    จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท  036-237540-2  โทรสาร  036-237-544
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บร�ษัทในเคร�อ

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด (BWC) 
ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรมสูกระบวนการเพื่อเปนพลังงาน

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (ETC)
ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

บริษัท บีกรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (BGD)
ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย
เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ในรูปแบบ
การนิคมอุตสาหกรรม และในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด (BWT)
ดำเนินธุรกิจรถขนสงกากอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (AKP) 
บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาทำลายในเตาเผากากอุตสาหกรรม 

บริษัท เบตเตอร มี จำกัด
ประกอบกิจการเปนนายหนา และหรือตัวแทน ในการใหบริการรับ

กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไมอันตราย ทั้งที่เปนของแข็ง 
และหรือของเหลว การวิเคราะหกากอุตสาหกรรม การขนสง หรือการ

บริการอื่นๆที่เกี่ยวของ
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ขอมูลอางอิง

หนวยงานกำกับบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย   : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

       333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

        โทรศัพท 0-2033-9999  โทรสาร  0-2033- 9660

         https://www.sec.or.th  mail: info@sec.or.th

  

หนวยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

      93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

      โทรศัพท 0-2009-9000  โทรสาร  0-2009-9991

      www.set.or.th SET Contact Center  :  www.set.or.th/contactcenter

                    Tel :  0-2009-9999

นายทะเบียนหลักทรัพย   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

      เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ขางสถานทูตจีน)

      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

         โทรศัพท 0-2009-9388 โทรสาร 0-2009-9476

      Website  :   http://www.set.or.th/tsd

ผูสอบบัญชี   : บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด 

      72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น24  ถนนเจริญกรุง 

       แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500      

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

      http://www.karinaudit.co.th   E-mail - audit@karinaudit.co.th

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  

ติดตอสวนบริการผูลงทุน  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

    โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
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2018 20192017

  (Unit: Million baht)

Total DebtsTotal Assets Shareholders’ Holdings

5,964.23

3,704.65

2,259.58

6,851.50

3,876.84

2,974.66

7,356.42

3,596.97
3,759.45

Financial Status graph

Financial Status 2018 2019

Total Circulatory Assets

Total Non-Circulatory Assets

Total Assets

Total Circulating Debts

Total Non-circulating Debts

Total Debts

Shareholders’ Holdings

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

2017

(Unit: Million baht)

Important Financial Information

1,376.95

5,979.47

7,356.42

1,576.40

2,183.05

3,759.45

3,596.97
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Performance Outcome

2018 2019

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 (loss) before income tax

Income tax expense

Sharing of profit (loss) attributable to the parent company

Basic earnings (loss) per share (Baht)

Weighted average number of ordinary shares (shares)

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

2017

  (Unit: Million baht)

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.84

223.44

1,649.28

807.09

13.91

821.00

74.47

227.75

77.26

90.13

469.62

351.38

62.37

233.99

0.042

3,832,117,512

1,770.99

108.80

1,879.79

1,349.21

105.48

1,454.69

425.10

25.26

450.37

92.45

153.76

73.93

93.89

414.02

36.34

19.55

(20.63)

(0.005)

3,832,118,311
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Important Financial Rated

อัตราการเติบโต

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

%

%

%

%

1.99

0.61

0.38

37.14

12.37

8.16

7.71

1.43

0.77

0.43

32.86

9.47

7.28

6.91

(Unit: Million baht)

Unit of 
Measure

Unit of 
Measure

2017 2018 2019

Assets

Debts

Shareholders’ Holdings

Income

%

%

%

%

9.49

16.99

5.37

12.04

14.25

30.00

4.65

20.70

2017 2018 2019

(Unit: Percent)

0.87

1.05

0.51

22.61

(1.08)

(0.65)

1.84

7.96

27.99

(7.22)

(22.88)
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Sustainable Development Goals and Strategies

Sustainable Growth

Economic Environmental Good governanceSocial
financial 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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Conceptual Framework in the Area of Sustainability Development

 The Company specifies practice guidelines in the economic, social, environmental and governance aspects for business 

operations to achieve goals in each area in order to ultimately lead to the organization’s sustainability in 2019. Significant issues in 

each dimension operating guidelines can be summarized in the following content:

Goal

Main Issues

Operating Guidelines

To build value for the organization to grow and respond to overall socioeconomic development.

• Determination of the Organization’s Strategies and Goals

• Production Efficiency Management to Meet Customer Needs

• Trading Partner Management (Environment and Safety)

• Long-term Supply Chain and Business Ally Management

• Risk Management at the Organizational Level and the Project Level

• Seek opportunities to invest in businesses and manage efficiency of asset income generation   

  to create returns for shareholders and shared value in the business chain.

• Emphasize on building long term allied relationships with trading partners in the supply chain    

  for strong competitive capacity.

• Outline trading partner selection and procurement standards based on transparency, accountability 

  and equality.

• Assess economic, environment, social and governance risks; then specify measures to prevent 

  and reduce risks.

• Consider safety, environment and social issues in the business decision-making process.

Economic Aspects

Goal

Main Issues

Operating Guidelines

To build trust and acceptance among stakeholders.

• Equitable and Fair Treatment of Stakeholders

• Care of Community and Society

• Respect for Human Rights

•  Management of Safety, Occupational Health and Good Working Environments for Employees  

   and Trading Partners

• Development of the Organization’s Capacity and Employees’ Attachment

• Be open, listen to and create consistent relationships with stakeholders based on transparency, 

  sincerity and equality.

• Respect the dignity of every human and accept differences in values, beliefs, religions and \

  cultures of each community and society.

• Specify safety and security measures in the workplace to prevent losses and accidents 

  affecting employees, contractors, surrounding communities and the Company’s business.

• Create a work atmosphere with work-life balance along with developing moral personnel 

   management systems while improving capacity and competency to create security in 

Social Aspects
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Goal

Main Issues

Operating Guidelines

To minimize environmental impacts from production and business operations.

• Management of the Environment to Meet Standards.

• Water Management

• Resource Utilization

• Greenhouse Gas Management and Adaptation

• Disused Material Management

• Study and analyze project environmental impact analysis in the areas of air, water, waste and 

   biodiversity to specify environment quality protection and management measures for strict 

   compliance. 

• To search for methods to increase/modify effectiveness and use energy effectively while also 

   conserving energy in the factory and the office building to reduce greenhouse gases.

Environmental Aspects

Goal

Key Issues

Operating Guidelines

To build trust and acceptance among stakeholders.

• Promotion of Governance in the Organization and Companies in the Group

• Business Morals and Ethics

• Culture of Honesty and Responsibility

• Organization Management

• Comply with all laws governing the Company’s business operations and the entire business 

  change.

• Assess corruption risks and specify prevention and control measures along with monitoring 

  compliance with the aforementioned measures.

• Modify control mechanisms in the Company’s rules and regulations to be consistent with 

  situations at all times and limit governance risks to a minimum.

• Build corporate values with an emphasis on morals, ethics, honesty and responsibility through

  the Company’s work processes and activities.

• Treat employees and stakeholders equally and fairly without performing actions in violation   

  and discrimination.

Governance Aspects
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Policy for Paying Dividends

 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:

Dividend /share (Baht)

Dividend Payout (Net Profit Percentage)

Total Dividend Paid (Baht)

0.029  

50.54

111,128,082.04  

00.043

50.37

164,775,781.00

0.023

58.20

88,138,702.78

Company Financial Statements 2017 2018 2019

  (Unit: Million baht)
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Our Business of BWG



Business Conduct Over view

Better World Green.PCL
BWG Open House

 Better World Green is a provider of industrial waste management services by treating, disposing and reusing industrial waste 

in the area of energy in one stop. The Company was founded and received a license to engage in the business from the Department 

of Industrial Works, Ministry of Industry, under the Factory Act of B.E. 2555 (A.D. 2012). The Company is able to answer questions in 

one-stop waste management.

 A provider of one-stop environmental management services including treatment, disposal and recycling in the field of 

energy for over two decades with modern and effective processes. In addition, the Company expanded the supply chain from 

businesses at the origin to the destination in order to build business security and sustainability. 

No. 488 Soi Ladprao 

130 (Mahadthai 2), 

Khlong Chan, Bang 

Kapi, Bangkok, 10240

Provide overall waste quality improvement 

and accept to bury hazardous waste or 

disused materials in landfills along with 

overall wastewater treatment.

Provide services to sort and accept to 

bury non-hazardous waste or disused 

materials in landfills.

Modify quality of disused materials as 

alternative fuels and raw materials and 

produce industrial waste fuel for 

electricity generation.

1,184,014,248.75 baht

Paid-up Registered Capital

   958,029,725.00 baht

Par Value

0.25 Baht Per Share

No. 140, Village No. 8, 

Huay Hang, Kaeng Khoi, 

Saraburi 18110  

Mr. Suwat Luengviriya, 

23 July 1997

BWG

Main Office 

No. 101 No. 105 No. 106

Founding
Registration

Name in 
Stock Exchange 

Registered Capital as

of 31 December 2019

Industrial Waste 
Management Center
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 “BWG” Better World Green Public Company Limited (BWG)

 The industrial wastewater quality treatment system was designed as a combine system of chemical and biological treatment. 

Treatment efficiency was enhanced with a reverse osmosis (RO) system.

Combined Wastewater Treatment System

 Accredited with TIS 17025-2548 standards and registered 

as an analysis room with the Department of Industrial Works (Registration 

No. Ror.-223) capable of analyzing components of solid and liquid 

industrial waste with modern and accurate analysis meeting international 

standards.

Laboratory analysis system

      The secured and sanitary landfill system for non-hazardous 

and hazardous industrial waste has clear area allocation for 

appropriate management.

Industrial Waste 

Landfill System
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         The industrial waste sorting and processing system 

produces “Refuse Derived Fuel” (RDF) with heating value, 

humidity, size and density suitable for use as fuel for steam 

boilers in addition to having suitable chemical and physical 

components for use in electricity or heat generation.

The Company’s sorting system is capable of supporting 

hazardous and non-hazardous waste in addition to 

processing industrial waste for energy benefits.

Hazardous Waste or Disused Material 

 Stabilization and Landfill System
     The system stabilizes and reduces toxicity of each type of waste 

before being brought to a secured area and trench landfill.
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 “BWC” Better Waste Care Co., Ltd. (BWC)

 “BWT” Better Transport Co., Ltd. (BWT)

 “AKP” Akkhie Prakarn Public Co., Ltd. (AKP)

 Furthermore, Better World Green Public Co., Ltd. builds shared business value with companies in the group to create a 

mechanism for driving performance consistent with the organization’s business strategy by considering value protection, value 

enhancement and sustainable value creation to create good performance and build value for communities and society while 

maintaining the environment.

 Representative in procuring industrial waste to make 

combine fuels from liquids with heat energy and used chemical 

compounds, unused acid and alkaline chemicals by entering 

compounds into industrial processes for recycling.

           Disused waste is sorted and specially designed to be 

suitable for each type of material or waste. In addition, a GPS 

system is installed to control transportation with emergency teams 

to provide assistance during transportation.

         An industrial waste incineration system with a high temperature 

incinerator and modern pollution disposal technology.

BE Green Development Co., Ltd. (BE Green)

         Engages in the business of land development and allocation, 

purchase-sale of real estate to engage in a commercial industrial 

factory business as an industrial estate and in other forms with similar 

Better ME Co., Ltd. (BME)

         Provides services as an agent and/or representative in 

providing services to dispose of solid and/or liquid hazardous 

and/or non-hazardous industrial waste, industrial waste analysis, 

transportation or other related services.
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“ETC” Earth Tech Environment Public Co., Ltd. (ETC)

          Provides electricity generation and distribution services 

under a 9.4-megawatte electricity generation and distribution 

project from non-hazardous disused materials.

Ava Grand Energy Co., Ltd. (AVA)

          Generates and distributes 4.0 megawatts of energy. The 

company is located in the Lower Pichit Industrial Estate, Pichit. 

Commercial Operation Date of electricity distribution to the 

Recovery Co., Ltd. (RH)

          Generates and distributes 7.0 megawatts of energy. The 

company is located at the Saharattana Nakhon Industrial Estate, 

Phra Nakhon Sri Ayutthaya. Commercial Operation Date of electricity 

distribution to the Provincial Electricity Authority was 24 September 

2019. 
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Key Improvement and ChangesKey Improvement and Changes

20192019

Key Improvement and ChangesKey Improvement and ChangesKey Improvement and ChangesKey Improvement and Changes

2019201920192019201920192019

Signed a memorandum of understanding on cooperation between the Federation of Thai Industries and 

factories in the “project to expand promotion organization carbon footprint preparation in the industrial 

sector”. 

Held a “Circular Economy” seminar to provide knowledge and understanding for entrepreneurs in Rayong

 and Chonburi under the topic of “Circular Economy”.

Extended period of accreditation from the Thai Institute of Directors (IOD) as secretary of the 

Collective Action Coalition against Corruption (CAC).

Began distributing electricity after Commercial Operation Date under a company in the group of Recovery 

House Co., Ltd. (RH) from industrial waste with a generation capacity of 7.0 megawatts located in 

Saharattana Nakhon Industrial Estate, Bang Phra Khru, Nakhon Luang, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, in 

the power purchase-sale contract with the Provincial Electricity Authority on 24 September 2019.  

Signed a memorandum of understanding on cooperation against corruption for management under good 

corporate governance, transparent and accountable management between Better World Green Public 

Co., Ltd., Better World Transport Co., Ltd., Better Waste Care Co., Ltd. and Better Me Co., Ltd.

Held a special shareholder’s meeting in 2019 to report the resolution to approve plans for registering 

shares of Earth Tech Environment Public Co., Ltd. (ETC), a subsidiary of the Company, in the MAI 

(Spin-off) securities/stock exchange (the Stock Exchange). 

Began distributing electricity after Commercial Operation Date under a company in the group of Ava 

Grand Energy Co., Ltd. (AVA) from industrial waste with a generation capacity of 4.0 megawatts located 

in Northern Region Industrial Estate, Nong Lum, Vajira Baramee, Pichit, in the power purchase-sale 

contract with the Provincial Electricity Authority on 25 December 2019.

Signed the memorandum of understanding on cooperation, support and improvement of vocational 

teachers’ capacity between the Office of the Vocational Education Commission, the Office of the Education 

Council and the Joint Public-Private Consultative Sub-committee on Production, Support and Development 

of Education Personnel to Develop Energy Innovation Occupation Knowledge from Alternative Energy.
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20172017

20182018

20172017201720172017

201820182018201820182018201820182018

2017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017
Co-signed with the Pollution Control Department to beresponsible 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. 

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

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

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

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.

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

MeetingRoom, Main Offices, Better World Green Public Co., Ltd.
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Performance for 
Sustainable Development



Services

 In 2019, the Company performed work in the area of industrial waste management with an emphasis on utilization for maximum 

benefit with accuracy and safety, including concern for related businesses of companies in the group. As of 31 December 2019, the 

Company had the following major performance:

  The Company provided services to dispose of a total of  422,609  tons of industrial waste, an income of 1,024.67 million 

baht. Divided into 274,945 tons of hazardous industrial waste disposal service and 147,664 tons of non-hazardous industrial waste 

disposal service. Industrial waste management was divided into the following four management systems.

147,664  Tons.

64,047  Tons.

189,587  Tons.

Landfills

Stabilization and Landfills 

Waste water Treatment

RDF

21,311  Tons.
Waste water Treatment
21,311  Tons.

34.94%

44.86

5.04%

Amount of industrial waste comparing 2017 - 2019

20,000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

40,000

2017 2018 2019

60,000

15.16%
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Graph Comparing Service Types in 2017 - 2019

Non-Hazardous

Blending Waste water

Hazardous

20182017 2019

90,501

64,047

79,755

135,365

147,664

182,064

146,265

189,587

171,808

25,418

21,311

29,673

  (Unit: Million baht)
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Customers Divided by Region in 2019 

Northern Region 

Northeastern Region

Central Region

Eastern Region 

Western Region

Southern Region 

1%

4%

29%

63%
2%

1%
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Management of Customer Relations
 Customers are major stakeholders in the Company’s value chain with effects on the Company’s growth, security and 

sustainability. Therefore, the Company gives significant weight to management of relationships with customers and specified the 

following practice guidelines in the Company’s ethics:

The Company discloses news and 

information on goods and services 

completely and accurately 

without distorting facts.

The Company prepares systems and 

channels for customers to make complaints

 regarding goods and services in order for 

customers to receive responses quickly.

The Company is determined to produce

quality goods and services with 

responsibility while continually 

raising standards.

The Company protects customer secrets 

and does not use customers’ secrets for illicit 

personal gain or benefits of others.

The Company strictly complies with 

conditions with customers. In cases 

where the Company is unable to 

comply, the Company is to notify 

customers to determine 

corrective guidelines.

The Company does not demand,

acceptor pay any dishonest benefits

in trade with customers.
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Survey of Service Provision Satisfaction
 In 2019, the Company carried out projects to access customer needs in order to survey levels of satisfaction, needs 

or expectations from services consisting of the following: 

52.7%

0.3%
0.8%

1.7%

3.1%

41.5%

50.6%
49.4% Inside the Industrial Estate

Outside the Industrial Estate
 

Northern Region 

Northeastern Region

Central Region

Eastern Region 

Western Region

Southern Region 
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Satisfaction toward Services 2019

Satisfaction toward Services Provided

by Market Management Officers

Satisfaction toward Services Provided

by Customer Relations Officers

Satisfaction toward Transportation

Service Provision

Satisfaction with Environment

Academics Service Provision

Satisfaction with Accounting and Finance

Division Service Provision

Company Overview

87.5% 90.3%

86.4% 90.2%

92.0% 89.3%
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Working Guidelines

 Customer recommendations and complaints are considered valuable and a sound reflecting quality of services provided by 

the BWG group. Customer recommendations and complaints can be used as guidelines for improving and developing work in various 

areas to meet customer needs and service users’ needs with the highest efficiency. The BWG group will reply to customers every time 

to report progress in solving problems. The Company has diverse channels for hearing opinions to facilitate customers and service 

users such as email, social media and websites.

Telephone : 02-012-7888

Facsimile : 02-012-7889

Website : http://www.betterworldgreen.com

Facebook : BWG – Better World Green

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

ID Line : @bwgcenter

Complaints Management
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Customer Participation

The Circular Economy for Better 

World Project

Mangrove Planting Activity to 

Conserve Mangrove Areas 

of Bang Pu

Customer Participation Methods and Models

 The Company and companies in the group meet to consult, exchange opinions and create understanding on various issues 

including activities in working together in order to help each party think, make corrections and modify work to best meet the needs of 

both parties.

Seminars/Discussions

Activities for Society

Shared Activities

Executive Customers

Customers and Trading 

Partners

Customers at the 

Operating Level

Exchange ideas, guidelines and 

trends of industrial changes.

To build good relationships in joint 

activities for society.

To build good relationships in joint 

activities for society.

Project:  Circular Economy for 

Better World.

Mangrove Planting Activity to 

Conserve Mangrove Areas of 

Bang Pu

Safety Activities

Method/Model Objective/Goal OperationsCustomer/Stakeholder

Safety Activities
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The Project to Rehabilitate 

Klity Stream from Lead 

Contamination

RDF Phase 3

Circular Economy Water 

Management Project

Saha Rattana Nakorn 

Industrial Estate

Ayutthaya Province

Operations in the Project to Rehabilitate Klity Stream from Lead Contami-

nation in Kanchanaburi follow environmental impact prevention and 

correction measures for a period of 1,000 days from the starting date of the 

contract on 16 November 2017 to the end date of the contract on 13 August 

2020 

RDF production system was constructed at the Saharattana Nakhon 

Industrial Estate, Phra Nakhon Sri Ayutthaya.

