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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ า หน า ที ่ บ ร� ห าร
บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)(BWG) ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ
ภายใตแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเสมอมา โดยมุง มัน่ การเปนผูบ ร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม
ทีด่ ขี องสังคมและเปนเพือ่ นบานทีด่ ขี องชุมชน โดยดำเนินงานตามแผนแมบทดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ซ�่งทำใหธุรกิจมีการเติบโตอยางมั่นคงจากภายในสูภายนอก และสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย
อยางสมดุล ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม สอดคลองตามเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ และในปนี้ บร�ษัทฯ ไดรับการคัดเลือก
เปนสมาช�กกลุมหลักทรัพย ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืนหร�อหุนยั่งยืน (THSI) จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับการประเมินภายใต โครงการ
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2020
ที่ระดับ Excellent โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
ซ�่งสะทอนถึงความสำเร็จในการพัฒนาอยางยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ
ในป 2563 นี้เปนปที่ยากลำบากของธุรกิจเกือบทุกประเภท ซ�่งรวมไปถึงธุรกิจ
การจัดการของเสีย ที่เปนอุตสาหกรรมปลายน้ำ แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจโดยตรง
อันเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเช�้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ซ�่งบร�ษัทฯ
ใชความพยายามอยางยิ่ง ในการปรับตัวและพัฒนาองคกร โดยใชกลยุทธ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความตั้งใจ เพื่อสรางความเช�่อมั่นใหแกผู ใชบร�การและอยูเคียงขางกับ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการฝาฟนอุปสรรค
ในครั้งนี้ไปดวยกัน
สำหรับการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
บร�ษทั ฯ ไดมมี าตรการรับมือทัง้ ภายในและภายนอกองคกร เพือ่ ปองกันและลดความเสีย่ ง
ในการแพรระบาดอยางรอบดาน
ในนามคณะกรรมการและผูบ ร�หาร บร�ษทั เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณในความไววางใจของผูมีสวนไดเสียทุกทาน ที่มีใหบร�ษัทฯ ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา และขอขอบคุณพนักงานทุกคน ที่เปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองคกร
บร�ษทั ฯ จะยืนหยัดและยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และสรางคุณคาใหกับทุกทานอยางยั่งยืนสืบไป

นพ.ดร.ว�ชาญ ว�ทยาศัย
ประธานกรรมการ

รายงานประจำป 2563

Messages from the Chairman and the Chief Executive Officer
Better World Green Public Company Limited (BWG) has always put great emphasis
on operating the business under the concept of sustainable development by striving to be
a good manager of the industrial waste and a good neighbor of the society and community
by implementing the Sustainable Development Master Plan which enables businesses
to grow steadily from the inside out and create balanced values for stakeholders covering
economic, social and environmental aspects in line with the development goals by the
United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). This year, the Company was selected
as a member of the Thailand Sustainability Investment (THSI) by the Stock Exchange of
Thailand. The Company was also assessed under the Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) Program 2020 at Excellent level by the Thai Institute of Directors
Association (IOD), which reflects the success of sustainable development and good corporate
governance of the Company.
2018 has been a difficult year for most businesses, including downstream waste
management businesses, directly in relation to the economic conditions due to the
coronavirus (COVID-19) epidemic. The Company makes great efforts to adapt and develop
the organization by using strategies, technology, innovation, and determination to build
confidence of the service users and to be with the community and society as well as
to cooperate with business partners to overcome this obstacle together.
To cope with the situation of the coronavirus (COVID-19) epidemic, the Company
has put in place measures to prevent and reduce the risk of spreading in all areas.
On behalf of the Board of Directors and Management, Better World Green
Public Company Limited would like to thank all stakeholders for the trust in the
Company throughout the years, and thank all employees for being one of the
important force in driving the organization. The Company will stand firm and
adhere to business operations in accordance with the principles of good governance,
social responsibility, and sustainable value creation for everyone.

Mr. Suwat Lueangviriya
Chief Executive Officer and Managing Director
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ขอมูลสำคัญทางการเง�น
(หนวย : ลานบาท)

ฐานะทางการเง�น
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียนรวม
หนี้สินไมหมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2561

2562

2563

2,024.95
4,789.29
6,814.24
1,411.98
1,525.42
2,937.40
3,876.84

1,376.95
5,979.47
7,356.42
1,576.40
2,183.05
3,759.45
3,596.97

2,677.19
6,169.58
8,846.77
1,706.06
1,964.40
3,670.46
5,176.31

กราฟแสดงสถานะทางการเง�น
7,356.42

8,846.77

6,814.24
3,759.45

3,670.46

3,596.97

2,937.40

2561

2562

2563

2561

2562

2563

5,176.31

3,876.84

2561

2562

2563

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน
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งบกำไรขาดทุน
(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดจากงานกอสราง
รวมรายได
ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนรับเหมากอสราง
รวมตนทุน
กำไรขั้นตน
รายไดอื่น
กำไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
การแบงกำไร สวนที่เปนของบริษัทใหญ
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)

2561

2562

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
0.061
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

2563
1,892.60
22.72
1,915.32
1,299.79
202.96
1,502.75
412.57
13.17
425.74
78.92
175.45
67.33
130.81
452.52
(26.78)
(25.48)
(52.26)
(0.0454)
3,981,568,215

อัตราสวนทางการเง�น
(หนวย : ลานบาท)

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

หนวย

2561

2562

2563

เทา
เทา
เทา
%
%
%
%

1.43
0.76
0.43
32.86
9.47
7.28
6.91

0.87
1.05
0.51
22.61
N/A
N/A
1.84

1.57
0.71
0.41
21.54
-9.37
-1.58
1.25

รายงานประจำป 2563

ปรัชญา ว�สัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกร
Philosophy , Vision, Mission and Corporate Culture
เราหวงใยทุกช�ว�ตและสิ่งแวดลอม
We are Concerned…for all Beings and Environment

“รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดลอมสูค วามยัง่ ยืน พรอมพัฒนาศักยภาพ และบร�การสูค วามเปนเลิศ โปรงใส
และเปนธรรมตอคูค า และผูลงทุน รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม”
“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”.
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พันธกิจ
ตอประเทศ : จะสรางความเปนมาตรฐาน และความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมใหแกประเทศ
Country : Will create a standard And environmental sustainability for the country
ตอสังคมชุมชน : มีสว นรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมดวยการบร�หารจัดการผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
โดยยึดมั่นมาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตที่ดีของสังคมทองถิ่น
Community and Society : Enhancing the quality of living of local communities where operates its
business, taking responsibility and accountability of social welfare and environmental protection.
ตอภาครัฐ : จะดำเนินงานภายใตการหลักเกณฑขอกำหนดตามกฎหมายพรอมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการ
มลพิษและของเสียอันตรายอยางถูกว�ธ�
Government : will operate under the guidelines. Legal requirements, along with support for management
policies on pollution and hazardous waste correctly.
ตอผูถือหุน : ประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธ�ภาพ รวมทั้งการมองหาโอกาสใหมในการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทน
ที่ดีและยั่งยืนตอนักลงทุน
Shareholder : Ensuring good financial returns by delivering best business performance, seeking for
new opportunities with high potential returns, as well as, driving a strategic business plan that yields
sustainable growth.
ตอลูกคา : จะสรางความเช�่อมั่น และความพึงพอในแกลูกคาดวยระบบการใหบร�การที่ไดมาตรฐานสากล ตลอดจน
อัตราคาบร�การที่เหมาะสมและเปนธรรม
Customers : Will build confidence and satisfaction in serving customers with systems that meet the
international standard, as well as the appropriate rate, and fairness.
ตอคูคา : มุงสรางการดำเนินธุรกิจกับคูคาบนพื้นฐานของความยุติธรรมและสานสัมพันธที่ดีเพื่อรวมกันพัฒนา
ศักยภาพ อยางตอเนื่อง อีกทั้งโอกาสในการดำเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาวตอไป
Business Partners : Building trustworthy relationship and developing fair business practices and
solutions, while achieving continuous improvement and operational excellence.
ตอพนักงาน : สงเสร�มการทำงานอยางมืออาช�พและความผูกพันตอองคกร โดยการสรางสภาพแวดลอมการทำงาน
ทีป่ ลอดภัย แรงจ�งใจทีด่ ใี นการทำงานและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ควบคูก บั การพัฒนาความสามารถ เพือ่ มุง สูค วามเปนเลิศ
Employees : Providing safe and inspiring workplace, fair remunerations and career ladders to develop
proficient and engaged workforces, generating valuable business contributions.

วัฒนธรรมองคกร Corporate Culture
ใสใจลูกคา

Customer Care

มีว�นัยถวนหนา

Universal Discipline

รอบคอบเร�่องคุณภาพ เช�่ยวชาญรับผิดชอบ
Team Development

Meticulous Quality

พัฒนาทีมงาน

Expert Responsibility

รายงานประจำป 2563

เปาหมาย และกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษทั ฯ มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจดานการจัดการกากอุตสาหกรรมใหเติบโตไปพรอมกับการดูแลรักษาดานสิง่ แวดลอมและชุมชน
อยางยั่งยืน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยูภายใตแนวคิดการเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะซึ่งเปน
ปญหาสำคัญของประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ ไดยดึ มัน่ การดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราหวงใยทุกชีวติ และสิง่ แวดลอม” ดวยความตระหนัก
ถึงความสำคัญของผูมีสวนไดเสียทั้งหมดในหวงโซคุณคา (Value Chain) ไมวาจะเปน ลูกคา คูคา คูธุรกิจ พนักงานของบริษัท ชุมชน
และสังคม
จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนรากฐานสำคัญที่จะนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดกำหนด “นโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน” สำหรับกลุมบริษัทฯ ใหยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
เพิ่มมูลคาธุรกิจ
ดวยนวัตกรรม
และคุณภาพ

ดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึงถึง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

ดำเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐาน
หลักธรรมาภิบาล

มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงานและบร�การ
สงเสร�มการสรางนวัตกรรม
และธุรกิจใหม ที่สรางคุณคา
เพิ่มใหแกองคกรและ
ผูมีสวนไดเสีย

ไมสรางผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมตอผูมีสวนไดเสีย
หร�อจำกัดใหนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได มุงมั่นในการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงรอบดาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
สรางประโยชนที่ยั่งยืนแก
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

สงเสร�มการใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีประสิทธ�ภาพ
สูงสุด สงเสร�มการสราง
นวัตกรรมหร�อธุรกิจใหมที่ลด
ผลกระทบจากการดำเนินงาน
ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สรางจ�ตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

ดำเนินธุรกิจดวยความซ�่อสัตย
และเปนธรรมยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและจร�ยธรรมทางธุรกิจ
ตอตานการทุจร�ตคอรรัปชั่น
สงเสร�มการปฏิบัติตามหลัก
สิทธ�มนุษยชนเพื่อสรางประโยชน
สูงสุดที่เปนธรรมตอผูมีสวน
ไดเสีย

การบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม
ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหป 2563 นี้เปนปที่ยากลำบากของธุรกิจเกือบทุกประเภท
ซึง่ รวมไปถึงธุรกิจการจัดการของเสียทีเ่ ปนอุตสาหกรรมปลายน้ำ มีความแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจโดยตรง ซึง่ บริษทั ฯ ใชความพยายาม
อยางยิ่งในการปรับตัวและพัฒนาองคกร โดยใชกลยุทธ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความตั้งใจ เพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทฯ และ
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการและอยูเคียงขางกับชุมชนและสังคม ตลอดจนการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการฝาฟนอุปสรรค
ในครั้งนี้ไปดวยกัน
สำหรับการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งภายนอกและภายในองคกรนั้น บริษัทฯ ไดมี
บริการใหผูประกอบการที่เปนลูกคาสั่งซื้อผานระบบออนไลน เพื่ออำนวยความสะดวก และยกระดับความปลอดภัยดานการขนสง
สำหรับภายในองคกร บริษัทฯไดมีการติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิดผานชองทางออนไลน ตาง ๆ และมีการสื่อสารภายในองคกร
อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งไดใชแนวทางการปฏิบัติงานปกติ (Day work) แบบเหลื่อมเวลาทำงาน โดยกำหนดสัดสวนของพนักงานในการ
เขามาปฏิบตั งิ านใหเหมาะสม มีหลักเกณฑการปฏิบตั งิ านจากบาน (Work From Home) เพือ่ ปองกันการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพื่อรักษาระยะหางทางสังคมและคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิอยางเครงครัดและตอเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรระบาดและเพิ่มความมั่นใจใหแกผูใชบริการ
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เบตเตอร เว�ลด กร�น กับการเตร�ยมความพรอมรับมือโรคระบาด
บริษัทฯ ไดประเมินผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผน
การชวยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบตามความสามารถและศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการได ดังนี้
1. กลุมพนักงาน บริษัทฯ มีการสื่อสารภายในองคกรอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งไดใชแนวทางการปฏิบัติงานปกติ (Day work)
แบบเหลื่อมเวลาทำงาน โดยกำหนดสัดสวนของพนักงานในการเขามาปฏิบัติงานใหเหมาะสม มีหลักเกณฑการปฏิบัติงานจากบาน
(Work From Home) สำหรับพนักงานที่ตองเดินทางมาทำงานโดยรถโดยสารสาธารณะ บริษัทฯ ไดจัดใหมีรถรับสงใหกับพนักงาน
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. กลุมลูกคา บริษัทฯ ไดมีบริการใหสั่งซื้อผานระบบออนไลนเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูประกอบการที่ใชบริการ
มีการสอบถามและรวบรวมขอมูลจากลูกคาที่ใชบริการเพื่อนำมาวางแผนในการชวยเหลือสำหรับการเตรียมภาชนะรองรับและรวบรวม
ของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตทีร่ อสงกำจัด กรณีทไ่ี มสามารถทำการขนสงมากำจัดไดตามระยะเวลาปกติ และใหบริการเก็บรวบรวม
และรับกำจัดภาชนะอุปกรณของจำพวก Food Waste ที่มีการใชอยางแพรหลายในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา
โดยเฉพาะพลาสติกตางๆที่เกิดจากการใชงานแลวของกลุมลูกคาในราคาพิเศษ
3. กลุมคูคา สำหรับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้ทางบริษัทฯ จะไมมีการขอปรับเลื่อนการชำระเงินคาสินคาและบริการ หากคูคา
รายเดิมไมสามารถจัดหาสินคาและหรือบริการใหไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด ทางบริษัท ฯ จะไมถือเปนการผิดขอตกลง
ในการซื้อสินคาและใหบริการตามสัญญาแตอยางใด
4. กลุม ผูถ อื หุน บริษทั ฯ ไดกำหนดชองทางรับฟงความเห็นและสือ่ สารแนวทางการบริหารความเสีย่ งและรับมือในสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 ไว หลากหลายชองทางไดแก ผานทาง web site: www.betterworldgreen.com // Facebook :
BWG - Better World Green / กำจัดกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร // line ofﬁcial account : @bwgcenter // TWITTER :
@BWGBOONTHOM ของบริษัทฯ และ ผานทาง web site ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. กลุม ชุมชน บริษทั ฯ ไดทำการประชาสัมพันธถงึ ภาวะวิกฤติการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอชุมชนโดยรอบ
บริเวณโรงงาน โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ถือวามีความเสี่ยงสูง ไดมีการจัดอบรมตั้งแตการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคและ
การแพรกระจายของเชื้อ วิธีการปฏิบัติตนใหหางไกลจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) การรับประทานอาหารโดยการกินรอน ชอนตน
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใสผาปดจมูกเมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยง การทำความสะอาดโดยการใชแอลกอฮอลล เจลลางมือ เมื่อตองเดินทาง
ออกไปขางนอก และวิธีการลางมืออยางไรใหสะอาดอยางถูกวิธี นอกจากนี้มีการสงเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชนดวยการสนับสนุน
วัตถุดิบและจัดจางใหชุมชนจัดทำหนากากผาสำหรับการแจกจายใหกับ พนักงาน ลูกคา และชุมชนที่ขาดแคลน

ว�ถีช�ว�ตใหม ในสำนักงาน

ประเมินความเสี่ยง
โรคโคว�ด-19

สวมหนากาก
และวัดอุณหภูมิ

ผานจ�ดคัดกรอง
กอนเขาสำนักงาน

• กรอกขอมูลในแบบ
• สวมหนากากอนามัย • แสดงผลการประเมินฯ
ประเมินฯการเดินทาง
ทุกครัง้ เมือ่ ออกจากบาน ทุกวันแกเจาหนาที่
ทุกวัน
• วัดอุณหภูมิทุกเชาตอง
• ใหขอมูลตามความ
ไมเกิน 37.5 องศา
เปนจร�ง หากพบขอมูล • หากมีไข
เท็จ จะมีความผิดทาง
ควรแจงหัวหนางาน
ว�นัย

บันทึกอุณหภูมิ
ติดสติกเกอร

Digital
Check-in

• กรอกขอมูลอุณหภูมิ • ลงทะเบียนดิจ�ทัลวันละ
ประจำวัน
2 ครั้ง และ Check-In /
• ติดสติกเกอรประจำวัน เชา-Check-Out / เย็น
• ลางมือฆาเช�้อดวย
แอลกอฮอล

รายงานประจำป 2563

นโยบายการจายเง�นปนผล
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50
ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท รวมถึงเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัท
กำหนด หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงการตางๆ ในอนาคต และหากการจายเงินปนผลนั้นจะมี
ผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษทั ฯ อยางมีนยั สำคัญ นโยบายการจายปนผลนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาใหความเห็นชอบ
และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแตละป
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล ดังนี้

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

2562

2561

2560

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละของกำไรสุทธิ หลังหัก
เงินสำรองตามกฎหมาย)
จำนวนเงินปนผลที่จาย (บาท)

-

0.023
58.20

0.029
50.54

-

88,138,702.78

111,128,082.04

หมายเหตุ : ป 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 72.16 ลานบาท
จึงงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล ประจำป 2562 ใหแกผูถือหุน
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ธุ ร กิ จ ของ BWG
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผูใหบริการดานการบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมอยางครบวงจรทั้งการ บำบัด
กำจัด และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน ดำเนินกิจการมากวา 2 ทศวรรษ ดวยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและ
ยังขยายหวงโซอุปทานจากธุรกิจตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ

สำนักงานใหญ
เลขที่ 488 ซ.ลาดพราว130 (มหาดไทย 2)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
เลขที่ 140 หมู 8 ตำบลหวยแหง
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เลขที่ 9/991, 9/992, 9/993 หมูที่ 4 ตำบลบางพระครู
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่

ลำดับที่

ลำดับที่

ใหบริการปรับคุณภาพของเสียรวม
และรับฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่เปนอันตรายและบำบัดน้ำเสียรวม

ใหบริการคัดแยกและรับฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่ไมเปนอันตราย

ปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อเปน
เชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน
และผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม
เพื่อเปนเชื้อเพลิงสำหรับ
ผลิตกระแสไฟฟา

101
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ธุรกิจของบริษัทฯ ถูกพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกับการอยูรวมกัน
อยางมีความสุขระหวางภาคอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ จึงเกิดการพัฒนาธุรกิจขึ้นมารองรับการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และตอบสนองการบริหารจัดการของเสียใหเปนศูนย ของผูมีสวนไดเสียที่อยูในพื้นที่ไดอยางครบวงจร โดยแบงเปนกลุมธุรกิจตางๆ ดังนี้

ระบบหองปฏิบัติการว�เคราะห

รับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 และขึน้ ทะเบียนหองวิเคราะห
ของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะหองคประกอบ
ของกากอุตสาหกรรม ทัง้ ของแข็งและของเหลวดวยการวิเคราะหทท่ี นั สมัยและ
แมนยำตามมาตรฐานสากล

Laboratory

รายงานประจำป 2563

ระบบฝงกลบกากอุตสาหกรรม

ระบบหลุมฝงกลบทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่ไมเปนอันตราย
(Sanitary Landfill) ทีม่ กี ารจัดสรร พืน้ ทีอ่ ยางชัดเจนเพือ่ การจัดการทีเ่ หมาะสม

Sanitary Landfill

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำชะกากอุตสาหกรรม ออกแบบใหเปน
ระบบบำบัดรวมกัน (Combine System) ระหวางการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ
และยังเพิ่มประสิทธิภาพดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) ในการบำบัด

Water treatment

การฝงกลบสิ่งปฏิกูลหร�อ
วัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตราย
ระบบปรับเสถียรลดความเปนพิษของสิ่งปฏิกูลฯ แตละชนิดกอนจะนำไปยังพื้นที่
ของการฝงกลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill) เปนแบบ Area &Trench

Secured Landfill
ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม
เพื่อใชประโยชนดานพลังงาน
ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใชประโยชนดาน
พลังงาน โดยผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑทดแทนเชื้อเพลิง” Solid
Recovered Fuel (SRF) ที่มีคุณสมบัติและองคประกอบที่เหมาะสม
สำหรับนำไปผลิตกระแสไฟฟา

Solid Recovery Fuel
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กลุมบร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
“BWC”

บร�ษทั เบตเตอร ทรานสปอรต จำกัด
“BWT”

ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม
เพื่อทำเช�้อเพลิงผสมจากของเหลวที่มี
คาพลังงานความรอนและสารละลายเคมี
ที่ผานการใชงาน ,สารเคมีจำพวกกรด
และดางที่ไมใชแลวมาผานกรรมว�ธ�ทาง
อุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช ใหม

จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่ไมใชแลว โดยออกแบบ
พิเศษใหเหมาะสมกับวัสดุหร�อสิ่งปฏิกูล
แตละประเภทพรอมติดตั้งระบบ GPS
เพื่อควบคุมการขนสง และทีมงานฉุกเฉิน
คอยใหความชวยเหลือระหวางขนสง

บร�ษทั อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
“AKP”

บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด
“BME”

ระบบการเผาทำลายสิง่ ปฏิกลู ฯ ดวยเตาเผา
อุณหภูมิสูงและเทคโนโลยีกำจัดมลพิษ
ที่ทันสมัย

ใหบร�การเปนนายหนาและหร�อตัวแทน
ในการใหบร�การรับกำจัดกากอุตสาหกรรม
อันตรายและหร�อไมอันตราย ทั้งที่เปน
ของแข็งและหร�อของเหลวการว�เคราะห
กากอุตสาหกรรม การขนสง
หร�อการบร�การอื่นๆที่เกี่ยวของ

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

บร�ษทั เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,
ซ�้อ-ขายอสังหาร�มทรัพยเพื่อประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรมและ
ในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ใหบร�การผลิตและจำหนายไฟฟา ภายใต
โครงการผลิตและจำหนายไฟฟาขนาด
9.4 เมกะวัตต จากวัสดุอุตสาหกรรม
ที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย

“ETC”

รายงานประจำป 2563

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญป 2563

• ประกาศเจตนารมณตอตานคอรรัปชันในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปองกัน
และต อ ต า นการทุ จ ร� ต คอร ร ั ป ชั น ระหว า งคู  ค  า เพื ่ อ การบร� ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที ่ ด ี
(Good Corporate Governance) และการบร�หารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได ระหวาง บร�ษัท
เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน) และ บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)
• รวมพิธล� งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับคณะเศรษฐศาสตรและคณะว�ศวกรรมศาสตร

• บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยของ
บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ไดรับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเสนอขายหุนที่ออกใหมแกประชาชน
และเขาซ�้อขายวัน แรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (First Day Trade)
• ETC แจงการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซ�้อขายหลักทรัพย จากตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai) มาซ�้อขายในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย (ตลท.) (SET)
กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค

• รางวัล Thailand Sustainability Investment หร�อ “หุนยั่งยืน” ประจำป 2020 ตอเนื่องปที่ 6
จากตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย ในฐานะบร�ษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเดน
คำนึงถึงความสมดุลดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล
• รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Community : SDC) ใหความสำคัญกับการ
เผยแพรขอมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมหร�อประเด็น
ดาน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากขอมูลทางการเง�นทางการเง�น
ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแหงความยั่งยืน อันจะเปนประโยชนตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของกิจการ
และการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืนในระยะยาว
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 (Annual General Meeting AGM)
เพื่อรักษาสิทธ�อันชอบธรรมของนักลงทุนไดรับคะแนน 100 คะแนน จากสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย
• “ดีเลิศ” สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำป 2563
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• ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับโรงงานตางๆ
ใน “โครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริน้ ทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม”
• บันทึกขอตกลงความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ระหวาง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการผลิต สงเสริม พัฒนากำลังคนศึกษา พัฒนาความรูกลุมอาชีพ
พลังงานดานนวัตกรรมจากพลังงานทดแทน
• เสวนา “Circular Economy” ใหความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ ในจังหวัดระยอง
และชลบุรีภายใต หัวขอ “Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน”
• ผานการตออายุการรับรองสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการ
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
• จำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ภายใตกลุม บริษทั ในเครือ บริษทั รีคฟั เวอรี่ เฮาส จำกัด
(“RH”) จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 7.0 เมกกะวัตต โดยตัง้ อยูใ นพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562
• ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพือ่ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่
โปรงใส ตรวจสอบได ระหวาง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร
เวิลด ทรานสปอรต จำกัด บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด และ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด
• จำหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ภายใตกลุมบริษัทในเครือ บริษัท เอวาแกรนด
เอ็นเนอรยี่ จำกัด (“AVA”) จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต โดยตั้งอยู
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง ตำบลหนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• จัดงานประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2562 แจงมติตอิ นุมตั แิ ผนการนำหุน ของบริษทั เอิรธ เท็ค
เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย/ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (Spin-off) (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
• จัดตัง้ บริษทั ยอย “บริษทั เบตเตอร มี จำกัด” เพือ่ ประกอบกิจการเปนนายหนาและ/หรือตัวแทน
ในการใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไมอันตราย ทั้งที่เปนของแข็งและ/หรือ
ของเหลว การวิเคราะหกากอุตสาหกรรม การขนสง และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการเขารวมโครงการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โรงงานคัดแยกรีไซเคิลซากผลิตภัณฑไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส” รวมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• ลงนามในบันทึกความเขาใจในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดการขยะของเสียและการ
แปรรูปขยะเปนพลังงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมกับ บริษทั กฟผ. อินเตอรเนชัน่ แนล
จำกัด (EGATi)
• ลงนามบันทึกความเขาใจในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการบริหารจัดการขยะเพือ่ เปนพลังงาน
เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมกับบริษัทรวมทุน ทังลอง เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอรวิส จำกัด (Thang Long Environmental Services Joint Stock Company)
• สงเสริมการใหความรูดานการจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดรวมจัดสัมมนากับสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดตางๆ อาทิ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ ในหัวขอ “การจัดการกากอุตสาหกรรมใหถูกตองตามกฎหมาย”
• รวมเปนสวนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการมีสวนรวมทำ
กิจกรรมสาธารณประโยชน ชวยเหลือสังคม ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ดวยหัวใจ"
ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือปา
• ลงนามบันทึกขอตกลง วาดวยความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ เพือ่ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานทีโ่ ปรงใส
ตรวจสอบได ระหวาง บริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) บริษทั อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด ณ หองประชุม สำนักงานใหญ บริษัท เบตเตอร
เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• เปดตัวโครงการ "ศูนยการเรียนรูช มุ ชน ตามรอยศาสตรพระราชา" (หญาแฝกกำแพงสรางชีวติ )
เพื่อสงเสริมใหความรูและรณรงคใหมีการใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ
พรอมทั้งสงเสริมอาชีพใหคนในชุมชนไดมีรายไดจากการปลูกหญาแฝก และสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางชุมชน บริษัท และสิ่งแวดลอม
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ผลการดำเนินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเติบโตของธุรกิจ
กลุมผูมีสวนไดเสียหลัก ไดแก พนักงาน ผูถือหุน และคูธุรกิจ ใหความสำคัญกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เนือ่ งจากเปนผูไ ดรบั ประโยชนโดยตรง และมีผลตอการตัดสินใจของกลุม ผูม สี ว นไดเสียดังกลาว บริษทั ฯ จึงไดพฒ
ั นาธุรกิจใหเติบโต
อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกพนักงาน ผูถือหุน และคูธุรกิจ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยางตอเนื่องโดยความรวมมือ ของพนักงานทุกระดับ เนนการใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ดวยนวัตกรรม และชวยพัฒนา
ลูกคาและคูธ รุ กิจใหเติบโตไปดวยกันอยางเขมแข็ง เพือ่ ทำใหบริษทั ฯ สามารถเติบโตไดอยางยัง่ ยืน นอกจากนี้ จากหลักการการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ของบริษัทฯ ที่สรางความสมดุลระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดลอม การดำเนินงานของ
บริษัทฯ จึงทำใหเกิดการกระจายรายไดไปสูผูมีสวนไดเสียเพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอีกทางหนึ่ง

การขยายการลงทุน
บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในป 2563 บริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ผลักดันกลุม บริษทั ในเครือ
อยาง บริษทั เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน) (ETC) เขาสูบ ริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ดวยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหนายไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ซึง่ ปจจุจบันมีโรงไฟฟา
พลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แหงที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร
รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต มีสัญญาขายไฟฟา16.5 เมกะวัตต กับการไฟฟา
สวนภูมภิ าคระยะเวลา 20 ป และมีแนวโนมการเติบโตสูงจากการเตรียมเปดประมูล
โรงไฟฟาทีใ่ ชขยะเปนเชือ้ เพลิงกวา 400 เมกะวัตต โดยจุดแข็งของ ETC คือเชือ้ เพลิง
ขยะ จากบริษัทฯ แมคือกลุมเบตเตอร เวิลด กรีน (BWG) เปนผูประกอบการดาน
กำจัดขยะอุตสาหกรรมรายใหญที่สุดของประเทศ

โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุร�
การดำเนินงานโครงการฟน ฟูลำหวยคลิตจ้ี ากการปนเปอ นสารตะกัว่ จังหวัดกาญจนบุร”ี ตาม
มาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามโครงการที่ชนะการประมูลจาก
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำหรับในป 2563 มีการ
ดำเนินงานในสวนตางๆภายในโครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว อาทิ
• งานกอสรางหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย
ไดดำเนินการเททรายหยาบ ปูกน หลุม หนา 0.30 เมตรแลวเสร็จ
และปดคลุมหลุมฝงกลบชัว่ คราวดวยแผน HDPE หนา 1 มม.
และจากนัน้ ไดดำเนินการขนยายถุงบรรจุตะกอนในลำหวยคลิต้ี
ลงในหลุมฝงกลบแบบปลอดภัยและดินปนเปอ นทีไ่ ดจากการ
ปรับเสถียร
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• งานฟนฟูพื้นที่รอบโรงแตงแร
บริษัท ฯ ดำเนินงานติดตามเฝาระวังการทรุดตัวของพื้นที่ดำเนินการปดคลุม
- งานปดคลุมบอที่อยูหางจากโรงแตงแรมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ
500 เมตร พื้นที่ 10 ไร ปจจุบันดำเนินการปดคลุมดวยดินสะอาดแลวเสร็จ
- งานปดคลุมฟน ฟูบอ เก็บตะกอนหางแร (เดิม) ทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีส่ มั ปทานของโรง
แตงแร พืน้ ที่ 22.31 ไร ปจจุบันดำเนินการปดคลุมดวยดินสะอาดแลวเสร็จ
- งานฟนปดคลุมฟูลานกองแร (เดิม) พื้นที่ 12.44 ไร ปจจุบันดำเนินการปดคลุม
ดวยดินสะอาดแลวเสร็จ
- งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่โรงแตงแร (เดิม) ไดแก พื้นที่ลอยแร
พื้นที่ขนาด 4,250 ตร.ม. โรงเก็บเครื่องจักร พื้นที่ขนาด 850 ตร.ม. หองแถวคนงาน
พื้นที่ขนาด 620 ตร.ม. และสหกรณพื้นที่ขนาด 600 ตร.ม.
- งานรางระบายน้ำฝน : ขางถนนระหวางโรงแตงแร-เหมืองบองาม และขางบอเก็บตะกอน
หางแร (เดิม) ไดดำเนินการขุดปรับระดับ และบดอัดตกแตงรางระบายน้ำพรอมวางแบบเพื่อ
เตรียมที่จะเทคอนกรีต
• งานกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของชาวบานหมูบานทุงเสือโทน แลวนำขอวิตกกังวลของ
ชาวบานมาจัดทำเลมรายงานการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอมทัง้ หมด 9 ดาน
ไดแก ดานคุณภาพอากาศ ดานเสียง ดานคุณภาพดิน ดานคุณภาพน้ำ ดานการคมนาคม ดานชีวภาพ
ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานการจัดการของเสียและดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทีค่ รอบคลุม
ทุกกิจกรรมงานกอสราง และไดรับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ
• งานฟนฟูลำหวยคลิตี้โดยการดูดตะกอน
บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงงานดูดตะกอน ณ
ชุมชนคลิตี้บน และชุมชนคลิตี้ลางกอนการดำเนินงาน
ดูดตะกอน จากนัน้ ไดดำเนินงานดูดตะกอนบริเวณ หมูบ า น
คลิตี้บนระยะทาง 2 กิโลเมตร หมูบานคลิตี้ลางระยะทาง
4 กิโลเมตร โดยไดดำเนินการจัดตัง้ สถานีดดู ตะกอนในลำหวย
คลิต้ี ชวงคลิตบ้ี นจำนวน 6 สถานี และชวงคลิตล้ี า งจำนวน
10 สถานี จากนั้นไดดำเนินการขนสงถูกบรรจุตะกอนไป
ฝงกลบภายในหลุมฝงกลบแบบปลอดภัย

รายงานประจำป 2563

ผลการดำเนินงานป 2563
ในป 2563 บริษัทฯ ไดใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 422,148 ตัน คิดเปนรายได 892.39 ลานบาท โดยแบงออกเปนระบบ
การจัดการ ดังนี้
การฝงกลบ
จำนวน
108,234 ตัน
การปรับเสถียรและฝงกลบ
จำนวน
65,680 ตัน
การบำบัดน้ำเสีย
จำนวน
34,524 ตัน
การใชประโยชนในรูปแบบพลังงานทดแทน
จำนวน
213,710 ตัน
รวมทั้งสิ้น
422,148 ตัน

กราฟแสดงประเภทการใหบริการเปรียบเทียบ ป 2561 - 2563
213,710
189,587
182,064
171,808
147,664

108,234

79,755

65,680

64,047
29,673

21,311

2561
Hazardous

Non-Hazardous

34,524

2562
Blending

Wastewater

2563
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จำนวนลูกคาที่ใชบริการแยกตามภูมิภาค ป 2563

1%
2%

53 %
1%

42 %
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

1%

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
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การบร�หารจัดการความสัมพันธลูกคา
ความพึงพอใจของผูใ ชบริการในฐานะลูกคา ถือเปนหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญโดยใสใจดูแลและ
รับฟงขอคิดเห็นจากลูกคาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและการบริการของ เบตเตอร เวิลด กรีน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

แนวทางการจัดการ
1. ดำเนินกิจกรรมลูกคาสัมพันธกับลูกคาเพื่อสรางแรงจูงใจและเชื่อมความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางยั่งยืน
2. วิเคราะหจุดการใหบริการเพื่อระบุปญหาที่แทจริงของแตละกระบวนการและยกระดับการใหบริการแบบบูรณาการ
3. ประเมินการใหบริการอยางตอเนื่องทั้งในดานระดับการใหบริการ (Level of Service: LOS) คุณภาพการใหบริการ (ASQ) และการรับฟง
ความคิดเห็นของลูกคา (Customer Feedback) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล

การสำรวจความพึงพอใจของลูกคา
บริษทั ฯ ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาโดยการสงแบบสอบถามไปยังลูกคา พรอมกับมีเจาหนาทีฝ่ า ยการตลาดติดตอกับลูกคาโดยตรง
เพือ่ ใหบริษทั ฯ ทราบถึงปญหาและความตองการของลูกคาอยางแทจริง อีกทัง้ เปนการสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ลูกคา ผลคะแนนความพึงพอใจ
ของลูกคา รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะไดถกู นำเสนอในทีป่ ระชุมผูบ ริหารดวย เพือ่ พิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการและกระบวนการทำงาน
ของบริษัทตอไป

94.28

89.37

87.68

88.37

90.63

การใหบร�การ /ประสานงาน

ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ระบบความปลอดภัย
อาช�วอนามัยและสิง่ แวดลอมภายใน

กระบวนการขนสงกากอุตสาหกรรม

การสนับสนุนเอกสารตามกฏหมาย

แผนระยะยาวการขยายข�ดความสามารถในการรองรับผู ใชบร�การ
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สงผลใหผูใชบริการชะลอตัวและลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งในอนาคต
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ วาธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมจะสามารถฟน ตัวได ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยังคงดำเนินการตามแผนระยะยาวเพือ่ ปองกัน
ปญหาการขนสง การเขาใชบริการ ปจจุบนั ไดกำหนดแผนใหสอดคลองกับนโยบายเรือ่ งความปลอดภัยดานสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความตองการ
ในการขนสง การติดตอพบปะ โดยการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวม ภายใตบริบทการพัฒนาการบริการในอนาคตอันเปนการรักษาโอกาส
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการคาและการลงทุนตางๆ
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและสงผลตอความนาเชื่อถือของบริษัทฯ
และความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัทฯ อีกดวยคณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหนาที่สำคัญในการกำกับดูแลบริษัทฯ ใหดำเนินงาน
อยางมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม และสงเสริมการสรางความยัง่ ยืนแกธรุ กิจ รวมถึงการดูแลผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม
เปดโอกาสใหผมู สี ว นไดเสียไดแสดงความเห็นเกีย่ วกับการดำเนินกิจการ เพือ่ เปนกลไกและกระบวนการทีจ่ ะดูแลใหมกี ารดำเนินการอยางจริงจัง
นำไปสูการเปนองคกรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แทจริง
• BWG ไดรบั การประเมินภายใตโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษทั จดทะเบียน
ประจำาป 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR
2020 ระดับ “Excellent” ที่ 94 คะแนน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การตอตานคอรรัปชันในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ เชื่อวาการที่องคกรจะดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนนั้น จะตองยึดมั่น
ตอจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงมีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจทัว่ ทัง้ องคกร โดยยึดหลักปฏิบตั ติ ามคูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ครอบคลุม
นโยบายธรรมาภิบาล นโยบายตอตานคอรรปั ชัน รวมถึงจรรยาบรรณทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
โดยสงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ไมนิ่งเฉยตอ การทุจริตทุกประเภท ซึ่งจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจของ บริษทั ฯ มีการกำกับดูแลโดยคณะอนุกรรมการการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม และฝายเลขานุการ
องคกรและกำกับดูแลกิจการ

• ประกาศเจตนารมณตอ ตานคอรรปั ชันในโครงการบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางคูคา
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)

• บริษทั ฯ สือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรับและใหของขวัญ
ในชวงเทศกาลและในโอกาสอืน่ ใดไปยังผูบ ริหาร พนักงาน บริษทั ยอย
และผูเกี่ยวของภายนอก ใหรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหผูบริหาร
และพนักงานไดมีหลักปฏิบัติที่ถูกตองในการรับและใหของขวัญ
หลีกเลีย่ งการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และสรางบรรทัดฐาน
ทีด่ ใี นการดำเนินธุรกิจตอผูเ กีย่ วของทุกฝายอยางยุตธิ รรมและโปรงใส

การบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ดวยทรัพยากรบุคคลเปนฟนเฟองสำคัญของการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จและเปนกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ
ใหไปสูเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดลอมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่สูงขึ้น
จึงเปนความทาทายของบริษัทฯ อยางยิ่ง
บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตั้งแตกระบวนการสรรหา การดูแลและรักษาบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุงมั่นตอบสนองประเด็นความตองการและความคาดหวังของพนักงานใหเกิดความผูกพันตอบริษัทฯ โดยยึดหลัก
การดูแลพนักงานแบบองครวม ทั้งรางกายและจิตใจเพื่อใหพนักงานมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่มีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี จะสงผลใหพนักงานสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพรอมกับบริษทั ฯ นำไปสูผ ลสัมฤทธิท์ างธุรกิจอยางยัง่ ยืนตอไป

รายงานประจำป 2563

สิทธ�มนุษยชนและแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเปนประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกใหความสำาคัญและเปนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จึงตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในหวงโซอุปทานและในพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงไดกำหนดนโยบายประเมินความเสี่ยง
และกำหนดมาตรการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา
รายละเอียดดานบุคลากร
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จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ

จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ
จำนวนพนักงานแบงตามสถานที่ทำงาน
• สำนักงานใหญ
• ศูนยบร�หารจัดการกากฯ จ.สระบุร�
• ศูนยพลังงานทดแทน SRF เฟส1,2 จ.สระบุร�
• ศูนยพลังงานทดแทน SRF เฟส3 จ.อยุธยา
จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับของพนักงาน
• ผูบร�หาร
• หัวหนางาน
• ระดับปฏิบัติการ / เจาหนาที่
สัดสวนพนักงานประจำ
จำนวนพนักงานที่ลาออก
สัดสวนพนักงานที่ลาออก
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จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามเพศ
• ชาย
• หญิง

58
52

80
64

55
27

จำนวนพนักงานที่ลาออกจำแนกตามอายุ
• 23-30 ป
• 31-49 ป
• 50 ปข�้นไป
จำนวนพนักงานใหม
สัดสวนพนักงานใหม

62
43
5
109
2.22%

74
64
6
159
3.15%

51
25
6
70
1.64%

จำนวนพนักงานใหม

109

159

70

59
50

126
33

52
18

63
42
4

98
58
3

52
17
1

จำนวนพนักงานที่ใชสิทธ�ลาคลอด

4

5

3

จำนวนพนักงานที่ใชสิทธ�ลาคลอดและกลับมาทำงาน

4

5

3

จำนวนขอรองเร�ยนดานทรัพยากรบุคคล

0

0

0

จำนวนการละเมิดจร�ยธรรมธุรกิจ

0

0

0

สัดสวนของพนักงานที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

0

100

100

• ชาย
• หญิง
จำนวนพนักงานใหมจำแนกตามอายุ
• 23-30 ป
• 31-49 ป
• 50 ปข�้นไป

สวัสดิการและผลประโยชนอื่นๆ
บริษัทฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนดใหแกพนักงานทุกคนอยางไมเลือกปฏิบัติ
โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบ กรณีทเ่ี ปนพนักงานประจำจะไดรบั สวัสดิการเพิม่ ในรูปแบบเดียวกันไดแก การชวยเหลือ
คาตรวจรักษาพยาบาล เงินชวยเหลือประเภทตางๆ ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนดแตมีความแตกตางที่พนักงานประจำจะไดรับสิทธิ์เขารวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และเงินชดเชยเกษียณอายุเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดสวัสดิการของพนักงานประจำที่ครอบคลุม
ไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกดวย เชนเงินทุนการศึกษาบุตร เงินชวยเหลืองานศพ เปนตน

รายงานประจำป 2563

สิทธ�ประโยชนของพนักงาน
หองพยาบาลพรอมทีมพยาบาล

ตรวจสุขภาพประจำป

เสื้อฟอรมชุดทำงาน

เง�นชวยเหลือพิเศษ
(งานแตงงาน , เง�นชวยเหลือ
งานศพพนักงานและครอบครัว,
งานบวช, ชวยคาคลอดบุตร)

อุปกรณและเคร�่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคล

เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน และคาลวงเวลาทำงาน(OT)

ประกันช�ว�ตและประกันอุบัติเหตุ

การดูแลพนักงานแบบองครวม
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานแบบองครวม ดวยการสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ บริษัทฯ ไดนำแนวคิด
ความสุขในที่ทำงาน “HAPPYWORKPLACE” มาสรางสรรค เพื่อสรางความสมดุลระหวางการทำงานและการใชชีวิตสวนตัวของพนักงาน
ทำใหพนักงานมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทำใหบริษทั ฯ เปนองคกรแหงความสุขและสามารถเติบโตไดอยางยัง่ ยืน พรอมรับมือกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงทุกประเภทในอนาคต

สงเสริมสุขภาพ เชน ตรวจสุขภาพประจำป
เงินชวยเหลือรักษาพยาบาล เวชภัณฑและยา

สงเสริมใหพนักงานยึดมั่นในหลักศาสนา ศีลธรรม
สนับสนุนใหเปนคนดี คิดดี ทำดี โดยรวมกิจกรรม
ทางศาสนาในโอกาสตางๆ และจัดการสอนนั่งสมาธิ
เพื่อลดความ เครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สงเสริมการมีน้ำใจเอื้ออาทรตอกันและกันเนื่องจากมีความเชื่อวา สงเสริมใหพนักงานไดศกึ ษาหาความรูเ พิม่ เติมและเพิม่ พูน
ความสุขที่แทจริงคือการเปนผูให เชน กิจกรรม Happy Birthday ทักษะและประสบการณ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเอง
เพื่อสรางความสุขใหกับพนักงาน การใหความชวยเหลือ
อยางสม่ำเสมอ นำไปสูความเปนมืออาชีพและ
คารักษาพยาบาลกับเพื่อนพนักงานตามความสมัครใจ
มีความกาวหนาในหนาที่การงาน

สงเสริมใหพนักงานรูจักเก็บออม ไมเปนหนี้สิน
และปลูกฝงนิสัยการออมเงิน ผานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สงเสริมใหพนักงานมีความรักสามัคคีเอือ้ เฟอ ตอชุมชน
ทีต่ นทำงาน และพักอาศัย และสนับสนุนใหพนักงาน
ไดมโี อกาสตอบแทนสังคมโดยทำหนาทีจ่ ติ อาสา เชน
กิจกรรมทาสีโรงเรียน และ การบริจาคโลหิต เปนตน
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การพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มุงสูการสราง High Performance Organization ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถ
ของพนักงานเพือ่ รองรับความทาทายและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เพือ่ พัฒนาสมรรถนะในการทำงานทีอ่ งคกรตองการและนำไปสูก ารพัฒนา
พนักงานในเรื่อง การฝกอบรม การพัฒนาผูสืบทอดตำแหนง เพื่อชวยใหบริษัทฯ เตรียมความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต
ทางธุรกิจอยางรวดเร็วไดในอนาคต

การฝกอบรมของพนักงาน
29.7

21.5

33.2

28.4

37

29

16.5

14.3

30.5

27.5

2562
2563

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงานของพนักงานตามระดับและลักษณะงานอยาง
ตอเนื่องโดยในปนี้มีผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอก คิดเปนรอยละ 41 ของผูปฏิบัติงานทั้งหมดนอยกวา
ปที่ผานมาที่รอยละ 11
• การจัดหลักสูตรและอบรมใหกับพนักงาน รวม 37 ครั้ง แบงเปน 2 ประเภท คือ การฝกอบรมภายใน และการฝกอบรมกับ
สถาบันภายนอก
• การศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
เชน การพัฒนาธุรกิจ
ระดับตำแหนง

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

จำนวนผูเขาอบรม
(คน)

ผูบร�หารระดับสูง
ระดับหัวหนา
พนักงาน

-

41
115

เปาหมายป 2563
ผลการดำเนินงาน ป 2563
(รอยละของผูปฏิบัติงานแตละระดับ)
รอยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด
ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
และนำยื่นสงกรมพัฒนฯ

เปนไปตามเปาหมาย

รายงานประจำป 2563

ความผูกพันของพนักงานตอองคกร
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจหลักของการเติบโตทางธุรกิจและเพิม่ ความสามารถในการแขงขันขององคกร บริษทั ฯ จึงได
ใหความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานใหมีการเติบโตอยางมั่นคงไปพรอมกับบริษัทฯ พรอมทั้งใหโอกาสพนักงานไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรางวัฒนธรรมองคกร
นอกจากบริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว บริษัทฯ ยังปลูกฝงใหพนักงานเปนคนดี มีคุณธรรม ซึ่งจะ
ทำใหการทำงานรวมกันระหวางบุคลากรทีม่ คี วามแตกตางกันทัง้ ในดานเพศ วัย ภาษา เชือ้ ชาติและวัฒนธรรม สามารถดำเนินไปดวยความราบรืน่
หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวภายใตวัฒนธรรมของเบตเตอร เวิลด กรีน

การสงเสร�มการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช�้อไวรัส COVID-19

มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัด
กรองผูมาติดตอและผูปฏิบัติงาน

สงเสร�มการรักษา
ระยะหางทางสังคม

การรักษาความสะอาด
ของจ�ดสัมผัสที่ใชรวมกัน

การปฏิบัติงานปกติ (Daywork)
แบบเหลื่อมเวลาทำางาน

การปฏิบัติงานจากบาน
(Work from Home)

ระบบการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Video Conference)

อาช�วอนามัยและสภาพแวดลอม การทำงานที่ปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมการทำางานที่ปลอดภัยเปนเรื่องพื้นฐานที่บริษัทฯ ใหความสำคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อใหพนักงานและผูรับเหมาซึ่งอยูภายใตการดูแลขององคกรมีสภาพแวดลอมการทำงาน
ที่ดีอีกทั้งเปนการสรางความมั่นใจในการทำงานสงผลใหธุรกิจสามารถดำาเนินการไดอยางตอเนื่อง และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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แนวทางการจัดการ
1. ดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ครอบคลุมพนักงาน
ลูกจาง และผูรับเหมา โดยพิจารณาผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของภานในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมและสำนักงานใหญ
2. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำางาน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลดานความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมการทำงานที่ดีของพนักงานและลูกจางทุกคน โดยในป 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อประเมินความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัย และผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ จำนวน 12 ครั้ง และยังไดจัดใหมีการจัดอบรมใหความรูในดานตาง ๆ เชน
การฝกซอมแผนการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานอยางสม่ำเสมอ จัดอบรมหลักสูตร
ความรูดานการดับเพลิงขั้นตน จัดอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประกอบดวย

ตัวแทนนายจาง 1 คน เปนประธานคณะกรรมการ
เจาหนาที่ความปลอดภัยว�ชาช�พ จำนวน 1 คน
ผูแ ทนระดับหัวหนางาน จำนวน 3 คน
ตัวแทนลูกจาง จำนวน 4 คน
**คิดเปนรอยละ 3.70 ของคณะกรรมการ โดยบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง**

3. ดำเนินการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทำางานอยางสม่ำเสมอ เชน อุณหภูมิ ฝุนละอองในอากาศ กลิ่น สารเคมีฯลฯ
4. กำหนดใหคคู า ดำเนินงานตามขอบังคับและคูม อื วาดวยความปลอดภัยในการทำงานสำาหรับผูร บั เหมา โดยระบุไวในขอกำหนดรายละเอียด
งานจาง (Term of Reference)
5. ติดตามสถิติความปลอดภัยของพนักงานและผูรับเหมาเปนประจำอยางตอเนื่อง

รายงานประจำป 2563

สถิติความปลอดภัย

สภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัยในชวง COVID-19
บริษัทฯ มุงมั่นในการรักษาสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัยในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผานมาตรการตาง ๆ เชน มาตรการรักษา ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) มาตรการรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ โดยมี
การทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสที่ใชรวมกัน (Deep Clean) ใหบริการเจลแอลกอฮอลและสบูลางมือตามจุดตาง ๆ มาตรการตรวจวัด
อุณหภูมิรางกายเพื่อคัดกรองผูมาปฏิบัติงาน ผูมาติดตอดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ เปนตน

ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคูคาธุรกิจเปนสิ่งที่บริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง อีกทั้ง
ยังเปนเรื่องที่อาจสรางผลกระทบตอขวัญและกำลังใจของพนักงานและคูคาธุรกิจ ซึ่งในป 2563 อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผูรับเหมา
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 21 ครั้ง เปนอุบัติเหตุที่มีพนักงานไดรับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 1 ครั้ง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2563 จากสถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งปอยูที่ 210,966 ชั่วโมงการทำงาน
ชั่วโมงการทำงาน
target
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ผลการดำเนินงานดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย
รายละเอียดความปลอดภัยและอาช�วอนามัย
ชั่วโมงการทำงานพนักงาน และผูรับเหมาประจำ
ชั่วโมงการทำงานรวม
• ผูรับเหมา
จำนวนการฝกอบรม
• การจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย
• จำนวนผูเขาการฝกอบรมตอหลักสูตรดานความปลอดภัย
• การฝกซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมประจำป
จำนวนการเกิดเหตุ
• จำนวนผูบาดเจ็บจากการทำงานของผูรับเหมา
• จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของผูรับเหมา
• จำนวนผูเสียช�ว�ตจากการทำงานของผูรับเหมา
• จำนวนการรัว่ ไหลของเสียจากกระบวนการทำงานทีม่ นี ยั สำคัญ
การดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
• คาปรับจากการดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมายสิง่ แวดลอม
• จำนวนครัง้ ในการดำเนินงานทีไ่ มเปนไปตามกฎหมายสิง่ แวดลอม