 

      1) Produce mixed fuel from liquids with thermal energy.

      2) Used chemical solutions and disused acid and alkaline chemicals 

are entered in industrial processes for reuse. 

At present, the business has been expanded to construct a wastewater 

treatment and recycling at the Nakhon Industrial Estate. Production 

Capacity: 490 cubic meters per day. 

423,328,724.40

700,000,000.00 

500,000,000.00 

Innovation Management

Investment Expansion

 Renewable Energy Development

 In the Company’s strategic investment plan, the Company specified goals to generate renewable energy from several other 

areas to expand the energy business base. The Company sees growth trends for the world’s renewable energy and in Thailand where 

the government has a real policy to promote electricity generation from renewable energy. This can be seen from the direction of the 

country’s electricity generation capacity development plan, which maintains the proportion of electricity generated from renewable 

energy. Therefore, the Company sees a business opportunity to build the Company’s economic value and meet the need for clean 

environmentally and socially friendly electricity. This is in line with the Company’s ideal to work to reduce greenhouse gas emissions 

including the country’s economic growth trends from support and development of more effective energy storage systems.

 In 2019, companies in the BWG group continued with three ongoing projects (create the framework for an image)

Project InvestmentProject Data
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Electricity Generation at 

Saharattana Nakhon 

Industrial Estate, Phra 

Nakhon Sri Ayutthaya 

(Recovery House Co., Ltd.)

Electricity Generation at 

Lower Pichit Industrial 

Estate, Pichit (Ava Grand 

Energy House Co., Ltd.)

- Electricity generation and distribution for the Provincial Electricity Authority.

- Processed waste from industrial factories is used as refuse derived fuel (RDF).

- Commercial operation date (COD) for electricity distribution to the Provincial 

Electricity Authority was 25 December 2019.

Production Capacity: 7.00 megawatts.

- Electricity generation and distribution for the Provincial Electricity Authority.

- Processed waste from industrial factories is used as refuse derived fuel (RDF).

- Commercial operation date (COD) for electricity distribution to the Provincial 

Electricity Authority was 24 September 2019.

Production Capacity: 4.00 megawatts.

560,000,000.00 

373,830,000.00 

Project InvestmentProject Data
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  The BWG group prioritizes good corporate governance from the Company’s recognition and belief that good corporate 

governance enables the BWG group to increase value and yield maximum returns to shareholders in the long term in addition to 

building confidence among investors and every stakeholder group. Therefore, the BWG group places importance on developing the 

organization to cover the following five areas:

 - Shareholder Rights

 - Equitable Treatment of Shareholders

 - Consideration of Stakeholder Roles

 - Disclosure of Information and Transparency

 - Board of Directors’ Responsibility

 The Company is determined to resist and not accept corruption in 

every form. In addition, the Company supports the Board of Directors, executives 

and employees including subsidiaries to not directly and indirectly participate 

in corruption in line with the Company’s confirmation as a member of Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC). The Company 

arranged for the signing of a memorandum of understanding between the Company 

and companies in the group to cooperate in becoming a transparent organization 

and eliminate corruption in the organization. The memorandum of understanding 

was signed between Better World Green Public Co., Ltd., Better World Transport 

Co., Ltd., Better Waste Care Co., Ltd. and Better Me Co., Ltd. In addition, the 

Company reviews and revises the corruption risk management handbook, policies, 

measures, guidelines and the Company’s anti-corruption steps at least on an 

annual basis. Furthermore, the Company has arranged for executives and 

employees to be a part in demonstrating force to drive the country on Anti-corruption 

Day 2019 at the “Unite and Volunteer against Corruption” event organized 

by the Anti-corruption Organization of Thailand at the Bangkok International 

Trade and Exhibition Center (BITEC) in Bangkok. Furthermore, the Company 

determined to move forward in the “Better Group We Can Do Together” Project 

to become another force in driving the country and moving forward as a transparent 

organization in the future. The Company uses a “No Gift Policy” with business 

associates in every festival to allow the Company’s personnel to perform duties 

with honesty without demanding or expecting any returns from trading partners. 

In addition, the Company treats trading partners fairly and equitably by communicating 

the aforementioned policy to associated persons inside and outside the Company 

such as by disseminating on the Company’s website and advertising on media 

in the organization, etc. With continual determination, prioritization and actions 

against corruption, on 18 October 2019, the Company received complete 

recertification as a member of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption (CAC).

Anti-corruption

Corporate Governance
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168

 The BWG group recognizes that employees are the beginning of driving the business towards goals and a major force in 

pushing and leading the business to success and sustainability. In the meantime, society and communities are a major chain that 

continually supports business growth. Therefore, the BWG group aims to improve employee capacity, provide care and confidence 

in employees’ working conditions, health, safety and good living conditions along with projects for promoting and building a foundation

for good quality of life among people in society in addition to promoting safety for every passenger who uses services.

  In 2019, the Company had no significant changes to the number of employees. The number of employees of the Company 

and subsidiaries (not including high-ranking executives) in 2019 was a total of 1,029 employees. Divided into 416 employees in 

the Company and 613 employees in subsidiaries.

Better World Green Public Co., Ltd.

Personnel Management

BWG
AKP 176

217
199

131
45

No. of Employees(Employees)

No. of Employees
(Employees)

20
Foreign WorkersAkkhie Prakarn Public Co., Ltd.

BWC 23 8
15 0

Better Waste Care Co., Ltd.

BWT 181 159
22 0

Better World Transport Co., Ltd.

BME 59 26
33 0

Better Me Co., Ltd.

ETC 140
28 0

Earth Tech Environment Co., Ltd. 

And Group of Affiliates

No. of Employees
(Employees)

No. of Employees
(Employees)

No. of Employees
(Employees)

No. of Employees
(Employees)

Foreign Workers

Foreign Workers

Foreign Workers

Foreign Workers

256 Annual Report 2019



 With trends of disruptive technology affecting business changes steering the economy, society and environment into the 4.0 

era, the business was forced to adapt by using innovation and technology to create a market and add value for goods and services 

including growth of small digital businesses with operational flexibility capable of generating profit within a short time such as Google, 

Facebook and LINE, etc.

 The Company is well aware that employees are a major resource that will enable the Company to achieve success and 

sustainable business growth. Therefore, the Company is determined to develop employee capacity clearly, systematically and continually 

by determining policies, strategies, goals and indicators in the area of employee development to be consistent with the Company’s 

business directions and strategies. Moreover, the Company builds and develops employee capacity to support the company group’s 

business growth continually by preparing personnel at every level in addition to preparing personnel to hold important positions in the 

future with various instruments such as internal and external training, practical training, work rotations and task assignments. 

 The Company develops employees to have suitable knowledge and skills for current work positions in addition to improving 

employee capacity in the area of professional skills and leadership to prepare employees for career progress and growth with the 

organization.

   In 2019, the Company provided continual training for employees throughout the year.

 1. Internal Training Courses (26 courses). What courses?

 - Requirements and Applications of ISO / IEC 17025: 2017 / Internal Quality Monitoring in accordance with ISO 19011 to  

    support ISO / IEC 17025: 2017

 - Develop the industry according to the concept of circular economy: Circular Economy

 - Safety manual Safety regulations and working in hazardous areas

 - Procedures for storing, transporting chemicals, hazardous substances and contaminated industrial waste / preparing to  

   respond in the event of an emergency during transportation

 - Methods of treatment and disposal of industrial waste

 - procedures for storage, transportation of chemicals, hazardous substances and contaminated industrial waste

 - Control of air pollution treatment systems

 - Organization context, risk and opportunity assessment

Personnel and Organization Development
Challenges, Risks and Effects

The following factors pressure changes in 

personnel and organization management 

toward digital transformation:

Human and machine collaboration with advanced analysis and automation continue 

to improve productivity and decision-making.

The diverse talent market caused the Company to create recruitment and employment 

strategies to attract new generation workers.

Development of new generation personnel with new skills for future work in addition 

to up-skilling and re-skilling along with changing work methods for people in the 

millennial general and Generation Z.

Flexible and fast links enable personnel to work anywhere at any time. This includes 

development goods and services and creation of Learn Fast Fail Fast innovations with 

shorter development time in addition to creating work environments to enable personnel 

to communicate and collaborate more easily (4Cs Experience: Connect, Collaborate, 

Communicate and Co-operate).
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 2. External Training Courses ( 16 courses) What courses?

 - Work Safety Committee

 - Board Reporting Program (BRP)

 - Criteria, guidelines and summary of issues Requesting and training benefits

 - Energy Conservation Project for Transportation Vehicles

 - Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop (Solutions Active Directory and Group Policy)

 - Company Reporting Program (CRP)

 - Electronic Document Control Technique

 3. Average per Person Per Hour  29.7 Average No. of Hours Per Year

Employee Training Information 

Mean No. of Training Hours (Hr./Person/Year)

Mean No. of Training Hours Per Person Per Year (By Gender)

 • Male

 • Female

Mean No. of Training Hours Per Person Per Year (By Employee Level)

 • Operating Level

 • Department, Section, Division Supervisors and Managers

36.4

31.1

36

17

33.55

29.7

33.2

37

16.5

30.5

2018 2019
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 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 Rights

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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Payment of Wages

Personnel Wages (Not Including Directors and High-ranking Executives) in 2017 - 2019

2017 2018 2019

 The Company has policy and criteria to pay employee wages at competitive levels in the labor market. The Company announces 

policies concerning fair management of the employee wages and benefits systems based on suitability for work positions, duties, responsibilities 

and consistency with the Company’s performance in the short term and the long term. Wages are determined by considering importance of 

work value and the country’s economic condition along with wages in the labor market, particularly in the same type of business, in order 

to maintain the Company’s wages at competitive levels and motivate persons with knowledge and capabilities to remain with the Company

 In determining wages for new inexperienced employees, first wages will be consistent with the Company’s wages structure 

compared to the same business. New employees who are experienced will be considered for wages based on experience specific to 

that work position including duration of work experience and comparison with persons in the Company with the same status and position. 

Furthermore, the Company gives suitable consideration to the Company’s reasons, needs and consistency with business situations of 

joint ventures. The Company pays wages consisting of monetary wages in the form of monthly salaries and bonus payments, which 

fluctuate with work positions and performance of each person in each year, overtime wages pursuant to the law and traveling expenses 

in cases where employees travel to work off-site. In addition, the Company offers non-monetary payment such as benefits.

Payment of Employee Wages and Benefits

 To provide employees with good guarantees, security, confidence and enable employees to be ready to dedicate to creating 

the best performance based on missions and responsibilities, the Company provides benefits pursuant to legal requirements and offers 

benefits in addition to legal requirements such as support benefits in the case of disasters, accident insurance benefits, annual health 

examination benefits, financial support in case of death, financial support for childbirth and Provident Fund benefits. Criteria in determining 

benefits are consistent with associated regulations and directives on that topic. Provident Fund benefits are provided with the objective 

to support employees to save and build concrete security in life in the short term and in the long term after requirement.

Employee Benefits

Total Bonus

Provident Fund
Contributions

Total Monthly 
Wages

Total

84,743,412

7,781,177

2,723,625

95,248,214

81,110,695

6,613,092

2,097,933

89,821,720

86,243,485

-

2,174,531

88,418,061
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The Happy United Better Group Blood Donation Project, Year 2, in cooperation with Bhumibol 
Adulyadej Hospital was carried out by donating blood to increase the amount of blood reserves for 
hospitals with shortages nationwide. 

The Happy United Better Group Blood Donation 
Project, Year 2, in cooperation with Bhumibol 
Adulyadej Hospital was carried out by donating 
blood to increase the amount of blood 
reserves for hospitals with shortages nationwide.

"Better Group “Taem Si Toem Fan 2”" Project, 
Landscape Delivery Activity With school equip-
ment For the students of Ban Nong Song Hong 
School, Huai Haeng Sub-district, Kaeng Khoi 
District, Saraburi Province, to join to create a 
worldview of learning outside the classroom 
and create awareness of being a good model. 
As a neighbor for the community school

Building Corporate Attachment
 Attachment to the organization is an important foundation in molding every employee to have work behaviors in the same 

direction and clearly reflect employees’ identity, talent and obligation to the organization. The Company has management mechanisms 

to promote corporate culture, meaning executives have to be good examples by working in line with values along with encouraging 

and motivating employees to cooperate and work together.

Executives, managers and employees made 

merit and spoke with staffers before starting 

work.

The annual New Year’s Day party of 2019 to 
repay employees for physical and mental 
energy, determination, intention and help 
employees fully dedicate to working throughout 
the year under the “4 Regions” theme. 

The BWG Songkran Festival was held to 

campaign for conservation of traditional 

Thai apparel and allow employees to 

continue good Thai culture.

Better returned clear water to the Chao Phraya 
River and participated in restoring the river’s 
condition and rowing boats to collect waste in 
the river at the field next to the water at Wat 
Chak Dang, Bang Ka Chao, Samutprakarn.
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2017 2018 2019

2018

61,192 61,192

2019

13,216 14,096 13,691

Sustainability Management in the Area of the Environment and Safety
Environmental management for Sustainable Development

 The Company manages resources and the environment, which are basic social factors, for maximum efficiency in order to 

reduce impact on communities and build good relationships through continual processes with environmental projects and activities. 

Furthermore, the Company is determined to engage in business 100 percent pursuant to the law with zero environmental and 

accident complaints. Moreover, the Company raises management levels of water utilization, air quality control and resource management 

to be better than standards specified by the law and comparable to international standards, which will lead to excellence in environmental 

management.

Sample Analysis (2016 - 2017) 

Water Management

 Consistent, monitoring and inspections of the wastewater treatment system causes wastewater quality after the treatment 

process to have good quality. In addition, the Company is determined to develop control personnel and technology by training 

operators in the care of wastewater treatment systems, researching microorganisms and select microorganism types suitable for 

wastewater conditions in biological treatment systems along with monitoring chemical oxygen demand (COD) in wastewater in all 

24 hours in 2019.

Amount of Treated Water Amount of Reused Water

53,710 53,710
Amount of Treated Water Amount of Reused Water

Amount of Treated and Reused Water
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Remarks: Compare with OSHA (TWA) standards.

Air Management

Air Quality around the Factory’s Area

Air Quality in the Atmosphere around the Factory Area

Total  Dust

Total VOC

Methane

mg/m3

ppm 

ppm

0.97

3.7

4.34

2.5

3.5

5.91

15

-

-

Unit Measurement

 Results of 2018 

Measurement

Results of 2019

Standard

Scores

Measured Parameters

Contaminated Industrial Waste 

Quality Modification Building Area 

(0714713E, 1599771N)

The Area on Khao Mai Khon 

(0713992E, 1601254N)

Ban Nong Prue 

(0715887E,1600034N)

Edge of the Project’s Front Fence 

(South) (0714566E, 1599320N) 

-

500

600

-

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

19-20/11/62

20-21/11/62

21-22/11/62

-

-

-

0.041

0.046

0.032

0.038

0.032

0.034

0.112

0.102

0.109

-

-

-

0.083

0.096

0.065

0.075

0.066

0.070

0.298

0.268

0.284

1.83

1.86

1.84

1.43

1.46

1.41

1.43

1.39

1.40

1.53

1.49

1.51

4.80

4.85

4.82

4.32

4.36

4.29

4.13

4.09

4.11

4.59

4.48

4.50

Pollution Source

(m.)

Date / Month 

/ Year

Test Result

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

Sample Storage Site
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 The Company monitors mean sound levels in 24 hours and maximum sound levels every six months in the area and in 

community areas. All sound levels were found to have values meeting the specified criteria of no more than 70 decibels and 115 

decibels (a), respectively. To control and prevent effects and disturbance in communities around the Company including employees’ 

health, the Company has measures for controlling and preventing potential effects. For example, the Company installed sound quality 

measuring equipment and continually monitored and assessed the results.

Stantard: < 70 dB(A)

Measurement (dB (A)) Stantard

Sound Management

Ban Nong Prue Ban Khao Mai Khon Project Entrance Fence
(South)

Project Entrance Fence
(North)

Ban Nong Prue Ban Khao Mai Khon Project Entrance Fence
(South)

Project Entrance Fence
(North)

Highest Sound Measurement (dB (A)) Stantard

Stantard: < 115 dB(A)
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Management of Waste and Disused Materials

Strategy

 

 The Company prioritizes waste management and strictly and continually complies with the law by adhering to waste management 

based on the 3Rs principle by reducing, reusing and recycling according to domestic and international practice guidelines in order to 

reduce environmental effects from waste. The Company continually aims for zero waste from the production process to burial in landfills. 

  In 2019, the Company organized a project to reduce and sort office waste with the objective to create a green culture in waste 

management in the office using the 3Rs principle consisting of reduce, reuse and recycle. In addition, the project added value to waste 

through reuse such as in RDF production. Most office waste is plastic and paper. This waste has thermal energy, enabling waste to be 

used in producing fuel as a renewable energy. 

 - Waste management based on the 3Rs principle.

 - Comply with applicable laws.

Goals in 2019 – 2020

 - To sort 100 percent of waste for reuse

 - To reduce the amount of waste requiring disposal by 50 percent.

 - To expand performance for at least two companies in the group.

Operation Plans and Operations in 2019

 - Manage and sort waste types and dispose of waste based on the 3Rs principle.

 - Zero Waste to Landfill

Amount of recycled waste sent as RDF meets specified goals and increased from 2018 by 31.96 percent (1.16 tons). *Costs were 

reduced by 14,252.31 baht. 

Summary of Accumulated Recycled (RDF) (JAN-DEC 2019)

(ton)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2019 Target

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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Resource Utilization Management

 Operations adhered to the 3Rs principle to reduce effects from waste contamination in the environment. The Company campaigns 

to build awareness and specify waste reduction measures in the production process and in the office by indicating effects from wasteful 

use of resources, which creates large amounts of waste for disposal and burial in landfills, causing contamination in soil, water, plants and 

animals. The Company achieved the following:

 This was because the Company emphasized the policy to reduce waste generation in 2019.

1. Wastewater creation from washing boxes was reduced by using plastic liners under boxes and management of test equipment cleaning 

by the LAB/FT room.

2. Paper use was reduced significantly from policies and measures of the project to save paper by using application programs/

sending-recording data in electronic files/modifying part of files to save more paper.

REDUCE

REUSE

RECYCLE

- Reduced waste by 880.22 tons. 
– Reduced expenses by 1,771.80 baht (paper).
– Reduced expenses by 2,142,900 baht
  (wastewater + particles).)

- Reduced waste by 3.44 tons 
(ink pads/paper scraps/food scraps).

Reduced waste
by 22.42 tons

- Changed information from document form to 

   electronic files and use application programs in 14 

     departments (8 more departments joined since the 

        previous year).

n        - Container liner (1 box reduces 300 kg. of waste).

1. Treated water used in public utilities, restrooms 

  and used to clean containers.                                                                       

   2. Ink pads returned to seller for repacking.  

     3. Paper used on one side is reused to fill both sides. 

        4. Employees took food scraps to feed animals at home

1. Used PPEs (masks/boots/rubber gloves)/bags/ 

   plastic cups/test waste/medical gloves/used paper

    /cardboards are used to make RDF.

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

         gallons and old items.

   plastic cups/test waste/medical gloves/used paper

  and used to clean containers.                                                                       

        4. Employees took food scraps to feed animals at home

   electronic files and use application programs in 14 

     departments (8 more departments joined since the 

n        - Container liner (1 box reduces 300 kg. of waste).