หนวย

2561
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กิจกรรมสงเสร�มดานความปลอดภัยรวม
กิจกรรมรณรงคขับข�่ปลอดภัย

ผลจากการดำเนินกิจกรรมกำหนดเสน สัญลักษณจุดจอดและกำหนดวิธีการจอดและการเอาออกรถเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 1 พื้นที่ บริเวณ
จุดจอดรถหนาอาคารปฏิบัติการวิเคราะห ขยายผลจำนวน 4 พื้นที่ ปจจุบันมีพื้นที่ตนแบบทั้งหมดแลว 5 พื้นที่ ในป 2563 จะมีการตรวจ
ติดตามจากคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย เพื่อคงไวซึ่งวัฒนธรรมดานความปลอดภัยอีกทั้งความเปนระเบียบ หลังจาก
กำหนดจุดจอดพรอมวิธีการจอดที่ปลอดภัยยังไมพบอุบัติเหตุจากการเบียด ชน จากการนำรถเขา-ออกพื้นที่โรงจอดรถ

กิจกรรมสงเสร�มดานความปลอดภัยที่พนักงานมีสวนรวม
กิจกรรม KYT กิจกรรมการหยั่งรูอันตรายป 2563

ดำเนินกิจกรรมมาตลอดป 2563 นำขอบกพรองจากกิจกรรมมาวิเคราะห อีกทัง้ ชีแ้ จงสรางความเขาใจใหจป.หัวหนางานถึง “กิจกรรมKYT”
ที่ถูกตองและนำไปใชในการเตือนสติพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดกลุมที่มีความเสี่ยง 5 กลุมงานดังนี้ เชน กลุมงานกากและสารเคมี
กลุมงานเครื่องจักรหนัก กลุมเครื่องจักรเคลื่อนที่ กลุมงานซอม-สราง กลุมงานเอกสาร เพื่อใหพนักงานที่ปฏิบัติงานแตละกลุมงาน นำKYT
งานที่เกี่ยวของกับตนเองมาทำ “มือชี้ ปากย้ำ” เตือนสติกอนเกิดเหตุการณเสี่ยงอันตรายตอเนื่องไปถึงป 2564
ผลการดำเนินงานตามตัวช�้วัด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุรายแรงและอัตราการเจ็บปวยที่รุนแรง
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (IR)
อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ORD)
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน (LDR)
อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บปวยจากการทำงาน (AR)
จำนวนผูเสียช�ว�ตจากการทำงาน

หนวย
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กิจกรรม ทำสาธารณประโยชน
กิจกรรมสรางความตระหนักดานความปลอดภัยโดยกำหนดเปนบทลงโทษพนักงานกลุม ทีท่ ำผิดกฎระเบียบดานความปลอดภัย ในรอบป 2563
พบประเด็นกลุมของพนักงานที่ทำผิดกฏระเบียบดานความปลอดภัยป 2563 มีผูทำสาธารณประโยชนจำนวน 7 คน

ความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของพนักงาน
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเพราะตระหนักดีวา
ผูท ม่ี าปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีด่ ำเนินงานของบริษทั ฯ มีความเสีย่ งดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย บริษัทฯ ใหความสำคัญเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของ เชน พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เปนตน
และการปลูกฝงวัฒนธรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหผูบริหารและ
พนักงานทุกระดับผานนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีเปาหมาย
เพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย (Zero Accident)
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดฝกอบรมดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทำงานใหแกพนักงานของบริษทั ไดแก การดับเพลิง
เบือ้ งตน การฝกซอมอพยพหนีไฟ และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนตน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดสำรวจพืน้ ทีใ่ นอาคารสำนักงานในจุดเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตราย
จากการทำงานและอัคคีภยั และดำเนินการปรับปรุงโดยการติดตัง้ อุปกรณเพิม่ เติม
หรือเปลีย่ นอุปกรณใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน และมีการตรวจสอบอุปกรณตา งๆ
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานเปนประจำ เชน เครื่องดับเพลิงชนิดปราศจาก CFC,
ไฟฉายสำรองติดอยูบริเวณทางออกฉุกเฉิน, ปายเตือน (Safety Sign) เปนตน

ใสใจดูแลสิ่งแวดลอม
ธุรกิจทีส่ ามารถกอใหเกิดผลกระทบทางสิง่ แวดลอมโดยตรงหากไมมกี ารบริหารจัดการทีด่ ี บริษทั ฯ จึงใหความสำคัญกับเรือ่ งดังกลาวและถือเปน
หนึ่งในประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนซึ่งมีผลอยางยิ่งตอการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตางๆ อันเกิดจากการ
ดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซอปุ ทาน รวมไปถึงการกำกับดูแล
ผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทีส่ ำคัญ ไดแก มลพิษทางอากาศ และ มลพิษทางน้ำ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมุงเนนการบริหารจัดการมลพิษที่อาจจะ
เกิดขึน้ โดยเลือกใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีก่ ำหนดภายใตกฎหมายสิง่ แวดลอม กฎหมายเกีย่ วของกับ
การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม มาตรการทีก่ ำหนดเอาไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม และมาตรฐานสิง่ แวดลอมตางๆ
อยางเครงครัด ทำใหผูมีสวนไดเสียมีความมั่นใจในการทำงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน ดานสิ่งแวดลอม
ดวยธุรกิจที่สามารถกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมโดยตรงหากไมมีการบริหารจัดการที่ดี บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับเรื่องดังกลาว
และถือเปนหนึง่ ในประเด็นสำคัญ ดานความยัง่ ยืนซึง่ มีผลอยางยิง่ ตอการดำเนินธุรกิจบริษทั ฯ ไดประเมินความเสีย่ งและผลกระทบตางๆ อันเกิดจาก
การดำเนินธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน รวมไปถึงการกำกับดูแลกิจการ
ในป 2563 บริษทั ฯ มุง เนนการบริหารจัดการโดยคำนึงความรับผิดชอบ 3 ดานหลัก คือ ดานสิง่ แวดลอม (Environmental) ดานสังคม (Social)
และดานบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ในการขับเคลือ่ นองคกรภายใตกลยุทธเพือ่ นแทสคู วามยัง่ ยืน (Partner For Life) เพือ่ ใหธรุ กิจ
เติบโตอยางโปรงใส โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม อยางเทาเทียมกันควบคูก บั การดูแลสิง่ แวดลอมและความสุขของชุมชน
อยางยั่งยืน
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การบร�หารจัดการน้ำ
การใชน้ำอยางคุมคาตั้งแตตนทางของหวงโซการผลิต เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนน้ำในระบบอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม อาทิ การอบรมผูปฏิบัติงานในการดูแลระบบบำบัดนํ้าเสีย การศึกษาวิจัยเชื้อจุลินทรียและคัดเลือกประเภทของ
เชือ้ จุลนิ ทรียท เ่ี หมาะสมกับสภาพนํา้ เสียในการบำบัดดวยระบบบำบัดแบบชีวภาพ การติดตามคาปริมาณ Chemical Oxygen Demand (COD)
ในนํ้าทิ้งตลอด 24 ชั่วโมง

ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัดและนำกลับมาใชประโยชน
2562
2563
ปร�มาณน้ำที่ผานการบำบัด
ปร�มาณน้ำที่นำกลับมาใชประโยชน

ปร�มาณการใชน้ำบาดาล
13,728.66

2561

53,710
53,710

13,533.27

2562

57,662
57,662

9,537.54

2563

การบร�หารจัดการเสียง
มีการตรวจติดตามระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดทุก 6 เดือนในพื้นที่และพื้นที่ชุมชน พบวาระดับเสียงทั้งหมดมีคา
อยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวคือไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และไมเกิน 115 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ เพื่อควบคุมปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนโดยรอบบริษทั ฯ รวมทัง้ ตอสุขภาพของพนักงาน พรอมมีมาตรการดำเนินการควบคุม ปองกัน ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อาทิ การติดตัง้
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพเสียงทำการตรวจวัดติดตามและประเมินผลอยางสม่ำเสมอ

รายงานประจำป 2563

การบร�หารจัดการอากาศ
การควบคุมผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศเปนหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ BWG ใหความสำคัญ ตั้งแตการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับสากล ควบคุมกระบวนการผลิตที่เปนเลิศ ตลอดจนมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณแหลงกำเนิดและคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบอยางสม่ำเสมอ โดยใชการตรวจวัดโดยผูต รวจสอบคุณภาพอากาศภายนอกและเทคโนโลยีการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ (Continuous Emission Monitoring System) ที่มีการตรวจวัดแบบเปนปจจุบัน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบพื้นที่โรงงาน
พารามิเตอรที่ตรวจวัด

Total Dust
Total VOC
Methane

หนวย

ผลตรวจวัด
พ.ค.2562

ผลตรวจวัด
พ.ย.2563

คามาตรฐาน

mg/m3
ppm
ppm

0.97
3.7
4.34

0.70
7.4
4.01

15
-

หมายเหตุ : เทียบเคียงมาตรฐานของ OSHA (TWA)

คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบพื้นที่โรงงาน
สถานที่เก็บตัวอยาง
บริเวณอาคารปรับปรุงคุณภาพ
กากอุตสาหกรรมปนเปอน
(0714713E, 1599771N)

ระยะทางจาก
จ�ดกำเนิดมลพิษ (ม.)
-

บริเวณบานเขาไมโคน
(0713992E, 1601254N)

500

บริเวณบานหนองปรือ
(0715887E, 1600034N)

600

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

-

ผลตรวจวัด

วัน เดือน ป
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63

TSP (mg/m3)

PM-10 (mg/m3)

0.054
0.075
0.060
0.087
0.062
0.071
0.212
0.141
0.241

0.025
0.036
0.029
0.040
0.026
0.034
0.089
0.056
0.104

NMHC (ppm)

1.79
1.56
1.43
1.28
1.20
1.32
1.39
1.31
1.25
1.36
1.39
1.41

THC (ppm)

4.83
4.68
4.55
4.16
4.14
4.20
4.30
4.25
4.17
4.41
4.45
4.50

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

การจัดการฝุนละออง
ดวยความตระหนักเกี่ยวกับปญหาฝุนละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย บริษัทฯไดดำเนินการแกไขวิกฤติ PM 2.5
โดยใชแนวคิด 4C คือ Control(ควบคุม) Contain (จำกัด) Clean (ทำใหสะอาด) และ Check(ตรวจสอบ) มาใชในการบริหารจัดการเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตั้งแตแหลงกำเนิด ตลอดจนดำเนินมาตรการลดฝุนละอองบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและชุมชน เชน
• มีการติดตัง้ สเปรย (Water Spray System) เพือ่ ควบคุมฝุน ละอองขนาดเล็กจากพืน้ ทีก่ อ สรางการควบคุมฝุน ละออง
ขนาดเล็กจากการขนสงเขามายังศูนยบริหาร (Lorry Loading Area) และพื้นที่ชุมชน เปนตน
• การควบคุมฝุนละอองจากการขนสงซึ่งมีการควบคุม ดูแลถนน ทั้งภายในศูนยและถนนสาธารณะ ผานกิจกรรมตางๆ
เชน การใชน้ำจากกากบำบัดฉีดบริเวณภายในศูนยเพื่อลดการเกิดฝุน เปนตน
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การจัดการของเสียและวัสดุที่ไมได ใชแลว
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกากของเสียอยางเปนระบบตามการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (Waste Management Procedure)
และมีการดำเนินงานผานคณะกรรมการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management Committee) ที่ทำหนาที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ตลอดจนติดตามการจัดการของเสียตัง้ แตแหลงกำเนิดไปจนถึงขึน้ ตอนการกำจัดอยางตอเนือ่ ง เพือ่ บรรลุเปาหมายดานการบริหารจัดการของเสีย
ที่ตั้งเปาหมายคัดแยกของเสียที่สามารถนำไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง Solid Recovered Fuel (SRF) ไดกอนนำไปกำจัดดวยวิธีฝงกลบ
ใหไมต่ำกวา 6 ตัน ทั้งหมดโดยนำกลยุทธ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ที่มุงเนนการลดการใช การใชซ้ำและการนำกลับมาใชใหม
เพื่อลดปริมาณการกำจัดของเสียและลดปริมาณการฝงกลบของเสียใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
นอกจากนั้น ในป 2563 ไดดำเนินโครงการตางๆ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มเติม

โครงการลดขยะโลกรอน เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
เปาหมาย
1. สามารถแยกประเภทขยะเพือ่ นำไปใชประโยชนไดถกู ตอง 100% ป 2563 สามารถแยกขยะไปใชประโยชน (SRF) ได 27% (จากขยะรวมทัง้ หมด)
2. ลดปริมาณขยะทีต่ อ งกำจัด ลดลง 50% ป 2563 ปริมาณขยะทีต่ อ งสงกำจัด ลดลง 22.5% ( ป 2562 สงกำจัด 40 กก./วัน, ป 2563 31 กก./วัน)
ผลการดำเนินงาน
เปาหมาย : ลดปริมาณขยะที่สงกำจัดลงได 50% ของปริมาณที่สงในป 2562 (ปริมาณเฉลี่ย 40 กก./วัน)
โครงการจัดการคัดแยกประเภทของเสียและการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs
- การจัดการคัดแยกประเภทของเสียและการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs
- NO Zero Waste to Landﬁll
สรุปปริมาณของเสีย Recycle (SRF) สะสม (ม.ค.-ธ.ค.63)
(ตัน)
14.00
12.17

12.00
10.18

10.00
6.74

6.00
4.61

4.00

0

11.60

ต.ค.

พ.ย.

9.63

8.00

2.00

11.21

7.50

8.07

5.66

2.33
1.01
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปริมาณของเสีย Recycle สงเขา(SRF) บรรลุตามเปาหมายกำหนด
เพิ่มขึ้น จากป 62 รอยละ 100.51 (ปริมาณ 12.17 ตัน) *ลด คาใชจายไดทั้งสิ้น 36,498.94 บาท

ก.ย.

ธ.ค.

รายงานประจำป 2563

การบร�หารจัดการการใชทรัพยากร
การปฏิบตั งิ านยึดหลักการ 3R เพือ่ ลดผลกระทบจากของเสียทีอ่ อกไปปนเปอ นสูส ง่ิ แวดลอม โดยรณรงคสรางจิตสำนึกและกำหนดมาตรการ
เพื่อลดการสรางของเสียทั้งในกระบวนการผลิต และในสำนักงาน โดยชี้ใหเห็นผลกระทบจากการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ซึ่งกลายเปน
ของเสียจำนวนมากที่ตองถูกทิ้งและนำไปฝงกลบ สงผลใหเกิดการปนเปอนลงสูดินน้ำ พืช และสัตว ซึ่งสามารถดำเนินการได ดังนี้

ลดขยะได 52 ตัน
- ว�เคราะหและปรับเปลี่ยนว�ธ�การทำงาน เพื่อลดการเกิด
ของเสียและการนำของเสียที่เกิดข�้นมาใชประโยชน

คาใชจายลดลง 28,300 บาท

ลดขยะได 48 ตัน
(เศษฝุนจากระบบบำบัดอากาศ)

ลดขยะได 3 ตัน
(ของเสียอื่นๆ)

- นำเศษฝุนจากระบบบำบัดอากาศมาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตเช�้อเพลิง Solid Recovered Fuel (SRF)

- ลดของเสียจากการเปลีย่ นรอบการบำรุงรักษาหร�อตรวจสภาพอุปกรณใหเหมาะสม
- ปรับเปลี่ยนว�ธ�การทำงานเกี่ยวกับการเตร�ยมสารเคมีในการว�เคราะหตัวอยาง

สรุปปริมาณของเสียประจำป 2563 เทียบกับ ป 2562
8,000.00
6,000.00

5,904.84

4,000.00

3,417.45

2,000.00
0.00

2562

2563

เนื่องจากในป 2563 ยังคงเนนนโยบายการลดการเกิดของเสีย
1. สื่อประชาสัมพันธ How to ทิ้ง
2. ขอความรวมมือลดใชพลาสติกจากพอคา/แมคา
3. นำเศษใบไม-กิ่งไมที่รวบรวมสงเขาระบบ Solid Recovered Fuel (SRF)
4. การวิเคราะหงานเพื่อการจัดการของเสีย

ลดลงรอยละ 42.12
จากป 2562
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การบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรวมมือจากทุกภาคสวน เพือ่ รวมกันลดการปลอยกาซเรือนกระจก
บริษทั ฯ จึงไดบรู ณาการนโยบายการจัดการกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศเขามาเปนสวนหนึง่ ของการพัฒนาแผนธุรกิจของการดำเนินงาน
ของกลุม บริษทั ฯ และ ยังเปนการตอบสนองการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เปาหมายที่ 7 วาดวย
การมีพลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเขาถึงได เชือ่ ถือได ยัง่ ยืนทันสมัย เปาหมายที่ 13 วาดวยการดำเนินการอยางเรงดวนเพือ่ ตอสูก บั สภาวะการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และเปาหมายที่ 15 การใชประโยชนจำกระบบนิเวศทางบกดวยความตระหนักถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงได
วางแนวทางการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไวในนโยบายการพัฒนาความยัง่ ยืนองคกร

ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกป 2563
การปลอยกาซเร�อนกระจก
ทางตรง

การปลอยกาซเร�อนกระจก
ทางออม

การปลอยกาซเร�อนกระจก
ทางออมอื่นๆ

63,648

2,803

98,930
หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Tons CO2e)

ขอบเขต
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
อื่นๆ
รวม Scope 1 & 2

การปลอยกาซเร�อนกระจก
ขององคกร
63,648.00
2,803.00
98,930.00
12.00
66,451.00

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต1 และ 2
95.78
4.22

สัดสวนเมื่อเทียบ
ขอบเขต1,2 และ3
38.49
1.69
59.62

100.00

100.00

TonCo2-eq
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

อื่นๆ

ในป 2563 บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) รวมเปนสวนหนึ่งในโครงการขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8 ประจำป 2563 โดยมุงเนนที่จะสามารถคำนวณคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาถึงแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง
เปดเผยปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกขององคกร
เปาหมาย
จัดทำคารบอนฟุตพร�้นทขององคกร
ผลการดำเนินงาน
กำลังดำเนินการขอรับรองคารบอนฟุตพร�้นทขององคกร

• ลดการปลดปลอยกาซเร�อนกระจกผานกิจกรรมโครงการการคัดแยกขยะเพื่อการร�ไซเคิล
ผลการดำเนินงาน : โครงการการคัดแยกขยะเพื่อการร�ไซเคิล สามารถลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 0.62 ตัน
คารบอนไดออกไซดเ ทียบเทา (tCO2e)
กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อนำมาผลิตเปน เช�้อเพลิงขยะ (SRF)
ผลการดำเนินงาน : กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อนำมาผลิตเปนเช�้อเพลิงขยะ (SRF) ลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกได
4.29 ตัน คารบอนไดออกไซดเ ทียบเทา (tCO2e)

รายงานประจำป 2563

ความหลากหลายทางช�วภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเปนตัวชีว้ ดั ความสมบูรณของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การบริหารจัดการการใชทรัพยากรและสิง่ แวดลอม
ในพื้นที่ที่มีการใชประโยชน โดยมีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหแตละประเทศนำไปเปนกรอบสำหรับ
กำหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจและอุตสาหกรรม

การลดผลกระทบ
หร�อทําลาย

รักษาและฟนฟู

ติดตามและสํารวจ

• หลีกเลี่ยงการทำโครงการในพื้นที่ที่ใกลเคียงกับ

• คงรักษาสภาพนิเวศเดิมให ใกลเคียงกับธรรมชาติ

• ติดตามและสํารวจความหลากหลายทางช�วภาพ

แหลงพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการสูญพันธุข องพืชหร�อสัตว
• ปองกันการรัว่ ไหลหร�อปนเปอ นทีเ่ ปนภัยคุกคาม
ตอสายพันธุแ ละสงผลกระทบตอความหลากหลาย

ที่เปนที่อยูของสัตวปา

รอบพืน้ ที่

สงเสร�มการใช
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน

• บร�หารจัดการการใชพน้ื ทีโ่ ดยรอบ
• สรางพืน้ ทีส่ เี ข�ยวและพืน้ ทีป่ า เพิม่ ข�น้

• ฟนฟูพื้นที่ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมและจํานวน
ตนไมรอบพื้นที่

ทางช�วภาพ

การประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบตอความหลากหลายทางช�วภาพ
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่และสิ่งแวดลอมโดยรอบซึ่งบริษัทฯ มีหนาที่ตองดูแล
และบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใหมั่นใจวาโครงการของบริษัทฯ จะไมสรางผลกระทบตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมิน
ความเสี่ยงและวิเคราะหผลกระทบของโครงการที่จะมีตอความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ จึงมีความสำคัญอยางมากและตอง
ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและสากลยอมรับอยางเครงครัด ในการดำเนินงานจะไมเปนพื้นที่เสี่ยงตอการสูญพันธุของพืชและ
สัตวหายาก ในกระบวนการวิเคราะหและประเมินความเสีย่ งจะดำเนินการตามหลักเกณฑของการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIA) ทีก่ ำหนดขึน้
โดยหนวยงานกำกับดูแลดานสิ่งแวดลอม โดยทีมผูเชี่ยวชาญจะเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

สรางสรรคคุณคารวมสูสังคม
ชุมชนสัมพันธ

การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนนั้นจำาเปนตองคำนึงถึงการสรางคุณคารวมกับชุมชนและสังคมโดยรอบ เพื่อเติบโตไปพรอม ๆ กัน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “การเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบานที่ดีของชุมชน” มุงดำเนินการดานชุมชนสัมพันธ โดยสราง
การมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับจากชุมชนและสังคม แมวาในป 2563 หลายกิจกรรมเพื่อสังคมอาจไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตบริษทั ฯ ไดปรับการดำเนินการดานชุมชนสัมพันธใหสอดคลอง
กับสถานการณและความตองการที่จำาเปนของชุมชนใหมากที่สุด เชน การจัดทำและแจกจายหนากากปองกันใบหนา (Face Shield) และ
ถุงยังชีพ ตลอดจนสงเสริมการฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบศูนย
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รวมสรางโอกาสใหกับชุมชนผานธุรกิจที่มีความปลอดภัยและใสใจสิ่งแวดลอม
กลยุทธสูความสำเร็จ
กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 1

สรางโอกาสใหกับชุมชน

สรางสังคมที่มีความปลอดภัยและใสใจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• พัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกและการ
เขาถึงบริการ
• พัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ
• พัฒนาชุมชนดานสุขภาพ
• พัฒนาชุมชนดานการศึกษา

• การพัฒนาชุมชนดานสิง่ แวดลอมและ
ความปลอดภัยเปนสำคัญ

สรางประชาคมที่ดีเพื่อรวมกัน
สรางประโยชนแกสังคมโดยรวม
• สรางความผูกพันกับชุมชนโดยประสาน
ความรวมมือกับผูม สี ว นเกีย่ วของทุกกลุม
• คำนึงถึงสิทธิเด็กเปนสำคัญ

กลยุทธที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน
สรางการมีสว นรวมกับ
ผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ สำรวจ
ความตองการ ความคาดหวัง
และผลกระทบทีเ่ กิดข�น้ จาก
การดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษทั ฯ

จัดลำดับความสำคัญ
เพือ่ หาประเด็นความสำคัญ
ดานความยัง่ ยืน

กำหนดกลยุทธและรูปแบบ
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับ
ประเด็นสำคัญ

กิจกรรมเพื่อสังคมเดน ป 2563
การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจในกระบวนการการบร�การ
การสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานในกระบวนการตางๆ ของบริษทั ฯ เปนสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ใหความสำคัญ
มาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจใหกบั ชุมชนทีอ่ ยูโ ดยรอบพืน้ ทีใ่ หสามารถใชชวี ติ ไดอยางเปนปกติสขุ บนฐานการดำเนินงาน
ที่ยึดมั่นในการดูแลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางสูงสุด ที่มีโอกาสสรางผลกระทบจากการดำเนินงานไดมากทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จึงแบง
ระดับการสื่อสารเปน 2 กลุม ดังนี้
1) การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความมั่นใจของชุมชน สำหรับการสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจในการ
ดำเนินงานของบริษัทใหกับชุมชนโดยรอบถือเปนสิ่งที่สำคัญเพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองและลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดกับชุมชน
เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในป 2563 มีการเขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

เปดบานเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 2,633 คน
Audit
ลูกคาดูทำลาย
ลูกคาเยีย่ มชม
หนวยงานราชการ
สถาบันการศึกษา
ผูถ อื หุน /นักลงทุน/ธนาคาร

225
413
51
7
4
2

บริษทั
บริษทั
บริษทั
หนวยงาน
มหาลัย
หนวยงาน

รายงานประจำป 2563

การจัดชองทางสื่อสารเพื่อรับขอเสนอแนะและรองเร�ยน
กรณีทช่ี มุ ชนมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลกระทบหรือมีขอ รองเรียน ชุมชนสามารถแจงเรือ่ งรองเรียนมายังบริษทั ไดโดยตรงผานทางโทรศัพท
กลองรับความคิดเห็นดานหนาโรงไฟฟา อีเมล จดหมาย หรือชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพท อีเมล SMS หรือ LINE หรือแจงผานมายัง
ผูนำชุมชนหรือตัวแทนผูตรวจการสิ่งแวดลอม เพื่อใหทำการตรวจสอบประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น โดยเจาหนาที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเริ่ม
ดำเนินการแกไขภายใน 24 ชัว่ โมง พรอมกับแจงใหชมุ ชนรับทราบและเห็นชอบผลการแกไขภายหลังดำเนินงานเสร็จสิน้ ดวย

ขั้นตอนการรับขอรองเร�ยน
ขั้นตอนการรับขอรองเรียนภายนอก
ชองทางการรับขอรองเรียน
หนังสือรองเรียนจากหนวยงานราชการ /
หนังสือรองเรียนจากชุมชนถึงบริษทั /
โทรศัพท กลองรับความคิดเห็น/จดหมาย/
อีเมล / LINE หรือ Walk In /
แจงโดยตรงทีศ่ นู ย

เจาหนาทีแ่ ผนกวิชาการสิง่ แวดลอมฯ
พิจารณาขอรองเรียน และตรวจสอบเบือ้ งตน

หนังสือแจงกลับผูร อ งเรียน

ไมไดเกิดจากบริษทั
เสนอผูบ ริหารพิจารณา
เกิดจากบริษทั
มอบหมายผูร บั ผิดชอบ
ในการดำเนินงานการแกไข

แจงผลการแกไข
ไปยังผูร อ งเรียน

เก็บบันทึก

ติดตามผลการดำเนินการแกไข
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2) การสือ่ สารผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม การสือ่ สารกับสังคมโดยรวมจะเนนการเสริมสรางความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท สอดแทรกผานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

กิจกรรม/ว�ธ�การ

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

การสื่อสาร
ผานสื่อสังคม
ออนไลน

เพื่อเผยแพร
ผลการดำเนินงาน
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของบร�ษัทฯ เพื่อสราง
ความเช�่อมั่นในการดำเนิน
งานและสรางภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร

เพื่อสรางความตระหนัก
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และพัฒนาศักยภาพของ
กลุมเด็กและเยาวชน
ผานการสอน
ว�ทยาศาสตร

โครงการ
สอนนองรักว�ทย

ผูสนใจ
ชุมชน
สังคมโดยรวม

เด็กและเยาวชน
โรงเร�ยนรอบพื้นที่ศูนยฯ

ผลที่ไดรับ
ผูสนใจไดรับทราบถึง
ผลการดำเนินงานของ
กลุมบร�ษัทฯ อันเปนการ
สรางความนาเช�่อถือ
และภาพลักษณที่ดีใหกับ
องคกร

เด็กและเยาวชนเกิดการ
เร�ยนรูและตระหนักในเร�่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
สามารถใชประโยชนจาก
แหลงชุมชนไดมากข�้น

การพัฒนาดานการศึกษา
การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของทรัพยากรมนุษยใหมศี กั ยภาพและมีประโยชนตอ องคกร ประเทศชาติ และสังคมโลก จึงให
ความสำคัญและสนับสนุนดานการศึกษามาอยางตอเนื่องเพื่อสรางเยาวชนที่ดีใหเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณคา มุงหมายที่จะใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอยางแทจริง โดยสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดำเนินโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ในป 2563 บริษัทฯ ยังใหการสนับสนุนการศึกษากับสถาบันการศึกษา บุคลากรทั้งในองคกรและบุตรพนักงาน อยางตอเนื่องเปนปที่ 13
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการดูแลชีวิตความเปนอยูของพนักงาน

โครงการสงนองถึงฝน ปการศึกษา 2563

75
ประถมศึกษา

10
มัธยมศึกษา

93,500
จำนวนเง�น

85
จำนวนทุน
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Better Group แตมสีเติมฝน
สงมอบภูมิทัศน พรอมอุปกรณการเรียนใหกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดกุดนกเปลา จังหวัดสระบุรี เปนการเติมเต็มความฝน
ของเด็กๆ ทีข่ าดหาย ใหกลับมาสวยงาม สดใส พรอมเสริมสราง
จินตนาการใหเด็กๆ โดยมีผเู ขารวมกิจกรรมทัง้ พนักงาน นักเรียน
และคุณครูเขารวมทั้ง 101 คน สรางความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
86.72 %

การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสาธารณสุข คือการปองกันและรักษาโรคเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สมบูรณทั้งทางรางและจิตใจ สังคมที่พลเมือง
มีสขุ ภาพอนามัยดีจะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาทัง้ ตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ใหความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนา
กิจกรรมดานสาธารณสุขมาอยางตอเนื่อง ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมขององคกร หนวยงานดานสาธารณสุขตางๆ โดยมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมาย
ใหคนในสังคมมีสขุ ภาพทีด่ ี อีกทัง้ ยัง สอดคลองกับเปาหมายการเพือ่ พัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ในดานการมีสขุ ภาพและความเปนอยูท ด่ี ี

BWG บานน้ำใสสูชุมชน

BWG ใสใจผูสูงอายุ

โครงการอยางตอเนื่องที่นำเจาหนาที่ว�ศวะ
เขาตรวจสอบระบบเคร�่องกรองน้ำและทำ
การถายเทน้ำภายในแทงคเพือ่ ทำความสะอาด
สำหรับเคร�่องกรองน้ำชุดนี้ติดตั้งอยูที่
วัดบุรก� าราม ตำบลหวยแหง อำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุร� เดิมทีเปนระบบน้ำประปาเกา
ของชุมชนแตมสี ภาพทีช่ ำรุดทรุดโทรม ทำให
ชาวบานชุมชนบุรก� ารามตองบร�โภคน้ำประปา
ทีไ่ มสะอาด นอกจากชุมชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
ยังมีโรงเร�ยนและวัดที่ไดรับผลกระทบดวย
เชนกัน ดังนัน้ ทางบร�ษทั ฯ จ�งไดเขามาทำการ
ปรับปรุง ซอมแซม วางระบบตางๆ จนสามารถ
กลับมาใชงานไดอยางมีประสิทธ�ภาพตามเดิม
และเพือ่ เปนการดูแลอยางตอเนือ่ ง ทางบร�ษทั ฯ
ยังไดมกี ารสงเจาหนาทีเ่ ขาไปดูแลระบบความ
เร�ยบรอยตางๆและคอยตรวจสอบมาตรฐาน
ความสะอาดตามรอบการซอมบำรุงอยาง
สม่ำเสมอ เพือ่ ใหพน่ี อ งชาวชุมชนไดมนี ำ้ ดืม่
น้ำใชที่สะอาด

เร�่มตนป 2563 กับโครงการ BWG ใส ใจ
ผูสูงอายุ โดยบร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น
จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาวะว�กฤติการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และมีความเปนหวงตอชุมชนบร�เวณโดยรอบ
โดยเฉพาะกลุม ผูส งู อายุทถ่ี อื วามีความเสีย่ งสูง
จ�งไดจัดการอบรมตั้งแตการสรางความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับโรค และการแพรกระจาย
ของเช�้อ ว�ธ�การปฏิบัติตนใหหางไกลจาก
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) การรับประทาน
อาหารโดยการกินรอน ชอนกลาง นอกจากนี้
ยังมีการสาธ�ตการใสผาปดจมูกเมื่ออยูใน
พื้นที่เสี่ยง การทำความสะอาดโดยการใช
แอลกอฮอลลเจลลางมือเมื่อตองเดินทาง
ออกไปขางนอก และว�ธก� ารลางมืออยางไร
ใหสะอาดอยางถูกว�ธ�ตามขั้นตอน โดยได
คุณหมอโรงพยาบาลสงเสร�มสุขภาพตำบล
หวยแหงและกลุม อสม. เขามาใหความรู
การอบรม กับผูส งู อายุในโครงการ เร�ยกไดวา
ถูกสุขลักษณะอนามัย

BWG โอบอุมชวยเหลือ
ผูสูงอายุและผูปวยที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได
โครงการ "โอบอุมชวยเหลือผูสูงอายุและ
ผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได"
โดยจัดข�้น เปนปที่ 8 เพื่อการมีสวนรวม
ในการดูแลผูสูงอายุชุมชนรอบพื้นที่ศูนย
บร�หารและจัดการกากอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุร� พรอมยกระดับคุณภาพ
ช�วต� เพือ่ สุขภาพและความเปนอยูท เ่ี หมาะสม
ผานการรวมมือ จากกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ า น (อสม.) ซ�ง่ ปจจ�บนั
มีกลุมผูสูงอายุและผูปวยที่ไมสามารถชวย
เหลือตนเองไดอยูทั้งสิ้น 90 คน บนพื้นที่
รัศมีกวา 3 ตำบล ไดแก ตำบลหวยแหง
ตำบลหนองปลาไหล ตำบลกุดนกเปา
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BWG สนับสนุน
อุปกรณทางการแพทย

โครงการ
การตัดแวนสายตาฟร�

บร�ษทั เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนการจัดซ�อ้ อุปกรณทางการแพทย
สำหรับรองรับผูป ว ยสูงอายุ ผูป ว ยติดเตียง
ผูป ว ยโรคเบาหวาน และผูป ว ยเปนโรคความ
ดันโลหิตสูง ซ�ง่ ปจจ�บนั อุปกรณและเคร�อ่ งมือ
ทางการแพทย คอนขางขาดแคลนทัง้ ในเร�อ่ ง
ของงบประมาณในการดูแลและอุปกรณใน
การคัดกรองผูป ว ยใหแกโรงพยาบาลสงเสร�ม
สุขภาพตำบลหนองสองหองและโรงพยาบาล
สงเสร�มสุขภาพตำบลหวยแหง อ.แกงคอย
จ.สระบุร�

บร�ษทั ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการชวยเหลือ
ผูสูงวัยรอบพื้นที่ศูนยบร�หารและจัดการ
กากอุตสาหกรรม ทีม่ ปี ญ
 หาดานสายตาให
กลับมาดำเนินช�วต� ประจำวันไดอยางปกติสขุ
โดยมีการ วัด ตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุ
ทั้งทางดานสายตา พรอมทั้งตัดมอบแวน
สายตาฟร�ใหกบั ผูส งู อายุมมี ปี ญ
 หาทางดาน
สายตา โดยครั้งนี้มีผูสูงอายุในโครงการ
กวา 100 ทานที่เขารวม โครงการนี้จัดข�้น
เปนปที่ 9

กิจกรรม “มีแลวแบงปน” ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19
บริษทั ฯ เปนอีกหนึง่ กำลังในการชวยเหลือสังคม และชุมชน
โดยรอบที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณการ
แพรระระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจัดทำ
ถุงยังชีพ ใหแก ชุมชนรอบพืน้ ทีท่ ง้ั ในศูนยบริหารและจัดการ
กากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และศูนยพลังงานทดแทน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กวา 1,000 เรือน นอกจากนี้ยังมี
การตัง้ ตูป น สุขจากใจพนักงาน นำสิง่ ของทีจ่ ำเปนในการอุปโภค
และบริโภคไปรวมสนับสนุนตูปนสุขของชุมชนโดยรอบ

รายงานประจำป 2563

การสรางความผูกพันกับชุมชน
บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการสรางความผูกพันกับชุมชนโดยรอบในกิจกรรมตางๆ และรับฟงปญหาความคาดหวัง และขอเสนอแนะจากชุมชน
เพือ่ การปรับปรุงทีด่ ขี น้ึ ผานชองทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย ตลอดจนใหขอ เท็จจริง และแกไขขอรองเรียนอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ทำใหผมู สี ว น
ไดเสียสำคัญของบริษัทฯ ไดแก ชุมชนและหนวยงานราชการที่ทำหนาที่กำกับดูแลบริษัทฯ เกิดความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เปนการสรางความเชื่อมั่นความไววางใจ และความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางกัน

การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
บริษทั ฯ ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนทีม่ ตี อ บริษทั ฯ เปนประจำทุกปจากการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนทีม่ ตี อ บริษทั

100 %

การรับรูขาวสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
และความคิดเห็นของชุมชนตอโครงการ

100 %
ความพึงพอใจของชุมชน
รอบโดยศูนยบร�หารฯ

กลุมบร�ษัทในเคร�อ
บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
ในป 2563 บริษัทฯ สามารถใหบริการกำจัดกากฯ โดยวิธีการเผาทำลายมีปริมาณรวม ทั้งสิ้น 75,350.82 ตัน คิดเปนรายไดจากการ
ใหบริการรวมทั้งสิ้น 347.55 ลานบาท โดยการใหบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแตละประเภทมีดังนี้

ของแข็ง

ปร�มาณ (ตัน)

หมายเหตุ

33,538.24

สัดสวนการบร�หารจัดการ

41,626.22

• เช�้อเพลิงทดแทน

39.4%

• เผาทำลาย

22.6%

• นำกลับไปใชประโยชน

38.5%

ของเหลว

ตะกอน

37.21
กาซ

149.16

สัดสวนกากอุตสาหกรรมที่รับเขา

สัดสวนการบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบของเสียที่รับเขามาเพื่อเผาทำลาย (ป 2561-2563)
(ตัน)
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ม.ค.
2561

ก.พ.
2562

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2563

ปริมาณลูกคาตามสวนแบงภูมิภาค ป 2563

2.41%
1.9%

1.63%
4.81%
28.95%
60.3%

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต

รายงานประจำป 2563

บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
สำหรับป 2563 บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด ขยายธุรกิจการ การปรับปรุงคุณภาพของเหลว ในรูปแบบการบำบัดและการรีไซเคิล
ณ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิต : 490 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใหบริการกำจัด/บำบัดกากอุตสาหกรรม
แกกลุมลูกคา ที่ใชบริการจำนวน 636 ราย รวมปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 37,944 ตัน คิดเปนรายไดที่ใหบริการรวม
83.75 ลานบาท โดยกากอุตสาหกรรมที่ใหบริการกำจัดไดแก

กากอุตสาหกรรมอันตราย
16,978 ตัน

กากอุตสาหกรรมไมอันตราย
11,007 ตัน

26%

การบำบัดน้ำเสีย
9,959 ลูกบาศกเมตร

กากอุตสาหกรรมไมอันตราย

29%
45%

กากอุตสาหกรรมอันตราย
การบำบัดน้ำเสีย

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับมากำจัด (ป 2561-2563)
(ตัน)
5000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ม.ค.
2561

ก.พ.
2562

มี.ค.
2563

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ำเสียที่รับมาบำบัด (ป 2563)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2563

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รายงานประจำป 2563

บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด ทรานสปอรต จำกัด
สำหรับ ป 2563 ใหบริการขนสงและสรางรายไดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแกบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวม 83,940 เที่ยว คิดเปนรายไดรวม
ทั้งสิ้น 272.45 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจาก
บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด กร�น จำกัด (มหาชน)
250.90 ลานบาท

บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด
4.36 ลานบาท

บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
13.42 ลานบาท

ลูกคาทั่วไป

ลูกคาทั่วไป
0.43 ลานบาท

บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
0.02 ลานบาท

รายไดอื่น

รายไดอื่น
3.32 ลานบาท

รวม 272.45 ลานบาท
กราฟแสดงเที่ยวรถขนสงเปรียบเทียบระหวางป 2561 – 2563

(หนวย : เที่ยว)

81,954

78,705

83,940

2561

2562

2563

กราฟแสดงรายไดจากการใหบริการเปรียบเทียบระหวางป 2559 – 2561
(หนวย : ลานบาท)

277.41

283.92

272.45

2561

2562

2563
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บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทในเคร�อ
บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน) (“ETC”)
ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะในรูปแบบของผูผลิตไฟฟา ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
โดยมีกำลังการผลิตไฟฟาติดตั้งสูงสุดที่ขนาด 9.4 เมกะวัตต เพื่อผลิตและจำหนายไฟฟาใหแก กฟภ. สำหรับ ป 2563 การเดินระบบผลิตและ
จำหนายกระแสไฟฟา โดยรายไดจากการจำหนายไฟฟา 287.61 ลานบาท

บร�ษัท ร�คัฟเวอร�่ เฮาส จำกัด (“RH”)
บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด (“RH”) หนึ่งในกลุม บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเปนผูดำเนินโครงการ
ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 7.0 เมกกะวัตต โดยตั้งอยูในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรายไดจากการจำหนายไฟฟา 266.80 ลานบาท

รายงานประจำป 2563

บร�ษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด (“AVA”)
บริษทั เอวา แกรนด เอ็นเนอรย่ี จำกัด (“AVA”) หนึง่ ในเครือ บริษทั เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด (มหาชน) (“ETC”) ผูด ำเนินโครงการ
ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากขยะอุตสาหกรรมขนาดกำลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต โดยตัง้ อยูใ นพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง
ตำบลหนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจติ ร โดยรายไดจากการจำหนายไฟฟา 116.16 ลานบาท
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รางวัลและความสำเร็จ
• โครงการ คารบอนฟุตพริ้นท ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม

ลดการปลอยกาซเลือนกระจก

• รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุนยั่งยืน” ประจำป 2020

ตอเนื่องปที่ 6 จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียน
ทีด่ ำเนินธุรกิจโดดเดนคำนึงถึงความสมดุลดานสิง่ แวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มี
การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพือ่
การพัฒนาอยางตอเนื่อง (เลขทะเบียนโรงงาน : จ3-101-2/40สบ)
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ในฐานะที่มี
การบริหารจัดการสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพือ่
การพัฒนาอยางตอเนื่อง (เลขทะเบียนโรงงาน : 3-106-8/49สบ.)
• รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance
Report (CGR) ประจำป 2563 ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ตอเนือ่ งเปน
ปที่ 6
• ดีเยี่ยม สำหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563
(Annual General Meeting AGM) เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผูลงทุน จัดโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
• รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ Sustainability Disclosure Recognition การนำเสนอขอมูล
ดานความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในดานสิ่งแวดลอม สังคม และ ธรรมาภิบาล

รายงานประจำป 2563

โครงสรางผูถือหุนของ BWG
ประกอบธุรกิจใหบร�การบร�หารและจัดการ
กากอุตสาหกรรมโดยการบำบัด กำจัด
และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน

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

“ BWG ”

บร�ษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด

“ BWC ”

บร�ษัท เบตเตอร เว�ลด ทรานสปอรต จำกัด

“ BWT ”

บร�ษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

“ AKP ”

ตัวแทนในการจัดหากากอุตสาหกรรม
สูกระบวนการเพื่อเปนพลังงาน

ดำเนินกิจการบร�การและควบคุมการขนสง
กากอุตสาหกรรม

บร�การกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาทำลาย

ทุนจดทะเบียน
1,037,779,725.00
ทุนชำระแลว
1,037,779,725.00
ทุนจดทะเบียน
200,000,000
ทุนชำระแลว
200,000,000

ทุนจดทะเบียน
150,000,000
ทุนชำระแลว
150,000,000
ทุนจดทะเบียน
202,000,000
ทุนชำระแลว
202,000,000

บร�ษัท เบตเตอร มี จำกัด

“ BME ”

บร�ษัท บี กร�น ดีเวลลอปเมนท จำกัด

“ Be Green ”

ใหบร�การเปนนายหนาและหร�อตัวแทน ในการใหบร�การ
รับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหร�อไมอันตราย
ทั้งที่เปนของแข็งและหร�อของเหลวการว�เคราะหกาก
อุตสาหกรรม การขนสง หร�อการบร�การอื่นๆที่เกี่ยวของ

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

ทุนจดทะเบียน
40,000,000
ทุนชำระแลว
12,250,000
ทุนจดทะเบียน
1,000,000
ทุนชำระแลว
1,000,000
ทุนจดทะเบียน
1,120,000,000

บร�ษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)

“ ETC ”

บร�ษัท ลิงค 88 พาวเวอร จำกัด
“ L88 ”
ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา

ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา
ทุนชำระแลว
1,120,000,000

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
200,000,000 200,000,000
บร�ษัท สิร�ลาภา พาวเวอร จำกัด
“ SIRI ”

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
50,000,000 12,500,000

บร�ษัท เอิรธ เอ็นจ�เนีย แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด
“ EEC ”

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
10,000,000 10,000,000

ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บร�ษัท ร�คัฟเวอร�่ เฮาส จำกัด

“ RH ”

ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บร�ษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด
“ AVA ”

ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเช�้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
200,000,000 200,000,000

บร�การออกแบบดานว�ศวกรรมและการกอสรางโรงไฟฟา

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
125,000,000 125,000,000

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

53

54

Annual Report 2020

โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท
“ BWC ”

“ BWT ”

“ AKP ”

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
200,000,000 200,000,000

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
150,000,000 150,000,000

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
202,000,000 202,000,000

99.99%

“ BME ”
ทุนจดทะเบียน
40,000,000

ทุนชำระแลว
12,250,000

51.18%

99.94%

99.68%

“ BWG ”
ทุนจดทะเบียน
1,037,779,725.00
ทุนชำระแลว
1,037,779,725.00

91.00%

43.93%

“ ETC ”

“ Be Green ”
ทุนจดทะเบียน
1,000,000

“ L88 ”

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
200,000,000 200,000,000

99.88%

“ RH ”

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
200,000,000 200,000,000

95.00%

ทุนชำระแลว
1,000,000

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
1,120,000,000 1,120,000,000

“ AVA ”

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแลว
125,000,000 125,000,000

97.00%

“ SIRI ”

ทุนจดทะเบียน
50,000,000

ทุนชำระแลว
12,500,000

97.00%

“ EEC ”

ทุนจดทะเบียน
10,000,000

ทุนชำระแลว
10,000,000

99.99%
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ขอมูลหลักทรัพย และ ผูถือหุน
• ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแลวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำระแลว
มูลคาที่ตราไว

:
:
:

1,037,779,725.00
1,037,779,725.00
0.25

รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญ
หุนจดทะเบียน
หุนชำระแลว
สิทธิออกเสียง

:
:
:

4,151,118,900.00 หุน
4,151,118,900.00 หุน
1 หุนตอ 1 เสียง

พ.ศ.2563 มีดังนี้
บาท
บาท
บาทตอหุน

• ผูถือหุน Shareholders
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายช�่อผูถือหุนรายใหญ 10 ลำดับแรก
นายโกมล
จึงรุงเรืองกิจ
นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายธิติพงษ
เจนทวีพรกุล
นายสุชัย
วงศงามนิจ
นางเยาวลักษณ
ฉายศิริไพบูลย
นายปธิกร
แสงทองอราม
นายสมชัย
กมลรัตนพิบูล
นายธงชัย
อัศวุตมางกุร
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
ผูถือหุนอื่นๆ
รวมจำนวนหุนทั้งหมด

จำนวนหุน

รอยละ

282,287,000
183,150,000
89,634,050
88,000,000
70,000,000
49,500,000
47,053,700
42,210,000
40,000,000
33,325,300
3,008,796,220
3,832,117,512
4,151,118,900

6.80
4.41
2.16
2.12
1.69
1.19
1.13
1.02
0.96
0.80
22.28
77.72
100.00

การออกหลักทรัพยอื่น
ตามทีบ่ ริษทั ฯ ไดการออกและจัดสรรหุน สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอำนาจทัว่ ไป (General Mandate) จำนวน 319,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไว
0.25 บาทตอหุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคล หรือ คณะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 0.51 บาทตอหุน ซึ่งเปนไปตามราคา
ตลาดยอนหลัง 15 วันทำการติดตอกัน ตัง้ แตวนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หักดวยสวนลดรอยละ 3.52 โดยการกำหนด
ราคาดังกลาวเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหม
ตอบุคคลในวงจำกัด รวมถึงบุคคลในวงจำกัดทีไ่ ดรบั การจัดสรรดังกลาวไมเปนบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑในการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ ง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ทัง้ นี้ มีการจองซือ้ และชำระเงินในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 และหุน
เพิ่มทุนดังกลาวเริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แลว
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โครงสรางรายได
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
(หนวย : ลานบาท)

รายไดจากการบริการ
กำไรขั้นตน
กำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรสุทธิ-สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2561

2562

2563

2,456.37
807.09
233.99
32.86%
9.47%
6,814.24
2,937.40
3,876.84

1,879.78
425.10
(20.63)
22.61%
(1.08)%
7,356.42
3,759.45
3,596.97

1,915.32
412.57
(52.26)
21.54%
N/A
8,846.77
3,670.46
5,176.31

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รายไดจากการขาย และบริการของบริษัท
รายไดจากการขาย และบริการของบริษัทยอย
รายไดจากงานกอสราง
รวมรายไดจากการขายและบริการ
และงานกอสราง
รายไดอื่น *
รวมรายได

2561

สัดสวน

มูลคา

1,374.82
849.16
232.39
2,456.37

55.65%
34.38%
9.41%
99.44%

13.91
2,470.28

0.56%
100.00%

มูลคา

2562

(หนวย : ลานบาท)