Summary of Waste in 2019 Compared to 2018

2,000.00

0.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

8,193.63

2018 20192018 2019

5,904.84
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Greenhouse Gas Management 

 Operations of the Company’s group are also in response to the United Nations’ Sustainable Development Goal 7 on clean, 

reliable, sustainable and modern energy accessible to every person, Sustainable Development Goal 13 on urgent action to combat 

climate change and effects and Sustainable Development Goal 15 on use of land ecosystems. Recognizing this importance, the 

Company planned guidelines for managing climate change in the organization’s sustainable development policy as an operation framework 

to begin development of the following projects:

Invent and seek guidelines 

and methods to reduce resource 

and energy consumption 

including pollutant and 

greenhouse gas emissions.

Specify greenhouse gas 

emission goals, assess 

effects and risks from climate 

change and response 

methods.

Prevent, control and minimize 

effects on the environment, 

communities and society 

while operating the business 

to grow with security and 

sustainability.

- Invest in refused derived fuel 

production projects.

- Reduce energy consumption in 

office buildings.

- Carbon Footprint for Organization 

assessment project.

- Assess and manage risks and 

effects from natural disasters and 

climate change.

- Support innovations to increase 

production efficiency.

- Promote reduction of energy 

consumption in communities.

Reduce greenhouse gases 

from refuse derived fuel 

production.

- Greenhouse gas emission 

accounts.

- Greenhouse gas amounts 

less than or equal to 5 percent 

of greenhouse gas emissions 

from measurements in each 

year

Support communities to 

conserve and restore forests 

and ecosystems

Policy Lines Goals SDG GoalsWork Plans/Activities
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Guidelines and Methods for Reducing Resource and Energy Consumption to Reduce Greenhouse Gases

 In 2019, Better World Green Public Co., Ltd. joined Phase 8 of the project to expand results and promote organization carbon 

footprint preparation in the industrial sector in 2019 by focusing on calculating greenhouse gas emissions from the Company’s 

activities and operations along with considering guidelines in reducing overall greenhouse gas emissions at the national level.

  The aforementioned operations also support the world’s trend to reduce greenhouse gas emissions by promoting economic 

growth while maintaining benefits for the overall environment while supporting the United Nations Sustainable Development Goal 7 

on providing access to clean, reliable, sustainable and modern energy for every person

Greenhouse Gas Emission

Direct GHG Emissions

Energy Indirect  GHG Emissions

Other Indirect  GHG Emissions

63,184 tonnes of CO2eq/year

60,167 tonnes of CO2eq

3,017  tonnes of CO2eq

154,597 tonnes of CO2eq
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Participation

 The Company is fully aware of and dedicated to participation between nature and humans to provide a process of shared 

values. Executives and employees in the Company’s group dedicated and paid attention to managing the production process to 

have the highest efficiency in using energy and resources to maximum benefit. The Company supports the Company’s employees 

to know how to preserve the environment through projects and activities with participation from employees and surrounding 

communities by beginning from employees and communities around the Industrial Waste Management Center.

The Buffer Zone Project to plant 400 trees aims to filter pollution and reduce effects from pollution in the Company and surrounding 

communities such as problems from dust, odors and sound, etc. In addition, the project adds attractive scenery and green space to 

create shade for the Company. 

The 3Rs Excellence Project uses degraded and disused automobile tires from operations of Better World Green Public Co., Ltd. to make 

fences around gardens, improve scenery and increase green space for use as a relaxation area. The Company recognizes and considers 

degraded tire management for maximum cost-efficiency and effectiveness to reduce pollution from disposal and push for employees to 

pay attention to managing and solving environmental problems by cooperating.
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Determination in the Area of Safety and Occupational Health
 The Company considers employees’ work safety by arranging safe and hygienic environments in the workplace with safety 

for lives and properties of employees and the Company. In addition, the Company provides personal protective equipment and safe 

work methods to adjust environments to be suitable for work in order to improve quality of life and create quality production systems. 

However, employees must consider working with caution and maintain health because accidents may occur inside the factory as well 

as outside the factory. 

  The Company has an Occupational Health, Safety and Work Environment Committee which supports and cooperates in 

planning and solving unsafe situations in business facilities. In 2019, the Committee held 12 meetings to assess safety risks and the 

Committee’s performance in addition to providing training and instruction in various fields such as training in emergency preparation 

and response plans, regular inspections of work area conditions, training in basic firefighting courses and training in safety courses.

 

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

One employer’s representative acts

as the Chairman of the Committee.

Three representatives at the

supervisor level.

Four employee

representatives.

The Safety Committee is composed of the following

One occupational

safety staffer.
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Safety statistics in the Center show 362 working days without accidents causing work to stop.

Accident Risks

 Occupational health and safety of employees and business partners are given high priority by the Company and stakeholders. 

In addition, this topic may have caused effects on morale and encouragement of employees and business partners. In 2019, injury 

rates among employees and contractors declined continually with 36 accidents and 3 accidents caused employees to be injured 

to the point of stopping work.

Statistics of Work-related Accidents from January - December 2019 from Yearly Working Hour Statistics at 198,740 Working Hours
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Accident happened 365 Day
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Summary of Work Accidents Table

Information on Participation

in Training
Unit 2017 2018 2019

Staff working hours And regular contractors

Number of training

• No. of trainings in safety courses.

• No. of trainees in safety courses.

• Annual emergency fire drill.

Number of incidents

No. of persons injured from contractors’ work.

No. of accidents caused by contractors to the point of stopping work.

No. of deaths from contractors’ work.

Waste leakage from significant work processes.

Compliance with Environmental Laws

• Fines from operations not in compliance with environmental laws.

• No. of times of operations not in compliance with environmental laws.

hour

Time

Person

Time

Case

Case

Case

Time

Case

bath

Time

597,078

33

250

1

0

0

0

0

0

0

626,630

20

213

1

0

0

0

0

0

0

198,740

 

14

608

1

 

0

0

0

0

0

0
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Social and Community Management

Performance in 2019

   BWG is a primary industry in the area of Kaeng Khoi, Saraburi. Therefore, the Company recognizes the importance of business 

operations with responsibility to potential effects from decision-making and social and environmental activities in local communities 

with transparent and ethical work supporting sustainable development with consideration given to expectations of every stakeholder 

group, respect for the law and international principles and standards for organization-wide integration. Therefore, the Company prepared 

development projects to solve major significant problems of society concretely by including the community level in areas close to business 

facilities and communities in remote areas throughout the country to support economic, social and cultural changes that will be caused 

by the industrial sector’s expansion in the future.

 Community and social operations in the past year emphasized main strategies in three areas via operations in every dimension 

consisting of communication to build knowledge and understanding in project or power plant operations, community-quality of life 

development and participation in auditing operations to show transparency for every party to acknowledge.

Strong Community, Sustainable Organization

Needs/Expectations of Communities,

Society and the Organization

Risk

Communication and
Information Exchange

• Build Knowledge and Understanding

  of Project Operations in Activities.

• Hearings of Opinion

• Complaint Acceptance and 

  Management Process

• Performance Assessment.

• Local Employment/Procurement

• Occupational Development

• Education/Education Network 

  Development

• Public Health Development

• Environmental Impact Assessment

Community/Quality of Life
Development

Performance Audits

Building Shared Value Trust
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Communication and Public Relations to Create Knowledge and 
Understanding in the Service Process
  The Company continuously prioritizes creating knowledge and understanding on business operations and working in the 

Company’s processes to build confidence and trust among communities around the area with high likelihood of significant effects from 

work in order to live normally based on commitment to maintaining the environment and the highest safety. Thus, the Company’s group 

divided communication levels into the following two groups:

 1) Communication to Build the Community’s Understanding and Confidence Communication to build knowledge and understanding

in the Company’s operations for surrounding communities is important to build accurate understanding and reduce potential anxiety in 

communities regarding operations. In 2019, the Company had the following activities:

  These communication activities are a major part in helping communities, society and the Company access and understand 

one another, particularly by conducting studies, observations and visits of the Company’s operations that help communities and society 

see real work in the production process and environmental management while helping to create accurate knowledge and understanding 

for communities along with creating more confidence and trust.

1. Study and Observe Work

- Better Home Visits Project

- Ordinary public organizations 

study and observe work

2.Display of environment 

quality measurement results 

from agencies via confirmation 

letters.

3.Newsletters for community 

leaders.

4. Communication via media 

including online social media

5. Report of recommendations 

or complaints.

To expand the scope of 

knowledge and understanding 

in operations and build 

relationships and confidence 

in working.

To provide information for 

communities and show 

transparency in performance 

reports.

To allow communities to 

acknowledge major events of 

the Company’s operations.

To provide communication and 

advertisement for communities 

to access and communicate in 

two ways.

To hear opinions and anxiety 

from operations with potential 

effects on communities and 

the environment.

Students/Government 

Agencies/Shareholders

/Investors

Communities in a radius of no 

more than ten kilometers 

around the Industrial Waste 

management Center.

Community leaders and 

communities around project 

areas.

Community leaders and 

networks who participate in 

operations.

Communities or stakeholders 

in operations.

41 agencies and 985 employees 

focused on studying and 

observing work to adapt 

knowledge for use in the 

organization (education institutes, 

government agencies, etc.). 

Communities have more 

understanding and acknowl-

edgement of performance in 

the area of environment 

management.

Community leaders acknowl-

edge news and information 

and disseminate news to the 

community for general 

acknowledgement.

The Company and communi-

ties are able to communicate 

information on time with easier 

access.

Accept recommendations or 

complaints to make corrections, 

improvements and improve 

operations in order to continue 

to coexist with communities.

Activity/Method Target Group OutcomeObjective
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General   3 Agencies

Audit   335 Companies

Customers Who Visited  14 Companies

Before Using Services 

Customers Who   514 Companies

Observed Disposal  

Government Agencies 12 Agencies

Education Institutes 10 Universities

Shareholders/Investors 2 Agencies

/Banks  

The Company opened the home to visits from 3,423 persons and 890 companies.

Preparation of Communication Channels to Accept Recommendations and Complaints

  In cases where communities have anxiety concerning effects or complaints, communities are able to report complaints to 

the Company directly via telephone, suggestion boxes in front of power plants, email, letters or electronic channels such as SMS, LINE, 

community leaders or environment inspectors’ representatives in order to check problem issues. Staffers will go to the area to check 

and make corrections within 24 hours along with notifying the community and approving of correction results after work is complete.

  In 2019, the Company  environmental complaints from communities around the area in case of odors. The number of complaints 

about odors declined by ten percent from the number of complaints about odors in 2018.
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Complaint Acceptance Procedures

Problem-solving Measures and Guidelines in the Project to Prevent Effects from Odors

Procedures for Accepting External Complaints

Not Caused by the Company

Caused by the Company

 - Use wind direction data to manage spraying of deodorants.

 - Install effective odor suppression systems.

 - Emphasize on checking operations and covering current work areas.

 - Specify monitoring points and prepare odor testing plans (study data of past complaints).

 - Respond to complaints immediately when unusual events are discovered.

Complaint Acceptance Channels

Complaint Letters from Government Agencies/Complaint Letters

 from Communities to the Company/Telephones, Opinion 

Boxes/Letters/Email/LINE or Walk In/Direct Report at an 

Advertisement Center

Staffers at the Environment Academic Department Consider

Complaints and Conduct Preliminary Checks

เPresent to Executives for Consideration Reply Letter to Complainer

Follow-up on Correction 

Results

Assign Persons Responsible for

Correction

Report Correction

Resultsto Complainer

Store Notes
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Work Guidelines in Social and Community Development

  2) Communication Via Corporate Social Responsibility Activities

  Overall communication with society emphasizes promotion of knowledge and understanding about the Company’s work inserted 

via the Company’s activities for society.

Listen to reflections from communities in target areas 

to meet specific needs of each community on point.

Combine energy and capacity of business groups 

and promote employee participation in the BWG 

group, customers and service users to create 

sustainable value for society.

Build cooperation networks with allies who have 

special expertise to expand capacity for supporting 

communities and society.

Online Communication Via 

Social Media

Teach Children to Love 

Science Project

To disseminate performance in 

the area of the Company’s 

corporate social responsibility 

to build confidence in the 

organization’s performance 

and build good image.

To create awareness of 

environment conservation and 

develop capacity of children 

and youths through science 

education.

Interested persons/communi-

ties/overall society.

Children and youths from 

schools around the Center’s 

area.

Interested persons acknowl-

edge performance of the 

Company’s group, which builds 

reliability and good image for 

the organization.

Children and youths have more 

learning and awareness of 

environmental conservation 

and are able to benefit more 

from community sources.

Activity/Method Target Group OutcomeObjective
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SDG

Goals

Social and 

Environmental 

Indicators

Project or Activity 

Examples

Sustainable Development Goal 3

Access to necessary public 

utilities in life and access to 

medical services.

- No. of participants in health 

checkup projects.

- Reduce costs of health 

examination programs by 

reducing activity participants’ 

expenses in activities.

BWG Cares for the Elderly Project.

- BWG Returns Clear Water 

Homes to the Community Project

- BWG Supports Disabled and 

Disadvantaged Persons Project

- Better Group Happy Blood 

Donations Project, Year 2

Sustainable Development Goal 4

Provide a budget for children and 

youths in the area to have access 

to scientific education and learning.

- No. of schools, students and 

villagers in communities with 

infrastructure and public utilities 

modification.

- Employee participation to 

increase satisfaction toward work 

and build attachment to the 

organization

- Better Home Visits Project

- Teach Children to Love Science 

Project

- Send Children to Dreams Project

- Paint and Color Dreams Project

- Teach Children to Sort Waste 

Project.

SDGs  13 , 15

Supporting budgets and organizing 

activities for environmental quality 

development

Community and staff participation

- BUFFER ZONE Project

- 3R Excellent  Project

- Better returned clear water to the Chao 

Phraya River Project

Priorities Quality Education  (Environment and Ecosystem)
Health Promotion
(Public Health)
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Companies in the Group

Akkhie Prakarn Public Co., Ltd.  
 In 2019, the Company was able to provide services and dispose of industrial waste by incineration for a total amount of  95,165  

tons or a total service income of  417.21 million baht. The Company provided the following services to dispose of each type of industrial waste:

47,159

44,858

3,133

15

Solid

Amount (Tons) Remarks

Ratio of Industrial Waste Accepted Ratio of Industrial Waste Management

Liquid

Semi-liquid

solid

Gas

Graph of Comparison of Waste Accepted for Incineration (2017 – 2019)

Management Ratio

44.83 %

Renewable Fuel

36.82 %
Incinerated
18.01 %

Reused 

5000

10,000

2019 2018 2017

15,000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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Customers Divided by Region in 2019 

2.10%

4.13%

30%

60.33%

1.34%

2.10%

Northern Region 

Northeastern Region

Central Region

Eastern Region 

Western Region

Southern Region 
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Better Waste Care Co., Ltd.
 In 2019, the Company provided industrial waste disposal services for 678 customers. The Company provided services to 

dispose of a total of 32,576 tons of industrial waste or a total service income of 123.05  million baht. The Company provided services to 

dispose of the following industrial waste:

Graph of Service Income Compared between 2017 - 2019

146.09
145.16

123.05

(Unit : Ton)

2017 2018 2019

Graph Showing Comparison of Industrial Waste Accepted for Disposal (2017 - 2019)

Non-hazardous WasteHazardous Waste

1,000

0

2,000

2019 2018 2017

3,000

4,000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

  (Unit: Million baht)

18,68913,887
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Better World Transport Co., Ltd. 
 In 2019, provides transportation services and other income generation. Related to the company And companies in the 

total of 78,705 trips, representing a total revenue of 284.98 million baht, consisting of revenue from

Graph of Transport Rounds Compared between 2017 – 2019

BWG
Better World Green Public Co., Ltd.             

BWC
Better Waste Care Co., Ltd.

ETC
Earth Tech Environment Co., Ltd.

AKP
Akkhie Prakarn Co., Ltd.

Ordinary Customers

Other Income

262.10 million baht 0.16

1.65

1.06

18.32

1.69

78,705

70,855
81,954

Total : 284.98 million baht
Graph of Transport Rounds Compared between 2017 – 2019

2019 2018 2017

million baht

million baht
million baht

million baht million baht
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Earth Tech Environment Public Co., Ltd
 Earth Tech Environment Public Co., Ltd. engages in the business of a power plant that uses refused derived fuel as an electricity 

generator. The Company is located at Kaeng Khoi Industrial Estate, Kaeng Khoi, Saraburi, with a maximum installed electricity generation 

capacity of 9.4 megawatts. The Company generates and distributes electricity to PEA. In 2019, the electricity generation and distribution 

generated 65,605,621 KWh of electricity and sold 56,641,992 KWh of electricity.

Graph of Electricity Generation Data (kWh) of 2019

* Mar / Jul / Nov Stop maintenance as planned

** Jun / Oct. Change maintenance maintenance plan

Graph of Income from Service Provision Compared between 2017 - 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JAN 2019

FEB 2019

MAR 2019

APR 2019

MAY 2019

JUN 2019

JUL 2019

AUG 2019

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

Month

Total 65,605,621 56,641,992 9,197,700 300,170

6,335,360 

5,067,720 

3,666,378 

6,238,771 

6,472,053 

4,313,622 

5,857,143 

6,458,280 

5,856,167 

4,160,807 

5,584,580 

5,594,740 

Electricity 

Generated (kWh)

5,494,104

4,316,736

3,178,144

5,408,956

5,613,341

3,737,611

5,107,432

5,611,671

5,036,154

3,558,003

4,765,478

4,814,362

Electricity

Sold (kWh)

841,681

751,001

597,119

829,836

858,734

639,318

772,460

847,121

820,026

602,804

819,405

818,195

Used in the

Factory (kWh)

418

  -

114,724

  -

  -

65,533

23,492

500

  -

56,979

  -

38,524

Electricity Import 

(kWh)

No.

232.90

277.41
282.51

2017 2018 2019

  (Unit: Million baht)
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Graph showing electricity production (KWh) for the year 2019.

 Income from electricity generation and distribution in 2019 amounted to a total of 328,965,570.30 baht (Three hundred twenty-eight 

million nine hundred and sixty-five thousand Five hundred and seventy million baht thirty-three satang) according to the following information:

JAN 2019

FEB 2019

MAR 2019

APR 2019

MAY 2019

JUN 2019

JUL 2019

AUG 2019

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

JAN 2019

FEB 2019

MAR 2019

APR 2019

MAY 2019

JUN 2019

JUL 2019

AUG 2019

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

FEB 2019

MAR 2019

APR 2019

MAY 2019

JUN 2019

JUL 2019

AUG 2019

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

JAN 2020

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5,479,737

4,305,549

3,175,571

5,401,461

5,602,627

3,734,783

5,097,030

5,606,833

5,023,039

3,652,318

4,687,821

4,811,937

31,860,834.84

25,033,753.55

18,463,722.47

31,405,714.69

32,575,354.17

21,715,148.80

29,635,661.53

32,599,809.11

29,205,455.66

21,235,672.55

27,256,397.64

27,978,045.30

Total Income from Electricity Sales  328,965,570.30

Date / Month / Year
COD (MW)

Electricity Sale Volume 

(Unit)
Net Total (Baht)

Month Previous Unit Note Current Unit Note

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

Electricity Generated (kWh) Electricity Sold (kWh) Used in the Factory (kWh) Electricity Import (kWh)

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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conclude

 Income received from electricity production and distribution for the year 2018 in the total of 340,611,212.31 baht.

 Income received from the production and distribution of electricity for the year 2019 in a total of 328,965,570.30 baht.