2563

สัดสวน

มูลคา

1,046.13
724.86
108.80
1,879.79

54.91%
38.05%
5.71%
98.67%

892.40
1,000.20
22.72
1,915.32

46.27%
51.86%
1.18%
99.32%

25.26
1,905.05

1.33%
100.00%

13.17
1,928.49

0.68%
100.00%

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

สัดสวน

รายงานประจำป 2563

แนวโนมการบร�หารจัดการกากอุตสาหกรรม 2564
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหประชาชนตองเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหลายอยาง จนเปนวิถชี วี ติ แบบใหม
(New Normal) ไมวาจะเปนการเวนระยะหางทางสังคม การใสหนากากอนามัย และการลดการบริโภคเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น
ภาคอุตสาหกรรมจึงไดรับผลกระทบตามการเปลี่ยนแปลงนี้ไปดวย และตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอด โดยใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุน จัดการ
หวงโซการผลิต เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน และยังคงตองมุง เนนการใชทรัพยากรอยางคุม คา ไมกระทบตอสิง่ แวดลอมและสรางเศรษฐกิจ
สีเขียว ซึง่ เปนปจจัยสำคัญอีกประการในการแขงขัน
แนวโนมภาคอุตสาหกรรมในป 2564 เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว เนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส แตยงั มีปจ จัยบวกจากวัคซีน
ซึ่งคาดวาจะเขาถึงประชาชนไดภายในสิ้นป 2564 และภาครัฐมีมาตรการเยียวยาและฟนฟู เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และการลงทุนออกมาหลาย
โครงการ คาดวาประเทศไทยยังมีแรงหนุนจากเงินทุนขาเขา แมปจ จัยพืน้ ฐานยังคงคอนขางออนแอ และการฟน ตัวอาจกินเวลาและไมสม่ำเสมอ
ไปจนกวาการทองเที่ยวจากตางชาติจะกลับมาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งนาจะเปนชวงหลังจากการมีวัคซีนใหใชทั่วโลกแลวราวปลายป 2564
ซึง่ จะทำใหเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศกลับมาฟน ตัวและเริม่ มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึน้
แผนดำเนินงานในป 2564 วา ปน้ี ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนน 4 แผนงานหลัก ประกอบดวย การดำเนินนโยบายการปกปองสิง่ แวดลอม
และปราบปรามผูป ระกอบการทีก่ ระทำผิดจนเกิดปญหาดานสิง่ แวดลอม, การพัฒนากฎหมายและระบบดิจทิ ลั เพือ่ ผลักดันอุตสาหกรรมไทยเขาสู
อุตสาหกรรม 4.0, การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมกี ารพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหธรุ กิจเติบโตอยางยัง่ ยืน และการพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู
และทักษะทางดานการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม ความปลอดภัย และดานดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคลองตอแนวทาง
ของบริษทั ฯ เปนอยางมาก
สำหรับเรื่องขยะนั้นยังคงเปนปญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะขยะประเภทหนากากอนามัยและถุงพลาสติก ซึ่งกลับมาเปนปญหาใหม
หลังจากทีม่ กี ารรณรงคใหเลิกใชถงุ พลาสติกในป 2563 แตเพือ่ เปนการปองกันดานสาธารณสุขและตอบสนองวิถชี วี ติ แบบใหมทว่ี ถิ ชี วี ติ ประจำวัน
ของผูค นเปลีย่ นไปอยูบ นโลกออนไลนและใชบริการการสัง่ ของใหสง ทีบ่ า น ทำใหปริมาณขยะประเภทนีส้ งู ขึน้ มากอยางรวดเร็ว แตยงั ไมมแี นวทาง
การจัดการที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการของรัฐบาลในการจัดการขยะที่เกิดจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จัดทำ เพื่อสงเสริมการลงทุน เชน EEC
ยังคงมีเพียงหลักเกณฑดา นขยะชุมชนเทานัน้ ในสวนของการจัดการขยะอุตสาหกรรม บริษทั ฯ จะติดตามอยางใกลชดิ ตอไป
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ปจจัยความเสี่ยง
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีปจ จัยความเสีย่ งทีอ่ าจมาจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกซึง่ อาจทำใหมผี ลกระทบตอองคกร ดวยเหตุน้ี
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักวา การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) เปนสวนหนึ่งของ
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ซี ง่ึ เปนพืน้ ฐานสำคัญทีช่ ว ยใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายของบริษทั ไดจงึ มุง มัน่ พัฒนาและใหความสำคัญ
ตอการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management Framework)
รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน พนักงาน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาธุรกิจใหมีการเติบโต
อยางยั่งยืน
บริษทั ฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งองคกรโดยบุคลากรทุกระดับมีสว นรวมในการบริหารจัดการความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได
และมีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทำหนาทีก่ ำหนดกรอบการบริหารความเสีย่ งรวมถึงพิจารณาความเสีย่ งและกำหนดมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลการบริหารและจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรที่กำหนดไวตลอดจนมีการทบทวนความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
ในป 2563 บริษทั ฯ ไดมกี ารประชุมและวิเคราะหถงึ ปจจัยแหงความเสีย่ งสำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ โดยมีความสอดคลอง
กับประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและชุมชน
บริษัทฯดำเนินการบริการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวทั้งที่อันตรายและไมอันตราย โดยกระบวนการบำบัด กำจัด และนำกลับมาใช
ใหมดานพลังงานมีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมดำเนินงาน ตั้งแตกระบวนขนสง การบำบัดและกำจัด
กากอุตสาหกรรม รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ชุมชนใกลเคียง หากการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญจากความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกำหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจน
โดยเนนการใหความสำคัญตั้งแตกระบวนขนสง การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุง
ใหทันสมัยอยูเสมอ มีการใหความรู ความเขาใจกับพนักงานทุกระดับดวยการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเปนประจำ
อยางตอเนื่องมีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ ดิน และน้ำทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯเปนประจำอยางตอเนื่อง เพื่อเฝาระวัง
ผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดกับชุมชนใกลเคียงตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใชในการจัดการดานสิง่ แวดลอมเพือ่ ปองกันและ
ลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ซึ่งมีแนวทางการบริหาร
การจัดการความเสี่ยงดังนี้
- กิจกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส เพื่อคนหาจุดเสี่ยงและทำการแกไขปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัย
- กิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักดานความปลอดภัยภายใตเปาหมายอุบัติเหตุเปนศูนยฯ (Zero Accident) ไดแก
กิจกรรม Morning Meeting กิจกรรมตั้งสติกอนเริ่มงาน (KYT) รวมทั้งการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินตางๆ เชน การฝก
ซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟการฝกซอมกรณีกากอุตสาหกรรมหกหลน/รั่วไหล โดยครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติงานที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดังกลาว เปนตน
- โครงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ (ลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟา และกระดาษ) การติดตั้งระบบบำบัดอากาศ
ในกระบวนการปรับเสถียร ระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะกากอุตสาหกรรม) และการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชนใหมโดยไมปลอย
ออกสูภายนอก
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ในป 2563 จัดทำโครงการ “Better Group แตมสี เติมฝน” ตอเนื่องเปนปที่ 3
เปนโครงการสงมอบภูมิทัศน พรอมอุปกรณการเรียนใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนโดยรอบศูนยบริหารฯ จังหวัดสระบุรี ซึ่งไดเขารวมและ
ไดรับรางวัลคุณภาพ “CSR-DIW Continuous Award 2020” ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
และอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน เพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมดานการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมไปถึง
การสรางเครือขายดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง
- ในป 2563 บริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) รวมเปนสวนหนึง่ ในโครงการขยายผล การสงเสริมการจัดทำ
คารบอนฟุตพริ้นท ขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ประจำป 2563 โดยมุงเนนที่จะสามารถคำนวณคาการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
การดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาถึงแนวทางในการลดกาซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง

รายงานประจำป 2563

2. ความเสี่ยงดานสังคมและบรรษัทภิบาล
2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการกำหนดแผนกลยุทธแผนการดำเนินงานและการนำแผนดังกลาวไปปฏิบตั อิ ยางไมเหมาะสมนอกจากนีค้ วามเสีย่ ง
ดานกลยุทธยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในอันสงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธหรือการดำเนินงานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคหลักเปาหมายและแนวทางการดำเนินงานขององคกร
2.1.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาหรือขยายการลงทุน
หากโครงการลงทุนไมประสบความสำเร็จอาจสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งทางบริษัทไดตระหนัก
ถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- มีการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชนตอการทำธุรกิจ
ของบริษัท หรือเปนธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน
เพื่อประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ
- ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
- ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจอยางละเอียดรอบคอบ วิเคราะหความเปนไปได และความคุมคาของ
โครงการกอนการตัดสินใจลงทุน โดยมุงเนนที่จะพัฒนาธุรกิจใหมๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสรางความมั่นคง และการเติบโตแกบริษัทฯ
อยางยั่งยืน
- เตรียมความพรอม และบุคลากร เพื่อรองรับการขยายการลงทุน
- ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ เพื่อสรางความแตกตาง
- จัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอ และพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมลงทุน เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถดำเนินธุรกิจรวมกัน
อยางยั่งยืนในระยะยาว
2.1.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอย
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยอาจเกิดขึ้นได หากผลประกอบการของบริษัทยอยไมสามารถสรางผลกำไรตามที่
บริษัทคาดหวังได ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ซึ่งจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ กือ้ หนุน และเอือ้ ประโยชนตอ การทำธุรกิจของบริษทั หรือเปนธุรกิจทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโนมเจริญเติบโตในอนาคต
ทัง้ นีบ้ ริษทั จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีไ่ ดรบั จากการลงทุนเพือ่ ประโยชนตอ ผูถ อื หุน ของบริษทั เปนสำคัญ โดยบริษทั ฯ จะควบคุมดูแลดวยการ
สงกรรมการ และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทฯ เขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน
2.1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขัน
หากมีผสู นใจลงทุนเปนผูใ หบริการกำจัดสิง่ ปฏิกลู ฯ มากขึน้ อาจมีผลกระทบตอฐานลูกคาและรายไดของบริษทั ในอนาคต
อยางไรก็ตาม อุปสรรคและขอจำกัดที่สำคัญหลายประการในการเปนผูใหบริการรายใหม เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูงตองมีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ
และมีลักษณะเหมาะสมและตองไดรับการรับรองและผานความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) รวมทั้งตอง
ผานความเห็นชอบในรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ตลอดจนหากไมผานการยอมรับจากชุมชน ทำใหอาจไมได
รับอนุญาตใหประกอบการได
บริษทั ฯ มีการกำหนดกลยุทธการแขงขัน โดยมุง เนนใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานในระดับสากลและมุง เนนการให
บริการครบวงจรที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน
รวมถึงมุง เนนปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ทีผ่ า นมาบริษทั ฯ ใหความสำคัญกับการดำเนินงานและระบบการบริหารและจัดการสิง่ ปฏิกลู ฯ
ที่ไดมาตรฐานและสามารถตรวจสอบการประกอบกิจการไดในทุกขั้นตอน ทำใหบริษัทฯ ไดรับการเชื่อถือและวางใจจากลูกคามาโดยตลอด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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2.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านของแตละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองคกรรวมทัง้ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการ
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลความรูต า งๆเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านบรรลุเปาหมายทีก่ ำหนด ซึง่ ความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ ารจะสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม
2.2.1 ความเสี่ยงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
หากบริษทั ฯ ไมสามารถเตรียมความพรอมบุคลากร เพือ่ ใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนือ่ ง และรองรับการขยายตัว
ขององคกร อาจสงผลใหขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ และสงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกิจการได
บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาโครงการลงทุนอยางตอเนื่อง ในการที่จะเปนผูนำในการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มโดยเนน
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน พรอมทั้งไดมีการขยายการลงทุนไปยังบริษัทยอย เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมากจึงไดกำหนดใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหารระดับสูงตัง้ แต
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไป โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปรงใส นำเสนอใหคณะกรรมการบริษทั เปนผูพ จิ ารณา และทบทวนเปนประจำทุกป
เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านในตำแหนงนัน้ ตอเนือ่ งเปนไปอยางราบรืน่ มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดทำแผนและจัดอบรมใหกบั พนักงาน
ในทุกหลักสูตรทีส่ ำคัญและเกีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวาบริษทั ฯ
จะมีผูบริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอตอการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน
โดยใชดชั นีชว้ี ดั ผลการดำเนินงาน (Key Performance Index หรือ KPI) ทีถ่ า ยทอดลงมาตัง้ แตระดับผูบ ริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบตั กิ ารตางๆ
เพื่อใหการทำงานมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายของบริษัทฯ
2.2.2 ความเสี่ยงตอการเกิดเหตุกับระบบและโครงสรางตางๆ ภายในศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี (“ศูนยฯ”)
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติตางๆ อาทิ ไฟไหม เปนตน รวมไปถึงความเสี่ยงจากการเกิดวินาศภัย
อาจสงผลเสียหายตอทรัพยสินและบุคคลากรของบริษัท และทำใหการดำเนินงานของบริษัทฯ ตองหยุดชะงักลงได ซึ่งทางบริษัทไดตระหนักถึง
ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- การประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- กำหนดระเบียบปฏิบตั งิ าน เรือ่ งการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉกุ เฉินไวอยางชัดเจนตามขอกำหนดมาตรฐาน
การจัดการดานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาตรฐานการจัดการดานสิง่ แวดลอม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001:2018
- มีการติดตาม เฝาระวังและรายงานสถานการณอยางใกลชดิ สำหรับพืน้ ที/่ กิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งซึง่ อาจจะไดรบั ความเสียหาย
- จัดทำแผนงานเพือ่ เตรียมความพรอมในการปองกันและลดการสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ ลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- จัดฝกอบรม/ฝกซอมแผนการเตรียมความพรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน
- จัดเตรียมระบบน้ำสำรองใหมปี ริมาณเพียงพอสำหรับใชดบั เพลิงไดอยางตอเนือ่ งเปนเวลาไมนอ ยกวา 30 นาที รวมถึง
มีการตรวจสอบระบบน้ำสำรอง เปนประจำทุกเดือน
2.2.3 ความเสี่ยงจากขอจำกัดทางดานการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม
ทีด่ นิ ในศูนยบริหารและจัดการของบริษทั ฯ สามารถรองรับสิง่ ปฏิกลู ฯ ไดจำกัด ทำใหบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งในการจัดหา
ที่ดินเพื่อใหบริการเพิ่มเติมเมื่อที่ดินที่มีอยูปจจุบันไดถูกฝงกลบทั้งหมดแลว
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยง
โดยมีการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝงกลบและเปนการเพิ่มพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมในอนาคตได
ตลอดจนมีระยะเวลาเพียงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใชในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป
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2.2.4 ความเสี่ยงจากดานการขนสง
หากบริษทั ฯ ไมมกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งดานการขนสงทีด่ ี อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ในขั้นตอนของการรับสิ่งปฏิกูลจากโรงงานของลูกคามากำจัดและฝงกลบและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม
บริษทั ฯ ไดตระหนักถึงความเสีย่ งดังกลาว จึงไดมอบหมายใหบริษทั เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด ซึง่ เปนบริษทั ยอย
เปนผูบริหารและจัดการเกี่ยวกับการใหบริการรถขนสง รวมทั้งจัดหาและวาจางผูประกอบการขนสงภายนอก ตลอดจนกำหนดวิธีการในการ
ดำเนินงานเพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยงดังนี้
- มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานขับรถ/ผูรับเหมาะภายนอก (Vendor) ที่มีศักยภาพ และมีกระบวนการ
ติดตาม ประเมินผล และการกำหนดสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน
- มีคูมือปฏิบัติงานและมีการฝกอบรมใหความรูถึงความสำคัญของขั้นตอนการเคลื่อนยายและขนสงสิ่งปฏิกูลเพื่อใหมี
ความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- เงือ่ นไขขอตกลงในสัญญากับผูร บั เหมาภายนอกระบุใหปฏิบตั ติ ามกฎหมายขอบังคับและระเบียบของหนวยงานราชการ
ทั้งที่มีอยูแลวตลอดจนที่จะมีขึ้นตอไปทุกประการ รวมถึงใหไลเบี้ยเอาผิดกับผูที่ฝาฝนหรือกระทำผิดไวอยางชัดเจน
- มีการติดตัง้ ระบบ GPS ในรถขนสงเพือ่ ใชตดิ ตามและตรวจสอบเสนทางการเดินรถ ความเร็ว ระยะเวลาในการขนสง
ไดตลอดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยตลอดเสนทาง
- มีหนวยงานฉุกเฉินทีจ่ ะคอยใหคำแนะนำและความชวยเหลือตางๆแกผขู บั รถเพือ่ ชวยลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหเหลือ
นอยทีส่ ดุ อยางไรก็ตามการใหบริการดานกากอุตสาหกรรมของบริษทั ฯ มีการใหบริการตามใบขออนุญาตตามทีร่ าชการออกให ดังนัน้ กากอุตสาหกรรม
ชนิดที่เปนอันตรายสูง ไวไฟหรือที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะงดการใหบริการจึงเปนการลดโอกาสการที่จะเกิดความเสี่ยงจาก
ลักษณะดังกลาว
2.2.5 ความเสี่ยงดานการทุจริต
การทุจริตนับเปนอุปสรรคสำคัญในการใชทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด และอาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อไมวา
องคกรนัน้ จะมีระบบควบคุมภายในทีด่ เี ลิศเพียงใด ซึง่ ทางบริษทั ไดตระหนักถึงความสำคัญในเรือ่ งนี้ จึงไดมมี าตรการในการบริหารความเสีย่ งดังนี้
- การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ
และเปนการเสริมสรางความโปรงใสความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการซึ่งจะทำใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย
- การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายตอตานการใหสนิ บนและการคอรรปั ชัน่ สำหรับกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
- การกำหนดโครงสรางและอำนาจอนุมตั ใิ นการบริหารงานทีม่ คี วามชัดเจนและเหมาะสมเพือ่ ใหองคกรบรรลุวตั ถุประสงค
- การแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบทำหนาทีค่ วบคุมดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
- การจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ
- การแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาทีค่ วบคุมดูแล ติดตามใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- การจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่
กำหนด รวมถึงระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญตอการดำเนินงานเพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินงานเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และปราศจาก
ขอขัดแยงหรือประโยชนทับซอน
- การแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน เพือ่ หาขอเท็จจริงในมูลเหตุทเ่ี กีย่ วของกับการทุจริตในหนาทีข่ องพนักงาน และการ
กระทำความผิดอื่นใดที่สงผลกระทบตอบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยทางบริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิกจากโครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
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2.3 ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเปนความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปจจัยภายใน เชน การบริหารจัดการดานสภาพคลอง
ดานเครดิตดานเงินลงทุนหรือจากปจจัยภายนอกเชน การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น หรือความเสีย่ งทีค่ สู ญ
ั ญาไมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไวอันสงผลกระทบตอการดำรงอยูรวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร
2.3.1 ความเสี่ยงดานเงินลงทุน
หากบริษัทฯ มีชองทางการระดมทุนที่มีตนทุนสูง อาจมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
รวมถึงอัตรากำไร/ผลตอบแทนทีล่ ดลงอาจมีผลกระทบตอการขยายธุรกิจในอนาคตหรือสงผลตอความเชือ่ มัน่ ของสถาบันการเงินซึง่ ทางบริษทั ได
ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- สรางความมั่นคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมถึงมีการบริหารหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ
- มีการใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อไมใหกระทบตอหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
- มีทางเลือกอื่นสำหรับการระดมเงินทุนที่นอกเหนือจากการกูยืม เชน การหาผูรวมลงทุนในโครงการใหม
2.3.2 ความเสี่ยงดานการเงินและสภาพคลอง
หากบริษทั ฯ ไมมกี ารบริหารทางการเงินทีด่ อี าจมีผลทำใหบริษทั ขาดสภาพคลองได ซึง่ บริษทั ฯ ไดตระหนักถึงความเสีย่ ง
ดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและปองกันความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายการใหสินเชื่อที่รัดกุมและมีการติดตาม
เรงรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหาร
2.3.3 ความเสี่ยงจากการใหบริษัทยอยกูยืม
บริษัทฯ มีการอนุมัติวงเงินกูยืมใหกับบริษัทยอย เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจ และเปนทุนในการดำเนินงาน ซึ่งอาจ
มีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมของบริษัทยอย บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุม
และปองกันความเสีย่ งในการดำเนินงานของบริษทั ยอยโดยการสงตัวแทนของบริษทั เขาเปนกรรมการในบริษทั ยอย เพือ่ กำหนดนโยบายและควบคุม
ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยอยางใกลชิด รวมทั้งติดตามการชำระหนี้และดอกเบี้ยใหแกบริษัทฯ ตามกำหนด
2.4 ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแลรวมทัง้ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม
2.4.1 ความเสี่ยงดานกฎหมาย และนโยบายภาครัฐ
การจัดการกากอุตสาหกรรมทีไ่ มถกู วิธี ทำใหเกิดปญหาการลักลอบทิง้ กากอุตสาหกรรมทีจ่ ะสงผลเสียหายใหกบั เศรษฐกิจ
ของประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักในดานธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งเปนธุรกิจปลายน้ำที่พิจารณา
การเจริญเติบโตโดยอางอิงจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทีเ่ ปนผูก ำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศ นัน่ คือ การสงเสริมอุตสาหกรรม การรับผิดชอบตอสังคมและบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิง่ แวดลอมอยางสมดุลทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ กำหนดใหภาคอุตสาหกรรมมีการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
หากบริษัทฯ มิไดตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอกำหนดและนโยบายภาครัฐ
ใหถี่ถวนกอนการตัดสินใจลงทุน อาจสงผลกระทบใหอัตราผลตอบแทนการลงทุน/การเติบโตของกำไรลดลงได ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ใหความสำคัญในการตรวจสอบถึงขอจำกัดทางกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของอยางละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน
- ดำเนินการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมใหถูกตองตามหลักวิชาการ
- มีการวางแผนและเตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง
- การใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ และในการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ
ใหไดรับการจัดการอยางถูกวิธี

รายงานประจำป 2563

2.4.2 ความเสีย่ งดานความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพการใหบริการและการประกันความรับผิด
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการสรางความเชื่อมั่นดานคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบในเชิง
ปองกันอยางเขมงวด ตั้งแตการยืนยันการใหบริการ การจัดหารถและภาชนะบรรจุ การรวบรวม ขนสง บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 จนเสร็จสิน้ กระบวนการ มีการกำหนดเปาหมายการใหบริการเพือ่ ใหผใู ชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใต
การกำหนดใหขอรองเรียนลูกคาเปนศูนย (Zero Customer Complain) ซึ่งเปนกลยุทธที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามดวยจิตสำนึกดานคุณภาพ
รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และภายนอก (External Audit) อยางสม่ำเสมอเพือ่ ทำใหมน่ั ใจไดวา
กระบวนการและขัน้ ตอนการกำกับดูแลดานคุณภาพบริการจะไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเครงครัดและตอเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯเชือ่ มัน่ วาจะสามารถรักษา
ความพึงพอใจของลูกคาดานคุณภาพการใหบริการไวไดตลอดไปสำหรับมาตรการเชิงรับ บริษทั ฯ ไดทำขอตกลงการประกันความรับผิดกับลูกคา
ผูใ ชบริการ (Liability) เพือ่ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนตามทีก่ ฎหมายกำหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การกำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือวัสดุทไ่ี มใชแลว พ.ศ. 2548)
2.4.3 ความเสีย่ งจากขอพิพาททางกฎหมาย
เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ศาลแพงไดรบั คำฟองจากกลุม บุคคล โดยกลาวหาวาบริษทั กระทำการละเมิดทำใหผฟู อ งคดี
ไดรับความเสียหายจึงขอใหศาลมีคำพิพากษาใหบริษัทชดใชคาเสียหาย และมีคำสั่งหามมิใหบริษัท ประกอบกิจการทั้งปวงอันเปนการกอใหเกิด
มลพิษหรืออันเปนการสรางเหตุเดือดรอนรำคาญแกผฟู อ งคดีอกี ตอไป ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ศาลชัน้ ตนไดพพิ ากษาใหบริษทั จายคา
ชดเชยรวมดอกเบี้ยและคาฤชาธรรมเนียมเปนจำนวนเงิน 52.04 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกสำรองคาเผื่อความเสียหายจากคดีฟองรองไวใน
งบการเงินป 2561 แลว แตอยางไรก็ตามบริษทั ไดยน่ื อุทธรณตอ ศาลแลวเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
3. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
เปนความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไมเคยปรากฏขึ้นหรือไมเคยมีประสบการณ ณ เวลาปจจุบัน แตเนื่องจากในอนาคตมักจะ
มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ไดหลายกรณี อันอาจเปนผลจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยีสภาพแวดลอมทางกายภาพ
หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบางเหตุการณอาจจะไมสามารถประเมินผลกระทบ หรืออาจจะไมสามารถระบุความเสี่ยงไดแนนอน
เชน ความเสี่ยงจากนาโนเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เปนตน
3.1 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมการเกิดการสะสมของกาซเรือนกระจกและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
และรุนแรงยิง่ ขึน้ รวมถึงการกำกับดูแลและการออกกฎหมายเพือ่ ควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกไดกลายเปนความเสีย่ งทีท่ ว่ั โลกและผูม สี ว น
ไดเสียทุกภาคสวนใหความสำคัญ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และมองเปนโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร จึงมุงเนนพัฒนาการ
ใหการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ เสริมสรางความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาโดยกำหนดใหมกี ารวิเคราะหและติดตามแนวโนมการเปลีย่ นแปลง
ดานสภาพภูมิอากาศเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุง และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆอยางตอเนื่อง ซึ่งทางบริษัทไดมีการนำเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยมาใชในการจัดการดานสภาพภูมอิ ากาศเพือ่ ปองกันการเกิดกาซเรือนกระจกภัยธรรมชาติและลดมลพิษทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดำเนินงาน
รวมถึงเพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร ดังนี้
- การจัดหาและพิจารณาลงทุนในสภาพพื้นที่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (USEPA) ทีม่ ภี เู ขาลอมรอบเปนแนวกันชน (Buffer zone) ตามธรรมชาติ
- การประกันภัยเพือ่ คุม ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
3.2 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Transformation) และการลวงละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล
ตาม พ.ร.บ. คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบสือ่ สารไดพฒ
ั นาไปอยางรวดเร็ว ทำใหการเขาถึงการเก็บรวบรวม
การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล สามารถทำไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนำมาซึง่ ความเสียหายตอเจาของขอมูล ประกอบกับ
ไดมีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
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ทางบริษทั ฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy) ซึง่ เปนสิทธิชน้ั พืน้ ฐานสำคัญ
ในความเปนสวนตัว (Privacy Right) ทีต่ อ งไดรบั ความคุม ครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ซึง่ บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเปนสวนตัว ครอบครัว ทีอ่ ยูอ าศัย หรือการสือ่ สาร
หรือจะถูกลบหลูเ กียรติยศและชือ่ เสียง ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมาย ตอการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูด งั กลาวนัน้ รวมถึง
เพือ่ สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชนตามทีป่ ระกาศใชในระดับสากล ตามหลักการของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN Global
Compact) โดยทางบริษทั ฯ จึงไดจดั ทำนโยบายการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล มีการแตงตัง้ ใหมผี คู วบคุมขอมูล ผูป ระมวลผล และผูค มุ ครองขอมูล
และสือ่ สารใหพนักงาน ลูกคา และบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วของ ไดรบั ทราบถึงแนวทางปฏิบตั กิ ารคุม ครองขอมูลสวนบุคคล ผานเว็บไซตบริษทั เพือ่
ลดความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการละเมิดความเปนสวนบุคคลทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองคกร
อีกทั้ง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือจากภัยคุกคามทางดานเทคโนโลยีตา งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากความบกพรองของระบบหรือจากความจงใจ
ในการโจรกรรมขอมูลของผูไ มประสงคดี บริษทั ฯ จึงตระหนักถึงความเสีย่ งดังกลาว และไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพือ่ ควบคุมและปองกัน
ความเสีย่ งโดยการกำหนดกฎระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ชเปนกรอบแนวทางในการปองกันและจัดการความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของขอมูลในทุกๆ ดาน สำหรับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการรับ-สงขอมูลผาน
อุปกรณพกพา และการกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในเพื่อ
สรางความตระหนักในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการจัดทำแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency plan) เพือ่ ใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการไดอยางตอเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขสถานการณ
ไดทนั ทวงที
3.3 ความเสีย่ งจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
ในป 2563 ไดเกิดวิกฤตการณแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปทัว่ โลก และไดสง ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ตอประเทศตางๆ ไปทัว่ โลก และยังไมมที ที า วาจะทุเลาลงโดยงาย สำหรับประเทศไทย ถึงแมวา จะสามารถควบคุมสถานการณของโรคโควิด 19
ไดอยางดี แตก็ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินชีวิตประจำวัน และวิธีการทำงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ชวงเวลาที่ผานมา บริษัทฯ
ใหความสำคัญกับระบบสุขอนามัย มีมาตรการควบคุมความสะอาดและระบบสุขอนามัยอืน่ ๆ ทัง้ กอนและหลังการเขาบริษทั อยางเขมงวด มีดงั นี้
• มีการจัดเตรียมอุปกรณความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปองกันการติดเชื้อใหกับพนักงาน เพิ่มความถี่ในการ
ทำความสะอาดพืน้ ทีส่ ว นกลาง
• จัดเตรียมความพรอมอยางเต็มกำลังในการทำงานเพื่อรองรับภาวการณโควิด 19 ซึ่งไดปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดย
ปรับใหพนักงานบางสวนปฏิบตั งิ านจากทีพ่ กั อาศัย (Work From Home)
• วางแผนและบริหารจัดการการขนสง เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในชวงเวลาเคอรฟว ใหขนสงไดตามชวงเวลาที่
พรก.ฉุกเฉิน กำหนด
• ทำการสื่อสารกับลูกคาในการขอความรวมมือการเขาเยี่ยมชมหรือตรวจประเมิน โดยเปลี่ยนวิธีการจากการเขา Visit
on site เปน VDO Conference ตามมาตรการเวนระยะหาง (Social distancing)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดจดั ทำแผนบริหารความตอเนือ่ งของธุรกิจ (Business Continuity Plan “BCP”) เพือ่ รองรับเหตุการณ
ดังกลาวอยางรัดกุมและเปนระบบ บริษทั ฯ ไดตระหนักดีวา สถานการณโควิด 19 นีจ้ ะยังอยูต อ ไปอีกนาน รวมทัง้ ไดเฝาระวังการกลับมาแพรระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหมดว ย จึงเพิม่ มาตรการปองกันอยางเขมงวด รวมถึง เตรียมแผนการทำงานในรูปแบบวิถปี กติใหม (new normal)
เพือ่ ใหการทำงานในทุกสวนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วของสามารถดำเนินไปไดอยางตอเนือ่ ง และสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ผูม สี ว นไดเสียวา ระบบการบริหาร
จัดการของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพนาเชือ่ ถือ

การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ
นพ.ดร.ว�ชาญ ว�ทยาศัย

Dr.Vicharn Vithayasai
อายุ 80 ป

• ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 17 มีนาคม พ.ศ.2548
• สัดสวนการถือหุน 0.06% (ในนามตนเองถือ 2,500,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Chairman of the Board / Chairman of the Risk Management Committee /
Independent Director
• Date of Appointment : 17th March 2005
• Percentage of shareholder 0.06% (In name of himself 2,500,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• ปริญญาเอก ภูมิคุมกันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP
• Ph.D., Medical Science, Illinois University, USA
• Bachelor of Medicine, University of Medicine
Training Course
• Being trained DAP Program
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
-ไมมี• Holding a Position of Director
-None• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
1 มูลนิธิ
• Holding a position of Director of non-listed Company
1 foundation

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ
• The Chairman of Better World Green Public Company Limited
• The Chairman of Kuedaroon Foundation

ประสบการณ / Experience

• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ
• The Chairman of Better World Green Public Company Limited
• The Chairman of Kuedaroon Foundation

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

รายงานประจำป 2563

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

Dr. Thamnoon Ananthothai
อายุ 64 ป

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / และอนุกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับปดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
• สัดสวนการถือหุน 0.07% (ในนามตนเองถือ 2,827,644 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Independent Director/ Chairman of the Audit Committee / Chairman of the
Nomination & Remuneration Committee / Risk Management Committee /
Director of the Good Corporate Governance and Social and Environmental
Responsibility
• Date of Appointment : 30th June 2007
• Percentage of shareholder 0.07% (In name of himself 2,827,644 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• Ph.D., International Management, Walden University, Naples, Florida, USA
• A.C.A Certificate, American Accreditation Council for Accountancy, Washington,
D.C.,USA
• M.B.A., Management, The University of Sarasota – Sarasota City, Florida, USA
• B.A. Accountancy & Management, Eckerd College, St. Petersburg, Florida, USA
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP
Training Course
• Being trained in UFS, RCP, DCP, ACP and DAP programs
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
1 บริษัท
• Holding a Position of Director
1 Company
• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
8 บริษัท
• Holding a position of Director of non-listed Company
8 Company

ประสบการณ / Experience

• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)
• กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอสไทยทนุ
(ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พร็อพเพอรตเ้ี พอรเฟค จำกัด (มหาชน) (PF)
• ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน) (AU)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• Vice Chairman and Chairman of Audit Committee : IFS Capital (Thailand) Pcl.
(A Part Of IFS Group Of Singapore)
• Audit Committee, After You Plc. (AU)
• 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
• Director & Audit Committee, Bangkok University

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จำกัด (มหาชน) (TU)
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (MPS)
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (MPAM)
• กรรมการบริหาร บริษัท เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (MPCO)
• คณะอนุกรรมการบริหาร และอนุกรรมการสำนักงานหักบัญช ในคณะกรรมการตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET)
• กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอืน่ ๆ ภายในกองทุนประกันสังคม
• กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• กรรมการสำนักงานมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
• อนุกรรมการดานยุทธศาสตรดิจิทัลของตลาดทุน
• Audit Committee, Thai Union Group Plc. (TU)
• Executive Committee, Merchant Partners Securities Plc.(MPS)
• Executive Committee, Merchant Partners Securities Company Limited.(MPAM)
• Executive Committee, Merchant Partners Company Limited.(MPCO)
• 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
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นายอัครว�ทย ขันธแกว

Mr. Akrawit Khankaew
อายุ 57 ป

• รองประธานกรรมการ / ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 11 สิงหาคม พ.ศ.2548
• สัดสวนการถือหุน 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Independent Director/ Chairman of the Audit Committee / Chairman of the
Nomination & Remuneration Committee / Risk Management Committee /
Director of the Good Corporate Governance and Social and Environmental
Responsibility
• Date of Appointment : 11th August 2005
• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP
• Master of Political Science, Thammasat University
• Bachelor of Political Science, (1st Honors with Gold Medal), Chulalongkorn University
Training Course
• Being trained in DAP program
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
-ไมมี• Holding a Position of Director
-None• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท
• Holding a position of Director of non-listed Company
1 Company

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จำกัด
• Director, Better World Green Public Company Limited
• Vice – Managing Director of the Thumbs Up Media Company Limited

ประสบการณ / Experience

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• Advisor of the Ministry of Tourism and Sports
• Advisor of the Ministry of Science and Technology

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

รายงานประจำป 2563

ดร. วรดิศ ธนภัทร

Dr. Voradit Thanapatra
อายุ 53 ป

• กรรมการ
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 11 สิงหาคม พ.ศ.2548
• สัดสวนการถือหุน 0.01% (ในนามตนเองถือ 500,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Director
• Date of Appointment : 11th August 2005
• Percentage of shareholder 0.01% (In name of himself 500,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• Postdoctoral Researching associate at The University of Cambridge United
Kingdom
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฐีบัณฑิต สาขาวิศวะอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ
เชิงกลยุทธขั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร Nippon University, JAPAN
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP 36/2006)
• Director Certification Program (DCP 215/2016)
• การอบรมในหลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน Direct Organizing Supply
• Building Maintenance Fundamental Training Couse 1Japan Building
Maintenance Association. Tokyo, Japan (Aug.– Dec. 1993)
• Good Governance & Competitiveness Program (July 2005)
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• Ph.D., Bachelor Business Administration Programing 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
Training Course
• 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

ประสบการณ / Experience

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• ผูจัดการบริษัท วีรา อัลลายดี แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด
• Manager of the Vera Allied Manufacturing Company Limited
• Executive Director of VCN Manufacturing Company Limited
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
-ไมมี• Holding a Position of Director
-None• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
10 บริษัท
• Holding a position of Director of non-listed Company
10 Company

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

• ประธานกรรมการ บริษัท เอสเคเอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนทจำกัด
• ประธานกรรมบริหาร บริษัท เอพีพีอาร มีเดียจำกัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เกรท เอ็ดดูเทนเมนท เทอรมินัล จำกัด
• ที่ปรึกษา บริษัท โซลาร พาวเวอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด
• ประธานกรรมการ กลุมโรงแรมในเครือ Bangkok Group
• ประธานกรรมการ บริษัท ออโรรา เคมิคอล จำกัด
• ที่ปรึกษา AE Power Godo Kaisha (ประเทศญี่ปุน)
• ที่ปรึกษา KuriharaGodo Kaisha (ประเทศญี่ปุน)
• ที่ปรึกษา Higashi Nihon Mega Solar 3 (ประเทศญี่ปุน)
• ที่ปรึกษา Alternative Energies Kabushiki Kaisha (ประเทศญี่ปุน)
• Chairman of the SKS Building Maintenant Company Limited
• Chairman of the APPR Media Company Limited
• Managing Director of the Great Edutainment Terminal Company Limited
• Chairman of the Bangkok Group of hotels
• Chairman of the Aurora chemical Company Limited
• Advisor of the Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Japan)
• Advisor of the AE Power Godo Kaisha (Japan)
• Advisor of the Kurihara Godo Kaisha (Japan)
• Advisor of the Higashi Nihon Mega Solar 3 (Japan)
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ผศ. ดร.บุญญาบารมี สวางวงศ
Asst Prof Dr. Boonyabaramee Sawangwong
อายุ 60 ป
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง / อนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 17 มีนาคม พ.ศ.2548
• สัดสวนการถือหุน 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Independent Director/ Chairman of the Audit Committee / Chairman of the
Nomination & Remuneration Committee / Risk Management Committee /
Director of the Good Corporate Governance and Social and Environmental
Responsibility
• Date of Appointment : 17th March 2005
• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP
• D.P.A., Administration, Pathumthani University
• M.B.A., Administration, Pathumthani University
• B.A.,Law, Sripathum University
Training Course
• Being trained in DAP program
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
-ไมมี• Holding a Position of Director
-None• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• Holding a position of Director of non-listed Company
-None-

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ / Experience

• นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
• ผูป ระเมินภายนอก การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการมหาชน
• กรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ของหนวยงานภาครัฐ
สำหรับองคการปกครองสวนทองถิ่น
• Solicitor of Chandrakasem Rajabhat University
• Assessor of The office for National Education Standards and Quality
Assessment (Public Organization)
• Director of the Moral and Transparency Assessment Project Committee
of government agencies For local government organizations

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

รายงานประจำป 2563

นางนารถฤดี ธรรมวัน

Mrs. Natruidee Thammawan
อายุ 53 ป

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 17 มีนาคม พ.ศ.2548
• สัดสวนการถือหุน 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Director
• Date of Appointment : 17th March 2005
• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูส อบบัญชี และผูส อบบัญชีภาษีอากร
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP
• B.A., Accounting, the faculty of Accounting and Commerce
Thammasat University
• Auditor and Tax auditor
Training Course
• Being trained in DAP program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จำกัด (ธุรกิจการขนสง)
• ที่ปรึกษา บริษัท ดรีม เอกซเพรส (เดกซ) จำกัด
• Audit Committee, Better World Green Public Company Limited
• Counselor, 407 Pattana Company Limited
• Counselor, Dream Express (Dex) Company Limited

ประสบการณ / Experience

• ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จำกัด
• หัวหนาแผนกบัญชีตนทุน บริษัท เบทส (ประเทศไทย) จำกัด
• Accounting and Finance manager, Siam Retail Development
Company Limited
• Cost Accountant Supervisor, of Best (Thailand) Company Limited
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
-ไมมี• Holding a Position of Director
-None• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท
• Holding a position of Director of non-listed Company
2 Company

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-
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นายสุวัฒน เหลืองว�ร�ยะ

Mr. Suwat Luengviriya
อายุ 59 ป

• ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ ดั การ / อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 17 มีนาคม พ.ศ.2548
• สัดสวนการถือหุน 4.78% (ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Director / Managing Director / Risk Management Committee /
Good Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility
• Date of Appointment : 17th March 2005
• Percentage of shareholder 4.78% (In name of himself 183,150,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP
• Bachelor of Communications Art, Sukhothaithammathiraj University.
Training Course
• Being trained in DAP program

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีนจำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอิรธเท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เมนทจำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด
• Director and CEO, Better World Green Public Company Limited
• Director, Akkhie Prakarn Public Company Limited
• President, Better Waste Care Company Limited
• President, Better World Transport Company Limited
• President, Be Green Development Company Limited
• President, Better Me Company Limited

ประสบการณ / Experience

• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาสจำกัด
• กรรมการ บริษัท ลิงค 88 พาวเวอรจำกัด
• กรรมการ บริษัท เอิรธ เอ็นจิเนีย แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร จำกัด
• Director, Recovery House Company Limited
• Director, Link 88 Power Company Limited
• President, Ava Grand Energy Company Limited
• President, Siri Lapha Power Company Limited
• Director, Earth Tech Environment Company Limited
• Director, Earth Engineer and Construction Company Limited.
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
2 บริษัท
• Holding a Position of Director
2 Company
• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
4 บริษัท
• Holding a position of Director of non-listed Company
4 Company

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
บิดา นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

-ไมมี-ไมมี-

- None Being a father, Ms. Nattapan Leungviriya
- None -

รายงานประจำป 2563
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นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร

Mr. Suthat Boonya-Udomsart
อายุ 55 ป

• กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน /
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 5 กันยายน พ.ศ.2549
• สัดสวนการถือหุน 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Director
• Date of Appointment : 5th September 2006
• Percentage of shareholder 0.03% (In name of himself 1,250,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผูส อบบัญชีภาษีอากร
• Master of Business Administration (MBA) Major : Finance and Banking,
Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University
• Tax Auditor
หลักสูตรการอบรม
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009
• ผานการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
• ผานการอบรมหลักสูตร การทำ Financial Projection เพือ่ ประเมินมูลคาบริษทั
Training Course
• Being trained in DAP58/2006 program, ACP25/2009 program
• Being trained in Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
• Completed the Financial Projection to Evaluate Company (2/2018)

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position
ประสบการณ / Experience

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาสจำกัด
• กรรมการ บริษัท ลิงค 88 พาวเวอรจำกัด
• กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอรจำกัด
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
• Chairman of Audit Committee of Vintage Engineering Public Company Limited.
• Director, Recovery House Company Limited.
• Director, Link 88 Power Company Limited.
• President, Ava Grand Energy Company Limited.
• President, Siri Lapha Power Company Limited.
• Audit Committee, Unipro Manufacturing Company Limited.
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
2 บริษัท
• Holding a Position of Director
2 Company
• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
6 บริษัท
• Holding a position of Director of non-listed Company
6 Company

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

- None - None - None -

-ไมมี-ไมมี-ไมมี-

• กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)
• ผูจ ดั การฝายบัญชีและการเงิน บริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ
• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวสทแคร จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด
• กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เมนท จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร มี จำกัด
• Director and Vice-Managing Director of Accounting & Finance Controller
Better World Green Public Company Limited.
• Director, Akkhie Prakarn Public Company Limited.
• Director Earth Tech Environment Public Company Limited
• Accounting and Finance Manager, Better World Green Public Company Limited
And Subsidiaries Company
• Director Accounting & Taxation Consultant Company Limited
• Director, A-Business Advisory Company Limited.
• Director, Better Waste Care Company Limited.
• Director, Better World Transport Company Limited.
• Director, Earth Tech Environment Company Limited.
• Director, Be Green Development Company Limited.
• President, Better Me Company Limited.
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นางสาวณัฐพรรณ เหลืองว�ร�ยะ

Miss Nattaphan Luengviriya
อายุ 32 ป

• กรรมการ / รองกรรมการผูจ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและสือ่ สารองคกร
• วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ : 11 สิงหาคม พ.ศ.2561
• สัดสวนการถือหุน 0.02% (ในนามตนเองถือ 1,000,000 หุน)
• ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
• Director / Managing Director / Risk Management Committee /
Good Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility
• Date of Appointment : 11th August 2018
• Percentage of shareholder 0.02% (In name of himself 1,000,000 shares)
• No Shareholding change in 2020

การศึกษา / Education

• MSc. Management University of East Anglia - United Kingdom
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of 2020)
ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 271/62)
• อบรมหลักสูตรดานวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุนใหม รุน 7 (วพม.7)
จากสถาบันวิทยาการพลัง(วพน.) ประจำป 2562
• อบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ (IR Fundamental Course)
รุนที่ 2 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2018)
• อบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018)
• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสรางชาติ (นสช.) รุนที่ 4 ประจำป 2561
• อบรมหลักสูตร Crypto Asset Revolution รุนที่ 1 ประจำป 2561
• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
รุนที่ 4 ประจำป 2560
• อบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผูบริหาร (Executive Energy Program 2015)
รุนที่ 1 ประจำป 2558
• อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) (EDP 2016) รุนที่
12 (มูลนิธิ สวค.)
• MSc. Management University of East Anglia - United Kingdom
Training Course
• TLCA Executive Development Program (EDP Class of 2020)
• 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 Revolution Program1/2018
• 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

ตำแหนงปจจุบัน / Current Position

• กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• ผูชวยประสานงานดานตางประเทศ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• Director and Deputy Managing Director of Business Development and Corporate
Communications, Better World Green Public Co.,Ltd.
• Assist International ServicesBetter World Green Public Co.,Ltd.

ประสบการณ / Experience

• ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)
• ผูชวยประสานงานดานตางประเทศ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน)

• จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหนง
-ไมมี• Holding a Position of Director
-None• จำนวนบริษัท/หนวยงานอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• Holding a position of Director of non-listed Company
-None-

การมีสวนไดสวนเสียในบริษัทฯ :
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน :
บุตรสาว นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง :
Conflict of Interest :
Family Relation with Other Directors :
Dispute in the 10 Preceding Years :

-ไมมี-ไมมี-

- None The daughter of Mr.SuwatLuengviriya
- None -

รายงานประจำป 2563

คณะผูบร�หาร
1. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ อายุ 59 ป
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ ดั การ และรักษาการ
รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 4.78%
(ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุน)
ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนในป 2563
การศึกษา :
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ผานการอบรมหลักสูตร DAP
2. นางสาวกมลา เหลืองวิรยิ ะ อายุ 54 ป
รองกรรมการผูจ ดั การสายงานบริหาร
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั (รอยละ) --ไมม-ี โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหุน ในป 2563
การศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

1. Mr. Suwat Luengviriya AGE : 59 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 2020
EDUCATION:
• Bachelor of Communications Art, Sukhothai thammathiraj
University
• Being trained in DAP program
2. Miss. Kamala Luengviriya Age : 54 years
Deputy Managing Director of Management
Percentage of Shareholder -Non(No shareholding change in 2020)
EDUCATION :
• Master Degree in Management of Information System
Siam University

3. นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิรยิ ะ อายุ 32 ป
รองกรรมการผูจ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและสือ่ สารองคกร
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั ฯ 0.02%
(ในนามตนเองถือ 1,000,000 หุน )
โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหุน ในป 2563
การศึกษา
• MSc. Management University of East Anglia - United
Kingdom

3. Miss Nattaphan Luengviriya Age : 32 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 2020
EDUCATION :
• MSc. Management University of East Anglia - United
Kingdom

4. นายสุทศั น บุณยอุดมศาสตร อายุ 55 ป
รองกรรมการผูจ ดั การสายงานงานบัญชีและการเงิน
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั ฯ 0.03%
(ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุน )
โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหุน ในป 2563
การศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. Mr. Suthat Boonya-Udomsart Age : 55 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 2020
EDUCATION:
• Master of Business Administration (MBA) Major : Finance
and Banking, Ramkhamhaeng University

5. นางสาวจารุวรรณ โพธิแ์ จง อายุ 47 ป
กรรมการบริหาร
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั ฯ 0.33%
(ในนามตนเองถือ 12,500,000 หุน )
โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหุน ในป 2563
การศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

5. Miss Charuwan Phochaeng AGE : 47 years
Executive Committee
Percentage of Shareholder 0.33%
(In name of himself 12,500,000 shares)
No Shareholding change in 2020
EDUCATION :
• Master of Science, Mahidol University

6. นางพรเพ็ญ เผารัชตพิบลู ย อายุ 44 ป
กรรมการบริหาร และผูจ ดั การฝายวิศวกรรมสิง่ แวดลอม
สัดสวนการถือหุน ในบริษทั ฯ 0.35%
(ในนามตนเองถือ 13,375,000 หุน )
โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหุน ในป 2563
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

6. Mrs. Pornpen Paoratchatapiboon AGE : 44 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 2020
EDUCATION :
• Bachelor of Science (Public Health) Mahidol University
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการ และผูบร�หาร ในป 2563
บริษัทฯ ไดมีการแจงใหคณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส
รวมทัง้ บุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะในบริษทั ฯ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตองรายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 3 วันทำการ (โดยรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสทาง www.sec.or.th) นับแตวนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนน้ั ตามประกาศ
ก.ล.ต.
การถือครองหลักทรัพย “BWG” ของคณะกรรมการ และผูบ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนดังนี้
ช�่อ - สกุล
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
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

จำนวนที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

จำนวนที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เพิ่ม (ลด)

2,500,000

2,500,000

-

1,250,000

1,250,000

-

2,827,644

2,827,644

-

1,250,000
1,250,000

1,250,000
1,250,000

-

183,150,000

183,150,000

-

500,000

500,000

-

1,250,000

1,250,000

-

1,000,000

1,000,000

-

-

-

-

12,500,000

12,500,000

-

13,375,000

13,375,000

-

รายงานประจำป 2563

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน และรวมตัดสินใจดำเนินงานทีจ่ ะเปนประโยชนใหแกบริษทั ฯ ผูถ อื หุน
ผูม สี ว นไดเสีย พนักงานและชุมชน รวมถึงติดตามและดูแลใหฝา ยจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธของบริษทั ฯ โดยโครงสราง
การจัดการของบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการบร�ษัท
ฝายเลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดุแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม (CG&CSR)

คณะกรรมการบร�หาร
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการ
สำนักกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญช�และการเง�น

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบร�หาร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และสื่อสารองคกร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทัง้ เพศ อายุ มีความรูแ ละประสบการณ ในดานตางๆ เพือ่ ใหสามารถกำหนด
นโยบายและวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร และการดำเนินงาน ทำหนาที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของ
ฝายจัดการ และสนับสนุนใหมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 คน และ
กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และ 33.33 ตามลำดับ โดยที่กรรมการฮที่ไมเปนผูบริหารจำนวน 3 ใน 6
เปนกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึง่ ถือวาเปนตัวแทนของผูถ อื หุน ในการทำหนาทีก่ ำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ใหมคี วามถูกตองและโปรงใส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 9 ทาน ประกอบดวย
ช�่อ - สกุล
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
โดยมี นางสาวศิร�พร เสือสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหนง
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
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร
หรือ นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
คำนิยาม

กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายถึง
กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจำของบริษัท
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หมายถึง
กรรมการที่มิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร และไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเปนหรือ
ไมเปนกรรมการอิสระก็ได
กรรมการอิสระ หมายถึง
กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจำวัน และไมเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังตองมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญหรือ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

การดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอย
รายช�่อคณะกรรมการ
1. นพ.ดร.วิชาญ
2. นายอัครวิทย
3. ดร. ธรรมนูญ
4. ดร. บุญญาบารมี
5. นางนารถฤดี
6. นายสุวัฒน
7. ดร.วรดิศ
8. นายสุทัศน
9. นางสาวณัฐพรรณ

วิทยาศัย
ขันธแกว
อานันโทไทย
สวางวงศ
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
ธนภัทร
บุณยอุดมศาสตร
เหลืองวิริยะ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาตอบแทน

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการกำกับดูแล
คณะอนุกรรมการ กิคณะอนุ
จ
การที
ด
่
ีและความรับผิดชอบ
บร�หารความเสี่ยง
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

การแตงตั้งและพนตำแหนงของคณะกรรมการบริษัท
ขอบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง ถอดถอน หรือ พนจากตำแหนงกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้
1. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน เลือกตัง้ กรรมการโดยใชเสียงขางมาก โดยผูถ อื หุน คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง
และสามารถเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน
กรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลทส่ี ดุ กับสวน 1 ใน 3 ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปทส่ี องภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนง
นานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได

รายงานประจำป 2563

4. กรรมการยอมพนจากตำแหนงเมื่อถึงแกกรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหนงกอนถึงกำหนดศาลมีคำสั่งใหออกหรือ
ที่ประชุมลงมติใหถอดถอนจากตำแหนง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว ในขอบังคับ
5. หากตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการ
จะเหลือนอยกวาสองเดือนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยูและบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนี้ จะอยูใน
ตำแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน

บร�ษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายช�่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบร�ษัท
ทั้งนี้ ในรอบป 2563 ไมมี ผูถือหุนรายยอยเสนอช�่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัทฯ
คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. มีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได
3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการ
4. กรรมการอิสระตองมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัติ
และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. มีความรู ความสามารถ และประสบการณอยางนอยดานหนึ่งดานใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท
6. เขาใจบทบาทหนาที่ และทำหนาที่ของตน แทนผูที่เกี่ยวของโดยสุจริตอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่นที่จะสรางมูลคา
สูงสุดใหกิจการและผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว
7. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหนาที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน โดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามทีต่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนด ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทฯ จึง
กำหนดบทบาทหนาที่และหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนแบบอยางใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปดังนี้
1. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนดในขอบังคับ เขาเปนกรรมการแทน
ตำแหนงกรรมการที่วางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
2. มอบหมายใหคณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
3. แตงตัง้ บุคคลอืน่ ใดใหดำเนินกิจการของบริษทั ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจ
แตงตัง้ และมอบหมายใหบคุ คลอืน่ มีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการ จะเห็นสมควร และคณะกรรมการ
อาจมอบอำนาจเชนนัน้ รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนทีอ่ ำนาจทัง้ หมดหรือบางสวนของคณะกรรมการในสวนนัน้
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำนาจนั้นๆ เปนครั้งคราวก็ได
4. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคม
และสิง่ แวดลอม (CG & CSR) เพื่อพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
5. แตงตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อทำหนาที่
จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพือ่ ชวยดำเนินกิจกรรมตางๆ
ของคณะกรรมการและบริษทั ฯ อันไดแก การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถ อื หุน ตลอดจนการใหคำแนะนำ
แกกรรมการบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ติ นและดำเนินกิจการใหถกู ตองตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของตางๆ อยางสม่ำเสมอ
อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
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6. ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผูบ ริหารตองกระทำเยีย่ งวิญูชน ผูป ระกอบธุรกิจนัน้
จะพึงกระทำภายใตสถานการณอยางเดียวกัน
7. ตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ มีจดุ มุง หมายโดยชอบ และเหมาะสม และ
ไมกระทำการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนอยางมีนัยสำคัญ
8. ดำเนินกิจการของบริษทั ฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ จะตองระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษทั และผูถ อื หุน
อยางดีที่สุด
9. กำหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย
และแผนที่กำหนดไวใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน
10. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในสัญญา
ที่เกี่ยวของของบริษัท โดยกำหนดใหฝายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไป
อยางมีประสิทธิผล
11. บริหารกิจการเพื่อสรางคุณคาแกกิจกรรมอยางยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดี สรางคุณคาระยะยาว
การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย และเปนประโยชน หรือลดผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถปรับตัวไดภายใตการเปลี่ยนแปลงตางๆ
12. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด
13. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณา
กำหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ
ตลอดจนพรอมทีจ่ ะคัดคานการกระทำของกรรมการอืน่ ๆ หรือฝายจัดการในกรณีทม่ี คี วามเห็นขัดแยงในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย
14. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
15. กรรมการแตละคนจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ไดไมเกิน
5 บริษัท ทั้งนี้ไมกระทบการดำรงตำแหนงในปจจุบันของกรรมการ
16. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุน สวนในหางหุน สวนสามัญ หรือเปนหุน สวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุน สวนจำกัดหรือเปนกรรมการของบริษทั อืน่
ไมวา บริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั
ไมวาจะเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตกรรมการ ผูนั้นจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะ
มีมติแตงตั้งตนเปนกรรมการ
17. จัดใหมกี ารทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส อบบัญชี ทีผ่ า นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมทัง้ รายงานประจำปของคณะกรรมการ ณ วันสิน้ รอบปบญ
ั ชีของบริษทั เสนอตอทีป่ ระชุม
ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี
18. จัดใหมนี โยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ขิ องกรรมการ และพนักงาน
รวมถึงทบทวนเปนประจำ
19. เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายเรื่อง
ขอพึ่งปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
20. จัดใหมรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทม่ี คี วามนาเชือ่ ถือรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
21. จัดใหมกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมและขอมติทง้ั หมดของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ลงไวใน
สมุดโดยถูกตอง สมุดนัน้ ใหเก็บรักษาไว ณ สำนักงานของบริษทั บันทึกเชนวานี้ เมือ่ ไดลงลายมือชือ่ ของผูเ ปนประธาน
แหงการประชุมซึ่งไดลงมติ หรือแหงการประชุมถัดจากครั้งนั้นมาใหถือวาเปนหลักฐานอันถูกตองของเรื่องที่ปรากฏ
อยูในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไวใหถือวาไดดำเนินการไปโดยถูกตอง
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22. จัดสงเอกสารดังตอไปนีใ้ หผถู อื หุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป
22.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนทีผ่ สู อบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทัง้ รายงาน การตรวจสอบ
บัญชีของผูส อบบัญชี
22.2 รายงานประจำปของบริษทั ฯ
23. ทุม เทเวลา และใหความสำคัญในการกำหนดวิสยั ทัศน ทิศทาง และกลยุทธ โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
มีการแสวงหาขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การกำหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา ผูบ ริหารจะสามารถนำวิสยั ทัศน ทิศทาง และกลยุทธทก่ี ำหนดขึน้ ไปปฏิบตั ใิ หเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
24. ทบทวนและมีสว นรวมในการกำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ เพือ่ ใหผบู ริหารและพนักงานมีจดุ มุง หมายไปในทิศทางเดียวกัน
และพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทอยางสม่ำเสมอและใหความเห็นชอบ และติดตาม
ใหฝายบริหารปฏิบัติตามแผนงานใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกรอยางสม่ำเสมอ
25. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบายแนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทฯ ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
26. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั้งองคกร และติดตามใหฝายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปดเผยไวในรายงานประจำป
27. จัดใหมรี ะบบ หรือกลไกลการจายคาตอบแทนผูบ ริหารระดับสูง ของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามเหมาะสมเพือ่ กอใหเกิดแรงจูงใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
28. รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย และรายงานขอมูลเพิ่มเติมทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยกรอกรายละเอียด การมีสวนไดเสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวของในแบบรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กำหนด
29. เก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่ และไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น
รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังการประกาศแจงขาว
งบการเงินอยางนอย 3 วัน
30. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ใหความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสียโดยรวม
31. จัดใหมีการกำหนดคาตอบแทนผูบริหารที่เหมาะสม สรางแรงจูงใจในการทำงานและเทียบเคียงกับที่ปฏิบัติกันใน
อุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานในรูปแบบของดัชนีวัดผลงานโดยคาตอบแทนระยะสั้น คือคาตอบแทน
รายเดือนและเงินโบนัส รวมถึงคาตอบแทนระยะยาวซึ่งพิจารณาอนุมัติแตละคราวไป
32. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสมและประเมินผล ในดานการเปดเผยขอมูลเพื่อให
มั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมี มาตรฐานสากล
33. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
34. เขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทีเ่ กีย่ วกับกรรมการอยางนอย 1 หลักสูตร
อันไดแกหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP)
หรือเทียบเทา เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
35. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำนาจพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งใดๆ ทีจ่ ำเปน และเกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั ฯ หรือทีเ่ ห็นวาเหมาะสม
เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
1. อนุมัติ และปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ
และอัตรากำลังประจำป ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธ
3. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย
4. อนุมัติการจัดทำและปรับปรุงระเบียบของบริษัทฯ
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5. อนุมัติการจัดตั้ง และปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทฯ
6. นโยบายการจายเงินปนผล
7. ตัดสินใจดำเนินงานที่เปนประโยชนแกบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และติดตามผล
การดำเนินงานของผูบ ริหารและรวมพิจารณาใหขอ เสนอแนะในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม
8. การลงทุน ดำเนินโครงการตางๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม
9. การแตงตั้งกรรมการที่ออกระหวางป การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
10. การกำหนดรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
11. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม
12. การแตงตั้งผูบริหารตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการไป
13. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ ดั การ
14. การกำหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ
15. อนุมัติโครงสรางเงินเดือน คาจาง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการไดตอเมื่อไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในเรื่องตอไปนี้
1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
2. อนุมัติการจัดสรรเงินปนผล
3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดคาตอบแทน
4. การเลือกตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
5. เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน
6. เรือ่ งใดๆ ทีก่ รรมการมีสว นไดเสีย และอยูใ นขายทีก่ ฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ดำเนินการในเรือ่ งดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได ก็ตอ เมือ่ ไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การเพิ่มเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน / ลดทุนจดทะเบียน
3. การออกและเสนอขายหุนกู
4. การเลิกบริษัท / การควบเขากับบริษัทอื่น
5. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น
6. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไมวาจะเปนบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน
7. การทำ แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ
8. การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือ
9. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน
10. การอื่นใดที่กำหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยและ/หรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทีต่ อ ง ไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
ดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการไมเปนกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ ดั การ และไมมคี วามสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร
2. ประธานกรรมการ หรือผูท ป่ี ระธานกรรมการมอบหมาย มีหนาทีเ่ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสงหนังสือนัดประชุมไมนอ ยกวา 7 วัน
กอนวันประชุม เพือ่ ใหกรรมการบริษทั ฯ มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองในเรือ่ งตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
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3. เปนผูล งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝายเทากัน
4. สนับสนุนใหกรรมการบริษัท เขารวมประชุมผูถือหุน และทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุม ใหมีประสิทธิภาพ
และตอบซักถามของผูถือหุน
5. สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนำ การดำเนินธุรกิจของฝายบริหารผานกรรมการผูจัดการใหญ แตจะไมเขาไปกาวกายงานประจำหรือธุรกิจ
ประจำวันที่ฝายบริหารโดยกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรับผิดชอบ
6. มีบทบาททีส่ ำคัญในการสงเสริมใหกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เชน การแสดงตน งดออกเสียง ลงมติ และ
การออกจากหองประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแยงทางผลประโยชน
7. สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. รับผิดชอบในฐานะผูน ำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กำหนดไว
9. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ใหเพียงพอเพือ่ ใหกรรมการอภิปรายประเด็นตางๆ ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการ
หรือกำกับใหการเสนอชือ่ เรือ่ งเขาสูว าระการประชุมไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิผล สงเสริมใหใชดลุ ยพินจิ อยางเปนอิสระและเชิญผูบ ริหาร
เปนผูใหขอมูลที่จำเปนประกอบการพิจารณาดัดสินใจไดอยางเหมาะสม
10. สื่อสารขอมูลสำคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ
2. เลขานุการบริษัทฯ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และตามขอกำหนด
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ไดมีมติแตงตั้งนางสาวศิริพร เสือสกุล เปนเลขานุการบริษัทฯ
นางสาวศิริพร เสือสกุล
• อายุ 44 ป
• คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- ผูสอบบัญชี และผูสอบบัญชีภาษีอากร
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 94/2018), Board Reporting Program (BRP 28/2519), Company Reporting
Program (CRP 25/2519) และ Effective Minutes Taking (EMT 46/2020)สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG23/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรดานการตรวจสอบภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
- หลักสูตร ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007 Internal Audit จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- หลักสูตร Business Risk Management for ISO 9001 : 2015 and ISO 14001:2015 with ISO31000 : 2009 Guide line
- หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coso 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
- หลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance”
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• 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
• สัดสวนการถือหุนในบริษัท :
-ไมมี• ความสำคัญทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :
-ไมมี-
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ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
เลขานุการบริษทั มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบเปนไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที4่ ) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15
และมาตรา 89/16 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. ใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และหนวยงานกำกับที่เกี่ยวของ
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ อื หุน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับบริษทั รวมถึงประสานงานใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน เอกสารประกอบการประชุมผูถ อื หุน และรายงานการประชุมผูถ อื หุน
ใหครบถวนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย
4. จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
5. จัดเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
6. ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป
(แบบ 56-2)
7. ประสาน ติดตามขอมูลจากฝายบริหาร ดานการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอ
8. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและ
ขอกำหนดของหนวยงานทางการ
9. สงเสริมใหกรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษทั จดทะเบียน เชน การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปละครัง้ และรายงานผลการประเมิน
ใหคณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป
10. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัทฯ
11. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปผูถือหุน (AGM)
จากสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทยอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” และผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บร�ษทั จดทะเบียนอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ตามเกณฑการประเมินใหม (ASEAN Corporate Governance Scorecard)
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีภาระหนาทีใ่ นการกำกับดูแล และทบทวนเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาใหมกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมสอดคลอง
กับสถานการณสง่ิ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ตอระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดรวมทัง้
ตอบสนองตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายใหไดรับประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป
3. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะเพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนอยางนอย 3 ทาน และตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2563 บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้
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1. พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ยอย
2. พิจารณาคัดเลือกเสนอชือ่ ผูส อบบัญชีฯ และกำหนดคาตอบแทน
3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและการตอตานทุจริตคอรรปั ชัน่
4. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
5. พิจารณาสอบทานในเรือ่ งตางๆ ใหเปนไปตามขอกำหนดและระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย
ช�่อ - สกุล
1. ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย
2. ดร.บุญญาบารมี
สวางวงศ
3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวศิร�พร เสือสกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส อบบัญชี
ภายนอก และผูบ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทัง้ รายไตรมาส และประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผสู อบบัญชี
สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นวาจำเปนและเปนเรือ่ งสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
2. พิจารณาสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework : COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามวิธกี ารและมาตรฐานสากล
ทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป โดยสอบทานรวมกับผูส อบบัญชีและผูต รวจสอบภายใน
3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการปองกันภายในองคกร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายใน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการแจงเบาะแสและการรับขอรองเรียน
6. สอบทานแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการตอตานคอรรปั ชัน่ ตามทีฝ่ า ยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบและประเมินแลว
เพือ่ ใหมน่ั ใจวาบริษทั ฯ มีระบบตางๆ ในการตอตานการคอรรปั ชัน่ ตามทีไ่ ดรายงานไว ในแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยคำนึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณของ
บุคลากรทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงเขารวมประชุมกับผูส อบบัญชี โดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละครัง้
8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมคี วามถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงใหความเห็นถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ของการทำรายการดังกลาว โดยคำนึงถึงประโยชนสงู สุดตอบริษทั ฯ
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษทั ฯ ซึง่ ลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียดประกอบดวย
10.1.ความเห็นเกีย่ วกับความถูกตองครบถวนเปนทีเ่ ชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงินของบริษทั
10.2. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
10.3. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
10.4. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส อบบัญชี
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10.5. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
10.6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
10.7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาที่
ตามกฎบัตร (charter)
10.8. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึง่ ครัง้
12. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ ำเปนในเรือ่ งตางๆ รวมถึงการแสดงความเห็นทีเ่ ปนอิสระ
จากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นวาจำเปนดวยคาใชจา ยของบริษทั ฯ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านภายใตหนาทีค่ วามรับผิดชอบสำเร็จลุลว งดวยดี
13. ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณอนั ควรสงสัยวากรรมการ ผูจ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษทั ฯ
ไดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 ในมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 308
มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจพบและรายงานใหทราบ และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผล การตรวจสอบในเบื้องตนแก คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ผูส อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากผูส อบบัญชี ทัง้ นี้ พฤติการณอนั ควรสงสัยทีต่ อ งแจงและวิธกี าร เพือ่ ใหไดมาซึง่ ขอเท็จจริง
เกีย่ วกับพฤติการณดงั กลาวใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
14. ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ สงสัยวา มีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพือ่ ดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
14.1. รายการทีเ่ กิดความขัดแยงทางผลประโยชน
14.2. การทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีความบกพรองทีส่ ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
14.3. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
3.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เปนผูแ ตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะประกอบดวยกรรมการ รวมแลวไมเกิน 5 คน
โดยตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูค วามชำนาญดานการบริหารความเสีย่ ง
ในป 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งไดมกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ โดยไดพจิ ารณา ในเรือ่ งตางๆ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบาย และกรอบความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือสามารถบริหารจัดการใหระดับความเสีย่ งลดลงใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได
2. พิจารณาความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญขององคกรตามทีม่ กี ารเปดเผยไวในรายงานประจำป โดยเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของ
กับประเด็นดาน "ESG" (สิง่ แวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)) ทีเ่ ปนพืน้ ฐานสำคัญในการขับเคลือ่ น
องคกรไปสูค วามสำเร็จตามเปาหมายอยางยัง่ ยืน
3. พิจารณา วิเคราะห ประเมิน ปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในป 2563 โดยกำหนดใหสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ และเปาหมายองคกร รวมทัง้ รายงานผลการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกรใหคณะกรรมการบริษทั รับทราบ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีจำนวน 5 ทาน ประกอบดวย
ช�่อ - สกุล
1. นพ.ดร.วิชาญ
วิทยาศัย
2. ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย
3. ดร.บุญญาบารมี
สวางวงศ
4. นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ
5. นายสุทัศน
บุณยอุดมศาสตร
โดยมีนายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ตำแหนง
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำป 2563

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีส่ ำคัญ และดำเนินการใหมน่ั ใจไดวา องคกรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสีย่ งในภาพรวมของบริษทั ฯ รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพือ่ การจัดการความเสีย่ ง
ดานตางๆ ที่สำคัญใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ใหคำแนะนำกับบริษทั ฯ ในดานงานบริหารความเสีย่ ง และการพิจารณาแกไขขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
6. ใหมีอำนาจแตงตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัทฯ
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3.3 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทฯ
และผูบริหารระดับสูงใหเปนไปอยางโปรงใสเปนธรรมและเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร
นโยบายวาดวยความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทในดานการกำหนดความหลากหลายในโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ชวยเสริมสรางความสมดุลดานความคิด ดานคุณภาพการทำงาน รวมถึง
ประสิทธิภาพดานการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ความรู
ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีตอองคกร
มีภาวะผูน ำ วิสยั ทัศนกวางไกลและสามารถอุทศิ เวลาใหไดอยางเพียงพอ โดยไมจำกัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญ
เฉพาะดานอื่น
นโยบายการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับบุคคลที่มีความรูความสามารถประสบการณมีประวัติการทำงานที่ดีและมีภาวะผูนำวิสัยทัศนกวางไกลรวมทั้ง
มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกรสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
นอกจากนีย้ งั คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาถึงทักษะจำเปนทีย่ งั ขาดเพือ่ กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ที่ตองการสรรหารวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยวิธีการสรรหากรรมการที่เปนทางการและโปรงใสโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาทบทวนโครงสรางกรรมการใหมีความเหมาะสมกับ
ความจำเปนเชิงกลยุทธของบริษัทฯ
3. พิจารณากำหนดความรูค วามสามารถและประสบการณของกรรมการทีจ่ ะสรรหาใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธ
ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำรง
ตำแหนงกรรมการแทนกรรมการทีพ่ น จากตำแหนงตามวาระหรือกรรมการทีแ่ ตงตัง้ เพิม่ เติมโดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เสนอชื่อผูที่เหมาะสมเปนกรรมการมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาคัดเลือกผูท เ่ี หมาะสมเปนกรรมการและเสนอใหคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเห็นชอบ
6. คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นชอบรายชือ่ กรรมการทีจ่ ะนำเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป
นโยบายการกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ / กรรมการผูจัดการ / ผูบริหาร
คาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาดใกลเคียงกันโดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวนัน้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจใหกรรมการ
มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปรงใสสรางความมั่นใจใหแก
ผูถ อื หุน
คาตอบแทนกรรมการผูจ ดั การ
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการจะพิจารณาเปนประจำทุกปโดยเปนไปตามหลักการและนโยบายคาตอบแทนที่คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนกำหนดทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาวเชนคาตอบแทนเปนเงินเดือนโบนัสประจำปและผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
ซึง่ จะตองสอดคลองกับผลการปฏิบตั งิ านทางการเงินและการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาวการพัฒนาผูบ ริหารรวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษทั ฯ
คาตอบแทนผูบ ริหาร
คาตอบแทนของผูบ ริหารจะพิจารณาเปนประจำทุกปโดยกรรมการผูจ ดั การซึง่ เปนไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนกำหนด
ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดกำหนดใหมกี ารประชุมอยางนอยปละ 2 ครัง้ โดยในปจจุบนั ประกอบดวยกรรมการ
4 คน ซึง่ ตองมีกรรมการอิสระเกินกวากึง่ หนึง่ ทัง้ นี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถหรือความเชีย่ วชาญในดาน
การบริหารงานบุคคล และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ
ในป 2563 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ โดยไดพจิ ารณา ในเรือ่ งตางๆ ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอยอืน่ ๆ ของบริษทั ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่พนจากตำแหนง
ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
2. พิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและงบประมาณคาตอบแทนสำหรับกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยอืน่ ๆ ของบริษทั
3. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อกลั่นกรองเรื่องตางๆ ตามบทบาทหนาที่
ใหเกิดประโยชนสงู สุด รวมทัง้ จัดใหมกี ารประเมินตนเองทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคลตามรูปแบบการประเมินทีต่ ลาดหลักทรัพยกำหนด
4. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
ในตำแหนงนัน้ ตอเนือ่ งเปนไปอยางราบรืน่ มีประสิทธิภาพ และลดความเสีย่ งจากการไมมผี สู บื ทอดตำแหนงแทน
โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย
ช�่อ - สกุล
1. ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย
2. ดร.บุญญาบารมี
สวางวงศ
3. นายอัครวิทย
ขันธแกว
4. นายสุทัศน
บุณยอุดมศาสตร

ตำแหนง
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมีนายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รายงานประจำป 2563

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องกรรมการของบริษทั ฯ
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ
ในกรณีทต่ี ำแหนงวางลง เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาแตงตัง้
3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุมและ
ผลประโยชนตอบแทนอืน่ ๆ ทัง้ ดานการเงิน และอืน่ ๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและรายงานตอคณะกรรมการบริษทั ฯ
ประจำป
5. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย โดยเกีย่ วเนือ่ งกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3.4 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (CG&CSR)
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมขึน้ เพือ่ ดูแลการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยัง่ ยืน และการดำเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม ซึง่ ณ ปจจุบนั คณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ฯี ประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา กึง่ หนึง่ และประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม เปนกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการจำนวน 4 ทาน ในรอบป 2563 ไดปฏิบตั ติ ามหนาที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม มีการประชุมจำนวน 2 ครัง้ โดยไดพจิ ารณา ในเรือ่ งตางๆ ดังนี้
1. พิจารณาและใหความเห็นชอบการดำเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั โดยมุง เนนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
และสงเสริมใหพนักงานมีสว นรวมในการทำประโยชนเพือ่ สังคมผานโครงการตางๆ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการที่ดีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท
ใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั กิ ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3. สรุปผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และรายงานสรุปผล
การฝาฝนแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายฯการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (CG&CSR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
มีจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย
ช�่อ - สกุล
1. นายอัครวิทย

ขันธแกว

2. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย

3. นางนารถฤดี

ธรรมวัน

4. นายสุวัฒน

เหลืองวิริยะ

ตำแหนง
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

โดยมีนางสาวณัฐพรรณ เหลืองว�ร�ยะ เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานดานกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม และเสนอใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
2. สงเสริมการมีสว นรวมของคณะกรรมการ ผูบ ริหาร และผูป ฏิบตั งิ านในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั
3. กำกับดูแลใหมกี ารปฏิบตั ทิ ส่ี อดคลองกับนโยบายและ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วของในกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั
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4. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
5. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
ของบริษทั เปนประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะตอคณะกรรมการเพือ่ ใหมกี ารพิจารณาปรับปรุงใหทนั สมัยอยางตอเนือ่ ง
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดเกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ
7. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทตอผูมีสวน
ไดเสียและสาธารณชน
การประชุมคณะกรรมการ
1. บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครัง้ และกรรมการบริษทั ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอยางสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไดกำหนดวันประชุมคณะกรรมการอยางเปนทางการ
ลวงหนาเปนเวลา 1 ป พรอมทัง้ นำเสนอใหทป่ี ระชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุม ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเขา
ประชุมได อยางไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิม่ เติมไดหากมีวาระพิเศษตองขอมติอนุมตั จิ ากกรรมการหรือพิจารณาเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญเรงดวน
2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาวาระการประชุม โดย
เปดโอกาสใหกรรมการแตละทานสามารถเสนอเรือ่ งตางๆ เขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
3. เลขานุการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมซึง่ ระบุวาระการประชุม ไวอยางชัดเจนพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุมเพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม
ยกเวนในกรณีเปนเรือ่ งเรงดวนอาจมีการนำสงเอกสารในภายหลัง
4. เลขานุการบริษัทจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน ซึ่งมีรายละเอียด เชน ชื่อกรรมการ
ทีเ่ ขารวมประชุมและทีข่ าดประชุมสรุปสาระสำคัญและประเด็นทีม่ กี ารอภิปราย รวมทัง้ บันทึกความเห็นของกรรมการแตละทาน และมติคณะกรรมการ
ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทไดจัดเก็บรายงานพรอมเอกสารการประชุม
อยางเปนระบบ และสามารถสืบคนได
5. กรรมการทุกทานมีขอ มูลทีค่ รบถวน เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ
6. ประธานกรรมการดำเนินการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอสำหรับฝายจัดการในการนำเสนอขอมูล และสำหรับ
คณะกรรมการ ในการใชดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ ตลอดจนเปดโอกาสใหกรรมการไดอภิปรายอยางเต็มทีแ่ ละเปดเผย
7. ในการประชุมบางวาระอาจมีผบู ริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย เพือ่ ใหสารสนเทศเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วของโดยตรง
รวมทัง้ จะไดรบั ทราบนโยบายโดยตรงเพือ่ ใหสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ
8. ในการประชุมแตละครั้ง ที่ประชุมไดมีการซักถามฝายจัดการและมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระและโปรงใส โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถ อื หุน และผูม สี ว นเกีย่ วของอยางเปนธรรม และกรรมการผูม สี ว นไดสว นเสีย
ในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญตองออกจากหองประชุมในระหวางการพิจารณาเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังไดจัดสรรเวลา
ใหกบั ทีป่ ระชุมอยางเพียงพอเพือ่ ใหกรรมการไดรว มกันอภิปรายปญหาและแนวทางแกไข และยังไดมกี ารเชิญผูบ ริหารทีเ่ กีย่ วของเขารวมประชุม
ในวาระทีน่ ำเสนอ เพือ่ ใหสารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมหากมีประเด็นซักถาม และเปนโอกาสทีท่ ำใหรจู กั ผูบ ริหารระดับสูงสำหรับใชประกอบ
การพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกดวย
9. กรรมการทุกคน ถือเปนหนาทีท่ ต่ี อ งเขาประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ยกเวนมีเหตุจำเปน
10. ในวาระลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหถอื มติของเสียงขางมาก โดยนับกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง
โดยกรรมการทีม่ สี ว นไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ /หรือไมใชสทิ ธิอ์ อกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในทีป่ ระชุม
จะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเปนอันชีข้ าด
11. บริษทั ไดกำหนดจำนวนองคประชุมขัน้ ต่ำ ในการประชุมคณะกรรมการ เพือ่ ลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ไมนอ ยกวา
2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด
12. ในป 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษทั ในปทผ่ี า นมา และมีการประชุมคณะกรรมการทีไ่ มเปนกรรมการบริหาร 1 ครัง้ เพือ่ ใหกรรมการ
ทีไ่ มเปนผูบ ริหารไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นตางๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และเรือ่ งทีอ่ ยูใ นความสนใจ

รายงานประจำป 2563

ในป 2563 กรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะอนุกรรมการตางๆ สรุปไดดงั นี้
จำนวนครั้งที่เขาประชุม
รายช�่อ
1. นพ.ดร.วิชาญ
2. นายอัครวิทย
3. ดร.ธรรมนูญ
4. ดร.บุญญาบารมี
5. นางนารถฤดี
6. นายสุวัฒน
7. ดร.วรดิศ
8. นายสุทัศน
9. นางสาวณัฐพรรณ

วิทยาศัย
ขันธแกว
อานันโทไทย
สวางวงศ
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
ธนภัทร
บุณยอุดมศาสตร
เหลืองวิริยะ

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประชุมสามัญ
กรรมการบร�ษัท กรรมการตรวจสอบ บร�หารความเสี่ยง และพิจารณาคาตอบแทน ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ผูถือหุนประจำป 2563 (AGM)
และสิ่งแวดลอม (CG & CSR)

9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ มีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนประจำทุกปดว ย เห็นวาความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการ
บริษทั (Board Effectiveness) เปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของบริษทั โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านนัน้ มีวตั ถุประสงคสำคัญเพือ่ ชวยให
คณะกรรมการบริษทั กรรมการแตละทาน และคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ไดสอบทานผลการปฏิบตั งิ านของตนเองในปทผ่ี า นมา ตลอดจน
ไดชวยปรับปรุงในการทำหนาที่ของทั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดยอยใหมีประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นโดยการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ จัดทำเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ โดยประเมินในดานตางๆ คือ
1) โครงสรางและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การกำหนดกลยุทธ
4) การกำกับดูแล
5) การประชุมคณะกรรมการ
6) การทำหนาทีข่ องกรรมการ
7) ความสัมพันธกบั ฝายจัดการ
8) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ ริหาร
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในดานตางๆ คือ
1) ความพรอมของกรรมการ
2) ความเปนอิสระ
3) การกำกับดูแลกิจการ
4) ความพรอมในการเปนกรรมการ และคุณสมบัติ
5) การจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
6) การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
7) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
8) การประชุมคณะกรรมการ
9) อืน่ ๆ
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษทั จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของคณะกรรมการชุดยอย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบตอสังคม
และสิง่ แวดลอม เพือ่ ใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในระหวางปทผ่ี า นมา เพือ่ สามารถนำมาแกไขและเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงาน
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจำทุกป ผาน
การเสนอโดยเลขานุการบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคล
มีความถูกตองครบถวน และเปนไปตามหลักเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทฯ ไดใชแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแนวทางในการประเมินผล
2. เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แลวจะทำการสรุปผลคะแนนและนำเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลตอไป
ทัง้ นี้ ผลการประเมินประจำป 2563 สรุปไดวา คณะกรรมการแตละชุดมีการปฏิบตั หิ นาทีค่ รบถวนและมีประสิทธิผล
การพัฒนากรรมการและผูบ ริหาร
1. บริษัทฯ สงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรู แกคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน
ทุกคน เพือ่ ใหมกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอยางตอเนือ่ ง
2. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีคูมือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใหทราบถึงเกณฑที่สำคัญเกี่ยวกับคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งนโยบายและขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
สามารถดำเนินบทบาทในการกำกับดูแลกิจการไดอยางมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้
3. สำหรับกรรมการที่เขาดำรงตำแหนงใหมบริษัทฯ ไดมีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ และไดพบปะกับผูบ ริการเพือ่ ใหกรรมการสามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกเกีย่ วกับการทำธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมทั้งสนับสนุนใหกรรมการใหมไดเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และสถาบันอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ
การฝกอบรมของคณะกรรมการบริษทั
บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจถึงหลักการของการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี กฎเกณฑ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหนาที่ ของกรรมการบริษทั ในการบริหารงานใหมปี ระสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ ทัง้ นี้
เลขานุการบริษัทจะหารือรวมกับกรรมการแตละคน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาความรูใหเหมาะสมกับความตองการของ
แตละบุคคล ซึง่ ในป 2563 มีคณะกรรมการ (นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิรยิ ะ) ไดเขาอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP Class of 2020 ) ของสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย นอกจากนีย้ งั ไดเขารวมสัมมนาในเรือ่ งตางๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอื่นที่จัดขึ้น
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศของบริษัทกอนที่จะปฏิบัติหนาที่ การเขารวมปฐมนิเทศนี้มีจุดมุงหวังเพื่อชวยให
กรรมการใหมสามารถรับทราบถึง การบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบตั ใิ นการกำกับดูแลกิจการของบริษทั โดยมีเลขานุการบริษทั และ
ผูบริหารจากสายงานตางๆ เปนผูบรรยายชี้แจงใหไดรับทราบ ซึ่งบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการบรรยาย และนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ
ใหกรรมการใหมไดรับทราบในหัวขอดังตอไปนี้
• กรอบในการดำเนินกิจการ (กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ)
• ขอมูลการดำเนินงานและกิจกรรม
• โครงการสำคัญ
• การพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ความรับผิดชอบตอสังคม

รายงานประจำป 2563

4. คณะกรรมการบริหาร
มีจำนวน 5 ทาน ดังมีรายนามดังตอไปนี้
ช�่อ - สกุล
1. นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ
2. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์แจง
3. นางพรเพ็ญ
เผารัชตพิบูลย
4. นางสาวกมลา
เหลืองวิริยะ
5. นายสุทัศน
บุณยอุดมศาสตร

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางพรเพ็ญ เผารัชตพิบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการบร�หาร

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมายแผนงานดำเนินการ
กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
2. พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการและโอกาสลงทุนตางๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ กอนนำเสนอพรอม
ความเห็นตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ ไป
3. พิจารณา ติดตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการ เพือ่ รองรับโครงสราง
องคกรและแผนการรักษาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ใหสอดคลองกับกลยุทธ โดยคำนึงถึงความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
4. กำหนดโครงสรางองคกร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง
การกำหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษทั ฯ
5. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจำปของ
บริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั ติ อ คณะกรรมการบริษทั ฯ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใชจาย
เงินลงทุนทีส่ ำคัญเพือ่ ผลประโยชนของบริษทั ฯ
7. อาจแตงตัง้ หรือมอบหมายใหบคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนกระทำการอยางหนึง่ อยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามทีเ่ ห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแกไขอำนาจนัน้ ๆ ได
8. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ใด ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสว นไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ยอยหรือการมอบหมายใหบคุ คลอืน่ กระทำการ
แทนในกรณีดังกลาวรวมทั้งรายการที่กำหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั ฯ

93

94

Annual Report 2020

5. ผูบ ริหาร
ช�่อ - สกุล
1. นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ
2.นางสาวกมลา
เหลืองวิริยะ
3.นายสุทัศน
บุณยอุดมศาสตร
4. นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิรยิ ะ

ตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติงาน
รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร
รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแล และใหคำแนะนำตางๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษทั ในแตละวัน
2. เขาดำเนินการหรือปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ใหเปนไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั
3. เปนผูมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบขอตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ
และเพือ่ รักษาระเบียบวินยั การทำงานภายในองคกร
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ทัง้ ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
6. มีอำนาจในการใหความเห็นชอบนิตกิ รรมทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ เชน การซือ้ ขาย การจัดหามาซึง่
วัตถุดิบเพื่อการผลิต คาใชจายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจำหนายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพยสินและบริการ เพื่อ
ผลประโยชนของบริษทั ฯ รวมถึงการมอบอำนาจชวง ในการดำเนินการดังกลาวขางตนเพือ่ กอใหเกิดความคลองตัวในการดำเนินงานของบริษทั ฯ
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษทั ฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วของจำเปนและเปนการดำเนิน
ธุรกรรมทางการคาปกติ เพือ่ ผลประโยชนของบริษทั ฯ
8. ดำเนินกิจการตางๆ ของบริษทั ฯ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที ค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำหนดไวเปน
แนวทางปฏิบตั ิ
9. ตองไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไมวา จะ
ทำเพือ่ ประโยชนตน หรือประโยชนผอู น่ื เวนแตจะไดแจงใหผบู งั คับบัญชารับทราบและไดรบั การพิจารณาเห็นชอบใหประกอบกิจการนัน้ ๆ ได
10. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ใด ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เปนครัง้ คราว
โดยอำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่มีสวนไดเสีย
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามที่กำหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย หรือของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอำนาจของกรรมการผูจัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาว
ไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกลาว นิติกรรมนั้นจะตองนำเสนอเพื่อใหได
ความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ นำเสนอไปยังคณะกรรมการ บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (แลวแตกรณี) ตามทีก่ ำหนด
ไวในขอบังคับของบริษทั และตามกฎหมายตอไป
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ ดั การของบริษทั ฯ ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหทำหนาทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และรักษา
ผลประโยชนสูงสุดแกบริษัท และผูถือหุน ไมทำการใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุมโดยหนาที่
และความรับผิดชอบประกอบดวย
1. บริหารงานของบริษทั ฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธการดำเนินธุรกิจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. พิจารณาทบทวนวัฒนธรรมองคกรของบริษทั ฯ เพือ่ สนับสนุนวิสยั ทัศน พันธกิจ และกลยุทธของบริษทั ฯ
3. จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษทั ฯ ตอคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีส่ ำคัญอยางสม่ำเสมอ รวมถึง
การจัดทำรายงานเรือ่ งอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ตองการ
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4. จัดหาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับกิจกรรมของบริษทั ฯ ใหแกคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงขอมูลอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ตองการ
5. มอบอำนาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอยางแทนได โดยอยูใ นขอบเขตทีเ่ ปนไปตามระเบียบ
ขอกำหนดหรือคำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทั ฯ ไดกำหนดไว
6. เปนตัวแทนของบริษทั ฯ ในการติดตอกับบุคคลภายนอก
7. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
การประเมินผลงานของกรรมการผูจ ดั การ
กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ มใชผบู ริหารมีหนาทีท่ ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การเปนประจำทุกป ซึง่ ในแตละปคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะวัดผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะตองนำเสนอผลการดำเนินงานในดานตางๆ
เชน แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาองคกร พรอมทัง้ ชีแ้ จงผลการบริหารจัดการในปจจุบนั ทัง้ ในแงของผลสำเร็จและอุปสรรค รวมถึง
ความสามารถในการขยายโอกาสและการแขงขันทางธุรกิจ นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลใน
ดานตางๆ เปนตน
6. การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
6.1 การสรรหากรรมการบริษทั
บริษทั ฯ มีคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาทีด่ า นการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสำหรับกรรมการ
บริษทั ซึง่ จะพิจารณาคุณสมบัตเิ บือ้ งตนของกรรมการตามเกณฑทก่ี ฎหมายทีเ่ กีย่ วของกำหนด รวมทัง้ พิจารณาจากปจจัยในดานอืน่ ๆ มาประกอบกัน
เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณทเ่ี กีย่ วของกับธุรกิจ และความเอือ้ ประโยชน ตอการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เปนตน เพือ่ นำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาแตงตัง้ (แลวแตกรณี) โดยมีหลักเกณฑและขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. กรรมการของบริษทั ตองปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทัง้ หมดตองมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย และกรรมการตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของกำหนด
3. ในการประชุมผูถ อื หุน สามัญประจำปทกุ คราว ใหกรรมการพนจากตำแหนงเปนจำนวนหนึง่ ในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการที่จะพนจากตำแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจำนวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม
แตไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น
ใหจบั ฉลากกันวาผูใ ดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการผูท อ่ี ยูใ นตำแหนงนานทีส่ ดุ นัน้ เปนผูอ อกจากตำแหนงโดยกรรมการซึง่ พนจากตำแหนง
แลวนัน้ อาจไดรบั เลือกตัง้ ใหมได
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูค ดั เลือก และสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถเหมาะสม
กับกิจการของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาคาตอบแทนกรรมการเพือ่ นำเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5. ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูแ ตงตัง้ กรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธกี ารดังตอไปนี้
5.1 ผูถ อื หุน คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง
5.2 ผูถ อื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท ง้ั หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได
5.3 บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการเทา
จำนวนกรรมการทีจ่ ะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ี บุคคลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการ ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ใหประธานทีป่ ระชุมเปนผูอ อกเสียงชีข้ าด
6. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนทำการคัดเลือกและนำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทน
ตำแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท คราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่ง
เขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูใ นตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการ ซึง่ ตนเขาแทน โดยมติดงั กลาวของคณะกรรมการ
จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ องจำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู
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7. ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
สามในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.4/2552 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหม โดยจะตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯทัง้ นี้ ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เ่ี กีย่ วของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจำ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ริหาร
หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯหรือบริษทั ยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณอยางอิสระของตน
5. ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ ำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณดา นการบัญชี
หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได รวมทั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมี
จริยธรรม เปนตน สำหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบซึง่ พนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรบั การแตงตัง้ ใหกลับมาดำรงตำแหนงใหมได กรณีทต่ี ำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคัดเลือกและนำเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ตนทดแทน
6.3 การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะประกอบดวยกรรมการ
หรือผูบ ริหารระดับสูงทีม่ าจากสายงานตางๆ รวมแลวไมเกิน 5 คน โดยกำหนดใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ตองเปนกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการปฏิบตั งิ านตามวาระของการเปนกรรมการบริษทั ฯ
และกำหนดใหมกี ารประชุมอยางนอยปละ 2 ครัง้ โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งตองมีจำนวนไมนอ ยกวา 4 คน
เขารวมประชุม
6.4 การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึง่ จะประกอบดวยกรรมการไมเกิน 4 คน โดยกำหนด
ใหประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระ
การปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัท และกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจำนวนไมนอ ยกวา 3 คนเขารวมประชุม
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6.5 การสรรหาอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (CG&CSR)
คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (CG&CSR) ซึง่ จะ
ประกอบดวยกรรมการไมเกิน 4 คน โดยกำหนดใหประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CG&CSR) ตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR)
มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการบริษัทและกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยองคประชุมของอนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (CG&CSR) ตองมีจำนวนไมนอ ยกวา 3 คนเขารวมประชุม
6.6 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทยอยที่สามารถ
บริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสราง
การบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำหนด
6.7 การสรรหาผูบ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาแตงตัง้ ผูบ ริหารจากบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ
และมีความรูค วามสามารถในการบริหารงานในสายงานทีเ่ กีย่ วของ
7. คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารในระดับทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษทั และความสอดคลอง
กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทฯ
ใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกันเพื่อ
ทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว ผูบ ริหารทีไ่ ดรบั มอบหมายภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะไดรบั คาตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสม
กับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จัดใหมคี า ตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผา นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กอนนำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน โดยกำหนดใหมกี ารเปดเผยคาตอบแทนทีจ่ า ยใหแกกรรมการ
และผูบ ริหารตามแบบทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด
7.1. คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลสอดคลองกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. ที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ทีม่ ีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงไดเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว โดยกำหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดขออนุมัติคาตอบแทน
กรรมการจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน แลว ดังนี้
1. คาตอบแทนทีเ่ ปนเบีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุมกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ มีคา ตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงินดังนี้
-เบีย้ ประชุมกรรมการ กำหนดจายเปนรายครัง้ ในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษทั
20,000
บาท/ครัง้
กรรมการบริษทั ทานละ
10,000
บาท/ครัง้
-เบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจายเปนรายครัง้ ในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท/ครัง้
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
10,000
บาท/ครัง้
2. คาตอบแทนทีเ่ ปนเงินโบนัส
กำหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 เปนจำนวนเงินไมเกิน 3,500,000 บาท
(สามลานหาแสนบาทถวน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความเกีย่ วโยงของผลการดำเนินงานของบริษทั ทัง้ นีก้ ารจัดสรรเงินโบนัสสำหรับ
คณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูจ ดั สรรเงินโบนัส
3.คาตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
–ไมม-ี -

97

98

Annual Report 2020

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการรายบุคคลในรูปแบบของเบีย้ ประชุมประจำป 2563 เปนดังนี้
รายละเอียดคาตอบแทน

รายช�่อ
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

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
80,000
40,000
120,000*
80,000*
80,000*
40,000
40,000
40,000
40,000
560,000

โบนัส
-

รวมสุทธ�
80,000
40,000
120,000*
80,000*
80,000*
40,000
40,000
40,000
40,000
560,000

หมายเหตุ : 1. * รวมคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ป 2563 ไมไดจายเง�นโบนัสใหแกกรรมการ

7.2 คาตอบแทนผูบ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพจิ ารณาและกำหนดคาตอบแทนทีเ่ หมาะสมของกรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหาร ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานในปทผ่ี า นมาซึง่ เชือ่ มโยงกับดัชนีวดั ผลสำเร็จ ทัง้ ในรูปตัวเงินและไมใชตวั เงินตามทีไ่ ดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผลการสำรวจคาตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือ่ ใหมน่ั ใจวาบริษทั ฯ มีโครงสรางคาคอบแทน
ทีเ่ หมาะสมกับงานและสามารถแขงขันได
คาตอบแทน ของผูบ ริหารในป 2563 เปนเงินรวมทัง้ สิน้ 16,636,760 บาท
รายละเอียด
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2562
15,773,200
745,560
16,518,760

ป 2563
15,871,200
765,560
16,636,760

8. บุคลากร
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมาย ในการสรางมูลคากิจการ
และการเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูไปกับการสรางความสุขในการทำงานและความเชื่อมั่นใหแกบุคลากรและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน บริษัท
จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่ครอบคลุม องคประกอบทั้งดานการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งดานสังคม สิ่งแวดลอม
จริยธรรม และการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อมุงมั่นพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมใหแกพนักงานใหมีความ
สอดคลองกับคานิยมองคกร ทีต่ อบสนองทิศทางกลยุทธ เปาหมายการประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวมเปนสำคัญ ทัง้ นีใ้ นระยะเวลา 3 ปทผ่ี า นมา
บริษทั ฯ และบริษทั ยอยไมมขี อ พิพาทดานแรงงานใดๆ ทัง้ สิน้
ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญ โดยจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ไมรวม
ผูบ ริหารระดับสูง) รวมทัง้ สิน้ จำนวน 1,050 คน แบงเปนพนักงานบริษทั ฯ จำนวน 364 คน และพนักงานของบริษทั ยอยจำนวน 686 คน

BWG
(สำนักงาน)

AKP

BWT

BWC

BME

ETC&
Subsidiary

364 178 187 62 82 177

หมายเหตุ : BWG หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน), AKP หมายถึงบริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) , BWC หมายถึง บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
ETC หมายถึง บริษทั เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด(มหาชน)และในเครือ BWT หมายถึง บริษทั เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด BME หมายถึง บริษทั เบตเตอร มี จำกัด

รายงานประจำป 2563

การจายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
การจายคาตอบแทน
บริษทั มีนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนพนักงานใหอยูใ นระดับทีส่ ามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการระบบคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ สำหรับพนักงานอยางเปนธรรมตามความเหมาะสมของตำแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบ
และสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากความสำคัญของคางาน
ควบคูไ ปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพือ่ ใหคา ตอบแทน
ของบริษทั อยูใ นระดับทีส่ ามารถแขงขันได และสามารถจูงใจผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถไวกบั บริษทั
สำหรับการกำหนดคาตอบแทนพนักงานแรกเขาที่ยังไมมีประสบการณ อัตราคาจางแรกเขาจะเปนไปตามโครงสรางคาจางของบริษัทเทียบ
เคียงกับธุรกิจเดียวกัน และสำหรับพนักงานแรกเขาทีม่ ปี ระสบการณจะไดรบั การพิจารณาคาตอบแทนตามประสบการณเฉพาะทีต่ รงกับตำแหนง
งานนั้นๆ รวมกับระยะเวลาของประสบการณทำงาน และเทียบเคียงกับคาตอบแทนของบุคคลภายในบริษัทที่มีสถานะและตำแหนงเดียวกัน
รวมทัง้ พิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนของบริษทั อยางเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณประกอบธุรกิจของบริษทั รวมดวย ทัง้ นี้ การจาย
คาตอบแทนของบริษทั ประกอบดวยคาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน และโบนัส ซึง่ จะผันแปรตามตำแหนงงาน และผลการปฏิบตั งิ าน
ในแตละปของแตละบุคคล คาทำงานลวงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด และคาใชจายเดินทางในกรณีที่มีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
และทีไ่ มเปนตัวเงิน เชน สวัสดิการตางๆ
สวัสดิการพนักงาน
เพือ่ ใหพนักงานมีหลักประกันทีด่ มี คี วามมัน่ คง มัน่ ใจ และพรอมอุทศิ ตนใหกบั การสรางสรรคผลงานทีด่ ที ส่ี ดุ ตามภารกิจและความรับผิดชอบ
บริษทั ไดจดั สวัสดิการตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด และจัดสวัสดิการเพิม่ เติม นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกำหนด ไดแก สวัสดิการชวยเหลือกรณี
ประสบสาธารณภัย สวัสดิการเกีย่ วกับการประกันอุบตั เิ หตุ สวัสดิการเกีย่ วกับการตรวจสุขภาพประจำป สวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีมรณกรรม
สวัสดิการเงินชวยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ทัง้ นีเ้ กณฑในการกำหนดสวัสดิการตางๆ เปนไปตามระเบียบ
และคำสั่งที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ สำหรับการจัดสวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและเสริมสรางความ
มัน่ คงในชีวติ ใหแกพนักงานทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวหลังเกษียณอายุอยางเปนรูปธรรม
คาตอบแทนแกบคุ ลากร (ไมรวมกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง) ป 2561 – 2563
รายละเอียด
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการอื่นๆ
รวม

ป 2561
81,110,695
6,613,092
2,097,933
89,821,720

ป 2562
84,465,931
2,128,610
86,594,541

ป 2563
74,290,618
1,392,369
1,887,247
77,570,234

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรสำคัญที่จะทำใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน บริษัทฯ
จึงมีความมุง มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางชัดเจน เปนระบบ และตอเนือ่ งโดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธเปาหมาย และตัวชีว้ ดั
ดานการพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงเรงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพือ่ ใหสามารถรองรับตอการขยายธุรกิจของกลุม บริษทั อยางตอเนือ่ ง ดวยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงความพรอมของ
บุคลากรทีจ่ ะดำรงตำแหนงสำคัญในอนาคตดวยเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย เชน การจัดอบรมทัง้ ภายในและภายนอก การฝกอบรมโดยลงมือปฏิบตั ิ
การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดพฒ
ั นาพนักงานใหมคี วามรูแ ละทักษะทีเ่ หมาะสม กับตำแหนงงานในปจจุบนั รวมถึงพัฒนาพนักงานใหมศี กั ยภาพทัง้ ในดาน
ทักษะวิชาชีพ และภาวะผูน ำเพือ่ เตรียมความพรอมสำหรับความกาวหนาในอาชีพใหแกพนักงานสามารถเติบโตควบคูไ ปกับองคกร อีกดวย
บริษัท ใหความสำคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาเพื่อใหพนักงานสามารถเพิ่มพูนความรูและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ในป 2563
บริษัทไดกำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแตละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางดานการบริหารจัดการ และความรูเฉพาะ
ทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงานหรือผูบริหารภายในบริษัทที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยมี
จำนวนชัว่ โมงการฝกอบรมรวมทัง้ หมด 590.10 ชัว่ โมง / ป

99

100
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ การเติบโต
อยางยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลคา และผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงไดกำหนดและใหความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อสงเสริมความโปรงใส ในการบริหาร
กิจการของบริษทั ฯ คุม ครองสิทธิของผูถ อื หุน รายยอย และผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน สงเสริมใหผถู อื หุน ไดเขามามีสว นรวม ในการควบคุมดูแล
การดำเนินการของบริษัทฯ กำหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหกิจการของบริษัทฯ มีความมั่นคง และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณ
ในการทำธุรกิจ เพือ่ ใหการดำเนินธุรกิจของบริษทั เปนไปดวยความโปรงใส สุจริต ยุตธิ รรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมนโยบายการกำกับดูแล
กิจการนั้นไดกำหนดใหมีการจัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแล
กิจการเปนประจำทุกป เพือ่ เปนการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ใหมมี าตรฐานยิง่ ขึน้ และสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย บริษทั ฯ ไดจดั ทำคูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพือ่ ใหผทู ม่ี สี ว นเกีย่ วของกับบริษทั ฯ ทัง้ คณะกรรมการ
คณะผูบ ริหาร และพนักงาน ไดยดึ ถือเปนแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการปฏิบตั หิ นาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังไดจดั ทำจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจโดยไดรวบรวมไวในคูมือฉบับดังกลาวอีกดวย เนื่องดวยบริษัทฯ ตองการที่จะสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน
และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใสตรงไปตรงมา เปนไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู
การขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาของตนอีกดวย
จากการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2563 บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานที่กำกับดูแล และจากองคกรตางๆ ดังนี้
• ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ในระดับคะแนน รอยละ 100 จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai
Investor Association)
• ไดรบ
ั การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจำป 2563 (CGR 2020) จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในคะแนนระดับ “ดีเลิศ”
• รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุน
 ยัง่ ยืน” ประจำป 2563 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 6 โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
• รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ Sustainability Disclosure Recognition ประจำป 2563 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 2 การนำเสนอ
ขอมูลดานความยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในป 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560
(Corporate Governance Code : “CG Code ป 2560”) เพือ่ เปนหลักปฏิบตั ใิ หคณะกรรมการบริษทั นำไปปรับใชในการกำกับดูแลใหกจิ การ
มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นาเชื่อถือสำหรับผูถือหุน และเพื่อประโยชนในการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ซึ่งหลักปฏิบัติสำหรับ
คณะกรรมการบริษัท 8 ขอหลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

รายงานประจำป 2563

คณะกรรมการบริษทั มีมติพจิ ารณาการนำหลักปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี สำหรับบริษทั จดทะเบียนป 2560 หรือ Corporate
Governance Code (CG Code) มาปรับใชโดยไดพจิ ารณาและตระหนักถึงบทบาทหนาทีใ่ นฐานะผูน ำองคกร (Governing Board) และกรรมการ
ทัง้ หมดไดพจิ ารณานำหลักปฏิบตั ดิ งั กลาวโดยรายละเอียดครอบคลุมถึงประโยชนและความสำคัญของการนำหลักปฏิบตั ติ าม CG Code เพือ่ นำไป
ใชสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืนเปนอยางดีแลว อยางไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น
คณะกรรมการบริษทั ไดมกี ารพิจารณา และออกมาตรการทดแทนทีเ่ หมาะสมรวมถึงไดบนั ทึกไวเปนสวนหนึง่ ของ มติคณะกรรมการเพือ่ ใหมกี าร
พิจารณาทบทวนเปนประจำทุกป ซึง่ บริษทั ไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ไวบนเว็บไซตเพือ่ การสือ่ สารภายนอกองคกร และ
เผยแพรเพื่อการสื่อสารใหพนักงานในองคกรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว
นอกจากนี้บริษัทฯ ยืดถือและใหความสำคัญกับการดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ซึ่งครอบคลุมหลักการของ OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development) ทัง้ 5 หมวด มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายทีค่ รอบคลุมถึงสิทธิ
และความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ ใหการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ คี รอบคลุมหลักการ 5 หมวดมีดงั นี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ อื หุน
บริษทั ฯ ไดใหความสำคัญกับผูถ อื หุน ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพยและเจาของบริษทั โดยควบคุมบริษทั ผานคณะกรรมการบริษทั ทีผ่ ถู อื หุน
ไดแตงตัง้ ใหทำหนาทีแ่ ทนตน และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายในการสนับสนุน
สงเสริม และอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน อันไดแก
• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการไดรบั ขอมูลสารสนเทศทีถ่ กู ตองครบถวน เพียงพอทันเวลา ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมตอการตัดสินใจเพือ่ ติดตาม
การดำเนินงาน รวมถึงบริษทั ไมมนี โยบายในการทีจ่ ะกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการสือ่ สารระหวางกันของผูถ อื หุน ทุกๆ ราย
• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะการซักถามในการประชุม ผูถือหุน และรวม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญตางๆ ของบริษัท
• สิทธิในการแตงตั้ง ถอดถอนกรรมการ
• สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
• สิทธิในการไดรับสวนแบงผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน
• สิทธิในการไดรับใบหุน โอนหุน การรับซื้อหุนคืน อยางเทาเทียมกันในนามบริษัท
• สิทธิในการกำหนดหรือแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ และหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท
• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไวในกฎหมายกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมถึงขอบังคับของบริษัท
นอกจากการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิขั้นพื้นฐานแลว บริษัทฯ ไดดูแลและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม เชน การใหขอมูลที่สำคัญ
ที่เปนปจจุบันผานเว็บไซต และการจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการ และไมไดมีการดำเนินการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผูถือหุนแตอยางใด
การจัดประชุมผูถือหุน
ในป 2563 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง ในเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 ของบริษัทฯ ไดแจงเลื่อนจากวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปโดยไมมีกำหนด โดยยกเลิก
กำหนดวันประชุม แตยงั คงระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน รายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิเขารวมประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป
2563 (Record Date) ที่ไดกำหนดไวเดิม (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563) เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และเพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ไดภายใน 2 เดือนนับแตวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ที่ไดกำหนดไว (Record Date) คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2563 ในวันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษทั เบตเตอร
เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 ม.8 ต.หวยแหง อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18110 โดยการประชุมในวันและเวลาดังกลาว ไมสงผลตอวัน
กำหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 ทีไ่ ดกำหนดไวเดิม (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2563
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ทัง้ นีท้ ผ่ี า นมาบริษทั ฯ ไดดำเนินการเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สิทธิของผูถ อื หุน ดังนี้
1. การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน
1.1 บริษัทสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ไดใชสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนอยางเต็มที่
1.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พรอมประกาศหลักเกณฑทก่ี ำหนด และระบุขน้ั ตอนทีช่ ดั เจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษทั
ที่ www.bwg.co.th เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยสามารถเสนอเรือ่ งมายังบริษทั ไดตง้ั แตวนั ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึง 15 มกราคม
พ.ศ.2563
1.3 บริษทั ไดจดั สงหนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน ทีม่ ขี อ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีวตั ถุประสงค เหตุผล
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระ ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ใหกับผูถือหุนทุกรายไดรับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียดเปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมใหแกผูถือหุนทางไปรษณียเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563
มีวาระเพื่อนำเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติไดแก
• การอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
• การอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเปนสำรองตามกฏหมายและงดจายเงินปนผล
• การอนุมัติงดจายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ
• การอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
• การอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการ
• การอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกำหนดคาตอบแทน
• อนุมัติการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
• อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
• อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ
• อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ
1.4 บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ไวในเว็บไซตของบริษัทที่ www.bwg.co.th
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขามาศึกษาขอมูลลลวงหนาอยางเพียงพอกอน
วันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุม
1.5 บริษัทไดเปดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอนการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจำป 2563 โดยสามารถสงคำถามลวงหนาไดที่ ฝายเลขานุการบริษัท บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 488
ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ อีเมล : siriphorn.s@bwg.co.th
1.6 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เพื่อให
ผูถ อื หุน ทีไ่ มสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอืน่ ใด หรือกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ไดแตงตัง้ ขึน้ เปนผูร บั มอบอำนาจแทน
เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
1.7 บริษัทอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่โดยบริษัทไดใช
หองประชุมศูนยบริหารจัดการกากอุสหกรรม บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่140 หมูที่ 8 ตำบลหวยแหง อำเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี 18110 เปนสถานที่จัดประชุม ซึ่งเปนสถานที่กวางขวางเพียงพอสำหรับรองรับผูถือหุน และสะดวกตอการเดินทาง
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการประชุมผูถือหุนเปนการรวมกันของคนหมูมาก
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาด บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดดังกลาวในการประชุมผูถือหุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงตอการแพรเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ งดบริการของวาง ชา กาแฟ ทุกชนิด ทุกประเภท และงดรับประทานอาหาร
ในบริเวณสถานทีจ่ ดั ประชุมโดยเด็ดขาด เพือ่ ลดการสัมผัสและลดความเสีย่ งของการแพรกระจายของเชือ้ ไวรัส และเพือ่ เปนการปองกันและลด
โอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับผูที่เขารวมประขุม บริษัทฯ มีมาตรการตางๆ ในการคัดกรองผูถือหุน ดังนี้
1. ผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เดินทางไปหรือมาตางประเทศหรือจังหวัดกลุมเสี่ยงตามที่สาธารณะสุขกำหนด หรือติดตอ
ใกลชดิ กับบุคคลทีม่ ปี ระวัตไิ ปหรือมาตางประเทศหรือจังหวัดกลุม เสีย่ งกอนวันประชุมอยางนอย 14 วัน หรือผูม ไี ข หรือมีอาการเกีย่ วกับทางเดินหายใจ
หรืออาการทีอ่ าจสงสัยไดวา จะเปนไวรัส COVID – 19 ขอความรวมมือในการปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเขารวมประชุม
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได
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2. บริษทั ฯ มีจดุ คัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค กอนผูถ อื หุน ทุกทานจะเขารวมประชุมตองผานจุดคัดกรอง
หากไมผา นการคัดกรองผูถ อื หุน อาจถูกปฏิเสธการเขารวมประชุม เชน กรณีทผ่ี ถู อื หุน มีอณ
ุ หภูมริ า งกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป และ
อาการผิดปกติเกีย่ วกับทางเดินหายใจ หรือมีประวัตเิ ดินทางกลับมาจากตางประเทศ หรือจังหวัดทีเ่ ปนเขตแพรกระจายของไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอยกวา 14 วัน กอนเขารวมประชุม ทัง้ นีม้ าตรการตางๆ ในการควบคุมและคัดกรองผูเ ขารวมประชุม
อาจมีการปรับเปลีย่ นตามแนวปฏิบตั ิ
3. เพื่อเปนการปองกัน และลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID- 19 จากความแออัดของผูถือหุนในวัน
ประชุม และเพื่อสุขภาพอนามัยของผูถือหุน บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนแมไมไมใชผูที่อยูในกลุมเสี่ยง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
แทนการเขารวมประชุม
2. การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ในวันประชุมสามัญผูถ อื หุน
2.1 บริษทั จัดใหมบี คุ ลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอสำหรับการประชุมผูถ อื หุน ทัง้ การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน
เขารวมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแตละวาระเพือ่ ใหการดำเนินการประชุมสามารถกระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ
โดยบริษทั ใหผถู อื หุน สามารถลงทะเบียนกอนเวลาประชุมอยางนอย 1 ชัว่ โมง และยังเปดโอกาสใหผถู อื หุน ทีป่ ระสงคจะเขารวมประชุมฯ แมจะ
พนเวลาลงทะเบียนแลว สามารถออกเสียงลงคะแนนไดในระเบียบวาระทีอ่ ยูร ะหวางการพิจารณาและยังไมไดมกี ารลงมติ และนับเปนองคประชุม
ตัง้ แตวาระทีไ่ ดเขารวมประชุมฯ เปนตนไป ในป 2563 บริษทั ฯ ใชโปรแกรมการจัดประชุมของบริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
(TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน
2.2 บริษทั ใหสทิ ธิผถู อื หุน ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง และเพือ่ ความสะดวกในการลงคะแนนและ
นับคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดจัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแตละระเบียบวาระ สำหรับการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะระเบียบวาระการแตงตั้ง
กรรมการ บริษทั ฯ ใหสทิ ธิผถู อื หุน ในการลงคะแนนเสียงแตงตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล รวมทัง้ ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน อาสาทำหนาทีเ่ ปนสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียง และจัดใหมที ป่ี รึกษากฎหมาย ทำหนาทีต่ รวจสอบการนับคะแนนเสียง เพือ่ ความโปรงใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
และเปดเผยใหทป่ี ระชุมทราบ พรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม
2.3 เมือ่ ถึงเวลาเริม่ ประชุมฯ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด กรรมการทุกทาน รวมทัง้ ผูบ ริหาร
ระดับสูง ตลอดจนผูส อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมาย เขารวมประชุมฯ อยางพรอมเพรียงกัน โดยกอนเริม่ ประชุม ประธานกรรมการ ซึง่ ปฏิบตั หิ นาที่
เปนประธานในทีป่ ระชุมฯ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ ชีแ้ จงหลักเกณฑทเ่ี กีย่ วของกับการประชุมฯ ทัง้ หมด อาทิ การออกเสียงลงคะแนน เปนตน
2.4 การประชุมฯ ไดดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระตามทีไ่ ดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมทีส่ ง ใหผถู อื หุน ลวงหนา
โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงลำดับระเบียบวาระดังกลาว และไมมกี ารขอใหทป่ี ระชุมฯ พิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทีก่ ำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไมมนี โยบายเพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุมฯ โดยไมแจงใหผถู อื หุน ทราบลวงหนา
สำหรับกรรมการที่มีสวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุมฯ นั้น บริษัทฯ จะระบุการมีสวนไดเสียของกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุมฯ
และในการประชุม หากกรรมการทานใดมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาระเบียบวาระใดประชุมธานในที่ประชุมฯ จะแจงให
ทีป่ ระชุมทราบกอนการพิจารณาระเบียบวาระดังกลาว โดยกรรมการทีม่ สี ว นไดเสียนัน้ จะไมเขารวมประชุมฯ ในระเบียบวาระนัน้ ๆ
2.5 ประธานในที่ประชุมฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใน
ทีป่ ระชุมฯ กอนจะลงคะแนนเสียงและสรุปมติทป่ี ระชุมของแตละระเบียบวาระ โดยไดบนั ทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นทีส่ ำคัญไวในรายงาน
การประชุมฯ เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถตรวจสอบภายหลังได
3. การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน หลังการประชุมสามัญผูถ อื หุน
3.1 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติทีประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงไมชวงเย็นของวันประชุมฯ โดยแจงผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของ ตลท. และเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษทั ฯ
3.2 บริษทั ฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถูกตอง ครบถวน เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถ
ตรวจสอบได โดยไดบันทึกรายชื่อและตำแหนงของกรรมการที่เขารวมประชุม วิธีการลงคะแนน ความเห็นของผูถือหุน คำชี้แจงของกรรมการ
รวมทั้งมติที่ประชุมไวอยางชัดเจนซึ่งแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และนำสง ตลท. ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(www.setlink.set.or.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ อื หุน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษทั ฯ
3.3 จัดใหมกี ารบันทึกภาพบรรยากาศการประชุม เพือ่ ใหผถู อื หุน ทีไ่ มไดเขารวมประชุมไดรบั ทราบบนเว็บไซตของบริษทั ฯ

103

104

Annual Report 2020

3.4 นำขอเสนอแนะและความคิดเห็นทีไ่ ดรบั จากผูถ อื หุน และผูต รวจสอบในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณา
และหาแนวทางแกไข/ปรับปรุงเพือ่ พัฒนาการจัดประชุมผูถ อื หุน อยางตอเนือ่ ง

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย
(Thai Investors Association) บร�ษัทไดรับคะแนนเทากับรอยละ 100
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน
บริษทั เคารพในสิทธิตา งๆ ทีผ่ ถู อื หุน และนักลงทุนสถาบันมีอยูต ามกฎหมาย และ/หรือ ตามขอบังคับของบริษทั โดยบริษทั จะปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
ทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวา ผูถ อื หุน นัน้ จะเปนผูถ อื หุน รายยอยหรือชาวตางชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผูถ อื หุน รายใหญ และไมคำนึงถึงเพศ
อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผูถือหุนนของบริษัททุกรายมีสิทธิไดรับการปฏิบัติและ
ปกปองสิทธิขน้ั พืน้ ฐานอยางเทียมกัน ดังนี้
1. การปฏิบตั ทิ เ่ี ทาเทียมกัน
1.1. ในการประชุมผูถ อื หุน บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะรักษาสิทธิของผูถ อื หุน ทุกราย กลาวคือ ไมเพิม่ ระเบียบวาระในทีป่ ระชุม
โดยไมไดแจงใหผถู อื หุน อืน่ ทราบลวงหนา เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดมโี อกาสศึกษาขอมูลของระเบียบวาระการประชุมกอนลงมติ ทัง้ นี้ ผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ
ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยู โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่เปนการจำกัดสิทธิของ
ผูถ อื หุน รายอืน่
1.2. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนประจำป รวมทั้ง
เสนอชือ่ ผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเขาเปนกรรมการ โดยประกาศใหทราบผานชองทางของ ตลท. และบนเว็บไซตของบริษทั ฯ โดยมีหลักเกณฑทช่ี ดั เจน
ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหแกผูถือหุนเสนอวาระและชื่อกรรมการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
ทัง้ นีผ้ ถู อื หุน รายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึง่ ถือหุน ไมนอ ยกวารอยละ 1 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของบริษทั ฯ สามารถเสนอวาระและ
ชือ่ กรรมการได ทัง้ นี้ ในรอบป 2563 ไมมี ผูถ อื หุน รายยอยเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เขารับเลือกตัง้ เปนกรรมการบริษทั ฯ
1.3 เพือ่ ความโปรงใสและตรวจสอบไดบริษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารใชบตั รลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาร
รวมทัง้ เปดโอกาสใหผถู อื หุน แตงตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล
1.4. บริษทั ฯ ใหสทิ ธิแกผถู อื หุน อยางเทาเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียงประเภท หุน สามัญ
ซึง่ เปนหุน ประเภทเดียวทีบ่ ริษทั ฯออกใหผถู อื หุน โดยกำหนดใหนบั หุน หนึง่ หุน เปนหนึง่ เสียง และใหถอื เอา เสียงขางมากเปนมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
1.5. เปดโอกาสใหผถู อื หุน ทีไ่ มสะดวกเขารวมประชุมไดดว ยตนเอง โดยผูถ อื หุน สามารถมอบฉันทะใหผอู น่ื หรือกรรมการ
อิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ไดเสนอชื่อไวโดยบริษัทฯ จะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ
ไดอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดโดยจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ไดกำหนดไวซึ่งเปนแบบที่กำหนดรายการตางๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนวันประชุม 21 วัน และเพื่อความถูกตองและไมเกิดปญหา ในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระ การประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสารและหลักฐาน ที่ตองใช
ในการมอบฉันทะแสดงไวในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต ของบริษทั ฯ (http://www.betterworldgreen.com) ในสวนของนักลงทุนสัมพันธ
ภายใตหัวขอ “การประชุมผูถือหุน” กอนวันประชุม มากกวา 30 วัน โดยผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดทั้งทางโทรศัพทอีเมล
มายังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (รายละเอียดโปรดดูหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”)
1.6. เนื่องจากผูถือหุนสวนใหญที่มาเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนเปนคนไทย ดังนั้น ในการประชุมผูถือหุนจึง
ดำเนินการเปนภาษาไทย แตเพื่อประโยชนในการสื่อสารและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนชาวตางชาติ บริษัทฯ จึงไดจัดทำเอกสารตางๆ
เปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน หนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผูถ อื หุน รายงานประจำป
เปนตน และจัดทำเว็บไซตของบริษัทฯ (www.bwg.co.th) เปน 2 ภาษา เพื่อใหบริการเผยแพรแกผูถือหุนที่สนใจ
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1.7. บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตางๆ แกผูถือหุนลวงหนากอน
วันประชุม ไมนอยกวา 21 วัน และนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กำหนดการประชุม วาระการประชุม เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.bwg.co.th) ลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม
1.8. บริษทั ฯ มิไดกำหนดเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑทต่ี อ งใหมกี ารรับรองเอกสารโดยหนวยงานราชการ หรือกฎเกณฑอน่ื ทีก่ อ
ใหเกิดความยุงยากแกผูถือหุนในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ไดอำนวยความสะดวกจัดบริการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแก
ผูร บั มอบฉันทะทีเ่ ขารวมประชุม และจัดเจาหนาทีใ่ หบริการถายเอกสารทีต่ อ งใชแนบ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร โดยไมคดิ คาบริการ
ณ จุดลงทะเบียน เพือ่ ลดภาระการจัดหาอากรแสตมปและการถายสำเนาเอกสารของผูถ อื หุน มีการเปดรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ชัว่ โมง
บริษทั ฯ ใชโปรแกรมการจัดประชุมของบริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน รวมทัง้
การจัดใหมกี ารเลีย้ งรับรองสำหรับผูถ อื หุน ทีม่ ารวมประชุม
2. มาตรการปองกันการใชขอ มูลภายในของบริษทั และความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษทั ฯ ไดกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอ มูลภายในในจรรยาบรรณของกรรมการและจรรยาบรรณของพนักงานเพือ่
ปองกันการใชขอ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอ น่ื ในทางมิชอบ ซึง่ เปนการเอาเปรียบผูถ อื หุน รายอืน่ หรือกอใหเกิดความเสียหาย
ตอผูถ อื หุน โดยรวม โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
2.1 บริษัทฯ มีการเก็บรักษาขอมูลภายใน รวมทั้งมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ น่ื ในทางมิชอบซึง่ เปนการเอาเปรียบผูถ อื หุน อืน่ เชน การซือ้ ขายหลักทรัพยโดยใชขอ มูลภายใน การนำขอมูล
ภายในไปเปดเผยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วของ กับกรรมการและผูบ ริหารซึง่ กอใหเกิดความเสียหายตอผูถ อื หุน โดยรวม เปนตน โดยไดมกี ารกำหนดเรือ่ ง
การรักษาผลประโยชนและความลับของบริษัทฯ ไวในคูมือนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท และกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท การใชขอมูลภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชนไว ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดมีการแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ไดรบั ทราบถึงขอกำหนดดังกลาว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กำหนดมิใหกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วของทำการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั ฯ กอนทีง่ บการเงินหรือขอมูล
ภายในนัน้ จะเปดเผยตอสาธารณะชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชัว่ โมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณะชนแลวรวมทัง้ หามไมให
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสำคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนำขอมูลภายในไปใชหาประโยชน
สวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทำและความรายแรงของความผิดนัน้ ๆ
2.2. บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ
และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีที่
กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตร ที่ยังไม
บรรลุนติ ภิ าวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทำการใหสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพือ่ เผยแพรตอ สาธารณะตอไป
2.3. คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำหนดแนวทางเพือ่ ไมใหกรรมการ หรือผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสีย หรือมีสว นเกีย่ วของเขารวม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษทั ฯ กับผูม สี ว น ไดเสีย หรือมีสว นเกีย่ วของดังกลาว โดยกอนเริม่ ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งประธานกรรมการจะแจงใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ แจงตอที่ประชุม และกรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกลาว
2.4. บริษทั ฯ มีโครงสรางการถือหุน แบบไมซบั ซอน และรายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ เกือบทัง้ หมดเปนการทำรายการตามปกติ
2.5. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนในทางมิชอบไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ และขอ
พึงปฏิบัติในการทำงาน
2.6. บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกันตามที่กฎหมายกำหนดและเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไวตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการประกาศใช “ระเบียบ
ในการเขาทำรายการระหวางกัน” ซึ่งเปนระเบียบที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ตองขออนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน กอนการเขาทำรายการ บริษทั ฯ จะเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับรายการดังกลาวไวในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ชือ่ และความสัมพันธ
ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลักษณะของรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลคาของรายการ เหตุผลของการเขาทำรายการ รวมทัง้ ความเห็น
ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกลาว เปนตน และนำสงหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของใหถูกตองและครบถวนตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย ในป 2563 บริษัทฯ ไมมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการเขาทำรายการ
และบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหวางป 2563 ไวในรายงานประจำป
และ แบบ 56-1 ภายใตหัวขอ “รายการระหวางกัน”
2.7.บริษัทไมมีโครงสรางกลุมธุรกิจที่มีการทำรายการระหวางกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
2.8. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่เกี่ยวกับการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยอยางเครงครัดในกรณีที่เปนการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่
สำคัญทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน บริษทั ฯ จะเปดเผยรายละเอียดของรายการไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ประจำปนน้ั ๆ ดวย
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ไมเคยมีการเขาทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ
3. การเปดเผยขอมูลสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารเพื่อความโปรงใสและปองกันปญหาการขัดแยง
ของผลประโยชน ดังนี้
3.1. กรรมการจะตองแจงใหบริษทั ฯ ทราบโดยไมชกั ชา เมือ่ กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีสว นรวมหรือเปนผูถ อื หุน
ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชนหรือเกิดความขัดแยงกับบริษัทฯ มีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นหรือเขาถือ
หลักทรัพยในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ ริหารทีม่ สี ว นไดเสีย จะตองงดเวนจากการรวมอภิปรายใหความเห็น หรือลงคะแนน
เสียงอนุมัติ ในรายการดังกลาว
3.2. กรรมการและผูบ ริหารจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครั้ง
ซึง่ ในระเบียบวาระดังกลาว มีการแจงใหกรรมการทราบวา กรรมการ ผูบ ริหาร รวมทัง้ คูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะตลอดจนผูเ กีย่ วของ
ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีหนาทีจ่ ดั ทำและเผยแพรรายงานการถือหลักทรัพยตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยภายใน 3 วัน ภายใน 3 วันทำการ โดยรายงาน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสทาง (www.sec.or.th) นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น ตามประกาศ ก.ล.ต.

ในป 2563 บร�ษัทฯ ไมไดรับขอรองเร�ยนใดๆ เกี่ยวกับการไมเคารพในสิทธ�พื้นฐานของผูถือหุน
โดยบร�ษัทไดมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและไมพบการใชขอมูลภายในของบร�ษัท
เพื่อแสวงหาผลประโยชนแตอยางใด
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทไดปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหกิจการของบริษัทดำเนินไปดวยดีมีความมั่นคง สรางความเชื่อมั่น และสงเสริมใหมี
การรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยรวมอยางเหมะสมตามบทบาทหนาที่ และตอบสนองผลประโยชนท่ี เปนธรรมแกทกุ ฝาย อีกทัง้ ยังไดคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการตอตาน
การทุจริต ซึ่งบริษัทไดใหความสำคัญและตระหนักดีวาความรับผิดชอบดังกลาวถือเปนหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1. ผูถือหุน : บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม บริหารกิจการ ใหมีความเจริญกาวหนา
มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถวน นอกจากนี้
ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน ไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมทัง้ เสนอวาระหรือบุคคลเพือ่ เขาดำรงตำแหนงกรรมการในการประชุมผูถ อื หุน
2. ลูกคา : บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่มุงดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความ
พึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยคำนึงถึงคุณภาพการบริการที่เชื่อถือไดในระดับราคาที่เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงการไมเปดเผยขอมูลของ
ลูกคาโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งเปนไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในการปฏิบัติตอลูกคา และคูมือจรรยาบรรณในสวนความรับผิดชอบ
ตอลูกคา
3. คูคาและเจาหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้เพื่อใหการปฏิบัติตอคูคาและ/
หรือเจาหนีท้ กุ รายอยางเสมอภาคและเปนธรรมยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจเพือ่ สรางความเชือ่ ถือใหกบั คูค า และ/หรือเจาหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน
รวมกันหลีกเลีย่ งสถานการณทท่ี ำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียตอชือ่ เสียงของบริษทั หรือขัดตอกฎหมายใดๆ ดังนี้

รายงานประจำป 2563

• บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลงหรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ อยางเต็มที่ในกรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได บริษทั จะแจงใหคคู า และ/หรือเจาหนี้ ทราบในเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขโดยใชหลักความสมเหตุสมผล
• บริษทั ตองใหขอ มูลอยางเพียงพอ ไมรายงานหรือใหขอ มูลทีเ่ ปนเท็จ บิดเบือน หรือไม ครบถวนแกคคู า และ/หรือเจาหนี้
ซึ่งอาจมีผลทำใหเกิดความเขาใจผิดและอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
• บริษัทตองบริหารเงินทุนเพื่อใหคูคาและ/หรือเจาหนี้มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการ
ชำระหนี้ของบริษัท
• บริษัทตองไมเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยไมสุจริต หากมีเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึน้ บริษทั ตองทำการแจงรายละเอียดตอคูค า และ/หรือเจาหนี้ เพือ่ รวมมือแกไขปญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการปองกันเพือ่ มิให
เกิดเหตุการณดังกลาวอีก
• การดำเนินธุรกิจกับคูค า และ/หรือเจาหนีใ้ ดๆ ตองไมนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียตอชือ่ เสียงของบริษทั หรือขัดตอกฎหมายใดๆ
รวมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาค ความเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกัน
4. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสำคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุขอนามัย และสิง่ แวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility
“CSR”) เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
5. พนักงาน : คณะกรรมการเล็งเห็นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายสงเสริมความกาวหนา
ของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ โดยสงเสริมใหมีการฝกอบรมความรูทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเปนประจำ
อยางสม่ำเสมอ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทำงานสงเสริมใหพนักงานรักการเรียนรูอ ยางเปนระบบ รวมถึงใหความสำคัญกับการปฏิบตั ติ อ พนักงาน
อยางเทาเทียมและเปนธรรม
ดานการบริหารคาตอบแทน : บริษทั มีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ อยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับผลการดำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยบริษทั ใชการประเมินคางานอยางเปนระบบเพือ่ จัดกลุม งาน และระดับตำแหนง
งานตามขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบและความสำคัญทีม่ ตี อ องคกร ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดความเปนธรรมในการจายคาตอบแทนทำการสำรวจรายได
และประโยชนตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกระดับเปรียบเทียบกับตลาดงานและสภาวะการครองชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอยูเ สมอ เพือ่ ใหมน่ั ใจ
วาพนักงานมีรายไดและไดรับประโยชนตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม สามารถแขงขันกับตลาดงานภายนอกได
ดานการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน : บริษัทจัดใหมีสวัสดิการตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพการทำประกันชีวิต
อุบัติเหตุ การใหความชวยเหลือพนักงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใหกับบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินชวยเหลือกรณีสมรส เงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ เงินคาซื้อของเยี่ยมผูปวย เปนตน
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน : บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับแรงงานและสวัสดิการ อาชีวอนามัย
สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด มุงสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน
ทุกระดับอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และ
สภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัยถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพและใหความรูในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทาง
กายและใจที่ดี แกพนักงานโดยยึดถือตามมาตรฐานและขอกำหนดตางๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่เปนสากล
นอกจากนี้ นอกจากนี้ บริษทั ยังไดจดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพบริหารจัดการโดยบริษทั จัดการกองทุนมืออาชีพซึง่ ไดรบั การรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพนักงานหลังเกษียณ
อายุการทำงาน
ดานการพัฒนาบุคลากร : บริษทั สนับสนุนและลงทุนดานการพัฒนาความรูค วามสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนา
อยางเปนระบบทัว่ ทัง้ องคกรอยางตอเนือ่ ง บริษทั กำหนดใหบคุ ลากรและผูบ งั คับบัญชารวมกันจัดทำแผนพัฒนาความรู ความสามารถทีส่ อดคลอง
กับการดำเนินงานและกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมทัง้ ลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงใหมคี วามทันสมัยอยูเ สมอ การพัฒนา
ครอบคลุมความสามารถในการทำงานดานตางๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความเปนผูนำ ความรู และเทคนิคเฉพาะของแตละสายงานอาชีพ
และการพัฒนากระบวนการคิดเปน ทำเปนและมุมมองสูโ ลกโลกาภิวฒ
ั น นอกจากนี้ บริษทั จัดเสนทางและความกาวหนาในการพัฒนาสายอาชีพ
อยางตอเนือ่ งทีเ่ อือ้ ตอการวางแผนผูส บื ทอดตำแหนง และการพัฒนากลุม พนักงานผูม ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ใหเกิดการสานตอในการปฏิบตั ิ ตามพันธกิจ
และคำมัน่ สัญญาของบริษทั ทีม่ ตี อ ผูม สี ว นไดสว นเสียทุกภาคสวนของสังคม และธำรงรักษาไวซง่ึ วัฒนธรรมการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลทีด่ ี
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6. คูแ ขงทางการคา : บริษทั สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีเปนธรรมไมผกู ขาด และไมขดั
ตอกฎหมายและจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทีด่ ไี มทำลายชือ่ เสียงของคูแ ขงทางการคา รวมถึงไมแสวงหาขอมูล
ที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีไมสุจริต ตามคูมือจรรยาบรรณของบริษัท
7. สื่อมวลชน : การใหขอมูลขาวสารใดๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน ตองอยูบนพื้นฐานขอมูล
ทีเ่ ปนจริงถูกตอง และปฏิบตั ดิ ว ยความระมัดระวัง ตามคูม อื จรรยาบรรณของบริษทั โดยผูท ไ่ี มมหี นาทีเ่ กีย่ วของหรือไมไดรบั มอบหมาย ไมสามารถ
ใหขอมูลขาวสารหรือสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุมบริษัทไมวาในดานใด อันอาจสงผลกระทบตอ
ชื่อเสียงและดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม : บริษทั ตระหนักวาการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานนั้นมีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอม
ในการทำงานใหเปนไปอยางปลอดภัยทัง้ สำหรับพนักงาน ลูกคาตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วของบริษทั จึงไดจดั ทำนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอม ในการทำงานขึ้นตามแนวทางดังนี้
• ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และการักษาสภาพแวดลอมในการทำงานเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับ
ในการรวมมือกันปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน
• ดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับ และ
ขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
• กำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติ และแผนดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ตลอดจนมีการทบทวนประเมินและติดตามผลอยางตอเนือ่ งสม่ำเสมอพรอมทัง้ กำหนดใหมมี าตรการปองกันและควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจกอใหเกิด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
• สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิใหไดรับอันตรายตอชีวิตรางกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย
• ประชาสัมพันธสื่อสาร และเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานแก
บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่ เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทอยางเหมาะสม
9. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและกำหนดมาตรการเพือ่ ปองกันและบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
อยางมีระบบ
10. การเคารพดานสิทธิมนุษยชน : คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
รวมกัน สงเสริมการปฏิบัติตอทุกคนดวยความเคารพ เปนธรรม ใหเกียรติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมกัน รวมถึงเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไมเลือกปฏิบตั ดิ ว ยเหตุแหงเชือ้ ชาติ สัญชาติ ถิน่ กำเนิด ศาสนาเพศ อายุ สีผวิ ภาษา ความเชือ่
การศึกษา เผาพันธุ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเขารวมกลุมหรือสถานะทางสังคมอื่นใด
ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
11. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา : บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ โดยกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องทรัพยสิน ทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
12. การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดและปรับปรุงนโยบายการตอตาน
คอรรปั ชัน่ ของบริษทั ฯ ใหมคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ พรอมทัง้ กำหนด คูม อื มาตรการตอตานคอรรปั ชัน่ เพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั สิ ำหรับกรรมการ ผูบ ริหาร
และพนักงาน โดยมุงเนนการปองกันและการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม และไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบน
และการคอรรัปชั่นแกเจาหนาที่ หนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไดมาหรือคงไว ซึ่งขอไดเปรียบทางการแขงขัน พรอมทั้งแตงตั้งคณะ
ทำงานตอตานคอรรัปชั่น เพื่อประสานงานกับผูบริหาร และ ทุกหนวยงานในองคกร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ ขอกำหนด และแนวปฏิบัติตางๆ
ที่เกี่ยวของใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย และคูมือมาตรการตอตานคอรรัปชั่นใหแก
บุคคลภายนอกอีกดวย บริษัทฯ ไดรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ทั้งนี้บริษัทไดมีการแสดง
นโยบายฉบับนี้ไวในเว็บไซตของบริษัทที่ www.bwg.co.th
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13. การรับเรือ่ งรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต : บริษทั ไดจดั ทำนโยบายรับเรือ่ งรองเรียนและเบาะแส
การกระทำผิดและการทุจริต (Whistle-Blowing Policy) ขึน้ เพือ่ กำหนดแนวปฏิบตั ทิ โ่ี ปรงใสและเทีย่ งธรรมและกำหนดชองทางในการรายงาน
และสนับสนุนใหพนักงานทุกคนใหขอ มูลรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบริษทั ซึง่ เปนการปองปรามการกระทำผิด
และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองคกร และชวยใหสามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต รวมถึงเพื่อใหการ
คุม ครองพนักงานทีไ่ ดใหขอ มูลความรวมมือหรือความชวยเหลือใดๆ แกบริษทั อันเกีย่ วของกับการกระทำผิดและการทุจริต ไมใหถกู คุกคาม ขมขู
เปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไลออก หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียน
พนักงาน เจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ หรือบุคคลภายนอกทีพ่ บเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
หรือจากการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีฝ่ า ฝน หรือไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการ
กำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสอถึงการทุจริตทั้งนี้ บริษัทฯ สงเสริม
ใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผยตัวตนใหทราบ และใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการสอบสวนเปนผูพิจารณารับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียน การกระทำที่อาจทำใหเกิดความสงสัย
ไดวาเปนการใหสินบนและการคอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางออม ซึ่งผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะ
แจงเบาะแส หรือขอรองเรียน หรือหลักฐาน หรือขอมูลทีเ่ พียงพอตอการตรวจสอบ รวมถึงแจงชือ่ ทีอ่ ยู และหมายเลขโทรศัพททส่ี ามารถติดตอได
โดยผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
1. แจงผานชองทาง
อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ
audit@bwg.co.th
2. แจงผานชองทาง
สื่อออนไลนของบริษัทฯ
www.bwg.co.th
Facebook : BWG – Better World Green
Line ID : @bwgcenter
3. แจงผานทางโทรศัพท
02-012 7888 ตอ 211 (ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล)
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
ในกรณีทผ่ี แู จงเบาะแส หรือผูร อ งเรียน มีขอ รองเรียนทีเ่ กีย่ วของกับคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดยอยทุกคณะ และผูบ ริหารระดับสูง
ขอใหทานสงเรื่องรองเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
การดำเนินการของบริษัทเมื่อไดรับขอรองเรียน
1. เมือ่ ไดรบั การแจงเบาะแส ผูร บั ขอรองเรียนจะเปนผูด ำเนินการตรวจสอบ รวบรวมขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหบคุ คล
หรือหนวยงานที่ไววางใจหรือคณะกรรมการสอบสวนเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง
2. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีผูที่ถูกกลาวหาไดกระทำการ
ใหสนิ บนและคอรรปั ชัน่ จริง บริษทั ฯ จะใหสทิ ธิผถู กู กลาวหาไดรบั ทราบขอกลาวหาและใหสทิ ธิผถู กู กลาวหาพิสจู นตนเอง โดยการหาขอมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเห็นวาตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำตามที่ไดถูกกลาวหา
3. หากผูถูกกลาวหา ไดกระทำการใหสินบนและการคอรรัปชั่นจริง ตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ ไดกำหนดไว รวมถึงหากการกระทำดังกลาวนั้นผิดกฎหมาย จะตองไดรับโทษทางกฎหมายดวย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของ
บริษัทฯ คำตัดสินของประธานเจาหนาที่บริหารถือเปนที่สุด และรายงานแกคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตอไป
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4. ผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนจะตองกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบมีการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
โดยไมสจุ ริต หรือมีเจตนาในการกลัน่ แกลงใหผอู น่ื ไดรบั ความเสียหาย เสือ่ มเสียชือ่ เสียง ฯลฯ โดยบุคคลนัน้ เปนพนักงานของบริษทั ฯ ตองไดรบั
โทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว แตกรณีบุคคลนั้นเปนบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดี
กับบุคคลนั้นๆ ดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการรองเรียนเปนเรื่องที่สำคัญ เชน เปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณหรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแยง
นโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท เปนตน คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการ
รับเรื่อง หาขอมูลและตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรวมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่
เห็นสมควร
การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย
1. บริษทั ฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินยั แกพนักงานผูฝ า ฝนการปฏิบตั ติ ามนโยบายนีร้ วมถึงผูบ งั คับบัญชาโดยตรงทีเ่ พิกเฉย
ตอการกระทำผิดหรือรับทราบวามีการกระทำผิดแตไมดำเนินการจัดการ ใหถูกตอง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นออกจากงาน การไมไดรับรู
ถึงนโยบายฉบับนี้และ / หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฏิบัติตามได
2. ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจำหนายสินคา / ใหบริการ หรือผูรับเหมาใดๆ ของบริษัทฯ ที่ฝาฝนหลักเกณฑตาม
นโยบายฉบับนี้ หรือใหขอมูลที่ไมถูกตองเมื่อเจาหนาที่สอบสวนของบริษัทฯ ไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดตอนโยบายฉบับนี้
อาจถูกบอกเลิกสัญญาได
การแจงผลกับผูรองเรียน
บริษัทจะแจงความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ใหกับผูรองเรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท อีเมล หรือชองทางติดตออื่นๆ ไว อยางไรก็ตามในบางครั้ง ดวยเหตุผลความจำเปนในเรื่องขอมูลสวนบุคคล และรักษาความลับ
บริษัทอาจไมสามารถใหขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
การใหความคุมครองผูแจงเรื่องรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวของ
ผูแจงเรื่องรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางหรือการกระทำอื่นใดที่ไมเปนธรรมแกผูแจงเรื่องรองเรียน หรือผูแจง
เบาะแสดังกลาว สำหรับขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ งรองเรียน บริษทั ฯ จะเก็บรักษาเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไ มเกีย่ วของ เวนแตทจ่ี ำเปนตองเปดเผย
ตามขอกำหนดของกฎหมาย
บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น
เวนแตที่จำเปนตองเปดเผยตามขอกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝาฝน นำขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตาม
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แลวแตกรณี
การรักษาความลับ
1. ผูท เ่ี กีย่ วของในการรับรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ตองเก็บรักษาขอมูล ทีไ่ ดรบั มาไวเปนความลับ
ไมเปดเผยแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด เวนแตเปนการเปดเผยตามความจำเปนในการปฏิบัติงานเทานั้นหรือเปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. หามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปดเผยแกบคุ คลใด ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการหลีกเหลีย่ งการสรางความเสียหายตอชือ่ เสียง
ของบุคคลผูกถูกกลาวหาหากภายหลังพบวาเปนผูบริสุทธิ์ และเพื่อปองกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ในป 2563 บร�ษัทฯ ไมไดรับขอรองเร�ยนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิด หร�อการมีพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมแตอยางใด

รายงานประจำป 2563

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษทั ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลทีม่ คี วามถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทัว่ ถึงทัง้ ในรูปของรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทัว่ ไป
ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป (แบบ 56-2) และการประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจำป เปนตน เพือ่ ใหผลู งทุนและผูท เ่ี กีย่ วของไดรบั ทราบขอมูลอยางทัว่ ถึง นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษทั ทีไ่ ดรายงานตอ ตลาดหลักทรัพยฯ
ผูถือหุน และนักลงทุนแลว จะเผยแพร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวในเว็บไซตของบริษัท www.bwg.co.th ซึ่งนับเปนอีกชองทางหนึ่ง
ในการสื่อสารที่ทันตอเหตุการณและผูใชสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
ในการเปดเผยขอมูลสำคัญของบริษัทนอกจากเผยแพรตามเกณฑที่กำหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนัก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแลว จะเผยแพรไวในเว็ปไซตของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เชน รายงานประจำป
ขอมูลบริษัท ขาวประชาสัมพันธ เพื่อใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณเขาถึงโดยสะดวก และไดรับ
ประโยชนมากที่สุด
1. สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูล
ทางการเงินโดยเฉพาะในสวนของงบการเงินไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูชอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ
บัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั กอนเปดเผยแกผถู อื หุน โดยคณะกรรมการบริษทั
รายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของคระกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำปดวย
นอกจากนี้บริษัทไดเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงานประจำป (แบบ56-2) เปนตน
2. บริษัทฯ นำสงรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายป ในป 2563 ไดภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญในการจัดทำงบการเงินใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ บริษัทฯ เครงครัดในการนำสงงบการเงินและรายงานทางการเงินใหทัน
ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกำหนดไวเปนอยางยิง่ งบการเงินของบริษทั ฯ ไดรบั การรับรองโดยไมมเี งือ่ นไขจากผูส อบบัญชี ไมเคยมีประวัตถิ กู สำนักงาน
ก.ล.ต. สั่งใหแกไขงบการเงิน และ ไมเคยนำสงรายงานทางการเงินลาชา
3. บริษทั ฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะหเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ตลอดจนปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุหรือมีผลตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และนำสงตอสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมกับการนำสงงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพือ่ ใหผลู งทุนไดรบั ทราบขอมูลและเขาใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดำเนิน
งานของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น
4. บริษทั ฯ ไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูก บั รายงานของ ผูส อบบัญชี
ไวในรายงานประจำป
5. บริษทั เปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอืน่ ทีผ่ สู อบบัญชีใหบริการไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
และรายงานประจำป ในป 2563 บริษทั ฯ ไดใหผสู อบบัญชีจากบริษทั กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ มีความรูค วามชำนาญ
ในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ และไดรบั ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษทั ฯ ไดรบั การรับรองโดยไมมเี งือ่ นไข และถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
กอนเปดเผยตอผูถือหุน โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังนี้
5.1. บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด
รวมเปนจำนวน 4,685,000 บาท ประกอบดวย
• บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,290,000 บาท
• บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
จำนวน 475,000 บาท
• บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด จำนวน 380,000 บาท
• บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด(มหาชน) และบริษัทยอย จำนวน 2,160,000 บาท
• บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด
จำนวน 160,000 บาท
• บริษัท เบตเตอร มี จำกัด
จำนวน 220,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีที่ไดรับการคัดเลือกมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียใดๆ
กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
5.2. คาบริการอื่น ๆ --ไมมี--
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6. บริษทั มีการเปดเผยบทบาทหนาที่ ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยจำนวนครัง้ ของการประชุม และ
จำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแตละทานเขาประชุมในป 2563 รวมถึงการฝกอบรมและการพัฒนาความรูด า นวิชาชีพอยางตอเนือ่ งของคณะกรรมการ
และเปดเผยการจายคาตอบแทนกรรมการทีเ่ ปนไปตามมติ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และผูบ ริหารระดับสูงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
และรายงานประจำป (แบบ 56-2)
7. บริษทั ฯ เปดเผยประวัตขิ องกรรมการทุกทานไวใน รายงานประจำป (แบบ 56-1) และ บนเว็บไซตของบริษทั ฯ โดยระบุ
ชือ่ -นามสกุล อายุ ตำแหนง ประวัตกิ ารศึกษา การฝกอบรม ประสบการณการทำงาน จำนวนและสัดสวนการถือหุน ในบริษทั ฯ การดำรง
ตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ โดยแยกอยางชัดเจนออกเปนหัวขอบริษทั จดทะเบียนและบริษทั อืน่ วันเดือนปทไ่ี ดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการ ตลอดจน
ระบุความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
8. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ
จายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ในป 2563 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 โดยยังคงเปนอัตราเดิมตามที่ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ไดเคยมีมติอนุมัติไว ซึ่งอัตราคาตอบแทนดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป 2551 แลว
ในการนี้ บริษทั ฯ ไดเปดเผยจำนวนเงินและประเภทของคาตอบแทนทีก่ รรมการแตละคนไดรบั จากบริษทั ฯ เปนรายบุคคล
ไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และไดนำขึ้นเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ
9. ในป 2563 บริษัทฯ จายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ใหจายคาตอบแทนโดย
สะทอนภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ ริหารระดับสูงแตละคน และเปนอัตราทีเ่ หมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
และ ไดเปดเผยขอมูลการจายคาตอบแทนโดยละเอียดทัง้ รูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินคาตอบแทน ไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1
10. บริษทั ฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงตองสงสำเนารายงานการถือหลักทรัพยของบริษทั ฯ หากมี
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59) ใหแกบริษัทฯ ภายในชวงเวลาเดียวกันกับการนำสงตอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหบริษัทฯ เก็บไว
เปนหลักฐาน และรายงานตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เปนประจำโดยกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงจะตองแจงตอเลขานุการบริษทั เปนการ
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ กอนวันทีจ่ ะเขาทำรายการซือ้ ขายหลักทรัพย
11. ขอมูลตางๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ดเปดเผยแกสาธารณชน ผูถ อื หุน และนักลงทุนตามเกณฑทก่ี ำหนดผานทางชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทั ยังมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศทีส่ ำคัญของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผานทางเว็ปไซตของบริษทั
รวมทัง้ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั อยางสม่ำเสมอ ไดแก
- วิสยั ทัศนและพันธกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- รายชือ่ คณะกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั
- งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษทั
- รายงานประจำป (แบบ56-2) ทีส่ ามารถดาวนโหลด
- โครงสรางการถือหุน และโครงสรางองคกร
- หนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน และเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ รายงานการประชุมผูถ อื หุน
- ขอบังคับบริษทั และหนังสือรับรองบริษทั
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายตอตานการทุจริต และนโยบาย
ดานอืน่ ๆ ของบริษทั
- ขอมูลติดตอนักลงทุนสัมพันธ เปนตน
12. บริษทั ฯ ตระหนักดีวา ขอมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับงบการเงินและทีไ่ มใชการเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ของผูล งทุนและผูม สี ว นไดเสียของบริษทั ฯ ซึง่ ฝายจัดการไดใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลทีค่ รบถวนตรงตอความเปนจริง เชือ่ ถือไดสม่ำเสมอ
ทันเวลา และเปนไปตามเกณฑทส่ี ำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด บริษทั ฯ จึงไดมอบหมายใหเลขานุการบริษทั และฝายนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท 0-2012-7888 ตอ 533 และ 344 เพื่อเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสำคัญตอผูลงทุน และกำกับดูแลกระบวนการรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนขอมูลสำคัญทีม่ ผี ลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษทั ฯ เชน งบการเงิน การนำเสนอผลการดำเนินงาน สารสนเทศตางๆ
ทีเ่ ปดเผยตอสาธารณชนผานระบบของตลาดหลักทรัพย (www.setlink.set.or.th) ตอผูล งทุน เพือ่ ใหไดรบั ทราบขอมูลอยางสม่ำเสมอและครบถวน
ตามความเปนจริง บริษทั ฯ ไดนำเสนอผลการดำเนินงานและการแจงสารสนเทศของบริษทั ฯ ตอนักลงทุน ผูถ อื หุน และผูท เ่ี กีย่ วของ ทัง้ ทางตรง
และทางออม สรุปไดดงั นี้

รายงานประจำป 2563

• ทางตรง : บริษัทฯ มีการนำเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และ พนักงานอยางสม่ำเสมอใน
รูปแบบของการเขารวมประชุม การเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทฯ (Company Visit) การเขาพบผูบริหาร เพื่อสอบถามขอมูลความคืบหนา
การดำเนินงานของบริษัทฯ
• ทางออม : บริษทั ฯ มีการใหขอ มูลตางๆ เกีย่ วกับบริษทั ฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงินรวมถึงรายงานสารสนเทศตางๆ
ที่บริษัทฯ แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(www.set.or.th) หรือ (www.bwg.co.th) ในหนานักลงทุนสัมพันธ ซึ่งจะมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทัง้ นีผ้ สู นใจสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ เพิม่ เติมไดท่ี บริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท 0-2012-7888 ตอ 533 และ 344

ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดมีการจัดสงรายงานทางการเง�นทั้งรายไตรมาส และรายปภายในระยะเวลา
และเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
และไมไดรับแจงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหมีการแกไขงบการเง�นที่จัดทำข�้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการไดรบั การแตงตัง้ จากผูถ อื หุน มีบทบาทหนาทีใ่ นการกำกับดูแลกิจการในฐานะเปนตัวแทนของผูถ อื หุน ทีเ่ ขามาดูแลการดำเนิน
งานเพือ่ ใหเกิดความเชือ่ มัน่ วา กิจกรรมตางๆ ของบริษทั ฯ ดำเนินไปในลักษณะทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ซึง่ ตองมีความเปนอิสระ
จากผูบ ริหารของบริษทั ฯ โดยมีการแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ และผูบ ริหารทีช่ ดั เจน ผานกำหนดบทบาท หนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ (สามารถดูรายละเอียด
ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ ไดที่ “โครงสรางการจัดการ” )
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 9 ทาน ซึง่ เปนผูท รงคุณวุฒิ มีความรู ประสบการณ
หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภท
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่มิใชผูบริหารมีประสบการณในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวย
(1) กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร (Executive Directors) 3 ทาน
(2) กรรมการทีม่ ใิ ชผบู ริหาร (Non-Executive Directors) 6 ทาน โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 3 ทาน หรือคิดเปน
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
บริษทั ฯ ไดเปดเผยโครงสรางคณะกรรมการ อำนาจหนาที่ หลักเกณฑในการสรรหา ขอมูลสำคัญของกรรมการแตละทาน เชน ชือ่ -นามสกุล
ตำแหนง วันเดือนปทไ่ี ดรบั แตงตัง้ เขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตลอดจนประวัตขิ องกรรมการแตละทาน ไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1
ตลอดจนเว็บไซตของบริษัทฯที่ www.bwg.co.th
2. คณะกรรมการมีความหลากหลาย โดยมีทักษะสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท ฯ ผานการจัดทำตาราง
ความรูค วามชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในดานประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ โดยไมไดจำกัดความแตกตางอืน่ ใด
รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร”
3. กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน
4. บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เปนผูหญิง จำนวน 1 คน
5. ไมมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทานใดเปนหรือเคยเปนพนักงานหรือหุนสวน ของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทฯ ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา
6. ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิใชบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการนั้นเปนไป
ตามกฎหมาย สวนอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไวอยางชัดเจน และเปดเผยอำนาจหนาที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ซึ่งได เผยแพรไวบน
เว็บไซตของบริษัทฯ
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7. บริษทั ฯ กำหนดสายงานองคกรใหฝา ยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะเปนผูพิจารณาใหคุณใหโทษตอหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดเปดเผยชือ่ และประวัตขิ องหัวหนาฝายตรวจสอบภายในไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ซึง่ ไดเผยแพรไวบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหนาที่ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ
และปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงาน ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั ไดผา น
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ ไดเปดเผยหนาทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณทำงาน ตลอดจนการผานการอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัทไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1 ซึ่งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ
9. คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการตางๆ เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง และเสนอเรือ่ งใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแตละชุดมีขอบเขตอำนาจหนาที่ตามที่ไดกำหนดไวในอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
แตละชุด (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ไดที่ “โครงสรางการจัดการ”
ไดแก
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG&CSR)
• คณะกรรมการบริหาร
การแบงแยกอำนาจหนาที่
บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจน ดังนี้
1. การแบงแยกหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และฝายบริหาร คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีก่ ำกับดูแลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผูถือหุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ใน
การกำกับดูแล กรรมการจะตองใชดุลยพินิจในการตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออยางมีเหตุผลวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษทั ฯ และผูถ อื หุน ฝายบริหาร มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการนำกลยุทธ วัตถุประสงคของบริษทั ฯ ไปปฏิบตั ใิ หประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหาร
จัดการงานประวันจำวันธุรกิจของบริษัทฯ
2. การแบงแยกตำแหนงประธานกรรมการบริษทั และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ประธานกรรมการบริษทั และประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร ตองเปนผูท ม่ี คี วามรูค วามสามารถ มีประสบการณ และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม ไมเปนบุคคลเดียวกัน เพือ่ ใหมกี ารถวงดุลอำนาจ
โดยแยกหนาที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
ประธานกรรมการบริษทั ตองเปนกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร เปนผูน ำของคณะกรรมการ และทำหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท และประชุมผูถือหุน
ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนหัวหนาและผูนำคณะผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ
บริษทั ตามทิศทาง กลยุทธ และงบประมาณทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหสำเร็จบรรลุเปาหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหนาทีภ่ ายใต
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท
1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรบั เลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษทั ฯ ไมไดมี
ขอหามการแตงตัง้ กรรมการทีพ่ น จากตำแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม รวมทัง้ ไมมขี อ หามเกีย่ วกับเรือ่ งอายุของกรรมการ แตคำนึง
ถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบริษทั ซึง่ ในการประชุมสามัญประจำปทกุ คราว กรรมการ
ตองพนจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนงและกรรมการ
ที่พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดำรงตำแหนงตอได
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3. กรณีทต่ี ำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมีมติดว ยคะแนนเสียง
ไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการทีเ่ หลืออยูเ ลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เขามาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ปแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
แตหากคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นมีความจำเปนตองขอใหกรรมการอิสระทีด่ ำรงตำแหนงติดตอกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป
ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระออกไปไดอีก
แผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรือ่ งทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึงไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
และรายงานตรงตอประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (CEO) ของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑทก่ี ำหนด รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวเปนประจำทุกป
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการใหความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ ไดอยางเต็มที่ จึงกำหนดเปนนโยบายในการจำกัดจำนวนบริษทั ทีก่ รรมการและผูบ ริหารจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
โดยกรรมการและผูบริหารจะสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 แหง ปจจุบันไมมีกรรมการที่ดำรงตำแหนง
กรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑที่กำหนดไว
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น BWG ในฐานะผูถือหุน ไดสงผูแทนเพื่อเขาไปมีสวนรวมในการทำหนาที่
ดูแลผลประโยชน ตลอดจนประสานงานในการรวมมิทำธุรกิจระหวางทางบริษัทยอย โดยผูแทน BWG จะตองเปนผูทีไดรับความเห็นชอบจาก
ฝายบริหารของบริษัท หรือผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย แลวแตกรณีซึ่งกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งเปนผูแทนนั้น ประกอบดวยบุคคลจากคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเขาใจในธุรกิจ สามารถ
ใหแนวทางบริหารที่เปนประโยชนตอบริษัทได
ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
คณะกรรมการมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ รวมทั้งเปาหมายและแผนธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไดมี
การทบทวนนโยบายตางๆ วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแผนธุรกิจเปนประจำทุกป นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จ
การดำเนินการขององคกรในแตละดาน ทัง้ ดานการสรางความเติบโต และการเงิน รวมทัง้ การจัดใหมรี ะบบงานทีส่ ำคัญไดแก ระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และไดติดตามผลการดำเนินงานของฝายบริหาร โดยกำหนดใหกรรมการผูจัดการนำเสนอรายงาน
เปนประจำทุกไตรมาส เพื่อสอบทานใหการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกลาวเปนประจำ นอกจากนีภ้ ายหลังจากทีห่ นุ สามัญของบริษทั ฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษทั ฯ จะถือ
ปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนด โดยจะเปดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไวในรายงานประจำป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
และเผยแพรไวใน www.bwg.co.th

115

116

Annual Report 2020

นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม และเพื่อใหการดำเนินการทางธุรกิจ
ที่อาจมีความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น ไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดจัดทำนโยบายตอตานการใหสินบนและ
การคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษรขึ้น โดยกำหนดใหบริษัทฯ และบริษัทยอยปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
เพือ่ มุง มัน่ ทีจ่ ะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองคกรโดยยึดมัน่ วา “คอรรปั ชัน่ เปนสิง่ ทีย่ อมรับไมไดในการทำธุรกรรมทัง้ กับภาครัฐและภาคเอกชน”
ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรไวใน www.bwg.co.th
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
1. บริษทั ฯ มีนโยบายตอตานการใหสนิ บนและการคอรรปั ชัน่ อยางสิน้ เชิง และถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วของ
กับการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นในประเทศไทย
2. บริษัทฯ จะไมเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนและการคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม และมุงมั่นที่จะนำระบบ
ที่มีประสิทธิผลมาใชในการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
3. กรรมการบริษทั ฯ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายการตอตานการใหสนิ บนและการคอรรปั ชัน่
และจรรยาบรรณ โดยไมเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชั่น การให / รับสินบน แกเจาหนาที่ของรัฐและเอกชน เชน บุคลากรของบริษัทตางๆ
ที่มีธุรกรรมรวมกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน
4. พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของตองแจงตอผูบังคับบัญชา
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
5. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
และระเบียบ รวมทั้งคูมือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นตอไป
6. การคอรรปั ชัน่ เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะตองไดรบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
7. บริษทั ฯ จะใหความเปนธรรม และคุม ครองพนักงานทีแ่ จง หรือใหความรวมมือในการรายงานเรือ่ งคอรรปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับบริษัทฯ
8. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจแก กรรมการบริษัท
ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้
9. บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทำธุรกรรมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนขอกำหนดในการดำเนินการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมการไดจัดใหมีจรรยาบรรณเพื่อเปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ดวยความซือ่ สัตย สุจริต และเทีย่ งธรรมทัง้ การปฏิบตั ติ อ บริษทั ฯ ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม สาธารณชน
และสังคม รวมทัง้ การกำหนดระบบติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกลาวเปนประจำ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไดจดั อบรมชีแ้ จงพนักงานเพือ่ ใหไดรบั ทราบ
เรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางตอเนื่อง กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อยางเครงครัด ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองและสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหเปนการสงเสริมใหพนักงานไดปฏิบัติตาม บริษัทฯ ไดเผยแพรจรรยาบรรณไวใน www.bwg.co.th
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในเพียงพอและหมาะสมในทุกระดับของการปฏิบตั งิ าน โดยไดกำหนดหนาที่
ความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการของผูบริหารและพนักงานที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน มีการแบงแยกอำนาจอยางเหมาะสม
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเปนไปเพื่อประโยชนอยางแทจริง รวมทั้งจัด
ใหมีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกตองและทันเวลา โดยบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหนาที่ในการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

รายงานประจำป 2563

บริษัทกำหนดใหมีสวนตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทใหดำเนินไป
ในแนวทางที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท ควบคุมระบบภายในและตรวจสอบ
รายการทีส่ ำคัญอยางสม่ำเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำใหสว นตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ
สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทไดมอบหมายให นางสาวศิริพร เสือสกุล เปนผูรับผิดชอบงานดานระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในดังนี้
นางสาวศิริพร เสือสกุล
ตำแหนง ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน อายุ 44 ป
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• ผูสอบบัญชี และผูสอบบัญชีภาษีอากร
• ผานการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG23/2015) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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 การบริหารความเสีย่ ง การกำกับดูแล การปฏิบตั งิ าน และระบบ
สารสนเทศขององคกร รวมถึงจรรยาบรรณสำหรับผูบริหารและพนักงานขององคกร
2. ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน
3. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนโอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพขององคกรในการ
บริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองคกร
4. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร และประเด็นสำคัญที่พบเกี่ยวกับ
กระบวนการควบคุม
5. ใหคำปรึกษาแกผูบริหาร เพื่อใหการดำเนินงานมีการกำกับดูแลที่ดีการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารงาน ผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบประจำป และความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่จำเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
7. ประสานงาน ติดตามผล ดูแลการควบคุม การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ
สภาพแวดลอม และตรวจสอบการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และแผนงาน
8. ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพื่อใหสามารถเขาใจแผนงาน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน
รวมกันตอองคกร
9. กำหนดแนวทางเกีย่ วกับการดำรงและพัฒนาความรูค วามสามารถของผูต รวจสอบภายในเปนลายลักษณอกั ษร และติดตาม
ผลการดำเนินการอยางตอเนื่อง
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่
ฝายบริหารรองขอ
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การแตงตั้งและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพ จิ ารณาคัดเลือก เสนอแตงตัง้ และถอดถอนบุคคลซึง่ มีความเปนอิสระ เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุม ผูถือหุนเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวาบริษทั กรินทรออดิท จำกัด มีความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระและเปนกลางมีประสบการณในงานสอบบัญชี มีความ
ตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เปนอยางดีในป 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือไดอนุมัติคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมเปนจำนวน 4,685,000 บาท ประกอบดวย
• คาสอบบัญชีบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,290,000 บาท
• คาสอบบัญชีบริษัทยอย
• บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด จำนวน 475,000 บาท
• บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จำกัด จำนวน 380,000 บาท
• บริษทั เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด(มหาชน)และบริษทั ยอย จำนวน 2,160,000 บาท
• บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด จำนวน 160,000 บาท
• บริษัท เบตเตอร มี จำกัด จำนวน 220,000 บาท
• บริการอื่นๆ --ไมมี-ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีที่ไดรับการคัดเลือกมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียใดๆ
กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได โดยฝายบริหารจะมีการเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงานจริงกับเปาหมายที่กำหนดไวเปนประจำโดยมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะหปจจัยที่เปน
สาเหตุ และกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ำเสมอและรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายเกีย่ วกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการทีว่ า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะตองทำเพือ่ ผลประโยชนสงู สุดของบริษทั เทานัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระทำทีก่ อ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนด
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัท ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการ
ดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
จะตองนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ
เพือ่ นำเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และหรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน (แลวแตกรณี) ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รายงานประจำป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ดวย
การควบคุมการทุจริต
คณะกรรมการเห็นวา การทุจริตเปนความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร จึงไดกำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้
1. มาตรการปองกัน ไดแกการจัดผังองคกรใหเหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ การจัดใหมจี รรยาบรรณทีเ่ ปน
ลายลักษณอักษร และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการประเมินผลการควบคุมภายในของ
แตละหนวยงาน
2. การดำเนินการตรวจสอบ ไดแกการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาในแตละระดับมีหนาที่ในการปองกันและตรวจสอบ
การทุจริตและขอผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีหนวยงานตรวจสอบภายในทีเ่ ปนอิสระจากผูบ ริหารระดับสูงชวยตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
กฏระเบียบและการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงตางๆ
3. การใหความเปนธรรม โดยการสอบสวนทุจริต เพื่อความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา และกำหนดความคุมครองอยาง
เหมาะสมกับผูแจงเบาะแส

รายงานประจำป 2563

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏตอสาธารณชนในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป และรายงานประจำป โดยการจัดทำงบการเงินดังกลาว
จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลือกนโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ยางสม่ำเสมอ และใชดลุ ยพินจิ อยางระมัดระวัง และประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมี
การดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวยกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารและเปนอิสระอยางเพียงพอ
เปนผูด แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง เปนผูดูแลรับผิดชอบพิจารณาความเสี่ยงในระบบงานตางๆ ของบริษัทฯ
การปองกันการนำขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร
บริษัทใหความสำคัญเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคูมือ
จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ไมใหใชขอมูลภายในที่ตนลวงรูและอาจหาผลประโยชนจากขอมูลนั้นกอนที่ขอมูลจะ
เปดเผยแกสาธารณชนเปนการทัว่ ไป โดยไดกำหนดเปนนโยบายการปองกันการใชขอ มูลภายในและแนวปฏิบตั สิ ำหรับกรรมการ ผูบ ริหาร และ
พนักงานเกีย่ วกับการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ หลักทรัพยของบริษทั เพือ่ ใชเปนมาตรการปองกันการใชขอ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับขอมูลของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรหรือ
บุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ดังนี้
1. เมื่อจะมีการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองแจง
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการกอนวันทีจ่ ะทำรายการ โดยตองจัดทำแบบฟอรม “แบบแจงการไดมา/จำหนายไปซึง่ หลักทรัพยลว งหนา (Pre-59
Form) และสงใหหนวยงานเลขานุการบริษัทเก็บไวเปนหลักฐานกอนทำรายการดังกลาว และจะมีการสรุปรายงานการทำแบบ Pre-59 เพื่อ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกป จากนั้นเมื่อมีการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทแลวจะตองจัดทำ
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของบริษทั (แบบ 59) ทางอิเล็กทรอนิกส และแจงตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต
วันทำรายการเพื่อให ก.ล.ต. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวผานทางเว็บไซตของ ก.ล.ต. ทำใหผูลงทุนสามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหว การถือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในตำแหนงหรือฐานะที่อาจลวงรูขอมูลภายในของบริษัทและอาจหาผลประโยชน
จากขอมูลนั้นกอนที่ขอมูลจะเปดเผยเปนการทั่วไป
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เขาถึงหรือครอบครองขอมูลภายในจะถูกแจงเตือนใหงดทำรายการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทในชวงกอนเผยแพรงบการเงินตามเวลาที่กำหนดโดยบริษัทไดจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่สามารถเขาถึงหรือ
ครอบครองขอมูลภายใน (Insider List) ซึง่ ไดแก กรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลทีม่ โี อกาสลวงรูข อ มูลภายในและอาจหาผลประโยชน
จากขอมูลนั้นกอนที่ขอมูลจะเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งผูที่เขาหลักเกณฑดังกลาวจะถูกหามทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยของ
บริษัทในชวงที่มีขอมูลภายในหรือขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยรวมถึงในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนการเปดเผยขอมูล
งบการเงินของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ และ 1 วันหลังจากการเปดเผยขอมูล
3. หามมิใหมีการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแสวงหา
ผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูเกี่ยวของในทางมิชอบซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนรายอื่น
4. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. บริษทั ฯ กำหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝาฝนนำขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสว นตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต การตักเตือน
เปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชัว่ คราวโดยไมไดรบั คาจาง หรือใหออกจากงานซึง่ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความรายแรง
ของความผิดนั้นๆ

ทั้งนี้ในป 2563 ที่ผานมา ไมปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ กรรมการบร�หาร ผูบร�หารระดับสูง
และพนักงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในแตอยางใด

119

120

Annual Report 2020

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จากการทีส่ ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยไดรณรงคและสงเสริมใหบริษทั จดทะเบียนตระหนักถึงประโยชนของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นและใหความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มาโดยตลอด ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate
Governance Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. แลว และไดนำหลักการดังกลาว ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ป 2555 ของตลาดหลักทรัพย มาปรับใชตามความเหมาะสมกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ เพือ่ ใหกจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว มีความนาเชือ่ ถือ
สำหรับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียตางๆ ตลอดจนสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกลาว ยกเวนบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม
สามารถนำมาปฏิบัติได ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หลักเกณฑที่ยังไมปฏิบัติ
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ

บริษัทไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนงคณะกรรมการ
อิสระไวใหดำรงตำแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ หรือ
ไมเกิน 9 ป แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา แตหาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นมีความจำเปนตองขอให
กรรมการอิสระ ทีด่ ำรงตำแหนงติดตอกันมาครบ 3 วาระ
หรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป ก็ใหอำนาจคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการ
อิสระออกไปไดอีก
คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ
มากกวา 50%

แนวปฏิบัติในปจจ�บัน และเหตุผลความจำเปน
นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการบริษทั เปนกรรมการทีม่ ใิ ชผบู ริหาร และมีคณ
ุ สมบัติ
เชนเดียวกับกรรมการอิสระรวมถึง เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบแลว คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา ประธานคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่และใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ
นอกจากนี้ในระหวางการประชุมประธานกรรมการไดสงเสริมและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคน
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางเต็มที่ กอนการพิจารณาตัดสินใจลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยไมมีการ
ครอบงำหรือชี้นำในระหวางการอภิปรายจากประธานกรรมการแตอยางใด
บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหนงเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เปนธุรกิจเฉพาะ
จึงตองการกรรมการอิสระที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเขาใจในธุรกิจของ
บริษทั อยางถองแท ซึง่ ตองใชเวลายาวนานในการเรียนรูแ ละทำความเขาใจ และถึงแมวา กรรมการอิสระ
ของบริษัทจะดำรงตำแหนงเกิน 9 ป แตดวยคุณวุฒิและเกียรติภูมิ ของกรรมการอิสระแตละทาน
สงผลใหกรรมการอิสระทุกทานยังคงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี
บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ หมด 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการทีเ่ ปนอิสระ 3 ทาน กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
3 ทาน และกรรมการทีม่ ใิ ชผบู ริหาร จำนวน 3 ทาน ซึง่ กรรมการทีม่ ใิ ชผบู ริหาร มีคณ
ุ สมบัตเิ ชนเดียว
กับกรรมการอิสระ รวมถึงเมือ่ พิจารณาคุณสมบัตใิ นดานอืน่ ๆ ประกอบแลว คณะกรรมการบริษทั เห็นวา
กรรมการที่มิใชผูบริหารสามารถปฏิบัติหนาที่และใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ
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รายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ป 2563
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมขึน้ เพือ่ ดูแลการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยัง่ ยืน
และการดำเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ซึ่ง ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบดวยกรรมการ
จำนวน 4 ทาน ดังนี้
1. นายอัครวิทย ขันธแกว
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
3. นางนารถฤดี

ธรรมวัน

4. นายสุวัฒน

เหลืองวิริยะ

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม (กรรมการอิสระ)
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม (กรรมการอิสระ)
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

ในรอบป 2563 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม ไดปฏิบตั ติ ามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและขัน้ ตอนการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั
ใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั กิ ำกับดูแลกิจการทีด่ ี สำหรับบริษทั จดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึง่ ออกโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหบรรลุ
วัตถุประสงค เพื่อสรางผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และนำไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน
2. พิจารณาและใหความเห็นชอบการดำเนินงานดานนโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน ดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมของบริษทั โดยมุง เนนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน
และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทำประโยชนเพื่อสังคม ผานโครงการตางๆ อาทิ
• BETTER GROUP รวมแบงปน รวมสรางชุมชน
• BWG สนับสนุนกีฬาสิ่งแวดลอม (ENVI Game)
• BWG สานตอโครงการปที่ 8 เพื่อผูสูงอายุ และผูพิการ
• BWG สงนองถึงฝน ปที่ 13
• BWG มอบความรูผานวิทยุชุมชน ชวง COVID-19
• BETTER GROUP สุขใจ รวมใจบริจาคโลหิต
• BETTER GROUP มอบอุปกรณกีฬา
• BETTER GROUP อาสาทำดี แตมสี เติมฝน ป 3
• โครงการฟนฟูลำหวยคลิตี้ จากการปนเปอนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
• โครงการคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
• โครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA)
• เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
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3. กำกับดูแลและสนับสนุนการขับเคลื่อน “ เปาหมายความยั่งยืน ในป 2563 ” ตามทิศทางกลยุทธความรับผิดชอบ
ตอสังคมสูความยั่งยืน และสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) ใหบรรลุตามเปาหมาย
ดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจและเจตนารมณอนั แนวแนในการผลักดันการปฏิบตั งิ านตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี สมอมา เปนผลใหบริษทั ไดรบั
ผลการประเมินในป 2563 ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากการประเมินภายใตกรอบบทบาทกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ภายใตหลักเกณฑ
ASEAN Corporate Governance Scorecard ( ASEAN CG Scorecard) ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งไดรับรางวัล “CSR-DIW
Continuous Award 2020” ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน
จากการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดมุงมั่นใน
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ สงเสริมการจัดการดานความยัง่ ยืน และการตอตานการทุจริต ซึง่ เปนแรงผลักดันทีส่ ำคัญ
ในการบรรลุความเปนเลิศดานการดำเนินงานที่โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได อีกทั้ง ยังมุงเนนการสรางภูมิคุมกันใหแกสิ่งแวดลอมและ
สังคม เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจควบคูไปกับภูมิคุมกันที่ดีของสิ่งแวดลอมและสังคม ใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(นายอัครวิทย ขันธแกว)
ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

รายงานประจำป 2563

รายงานคณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยบุคคลผูท รงคุณวุฒิ โดยเปนกรรมการอิสระ
2 ทาน ซึ่งทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ ปจจุบันคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นพ.ดร.วิชาญ
ดร.ธรรมนูญ
ดร.บุญญาบารมี
นายสุวัฒน
นายสุทัศน

วิทยาศัย
อานันโทไทย
สวางวงศ
เหลืองวิริยะ
บุณยอุดมศาสตร

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบป 2563 ทีผ่ า นมา คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท อันสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเปนจำนวน 2 ครั้ง
โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมครบองคประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งองคกร และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใหการกำกับ
ดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน
2. การกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ งขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) ใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับแผนกลยุทธและการดำเนินงานของบริษทั โดยเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นดาน "ESG" (สิง่ แวดลอม
(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)) ทีเ่ ปนพืน้ ฐานสำคัญในการขับเคลือ่ นองคกรไปสูค วามสำเร็จตามเปาหมาย
อยางยั่งยืน
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง สรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองคกร เพื่อให
มัน่ ใจวา การบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทุกประเด็นทีส่ ำคัญและอยูใ นระดับทีย่ อมรับได ทัง้ นี้ ไดมกี ารสนับสนุนใหผปู ฏิบตั แิ ละหนวยงานทีเ่ ปน
เจาของความเสี่ยงในแตละระดับไดมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อกำหนดกลยุทธแผนงานการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกัน
อยางสม่ำเสมอ
4. พิจารณา วิเคราะห ประเมิน ปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในป 2563 โดยกำหนดใหสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ และเปาหมายองคกร รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งไดใหความสำคัญเกีย่ วกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม ซึง่ ในปน้ี ไดมงุ เนนทีจ่ ะเตรียมการและ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบตอการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 อยางรอบคอบและเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงและรักษา
ซึ่งความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม รวมถึง ผูมีสวนไดเสียทุกฝายในการดำเนินงาน เพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ ขับเคลื่อนไป
ดวยความมั่นคงและยั่งยืนตอไป

( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนขึน้ เพือ่ ทำหนาทีส่ รรหา คัดเลือก เสนอบุคคลทีม่ คี วามรู
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงกรรมการ รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจายคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆ ซึ่ง ณ ปจจุบัน คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1. ดร.ธรรมนูญ
2. ดร.บุญญาบารมี
3. นายอัครวิทย
4. นายสุทัศน

อานันโทไทย
สวางวงศ
ขันธแกว
บุณยอุดมศาสตร

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน(กรรมการอิสระ)
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

ในป 2563 คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมจำนวน 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบอยางตอเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ
ซึ่งไดพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. กำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2563 ในการพิจารณาคาตอบแทน โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานและหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และขนาดของธุรกิจ รวมทัง้ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคาตอบแทนของบริษทั
ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อกลั่นกรองเรื่องตางๆ ตามบทบาทหนาที่
ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งจัดใหมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลตามรูปแบบการประเมินที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด
เพื่อทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมา ตลอดจนเสริมสรางความสมดุลดานความคิด ดานคุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพดาน
การตัดสินใจของคณะกรรมการ
4. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ใหการปฏิบตั ิ
งานในตำแหนงนั้นตอเนื่องเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตำแหนงแทน
ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไดปฏิบตั หิ นาทีภ่ ายใตขอบเขตอำนาจหนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสำคัญ

( ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย )
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รายงานประจำป 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจากการแตงตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน
3 ทาน โดยมี
1. ดร.ธรรมนูญ
2. ดร.บุญญาบารมี
3. นางนารถฤดี

อานันโทไทย
สวางวงศ
ธรรมวัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรทีอ่ นุมตั โิ ดยกรรมการบริษทั ซึง่ มีหนาทีห่ ลักในการสอบทาน
ความถูกตองของรายงานการเงิน สอบทานความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทาน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝายตรวจสอบภายในและผูส อบบัญชี
ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน เขารวมการประชุม
ครบทุกครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหนาที่ได ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำป 2563 รวมถึงการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั
ซึ่งไดผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ตลอดจนไดหารือรวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
การประมาณการ และการใชดุลยพินิจตางๆ เพื่อใชในการจัดทำงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีผูบริหารของบริษัท เขารวม 1 ครั้ง เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณและขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดอยางอิสระ และสามารถ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันไดอยางเต็มที่ ซึ่งระหวางการสอบทานและการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไมมีการรายงานวาพบการทุจริตหรือ
การฝาฝนกฎหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
2. สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุม
ภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกรอบการควบคุมภายใน COSO – Internal Control Integrated
Framework ซึ่งจัดทำโดยฝายบริหาร รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพื่อให
การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถใหผลตอบแทนตอผูมีสวนไดเสียทั้งหลายอยางยั่งยืน ตลอดจนฝายบริหาร

มีการเปดเผยขอมูลจรรยาบรรณธุรกิจใน website บริษทั ซึง่ สามารถดูไดท่ี www.bwg.co.th
โดยมุง หวังใหคคู า ของบริษทั นำจรรยาบรรณธุรกิจ

ดังกลาวไปปรับใชเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทตอไป
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ งรวมถึงมาตรการตางๆ ในการจัดการกับความเสีย่ งสำคัญตางๆ ทัง้ นี้ บริษทั ไดเปดเผย
ความเสี่ยงสำคัญตางๆ ไวภายในหัวขอการบริหารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงในรายงานประจำป 2563
4. สอบทานความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตร งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำป และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงพิจารณาผลการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในทีป่ ระเมินโดยฝายตรวจสอบภายใน โดยมุง เนนใหตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนจุดควบคุมทีส่ ำคัญในเชิงปองกัน
รวมถึง การตรวจสอบดานการปองกันการทุจริต การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ ใหคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในทุกรูปแบบ โดยทางบริษทั ฯ ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกจากโครงการแนวรวมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให
คณะกรรมการ และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
5. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั วาเปนไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ทิ ค่ี ณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผถู อื หุน และผูล งทุน ทัง้ นี้ ในป 2563
ไมมีรายงานจากผูสอบบัญชีวาพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการผูจัดการ หรือบุคคล ผูรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทไดกระทำ
ความผิดตามมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6. สอบทานความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรอบป 2563
วาเหมาะสมและเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว
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7. พิจารณาคัดเลือกบริษทั กรินทร ออดิท จำกัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั สำหรับป 2564 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และความเปนอิสระของผูส อบบัญชี ตามหลักเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และคุณภาพงานสอบบัญชีในปทผ่ี า นมา รวมถึงพิจารณาคาสอบบัญชี
ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
8. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสรางความเชื่อมั่น
ใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย โดยบริษทั มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม (Sub-committee
on Corporate Governance and Corporate Social Responsibility) ทำหนาที่สนับสนุนและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของบริษทั ใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี รวมถึงบริษทั ไดจดั ใหมรี ะบบรับเรือ่ งรองเรียนเพือ่ เปนชองทางใหพนักงาน ลูกคา
และผูม สี ว นไดเสีย สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแส เกีย่ วกับการทุจริต การประพฤติมชิ อบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหนวยงาน
รับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียนดังกลาวใหเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส
9. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นวาไดกำหนดขอบเขตหนาที่ไวอยางครบถวนและครอบคลุม
เรือ่ งสำคัญตามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี และทำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองประจำป โดยไดเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละกฎบัตร
ซึ่งผลของการประเมินดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามขอบเขตหนาที่ที่กำหนดไวในกฎบัตร
จากการสอบทานตามทีก่ ลาวมาขางตน ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามขอบเขตหนาที่ ทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางครบถวน
ดวยความรอบคอบ และเปนอิสระ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษทั มีความถูกตอง เชือ่ ถือได โดยบริษทั ฯ
และบริษทั ยอยมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไมมขี อ บกพรองทีเ่ ปนสาระสำคัญ มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมทั้งมีการติดตามแกไขตามขอเสนอแนะอยางสม่ำเสมอ

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำป 2563

การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง
1. การควบคุมภายใน
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถปองกัน และลดความเสี่ยงหรือความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรไดเปนอยางดี บริษัทฯ
ไดนำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) เปนแนวทางหนึง่ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ฯ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกจากโครงการแนวรวมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูสอบทาน ติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนประจำ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของฝายบริหารที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
แลวมีความเห็นตรงกันวา บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค
กฎหมาย ขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ ไดจดั ใหมบี คุ ลากรอยางเพียงพอทีจ่ ะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
และใหความสำคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษทั ยอย
ใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการทำ
ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน อยางเพียงพอแลว สำหรับการควบคุมภายในในหัวขออืน่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
เห็นวา บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน ตลอดจนในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเคย
ไดรับรายงานวามีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญจากผูสอบบัญชีและฝายตรวจสอบภายในแตอยางใด
นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 5113 ซึ่งเปนผูสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสและผูต รวจสอบงบการเงินประจำป 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มิไดแสดงความเห็นวา บริษทั ฯ มีขอ บกพรองทีม่ สี าระสำคัญ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกลาวแตประการใด
อนึ่ง บริษัทฯ ไดใหความสำคัญใน 5 องคประกอบหลักสำหรับการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้
1. การควบคุมภายในองคกร
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ใหเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจ มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน ดังนี้
• กำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดำเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ขิ องฝายบริหาร
และพนักงาน และมีการติดตามอยางสม่ำเสมอเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านเปนไปตามเปาหมายโดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอคูค า ตลอดจนผูร ว มลงทุน
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว
• บริษัทฯ จัดโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสม สามารถอำนวยใหฝายบริหารดำเนินงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมือ่ สภาพแวดลอมเปลีย่ นแปลงไป โดยมีการมอบอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเปนลายลักษณอกั ษร
โดยมีการกำหนดตัวชีว้ ดั ( Key Performance Indicator : KPI ) เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงานและติดตามผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมาย รวมทั้งมีการทบทวนเปาหมายประจำป ใหพนักงานทราบถึงบทบาท อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของตน
• การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นเปน
ลายลักษณอักษรสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ที่คลอบคลุมถึงบทลงโทษ
ชองทางรับขอรองเรียน และการคุมครองตอผูแจงเบาะแส ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร โดยมุงหวังวา
พนักงานทุกคนจะรวมกันสอดสองดูแล หรือรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน
• กำหนดนโยบายและวิธกี ารในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนลายลักษณอกั ษร รวมถึง ขัน้ ตอนการวางแผนและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พรอมทั้งทบทวนอัตรากำลังพนักงาน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจ
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ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทฯไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจกับรางวัล “Sustainability Disclosure Award” ประจำป 2563 ในฐานะองคกร
ตัวอยางทีม่ กี ารเปดเผยขอมูลดานความยัง่ ยืนทีค่ รบถวน นาเชือ่ ถือ และมีการสือ่ สารตอสาธารณะและผูม สี ว นไดสว นเสียทีเ่ กีย่ วของอยางตอเนือ่ ง
สะทอนการดำเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ กี ารกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงบริษทั ไดเขารวมและไดรบั รางวัลคุณภาพ
“CSR-DIW Continuous Award 2020” ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนได
อยางยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมอันเปนรากฐานสำคัญในการสงเสริมศักยภาพธุรกิจใหมีความเขมแข็ง
สรางความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแกผูลงทุน นำไปสูการยกระดับพัฒนาคุณภาพธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืนมั่นคง
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการนำพาองคกรสูเปาหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้
• บริษทั ฯ ไดมกี ารแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ทำหนาทีก่ ำกับดูแลและสงเสริมการพัฒนาการบริหาร
ความเสีย่ ง และประเมินความเสีย่ งภาพรวมของบริษทั โดยเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นดาน "ESG" (สิง่ แวดลอม (Environmental)
สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)) ที่เปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืน
โดยคำนึงถึงโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนกำหนดมาตรการทีใ่ ชในการบริหารความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได และใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
• บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสีย่ งวาเปนเครือ่ งมือทีบ่ ง บอกลวงหนาถึงสัญญาณ ทีอ่ าจสราง
ความเสียหายใหแกบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไดจดั ทำการประเมินความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองคกร รวมทัง้ ปจจัยเสีย่ งทีอ่ ยูน อกเหนือ
การควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดใหมกี ารกำหนดมาตรการในการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เปนการลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองคกรได
และใหมีการทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไดกำหนดกิจการควบคุม ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ดังนี้
• บริษทั ฯ ใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยบริษทั ฯ มีการกำหนดภาระ
หนาที่และอำนาจในการดำเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ปฏิบัติงาน และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน
• บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญและพิจารณา
โดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
• บริษทั ฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ขอกำหนด คูม อื การปฏิบตั งิ านเปนลายลักษณอกั ษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่
ของบุคลากรแตละระดับ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอยางชัดเจน เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และมีการสอบทานการปฏิบตั งิ านใหเปนไป
ตามระเบียบ นโยบาย ขอกำหนด และคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อยางสม่ำเสมอ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษทั ฯ ใหความสำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล ซึง่ เปนสวนสำคัญทีส่ นับสนุนใหการควบคุมภายใน
สามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางใหการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ดังนี้
• บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของขอมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงขอมูลประกอบ
การปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อความครบถวน ถูกตอง เพียงพอตอการปฏิบัติงานและทันตอการใชงานอยางรวดเร็ว
• บริษัทฯ กำหนดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเพือ่ ใหเอือ้ อำนวยตอการปฏิบตั งิ านของผูบ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วของ และบริษทั ฯ ไดใหความสำคัญตอความถูกตอง เชือ่ ถือได และความ
ทันเวลาของขอมูลสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะขอมูลทีม่ สี าระสำคัญ เพือ่ ใหการตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ เปนไปอยางถูกตอง และทันทวงที โดยบริษทั ฯ
ไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไดใหมีการบันทึกขอมูลทางดาน
บัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกขอมูลทางบัญชีอยางสม่ำเสมอ และในดานของสารสนเทศที่จัดสงใหแก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนบริษัทฯ ดำเนินการจัดสงเปนการลวงหนากอนวันประชุมเพื่อใหมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ
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5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
• บริษทั ฯ จัดใหมรี ะบบขอมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ ริหารสามารถติดตามขอมูลไดอยาง
ถูกตองและทันทวงที พรอมกับสามารถทบทวนประเมินผล แนะนำและปรับปรุงเกีย่ วกับแผนการดำเนินธุรกิจได ควบคูไ ปกับฝายตรวจสอบภายใน
ที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอ
ตามแผนงานการตรวจสอบประจำป และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบทีผ่ า นมาไมพบวามีขอ บกพรองทีเ่ ปน
สาระสำคัญตอระบบการควบคุมภายในแตประการใดซึง่ ฝายตรวจสอบภายในมีหนาทีต่ รวจสอบเพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา การปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรม
ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กำหนด และกฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วของอีกทัง้ บริษทั ฯ ไดแตงตัง้ นางสาวศิรพิ ร เสือสกุล ใหดำรงตำแหนงผูจ ดั การฝายตรวจสอบภายในของบริษทั ตัง้ แตวนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2551
ทีม่ ปี ระสบการณในการปฏิบตั งิ านดานการตรวจสอบภายใน ผานการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านดานตรวจสอบภายใน และมี
ความเขาใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษทั ตลอดจนปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สนับสนุนภาระหนาที่
และความรับผิดชอบทุกหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ดรบั มอบหมายมาจากคณะกรรมการบริษทั ใหมปี ระสิทธิผล โดยจัดใหมกี ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และมีบทบาทในการใหคำปรึกษาแนะนำในดานตางๆ เพื่อใหขอเสนอแนะหรือคำแนะนำที่เปนประโยชน
ตอองคกร และยังมุง เนนการพัฒนางานตรวจสอบภายในใหมคี ณ
ุ ภาพ และสนับสนุนใหพนักงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
สม่ำเสมอ
• บริษทั ฯ ไดรบั การรับรองมาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ,มาตรฐานการจัดการดานสิง่ แวดลอม
ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จากสถาบันรับรองระบบ Intertek
ซึง่ ถือเปนสวนหนึง่ ของระบบควบคุมภายในเชนเดียวกัน ทีม่ ที มี งาน Internal Audit ควบคุมและบริหารโดย QMR ทีแ่ ตงตัง้ จากกรรมการผูจ ดั การ
ทั้งนี้ Auditor ดังกลาวตองผานการอบรมระบบ IA เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการทำงานของฝายตางๆ หากผลการตรวจออกมาพบปญหาหรือ
ไมไดมาตรฐานตามที่กำหนด หนวยงานนั้นจะไดรับการรองขอใหแกไข CAR (Corrective Action Request) และถูกตรวจสอบซ้ำในเรื่อง
ดังกลาวถีข่ น้ึ แลวนำเขาทีป่ ระชุม Management Reviewed ทีก่ รรมการผูจ ดั การเปนประธานทีป่ ระชุม มีการบันทึกและติดตามผลอยางตอเนือ่ ง
รวมถึงทุกๆ 6 เดือนหนวยงานภายนอกที่ใหการรับรองระบบ Intertek เขาตรวจติดตามเพื่อยืนยันวาทุกหนวยงานที่อยูในระบบมาตรฐาน
การจัดการยังคงปฏิบัติตามระบบที่วางไวอยางมีประสิทธิผลจริง
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปจจุบันการดำเนินงานขององคกรจะตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอกองคกร ซึ่งกอใหเกิดเหตุการณ
ทัง้ ทีเ่ ปนความเสีย่ งและโอกาส (Risk and Opportunities) ตอองคกร โดยความเสีย่ งจะสงผลกระทบในเชิงลบ ในขณะทีโ่ อกาสจะเปนตัวสราง
มูลคาตอองคกร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเปนเครื่องมือที่สำคัญที่จะชวยปองกัน รักษา และสงเสริมใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนใหทุกกระบวนการ
ดำเนินงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ สงผลดีตอภาพลักษณ และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริษัทใหความสำคัญตอการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยนำนโยบายบริหารความเสี่ยงและ กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร
(Enterprise Risk Management Framework) มาเปนเครือ่ งมือในการสรางความเชือ่ มัน่ วาบริษทั จะสามารถดำเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงค
และเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหกับบริษัท
บริษทั ไดกำหนดกระบวนการบริหารความเสีย่ งตามกรอบการบริหารความเสีย่ งขององคกร เพือ่ ใหขน้ั ตอนและวิธกี ารในการบริหารความเสีย่ ง
เปนไปอยางมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกรโดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ดังภาพ
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ผูรับผิดชอบ

กระบวนการ

ศึกษาทำความเขาใจประเด็นความเสีย่ งทีอ่ าจสงผลตอการดำเนินธุรกิจ
หร�อสงผลตอกลยุทธองคกร
ระบุความเสีย่ ง/โอกาสในการดำเนินธุรกิจ : ระบุเหตุการณทอ่ี าจเกิดข�น้ โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซ�่งสงผลกับการบรรลุวัตถุประสงคของบร�ษัท
ว�เคราะหความเสีย่ ง : ระบุผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณความเสีย่ ง
ทีไ่ ดระบุไว รวมถึงประสิทธ�ผลของการควบคุมภายในตาง ๆ ทีม่ อี ยู
ประเมินความเสีย่ ง : ประเมินระดับความเสีย่ งและจัดลำดับความเสีย่ ง

Risk Owner
and
Internal
Audit
Department

Low (L)

Medium (M)

High (H)

การจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในดุลยพินิจของ
แตละหนวยงาน
จัดการความเสี่ยง : คัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและ
ผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง และดำเนินการตามทางเลือกดังกลาว

หลีกเลี่ยง

ยอมรับ

โอน

ลด

1. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
2. ประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
3. รายงานผลการบร�หารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
4. หนวยงานเจาของความเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

Monitor and Review

กำหนดโครงสรางการกำกับดูแลและวัฒนธรรมองคกร

ติดตามและประเมินประสิทธ�ผลของการบร�หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�หาร กรรมการผูจัดการ และหนวยงานตรวจสอบภายใน

BOD
EXCOM
RMC

Communication and Consultation

130

หมายเหตุ: RMC หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษทั ไดนำการบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคลองกับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 &ISO 14001: 2015 ซึง่ กำหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นแตละ
ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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Related Transactions
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:
Person with Potential Conflict of Interest
Direct - Subsidiary

Relationship Status

Akkhie Prakarn PCL. (“AKP”)

Registered founding on 25 January 2008; as of 31 December 2020, 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. Registered founding on 9 January 2004; as of 31 December 2020 holds 1,120 million baht of registered
(“ETC“)
paid up capital Produces and distributes electricity from mixed waste. BWG holds 60 percent of registered
paid up capital and shares two directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.
Indirect - Subsidiary
Recovery House Co., Ltd. (“RH”)

Registered founding on 26 June 2014 and 31 December 2020, registered paid up capital amounted to
200 million baht to operate the business of producing and distributing electricity using the fuel from
industrial waste. ETC holds 95 percent of registered paid up capital.

AVA Green Energy Co., Ltd. (“AVA”)

Registered founding on 17 August 2016 and 31 December 2020, registered paid up capital amounted
to 125 million baht to operate the business of producing and distributing electricity using the fuel from
industrial waste. 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 2020, 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.
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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:
No.

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

1.

Akkhie Prakarn PCL.
(“AKP”)

2019

Income from Sale

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

2020

Income gained from 16.07 26.72 10.30
disposal of industrial
wastes

0.05 0.06

Description of Related
Transaction

-

BWG earned income from refuse landfill

The aforementioned transaction is the

services provided by AKP. The

provision of industrial waste disposal

aforementioned refuse is bottom ash

services that occurred under normal

created as a product of the incineration

circumstances. The company set price

process, which require safe landfill in

policies to be in line with normal

accordance with the law.

business price policies.

The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from AKP to transaction. The Company sets the
use as alternative fuel with natural gas

price policy as specified in the

in incineration and sending industrial

agreement.

waste samples for analysis at BWG. And
the fuel.

Accounts receivable

5.12 4.28 2.52

As a trade item resulting from

The aforementioned transaction is a

sales/service revenue above and The

trade transaction, and the payment

company granted a credit term to AKP

conditions are according to normal

for repayment of 30 days from the date conditions the company presents to
specified in the billing.

Industrial waste
service costs

52.25 60.45 11.17 BWG had wastes that could not be

ordinary customers.
The expenses incurred from the

disposed of by itself pursuant to the

aforementioned process are

announcement by the Department of

considered the industry’s operational

Industrial Works. Therefore, the company costs incurred according to normal
was required to deliver the

circumstances.

aforementioned wastes to AKP for legal
incineration.

Industrial waste
transportation cost

12.59 11.80 9.72

The company employed AKP to transport The aforementioned transaction is the
industrial wastes. AKP has a standard

fee for industrial waste transportation.

and license to transport wastes

The rate of transportation fee is in line

according to the requirements of the

with the business’ normal trade

company.

activities with a clearly drafted
employment contract.

Marketing operation
expense

-

-

0.93

The company has expenses arising from

The aforementioned transaction is a

the agreement with AKP about

marketing operation. Which brings

marketing services.

benefits to the company By price
policy as stipulated in the contract.

Accounts Payable

Received dividend

20.79 14.05 6.51

14.48 14.89 6.62

Trade liability created as a result of the

The aforementioned transaction is a

aforementioned service costs for

normal trade transaction occurring

industrial waste transportation and

reasonably and according to normal

disposal.

trade conditions.

The general meeting of shareholders of

The aforementioned transaction is

AKP authorized dividend payment from

concurrent with dividend privileges.

received net profit granted corporate
income tax exemption.
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No

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

2.

Earth Tech Environment
PLC.
(“ETC”)

Income from disposal
of industrial wastes

2019

2020

3.47 3.85 3.56

Description of Related
Transaction

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The company earned income from the

The aforementioned transaction is the

provision of industrial waste disposal

provision of industrial waste disposal

services ETC will send waste that occurs services that occurred under normal
after the electricity generation process,

circumstances. The company set price

which must be landfilled to landfills safely policies to be in line with normal
or Stability adjustment process to the law. business price policies.

Income from Sale

23.55 15.53 18.24 The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from ETC to

transaction. The Company sets the

use as alternative fuel with natural gas

price policy as specified in the

in incineration and sending industrial waste agreement.
samples for analysis at BWG. And the fuel

Accounts receivable
Accounts receivable
other

13.88 5.33 9.04
- 2.03

As a trade item resulting from sales/service The aforementioned transaction is a
revenue above and BWG granted a credit trade transaction, and the payment
term for repayment of 30 days from the

conditions are according to normal

date specified in the billing document.

conditions the company presents to
ordinary customers.

Accounts receivable
other

Retention

40.00

57.50

-

-

-

-

As a result, the company has contracted

The transaction is in accordance with

BWG for the Turnkey construction of 9.4

the terms set out in the agreement as

MW (Power plant 1) in Saraburi. On

agreed and the benefit of the

October 1, 2558

company's business.

BWG (contractor) has contracted to build

The item It is necessary and

a power plant from ETC (the employer)

reasonable. It is based on the normal

which benefits the company.

commercial nature of the business. The
policy, price and terms are specified in
the agreement.

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
long-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company.

-

-

-

Loan agreements of the company, ETC.,

The aforementioned transaction was

with the agreements Total 1,155 million

necessary and reasonable due to

Baht For the operation of the power plant

following the conditions of commercial

and the loan contract, the BWG company bank loans. The aforementioned
is the guarantor that the BWG company

guarantee creates benefits for the

does not charge the guarantee fee.

company, and BWG has a policy to
support loans and did not charge a
guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the
financial institution has released the
debt guarantee obligation for BWG or
until ETC has repaid all such debt
obligations. ETC has negotiated with
the financial institution creditors. To
release the guarantee obligation of
BWG after listing on the SET Which is
currently in the process of removing
the said guarantee obligation.
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No
3.

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
AVA Green Energy
Co., Ltd.
(“AVA”)

Income from disposal
of industrial wastes

2018

2019

2020

-

-

5.65

Description of Related
Transaction

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The company earned income from the

The aforementioned transaction is the

provision of industrial waste disposal

provision of industrial waste disposal

services AVA will send waste that occurs services that occurred under normal
after the electricity generation process,

circumstances. The company set price

which must be landfilled to landfills safely policies to be in line with normal
or Stability adjustment process to the law. business price policies.

Income from Sale

-

-

16.20 The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from AVA to

transaction. The Company sets the

use as alternative fuel with natural gas in

price policy as specified in the

incineration and sending industrial waste

agreement.

samples for analysis at BWG. And the fuel.

Accounts receivable
Accounts receivable
other

-

-

7.59
2.01

As a trade item resulting from sales/service The aforementioned transaction is a
revenue above and BWG granted a

trade transaction, and the payment

credit term for repayment of 30 days from conditions are according to normal
the date specified in the billing document. conditions the company presents to
ordinary customers.

Received interest

0.33

-

-

BWG (Creditor) granted AVA (Borrower)

The company’s audit committee took

26 million baht by a general financial loan the matter into consideration and deems
contract. Interest payment is consented at the aforementioned transaction a related
six percent per year.

transaction with clear and complete
drafting of a signed financial loan contract.

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
long-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company.

-

-

-

Loan agreement, one of its Financial

The aforementioned transaction was

institution, with a contractual limit.

necessary and reasonable due to

Amounting to baht 830 million. For the

following the conditions of commercial

operation of the power plant and the

bank loans. The aforementioned

loan contract, the BWG company is the

guarantee creates benefits for the

guarantor that the BWG company does

company, and BWG has a policy to

not charge the guarantee fee.

support loans and did not charge a
guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the financial
institution has released the debt
guarantee obligation for BWG or until AVA
has repaid all such debt obligations. AVA
has negotiated with the financial institution
creditors. To release the guarantee
obligation of BWG after listing on the SET
Which is currently in the process of
removing the said guarantee obligation.

355

356

Annual Report 2020

No

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

4.

Recovery House Co., Ltd. Income from disposal
(“RH”)
of industrial wastes

-

2019

Description of Related
Transaction

2020

0.98 7.10

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The company earned income from the

The aforementioned transaction is the

provision of industrial waste disposal

provision of industrial waste disposal

services RH will send waste that occurs

services that occurred under normal

after the electricity generation process,

circumstances. The company set price

which must be landfilled to landfills safely policies to be in line with normal
or Stability adjustment process to the law. business price policies.

Income from Sale

-

2.86 6.91

The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from RH to

transaction. The Company sets the

use as alternative fuel with natural gas in

price policy as specified in the

incineration and sending industrial waste

agreement.

samples for analysis at BWG. And the fuel.

Received interest

0.64

-

-

BWG (Creditor) granted RH (Borrower) 75 The company’s audit committee took
million baht by a general financial loan

the matter into consideration and

contract. Interest payment is consented at deems the aforementioned transaction
six percent per year.

a related transaction with clear and
complete drafting of a signed financial
loan contract.

Accounts receivable
Accounts receivable
other

Purchase on land

-

83.37

4.11 7.73
- 2.28

-

As a trade item resulting from sales/

The aforementioned transaction is a

service revenue above and BWG granted trade transaction, and the payment
a credit term for repayment of 30 days

conditions are according to normal

from the date specified in the billing

conditions the company presents to

document.

ordinary customers.

The Company has expenses from the

The company’s audit committee has

purchase of land of indirect subsidiaries

considered that This transaction is

at cost, which is close to the appraisal

reasonable and is for the benefit of the

value of an independent appraiser. To be company. There is a possibility of the
used for development as a renewable

project. In the standard of the

Alternative Energy Center project in the

company.

future.

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
long-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company.

-

-

Loan agreement of a Financial institution

The aforementioned transaction was

of RH company with a contractual limit.

necessary and reasonable due to

Amounting to baht 1,469 million. For the

following the conditions of commercial

operation of the power plant and the

bank loans. The aforementioned

loan contract, the BWG company is the

guarantee creates benefits for the

guarantor that the BWG company does

company, and BWG has a policy to

not charge the guarantee fee.

support loans and did not charge a
guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the
financial institution has released the
debt guarantee obligation for BWG or
until RH has repaid all such debt
obligations. RH has negotiated with
the financial institution creditors. To
release the guarantee obligation of
BWG after listing on the SET Which is
currently in the process of removing
the said guarantee obligation.