2018 2019

35,000,000

40,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

Comparative income graph 2018 - 2019

Recovery House Co., Ltd. (RH)
 Recovery House Co., Ltd. (RH), a company in the group of Earth Tech Environment Public Co., Ltd. (ETC), operates in the 

project to generate and distribute electricity from industrial waste with a generation capacity of 7.0 megawatts. The project is located 

in the Saharattana Nakhon Industrial Estate, Bang Phra Khru, Nakhon Luang, Phra Nakhon Sri Ayutthaya. In the electricity purchase-sale 

contract, the Company’s commercial operation date (COD) for starting electricity distribution to the Provincial Electricity Authority was 

24 September 2019. The project generated 11,015,253 KWh of electricity and distributed 10,131,851 KWh of electricity in 2019.

Graph of Electricity Generation Data (kWh) of 2019

1

2

3

4

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

Month

Total

3,253,639

4,103,882

3,657,732

Electricity

Generated (kWh)

739,733

2,775,480

3,478,232

3,138,406

Electricity

Sold (kWh)

549,621

641,944

577,385

Used in the

Factory (kWh)

-

76,080.00

16,440.00

58,800.00

Electricity Import 

(kWh)
No.

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

11,015,253.00 10,131,851 1,768,950 151,320
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 Income from electricity generation and distribution in 2019 amounted to a total of  67,261,577.11 baht ( Sixty-seven million,

two hundred and sixty-one thousand Five hundred and seventy-seven baht eleven satang) according to the following information:

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

SEP 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

OCT 2019

NOV 2019

DEC 2019

JAN 2020

5.5

5.5

5.5

5.5

645,799

2,720,676

3,426,371

3,077,805

4,708,714.89

19,837,267.64

24,982,702.30

22,441,202.67

Total Income from Electricity Sales  67,261,577.11

Date / Month / Year

 Income from electricity generation and distribution in 2019 amounted to a total of 57,860.22 baht ( Fifty seven thousand eight 

hundred sixty baht twenty two satang) according to the following information:

1 JAN 2020 3 8,491 57,860.22

Total Income from Electricity Sales       57,860.22

Ava Grand Energy Co., Ltd. (AVA)
 Ava Grand Energy Co., Ltd. (AVA), a company in the group of Earth Tech Environment Public Co., Ltd. (ETC), operates 

in the project to generate and distribute electricity from industrial waste with a generation capacity of 4.0 megawatts. The project 

is located in the Lower Northern Industrial Estate, Nong Lum, Vajira Baramee, Pichit. In the electricity purchase-sale contract, the 

Company’s commercial operation date (COD) for starting electricity distribution to the Provincial Electricity Authority was 25 December 

2019. The project generated 10,474.00 KWh of electricity and distributed 8,491.00 KWh of electricity in 2019.

Graph of Electricity Generation Data (kWh) of 2019

1 DEC 2019 10,474,00 8491.00 19,083 17,100.00

COD (MW)
Electricity Sale Volume 

(Unit)
Net Total (Baht)

Month Previous Unit Note Current Unit Note

Month
Electricity

Generated (kWh)

Electricity

Sold (kWh)

Used in the

Factory (kWh)

Electricity Import 

(kWh)
No.

Date / Month / Year
COD (MW)

Electricity Sale Volume 

(Unit)
Net Total (Baht)

Month Previous Unit Note Current Unit Note

DEC 2019 25 DEC 2019
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Awards and Success 2019
• The organization’s carbon footprint project in the industrial sector to reduce greenhouse gas emissions.

• The 5th consecutive Thailand Sustainability Investment Award of 2019 from the Stock Exchange of Thailand as a registered company 

  with outstanding business operations and consideration given to environmental, social and corporate governance balance.

• The Green Industry Certificate, Level 3, Green System, for systematic environmental management, monitoring of assessments and  

  reviews for continual development (Factory License No: Jor. 3-101-2/40 Sor. Bor.).

• The Green Industry Certificate, Level 3, Green System, for systematic environmental management, monitoring of assessments and 

  reviews for continual development (Factory License No: 3-106-8/49 Sor. Bor.).

• Certificate of Alliance in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

• The CSR-DIW Continuous Award 2019 for Corporate Social Responsibility Standards from the Federation of Thai Industries.

• The 5th consecutive ESG100 Certificate of 2019 as a registered company with outstanding business operations in the environmental, 

  social and governance aspects (ESG) from the Thaipat Institute.

• The Renewable Energy Deal of the Year Thailand by the Asset Award.

• The Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) in Green Leadership “Green Energy from Industrial Waste” as an organization 

  with outstanding business operations in the area of responsibility to society, communities and the environment.

• Excellent CG Scoring in the Corporate Governance Report (CGR) of 2019 for the fifth consecutive year.

• Outstanding Results from Quality Assessment of the Annual General Meeting (AGM) to Protect Investors’ Rights by the Thai Investors 

  Association

• The Gold Medal for Industrial Waste Management Plant Standards for Solid Mixed Fuel Production Activities

• Sustainability Disclosure Recognition Honorary Award for presenting sustainability data in all dimensions including the environmental, 

social and governance aspects.

“Excellent”“Excellent” “Very Good”“Very Good”
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The Company’s Shareholder Structure  ** As of  31 December 2019

“BWG” Better World Green Public

Company Limited  “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 Company

Limited. “BWT”

Operates as a representative in procuring 
industrial waste into the process to create energy 
and operates business management and manage 
industrial waste in the category of waste water. 

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 
electricity.

Paid-Up Capital
1,000,000

Paid-Up Capital
820,000,000

Earth Tech Environment

Company Limited. “ETC”.

Ling 88 Power Co.,Ltd. “Ling88”

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

Recovery House Company Limited.  “RH”

Operate in production and sale of electricity current

from industrial waste. And the rental of buildings and

land for factory operators.

บร�ษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด

“ AVA ”
ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

Sirilapha  Power Company Limited. “SIRI”

Operate in production and sale of electricity

current from industrial waste. 

Earth Engineer And Construction

Company Limited.  “EEC”

Engineering Design and Construction Services

Akkhie Prakarn Public Company

Limited. “AKP”

Better Me Company Limited

“BME”

Be Green Development

Company Limited “Be Green”

Registered Capital
1,184,014,248.75

Paid-Up Capital
958,029,725

Registered Capital
150,000,000

Paid-Up Capital
150,000,000

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

Paid-Up Capital
1,120,000,000

Better Waste Care Company
Limited. “BWC”

Registered Capital
50,000,000

Paid-Up Capital
12,500,000

Registered Capital
10,000,000

Paid-Up Capital
10,000,000
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Securities and Shareholders
Registered and Paid-up Capitals 

 Detail if the registered capital as of December 30th,2019  was shown below.

Capital Detail

Registered Capital : 1,184,014,248.75  bath

Paid up Capital :            958,029,725.00   bath

Par Value  :                         0.25   bath per share

 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. In the year 2019, BWG-W4 

warrants have expired and are listed on the Stock Exchange of Thailand. Since 25th, May 2019, with the exercise details as follows

Issuance of other securities

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mr.Suwat                Luengviriya

Mr.Komol               Jungrungreangkit

BBHISL NOMINEES LIMITED 

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

BBHISL NOMINEES LIMITED

N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARK ETS

SMALL CAP FUND, LLC

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

BBHISL NOMINEES LIMITED

Ms.Daranee            Attanandana

Mr.Titipong            Jentaveepornkul

Top 10 Total

Shareholders Others

Grand Total

Top 10 Major ShareholdersNO

4.78

3.27

2.94

2.30

2.26

2.16

2.09

1.57

1.57

1.54

24.47

75.53

100.00

183,150,000

125,300,400

112,643,700

88,000,000

86,684,200

82,837,953

80,214,100

60,119,000

60,000,000

58,900,000

937,849,353

2,894,269,547

3,832,118,900

รอยละNumber of Shares

Shares Detail Common Stock

Listed Share  : 4,736,056,995.00   Shares

Paid-up Stock  : 3,832,118,900.00  Shares

Voting Right Ratio  : 1 share with 1 vote

As of December 30th,2019 the first ten major shareholders are as follows
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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

2,027.73

753.15

253.17

37.14%

12.37%

5,964.23

2,259.58

3,704.66

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

1,046.13

724.86

108.80

1,879.79

25.26

1,905.05

54.91%

38.05%

5.71%

98.67%

1.33%

100.00%

55.65%

34.38%

9.41%

99.44%

0.56%

100.00%

2017

Value Percentage Value Percentage Value Percentage

2017 2018 2019

2,456.37

807.09

233.99

32.86%

9.47%

6,814.24

2,937.40

3,876.84

2018

1,879.78

425.10

(20.63)

22.61%

(1.08)%

7,356.42

3,759.45

3,596.97

2019

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 income,

(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 services 

and construction

Other revenue * 

Total Revenue

290 Annual Report 2019



Industrial Waste Management Service Trends in 2020
 Regarding the trend of industrial sector in 2020, Thai economy is still slowing down in the production and export sectors although 

the government has many policies on investment promotion. This is also the positive factor that will cause more investments in Thailand in 

the future. However, Thai industrial sector still needs to adjust according to the country's development guidelines or Industry 4.0 so that 

readiness will increase to efficiently cope with the global competitiveness. In the meantime, it also needs to focus on the environment and 

community which is considered as the key of the promotion of industrial sector’s direction. 

 As for the action plan in 2020, this year the Department of Industrial Works focuses on 4 master plans, consisting of the 

implementation of environmental protection policies and suppression of entrepreneurs committing offences relating to environmental 

problems, development of laws and digital systems for driving Thai industry to Industry 4.0, promotion of industrial sectors for development 

of  competitiveness and sustainable business growth, and promotion of industrial sectors for development of  competitiveness and 

sustainable business growth, which greatly correspond with the Company's guidelines.

 Regarding wastes, it is still a major problem of the nation in terms of the management of existing domestic wastes, imported 

wastes, and emerging industrial wastes. Ban on plastic bag usage is a good starting point but it is just the beginning of all waste problem 

solutions, such as the draft of Electrical Appliance and Electronic Equipment Waste Management Act that has not been implemented yet, 

the self-declaration of entrepreneurs and third party supervision, transfer of missions on factory supervision to local agencies, the 

reduction of the role on factory inspection of the Ministry of Industry, the cancellation of the factory license renewal process possibly 

affecting the control of recycling and landfill businesses to comply with laws, the Department of Foreign Trade’s notification on the ban on 

electronic waste import, the management of existing accumulated wastes from production and import, as well as government measures 

on waste management caused by EEC, etc. The Company will further follow up these matters closely.

 However, in 2020, the trends of the industrial sector should grow more due to the driving of various projects, such as green 

industry project and water management projects in the major river basins. The first project is to promote industrial factories nationwide to 

become the green industry. Initially, Industrial Environment Technology Promotion Division is assigned to coordinate with the provincial 

industry office closely. Groups are divided into the group with dense industrial factories, the group of industrial factories in potential areas 

for growth of industrial sector, and the group of areas in the Eastern Special Development Zone (EEC). The latter project starts from the 

Chao Phraya River Basin and U-Tapao Canal which will be extended to 25 major river basins. Plus, there are other projects that will help 

promote an investment climate to stimulate investment and must be environmentally-friendly investments.

 With the outbreak of Coronavirus 2019 (COVID-19), the growth of the industrial sector is likely to be delayed. The impact of this 

disease has a direct impact on the economy. It can be predicted that the overall consumption should be reduced significantly. Especially 

those that are not needed or superfluous On the contrary, there should be some industries that grow rapidly. Including the management of 

infectious waste Or hospital waste, which is something that must be monitored closely following.
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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 the year 2019, the company held a meeting and analyzed the important risk factors that may affect the business operations. 

Which is in line with sustainable development issues as follows : 

1. 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.  

 - Ongoing activities for society and the environment. In 2019, 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 2019 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

 - In the year 2019, Better World Green Public Company Limited is a part of the expansion project. Promoting the production  

   of carbon footprint Of organizations in the industrial sector, Phase 8, year 2019, with the focus on being able to calculate  

   the greenhouse gas emissions from the company's operating activities And consider ways to reduce greenhouse gas emissions  

   at the national level as a whole

 - In the year 2019, Better World Green Public Company Limited uses unused tires from the operation of Better World Green  

   Public Company Limited in order to make a fence around the garden. Improve the scenery Increase the green area and can be  

   used as a recreation area Under the project "3R Excellence", with awareness and consideration of tire management to make  

   it worthwhile and most effective Reduce pollution from destruction Encourage employees to pay attention and manage   

   environmental problems with participation
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2. Risk Social and corporate governance

 2.1 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.

  2.1.1   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.

  2.1.2 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 place policy 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.

  2.1.3 Risks from Competition

  Increased investment interest in waste disposal service providers can have impact on the 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.

 In addition, in the year 2019, the company received the Green Industry Certificate Level 3, Green System from the Ministry 

of Industry. As a systematic environmental management With evaluation tracking And review for continuous development.

 2.2 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.

 

293รายงานประจำป 2562



      2.2.1 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 positions in 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.

  2.2.2 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&ISO 45001: 2018).

  - 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.

  - 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.

  2.2.3 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 land filled.

  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.

  2.2.4 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 land filling 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:
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  - 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.

  2.2.5. 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 appropriate level.

  - Providing effective internal control.

  - 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.

 The company Conducting business with transparency Adhere to the principles of good corporate governance and support 

anti-corruption in all forms by participating in the Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) project. 

Received an extension of certification for the second year on 21 May 2019 in order to show the intention and determination to fight 

against all forms of corruption.

 2.3 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.

  2.3.1 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 financial institutions.
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 Due to realization of the aforementioned risks, the Company has set measures to manage risks as follows:

  - 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.

  2.3.2 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.

  2.3.3 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.

 2.4 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.

  2.4.1 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.

  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.

  - 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.

  2.4.2 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 

Disposal of Wastes and Discarded Materials of B.E. 2548 (2005 A.D.)
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  2.4.3 Risk of Legal Disputes

  • 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 Baht 52.04 million and the  

    Company has recorded provision for loss from litigation in the financial statements year 2018. However, the Company  

    appealed to the court on October 16, 2019.

  • 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 September 24, 2019, the Company entered into a compromise agreement with the court.  

    The Company has provided assistance to the plaintiffs in the amount of Baht 20,000 per person for a total of Baht  

    400,000 (It is not considered as a debt settlement under the plaintiff's complaint), and the Company has already  

    paid on October 15, 2019. As a result, this case was terminated in every court.

  • On July 22, 2019, a person filed a lawsuit against a subsidiary company by accusing an employee of the subsidiary  

    company driving a car through the front of him car in a short distance, cause to injury and damage, the total amount  

    is Baht 922,677. The court has set the date for mediation and / or settlement on December 3, 2019. The legal counsel  

    of the Company has expressed the opinion that the subsidiary does not have to be responsible for damages as  

    claimed by the plaintiff because the subsidiary company has the car insurance and the insured amount is enough  

    to compensate for the damage.

3. 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.

 3.1 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.

 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).

 - Insurance to cover possible damage.
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 3.2  Risk of changing  Digital technology

 Digital technology has played a big role in daily life and technology business operations in delivering results that affect The 

old business model and marketing channels to the point that the loss of competitiveness

 The company has set up to monitor and analyze the trend of technological changes for the development and improvement of 

operational procedures in order to increase competitiveness and response to customer needs. Emerging technologies used in the production 

process

 Known in the year 2019 with the study and development of new technologies that occur in the production process. "Storage 

Technology" (Refuse Derived Fuel - RDF) is suitable for learning the learning skills to develop electronic communication systems. 

Customer demand (Customer needs) and the information you need more quickly

 With advances in technology that are developing rapidly and continuously, there may be security risks in information systems 

or from various technological disasters that may occur due to system damage or from Boring feelings for maintaining bad people's 

information Establishing rules and regulations regarding the use of information technology as a framework for the prevention and management 

of information security in all areas for executives and employees at all levels. To prevent data transmission-via mobile devices and health 

insurance Of information in important work systems including internal communication to prevent damage occurring in information technology 

systems (emergency plans) so that technology systems Data can be continuously processed efficiently.
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Good Corporate
Governance



 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 2019, these portfolios were as follows.

Securities Holdings of the Directors and 

Executives of the Year 2019

Name Year-end 2018 Year-end 2019 Up (Down)

1. Dr. Vicharn                 Vithayasai

    their spouses and minor children

2. Mr. Akrawit                Khankaew

    their spouses and minor children

3. Dr. Thamnoon             Ananthothai   

    their spouses and minor children

4. Assist.Prof.Boonyabaramee Sawangwong,Ph.D.

    their spouses and minor children

5. Mrs.Nartruidee          Thammawon

    their spouses and minor children

6. Mr. Suwat                   Luengviriya

    their spouses and minor children

7. Mr. Voradit                  Thanapatra

    their spouses and minor children

8. Mr. Suthat                  Boonya-Udomsart

    their spouses and minor children

9. Miss.Nattaphan           Luengviriya

    their spouses and minor children

10. Miss. kamala             Luengviriya   

    their spouses and minor children

11. Miss.Charuwan         Phochaeng

    their spouses and minor children

12. Mrs. Pornpen            Paoratchatapiboon

    their spouses and minor children

2,500,000

1,250,000

2,827,644

1,250,000

1,250,000

183,150,000

24,300,000

1,250,000

1,000,000

-

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

3.Dr.Thamnoon          Ananthothai

4. Dr.Boonyabaramee  Sawangwong

5. Mrs. Natruidee       Thammawan 

6. Mr. Suwat             Luengviriya

7. Dr.Voradit             Thanapatra

8. Mr.Suthat             Boonya-Udomsart

9. Miss Nattaphan      Luengviriya

- Chairman of the Board 

- Vice Chairman of Board  

- Independent Director 

- Independent Director 

- Independent Director

- Director

- Director 

- Director 

- Director 

17th, March 2005

11th,  August 2005

30th, June 2007

17th, March 2005

17th, March 2005

17th, March 2005

11th,  August 2005

5th, September 2006

11th,  August 2018

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, 2019 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.

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ

บร�หารความเสี่ยง

Board of Directors

Audit Committee

Internal Audit

Executive Committee

Chief Executive Officer

and Managing Director

Office of the President

Accounting and Financial Operation 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

With Miss Siriphorn   Suasakul   as the Company secretary of the Boand

The list of the Board of Directors is as follows: ( As of 31st December 2019 )
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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.

Definition

 Executive Directors: 

 The directors who hold a position in the management and are involved in the day-to-day operations of the organization. 

 Non-Executive Directors: 

 The directors who do not hold a position in the management, and are not involved in the day-to-day operations of the organization, 

may or may not be an independent director. 

 Independent Directors: 

 Independent  or  outside directors who are not engaged in the day-to-day management of the organization and are not major 

shareholders. Furthermore, independent directors must have no such connection with a major shareholder, group of major shareholders, 

or other stakeholders.

Position in Sub-Committees

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.

 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 office the longest will leave that office in subsequent

years and directors already released from office may be reelected.

Name List
Audit

Committee
Recruitment &

Wage Sub-Committee
Risk Management
Sub-Committee

Corporate Governance and
Social Responsibility

Committee. (CG&CSR)

1. Dr.Vicharn              Vithayasai

2. Mr.Akarawit            Khankaew

3. Dr.Thamnoon          Ananthothai

4. Dr.Boonyabaramee   Sawangwong

5. Mrs.Natruidee         Thammawan 

6. Mr. Suwat             Luengviriya

7. Dr.Voradit             Thanapatra

8. Mr.Suthat             Boonya-Udomsart

9. Miss.Nattaphan       Luengviriya

-

Chairman

Committee

Committee

-

-

-

-

-

Committee

Chairman

Committee

-

-

-

Committee

-

Chairman

-

Committee

Committee

-

Committee

-

Committee

-

-

Chairman

Committee

-

Committee

Committee

-

-

-
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 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 2019, 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. Is a person who has the ability to conduct business  with honesty.