รายงานประจำป 2563

No

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

5.

Earth Engineer and
Construction Co., Ltd.
(“EEC”)

Income from disposal
of industrial wastes

-

2019

2020

1.05 1.78

Description of Related
Transaction

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The BWG company has income from the The transaction is an industrial waste
disposal of industrial waste (Ashes and

disposal service in a way that the

other waste) from EEC to perform the

company has set the price policy to

landfill in accordance with the law, which the normal business price.
EEC is the contractor under the terms of
employment, construction, trial, and
testing of the RH and AVA power plants.

Income from Sale

-

1.23 2.98

The BWG company has income from the Such transaction is a normal business
Selling Solid Recovered Fuel from the EEC transaction. The Company sets the
company, which EEC is responsible for the price policy as specified in the
construction, commissioning, and testing of agreement.
power plants to the RH company with AVA

Accounts receivable

-

2.36

-

As a trade item resulting from sales/service The transaction is a trade item that
revenue above and BWG granted a credit contributes to a company benefit by

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
short-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company

-

-

-

term for repayment of 30 days from the

the terms of payment as stated in the

date specified in the billing document.

contract

Loan agreement, one Financial institution of The aforementioned transaction was
EEC company, with an O/D, L/C, L/G

necessary and reasonable due to

contract. Total amount of Baht 10 million. following the conditions of commercial
To be used for the company's working

bank loans. The aforementioned

capital and the loan agreement, the

guarantee creates benefits for the

BWG company is the guarantor that the company, and BWG has a policy to
BWG company does not charge the

support loans and did not charge a

guarantee fee.

guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the
financial institution has released the
debt guarantee obligation for BWG or
until EEC has repaid all such debt
obligations. EEC has negotiated with
the financial institution creditors. To
release the guarantee obligation of
BWG after listing on the SET Which is
currently in the process of removing
the said guarantee obligation..
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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.
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.
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Summary of Financial Position and Performance
Summary of Audit Reports
ป 2006 - 2009 Audited by Mr. Jadesada Hungsapruek
ป 2010 - 2014 Audited by Ms. Kannika Wipanurat
ป 2015 - 2020 Audited by Mr. Jirote Sirirorote

CPA License No. 3759
Karin Audit Company Limited
CPA License No. 7305
Karin Audit Company Limited
CPA License No. 5113
Karin Audit Company Limited

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.
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.
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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
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• Statement of Financial Position
Item
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
Deposits with restrictions on use
Property, plant and equipment, additions,
buildings and equipment
Under the net exercise agreement
Intangible assets
Rights of use assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
Liabilities and equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from
Financial institution
Trade and other current payables
Contract liabilities
Long-term debt due within 1 year
Portion of lease liabilities due
Within 1 year
Current Liabilities Provisions for Beneﬁts
Staff
Project Liabilities Provisions
Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long term loan
Lease liabilities
Non-current provisions for beneﬁts
Staff
Other non-current provisions
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
Part of Shareholders
Issued and paid capital
Surplus on ordinary share value
Retained earnings - legal reserve
- not allocated
Other components of equity
Total equity of the parent company
Non-controlling interests
Total shareholders' equity
Total liabilities and equity

(Unit: Million Baht)

2018
Amount
%

953.11
801.62
236.15
17.45
16.61
2,024.95
-

Consolidated Financial Statements
2019
2020
Amount
%
Amount
%

13.99%
11.76%
3.47%
0.26%
0.24%
29.72%
-

435.97
622.82
244.19
54.83
19.13
1,376.95
-

5.93%
8.47%
3.32%
0.75%
0.26%
18.72%
-

1,746.38
685.02
183.77
35.46
26.56
2,677.19

19.74%
7.74%
2.08%
0.40%
0.30%
30.26%

247.68

2.46%

4,465.58
23.49
300.22
4,789.29
6,814.24

65.53%
0.34%
4.41%
70.28%
100.00%

5,644.16
5.05
26.74
115.56
5,967.29
7,352.21

76.72%
0.07%
0.36%
1.57%
81.16%
100.00%

5,560.99
5.09
264.12
11.62
80.08
6,169.58
8,846.77

62.86%
0.06%
2.99%
0.13%
0.91%
69.74%
100.00%

328.13
426.32
590.34

4.82%
6.26%
8.66%

454.57
405.46
46.42
561.97

6.18%
5.51%
0.63%
7.64%

482.52
381.48
34.59
606.25

5.45%
4.31%
0.39%
6.85%

-

-

41.08

0.56%

33.21

0.38%

13.07
1.20
52.92
1,411.98

0.19%
0.02%
0.78%
20.72%

7.06
53.86
1,570.42

0.10%
0.73%
21.36%

5.34
106.08
0.31
56.28
1,706.06

0.06%
1.20%
0.00%
0.64%
19.28%

1,440.69
-

21.14%
-

2,058.15
32.22

27.99%
0.44%

1,741.50
123.92

19.69%
1.40%

22.66
39.04
23.02
1,525.42
2,937.40

0.33%
0.57%
0.34%
22.39%
43.11%

40.51
21.26
32.68
2,184.82
3,755.24

0.55%
0.29%
0.44%
29.72%
51.08%

44.53
42.74
11.71
1,964.40
3,670.46

0.50%
0.48%
0.13%
22.20%
41.49%

958.03
1,008.88
92.22
1,141.31
77.02
3,277.46
599.38
3,876.84
6,851.50

14.06%
14.81%
1.35%
16.75%
1.13%
48.10%
8.80%
56.89%
100.00%

958.03
1,008.88
92.22
1,030.57
(34.99)
3,054.71
542.26
3,596.97
7,352.21

13.02%
13.72%
1.25%
14.02%
(0.48)%
41.52%
7.37%
48.90%
100.00%

1,037.78
1,091.15
92.22
852.25
474.70
3,548.10
1,628.21
5,176.31
8,846.77

11.73%
12.33%
1.04%
9.63%
5.30%
40.11%
18.40%
58.51%
100.00%
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• Statement of Income
Item
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

(Unit: Million Baht)

Consolidated Financial Statements
2018
2019
2020
Amount
%
Amount
%
Amount
2,223.98
90.03%
1,770.99
92.96%
1,892.60
232.39
9.41%
108.80
5.71%
22.72
2,456.37
99.44%
1,879.79
98.67%
1,915.32
1,425.83
58.05%
1,349.20
76.18%
1,299.79
223.44
96.94%
105.47
96.94%
202.96
1,649.27
67.14%
1,454.68
77.39%
1,503.75
807.09
32.86%
425.10
22.61%
412.57
13.91
0.56%
25.26
1.33%
13.17
821.00
33.24%
450.37
23.64%
425.74
74.47
3.01%
92.45
4.85%
78.93
227.75
9.22%
153.75
8.07%
175.45
77.26
3.13%
73.93
3.88%
67.33
90.13
3.65%
93.89
4.93%
130.81
469.62
19.01%
414.02
21.73%
452.52
351.38
14.22%
36.34
1.91%
(26.78)
62.37
2.52%
19.55
1.03%
25.48
289.01
11.70%
16.79
0.88%
(52.26)
233.99
55.02

9.47%
2.23%

(20.63)
37.43

N/A
1.96%

(180.62)
128.36

• Statement of Cash Flow
Item
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 (increased) decreased
Unbilled income increases
Contract assets (increase) decrease
Other current assets (increase) decrease
Other non-current assets (increase) decrease
Increase (decrease) in trade and other current payables
Contract liabilities decreased
Other non-current liabilities increase
Depreciation and amortization
Reversal of allowance for doubtful accounts
(Reversal) Expected credit loss
Provisions for Employee Beneﬁts
Litigation Provisions
Project Liabilities Provisions
Amortization of tax withheld
(Proﬁt) Loss from the disposal of ﬁxed assets.
Include adjustments from reconciliation of proﬁt (loss) before income tax
Net cash ﬂows provided by (used in) operations
Interest income
Income tax paid off
Income tax refund
Cash payment for litigation damages
Cash paid for employee beneﬁt obligations
Net cash provided by operating activities

%
98.14%
1.18%
99.32%
68.68%
96.94%
78.46%
21.54%
0.68%
22.08%
4.09%
9.10%
3.49%
6.78%
23.47%
(1.39)%
1.32%
(2.71)%
N/A
6.66%

(Unit: Million Baht)

Consolidated Financial Statements
2018
2019
2020
351.38

36.34

(26.78)

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

100.58
(1.30)
178.89
(20.23)
(2.52)
28.87
75.55
(17.33)
9.66
370.51
(0.10)
13.63
1.82
0.83
(1.21)
773.99

119.83
(0.46)
(69.92)
72.61
(7.43)
(74.65)
9.56
(11.83)
0.79
425.60
0.90
7.73
2.42
106.07
2.07
0.31
556.82

(95.24)
1.20
438.71

(73.84)
5.53
(0.88)
704.80

0.45
(44.41)
13.75
(3.12)
523.49
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Consolidated Financial Statements
2018
2019
2020

Item
Cash flows from investing activities
Cash paid for investments in subsidiaries
Cash paid for buying land Buildings and equipment
Additional buildings and equipment under the exercise agreement Proceeds
from the sale of land Buildings and equipment
Additional buildings and equipment under the exercise agreement
Cash paid to purchase intangible assets
Cash paid for purchase of right-of-use assets
Proceeds from the sale of assets, rights of use
Cash paid to settle debt provisions, landfill closing costs
Interest income
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Bank overdrafts and short-term loans increased.
Cash received from long-term loans
Cash paid for long-term loan payments
Cash paid by tenants to reduce the amount of debt arising from a finance lease
Cash received from the capital increase of the subsidiary from minority shareholders
Dividends paid
Interest paid
Cash received from the issuance of equity shares
Net cash provided by (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

-

(193.71)

-

(883.41)

(1,532.45)

(374.57)

0.56

(9.51)
1.03
(891.34)

1.27
(17.78)
1.30
(1,741.37)

1.46
(3.46)
(21.63)
0.40
(3.53)
(401.33)

197.13
742.37
(299.78)
(66.00)
3.31
(124.93)
(26.97)
425.13
(27.49)
980.61
953.12

126.43
1,432.67
(731.96)
(58.27)
(102.34)
(147.10)
519.43
(517.14)
953.11
435.97

27.95
96.19
(368.56)
(44.47)
1,473.59
(6.31)
(152.15)
162.01
1,188.25
1,310.41
435.97
1,746.38

-

• Key Financial Ratios
Item
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)

(Unit: Million Baht)

2018

Consolidated Financial Statements
2019

2020

1.43
1.24
3.07
118
3.92
92

0.87
0.67
2.67
135
3.29
110

1.57
1.43
2.96
122
3.82
94

32.86%
14.22%
9.47%
7.28%

22.61%
1.91%
N/A
N/A

21.54%
N/A
N/A
N/A

6.91%
10.23%
0.39

1.84%
2.84%
0.27

1.28%
1.81%
0.24

0.76
13.03

1.05
0.25

0.71
N/A

0.25
1.01
0.061

0.25
0.94
(0.005)

0.25
1.25
(0.045)
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Performance Analysis
Sale and service income
Item
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

2018

2019

2020

Volume
(Ton)

Amount
(Million Baht)

Volume
(Ton)

Amount
(Million Baht)

463,300
66,843
530,143

1,374.82
849.16
2,223.98

422,610
43,808
466,418

1,046.13
724.85
1,770.98

Volume
(Ton)

422,148
66,515
427,046

Amount
(Million Baht)

892.40
1,000.20
1,892.60

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

evenue from industrial waste disposal sales and services for the year 2020, 2019 and 2018 amounting to
1,892.60 million baht, 1,770.99 million baht and 2,223.98 million baht, respectively, an increase of 121.62 million
baht from 2019 or 6.87 percent compared to the Same time last year With an increase in income Caused by
the power plant business of the subsidiary companies The revenue increased 308.18 million baht or 85%. For revenue
from industrial waste disposal services, the revenue decreased by 186.56 million baht or 13%. The subsidiary was
able to get rid of industrial waste increasing in volume, accounting for 8 percent. When compared with the past
year But from the overall economic impact of the Covid-19 epidemic, This resulted in fierce price competition,
resulting in a 22% decrease in the average disposal price per tonne.
Construction work income The company has signed a contract to operate the Huai Clity Restoration Project.
As a result of lead contamination, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, contract value 425 million baht
(before VAT), this contract is valid for 1,000 days.On June 17, 2019, the contract value was changed from 425
million baht (before VAT) to 423 Million baht (before VAT) The project ended on August 11, 2020, on August 5,
2020, the company received a letter of amendment to change the employment contract by extending the construction
period from 1,000 days to 1,082 days (project ending on November 1, 2020) and on On September 29, 2020,
the contract value has been changed from 423 million baht (before VAT) to 408 million baht (before VAT). However,
on February 12, 2021, the company has delivered the said project. 98 percent cumulative page
Other income
Other income for the year 2020, 2019 and 2018 amounting to 13.17 million baht, 25.26 million baht and
13.91 million baht, respectively, are income related to interest income and bad debt recovery. Profit from disposal
of property And other service income is important
Costs and expenses
Cost of sales and services
Costs from industrial waste disposal services and costs of producing and selling electricity for the year 2020,
2019 and 2018 amounting to 1,299.79 million baht, 1,349.21 million baht and 1,425.83 million baht, respectively,
representing 68.68 percent in 2020, 76.18 percent in the year. In 2019 and 64.11% in 2018, respectively, when
compared with service revenues. The major costs are oil, repair and maintenance of machinery, equipment and
vehicles. Amortized landfill fee Depreciation And compensation for employees in the factory section
Construction costs are recognized in accordance with the percentage of work completed in the estimated
cost in the third quarter, the Company recorded a project loss amounting to Baht 155 million because the quality
of the sludge dredging work is inconsistent with the inspection. Accepting work, causing the company to expand
work in this section more
Service expenses
Service expenses for the year 2020, 2019 and 2018 were 78.92 million baht, 92.45 million baht and 74.46
million baht respectively, representing 4.09 percent in the latest year, 4.85 and 3.01, respectively, when compared
with total revenues. Most of them are marketing expenses that vary in proportion to their income. Promotional
expenses
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Administrative expenses
Administrative expenses for the year 2020, 2019 and 2018 amounted to 175.45 million baht, 153.76 million
baht and 227.76 million baht, representing 9.10 percent in the latest year, 8.07 and 9.22, respectively. Most of
them are expenses related to salaries and compensation for office workers. Expenses for preparing for the operation
of the subsidiary's power plants Office management expenses
Executive compensation
Executive compensation for the year 2020, 2019 and 2018 amounted to 67.33 million baht, 73.93 million
baht and 77.26 million baht, or 3.49 percent in the latest year, 3.88 and 3.13, respectively. These are expenses
that include the salaries of directors and executives. Meeting allowances for directors and bonuses for directors
and executives In this section
Financial cost
Financial costs for the year 2020, 2019 and 2018 are 130.81 million baht, 90.89 million baht and 90.13 million
baht, representing 6.78 percent in the latest year, 4.93 and 3.65, respectively. This is an expense that includes
interest on bank overdrafts. Loan interest Installment interest And bank fees In this section The significant increase
was due to the loan interest of the subsidiary that operates the power plant business.
Income tax
บIncome tax for the year 2020, 2019 and 2018 amounted to 25.48 million baht, 19.55 million baht and 62.37
million baht, representing 1.32 percent in the latest year, 1.03 and 2.52, respectively.
Profit
From the aforementioned reasons and causes, in the year 2020, the Company and its subsidiaries Gross profit
amount 412.57 million baht or 21.54 percent and net loss for the year of 52.26 million baht.
Financial Positions of the Company and Subsidiaries
Assets
The Company and its Subsidiaries The total assets as of December 31, 2020 are 8,846.77 million baht, compared
with the year 2019, which is 7,352.21 million baht, an increase of 1,494.56 million baht, representing an increase
of 20.33 percent of the total assets. The significant increase in total assets was cash and cash equivalents.
Investment in a parent company to produce a fuel from industrial waste Industrial Waste Power Plant Project
of the Subsidiary Vehicles for the transportation of industrial waste of the subsidiary
Liabilities
The Company and its subsidiaries had total liabilities as of December 31, 2020 in the amount of 3,670.46
million baht, compared with the year 2019, which was 3,755.24 million baht, a decrease of 84.78 million baht.
Short-term and long-term loans from financial institutions Due to investment in business expansion projects The
total borrowings were 2,830.26 million baht or 31.99 percent of total liabilities. Decreased from the previous year in
the amount of 244.42 million baht
Shareholders’ Equity
The Company and its Subsidiaries Has shareholders 'equity as of December 31, 2020 in the amount of 5,176.31
million baht, compared with the year 2019, which amounted to 3,596.97 million baht, an increase of 1,579.34
million baht or 43.91 percent of the shareholders' equity. It is caused by the subsidiary company to register
the capital increase in the stock exchange. And the performance of the group of companies is importan
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(หนวย : ลานบาท)

Item
• Post-dated checks
• Trade receivable – unbilled receivable
• Trade receivable
Trade receivable within due
Trade receivable over due
Not over 3 months
Over 3 – 6 months
Over 6 – 12 months
Over 12 months
Total trade and note receivables
Less allowance for doubtful account
Total trade and note receivables - net

31 December 2018

31 December 2019

31 December 2020

1.65
176.73

3.36
139.08

8.57
165.73

300.95

234.51

289.36

73.79
76.70
34.95
9.73
674.51
(12.32)
662.19

19.81
8.81
69.99
12.49
488.05
(12.22)
475.83

48.70
6.75
8.70
19.59
547.40
(13.12)
534.28

Trade and Note Receivables - Net
The Company and its Subsidiaries The average debt collection period is 122 days in 2020, while in 2019 there is
134 days and 117 days in 2018, respectively.The company has an estimated debt collection policy of 120 days.
Liquidity
(Unit: Million Baht)

Item
Cash ﬂows from operating activities
Cash ﬂows from investing activities
Cash ﬂows from ﬁnancing activities
Net increase (decrease) in cash ﬂows

2018
438.71
(891.34)
425.13
(27.49)

2019
704.80
(1,741.37)
519.43
(517.14)

2020
523.49
(401.33)
1,188.25
1,310.41

From the company And subsidiaries There is continuous investment and expansion of operations. Most cash flow
Therefore being used in investment activities The main sources of funding come from the cash flow in operating
activities. Borrowing from financial institutions to invest in projects Obtaining Capital Increase from Minority
Shareholders in Subsidiaries In 2020, the Company and Subsidiaries have net operating cash flow of 523.48
million baht, have spent in net investment activities of 401.33 million baht, most of which are investments.
For business expansion, investing in industrial waste fuel power plants, vehicles for loading and transportation,
buildings, industrial landfills, machinery and equipment for producing industrial waste fuels The net proceeds
from financing activities of Baht 1,188.25 million were derived from the capital increase of minority shareholders
in subsidiaries and loans from financial institutions. And has repaid both short-term and long-term loans, paying
installment liabilities under hire purchase contracts. Financial institution interest payments And pay dividends
From the above operations Has resulted in the company And subsidiaries Increased net cash flow of 1,310.40
million baht and cash and cash equivalents at the end of the period of 1,746.38 million baht.
Source of Fund
Total Liabilities
In 2020, the Company and its subsidiaries Total liabilities amounted to 3,670.46 million baht, decreased from
year 2019 by 84.78 million baht, with liabilities in 2020 comprising current liabilities of 1,760.05 million baht
or 19.28 percent of total assets. And non-current liabilities of 1,964.40 million baht or 22.20 percent of total assets.
Its major liabilities are short-term and long-term loans from financial institutions amounting to Baht 2,830.26
million or 32% of total assets. Trade and other current payables totaled 437.76 million baht or 4.95 percent
of total assets.
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Shareholders’ Equity
Total shareholders' equity in 2020 amounted to 5,176.31 million baht, an increase from the year 2019 by
1,579.34 million baht or 43.91 percent, due to the subsidiary being able to register the capital increase in the
stock market. And the performance of the group of companies is important
Capital structure
Debt to equity ratio in 2020 is 0.71 times compared to 2019 at 1.04 times.
Audit Fee
Audit fee
• In the year 2012, the Company and its 4 subsidiaries paid the audit fee of Baht 1.81 million
to the auditor and other service fees, such as travel and overtime expenses of Baht 0.09 million without the subsidiary
company using the service. Other from the auditor
• In 2013, the Company and its 4 subsidiaries paid the audit fee to the auditor of 1.81 million
baht and other service fees, including travel and overtime expenses of 0.09 million baht, without the subsidiary
company using the service. Other from the auditor
• In 2014, the Company and the 4 subsidiaries paid the audit fee to the auditors of 1.81 million
baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.08 million baht, without the subsidiary companies
using the service. Other from the auditor
• In the year 2015, the Company and its 4 subsidiaries paid the audit fee to the auditor of 1.81
million baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.08 million baht without the subsidiary
company using the service. Other from the auditor
• In 2016, the Company and 9 subsidiaries paid the audit fee of 2.52 million baht to the auditors
and other service fees, including travel and overtime expenses of 0.09 million baht without the subsidiary company
using the service. Other from the auditor
• In 2017, the Company and its 10 subsidiaries paid audit fees of 4.65 million baht to the auditors
and other service fees including travel and overtime expenses of 0.02 million baht.
• In 2018, the Company and its 11 subsidiaries paid compensation to Auditors for the audit fee
of 4.65 million baht and other services including travel and overtime expenses of 0.25 million baht.
• In 2019, the Company and its 11 subsidiaries paid remuneration to Auditors for the audit fee
of 4.97 million baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.25 million baht.
• In 2020, the Company and its 11 subsidiaries paid compensation to Auditors for the audit fee
of 4.89 million baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.23 million baht.

367

368

Annual Report 2020

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 2020 are
correct and reliable in compliance with generally accepted accounting standards as well as relevant laws and
regulations.

( Dr. Vicharn Vithayasai )
Chairman of the Board

( Mr. Suwat Luengviriya )
President & CEO
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Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Better World Green Public Company Limited
Opinion
I have audited the financial statements of Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries,
which comprise the consolidated and separate statements of financial position and as at December 31, 2020,
and the related consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity
and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary
of significant accounting policies.
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial position of Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries as
at December 31,2020, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with
Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial
Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for
Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that is relevant to my audit of
the consolidated financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with
the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed
in the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming
my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Allowance for expected credit loss
Risk
Under the financial reporting standards, The Group has required to determine allowance for trade receivables
or contract assets under IFRS 15 that do not have a significant financing element. Using a simplified approach
for measuring the value of expected credit losses (ECL).
The management is required to make significant judgment in calculation of the expected credit losses. Because
the method has to take into account the mean probability with the expected probability, time value of money
and the best information that can find about forecasting the future.
Therefore, I pay particular attention to the adequacy of allowance for credit losses of those receivables.
Risk Responses of Auditor
My audit procedures responded to the risk referred to above are as follows :
• Understand the process of accounting records, contracting, issuing invoice, authorization of transactions,
following – up debts, collection of debts, estimate of expected credit losses and related internal control procedure.
• Review the design and implementation of such internal control procedures.
• Perform the operating effectiveness testing over the internal control procedures, evaluate and test relevant
inputs and assumptions used to calculate expected credit losses.
• Review the management's judgment in estimating the expected credit losses.
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• Verify the analytical receivables aging report of trade account receivables to corroborate on whether each
receivable was classified in the appropriated arrear bracket, and the method of computation of the allowance
for doubtful accounts.
• Calculations test the allowance for expected credit loss.
• Verify subsequent collection from receivables after the reporting period.
• Review the litigation report with respect to receivables and opinion of internal legal consultant of the Company
including review the appropriate of collateral value.
• Review the adequacy of disclosures in note to financial statements.
The Group assess the allowance for expected credit loss and adequately of the disclosures in notes to
financial statement.
Impairment of Property, Plant and Equipment
Risk
The Group has to perform impairment test of property, plant and equipment as described in the Note 11 to
the financial statements if there is an indication of impairment in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
The impairment test is significant to the audit. As at December 31, 2020, the Group had a net book value of
property, plant and equipment before allowance for impairment of Baht 5,561 million, representing 63 % of
total asset. Moreover, the assessment process of management is complicated and required more judgment,
and also the assessment is subject to assumptions that may chance according to economic situation and future
market conditions.
Risk Responses of Auditor
My audit procedures responded to the risk referred to above are as follows:
• Observed and reviewed report of non-operating or damaged assets.
• Reviewed value-in-used of assets evaluation by conducting reasonableness analysis of future income projection
and expenses information. Assessed assumptions and methods used by experts for value-in-use of assets evaluation,
including assessment of professional competency of experts.
• Auditing appropriateness of qualification and independence of independent valuer and objective to assess value.
• Test calculation of the impairment by comparison with carrying amount and recoverable amount from independent
valuer assessed by comparison market price and replacement cost value.
The Group assess the impairment of property, plant and equipment and adequately of the disclosures in
notes to financial statement.
Emphasis of Matter
I draw attention to Note 2 to the financial statements. Due to the impact of the COVID-19 outbreak, in preparing
the financial statements for the year ended December 31, 2020, the Group has adopted the Accounting Guidance
on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives Dealing with The Impact of COVID-19 Pandemic issued
by the Federation of Accounting Professions. My opinion is not modified in respect of this matter.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in
annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of
assurance conclusion thereon. In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and
Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing
the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material
uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate
financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent
the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities
or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
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I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify
during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are
therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should
not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected
to outweigh the public interest benefits of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mr. Jirote Sirirorote.

(Mr. Jirote Sirirorote)
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5113
Karin Audit Company Limited
Bangkok
February 27, 2021
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ขอมูลบร�ษัท
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีนจำกัด (มหาชน)

ชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพย

:

BWG บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท

:

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 01075748000161

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว : รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรียกชำระแลว :
มูลคาที่ตราไว
:
รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญ
หุนจดทะเบียน
:
หุนชำระแลว
:
สิทธิออกเสียง
:

1,037,779,725.00 บาท
1,037,779,725.00 บาท
0.25 บาทตอหุน
4,151,118,900.00 หุน
4,151,118,900.00 หุน
1 หุนตอ 1 เสียง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจใหบริการบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการบำบัด
กำจัด และนำกลับมาใชประโยชนใหมดานพลังงาน

รอบบัญชี

:

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

Website
Facebook
Line ID

:
:
:

www.bwg.co.th
BWG-Better World Green
@bwgcenter

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

:

เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130 (มหาดไทย 2) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 02-012-7888 โทรสาร 02-012-7889

:

เลขที่ 140 หมูท ่ี 8 ตำบลหวยแหง อำเภอแกงคอย กากอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท 0-3623-7540-2 โทรสาร 0-3623-7544

ทีต่ ง้ั ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี

เลขที่ 9/991, 9/992, 9/993 หมูที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ช�่อสถานที่ตั้งของบร�ษัทยอย
ช�่อบร�ษัท
1. บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จำกัด
“BWC”

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

โทรศัพท

ตัวแทนในการจัดหาและรวบรวม
กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปบำบัดและกำจัด
และประกอบธุรกิจใหบริการปรับปรุงคุณภาพ
ของเหลว เพื่อนำกลับมาใชประโยชนใหม

เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130
(มหาดไทย 2) ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

0-2012-7888

ดำเนินธุรกิจบริหารและควบคุม
การขนสง

เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130
(มหาดไทย 2) ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ
10240

02-012-7888

3. บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
“AKP”

บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาทำลาย

792 หมูที่ 2 ซอย 1ซี/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

02-323-0714,
16,18

4. บริษัท บีกรีน ดีเวลลอปเมนท จำกัด
“Be Green”

ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน,
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการโรง
งานอุตสาหกรรม พาณิชย กรรมในรูปแบบ
การนิคมอุตสาหกรรม และในรูปแบบอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกัน

เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130
(มหาดไทย 2) ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ
10240

0-2012-7888

5. บริษัท เบตเตอร มี จำกัด
“ BME”

ประกอบกิจการเปนนายหนาและหรือตัวแทน
ในการใหบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันต
รายและหรือไมอันตราย
ทั้งที่เปนของแข็งและหรือของเหลว
การวิเคราะห กากอุตสาหกรรม การขนสง
หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เลขที่ 488 ซอยลาดพราว 130
(มหาดไทย 2) ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ
10240

0-2012-7888

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา

88,88/1 หมูที่ 1 ตำบลบานธาตุ
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

036-200-294-5

2. บริษัท เบตเตอร เวิลด
ทรานสปอรต จำกัด
“BWT”

6. บริษัท เอิรธ เท็ค
เอนไวรอนเมนท
จำกัด (มหาชน) “ETC”
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บริษทั ยอยของบริษทั เอิรธ เ ท็ค เอนไวรอนเมนท จำกัด (มหาชน)
ช�่อบร�ษัท
1. บริษัท ลิงค 88 พาวเวอร จำกัด
“Link 88”
2. บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จำกัด
“RH”

ประเภทธุรกิจ

5. บริษัท เอิรธ เอ็นจิเนีย
แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด
“EEC”
หมายเหตุ :ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โทรศัพท

บริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุน
ในบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮาส จํากัด

88,88/1 หมูที่ 1 ตำบลบานธาตุ
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจาก
ขยะอุตสาหกรรม

เลขที่ 8/888 หมูที่ 4 ตำบลบางพระครู
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035-750-113

เลขที่ 100 หมูที่ 1 ตำบลหนองหลุม
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

056-619-751

ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจาก
ขยะอุตสาหกรรม

88,88/1 หมูที่ 1 ตำบลบานธาตุ
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110

036-200-294-5

ใหบริการดานการออกแบบวิศวกรรม
การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ
และการกอสรางโรงไฟฟาแบบครบวงจร

เลขที่ 2728,2730 ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

063-393-4779

3. บริษัท เอวา แกรนด เอ็นเนอรยี่ จำกัด ผลิตและจำหนายไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจาก
“AVA”
ขยะอุตสาหกรรม
4. บริษัท สิริลาภา พาวเวอร จำกัด
“SIRI”

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

036-200-294-5
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ขอมูลบุคคลอางอิง
หนวยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย

:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 02-033-9999 , โทรสาร 02-033-9660
https://www.sec.or.th
mail: info@sec.or.th

หนวยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

:

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 02-009-9000 , โทรสาร 02-009-9991
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 02-009-9388 , โทรสาร 02-009-9476
Website : http://www.set.or.th/tsd

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด
อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24 เลขที่72 ถนนเจริญนคร
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

ติดตอ
สวนบริการผูลงทุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2009 9000 , โทรสาร 0 2009 9991
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Important Financial Information
(Unit: Million baht)

Financial Status

2018

2019

2020

Total Circulatory Assets
Total Non-Circulatory Assets
Total Assets
Total Circulating Debts
Total Non-circulating Debts
Total Debts
Shareholders’ Holdings

2,024.95
4,789.29
6,814.24
1,411.98
1,525.42
2,937.40
3,876.84

1,376.95
5,979.47
7,356.42
1,576.40
2,183.05
3,759.45
3,596.97

2,677.19
6,169.58
8,846.77
1,706.06
1,964.40
3,670.46
5,176.31

Financial status graph
7,356.42

8,846.77

6,814.24
3,759.45

3,670.46

3,596.97

2,937.40

2018

2019

2020

2018

2019

2020

5,176.31

3,876.84

2018

2019

2020
(Unit: Million baht)

Total Assets

Total Debts

Shareholders’ Holdings
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Income Statement
(Unit: Million baht)

2018
Revenue from sales and services
Construction income
Total revenues
Cost of sale and service
Cost of construction
Total costs
Gross proﬁt
Other income
Proﬁt before expenses
Service expenses
Administrative expenses
Management beneﬁt expenses
Finance costs
Total expenses
Proﬁt (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)

2019

2020

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

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)

1,892.60
22.72
1,915.32
1,299.79
202.96
1,502.75
412.57
13.17
425.74
78.92
175.45
67.33
130.81
452.52
(26.78)
(25.48)
(52.26)

0.061
3,832,117,512

(0.005)
3,832,118,311

.(0.0454)
3,981,568,215

Important Financial Rated
(Unit: Million baht)

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

Unit
of Measure

2018

2019

2020

times
times
times
%
%
%
%

1.43
0.76
0.43
32.86
9.47
7.28
6.91

0.88
1.04
0.51
22.61
N/A
N/A
1.84

1.57
0.71
0.41
21.54
-9.37
-1.58
1.28
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Sustainable development goals and strategies
The Company is committed to developing the industrial waste management business to grow along with
environmental sustainability and community preservation. The Company's business operation is under the concept of
being part of solving environmental problems especially waste problem, which is a major problem of the country.
The company has adhered to the philosophy of "We care about all life and the environment" with awareness of
the importance of all stakeholders in the value chain, whether being customers, suppliers, business partners, employees of
the Company, community, and society.
Based on the Company's business philosophy, which is the cornerstone that will lead to sustainable growth,
the Company has established a “Sustainable Development Policy” for the Group of Companies to adhere and
practice as follows:
Increase business
value through
innovation and

Conduct business
with regard to all
stakeholders

Conduct business with
social and environmental
responsibility

Conduct business
on the basis of
good governance

Focus on improving and
developing work processes
and services, promoting
innovation and new
businesses that create
added value to organizations and stakeholders

Do not create direct or
indirect impacts on
stakeholders or limit them to
as minimum as possible.
Strive to manage all aspects
of risk in accordance with
international standards,
creating sustainable benefits
for all stakeholders

Promote the most efficient
use of natural resources,
promote innovation or new
businesses that reduce
operational impacts on
society and the environment,
create a sense of operation
with social and environmental
responsibility

Conduct business with
honesty and fairness, abide
by laws and business ethics,
anti-corruption, promote
compliance with human
rights principles for maximum
benefit that is fair to
stakeholders

Management of industrial waste
amidst the coronavirus (COVID-19) epidemic
Due to the coronavirus (COVID-19) outbreak situation, 2020 has been a difficult year for almost all businesses,
including downstream industrial waste management, in direct economic dynamics. The Company makes great
efforts to adapt and develop the organization by using strategy, technology, innovation, and determination in order
to strengthen the stability of the Company and build confidence of the service users and to be with the community
and society, as well as working with business partners to overcome obstacles together.
For dealing with the coronavirus (COVID-19) epidemic situation both outside and within the organization, the
Company provided services for operators who are customers to order online for convenience and enhance
transportation safety for the organization: The company has closely monitored its operations through various online
channels and communicated within the organization on a regular basis, as well as using regular daywork with
time-lapse approach, limiting number of employees entering the work. There was also work-from-home mode of
work to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19). In addition, there were also measures to maintain social
distance and personnel’s' temperature were screened strictly and continuously in order to reduce the risk of epidemic
outbreak and increase user confidence.
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BWG and epidemic preparedness
The Company has assessed the impact of the COVID-19 epidemic situation on relevant stakeholders in order to
plan assistance or mitigation according to the Company's ability and potential to act as follows:
1. Employees The company have regular communication within the organization, using regular daywork
with time-lapse approach, limiting number of employees entering the work, and work-from-home. For employees
who have to commute to work via public transports, the Company has arranged a shuttle bus for employees to
reduce risk of infection.
2. Customers The Company were provided with online ordering service to facilitate operators who are
customers, review and feedback request from customers who use the service to be used to plan for container
preparation, and collect waste arising from the production process waiting to be dispatched for elimination
in the event that it is not possible to dispose of it within the normal period and provide collection and disposal
services for containers and food waste, which is widely used during the coronavirus epidemic situation, especially
plastics caused by customers' usage at a special price.
3. Business Partner For this group of stakeholders, the Company will not request postpone of payment
for goods and services if the former partner is unable to provide products and/ or services due to the epidemic
and will not constitute a breach of the agreement to purchase products and provide services under the contract
in any way.
4. Shareholders The Company has set up various channels to listen to opinions and communicate
guidelines for risk management and response in the situation of the COVID-19 epidemic, including through
website: www.betterworldgreen.com// Facebook: BWG-BetterWorldGreen// lineofficialaccount: @bwgcenter
//TWITTER: @BWGBOONTHOM, and via the website of the Stock Exchange of Thailand.
5. Community The Company has publicized the crisis of the coronavirus (COVID-19) epidemic to the
communities surrounding the factory, especially the elderly who are considered to be at high risk. This was for
the understanding the disease, spread of infection, how to stay away from the coronavirus disease (COVID-19),
eating warm food and to not share spoons. There are also demonstrations on how to put on a mask when in
vulnerable areas, how to clean using alcohol hand sanitizer when traveling outside, and how to properly wash
your hands. There was also promotion of community economy by supporting raw materials sourced locally and
hiring communities to make cloth masks for distribution to employees, customers and the needy communities.

A new way of life in the office

Wear a mask and take Pass the screening point
a temperature
before entering office
measurement.
• Fill out information • Always wear a mask • Show results of the
in the daily travel
when leaving the
assessment every day
assessment form
house
to the staff
• Provide truthful
• Measure the
information, if false
temperature every
information is found, morning which must
it will be considered
not exceed 37.5°C
a disciplinary offense • In case of fever, notify
the supervisor
immediately
Assessing risk
of COVID-19

Record the temperature
stick a sticker.

Digital Check-in

• Digital registration
• Fill in the daily
2 times a day:
temperature
Check-In / Morning,
• Attach sticker
Check-Out / Evening.
of the day.
• Wash hands and
disinfect with alcohol
frequently
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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:

Company Financial Statements
Dividend /share (Baht)
Dividend Payout (Net Proﬁt Percentage)
Total Dividend Paid (Baht)

2019

2018

2017

-

0.023
58.20
88,138,702.78

0.029
50.54
111,128,082.04

Note: In 2019, the company has a net loss according to the separate ﬁnancial statements amounting to 72.16 million baht, therefore, the
net proﬁt is not allocated as legal reserve. And no dividend payment for the year 2019 to shareholders

Our Business of BWG
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Business Conduct Over view
Better World Green Public Company Limited (BWG) Provider of comprehensive environmental management
and management services including treatment, disposal and reuse of energy has operated for more than 2 decades
with modern and efficient processes and continues to expand the supply chain from upstream to downstream business
To create stability and sustainability in business

Main Office
No. 488 Soi Ladprao 130 (Mahadthai 2), Khlong Chan,
Bang Kapi, Bangkok, 10240

NO.

101

Provide overall waste quality
improvement and accept to bury
hazardous waste or disused
materials in landfills along with
overall wastewater treatment.

Industrial Waste Management Center
No. 140, Village No. 8, Huay Hang, Kaeng Khoi,
Saraburi 18110
No.9/991, 9/992, 9/993 Village No. 4 Bang Phra
Khru Subdistrict, Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si
Ayutthaya Province

NO.

105

Provide services to sort and
accept to bury non-hazardous
waste or disused materials in
landfills.

NO.

106

Modify quality of disused
materials as alternative fuels and
raw materials and produce
industrial waste fuel for electricity
generation.

Company's business It was developed in line with a sustainable development policy that focuses on economic growth
with a happy coexistence between the industry and surrounding communities. Therefore, business development was born
to support business operations in a circular economy. And meet zero waste management of stakeholders in the area
completely Divided into various business groups as follows:

Laboratory analysis 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
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Industrial Waste Landfill System
The secured and sanitary landfill system for non-hazardous
and hazardous industrial waste has clear area allocation for
appropriate management.

Sanitary Landfill

Combined Wastewater
Treatment System
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.

Water treatment

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.

Secured Landfill
The Company’s sorting system is capable of
supporting hazardous and non-hazardous
waste in addition to processing industrial
waste for energy benefits.
The industrial waste sorting and processing system
produces “Solid Recovered Fuel” (SRF) 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.

Solid Recovery Fuel
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The Company and Companies in the Group
Better Waste Care
Company Limited
“BWC”

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.

Akkhie Prakarn
Public Company Limited
“AKP”

Better Transport Company Limited
“BWT”
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.

Better ME Company Limited
“BME”

An industrial waste incineration
system with a high temperature
incinerator and modern pollution
disposal technology.

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.

BE Green Development
Company Limited
“BE Green”

Earth Tech Environment
Public Company Limited

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
characteristics.

Provides electricity generation and
distribution services under a
9.4-megawatte electricity generation
and distribution project from
non-hazardous disused materials.

“ETC”
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Key Improvement and Changes in 2020

• Signed memorandum on cooperation in the prevention and prevention of corruption
Memorandum of understanding project between partners To manage the work
according to good corporate governance and the administration that is transparent
and verifiable between Better World Green Public Company Limited and Earth Tech
Environment Company Limited. At the head office meeting room, Better World Green
Public Company Limited.
• Joined the Memorandum of Understanding (MOU) signing
ceremony with the Faculty of Economics and the Faculty
of Engineering at Chiang Mai University. To develop
human resources In economics and engineering

• Earth Tech Environment Public Company Limited (“ETC”), a subsidiary of Better
World Green Public Company Limited (“BWG”), has been authorized by the Office
of the Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange to offer new
shares to the public. And entered the market for the first day on the Market for
Alternative Investment (First Day Trade)
• ETC informs of changes in the secondary market for securities trading. From the Market for
Alternative Investment (mai) to trade in the Stock Exchange of Thailand (SET) (SET), Industry,
Resources, Energy and Utilities Sector

• Thailand Sustainability Investment or "Sustainable Stock" Award for the year 2020 for the sixth
consecutive year from the Stock Exchange of Thailand. As a listed company with outstanding
business practice, taking into account the balance of environment, society and good governance.
• Honorable award (Sustainability Disclosure Community (SDC) focus on dissemination of operational
data. Covering economic, social and environmental aspects Or ESG (Environmental, Social and
Governance) issues in addition to the financial information. In the form of a sustainability report
this will benefit groups of stakeholders of the business. And corporate development for long-term
sustainability
• The results of the assessment of the quality of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
(AGM) for maintaining the legitimate rights of investors received 100 points from the Thai Investors
Association.
• “Excellent" for the Corporate Governance of Thai Listed Companies (CGR) 2020

246

Annual Report 2020

• 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”.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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).
• The Establishment of New Subsidiary “Better ME Company Limited”. To operate
as a broker and / or agent. In addition to the treatment of industrial waste and
hazardous or non-hazardous. Both solid and liquid. Analysis of industrial waste,
transport or other services involved.
• Signing a Memorandum of Understanding to join the "Project to Optimize the
Recycling Plant, and electronics. with the Department of Industrial Works Ministry
of industry
• 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 signed the Memorandum on Anti-Corruption Cooperation for
Management According to Good Corporate Governance, Transparent and
Accountable Management between Better World Green Public Co., Ltd., Akkhie
Prakarn Public Co., Ltd. and Earth Tech Environment Co., Ltd. at the Meeting Room,
Main Offices, Better World Green Public Co., Ltd.
• 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.
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Performance for Sustainable Development
The main stakeholders are employees, shareholders, and business partners, giving importance to the economic
performance and business growth of the Company as they are direct beneficiaries and influence the decisions of
the stakeholders. The Company has therefore continuously developed its business to meet needs and expectations
of its stakeholders and create good returns for employees, shareholders and business partners.
The Company is committed to continuous improvement in operational efficiency through cooperation of employees
at all levels, emphasizing the utilization of available resources for maximum benefits, efficient cost management, and
enhancing competitiveness of the Company: through innovation and helping to develop customers and business
partners to grow together strongly, enabling the Company to grow sustainably. In addition, from the principles of
sustainable development of the Company that create a balance between economic growth along with developing
the community, society and environment, the Company's operations have resulted in the distribution of income to
stakeholders to help develop the social economy.

Business growth
Expansion of investment Earth Tech Environment Public
Company Limited was listed on the Stock Exchange of Thailand.
In 2020, Better World Green Public Company Limited has pushed
a group of companies like Earth Tech Environment Public Company
Limited (ETC) into a listed company on the Stock Exchange of Thailand
with a registered capital of 1,120,000,000 baht, which It operates
the business of generating and distributing electricity from fully integrated
renewable energy power plants. At present, there are 3 industrial
waste power plants in Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya and Phichit
provinces with a capacity of 20.4 megawatts, with a power purchase
agreement of 16.5 megawatts (MW) with the Provincial Electricity
Authority (PEA) for 20 years and has high growth prospects due to
the preparation of auction of more than 400 MW of waste-fired
power plants. ETC's strength is the waste fuel from the parent company,
Better World Green (BWG) in which is the country's largest industrial
waste disposal operator.

Klity Creek Restoration Project from Lead Contamination,
Kanchanaburi Province
• Safe landfill construction: Coarse sand was poured for 0.30 m.as the bottom
of the pit, which was completed and the landfill was temporarily covered
with a 1 mm thick HDPE sheet. The sediment bags in Clity Creek and the
contaminated soil obtained were then transported into the landfill safely
by stabilizing the current volume of sediment contained
within the landfill.
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• Restoration work around the mineral dressing plant
he company monitors and follow up on the collapse of the covered
operating area.
- Covering work of wells located approximately 500 meters southwest
of the mineral dressing plant in an area of about 10 rai. At present,
the process of covering with clean soil is complete.
- Covering work for restoring the sediment storage pond (old)
located in the concession area of the mineral dressing plant, area
22.31 rai. At present, the process of covering with clean soil is complete.
- Covering work of the Furan pile (old) area of 12.44 rai At present,
the process of covering with clean soil is complete.
- Reinforced concrete slopes work in the area of the ore dressing
(old), including the mineral flotation area, an area of 4,250 sq m,
a machine shed, an area of 850 sq m, a worker's house area of 620 sq
m, and a cooperative area of 600 sq m. sq m
- Rainwater drainage work: on the side of the road between
the mining plant - the mine, the Ngam pond, and the side of the silt
collector (formerly), digging, leveling and compaction, finishing
the drainage gutter and laying out patterns in preparation for
concrete pouring.
• The work of defining preventive and corrective measures for environmental impacts:
The Company listened to the opinions of Thung Sua Thon villagers and brought the concerns
of the villagers to attention by preparing a booklet on defining measures to prevent and
mitigate environmental impacts in all 9 areas: air quality, noise, soil quality, water quality,
bio transport, social and economic, waste management, and occupational health and safety
covering all construction activities and approved by the Pollution Control Department

• Restoration of Clity Creek by sediment suction:
The Company held a meeting to clarify the sludge
suction work at the Upper Clity Community and
the Lower Clity Community before the sludge
suction operation, and then performed the sludge
suction operation at distance of 2 kilometers for
Upper Clity Community, distance of 4 kilometers
for Lower Clity Community, with 6 sediment
suction stations in the upper Clity Creek and 10
in lower Clity Creek. Then the sediment was
transported to be filled in a safe landfill.
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Performance results for the year 2020
In the year 2020, the company has provided industrial waste disposal services of total 422,148 tonnes accounted
for the in come of 892.39 million baht, which are divided into management systems as follows
By landfill
Stabilization and landfill
Wastewater treatment
Uses in the form of renewable energy
Overall total

total
total
total
total

108,234
65,680
34,524
213,710
422,148

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

Comparison chart of service types 2018-2020
213,710
189,587
182,064
171,808
147,664

108,234

79,755

65,680

64,047
29,673

21,311

2018
Hazardous

Non-Hazardous

34,524

2019
Blending

Wastewater

2020
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Number of customers using the service by region, year 2020

1%
2%

53 %
1%

42 %

Northern Region
Northeastern Region
Central Region
Eastern Region

1%

Western Region
Southern Region
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Customer relationship management
Satisfaction of a customer is the key to the Company's business operations, thus realizing the importance of taking
care of and listening to the opinions from customers in order to improve and develop the operations and services of
the Potter World Green Company to be in accordance with international standards.

Management approach
1. Conduct customer relationship activities to create motivation and sustainable relationship with customers.
2. Analyze point-of-service to identify problems with each process and leverage the integrated service level.
3. Continuously assess the service in terms of the level of service (LOS), quality of service (ASQ) and listening to customers'
opinions (Feedback) which is in accordance with international standards.

Customer satisfaction survey
The Company conducts customer satisfaction surveys by sending questionnaires to customers, along with marketing
staff to contact customers directly to let the Company know the real problems and needs of customers. Customer satisfaction
scores, including problems and suggestions, were also presented at the management meeting for further improvement
of the Company's products, services, and work processes.

94.28

89.37

87.68

88.37

90.63

Service / Coordination

Industrial waste management system

Internal safety,
occupational health
and environment systems

Industrial waste transportation
process

Legal document support

Long-term plan in expanding customer capacity
During the coronavirus (COVID-19) outbreak, the service users rate slow down and continue to decline. In the future,
the Company believes that the industrial waste management business will be able to recover. The Company continues
to implement a long-term plan to prevent transportation problems and access to services. At present, the plan is in line
with the public health safety policy, taking into account the needs of transportation, contact and use by using technology.
Technology will be an integral aspect in future service development, sustaining economic growth opportunities, as well
as trade and investment.
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Good corporate governance
Good corporate governance is the cornerstone of business operations for stable long-term growth, affecting credibility
of the Company and confidence of stakeholders with the Company as well. Therefore, it plays an important role in governing
the Company to operate with ethical conduct and social and environmental responsibility and to promote sustainability
for the business, as well as taking care of all groups of stakeholders, providing opportunities for stakeholders to comment
on the operation of the business. This serves as a mechanism and process to take care of the serious operation leading
to a true good corporate governance.
• BWG was assessed under the Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR2020) which was ranked "Excellent" at 94 points by the Thai
Institute of Directors Association (IOD).

Anti-Corruption in Business
The Company believes that in order for an organization to run
its business sustainably, it must adhere to business ethics. Therefore,
there are activities promoting ethics in business operations throughout
the organization by adhering to the principles of good corporate
governance manual, covering good governance policy, anti-corruption
policy, including the code of conduct that should be followed by
promoting a corporate culture that is not indifferent to all types
of corruption, in which the Company's business ethics are supervised
by the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Committee, and Corporate Secretary and Corporate Governance
Department
• Announced the intention to gﬁ ht against corruption in the Memorandum of Understanding
Project between Business Partners: Better World Green Public Company Limited and
Earth Tech Environment Public Company Limited

Human Resource Management

• The Company communicates policies and guidelines for
receiving and giving gifts during festivals and any other
occasions to executives, employees, subsidiaries, and external
parties to be acknowledged in general so that executives
and employees can have appropriate practices in accepting
and giving gifts, avoiding conﬂicts of interest, and establishing
sound norms in doing business with all stakeholders in a
fair and transparent manner.

Human resource is the main cog in running a successful business and is the driving force behind the Company's business
towards the goals of sustainable development, human resource management in today's changing environment and higher
competition which is therefore a great challenge for the Company.
The Company therefore gives importance to good and effective human resource management, from the recruitment
process, personnel care and rettention and human resource development in order to strive to meet the needs and
expectations of employees to create a bond with the Company. This is done by adhering to the principles of taking
care of employees holistically including the body and mind so that employees are physically healthy, mentally happy
at work, have a good quality of life, resulting in employees being able to work efficiently and grow together with
the Company leading to sustainable business achievement
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Human rights and legal labor
Human rights is a global and fundamental issue of ethical business conduct, and therefore recognizes the potential
impacts of human rights violations within the supply chain and in the field of operations. The Company thus established
a risk assessment policy and a comprehensive human rights violation prevention measure throughout the value chain
Personnel details

2018

2019

2020

405

420

364

186

216

198

219

204

166

18-30 years old

166

193

168

31-49 years old

199

182

165

50 years old and above

40

45

31

148
257
-

136
284
-

84
185
57

-

-

38

6
49
350

6
58
362

6
40
318

100
110
2.24%

100
144
2.86%

100
82
1.93%

Total number of employees

Number of employees by gender

Number of employees by age
Number of employees by work location
• Head office
• Waste Management Center, Saraburi
• SRF Renewable Energy Center Phase
1,2, Saraburi
• RDF Phase 3 Renewable Energy Center,
Ayutthaya
Number of employees by employee level
• Executive
• Supervisor
• Operational level / staff
Full-time employee ratio
Number of employees who have resigned
Employee resignation proportion
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Number of employees who leave by gender
• Male
• Female

58
52

80
64

55
27

Number of employees who resign by age
• 23-30 years old
• 31-49 years old
• 50 years old and above
Number of new employees
New employee ratio

62
43
5
109
2.22%

74
64
6
159
3.15%

51
25
6
70
1.64%

Number of new employees

109

159

70

59
50

126
33

52
18

63
42
4

98
58
3

52
17
1

Number of employees who took maternity leave

4

5

3

Number of employees who took maternity leave and return to work

4

5

3

Number of human resources complaints

0

0

0

Number of business ethics violations

0

0

0

Percentage of employees who received

0

100

100

• Male
• Female
Number of new employees by age
• 23-30 years old
• 31-49 years old
• 50 years old and above

performance assessments

Welfares and other benefits
The Company has allocated welfare and benefits in addition to the basic welfare according to the law to all
employees without discrimination based on suitability according to their duties and responsibilities. In the case of
permanent employees, they will receive additional benefits in the same form, such as assistance for medical examinations,
and various other types according to the Company's criteria. However, the difference is that permanent employees
are entitled to the Company's provident fund and additional retirement compensation. In addition, the Company also
provides full-time welfare for employees that cover their families, such as educational funds, children, funeral
allowances, etc.
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Employee benefits
Infimary with a nursing team.