 2. Have enough time to devote knowledge Ability and perform duties for the company.

 3. Serves as the chairman of meetings  of  the company’s board of directors and  shareholders. 

 4. Independent directors must have independence qualification according to the SET announcement of Thailand subject  

qualifications and scope of  work of the audit committee. 

 5. Have knowledge, ability and experience, at least one of the areas that are important for the Board of Directors.

 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.

 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.
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 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.

 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 togetherwith 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

304 Annual Report 2019



 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 conflict of interest, including connected transaction, and concentrate on significant 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.

  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 significant 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 benefits
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  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 Lawyer 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.

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.
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 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: 42  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.

 -  Board Reporting Program (BRP 28/2019)

 -  Company Reporting Program (CRP 25/2019)

 - 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

 2018 - Present Company Secretary Better World Green Public Company Limited

 2008 - Present Internal Auditing Manager. Better World Green Public Company Limited 

 2007 - 2008 Internal  Auditing Manager.

TEKA Construction Company Limited

Shareholder Equity      :  -None-

Family Relationships with Directors and Executives   :  -None-

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 responsibilities 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
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 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 2019, the Company was assessed the quality of Annual General Meeting (AGM) of shareholders  by Thai Investors 

Association in the level of “Very good”. In addition, the assessment result of good registered corporate governance report is in the level 

of “Excellent”. However, 

 

 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

 The Board of Directors has appointed 4 sub-committees to assist in the supervision of the company's business as follows: 

  3.1. 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 2019, there were 4 audit committee meetings and the following details were in the consideration:

 1. Considering of  the financial statements and consolidated financial statements of the company and its subsidiaries.

 2. Consider and nominate auditors  and remuneration.

 3. Internal Control and Internal  Audit and Anti-Corruption.

 4. Related transactions or transactions with potential conflicts of interest.

 5. Consideration of reviews of  various topics based on specifications and regulations.

The Audit Committee at 31st, December 2019 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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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 office 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 financial 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.

 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.
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 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 Office 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.

 3.2. 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. The committee must have at least one person with expertise in risk management.

 in 2019 Risk management subcommittee has totally 2 meeting which consider about the following topics:

 1. Review policy And the risk framework To ensure that Risk management and internal management are efficient and effective. 

Or able to manage the risk levels down to an acceptable level

 2. Consider the significant risks of the organization as disclosed in the annual report. Especially the risks associated with "ESG" 

(Environmental), Social and Corporate Governance issues. (Governance) is an important foundation for driving the organization to achieve 

sustainable goals.

The Risk Management Sub-committee comprises at  31st, December 2019  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

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.
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 3.3. 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 sufficient time to work regardless of gender, 

nationality, religion, professional skill and other specific 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 sufficient time for benefits in the 

company’s business operations. Furthermore, recruitment also considers any shortage of necessary skills to specify desired qualifications 

for directors, including suitable qualifications consistent with director components and structures based on the company’s business 

strategies. Furthermore, the Board of Directors specified official 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.

 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 specified by the company with transparent processes to build confidence among shareholders.
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 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 financial performance and the long 

term operational strategies, Executives development, and also considering the business expansion and the growth profit 

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.

 In the year 2019, the Nomination and  Compensation Committee There  were 2 meetings in total, which were  considered  

In various matters as follows

 1. Considering, finding and presenting name of qualified person who is suitable to be a member of Board Company, and other 

subcommittees of the company such as Audit committee, Risk management subcommittees, Recruitment & Wage Sub-committee and 

Corporate Governance And social and environmental responsibility Sub-committee  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.

 3. Review the Charter of the Nomination and Remuneration Subcommittee To scrutinize various matters According to the roles 

and responsibilities for the most benefit Including self-assessment for both faculty and individual basis in accordance with the assessment 

form set by the Stock Exchange of Thailand.

 4. Reviewing the succession plan of the Chairman of the Executive Committee Managing Director And the company's management 

In order to proceed smoothly in that position Effective And reduce the risk of No successors

By the Recruitment and Remuneration Sub-Committee as of 31st, December 2019, consisting of 4 members, consisting of

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) Assess the performance of the Nomination and Remuneration Subcommittee and report to the Board of Directors 

for the year.

 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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 3.4. Corporate Governance and Social Responsibility Committee. (CG&CSR)

 Subcommittee on Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. To oversee operations Good Corporate Governance 

Business ethics Sustainability management and operations on the care of society, communities and the environment. At present, the 

Corporate Governance Subcommittee It consists of more than half of independent directors and the chairman of the Corporate Governance 

Subcommittee, Good Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility. Is an independent director which there are 4 directors.

 In the year 2019 has fulfilled duties. And responsibilities as assigned by the Board of Directors and in accordance with the charter 

of the Corporate Governance Subcommittee and Social and Environmental Responsibility. In accordance with the regulations of the Stock 

Exchange of Thailand by the Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility Subcommittee. There were 2 meetings 

which were considered. In various matters as follows

 1. Considering and approving the implementation of policies, strategies, operation plans Good Corporate Governance And 

corporate social and environmental responsibility By focusing on the promotion and development of the quality of community life, youth 

capacity development And encourage employees to participate in making social benefits through various projects.

 2. Review and review the policy and procedures for good corporate governance. Corporate social and environmental responsibility 

In accordance with good corporate governance practices And a report summarizing the results of good corporate governance Corporate 

social and environmental responsibility

 

 The Corporate Governance and Social Responsibility Committee at  31st, December 2019  four members as follows:

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. 

First-Last Name

The Committee’s scope, authority, duties and responsibilities are as follows:

 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.

 5. 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.

 6. To perform any other duties related to good corporate governance and corporate social responsibility as assigned by 

the Board of Directors.

 7. To disclose information regarding the company’s good corporate governance and corporate social responsibility to 

stakeholders and the public.
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Meeting of the Board of Directors

 1. The Board of Directors’ Meeting is held once every quarter on a normal basis. Directors must regularly attend the Board 

of Directors’ Meetings to be informed of and jointly make decisions on the Company’s business operations. and the dates of the Board

of Directors’ Meetings are predetermined one year in advance and present to the board meeting for acknowledgment at the meeting 

However, additional meetings may be called if there are special matters that require the Board’s approval or urgent matters that require 

the Board’s consideration

 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 eep 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 date and for the board of directors to 

thoughtfully consider it and provide the opportunity for a full and open discussion.

 7. At times, some senior executives may join in the meeting to provide directly related additional information.

 8.In every meeting, the management had been asked on questions raised by directors. The directors exercised careful, 

independent and transparent judgment with fair consideration for the interests of shareholders and stakeholders. Directors with vested 

interests in the matter under consideration must leave the meeting during consideration of that matter. The Chairman also provided 

sufficient time for directors to discuss problems and possible solutions. Management related to the presented agenda item were invited 

to the meeting to provide additional details and answer questions, which also is a good opportunity for the management to get to know 

the high-level executives for further job-handover.

 9. All the Board of Directors is considered a duty to attend every meeting of the Board of Directors except for necessary 

reasons.

 10. Resolution of each agenda item is passed by a majority. One director has one vote.  A director who has a financial 

or personnal 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.

  11. The Company has assigned theminimumquorum. The Board ofDirectorsFor the resolution ofthe Board ofDirectorsat 

least 2 out of 3 of its members.

 12. In 2019, a total of 5 Board of Directors’ Meetings were held which was appropriate for the duties and responsibilities of 

the Board and the operations of the Company .In addition, there was one Non-Executive Directors Meeting .To exchange opinions 

and consider issues related to the Company’s business and issues in the Company’s interests.
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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.

 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

Name Directors
Audit

Committee

Risk management

subcommittees

Nomination

Committee

and Remuneration

Committee

Corporate Governance and

Social Responsibility 

Committee. (CG&CSR)

AGM 2019 EGM 1/2019

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. Dr.Voradit          Thanapatra

8. Mr. Suthat    Boonya-Udomsart

9. Miss Nattaphan   Luengviriya

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

-

-

4/4

4/4

4/4

-

-

-

-

2/2

-

2/2

2/2

-

2/2

-

2/2

-

-

2/2

2/2

2/2

-

-

-

2/2

-

-

2/2

2/2

-

2/2

2/2

-

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Number of Meeting Attendances

 In the year 2019 of Directors meetings and all Sub-Committee meetings
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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 2019 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

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 the year 2019, the Directors ( Miss.Nattaphan  Luengviriya) participated in the training. Director Certification Program 

(DCP 271/62)  of  IOD,  and Training  in Young Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future ( 7/2019)  of Thailand 

Energy Academy  and  trained in  Investor Relations Fundamental Course (2/2019) of  the Stock Exchange of Thailand. And seminars 

on various courses of the Stock Exchange of Thailand And the Office of the Securities and Exchange Commission And other departments held

Orientation of 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
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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 

benefits, transfers, and termination of company employees.

 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 significant assets belonging 

to the company or the company’s subsidiaries in order to correspond with the specifications of the Stock Exchange of Thailand, the 

board of directors over stocks and stock exchanges or laws associated with the company’s business.

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

  Business operation framework (laws, rules and regulations).

  Performance and activity information. 

  Main projects.

  Corporate and business development.

  Good corporate governance.

  Corporate social responsibility (CSR)

4. Executive Board of Directors

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

 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.

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.

5. Executives
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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.

6. Recruitment for Directors and Executives

 6.1.  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.

  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 first 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.
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  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.

 6.2. 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. Does not have or has ever had a business relationship with the company, parent company, subsidiary company,associated 

company, major shareholder Or the controlling person of the company In a manner that may obstruct his independent judgment

 5. Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinions with regard to the company's 

business affairs.

 In addition, at least one independent director holding the position of auditing director must be an individual with sufficient 

knowledge and experience in the field of accounting or finance to be able to perform the duty of reconciling financial budget credibility. 

Also, the Sub-committee on Nomination and Remuneration Consideration will decide upon other qualifications, 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.
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 6.3. 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 five 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. 

 6.4. 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.

 6.5 Corporate Governance And social and environmental responsibility Sub-committee. (CG&CSR)

 Board of directors Appointed the Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility Sub-Committee (CG & 

CSR) consisting of not more than 4 directors. The Chairman of the Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility 

Committee (CG & CSR) must be Independent Director. The Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility Subcommittee 

(CG & CSR) has an operational agenda. According to the agenda of the Board of Directors and is scheduled to meet at least 2 times a year. 

The quorum of the Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility Committee (CG & CSR) must consist of not less than 

3 people attending the meeting.

 6.6. 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.

 6.7. 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 fields of work.

7. 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.
 7.1 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 findings 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:
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  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 2019  was set at no more than 3,500,000 baht (three million and five 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:

 7.2 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.

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. Miss Nattaphan         Luengviriya

Total

80,000

40,000

120,000

80,000

80,000

40,000

40,000

40,000

40,000

560,000

636,363.64

477,272.73

477,272.73

318,181.82

318,181.82

318,181.82

318,181.82

318,181.82

318,181.82

3,500,000.00

716,364

517,273

597,273

398,182

398,182

358,182

358,182

358,182

358,182

4,060,000

Remuneration Description
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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 Plc. and Subsidiary  BWT means Better World Transport Co., Ltd.,  EEC means Earth Engineer  

           and Construction Co., Ltd.

 Executive remuneration 2019 is the total amount 16,616,760 Bath

8. 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 2019, 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  1,023 People Divided into company employees, number of 416  

people And employees of the subsidiary company 607 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 Amount (baht)

Salary

Bonus

Retirement Fund

Total

2019 Amount (baht)

BWG AKP BWT

BWC BME ETC & Subsidiary

416 176 181

23 59 168

14,070,200

1,087,650

685,584

15,843,434

15,871,200

-

745,560

16,616,760
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 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, financial support in 

case of death, financial assistance on baby delivery and provident fund, for example. Criteria for benefit offering are based on the related 

regulations and order. For Provident fund, the objectives are mainly to promote savings and enhancing financial security for its employees 

both in short and long term retirement

Personnel remuneration (salary and bonus) 2017-2019 (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.

 The Company places importance on training and development which allows employees to enhance their knowledge and 

abilities in the performance of their duties. In 2019, the Company set out development plans appropriate for employees at various levels, 

covering managerial & leadership skills as well as professional skills. Trainings were facilitated by experienced and knowledgeable 

internal trainers as well as by outside experts. With a total of  590.10  training hours / year

Description 2017 2018 2019

Total Salary

Total Bonus

Grant-In-Aids and Provident Fund

Total

84,743,412

7,781,177

2,723,625

95,248,214

81,110,695

6,613,092

2,097,933

89,821,720

86,243,485

-

2,174,531

88,418,016
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Good 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 conflicts 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 2019:

  • Received a quality rating of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders at the level of  99.00 percent 

from the quality of the AGM Assessment Program of the Thai Investor Association

  • “Excellent” for the Corporate Governance Report 2019 (CGR 2019) of Thai Listed Companies from Thai Institute 

of Directors  (IOD)

  • SET Sustainability Awards in the category of Thailand Sustainability Investment 2019 from the Stock Exchange 

of Thailand

  • The Environmental, Social and Governnance 100 Certificate of 2019 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 Director 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 the year 2019, the company held 2 shareholders' meetings.

  1. Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, held on 30th, April 2019

  2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019  held on December 30th, 2019, in order to ask 

the shareholders to consider and approve the plan to bring ETC's shares to be listed on the Stock Exchange of Thailand / MAI

 In the past, the company Proceeded with good corporate governance For the rights of shareholders as follows
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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 2018. 

Shareholders were able to present topics to the Company from 15 November 2018 to 15 January 2019.

 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 5th, April 2019. At the annual general meeting of shareholders in  2019, 

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 2019 on the Company’s 

website at www.betterworldgreen.com in Thai and English since 21st, March 2019 to allow shareholders sufficient 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 2019. 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 specified 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 sufficient 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 2019, 

the Company used the meeting program of Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in registering and counting votes.
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 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.

 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 specified 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 significant 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 specifies 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.

 From the assessment of the quality of the Company’s 2019 Annual  General  Meeting  of  Shareholders  conducted  by  the  Thai 

Investors Association, the Company received a score of 99.00 precent.

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:
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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 15th , 

November 2018  to 15th January 2019.  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.

 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 Company grants stakeholders equal rights to vote with one common share, the only type of share issued by the Company 

to shareholders, being considered as one vote. Furthermore, resolutions of the shareholders’ meeting require a majority vote.

 1.5.The Company provides opportunities for shareholders who do not have the convenience to attend meeting in person to 

grant proxy rights to other persons or any independent director nominated by the Company. The Company grants rights to and treats 

proxies as shareholders. In addition, the Company provides convenience for shareholders who are unable to attend meetings in person 

by sending proxy letter forms meeting detailed and clear specifications of the Department of Business Development, Ministry of Commerce, 

with shareholder meeting invitations in Thai and English no less than 21 days in advance of the meetings date. And to create accuracy 

and prevent problems from proxies’ meeting attendance, the Company displays information concerning the meeting, meeting schedules 

and agendas including steps, documents and evidence required to grant proxy rights on meeting invitations and the Company’s website 

(http://www.betterworldgreen.com) in the part of investor relations under the topic of Investor Relations more than 30 days in advance 

of the meeting. Shareholders can inquire for more information by telephone and email from Investor Relations (see the topic of Investor 

Relations for more information).

 1.6. Since the majority of shareholders attending the general shareholders 'meeting are Thai, therefore, the shareholders' 

meeting is conducted in Thai. However, for the benefit of communication and convenience for foreign shareholders, the company has 

prepared documents in two languages, namely Thai and English, such as an invitation letter to the shareholders' meeting. proxy Minutes 

of the shareholders' meeting Annual report etc. and create a website for the company (http://www.betterworldgreen.com) in 2 languages 

to provide services to interested shareholders.

 1.7. The company delivered the meeting invitation letter. Along with supporting documents for consideration of various agendas. 

To shareholders no less than 21 days before the meeting date and bring details about the meeting Meeting schedule  Agenda Published 

on the company's website (http://www.betterworldgreen.com) more than 30 days before the meeting date.

 1.8. The company does not specify conditions or rules that require document certifications by government agencies or other 

rules that cause complications for shareholders in proxies. As well as the company Facilitated the duty stamp issuance service in the 

proxy form for the proxies attending the meeting And provide staff to provide photocopy services that need to be attached And check 

the accuracy of the document Without charge at the registration point to reduce the burden of procurement of stamp duty and 

copying documents of shareholders Registration is open for 1 hour before the meeting. The company uses the meeting program of the 

company. Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) for registration and vote counting Including providing a reception for 

shareholders to attend the meeting.

2. Protection of against Abuse of Insider Information and Conflicts of Interest

 The company has specified guidelines to store and prevent the abuse of insider information in ethics for directors and employees 

to prevent abuse of insider information for personal gain and unlawful gains of others, which is considered as taking advantage of other 

shareholders or causing overall damage to shareholders with the following essential principles: 
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 2.1 The company keeps insider information and has set procedures to prevent the use of insider information for self gain or 

gains for relations i.e. inside trading. The procedures concerning the leaking of insider information or secrets of company have been 

provided in the company's policy and regulations manual as well as in the procedures concerning trading of securities. The use of inside 

information and conflicts of interest has also been provided in business ethics and has been communicated  to directors, executives 

and employees.  

 The company prohibits directors, executives, employees and relevant persons to buy or sell securities of the company prior 

to the release of the financial statement and insider information to public and should wait until at least 24 hours after the release of 

information to public before buying or selling securities of the company. 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 willfulness and severity of the violation.

 2.2 Directors and executives have a duty to report their securities holding of the company and disciplinary actions in accordance 

with the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992). If directors or executives buy or sell securities of company, they are required 

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) to the Securities and Exchange Commission within 3 working days and this information must be 

disclosed to public.

 2.3 The board of directors have established guidelines to prevent directors and executives who have any personal interest 

in any transactions or on matters directly affecting the company to participate in the decision-making or approval process of the 

company. Prior to the board of directors meeting, directors who have any interest in any transactions are requested to disclose their 

interest in any transactions and that director has no right to vote on such issues.

 2.4 The company has a simple shareholder structure and share price volatility is normal.

 2.5 Established guidelines regarding not using insider information for unlawful gains in the Handbook on Business Ethics and 

Code of Conduct

 2.6 The Company adopted measures and steps for granting approvals of related party transactions as prescribed by law and 

in accordance with standards prescribed in the requirements of the Capital Market Supervisory Board and SET by implementing the 

“Rules of Entering into Related Party Transactions”, which were approved by the Board of Directors. For related party transactions which 

required approval from shareholder meeting prior thereto, the Company would disclose information on such transactions in the letter 

of invitation to the meeting, e.g. names and relationships of related parties, nature of the transactions, the transaction pricing and valuation 

policy, reasons for making such transactions including opinions of the Board of Directors and theindependent financial advisor on such 

transactions, etc., and deliver the letter of invitation to the meeting within such time as fixed, and properly and completely fulfilled all 

relevant obligations in accordance with requirements of the Capital Market Supervisory Board and SET.  In 2019 the Company had no 

related party transaction which required prior approval from the shareholder meeting,The Company disclosed the details of related 

transactions of all types made during. And 2019 in the annual report and Report 56-1 under the heading “Connected Transactions”

 2.7. The Company does not have a business group structure that engages in related transactions that may have conflicts of interes

 2.8. The Company strictly complied with laws and requirements of the Capital Market Supervisory Board and SET relating to 

transactions on acquisition or disposal of assets. In case of transactions on acquisition or disposal of assets approved by shareholder 

meeting, the Company would disclose details thereof in the annual report and the 56-1 Form of that year. Until now, the Company had 

no transaction on acquisition and disposal of assets which required compliance with notification of the Capital Market Supervisory 

Board and the Stock Exchange of Thailand.

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 conflict 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.

 In 2019, 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 efficiently. 

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 conflict of interest or damage to the Company’s reputation or illegal as follows: 

  • 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 benefits.

 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. 

Moreover, the Company has also implemented Corporate Social Responsibility (CSR) for sustainable community development and society. 

 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.
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 Remuneration Management  : The Company has a policy to determine appropriate remuneration and other benefits 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 financial 

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. 

  • 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.
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 9. Environmental Preservation and the Efficient 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 

 1. Submit  via  The audit committee’s  e-mail 

     audit@bwg.co.th

 2. Submit  via  The Company’s online channels

      www.betterworldgreen.com

     Facebook : BWG – Better World Green

     Line ID :  @bwgcenter.
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 3. Report by telephone 02-012-7888 ext. 211 (Human Resources Department).

 4. 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.

 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 financial 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 notified 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. 
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 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 fit.

 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 2019 complaints involving misconduct or behavior.

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 (Form 56-2) , 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 significant 

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 financial 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 financial 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 was able to submit both the quarterly and annual financial reports for 2019 within the schedule determined 

by the SEC and SET. The Company emphasized on preparing financial statement properly in accordance with generally accepted 

accounting standards, using appropriate accounting policies applied on a consistent basis. The Company was very rigorous in submitting 

financial statements and financial report within the schedule prescribed by law. The Company’s financial statements were certified with 

unqualified opinions by the auditor and have never been ordered by the SEC to make any correction thereto and have never been 

submitted late.

 3.The Company prepared Management’s Discussion and Analysis by giving analytical explanations on financial position and 

operation results of the Company and forwarded them to the SEC and SET together with all quarterly financial statements and publicized 

them on the Company’s website as information supporting disclosure of all quarterly financial statements to enable investors to be aware 

of and comprehend the changes to the financial position and operation results of the Company in each quarter better.

 4.The Company provides a statement of the Board’s responsibilities concerning the Company’s financial report. This statement 

is presented in the Company’s annual report.

 5.The Company reveals auditing fees and other service fees paid to its auditors in Form 56-1 and the annual report. In 2019, 

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 financial 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.
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  5.1. the company and subsidiaries paid audit fees of Baht 4,355,000 to Karin Audit Company Limited. Better World  

       Green PCL. by 1,250,000  baht/Better West Care Co., Ltd. by 435,000 baht/Better World Transport Co.,Ltd.    

       by 350,000  baht / Earth Tech Environment Co.,Ltd. by 1,970,000  baht / Be Green Development Co.,Ltd. by 

       160,000 baht. Better Me Coltd. By  190,000 baht. However, 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.

  5.2. Other Fees

        - None –

 6. The Company discloses roles and responsibilities of the Board of Directors and subcommittees, number of meetings, 

attendance of each member in 2019, 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. 

 7.The Company disclosed the backgrounds of all directors in the annual report, Report 56-1 and on the Company’s website 

by specifying their names-surnames, ages, positions, educational backgrounds, training, working experiences, number of shares in 

the Company and proportion of shareholding, holding of director office in any other company, clearly separating into the heading of 

listed company and other companies, date appointed as director, as well as family relationships among executives

 8. Remunerations of directors of the Company reflected the obligations and responsibilities of each director. The Company 

paid directors their remunerations in 2019 at such rates as approved by the 2019  AGM, which were the same rates as approved by 

the 2018 AGM, which have remained unchanged since 2011 In this regard, the Company disclosed the amount and type of remuneration 

received by each directorfrom the Company and subsidiaries individually in the annual report (56-2) and Report 56-1 under the 

“Management Structure” and publicized them on the Company’s website.

 9. In 2019, the Company paid high-level executives their remunerations in accordance with the Company’s policy to pay 

remuneration by reflecting the obligations and responsibilities of each high-level executive and at suitable rates by comparing with the 

same type of business, and disclosed the details of remunerationpayment in respects of format, nature and amount of remunerations 

in the annual report and Report 56-1.

 10. The Company established a policy requiring directors and senior executives to submit copy of report on holding of securities 

of the Company in case of changes to the holding of securities (Form 59) to the Company within the same period when the directors 

and senior executives delivered it to the SEC Office for retention by the Company as evidence and report to the Board of Directors 

meetings on a regular basis. Directors and senior management who wish to buy or sell the securities issued by the Company, shall 

notify the Company Secretary at least one business day in advance of the date of entering into such transaction. Moreover, the Company 

disclosed changes to the holding of securities of the Company by directors and high-level executives by illustrating in the annual report 

the number of shares held at the beginning of the year, changes during the year and the number of shares held at the end of the year.

 11. 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

336 Annual Report 2019



 12. The company recognizes the importance of information about company, both financial and non-financial that influences 

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 financial reporting system, as well as other material

information that may affect the price of company's securities, i.e. financial statements, operational results disclosed through the 

(www.setlink.set.or.th) 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 2019, the Company sent quarterly and annual financial statements on time and consistent with the criteria notified and 

specified by the Stock Exchange of Thailand without notifications from the Securities and Exchange Commission to amend financial 

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

 1. As at 31 December 2019 the Board of Directors comprised 9 qualified and knowledgeable members with wide experiences 

and specialties beneficial to the Company. The number of directors was appropriateand adequate to the size and type of the Company’s 

business with non-executive directors having experiences in major business being operated by the Company. The structure of the 

Board of Directors comprised: 

  (1) 3 Executive Directors and 

  (2) 6 Non-Executive Directors, of which 3 directors were independent directors or 1/3 of the total number of directors, 

 The company disclosed the structure of the board of directors, duties and responsibilities of the selection criteria. Important 

information of each director such as name-surname, position, date, month, year of being appointed to be director As well as the biography 

of each director In the annual report and Form 56-1, as well as the company's website at  www.betterworldgreen.com
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 2. Diverse board The skills are consistent with the business strategy of the company through the preparation of a table of 

skills (Board Skills Matrix) and a variety of educational background, experience, without any differences. Details of the biography of 

directors appear in the heading of "Board of Directors and Executives"

 3.  Independent directors account for more than one-third of the Board.Today there are 3  of them,

 4. The Company has one woman Independent Director

 5.None of the Company’s directors or executives is or was an employee or partner of the external auditing company providing 

services to True Group for the past two years.

 6.The Chairman of the Board is a non-executive director and the President (Co) is not the same person as the Chairman. The 

roles and responsibilities of the Chairman are in accordance with the law. The roles and responsibilities of the President (Co) are determined 

by the Board of Directors and the authority and responsibilities of the Chairman and the President (Co) are disclosed under “Management 

structure” in the annual report and Report 56-1 which is also posted on the Company’s website.

 7. The Company’s Internal Audit Department reports directly to, and is accountable to, the Audit Committee.

 8. The function of Company Secretary is in place to serve the Board of Directors in area of providing advice on laws and 

regulations related to the Board, helping organize the Board’s activities, and monitoring compliance with the Board’s resolutions. 

The Company Secretary is training courses as well as participating in any company secretary-related training courses.

 The Company has disclosed company secretary’s job description, working experience and related training courses 

attended in the annual report and Report 56-1 which is also posted on the Company’s website.

 9. 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 specifications 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

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 Officer

 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.
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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. 

 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 aspect such as growth building and finance 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:
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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 officials 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.

 The company has established an Internal Audit Department to audit the primary operations and significant financial activities 

of the company to assure performance in the specified direction that is effective and in compliance with the laws and specifications 

related to the company's internal control systems. The audit department examines significant items continually with reports on the 

findings sent directly to the audit committee. The internal audit is able to fully inspect and maintain a balanceIn this regard, the Company 

has assigned Miss.Siriphorn Suasakul to be responsible for internal control and audit systems. With details about the chief of internal 

audit as follows
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Name     Miss. Siriphorn Suasakul

Position  Manager of Internal Audit

Age  :  42

Education

 - Master's Degree: Kasetsart University (Majoring in Marketing).

 - Bachelor’s Degree: University of the Thai Chamber of Commerce (Accountancy).

 - Auditor and Tax Auditor.

 - 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 COsO 2013 Internal Control Framework.

 - Being trained in Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance.

Experience

 2018 - Present Company Secretary Better World Green Public Company Limited

 2008 - Present Internal Auditing Manager.Better World Green Public Company Limited 

 2007 - 2008 Internal  Auditing Manager. TEKA Construction Company Limited

Duties and Responsibilities of the Head of Internal Audit 

 1. Assess the adequacy and effectiveness of controls Risk management, supervising operations And the organization's 

information system Including ethics for executives and employees of the organization

 2. Check the accuracy and reliability of financial information.

 3. Examine items that may have conflicts of interest, the potential for fraud and the efficiency of the organization in managing 

the risk of corruption within the organization.

 4. Report key issues about the control processes in the organization's activities and key issues found about the control processes.

 5. Advising management In order to ensure good governance and operations with efficiency and effectiveness

 6. Performance report of management performance, performance according to the annual audit plan And the adequacy of 

the resources needed to perform the audit

 7. Coordination, monitoring, overseeing controls Risk management Compliance with laws, codes of ethics, environment and 

ensure compliance with laws, regulations, orders, policies and plans.

  8. Coordinate with the auditor to be able to understand the plan. And determine the scope of the internal audit For mutual 

benefits for the organization

 9. Formulate guidelines for maintaining and developing the competency of the internal auditors in writing And continuously 

follow up the results

 10. Perform other duties related to internal audit as assigned by the audit committee. Or as requested by the management
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Appointment and Consideration of Auditor’s Remunerations

 The Board of Directors gives consideration to selecting, nominating and removing independent persons to function as the 

company’s auditors as well as propose auditor remunerations. Proposals are made by the Board of Directors at meetings of shareholders 

for approval. Accordingly, the Board of Directors and Audit Committee view that Karin Audit Co., Ltd. has professional expertise, independence 

and neutrality with continuous experience in auditing work in auditing and having effective knowledge in the company’s information and 

other companies in the group. Hence, the audit fee for 2019  was set at the amount of 4,355,000 baht as follows:

 • Better World Green PCL. by      1,250,000 bah

 • Audit fees for subsidiaries 

  • Better West Care Co., Ltd. by     435,000 baht

  • Better World Transport Co.,Ltd. by        350,000 baht

  • Earth Tech Environment Co.,Ltd. and subsidiaries by   1,970,000 baht

  • Be Green Development Co.,Ltd. by                  160,000 baht. 

  • Better Me Co.,Ltd. by     190,000 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.

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

(Form 56-2). 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.
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Reports of the Board of Directors

 The board of directors is responsible for important business operations and the direction of the business, general financial 

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. Significant 

information must be sufficiently 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 sufficient 

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.

Protection of against Abuse of Insider Information for Personal Gain

 The Company gives importance to the misuse of inside confidential information for personal gain. Thus, it has included in 

the Company’s Policy on Corporate Governance as well as in the Handbook on Business Ethics and Code of Business Conducts that 

it is prohibited to make use of confidential information that is known to them and that may be for the purpose of gaining personal benefits 

prior to such confidential information is disclosed to the general public. As such, a policy has been established the Policy on Protecting 

the Misuse of Inside Confidential Information together wth associated operating guidelines on the buying and selling of the shares of 

the Company for use by Board Directors, Executives and employees. This is aimed to be measures to prevent the misuse of inside 

confidential information (or insider trading) by any involved parties, such as Board Directors, Executives and employee working in the 

Business Units that deal with confidential Company information, and includes those share of the Company owned by their spouses as 

well as children and adopted children who are not yet of legal age, as follows:

 1. Whenever there is any trading (acquisition or disposal) of securities of the Company by directors and executives of the 

Company, they are required to file a report at least one (1) business day prior to the actual trading of such securities are made, through 

using the Pre-59 Form “Advance Notice of Trading of the Securities of the Company”, to the Company Secretary who will keep the 

Pre-59 Form on file and will make a summary report of all the reported planned trading to the Board of Directors on an annual basis. 

Thereafter, once the actual trading of the securities of the Company is completed, then a report on the changes in securities holding, 

Form 59, must be submitted electronically to the SEC within 3 business days after the actual trade has been made; whereby the SEC 

will disclose this information on the changes in securities holding on its website. This will enable investors to monitor such changes in 

securities holding by the said persons who are in the position or situation that might have access to inside information of the Company 

and might make use of such information for their own personal benefit prior to the information being disclosed to the general public.

 2. Board Directors, Executives and employees, who are able to access to or have in their possession any confidential inside 

information, are told they are forbidden to trade  (acquire/dispose of) shares of  the Company  for  a  specific  duration immediately 

prior to the disclosure of such information to the general public; whereby the Company has compiled a list of names of such persons 

who are able to access to or have in their possession any confidential inside information (Insider List); namely Board Directors, Executives 

and employee or other people, who may have the opportunity to gain access to such confidential information and then seek to gain 

personal benefits from such information in an improper manner prior to the information is disclosed to the general public. As such, all 

these persons are prohibited from trading any shares of the Company during the “Blackout period”, the period of having access to or 

possessing inside confidential information or other sensitive information that may affect the share price, as well as for a period of 30 

days prior to the disclosure of financial information to the SET and general public and for 1 day after the disclosure. 

 3. It is prohibited to make improper use of inside confidential information that have nit yet been disclosed to the general public 

or to the SET for the sake of gaining personal benefit or for the benefit of any other involved parties, which is considered to be a means 

of taking unfair advantage of other Shareholders
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 4. 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 financial 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. 

 5. 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 willfulness 

and severity of the violation.

 As such, during 2019, there were no incidents relating to any breach of inside information on the part of Board Directors, 

Executive Directors, high-level Executives and employee of the Company.

Compliance with Corporate Governance Principles on Other Topics

 Whereas the SEC and the Stock Exchange rallies and supports listed companies to be aware of benefits from corporate 

governance, the Company sees and places importance on developing the Company’s operating guidelines to be consistent with corporate 

governance principles. The Board of Directors’ acknowledged the SEC’s Corporate Governance Code in 2017 and adopts the aforementioned 

principle including the Stock Exchange’s Corporate Governance Principles for Listed Companies of 2012 appropriately in the Company’s 

business for good long-term performance, reliability for shareholders and stakeholders in addition to building value for the business 

with sustainability. 

 In 2019, the Company followed the aforementioned Corporate Governance Code except in some cases where the 

Company was unable to implement the Corporate Governance Code according to the following information:

The Chairman is an independent director.

The company has specified an independent 

committee's term for not more than 3 consecutive 

terms or no more than 9 years, whichever is 

longer. But if the Board of Directors Deems it 

necessary to request an independent director 

Who have held the position for 3 consecutive 

terms or 9 years, continue to hold the position 

Authorize the Board of Directors Can extend the 

term of office of independent directors further

               Dr. Vicharn   Vithayasai , Chairman of the Board of Directors Being 

a non-executive director And have the same qualifications as the independent 

directors, Nevertheless, when other qualifications have been considered, the 

Board of Directors believes the Chairman of the Board can perform duties and 

provide opinions independently. 

                Furthermore, during meetings, the Chairman of the Board supports 

and provides opportunities for every director to fully express opinions and hold 

discussions before considering and deciding that topic without any dominance 

or indications during discussions from the Chairman of the Board.

 The company has independent directors with a term of more than 9 

years from the date of being appointed as the first independent director. Due 

to the nature of the company's business is a specific business. Therefore need 

independent directors with knowledge and expertise Also have a thorough 

understanding of the company's business Which takes a long time to learn 

and understand. And although the Company's independent directors hold 

office for over 9 years, but with the qualifications and prestige of each independent 

director As a result, all independent directors are independent in performing 

their duties as well.

Unimplemented Criteria Current Practice Guidelines, Reasons and Necessity
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Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

Sub-Committee on Report 2019

 Whereas the Better World Greed PCL Board of Directors Meeting 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, sustainabili-

ty management and corporate social responsibility work, the Corporate Governance Subcommittee consists of 4 members as follows

 1. Mr. Akarawit Kankaew  Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Chairman 

 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 

 In 2019, the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Committee followed duties and responsibilities 

assigned by the Board of Directors and the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Committee, which are 

consistent with specifications of the Stock Exchange of Thailand. The Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Committee 

convened two meetings at full meeting quorum. A summary of significant activities is 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:

  • " BWG Ban Nam Sai to the community " project.

  • "Taem Si Toem Fan 2" project.

  • Better return clear water to Chao Phraya River project.

  • Better Group supports youth sports project.

  • BWG scholarships for youth future project.

  • BWG join, reforestation forest planting mangrove forest and canal.

  • Better Group happy blood donation Project.

  • Teach to separate garbage, reduce pollution, reduce global warming (Son Nong Yak Kha-ya).

  • BWG Son Nong Rak Wit project.

  • The project Cleaning up Klitty Creek, Kanchanaburi.

  • TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization Project. 

  • Environment Quality Testing Project according to environmental impact analysis measures. 

  • BWG is sponsored by the Thai Institute of Directors (IOD) in the Thai Private Sector Collective Action Coalition  

    Against Corruption (CAC) project for the 2nd, year.

 3. Supervise and support the driving of the "Sustainability Goals in 2019" in accordance with the strategic direction of social 

responsibility towards sustainability. And support the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) to achieve their goals
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 Furthermore, the Sub-Committee supports participation in the Employee Volunteer Project to Develop Communities in order for 

employees to spend time performing activities which benefit 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 2019 under the ASEAN CG Scorecard for Thai listed companies. Furthermore, the Company received the 

CSR-DIW Continuous Award 2019 under the project to support industrial factories to have corporate social responsibility and sustainable 

coexistence with communities.

 Based on the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sub-Committee’s performance in the past year, Has 

focused on creating immunity for Environment and society In order to conduct business in tandem with the good immunity of the environment 

and society To be stable and sustainable.

( Mr. Akarawit  Kankaew )

Chairman of the Corporate Governance 

and Corporate Social Responsibility Sub-Committee
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Risk Management Sub-committee Report of 2019

 The Risk Management Sub-Committee of Better World Green Public Company Limited consists of qualified persons By 

being 2 independent directors, all of whom are experts Knowledgeable In risk management, which at present, the Risk Manage-

ment Subcommittee Consists of 5 directors as follows : 

 

 1. Dr. Vicharn Vithayasai  Risk Management Sub-committee Chairman 

 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 2019 , 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. Incompliance 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. Significant risks were considered in detail according to the Enterprise Risk Management Framework, Especially the risks 

associated with "ESG" Environmental, Social and Corporate Governance. Governance is an important foundation for driving the organization 

to achieve sustainable goals.

 3. Promote the development of risk management Create a good risk management culture within the organization. To ensure 

that Risk management covers all important issues and is at an acceptable level.There is a support for operators and agencies that 

own risks at each level to assess risks and opportunities. In order to formulate a consistent strategy and risk management plan.

 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 2019, 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 significant 

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 significant and effective risk management 

policies and procedures that help organizations achieve their vision and mission.

(Dr. VicharnVithayasai )

Risk Management Sub-committee Chairman
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Nomination and Remuneration Sub-Committee Report ป 2562

 The Board of Directors has appointed The Nomination and Remuneration Sub-CommitteeIn order to be responsible for recruiting, 

selecting and proposing people with knowledge, ability and suitable qualifications to perform duties in the position of director Including 

proposing a return policy Compensation guidelines And other benefits Currently, the Nomination and Remuneration Sub-Committee 

Consists of 4 directors 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  

 4. Mr. Suthat            Boonya-udomsart Nomination and Remuneration Sub-Committee Director and Nomination  

      and Remuneration Sub-Committee Secretary.

 In the year 2019, the Nomination and Remuneration Sub-Committee There are 2 meetings and a summary of the operating 

results is continuously reported to the Board of Directors. In summary, the significant operating results are as follows : 

 1. Consider the recruitment and selection of persons Became a director of the company In place of the directors who are 

retired by rotation Which has considered the person who has all the appropriate qualifications as required by the Securities and Exchange 

Commission of Thailand And has no prohibited characteristics according to Required by law To consider the appointment of directors 

in place of those retired by rotation

 2. Determine the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2019 in consideration of 

remuneration With regard to appropriateness When comparing the work and responsibilities of the directors Linkage with the company's 

overall performance As well as the overall economic situation Business  environment And the size of the business Including considering 

comparing with the compensation rates of companies in the same industry group. 

 3. 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.

 4. 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.

 The sub-committee on recruiting Performing duties within the scope of duties as assigned by the Board of Directors with 

prudence, transparency, honesty, and reasonable, taking into account the best interests of the company and all interested parties

(Dr.Thamnoon Ananthothai)

Recruitment and Remuneration Sub-Committee Chairman
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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 2019, 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 2019 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 AuditCommittee. 

 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 efficiency 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 2019.

 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, The company Conducting business with transparency Adhere to the 

principles of good corporate governance And support anti-corruption in all forms By participating in the Thai Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption (CAC) project. Has been renewed for a second term on 21 May 2019 in order to show the intention 

and determination to fight against all forms of corruption. Therefore, the company has a policy that the board of directors And company 

employees Strictly comply with the law and a commitment to fight against corruption.

 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 2019 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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DDr. ThamnoonAnanthothai

Audit Committee Chairman

26th,February 2019

 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 conflicts of 

interest in 2019 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 2020 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. Reviewed the good corporate governance of the company. To ensure that The company has an appropriate and effective 

corporate governance process. Which the company has continuously developed good corporate governance To increase operational 

efficiency And build confidence for all stakeholders. The company has a Subcommittee on Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility to support and make suggestions for the improvement of the corporate governance policy to be in line with the practice. 

That's good Including the company has set up a system for receiving complaints as a way for employees, customers and stakeholders. 

Can report information or clues Fraud Misconduct or violation of business ethics And there is a department responsible for handling 

such complaints 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 significant 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 2019, 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 financial interim and 

annual financial statements. Moreover, all relevant laws and regulations are followed without faults in essential content over the past 

year.
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Internal Control and Risk Management

1.Internal Control

 Summary of the opinions of the Board of Directors

 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, 

the company supports anti-corruption in all forms. By participating in the Thai Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption (CAC) project. Received renewal of certification for the second year on 21 May 2019.

 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 sufficient 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 conflicts 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. Chiroj Siriroroj, Licensed Auditor No. 5113, who was the auditor of quarterly 

finances and financial statement for 2019 ending on 31 December 2019, 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 

  The Board of Directors and executives support the corporate culture that focuses on supervising the business operations 

of the company. To be in accordance with the vision and mission Have a good internal control environment And facilitates the operations 

as follows : 

  • 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. With delegation of duties And written 

responsibilities The Key Performance Indicator (KPI) is defined as a guideline for staff performance and follow up on the performance 

compared to the target. Including the annual target review Let employees know their roles, powers, duties and responsibilities.

  • Specification 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.

  • Establish written policies and procedures for human resource development, including the process of planning and 

managing the overall workforce of the company. Both short-term and long-term Along with reviewing the staffing rate To be in line with 

the business direction.
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 In 2019, the Company was proud to be awarded the ESG 100 Certificate of 2019 for the five consecutive years one of the 

one hundred selected from 771 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 2019 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 Board of Directors and executives attach importance to risk management. To build confidence in bringing the organization 

to both short and long term goals In order to oversee the risk management of the company To an acceptable level With management 

guidelines as follows : 

  • The company has appointed the Risk Management Sub-committee. To oversee and promote the development 

of risk management And assess the company's overall risk. Especially the risks associated with issues of "ESG" (Environmental), 

Social and Corporate Governance (Governance) is an important foundation for driving the organization to achieve sustainable 

goals. With consideration to opportunities and impacts As well as determining measures used in risk management to be at an 

acceptable level And achieve maximum efficiency Including the assessment of emerging risks To reduce the effects that will occur 

in the future.

  • 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 has set up a controlled business. This will help reduce the risk of not meeting the company's objectives. To be 

in the acceptable level as follows :

  • 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 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.  

  • The company has made written regulations, policies, operating instructions. By defining the scope of power The 

duties of personnel at each level And procedures clearly To be a guideline for operation And review of operations in accordance with 

the records, policies, requirements, and various operational manuals Regularly

 4. Information & Communication

 The company attaches importance to the quality of information technology and data communication systems as an important 

part to support efficient internal control through the management of information systems and data communications as follows.

  • The company determines the confidentiality of information. Guidelines for storing important documents and 

control documents Including information for both internal and external operations For completeness, accuracy, sufficient for operation 

and in time for use quickly.
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  • 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 a process to monitor and assess the adequacy of internal control. Including setting guidelines for development 

and improvement To ensure that the company's internal control system With efficiency and effectiveness as follows : 

  • 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 Suasakun 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.

  • The Company is also accredited with quality and environmental management standards (ISO 9001: 2015& ISO 

14001:2015) from the certification system SGS & Intertek and occupational hygiene and safety (ISO 45001: 2018 & OHSAS 18001 : 2007) 

from the certification system SGS & Intertek . 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.
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Party Responsible Process

 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.

BOD

EXCO

M

RMC

Risk Owner 

and    

Internal 

Audit 

Department

Define the governance structure and corporate culture

Study and understand the risks that may affect business   operations or 
affect the organization strategy.

Identify risks : Identify events that might occur and impact the accomplishment 

of the Company’s objectives

Analyze risks : Indentify impacts and likelihood of specified risk events along 

with the effectiveness of existing internal control

Assess risks : Assess risk levels And create a sequence of risks

Manage Risk : Selection and approval of options for reducing the chance and 

impact of the occurrence of risks And proceed according to such options

1. Specify risk management measures in order to manage risks.

2. Evaluate and select risk management measures.

3. Report the outcomes of risk management and risk management measures.

4. Agencies responsible for risk take actions in line with set risk management measures.
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Remarks : RMC Means risk management sub-committee

 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:
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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 2019, 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 9 January 2004; as of 31 December 2019 holds 

820 million baht of registered paid up capital Produces and distributes electricity. 

BWG holds 60 percent of registered paid up capital and shares two directors, 

namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.

Be Green Development Co., Ltd. (“BGreen”)  Registered founding on 8 July 2016 and 31 December 2019, 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 2019, 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”)  Established on June 26, 2018 and as of December 31, 2019 with a 

paid-up registered capital of 12.25 million baht to operate as a broker and / or 

agent in providing hazardous and non-hazardous industrial waste disposal 

services.  BWG holds 99.68 percent of registered paid up capital and shares two 

directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.         

Better Waste Care CO., LTD. (“BWC”)  Registered founding on 23 September 2002; as of 31 December 2019 

holds 150 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
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 2019, registered 

paid up capital amounted to 125 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 2019, registered 

paid up capital amounted to 10 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 2019, registered 

paid up capital amounted to 200 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 2019, registered 

paid up capital amounted to 200 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 2019, 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
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.

As a trade item resulting from 

sales/service revenue above and 

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 aforementioned transaction is the fee 

for industrial waste transportation. The rate 

of transportation fee is in line with the 

business’ normal trade activities with a 

clearly drafted employment contract.

The aforementioned transaction is a 

normal trade transaction occurring 

reasonably and according to normal trade 

conditions.

The aforementioned transaction is 

concurrent with dividend privileges.

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

 Accounts 

receivable

Industrial waste 

service costs

Industrial waste 

transportation 

cost

Accounts Payable

Received dividend

16.07

0.05

5.12

52.25

12.59

20.79

14.48

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 20172019

26.72

0.06

4.28

60.45

11.80

14.05

14.89

10.57

0.14

2.12

29.59

13.62

19.19

14.48
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2. Better Waste  

Care Co., 

Ltd.(“BWC”) 

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 Company (Lenders) to BWC 

Company (borrowers) loan 

Amounting to baht 50 million. The 

general loan agreement is to 

accept the interest payment at 

7.5% per annum.  

As a trade item resulting from 

sales/service revenue above and 

BWG granted a credit term for 

repayment of 30 days from the 

date specified in the billing 

documentLoan agreement of 

BWC company with a contractual 

limit. Total 116 million Baht To be 

used for the company's working 

capital and the loan agreement, the 

BWG company is the guarantor 

that the BWG company does not 

charge the guarantee fee.

Loan agreement of BWC company 

with a contractual limit. Total 450 

million baht To be used for the 

operation of projects, wastewater 

treatment, Saha Rattanakhon 

Industrial Estate and the loan 

agreement shall be BWG to the 

guarantor that the BWG company 

does not charge the guarantee fee.

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 transportation 

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 employment, 

which benefits the company. The price 

policy is consistent with contract 

specifications.

The aforementioned transaction occurred 

as a result of document work employment, 

which benefits the company. The price 

policy is consistent with contract 

specifications at 10 percent of income.

The Audit Committee has considered that 

such transactions are in line with the 

agreement. Loan The interest rate is clearly 

stated and is fully signed.                                                                                                        

The aforementioned transaction is a trade 

transaction, and the payment conditions are 

according to normal conditions the company 

presents to ordinary customers.

Such transaction is necessary and 

reasonable, as a condition of the loan of 

the Commercial Bank, which guarantees 

the benefit to the company, including the 

BWG company, has the policy to support 

the borrowing without charge of the loan.

Such transaction is necessary and reasonable, 

as a condition of the loan of the Commercial 

Bank, which guarantees the benefit to the 

company, including the BWG company, has 

the policy to support the borrowing without 

charge of the loan.

Income from 

disposal of 

industrial wastes

Wage income 

from transport of 

industrial wastes

Rent income

Income from 

document work

Marketing 

management 

income

Interest income

Accounts 

receivable

The use of credit 

limits and 

guarantees of 

short-term loans 

from financial 

institutions to the 

company.

The use of credit 

limits and 

guarantees of 

long-term loans 

from financial 

institutions to the 

company.

46.94

14.74

0.67

0.24

7.13

-

15.66

-

-

36.50

11.06

0.67

0.24

-

0.13

11.89

-

-

48.64

17.57

0.61

0.24

14.65

-

21.70

-

-

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 20172019
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Earth Tech 
Environment 

Co., Ltd.(“ETC”)

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 landfills 

safely  or Stability adjustment 

process to the law.

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

As a trade item resulting from 

sales/service revenue above and 

BWG granted a credit term for 

repayment of 30 days from the date 

specified in the billing document.

As a result, the company has 

contracted BWG for the Turnkey 

construction of 9.4 MW (Power plant 

1) in Saraburi. On October 1, 2558

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 (contractor) has contracted 

to build a power plant from ETC 

(the employer) which benefits the 

company.

Loan agreements of the company, 

ETC., with the agreements Total 

1,155 million Baht For the 

operation of the power plant and 

the loan contract, the BWG 

company is the guarantor that the 

BWG company does not charge 

the guarantee fee.

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.

The aforementioned transaction is the 

provision of industrial waste transportation 

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 aforementioned transaction is a trade 

transaction, and the payment conditions 

are according to normal conditions the 

company presents to ordinary customers.

The transaction is in accordance with the 

terms set out in the agreement as agreed 

and the benefit of the company's business.

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.

Income from 

construction work.

Income from 

disposal of 

industrial wastes

Wage income 

from transport of 

industrial wastes

Income from Sale

Accounts 

receivable

Accounts 

receivable other

Construction 

contracting costs.

Office rent 

payment

Retention

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company.

-

3.47

-

23.55

13.88

40.00

-

-

57.50

-

-

3.85

-

15.53

5.33

-

-

-

-

-

131.81

3.25

0.11

14.74

195.88

40.00

119.49

0.16

57.50

-

3

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 20172019
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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.  

As a trade item resulting from 

sales/service revenue above and 

BWG granted a credit term for 

repayment of 30 days from the date 

specified in the billing document.

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.

The company incurred expenses 

by making a rent contract with 

BWT for boxes to be used to 

contain and transport industrial 

wastes nearby vicinities in order to 

streamline operations. The tenant 

makes monthly payments.

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. 

Loan agreement, one commercial 

Bank of the BWT company, with a 

contractual limit. Total amount of 

Baht 50 million. To be used for the 

company's working capital and the 

loan agreement, the BWG company 

is the guarantor that the BWG 

company does not charge the 

guarantee fee.

Loan agreement, one commercial 

Bank of the BWT company, with a 

contractual limit. Amounting to baht 

40 million. To be used as 

investment in the new facility and 

loan agreements, the BWG 

company is the guarantor that the 

BWG company does not charge 

the guarantee fee.

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 employment, 

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 aforementioned transaction is a 

transaction occurring in line with the normal 

provision of industrial services. The company 

set price policy as stated in the contract.

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.

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.

Income from sales

Income from 

document work

Rent income

Accounts 

receivable

Industrial waste 

transportation 

cost

Equipment rental 

Accounts Payable

Received interest

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

1.73

0.24

0.17

1.85

234.90

17.74

41.67

-

-

-

1.57

0.24

0.17

1.68

244.36

17.74

46.06

-

-

-

63.99

0.24

0.11

36.69

191.66

21.02

42.37

3.80

-

-

4.

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 20172019
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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 transaction resulting 

from a document implementation, which 

contributes to the company's benefit by 

the price policy as specified in the 

contract.  

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.

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 transaction is necessary and reasonably 

reasonable. Indirect subsidiary of the 

Company It does not have its own office, so 

the use of Bangkok's BWG is the 

headquarters, making it easy to contact. 

With government agencies and third parties 

by BWG, no rental fee or fees applied to the 

company's indirect subsidiary. 

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 transaction provides industrial waste 

disposal services in a normal manner in 

which the Company sets price policies in 

accordance with the normal price of the 

business price.

Such transaction is a normal business 

transaction. The Company sets the price 

policy as specified in the agreement.

                                                                                                                                                    

0.83

-

16.78

5.66

0.33

-

-

-

-

1.66

0.25

39.93

6.82

-

-

-

0.98

2.86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Better ME Co., 
Ltd. (“BME”)

AVA Green 
Energy Co., Ltd. 

(“AVA”)

Recovery House 
Co., Ltd. (“RH”)

BWG (Lessor) earned income 

from rent. A contract was made 

allowing BME (Lessee) to rent 

an office for use in commercial 

business. 

BWG Company (Contractor) 

Income from a document task by 

issuing a document processing 

agreement with BME (employer) 

company to process and manage 

the document by paying annually.

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.

BWG (Creditor) granted AVA 

(Borrower) 26 million baht by a 

general financial loan contract. 

Interest payment is consented at 

six percent per year

AVA does not have its own office, 

there is an indirect subsidiary of 

BWG, so the company has used 

the address of BWG to register 

as a headquarters. However, AVA 

power plants now started to 

produce and sell commercial 

electricity, AVA has changed its 

headquarters to the AVA power 

plant in the province of Phichit.

Loan agreement, one of its 

commercial banks, with a 

contractual limit. Amounting to 

baht 347 million. For the 

operation of the power plant and 

the loan contract, the BWG 

company is the guarantor that 

the BWG company does not 

charge the guarantee fee

The company earned income 

from the provision of industrial 

waste disposal services RH will send 

waste that occurs after the electricity 

generation process, which must be 

landfilled to landfills safely or Stability 

adjustment process to the law.

The Company receives revenue 

from Selling oil mixed fuels with 

heat values (alternative fuel 

materials) from RH to use as 

alternative fuel with natural gas in 

incineration and sending industrial 

waste samples for analysis at 

BWG. And the fuel

Rent income 

Document Job 

Revenue

Marketing 

operation expense

Accounts Payable

Received interest

Location Rental

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company.

Revenue from 

disposal of 

industrial waste

Revenue from 

sales

5.

6.

7.

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 20172019
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Recovery House 
Co., Ltd. (“RH”)

Earth Engineer 
and Construction 

Co., Ltd. 
(“EEC”)

-

0.64

83.37

-

-

-

-

4.11

-

-

-

-

1.05

1.23

-

-

-

-

-

-

-

As a trade item resulting from 

sales/service revenue above 

and BWG granted a credit term 

for repayment of 30 days from 

the date specified in the billing 

document.

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.

RH does not have its own office, it 

is a subsidiary of BWG, so the 

company has used the address 

of BWG to be registered as a 

headquarters. However, the 

current power plant of RH has 

begun to produce and sell 

commercial electricity, and then 

RH has changed its headquarters 

to the power plant of the RH in 

the province of Ayutthaya.

Loan agreement of a commercial 

Bank of RH company with a 

contractual limit. Amounting to 

baht 610.50 million. For the 

operation of the power plant and 

the loan contract, the BWG 

company is the guarantor that 

the BWG company does not 

charge the guarantee fee.

The BWG company has income 

from the disposal of industrial 

waste (Ashes and other waste) 

from EEC to perform the landfill in 

accordance with the law, which 

EEC is the contractor under the 

terms of employment, 

construction, trial, and testing of 

the RH and AVA power plants.

The BWG company has income 

from the sale of a combination of 

heat-based fuel consumption 

(alternative fuel material) from the 

EEC company, which EEC is 

responsible for the construction, 

commissioning, and testing of power 

plants to the RH company with AVA.

The aforementioned transaction is a trade 

transaction, and the payment conditions are 

according to normal conditions the company 

presents to ordinary customers.

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 transaction is necessary and reasonably 

reasonable. Indirect subsidiary of the 

Company It does not have its own office, so 

the use of Bangkok's BWG is the 

headquarters, making it easy to contact. 

With government agencies and third parties 

by BWG, no rental fee or fees applied to the 

company's indirect subsidiary.

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 transaction is an industrial waste 

disposal service in a way that the 

company has set the price policy to the 

normal business price.

Such transaction is a normal business 

transaction. The Company sets the price 

policy as specified in the agreement.

Accounts 

receivable

Received interest

Received interest

Location Rental

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

long-term loans 

from financial 

institutions for the 

company.

Revenue from 

industrial waste 

disposal

Revenue from 

Sales 

7.

8.

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 20172019
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Earth Engineer 
and Construc-
tion Co., Ltd.  

(“EEC”)

Siri Lapa Power 
Co., Ltd. ("SIRI")

Link 88 Power 
Co., Ltd. ("L88")

As a trade item resulting from 

sales/service revenue above and 

BWG granted a credit term for 

repayment of 30 days from the 

date specified in the billing 

document.

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 aforemen-

tioned loan.

Loan agreement, one commercial 

Bank of the EEC company, with 

the L/C limit. Total amount of 

baht 482.33 million. To invest in 

the power plant machines and 

the cash flows of the company 

and the loan agreement, the 

BWG company is the guarantor 

that the BWG company does not 

charge the guarantee fee.

Loan agreement, one commercial 

Bank of the EEC company, with 

the L/G limit. Total amount of 

baht 142 million. In order to 

guarantee the construction and 

the loan agreement, the BWG 

company is the guarantor that 

the BWG company does not 

charge the guarantee fee.

SIRI does not have its own 

office, it is a subsidiary of the 

BWG, so that the company has 

used the address of BWG to 

register as a headquarters. 

However, SIRI has already 

implemented a head-office move 

to its headquarters location.

L88 does not have its own 

office, it is a indirect subsidiary 

of BWG, so the company has 

used the address of BWG to 

register as a headquarters. 

However, L88 has already 

implemented a head-office move 

to its headquarters location.

The transaction is a trade item that 

contributes to a company benefit by the 

terms of payment as stated in the 

contract.

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.

The transaction is necessary and reasonably 

reasonable. Indirect subsidiary of the 

Company It does not have its own office, so 

the use of Bangkok's BWG is the 

headquarters, making it easy to contact. 

With government agencies and third parties 

by BWG, no rental fee or fees applied to the 

company's indirect subsidiary.

The transaction is necessary and 

reasonably reasonable. Indirect subsidiary 

of the Company It does not have its own 

office, so the use of Bangkok's BWG is 

the headquarters, making it easy to 

contact. With government agencies and 

third parties by BWG, no rental fee or 

fees applied to the company's indirect 

subsidiary.

Accounts 

receivable

Use of credit limit 

and financial 

guarantee for 

short-term loans 

from financial 

institutions for the 

company

Location Rental

Location Rental

-

-

-

-

-

-

2.36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

9.

10.

No.

Person with

Potential Conflict

of Interest

Type of

Transaction

Description of Related

Transaction
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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 conflicts 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 conflicts 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 conflicts 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.

 

 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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 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2006 stated an unqualified opinion that 

the financial statements presented financial position and performance fairly in all material respects in accordance with generally accepted 

accounting principles. 

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2007 stated an unqualified opinion that 

the financial statements presented financial position and performance fairly in all material respects in accordance with generally accepted 

accounting principles. And without presenting the financial statements with any conditions; the auditor made an observation on notes to 

financial 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 financial statements presented financial position and performance fairly in all material respects in accordance with generally accepted 

accounting principles.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2009 stated an unqualified opinion that 

the financial statements presented financial position and performance fairly in all material respects in accordance with generally accepted 

accounting principles.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2010 stated an unqualified opinion that 

the financial statements presented financial position and performance fairly in all material respects in accordance with generally accepted 

accounting principles.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2011 stated an unqualified opinion that 

the financial 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 financial reporting standards on preparation 

and presentation of the financial statements. 

 

 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

 Year 2019 Audited by   CPA License No. 5113

   Mr. Jirote Sirirorote   Karin Audit Company Limited

Summary of Financial Position and Performance
Summary of Audit Reports
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 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2012 stated an unqualified opinion that 

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2013 stated an unqualified opinion that 

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.  

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2014 stated an unqualified opinion that 

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2015 stated an unqualified opinion that 

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2016 stated an unqualified opinion that 

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2017 stated an unqualified opinion that 

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.

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

the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and separate 

performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting standards.

 Auditor’s report for the financial statements of the Company and subsidiaries for the year 2019 stated an unqualified opinion 

that the consolidated and separate financial statements presented consolidated and separate financial positions, consolidated and 

separate performance, and consolidated and separate cash flows fairly in all material respects in accordance with financial reporting 

standards.

Statement of Financial Position

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

16.44%

13.51%

0.28%

0.11%

0.12%

30.47%

67.82%

0.23%

1.49%

69.53%

100.00%

953.11

801.62

236.15

17.45

16.61

2,024.95

4,465.58

23.49

300.22

4,789.29

6,814.24

435.97

622.82

244.19

54.83

19.13

1,376.95

5,644.16

26.74

308.58

5,979.47

7,356.42

5.93%

8.47%

3.32%

0.75%

0.26%

18.72%

76.72%

0.36%

4.19%

81.28%

100.00%

13.99%

11.76%

3.47%

0.26%

0.24%

29.72%

65.53%

0.34%

4.41%

70.28%

100.00%

Amount % Amount % Amount %

2017Item
Consolidated Financial Statements

2018 2019

(Unit: Million Baht)

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
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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

958.03

1,008.88

84.25

1,019.70

77.02

3,147.88

556.77

3,704.65

5,964.23

2.20%

6.69%

6.02%

0.14%

-

-

15.31%

20.80%

0.58%

0.81%

0.38%

22.58%

37.89%

16.06%

16.92%

1.41%

17.10%

1.29%

52.78%

9.34%

62.11%

100.00%

328.13

426.32

590.34

1.20

13.07

52.92

1,411.98

1,440.69

22.66

39.04

23.02

1,525.42

2,937.40

958.03

1,008.88

92.22

1,141.31

77.02

3,277.46

599.38

3,876.84

6,851.50

454.56

456.80

604.11

-

7.06

53.86

1,576.40

2,088.60

40.51

21.26

32.68

2,183.05

3,759.45

958.03

1,008.88

92.22

1,030.57

(34.99)

3.054.71

542.26

3,596.97

7,356.42

6.18%

6.21%

8.21%

-

0.10%

0.73%

21.43%

28.39%

0.55%

0.29%

0.44%

29.68%

51.10%

13.02%

13.71%

1.25%

14.01%

(0.48)%

41.52%

7.37%

48.90%

100.00%

4.82%

6.26%

8.66%

0.02%

0.19%

0.78%

20.72%

21.14%

0.33%

0.57%

0.34%

22.39%

43.11%

14.06%

14.81%

1.35%

16.75%

1.13%

48.10%

8.80%

56.89%

100.00%

(Unit: Million Baht)

Liabilities and Shareholders’ Equity

Current liabilitiesyy

Bank overdrafts and short-term loans

Trade and other current payables

Current portion of long-term liabilities which 

due within 1 year

Current income tax payable

Provisions current liabilitiesfor employee benefit

Other current liabilities

Total current liabilities

Non-current liabilities

Long-term loans (net)

Non-current provisions for employee benefifif it

Non-current provisions 

Other non-current liabilities

Total non-current liabilities

Total liabilities

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

Amount %Amount %Amount %
2017

Item
Consolidated Financial Statements

2018 2019
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Statement of Income

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

277.54

253.17

24.37

98.25%

0.82%

99.08%

62.06%

95.67%

62.86%

37.14%

0.92%

37.72%

2.35%

11.31%

2.60%

4.12%

20.38%

17.34%

3.78%

13.56%

12.37%

1.19%

2,223.98

232.39

2,456.37

1,425.83

223.44

1,649.27

807.09

13.91

821.00

74.47

227.75

77.26

90.13

469.62

351.38

62.37

289.01

233.99

55.02

1,770.99

108.80

1,879.79

1,349.20

105.47

1,454.68

425.10

25.26

450.37

92.45

153.75

73.93

93.89

414.02

36.34

19.55

16.79

(20.63)

37.43

92.96%

5.71%

98.67%

76.18%

96.94%

77.39%

22.61%

1.33%

23.64%

4.85%

8.07%

3.88%

4.93%

21.73%

1.91%

1.03%

0.88%

N/A

1.96%

90.03%

9.41%

99.44%

58.05%

96.94%

67.14%

32.86%

0.56%

33.24%

3.01%

9.22%

3.13%

3.65%

19.01%

14.22%

2.52%

11.70%

9.47%

2.23%

(Unit: Million Baht)

Sale and service income

Construction income

Total income

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

Income tax expense

Net profit for the year

Profit attributable to:

   Owners of the Company

   Non-controlling interests

Amount %Amount %Amount %

Item
Consolidated Financial Statements

20182017 2019

369รายงานประจำป 2562



Statement of Cash Flow

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)

760.16

(96.53)

3.88

-

667.51

351.38

26.97

(1.03)

11.95

(219.28)

(9.16)

(120.73)

56.61

-

0.45

384.55

(7.61)

5.88

52.92

0.14

(0.30)

532.75

(95.24)

1.20

-

438.71

36.34

100.58

(1.30)

178.89

(8.04)

(2.51)

16.68

58.22

-

9.66

370.51

(0.10)

13.63

1.82

0.83

(1.21)

773.99

(73.84)

5.53

(0.88)

704.80

2017
Item

Consolidated Financial Statements

2018 2019

(Unit: Million Baht)

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 benefit obligations

   Estimated liabilities from litigation claims

   Written-off  withholding tax

   Gain on disposal of fixed asets

Total adjustments to reconcile profit before income tax to net 

cash provided from operating activities

Net cash provided by operating activities

Income tax paid

Income tax refund

Cash paid for damages from lawsuits

Net cash provided by operating activities
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-

(663.03)

1.82

(4.06)

3.74

(661.53)

(180.00)

651.46

(216.11)

(66.01)

86.43

(178.58)

(54.78)

42.41

48.39

932.22

980.61

-

(883.41)

0.56

(9.51)

1.03

(891.34)

197.13

742.37

(299.78)

(66.00)

3.31

(124.93)

(26.97)

425.13

(27.49)

980.61

953.12

(193.71)

(1,532.44)

1.27

(17.78)

1.30

(1,741.37)

126.43

1,432.66

(731.96)

(58.27)

-

(102.34)

(147.10)

519.43

(517.14)

953.11

435.97

(Unit: Million Baht)

Cash flows from investing activities

  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

Cash flows from financing activities

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

Proceeds from long-term loans

Repayment of long-term loans

Payment of financial lease payables

Proceeds from increase in share capital of subsidiaries from 

   non-controlling interest

Dividend payment

Interest expense

Net cash received from (used in) financing activities

Net increase (decrease) cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning of year

Cash and cash equivalents at ending of year

2017
Item

Consolidated Financial Statements

2018 2019
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Remark: Income after elimination of intercompany transactions between the Company and subsidiaries

Key Financial Ratios

Performance Analysis

Sale and service income

1.99

1.96

2.70

134

3.20

113

37.14%

17.34%

12.37%

8.16%

7.70%

11.31%

0.36

0.61

6.48

0.25

0.97

0.066

1.43

1.24

3.07

118

3.92

92

32.86%

14.22%

9.47%

7.28%

6.91%

10.23%

0.39

0.76

13.03

0.25

1.01

0.061

0.87

0.67

2.67

135

3.29

110

22.61%

1.91%

N/A

N/A

1.84%

2.84%

0.27

1.05

0.25

0.25

0.94

(0.005)

2017
Item Consolidated Financial Statements

2018 2019

(Unit: Million Baht)

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

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)

357,055

120,494

477,549

1,349.16

661.70

2,010.86

463,300

66,843

530,143

422,610

43,808

466,418

1,046.13

724.85

1,770.98

1,374.82

849.16

2,223.98

Volume
(Ton)

Amount
(Million 
Baht)

Volume
(Ton)

Amount
(Million 
Baht)

Volume
(Ton)

Amount
(Million 
Baht)

2017

Item

2018 2019

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
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 For the year 2019, 2018, and 2017, sale and service income were 1,770.98 million baht, 2,223.98 million baht, and 2,010.86 

million baht respectively. Sale and service income decreased by 453.00 million baht from 2018, or dropped by 20.37% when compared to 

the previous year. The decrease in income is caused by external factors. As a result, the amount of industrial waste that has been disposed 

of is reduced by 25.42% while average service fee per ton increased by 2.98% which was in accordance with the Company pricing, which 

is in the process of adjusting the company’s marketing strategy to suit the situation.

 The construction revenue is generated from the Huai Christie Restoration Project from lead contamination of Thong Pha Phum 

District valued of 454.76 million baht by recognizing income according to the proportion of completed work. 

Other Income

 For the year 2019, 2018, and 2017, other income were 25.26 million baht, 13.91 million baht, and 

11.36 million baht respectively. Other income was mainly consisted of interest income, reversal on bad debt expense, gain from disposal 

of assets and other service income. 

Cost and Expenses

Cost of Sale and Service

 For the year 2019, 2018, and 2017, cost of waste management service were 1,349.21 million baht, 1,425.83 million baht,  

and 1,258.44 million baht respectively; or can be calculated as 76.18% in 2019, 64.11% in 2018, and 62.58% in 2017 of sale and 

service income accordingly. Key components in cost of sale and service were fuel cost, maintenance cost, amortization of landfills, 

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 2019, 2018, and 2017, service expenses were 92.45 million baht, 74.46 million baht, and 48.12 million baht 

respectively; or can be calculated as 4.85% in recently year, 3.01%, and 2.35% 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 2019, 2018, and 2017, administrative expenses were 153.76 million baht, 227.76 million baht, and 231.51 million 

baht respectively; or can be calculated as 8.07% in recently year, 9.22%, and 11.31% 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. 

Management Benefit Expenses

 For the year 2019, 2018, and 2017, management benefit expenses were 73.93 million baht, 77.26 million baht, and 53.15 

million baht respectively; or can be calculated as 3.88% in recently year, 3.13%, and 2.60% of total income accordingly. Management 

benefit expenses included directors and management salary, director meeting fee, and bonus of directors and management. 

Finance Costs

 For the year 2019, 2018, and 2017, finance costs were 93.89 million baht, 90.13 million baht,  and 84.32 million baht respectively; 

or can be calculated as 4.93% in recently year, 3.65%, and 4.12% 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 2019, 2018, and 2017, income tax expense were 19.55 million baht, 62.37 million baht, and 77.42 million baht respectively; 

or can be calculated as 1.03% in recently year, 2.52%, and 3.78% of total income accordingly.
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Profit

 From the aforementioned reasons, the Company and subsidiaries reported 425.10 million baht or 22.61% of gross profit margin, 

with net loss attributable to owners of the Company of 20.63 million baht, decreased from last year. The Company is adjusting the policies 

and market strategies to suit the situation. 

14.2. (Financial Positions) of the Company and Subsidiaries

Assets

 As of 31 December 2019 the Company and subsidiaries had total assets of 7,356.43 million baht, increased from 6,814.24 

million baht in previous year by 542.19 million baht, representing 7.96% increase of total assets. Increase in total assets were mainly 

contributed in investment of land, machinery and waste plant fuel equipment of The Company, subsidiaries’s and vehicles for transportation 

of industrial waste of the subsidiaries. 

Liabilities

 As of 31 December 2019, the Company and subsidiaries reported total liabilities of 3,759.45 million baht, increased from 

2,937.40 million baht in previous year by 822.05 million baht, representing 27.99% increase of total liabilities. Increase in total liabilities 

were mainly attributable in both short-term and long-term loans from financial institutions due to the investment in business expansion of 

the Company’s subsidiaries  by total loan 3,147.28 million baht, representing 42.78% of total liabilities, increased from previous year by 

788.13 million baht. 

Shareholders’ Equity

 As of 31 December 2019, the Company and subsidiaries reported total shareholders’ equity attributable to owners of the 

Company of 3,054.71 million baht, decreased from 3,277.46 million baht from previous year by 222.75 million baht, representing 6.80% 

decrease of total shareholders’ equity attributable to owners of the Company. The main decrease was contributed by the performance of 

the deduction of dividend payment.

(Unit: Million Baht)

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

3.36

139.08

234.51

19.81

8.81

69.99

12.49

488.05

(12.22)

475.83

31 December 2017Item 31 December 2017 31 December 2017

Post-dated checks

Trade receivable – unbilled receivable

Trade receivable

Trade receivable within due

Trade receivable over due

Not over 3 months

 3 – 6 months

 6 – 12 months

Over 12 months

Total trade and note receivables 

Less allowance for doubtful account

Total trade and note receivables - net

ิ
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Trade and Note Receivables - Net

 In 2019, 2018, and 2017 the Company and subsidiaries had average debt collection period of 135 days, 118 days, and 134 days 

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

 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 financial institutions for 

project investments, and capital increase from non-controlling interest in subsidiaries. In 2019, the Company and subsidiaries had cash 

flows from operating activities in the amount of 704.80 million baht; and used 1,741.37 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 

landfills, and machine and equipments; while attaining 519.43 million baht of cash flows from financing activities due to capital increase 

from non-controlling interest of subsidiaries, loans from financial institutions, short-term and long-term loans repayments, finance lease 

repayment, interest expense payment, and dividend payment. 

 From the aforementioned operations, the Company and subsidiaries had net cash flows decrease of 517.14 million baht, with 

cash and cash equivalents at end of year being 435.98 million baht.

Source of Fund

Total Liabilities

 In 2019, the Company and subsidiaries total liabilities was 3,759.45 million baht, increased by 822.05 million baht from 2018. In 

2019, total liabilities consisted of 1,576.40 million baht or 41.93% of current liabilities, and 2,183.05 million baht or 58.07% of non-current 

liabilities. Key liabilities items included short-term and long-term loans from financial institutions amounting 3,147.28 million baht or 

83.72% of total liabilities, and trade and other current payables amounting 456.80 million baht or 12.15% of total liabilities.

Shareholders’ Equity

 In 2019, the shareholders’ equity attributable to owners of the Company was 3,054.71 milllion baht, decreased by 222.75 

million baht or 6.80% from 2018 which is mainly due to the results of operation and dividend payment. 

Capital Structure

 In 2019, debt to equity ratio was at 1.05 time, while the raio was at 0.76 time in 2018.

14.3. 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.

Liquidity

667.51

(661.53)

42.41

48.39

438.71

(891.34)

425.13

(27.49)

704.80 

(1,741.37)

519.43

(517.14)

2017Item 2018 2019

Cash flows from operating activities

Cash flows from investing activities

Cash flows from financing activities

Net increase (decrease) in cash flows
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 • 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. 

 • In 2019, the Company and its 11 subsidiaries paid audit fee to auditor in the amount of 4.97 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 financial statements and Better  World 

Green Public Company Limited and its subsidiaries’ consolidated financial statements, including the financial information presented in this 

annual report. The aforementioned financial 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 financial 

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 significant irregular 

operations.

 In this regard, the   Board of Directors appointed the  Audit Committee comprising independent directors to review credibility 

and correctness of financial reports as well as evaluate efficiency 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 financial statements and consolidated financial 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 confidence that the financial statements of Better World Green PCL and the consolidated financial statements of Better 

World Green PCL and its subsidiaries for the year ending 31st, December 2019 are correct and reliable in compliance with generally 

accepted accounting standards as well as relevant laws and regulations.

( Mr. Suwat    Luengviriya )
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General Information and
Other Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key InformationOther Key Information



Company Information

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 :  1,184,014,248.75  baht

       Paid Registered Shares :  958,029,725.00 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    0 2012 7888   Fax   0 2012 7889

Location of the Industrial Waste   : 140, Village 8,  Huaeyhang  Sub-district, Management Center- Saraburi Center 

Management Center- Saraburi Center    Kaengkoy District, Saraburi Province 18110 

       Telephone   0 3623 7540-2  Fax:  0 3623 7544
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Affiliate:

Better Waste Care Co., Ltd. (BWC).
An agent in procuring industrial waste for the waste to-energy process

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

Be Green Development Co.,Ltd. (Be Green).
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 World Transport Co., Ltd. (BWT).
Engaged in the business of transportation vehicles for every type 

of industrial waste.

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

in an industrial waste furnace

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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Information on Reference Persons

Regulator   : Securities and Exchange Commission, Thailand 

      333/3 Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 

      Tel. 0-2033-9999    Fax. 0-2033- 9660 

      https://www.sec.or.th     mail: info@sec.or.th

  

Securities Registrar  : The Stock Exchange of Thailand 

      93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand

      Tel. 02 009 9000  Fax. 02 009 9991 

      www.set.or.th  SET Contact Center  :  www.set.or.th/contactcenter 0-2009-9999

Securities Registration    : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

      93  The Stock Exchange of Thailand Building, 

      Rachadapisek Road,  Dindaeng,  Bangkok 10400, Thailand

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

         Website :  http://www.set.or.th/tsd

Audit    : Ruamthama Law Office Co.,LTd. 

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

      Bangkok 10310, Thailand 

      Tel. 0-2694-3323 - 4   Fax. 0-2694-3349

Legal Advisor   : Ruamthama Law Office Co.,LTd. 

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

      Bangkok 10310, Thailand 

      Tel. 0-2694-3323 - 4    Fax. 0-2694-3349

Others      • Investor support   

    • Reporting losses of share certificates  

    • Shareholders’  information change  

Contact    Issuer Service Unit

    Thailand Securities Depository Limited

    93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,

     Bangkok 10400 Thailand

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