Annual health examinations.

Work uniform.

Special manetary support
Weddings, financial support
for employee, and family
member’s funerals, ordinations
and childbirth support

Personal protective equipment.

Allowances, diligence
payments and overtime (OT) wages.

life insurance and accident insurance.

Holistic employee care
The Company has a policy of taking care employees holistically by promoting healthy employees both physically
and mentally. The Company has adopted the concept of happiness at work "HAPPY WORKPLACE" to create a balance
between work and personal life of employees, giving employees better health and quality of life, making the Company
a happy organization and able to grow sustainably, ready to cope with all kinds of changing situations in the future.

Health promotion, such as annual
health checks, medical expenses,
medical supplies, and medicine

Encourage employees to adhere to religious
and moral principles, to be a good person think good, do good, by participating in
religious activities on various occasions and
arrange meditation teaching to reduce stress
and increase work efficiency

Encourage generosity to one another because they
Employees are encouraged to study, gain
believe that the true happiness is being a giver, such additional knowledge, skills and experience,
as Happy Birthday to create happiness for employees, as well as to develop themselves regularly,
providing assistance to fellow employees on medical leading to professionalism and advancement
expenses voluntarily
in their career

Encourage employees to save money, not being in
debt, and cultivate a habit of wealth accumulation
through provident funds

Encourage employees to be loving, unity, and
supportive to the communities where they
work and reside, and to encourage
employees to have opportunities to give back
to society by doing volunteer duties such as
school painting activities, blood donation, etc.
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Employee development
The company strives to create a High-Performance Organization that recognizes the importance of developing
the potential and knowledge of employees in order to accommodate future challenges and business opportunities
in order to develop performance that the organization needs and lead to development, bringing employees to
succession development training to help the company prepare for future changes and rapid business growth.

Employee training
Average training hours
(hr / person / year)

Average number of
training hours per
person per year
(by gender)

29.7

21.5

Male

33.2

28.4

Female

37

29

16.5

14.3

30.5

27.5

Operations
Average number
of training hours per
person per year
(by employee level)

Department head,
Division, and Manager

2019
2020

In addition, the company continues to strive to increase the knowledge and skills necessary in the performance
of employees according to the job level and job description continuously, both by internal and external trainings,
accounting to 41 percent of all workers, 11 percent less than last year.
• Organized 37 courses and training for employees divided into 2 categories: internal training and
external training
• Study visits to external agencies to gain experience and exchange ideas with experts with direct
experience, such as business development
Position level
Senior management
Chief
Staff

Number of workers
(individual)

Number of participants
(individual)

2020 goals

-

41
115

10% of all employees received
training for knowledge development
and submitted to the Department
of Development

Performance results for the year 2020

(Percentage of workers at each level)
As targetted
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Employee engagement to the organization
The Company realizes that human resources are the core of business growth. To enhance the competitiveness
of the organization, the Company therefore gives importance to the care and development of employees for stable
growth along with the company, as well as providing opportunities for employees to participate in the development
and improvement of the Company's operations.

Corporate culture creation
In addition to encouraging employees to be able to work efficiently, the company also instills employees to
be good and virtuous, which will enable collaboration among personnel with differences in gender, age, language,
ethnicity, and culture, running smoothly and uniting under the culture of Better World Green Public Company Limited.

Promoting employee performance
during the COVID-19 epidemic situation

Temperature measurement to
screen visitors and operators

Promote social distance

Keeping common contact points
clean

Normal work operations
(Daywork) with time-lapse

Work from home

Video Conference

Occupational health and safe working environment
Occupational health and safe working environment are fundamental priorities of the Company, especially during
the Coronavirus (COVID-19) outbreak so that employees and contractors who are under the care of the organization
will have good working environment and create confidence in the work, resulting in the business being able to operate
continuously and be recognized internationally.
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Management approach
1. Operate occupational health and safety in accordance with ISO45001: 2018 in all working areas covering
employees, workers, and contractors by considering relevant stakeholders within the industrial waste management
and operation center and headquarters.
2. Establish the Safety, Occupational Health and Working Environment Committee to supervise the safety and good
working environment for all employees and workers. In 2020, there is a committee meeting to assess safety risks and
performance of the committee 12 times and also organized training to provide knowledge in various areas such as
drills, plans for preparing and responding to emergencies, inspection of working conditions on a regular basis, organizing
training courses on basic firefighting knowledge and safety training course.
The Safety Committee consists of

One employer representative as the Chairman of the Board.

Professional safety officer – 1 person
Representatives of supervisor level - 3 person
Representative employees - 4 person
** Accounted for 3.70 percent of the Board of Directors, with the Company appointing a committee to conduct elections **

3. Conduct regular work environment assessments: temperature, airborne dust, odors, chemicals, etc.
4. Require suppliers to comply with occupational safety regulations and manuals for contractors speciﬁed in the Term
of Reference.
5. Keep track of the safety statistics of employees and contractors on a regular basis.
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Safety statistics

Safe working environment during COVID-19
The Company is committed to maintaining a safe work environment during the coronavirus (COVID-19) epidemic
situation through measures such as social distance measures, maintaining cleanliness of the building with a combination
of deep cleaning of contact points used, provide alcohol gel and hand soap at various points, body temperature
measurement to screen people who come to contact, etc.

Risk of accident
Occupational health and safety of employees and business partners is of the utmost importance to the Company
and stakeholders, and it is a matter that may affect the morale of employees and business partners. By 2020, the injury
rate of both employees and contractors has continued to decline, with 21 accidents occurring, one accident involved
employee requiring absence from work.
The statistics of work-related accidents from January to December 2020 from the statistics of the number of working
hours for the whole year which are 210,966 working hours.
Working hours
target

256758 303414 354045 400324 448530 498891 505596

5852

57996

108628 160550 210966

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

259

260

Annual Report 2020

Occupational safety and health performance
Occupational safety and health details
Hours of work of employees and regular contractors
Total working hours
• Contractors
Trainings
• Management of safety training courses
• Number of trainees per safety course
• Annual fire emergency plan drills
Number of incidents
• Number of contractors injured in work
• Number of accidents that led to contractor's absence
• Number of work fatalities of contractors
• Number of significant waste leak from processy
Operations in accordance with environmental laws
• คาปรับจากการดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมายสิง่ แวดลอม
• จำนวนครัง้ ในการดำเนินงานทีไ่ มเปนไปตามกฎหมายสิง่ แวดลอม

unit
hours
Hours

2561

2562

2563

626,630

198,740

210,966

-

-

-

20
213
1

14
608
1

10
362
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

times

Joint safety promotion activities
Safe Driving Campaign

From the activity, parking symbol lines were set, and method of parking and removal in the event of an emergency
were determined at an area at the parking lot in front of the expansion analysis operating building, with total of
4 areas. There are currently 5 prototype areas in 2020. There will be audits from the Occupational Safety and Health
Committee to maintain a culture of safety and orderliness after setting up a parking spot along with safe parking
method. There was no accident caused by crowding from the car in-out of the garage area.

Safety promotion activities that employees participate in
KYT Activity, Hazard Recognition Activity for the year 2020

The activities were carried out throughout the year 2020, where flaws from the activities were analyzed and clarified
to the supervisors to understand and improve the "KYT activities" so that it could be used effectively to remind employees.
There are five risk groups, such as waste and chemicals group, heavy machinery group, mobile machinery group,
repairing-construction group, paperwork group, so that each work group can bring KYT related to respective work to
themselves, "Warn before dangerous events”, which will be continued until 2021.
Performance according to indicators

unit

2018

Year
2019

2020

Fatal accident rate and severe illness rate
Occupational injury rate (IR)

Per hour worked

-

4

1

Occupational disease rate (ODR)

Per hour worked

0

0

0

Lost-day rate (LDR)

Per hour worked

-

-

1

Person per working
hour
Person

-

-

1

0

0

0

Rate of absentee arising from occupational illness (AR)
Number of deaths from work
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Public benefit activities
Safety awareness activity, which sets penalties for employees who violate safety regulations in the year 2020,
found that the group of employees violating the safety regulations in 2020, there were 7 people doing public welfare.

Employee safety and health
The Company pays attention to work safety because it is well
aware that people working in the Company's operation area have
occupational health and safety risks following relevant laws such
as the Labor Protection Act, 2541 and the Occupational Safety,
Health and Environment Act 2011, etc., and cultivating a culture of
occupational health and safety for executives and employees at all
levels through the occupational health and safety policy with goal
to reduce the number of injuries to zero (Zero Accident).
To achieve this goal, the Company has organized occupational
health and safety training for its employees, including basic firefighting,
fire evacuation drills, and occupational safety and occupational
safety committee courses, health, working environment, etc.
In addition, the company has surveyed office building areas
with risk of occupational hazards and fire and made improvements
by installing additional equipment or replacing equipment to be in
a ready-to-use condition, and inspected equipment to be in good
condition for regular use such as CFC-free fire extinguishers, backup
flashlights attached to emergency exits, safety signs, etc.

Caring for the environment
Various businesses can directly cause environmental impacts if without good management. Therefore, the Company
places great emphasis on the matter and is considered one of the key sustainability issues which have profound effect
on the Company's business operations. The Company has assessed risks and impacts arising from business operations
throughout the supply chain, including supervision as well as overseeing the major environmental impacts such as air
pollution and water pollution, manage pollution that may occur by selecting appropriate and efficient technology by
complying with the laws stipulated under the environmental laws, laws related to the business operation in industrial
estates, measures stipulated in the environmental impact assessment report and environmental standards. This allows
stakeholders to have more confidence in the work of the company.

Environmental performance
Various businesses can directly cause environmental impacts without good management. Therefore, the Company
places great emphasis on this issue and is considered one of the key sustainability issues which have a profound effect
on the Company's business operations. The Company has assessed risks and impacts arising from business operations
throughout the supply chain, including corporate governance.
In 2020, the company focuses on management by taking into account 3 main responsibilities: Environmental, Social,
and Governance or ESG in driving the organization under a true partner strategy to sustainability (Partner For Life) to
grow the business with transparency, taking into account the interests of all stakeholders equally, along with sustainable
care for the environment and community happiness.
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Water management
The Company has an integrated water management framework using the 3Rs strategy (Reduce Reuse Recycle)
for cost-effective use of water from the source of the production chain in order to continuously increase the water
circulation cycle in the system, as well as to develop personnel and technology used in the control, such as training
for operators in the management of wastewater treatment systems, research studies of microbes, and selecting types
of microorganisms that are suitable for wastewater conditions in biological treatment systems, Chemical Oxygen
Demand (COD) monitoring in the effluent 24 hours a day.

Amount of treated and recycled water
2019
Amount of treated water
Amount of water that is recycled

53,710
53,710

Ground water consumption
13,728.66
13,533.27

2018

2019

2020
57,662
57,662

9,537.54

2020

Sound management
The average noise level in 24 hours and highest noise level were monitored every 6 months in local and community
areas and found that all noise levels were within the established standard of not more than 70 dB (A) and not more
than 115 dB (A) respectively. In order to control and prevent any impact on the surrounding communities, the Company,
as well as on the health of employees, measures were taken to control and prevent potential impacts such as the
installation of sound quality measurement equipment, regularly performs measurements, monitoring and evaluation.
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Air management
Controlling air pollution impacts is one of the priorities at BWG, from the design and implementation of internationally
efficient technology, excellent process control, as well as in situ air quality monitoring. The air quality in the surrounding
atmosphere is regularly measured by an external air quality inspector and current measurement technology (Continuous
Emission Monitoring System).

Ambient air quality around the factory area
Measured parameters

Total Dust
Total VOC
Methane

unit

mg/m3
ppm
ppm

Measurement Measurement
results
results
May 2020
May 2019

0.97
3.7
4.34

0.70
7.4
4.01

Standard
value

15
-

Note: Comparable to OSHA Standards (TWA)

Ambient air quality around the factory area
Sampling location

Pollution
(m.)

Around the building for
contaminated industrial
waste quality improvement
(0714713E, 1599771N)

-

Around Khao Mai Kho
(0713992E,1601254N)

500

Around Ban Nong Prue
(0715887E,1600034N)

600

Along the fence of the
project entrance (south)
(0714566E,1599320N)

-

Measurement results

Day / month / year

10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63
10-11/11/63
11-12/11/63
12-13/11/63

TSP (mg/m3)

PM-10 (mg/m3)

0.054
0.075
0.060
0.087
0.062
0.071
0.212
0.141
0.241

0.025
0.036
0.029
0.040
0.026
0.034
0.089
0.056
0.104

NMHC (ppm)

1.79
1.56
1.43
1.28
1.20
1.32
1.39
1.31
1.25
1.36
1.39
1.41

THC (ppm)

4.83
4.68
4.55
4.16
4.14
4.20
4.30
4.25
4.17
4.41
4.45
4.50

Dust management
Being awared about PM2.5 problems occurring in many areas of Thailand, the Company has solved the PM2.5 crisis
by using the 4C concept, namely Control, Contain, Clean, and Check used in management to reduce the impact on the
environment from the source, as well as taking measures to reduce dust in the surrounding areas for good health of
employees and communities such
• Water Spray System is installed to control small dust particles from the construction area, control of small dust
particles from transportation to the administrative center (Lorry Loading Area), community areas, etc.
• Dust caused by transportation was done throughout the route from the center until public roads through actions such
as the use of water from waste treatment to spray around the center to reduce dust production, etc.
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Waste and Unused Materials Management
The company has a systematic waste management system in accordance with the management of waste or unused
materials (Waste Management Procedure). It is operated through the Waste Management Committee, which manages
as well as continuously monitors the management of waste from the source to the disposal process in order to achieve
the waste management goals in which waste are sorted for use as Solid Recovered Fuel (SRF) before being disposed of
by landfill method of not less than 6 tons by using the 3Rs strategy (Reduce Reuse Recycle), with focus on reducing,
reusing and recycle the amount of waste, and reduce the amount of waste landfill in the most efficient and effective way.
In addition, in 2020, additional projects based on circular economy were implemented.

Global warming waste reduction project for a sustainable environment
Objectives
1. Able to separate waste for 100% use. In the year 2020, waste separated for SRF use was up to 27% (from total waste).
2. Reduce the amount of waste disposed by 50%. In 2020, the amount of waste disposed is reduced by 22.5% (in 2019,
dispose of 40 kg / day, in 2020 31 kg / day).
Performance
Goal : Reduce the amount of waste reduced by 50% of the amount sent in 2019 (average volume of 40 kg / day).
Waste classification and waste management project according to the 3Rs principles
- Waste sorting and disposal management according to the 3Rs principles
- NO Zero Waste to Landfill
Waste recycled for SRF Achieved target
(ตัน)
14.00
12.17

12.00
10.18

10.00
6.74

6.00
4.61

4.00

0

11.60

Dev

Nov

9.63

8.00

2.00

11.21

7.50

8.07

5.66

2.33
1.01
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Increased from 2019 by 100.51% (volume 12.17 tons) * Reduced expenses of total 36,498.94 baht

Dec
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Resource management
Operations were proceeded with 3R principles to reduce the impact of contaminated waste to the environment by
campaigning to raise awareness and establish measures to reduce waste generation both in the production process and
in the office, highlighting the impact of the use of superfluous resource, which becomes a lot of waste that needs to be
dumped and put into landfills, resulting in contamination of soil, water, plants and animals.

Reduced waste 52 tons
Expenses decreased 28,300 baht

Reduced waste 48 Tons
(Debris from air treatment system)

- Analyze and modify work methods to reduce
the generation of waste and usage of waste that
arise.

- Dust particles from air treatment systems are used as raw
materials in the production of Solid Recovered Fuel (SRF)

Reduced waste
- Reduce waste by changing maintenance cycles or inspecting equipment to be
3 tons
in proper order
(Other wastes)

- Modify the method of chemical preparation in sample analysis.

Total amount of waste for 2020 as compared to 2019
8,000.00
6,000.00

5,904.84

4,000.00

3,417.45

Reduced by 42.12%
from 2019

2,000.00
0.00

2019

2020

For the year 2020, the focus is on the reduction of waste.
1. Press media on waste management “how to’s”
2. Ask for cooperation to reduce the use of plastic from merchants / sellers.
3. Bring collected leaves and twigs into the Solid Recovered Fuel (SRF) system
4. Job analysis for waste management
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Greenhouse gas management
On reducing Greenhouse Gas Emissions, the Company realizes the importance of cooperation from all sectors. In order
to jointly reduce greenhouse gas emissions, the Company has integrated the climate change management policy as
part of the business plan development of the Group's operations.
It is also in response to United Nations Sustainable Development Goals Goal 7 on providing clean, accessible, reliable,
sustainable, modern energy, Goal 13 on urgent action to combat climate change. Climate change, climate and impacts,
and Goal 15 on utilization of terrestrial ecosystems. With this awareness of the importance, the Company has laid down
guidelines for dealing with climate change in the corporate sustainability development policy.

Greenhouse gas emission in 2020
Direct greenhouse gas emissions

Indirect greenhouse gas emissions

Other indirect greenhouse gas emissions

63,648

2,803

98,930
unit: Tons CO2e)

scope

Greenhouse gas emissions Relative proportion Relative proportion
Of the organization
Scope 1 and 2
Scope 1,2 and 3

type 1
type 2
type 3
others
all Scope 1 & 2

63,648.00
2,803.00
98,930.00
12.00
66,451.00

95.78
4.22

38.49
1.69
59.62

100.00

100.00

TonCo2-eq
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0

type 1

type 2

type 3

others

In 2020, Better World Green Public Company Limited participated in the project to expand outcome of the promotion
of the organization's carbon footprint in the industry in the 8th phase for the year 2020 with focus on being able to calculate
greenhouse gas emissions from the Company's operations and consider the overall national greenhouse gas reduction approach.
Disclose the amount of greenhouse gas emissions of
the organization
Goal
Prepare carbon footprint of the organization.
Outcome
Processing the organization's carbon footprint certification.

• Reducing greenhouse gas emissions through waste separation program activities
Outcome : Waste separation program for recycling can reduced greenhouse gas emissions by 0.62 tons
carbon dioxide equivalent (tCO2e)
Waste separation for production of fuel from waste (SRF)
Outcome : Waste separation for production of fuel from waste (SRF) reduced greenhouse gas emissions by
4.29 tons carbon dioxide equivalent (tCO2e)
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Biodiversity
Biodiversity is the measure of health of the natural ecosystem, management of resource utilization and the environment
in the area where it is utilized. Biodiversity management guidelines have been established so that each country can be used
as a framework for setting criteria for biodiversity management of various sectors, especially businesses and industries.

Reduce impact
or damage

Promote sustainable
use of the ecosystem

Heal and restore

Track and explore

• Avoid doing projects in areas close to

• Maintain the original ecology as close to

• Monitor and survey biodiversity around the

• Manage the use of the surrounding area

endangered areas of plants or animals

the natural habitat of wildlife

area.

• Create more green areas and forest areas

• Prevent leaks or contamination that poses

• Restore degraded ecosystem and number

threat to species and affect biodiversity

of trees around the area

Assessing risks and reducing impacts on biodiversity
Natural resources are used in large quantities and there are changes in the conditions of the area and the surrounding
environment, which the Company has a duty to oversee and manage the area to ensure that the Company's projects do
not have an impact on the ecosystem and diversity. Biological risk assessment and analysis of impact of a project on
biodiversity in a project area are therefore very important and must be carried out strictly in accordance with the standards
that are established by law and are internationally accepted. Operations should not be conducted within area with rare
plants and animals in risk of extinction. The risk analysis and assessment process is carried out in accordance with the
Environmental Impact Assessment (EIA) guidelines established by the Environmental Supervisory Authority, and by a team
of experts to collect biodiversity data.

Creating common values for society
Community relations

To operate a sustainable business, it is necessary to create value together with the surrounding community and society
in order to grow together. Actions are taken in community relations by fostering community engagement to build trust and
acceptance from the community and society. Although, in 2020, many social activities may have been impacted by the
coronavirus (COVID-19) epidemic, but the Company has adapted its community relations actions to the situation and
needs of the community as much as possible, such as preparing and distributing FaceShield, masks, and donating necessities,
and promoting recovery of economy of the communities surrounding the center
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Co-creating opportunities for the community
through businesses that are safe and environmentally conscious.
Tactic 1

Build a good community to contribute
to the society as a whole
• Bond with the community by
collaborating with all stakeholders.
• Take into account the rights of
children

Strategy for success
Tactic 2

Tactic 3

Create opportunities
for the community

Create a society that is safe and cares
about natural resources and the environment

• Improve facilities and access to
services
• Economic community development
• Health community development
• Educational community development

• Prioritize community development
in environmental and safety

Operation steps
Step

Build engagement with
stakeholders to explore
needs, expectations and
impacts arising from the
Company's
business operations.

Step

Step
Prioritize to address
sustainability main
concerns

Establish strategies and
activities appropriate to
the key areas

Outstanding CSR Activities in 2020
Public relations communication to create better understanding of the service process
Building knowledge and understanding about the Company's business operations and managements is an ongoing
concern of the Company in order to build confidence and trust in the communities surrounding the area for them to be
able to live a normal life. The operations adhere to the utmost care of the environment and safety that has the opportunity
to create a large impact from the operations. The Group of Companies therefore divides communication levels into
2 groups as follows:
1) Communication to build understanding and confidence of the community It is important to communicate
and create understand of the Company's operations in the surrounding communities to foster correct understanding
and reduce concerns that may arise in the community. For operations in 2020, there were study visits to learn on
the complete industrial waste management process.

Open house to a visit of total 2,633 people.
Audit
Customers observing waste disposal
Visiting customers
Government agency
Educational institution
Shareholder / Investor / Bank

225
413
51
7
4
2

companies
companies
companies
agencies
universities
agencies
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Arranging communication channels to receive suggestions and complaints
In the event that the community is concerned about the impact or there is a complaint, the community can report
the complaint directly to the Company via telephone, comment box in front of the power plant, e-mail, mail or electronic
channels such as telephone, email, SMS or LINE, or communicate via community leaders or representatives of the
environmental inspectorate to investigate any issues that arise. The staff will visit the area to investigate and initiate
corrective action within 24 hours while informing the community and approving the corrective action after the work
is finished

Process for receiving complaints
Process for receiving external complaints
Channels for receiving complaints
Complaint letter from government
agencies / community / Telephone
/ comment box / mail / E-mail /
LINE / Walk-In / direct notification
to the public relations center
Staff of the Department of
Environmental Studies examines the
complaints and inspects them first

Offer to management
for consideration

Notice to Complainant
Not caused by
the Company

Caused by the Company
Assign the responsible person to
perform the remedial work

Notify the corrective action to the
complainant

Kept to record

Follow up on the corrective action
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2) Communication through social responsibility activities Communication with the society as a whole will
focus on enhancing knowledge and understanding about the Company's operations, as well as through the Company's
social contribution activities.

Activity / method

Objective

Target group

To disseminate the
Company's social and
environmental
performance in order
to build confidence in
the operations and
create a good image
of the organization.

Communication
via social media

Interested parties /
community / society
as a whole

To raise awareness of
environmental
conservation and
develop the potential
of children and youth
through scientific
education

Nong Rakwit
Teaching Project

Children and youth
schools around the
center area

Outcome

Interested parties are
aware of the performance of the Group of
Companies, which will
build credibility and
good image to the
organization.

Children and youth
learn and be aware of
environmental
conservation, can
make more use of the
community.

Educational development
Education is the foundation of the sustainable development of human resources to have potential and benefit to the
organization, society, nation, and the world as whole. It aims to achieve a truly sustainable development by creating a
learning society in collaboration with educational institutions, undertaking a variety of projects and activities.
In 2020, the Company continues to support education for educational institutions, personnel in the organization and
their children for the 13th consecutive year as part in taking care of the lives of employees

Project on sending children to their dreams

75

Primary education

10

Secondary
education

93,500
Total amount (baht)

85

No.
of scholarships
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Better Group Paint Your Dreams
Delivering landscape with educational equipment
to the students at Wat Kut Nok Plao School, Saraburi
Province, fulfilling the missing dreams of the children
to be fruitful and bright while enhancing imagination
of the children. Participation were from both employees
and all 101 students and teachers, creating an average
satisfaction of 86.72%.

Public health development
Public health is the prevention and treatment of disease for the people to be in good physical and mental health.
A society in which citizens have good health will play an important role in the development of the individual, society
and nation. The Company continues to emphasize on supporting and developing public health activities as well as
supporting activities of various public health agencies organizations by striving to achieve the United Nations' Sustainable
Development Goals (SDGs) for health and well-being.

BWG Baan Nam Sai
to the community

BWG cares about
the elderly.

An ongoing project that brings engineering staff
to inspect the water filter system and
cleaning the water in the tanks. A set of
water filters was installed at Wat Buri
Karam, Huay Haeng Sub-district, Kaeng
Khoi District, Saraburi Province. The old
water supply system of the community has
deteriorated, causing the villagers of
Burikaram community to consume unclean
tap water. Besides the affected community,
there are also schools and temples that are
affected as well. Therefore, the Company
has made initiative to improve, repair,
place various systems until it can be
returned to use effectively as before, and
in order to maintain continuity, the
Company has also sent officers to take
care of the various systems and check on
the clean standards according to regular
maintenance cycles to provide the
community members with clean drinking
water.

Activities in 2020 began with the BWG
Project on Caring for the Elderly. Better
World Green Public Company Limited
recognizes the crisis of the coronavirus
(COVID-19) epidemic and is concerned to
the surrounding communities. For the
elderly who are considered to be at high
risk, training has been organized from
building knowledge and understanding
about the disease and the spread of
infection, and how reduce exposure risk to
coronavirus disease (COVID-19). There was
also demonstration on wearing of mask
when in risky area, cleaning using alcohol
hand sanitiser when traveling , and how to
wash hands cleanly and properly
according to the procedure by doctors at
Huai Haeng Subdistrict Health Promotion
Hospital and the volunteer group to
provide knowledge and training to the
elderly for the project.

BWG embraces
the elderly and the sick
who cannot help themselves.
The project "Embracing the elderly and the sick
who cannot help themselves" is organized for
the 8th year for participation in the care of the
elderly, communities around the industrial waste
management and operation center, Saraburi
Province, along with improving the quality of life
for health and well-being through cooperation
from the Village Health Volunteer Group , which
currently has a total of 90 elderly and sick
people who cannot help themselves in the
radius of more than 3 sub-districts, including Huai
Haeng Subdistrict, Nong Plalai Subdistrict, Kut
Nok Pao Subdistrict
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BWG sponsors
medical equipments

Free Prescription
Eyeglasses Project

Better World Green Public Company
Limited sponsored the purchase of medical
equipment for the elderly, bed-riden
patients, diabetics and hypertensive
patients, in which currently supplies and
equipment are scarce both in terms of
budget for care and patient screening
equipment for Nong Song Hong Sub-District
Health Promoting Hospital and Huai Haeng
Sub-District Health Promoting Hospital,
Kaeng Khoi District, Saraburi Province.

The Company realizes the importance of
helping the elderly around the area of the
industrial waste management and
operation center with eye problems to
return to normal daily life with eyesight
screening for the elderly both and giving
free prescription eyeglasses to elderly with
eye problems. This time, more than 100
seniors participated in this program which
was held for the ninth year.

'Have and share' activity to help people affected by COVID-19
The Company is another force in helping the society and surrounding
communities affected by the economy from the Coronavirus (COVID-19)
outbreak by donating necessities to the surrounding communities, both around
the industrial waste management and operation center at Saraburi, and
the Renewable Energy Center in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
where there are more than 1,000 families. In addition, there was
also a kiosk set up to share happiness from the employees'
hearts to bring necessities in support with the happiness
kiosk for the surrounding communities
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Building community ties
The Company focuses on building bond with the surrounding communities through various activities and listening
to problems, expectations, and suggestions from the community for better improvement via various communication
channels as well as providing facts and corrections. Complaints are effectively handled in order to enable the Company's
key stakeholders, including the community and government agencies that supervise the Company, to understand the
Company's business operations, creating confidence, trust and commitment to happen between them.

Community Satisfaction Survey
The Company conducted survey on the community’s satisfaction towards the Company annually.

100 %

Perception of news, community relations activities
and community opinions on the project

100 %

Satisfaction of the surrounding communities
by the administrative center

Group of Companies
Akkhie Prakarn Public Company Limited
In 2020, the Company was able to provide waste disposal services by incineration method of total 75,350.82
tones, accounting to total income from service of 347.55 million baht by with types of industrial waste disposal
service as follows.

solid

Quantity (ton)

Note

33,538.24

Management method
(portion in %)

41,626.22

• Alternative fuel

39.4%

• Incineration

22.6%

• Reused

38.5%

liquid

sediment

37.21
gas

149.16

Proportion of industrial waste received

Proportion of industrial waste management
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Comparisons of the waste received for incineration (2018-2020)
(tons)
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Customer volume by region in 2020

2.41%
1.9%

1.63%
4.81%
28.95%
60.3%

Northern Region
Northeastern Region
Central Region
Eastern Region
Wastern Region
Southern Region
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Better Waste Care Company Limited
For the year 2020, Better Care Co., Ltd. expanded the business of improving quality of liquid by treatment and recycling
at Saha Rattana Nakorn Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, which has production capacity of 490
cubic meters per day. The Company provides disposal / treatment services for industrial waste to 636 customers, with
a total of 37,944 tons of industrial waste processed, representing a total service income of 83.75 million baht

Hazardous industrial waste Non-hazardous industrial waste
16,978 tons
11,007 tons

26%

Wastewater treatment
9,959 cubic meter

Non-hazardous industrial waste

29%
45%

Non-hazardous industrial waste
Wastewater treatment

Graph showing comparison of the amount of industrial waste received for disposal (Year 2018-2020)
(tons)
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Graph of comparison of the amount of wastewater received for treatment (Year 2020)
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Better World Transport Company Limited
For the year 2020, transportation services and other related income generating services of the Company and its
affiliates revenue a total of 83,940 trips, representing a total income of 272.45 million baht including revenue from
transportation which consists of revenue from

Better Me Company Limited
4.36 million baht

Better World Green Public Company Limited
250.90 million baht
Better Waste Care Company Limited
13.42 million baht

ลูกคาทั่วไป

General customers
0.43 million baht

Akkhie Prakarn Public Company Limited
0.02 million baht

รายไดอื่น

Other income
3.32 million baht

Total 272.45 million baht
Chart showing comparison of number of transportation trips between the year 2018-2020

81,954

78,705

83,940

2018

2019

2020

Graph showing comparison of revenue from services between the year 2018-2020

277.41

283.92

272.45

2018

2019

2020
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Earth Tech Environment Public Company Limited and its affiliates
Earth Tech Environment Public Company Limited (“ETC”)
Operates a power plant business that uses waste for electricity generation, which is located at Kaeng Khoi Industrial
Estate, Kaeng Khoi District, Saraburi Province, with a maximum installed power generation capacity of 9.4 MW to produce
and distribute electricity to PEA. For the year 2020, the electricity generation and distribution system has Revenue
from selling electricity 287.61 million baht

Recovery House Company Limited (“RH”)
Recovery House Company Limited (“RH”), one of the Earth Tech Environment Company Limited (“ETC”) Group of Companies,
is the operator of electricity generation and distribution projects located in Saha Rattana Nakorn Industrial Estate, Bang
Phra Kru Subdistrict, Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The plant uses industrial waste with a
production capacity of 7.0 MW, Revenue from selling electricity 266.80 million baht
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Ava Grand Energy Company Limited (“AVA”)
Ava Grand Energy Company Limited (“AVA”), one of Earth Tech Environment Public Company Limited (“ETC”) Group
of Companies, is the project operator of electricity generation and distribution projects in Lower Northern Industrial Estate,
Nong Lum Subdistrict, Wachirabarami District, Phichit Province. The plant uses industrial waste with a production capacity
of 4.0 MW, Revenue from selling electricity 116.16 million baht
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Awards and achievements
• Industrial Enterprise Carbon Footprint Projects in Reducing

Emissions of Greenhouse Gas

• Awarded Thailand Sustainability Investment 2020 for the sixth consecutive
year from the Stock Exchange of Thailand as a listed company with outstanding
business, taking into account the balance of environment, society and corporate
governance

• Green Industry Certiﬁcate Level 3, Green System, in which systematic
environmental management has been monitored, evaluated, and reviewed
for continuous development (Factory Registration No.: E 3-101-2 / 40).
• Green Industry Certiﬁcate Level 3, Green system, in which systematic
environmental management has been monitored, evaluated, and reviewed
for continuous development (Factory Registration No.: 3-106-8 / 49 Sb.).
• CSR-DIW Continuous Award 2020 for the Social Responsibility Standards
from the Federation of Thai Industries
• Corporate Governance Assessment of Thai Listed Companies or Corporate
Governance Report (CGR) for the year 2020 at the "Excellent" level (Excellent CG Scoring) for the sixth consecutive year
• Scored excellent for assessment of the quality of holding the 2020 Annual
General Meeting AGM in order to preserve the legitimate rights of investors
organized by the Thai Investors Association
• Sustainability Disclosure Recognition Award on presenting information on
sustainability in all dimensions in the areas of environment, society and
governance
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Shareholder Structure BWG
Better World Green Public Company Limited
“BWG”

Better Waste Care Company Limited.
“BWC”

Operates in the business of providing
industrial waste management services
by disposal and reuse as energy.

Agent for sourcing and collecting
Industrial waste To be treated and
eliminated And operates the business
of providing liquid quality improvement
services To bring it back and use it
again

Better World Transport Company Limited.
“BWT”

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

Akkhie Prakarn Public Company Limited.
“AKP”

Provides waste disposal services
by incineration.

Registered Capital
1,037,779,725.00
Paid-Up Capital
1,037,779,725.00
Registered Capital
200,000,000
Paid-Up Capital
200,000,000

Registered Capital
150,000,000
Paid-Up Capital
150,000,000
Registered Capital
202,000,000
Paid-Up Capital
202,000,000

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

Better Me Company Limited
“BME”

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

Be Green Development Company Limited
“Be Green”

Earth Tech Environment Public Company Limited.
“ETC”.
Link88 Power Company Limited
“Link88”
Holding company holding shares
in Recovery House Company Limited

Registered Capital Paid-Up Capital
200,000,000
200,000,000

Operate in production and sale of electricity
current from industrial waste.

Paid-Up Capital
1,000,000

Registered Capital Paid-Up Capital
50,000,000
12,500,000

Registered Capital Paid-Up Capital
200,000,000
200,000,000
Earth Engineer and Construction Company Limited.
“EEC”

AVA Grand Energy Company Limited.
“AVA”

Registered Capital
1,000,000

Paid-Up Capital
1,120,000,000

Operate in production and sale of electricity
current from industrial waste.

Recovery House Company Limited.
“RH”

Paid-Up Capital
12,250,000

Registered Capital
1,120,000,000

Production and distribution
of electricity from mixed
waste

Sirilapha Power Company Limited.
“SIRI”

Producing and selling electricity using fuel from industrial waste

Registered Capital
40,000,000

Provide engineering design service Procurement of machinery
and equipment And the construction of a turnkey power plant

Registered Capital Paid-Up Capital
10,000,000
10,000,000

Registered Capital Paid-Up Capital
125,000,000
125,000,000

** As of 31 December 2020
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The Company’s Shareholder Structure
“ BWC ”

“ BWT ”

“ AKP ”

“ BME ”

Paid-Up
Capital
40,000,000

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
202,000,000 202,000,000

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
150,000,000 150,000,000

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
200,000,000 200,000,000

99.99%

Paid-Up
Capital
12,250,000

51.18%

99.94%

99.94%

“ BWG ”
Registered Capital

1,037,779,725.00
Paid-Up Capital

91.00%

43.93%

1,037,779,725.00

“ Be Green ”
Registered
Capital
1,000,000

“ L88 ”

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
200,000,000 200,000,000

99.88%

“ RH ”

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
200,000,000 200,000,000

95.00%

“ ETC ”

Registered
Capital

Paid-Up
Capital
1,000,000

Paid-Up
Capital

1,120,000,000 1,120,000,000

“ AVA ”

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
125,000,000 125,000,000

97.00%

“ SIRI ”

Registered
Capital
50,000,000

Paid-Up
Capital
12,500,000

97.00%

“ EEC ”

Paid-Up
Registered
Capital
Capital
10,000,000 10,000,000

99.99%
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Securities and Shareholders
• Registered and Paid-up Capitals
Detail if the registered capital as of December 31th, 2020 was shown below.
Capital Detail
Registered Capital
:
1,037,779,725.00
Paid up Capital
:
1,037,779,725.00
Par Value
:
0.25
Shares Detail Common Stock
Listed Share
Paid-up Stock
Voting Right Ratio

:
:
:

bath
bath
bath per share

4,151,118,900.00 Shares
4,151,118,900.00 Shares
1 share with 1 vote

• Shares
As of December 31th, 2020 the ﬁrst ten major shareholders are as follows

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Top 10 Major Shareholders
Mr. Komol
Jungrungreangkit
Mr. Suwat
Luengviriya
Thai NVDR Company Limited
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
Mr. Titipong
Jentaveepornkul
Mr. Suchai
Wongngamnit
Mrs. Yaowaluck
Chaisiri Phaiboon
Mr. Patikon
Saengthong-aram
Mr. Somchai
Kamolratanapibul
Mr. Thongchai
Asawut Mangkur
Top 10 Total
Shareholders Others
Grand Total

Shareholding
Number of Shares Percentage

282,287,000
183,150,000
89,634,050
88,000,000
70,000,000
49,500,000
47,053,700
42,210,000
40,000,000
33,325,300
3,008,796,220
3,832,117,512
4,151,118,900

6.80
4.41
2.16
2.12
1.69
1.19
1.13
1.02
0.96
0.80
22.28
77.72
100.00

Issuance of other securities
According to the company Issued and allocated 319,000,000 new ordinary shares with a par value of 0.25 baht per share
for private placement to (1) Mr. Si Pakorn Khao Sa-at, 125,000,000 shares (2) Mr. Siraprasert Jirapornprapa, 70,000,000 shares
(3) Mr. Jirayus Chuengthanasomboon, 50,000,000 shares (4) Mr. Pornanant Tangkasemwattana, 50,000,000 shares and (5)
Dr. Patcharima Boonyananda, a total of 24,000,000 shares at a price of 0.51 baht per share, which is based on the market
price for the past 15 consecutive days. From June 12, 2020 to July 2, 2020, deducted with a 3.52% discount, the said
price setting is in accordance with the Notiﬁcation of the Capital Market Supervisory Board No. Newly issued to a limited
number of individuals Including the speciﬁc investor that has been allocated as a connected person according to the
announcement of the Capital Market Supervisory Board. Tor Chor. 21/2008 Re: Rules on Connected Transactions B.E. 2551
and the Notiﬁcation of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Actions of Listed Companies on
Connected Transactions B.E. 2546. Buy and pay on July 7, 2020 and the said capital increase shares start trading on July 17, 2020.
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Revenue Structure
Summary of the Financial Status and Performance Outcome for the Company and Its Subsidiaries
(Unit: million baht)

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

2018

2019

2020

2,456.37
807.09
233.99
32.86%
9.47%

1,879.78
425.10
(20.63)
22.61%
(1.08)%

2,456.37
807.09
233.99
32.86%
9.47%

6,814.24
2,937.40
3,876.84

7,356.42
3,759.45
3,596.97

6,851.50
2,974.66
3,876.84

Revenue Structure for the Company and Its Subsidiaries

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

2018

Percentage

Value

1,374.82

55.65%

849.16

2019

(Unit: million baht)

2020

Percentage

Value

1,046.13

54.91%

892.40

46.27%

34.38%

724.86

38.05%

1,000.20

51.86%

232.39
2,456.37

9.41%
99.44%

108.80
1,879.79

5.71%
98.67%

22.72
1,915.32

1.18%
99.32%

13.91
2,470.28

0.56%
100.00%

25.26
1,905.05

1.33%
100.00%

13.17
1,928.49

0.68%
100.00%

Value

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

Percentage
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Trends in Industrial Waste Management in 2021
From the coronavirus (COVID-19) situation, people have to change many behaviors to adapt which is becoming
a new way of life (New Normal), be it social distancing, wearing masks, and reduced consumption due to economic
conditions. As such, the industrial sector is affected by this change and needs to adjust in order to survive using technology
to reduce costs, manage production chains, increase competitiveness, and remain focused on the efficient use of resources
to not affect the environment, and to create a green economy, which is another important factor in competition.
For the Industry Outlook in 2021, the Thai economy will continue to slow due to the virus epidemic, but there is still
a positive factor from vaccines which is expected to reach the population by the end of 2021. The government has taken
remedial and recovery measures to stimulate the economy and in many projects. Thailand is expected to be supported
by inbound capital, although fundamentals remain relatively weak and the recovery may take longer and inconsistent
until foreign tourism returns significantly. This is likely to be after the global availability of the vaccine around the end
of 2021, which will bring the economy and domestic consumption to a rebound and invest more in the industrial sector.
For the action plan in 2021, the Department of Industrial Works emphasizes 4 main plans, including the implementation
of environmental protection policies and suppressing entrepreneurs who have committed environmental problems, the
development of laws and digital systems to drive Thai industries towards Industry 4.0, promoting industrial sectors to
develop competitiveness for sustainable business growth, and human resource development to have knowledge and
skills in environmental auditing, social responsibility, safety, and on digital aspects which are consistent to the approach
of the Company.
Waste remains a major problem for the country, especially face masks and plastic bags, which has become a
new problem after the 2020 campaign to phase out plastic bags. But, to protect public health and the new lifestyle
in which people's daily lives are shifting online and home delivery services usage have dramatically increased. This
led to the increase in amount of this type of waste, but there is no proper management method, including measures
by the government for managing waste generated from the special economic zones that is designed to promote
investment. Such example is the EEC which still has only community waste guidelines. As for industrial waste management,
the Company will continue to follow closely.
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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 2020, 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.
- Social and Environmental Activities in 2020, the 3rd consecutive year project “Better Group Taem Si
Toem Fan” is a landscape delivery project. With educational equipment for students in schools surrounding the administrative
center Saraburi Which participated and received the quality award "CSR-DIW Continuous Award 2020" under the project
to promote industrial plants to be socially responsible and to live with communities sustainably. To raise awareness
and participation in socially responsible operations Including building a social responsibility network (CSR), the company
has a policy to carry out such activities on an ongoing basis.
- In the year 2020 Better World Green Public Company Limited took part in the expansion project.
Promotion of carbon footprint Of organizations in the industrial sector for the year 2020, with a focus on being able
to calculate the emission value of the Company's operating activities And consider the guidelines for reducing overall
greenhouse gas emissions at the national level
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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.
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.
2.1.2 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.
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, the company received the Green Industry Certificate, Level 3, Green System from
the Ministry of Industry. As a systematic environmental management. With monitoring and evaluation And review
for continuous development.
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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.
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.
- Establish regulations On preparing and responding to emergencies clearly in accordance with
the requirements of ISO 9001: 2015 quality management standard, ISO 14001: 2015 environmental management
standard and ISO 45001: 2018 occupational health and safety management standard. 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.
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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:
- 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 operates its business with transparency. Adhere to the principles of good corporate
governance And support the fight against corruption in all forms By the company Accredited as a member of the
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) project to demonstrate its commitment to anti-corruption in
all its forms.
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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.
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.
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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.)
2.4.3 Risk of Legal Disputes
On December 30, 2010, the Civil Court received the indictment from a group of persons. Alleged
that the company committed an infringement which caused the plaintiff to be damaged, he requested the court to
make a judgment to the company to compensate. And an order prohibiting the company Operate all businesses which
are causing pollution or which are causing nuisance to the plaintiff. On February 21, 2019, the Court of First Instance
ordered the Company to pay compensation including interest and charges in the amount of Baht 52.04 million, which
the Company had already recorded for the loss from litigation in the 2018 financial statements. Appointed to court
on October 16, 2019
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.
3.2 Digital Transformation risks and Infringement of personal information rights under the Personal Data
Protection Act 2019
With the advancement of information technology Including the communication system has evolved
rapidly Makes access to the collection, use and disclosure of personal information It can be done easily, conveniently
and quickly which may cause damage to the owner of the data. In addition, the Personal Data Protection Act B.E.
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The company realizes the importance of data privacy, which is the fundamental right of privacy
(Privacy Right) that must be protected under the Constitution of the Kingdom of Thailand. And the Universal Declaration
of Human Rights, in which any person will be subjected to arbitrary interference in privacy, family, home or communication.
Or will be disrespected for honor and reputation Everyone has the right to the protection of the law. Against such
interference or blasphemy Including to support and respect the protection of human rights as adopted internationally
In accordance with the principles of the United Nations Global Compact (UN Global Compact) by the company Therefore
has established a personal information protection policy A data controller, a processor and a data protector are
appointed. And communicate with relevant employees, customers and third parties Acknowledge the personal information
protection practices Through the company website To reduce the risk due to potential breaches of privacy to the
organization.
Moreover, the advancement in technology is developing rapidly and continuously. There may be
a chance that it poses an IT security risk or from various technology threats. That may arise from a system flaw or
from the intentional theft of an unauthorized person, the Company is therefore aware of such risks. And has established
operational guidelines for risk control and prevention by setting rules and regulations on the use of information
technology systems as a guideline for the prevention and management of risks related to information security in all areas.
For executives and employees at all levels To prevent risks from transmitting and receiving data via mobile devices
And requiring information security risk assessments in critical work systems. Including internal communication to raise
awareness of this matter continuously. As well as preparing an emergency plan that may arise with the information
technology system. (IT Contingency plan) in order to allow information technology systems to operate continuously.
And effective Able to resolve the situation promtptly.
3.3 Risks from the coronavirus disease situation (COVID-19)
In the year 2020, the global coronavirus crisis has hit and has had an economic and social impact.
To countries all over the world and still do not seem to be easily mitigated For Thailand Even though the COVID-19
situation can be controlled very well, lifestyle changes need to be made. And working methods to suit the situation.
During the past time, the company focused on the hygiene system. There are measures to control
cleanliness and other sanitation systems. Both before and after entering the company are strictly as follows:
• Occupational safety and health equipment are provided to prevent infection to employees.
Increase the frequency of cleaning common areas Provide full work preparation to support the Covid-19 scenario,
which has changed the working method by adapting some employees to work from home (Work From Home).
• Plan and manage transportation. To avoid traveling during the curfew To be transported at the time
specified by the Emergency Decree
• Communicate with clients on request for cooperation, visits or audits. By changing the method
from Visit on site to VDO Conference according to spacing measures (Social distancing)
In addition, the Company has made a Business Continuity Plan “BCP” to support such incidents in a concise and
systematic manner. The Company realizes that this situation of COVID 19 will continue for a long time. As well as
monitoring the resumption of the coronavirus outbreak as well. Therefore, strict preventive measures have been added,
including preparing a work plan in a new normal way so that the work in all parts of the companies involved can be
carried out continuously. And to build confidence among stakeholders that Management system of the company
Reliable performance.
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Securities Holdings of the Directors and Executives of the Year 2020
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 31st, December 2020, these portfolios were as follows.
Name
Board of Directors and Executive Management
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

Shares as of
31st, December 2019

Shares as of
31st, December 2020

Up (Down)

2,500,000

2,500,000

-

1,250,000

1,250,000

-

2,827,644

2,827,644

-

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

-

183,150,000

183,150,000

500,000

500,000

1,250,000

1,250,000

1,000,000

1,000,000

-

-

12,500,000

12,500,000

13,375,000

13,375,000

-
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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.
Board of Directors
Company Secretary
Audit Committee

ฝายตวจสอบภายใน

Subcommittee on
Risk Management

Subcommittee on Nomination
and Remuneration

Subcommittee on
Corporate Governance and
Corporate Social Responsibility

Executive Committee
Chief Executive Officer and
Managing Director
Office of the President

Accounting and
Financial

Operations

Management

Business Development and
corporate communicaton

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, 2020 consisted of 9 directors with 6 Directors who
are none 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 none Executive Directors are the audit committee who their representatives of the
shareholders to supervise the operation of the Company for accurate and transparent business running.
The list of the Board of Directors is as follows: ( As of 31st December 2020 )

First-Last Name
1.Dr.Vicharn
2.Mr. Akarawit
3.Dr.Thamnoon
4. Dr.Boonyabaramee
5. Mrs. Natruidee
6. Mr. Suwat
7. Dr.Voradit
8. Mr.Suthat
9. Miss Nattaphan

Vithayasai
Khankaew
Ananthothai
Sawangwong
Thammawan
Luengviriya
Thanapatra
Boonya-Udomsart
Luengviriya

With Miss Siriphorn Suasakul as the Company secretary of the Board

Position
Chairman of the Board
Vice Chairman of Board
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director
Director
Director
Director

Appointment Date
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
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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
Name List
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

Audit Committee

Recruitment & Wage
Sub-Committee

Risk Management
Sub-Committee

Chairman
Committee
Committee
-

Committee
Chairman
Committee
Committee
-

Chairman
Committee
Committee
Committee
Committee
-

Corporate Governance
and Social Responsibility
Committee (CG&CSR)
Chairman
Committee
Committee
Committee
-

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.
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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 2020, 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
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6. Perform duty with accountability and duty of care. Directors and executives shall perform their
duties as other persons of ordinary prudence or business operators shall act under the same situation.
7. Perform duty with integrity for the ultimate benefits of Company and with righteous objectives
and take no action that may cause significant conflict of interest with Company
8. Operate the Company’s business in conformity with laws, objectives, Articles of Association and
resolutions of the shareholders’ meeting with integrity, morals, and business ethics as well as try its best to cautiously
safeguard the interests of Company’s and shareholders
9. Set directions, goals and business policies as well as direct the management to operate efficiently
according to the Company’s policies and plans to achieve corporate goals under good corporate governance, thus
maximizing the Company’s economic value and the wealth of its shareholders.
10. Monitor the company’s business operations at all times and conscientiously comply with the law
and the company’s specifications in related contracts. Stipulate that the management report to the company’s Board
of Directors on the company’s work performance and other relevant issues for acknowledgement in Board of Directors’
meetings. The objective is to ensure that the company’s business operations are effective.
11. Manage business for sustainable value, which includes sound performance, creating value with
long-term perspectives, ethical and responsible business that benefits or eases socio-environment impacts (Good Corporate
Citizen), and resilience to changes.
12. Hold at least three (3) monthly meetings of the Board at the venue set by the Board of Directors.
13. Independent directors and external directors are ready to independently exercisediscretion in
considering the setting of strategies, managing work, using resources, appointing directors and setting business operation
standards. They are also ready to object to the actions of other directors or the management in cases where there are
differences of opinion on matters with impact on the equality of every shareholder.
14. Directors who have conflict of interest in particular matters shall have no right to vote on the matters.
15. Each Director cannot hold a Director position in a listed company in SET more than five companies.
16. Directors shall not operate other businesses having the same nature and competing directly with
the Company, or shall not be a partner in a limited partnership or a partner with unlimited liability in a limited partnership,
or a director in other public limited or private companies operating business of the same nature and directly competing
with company, whether for personal or others’ benefits, except the director informs the shareholders’ meeting prior to
the appointment resolution.
17. Provide balance sheets and income statements as well as audit report of the auditor, all of which
are to be approved by the Audit Committee, at the end of accounting year of the Company. Such information will be
disclosed in the annual reports and submitted to the annual general meeting of shareholders within 4 months after the
end of the accounting year
18. Establish a corporate governance policy and code of conduct to guide Directors and employees,
with an annual review and assessment.
19. Exemplify compliance with the corporate governance policy and code of conduct, together with
the Stock Exchange of Thailand’s (SET’s) policy on good practices for Directors of limited companies.
20. Ensure reliable accounting system, financial report and audit report to be submitted to the Audit
Committee as well as set up an internal audit unit and ensure efficient evaluation processes of internal control and internal
audit.
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.
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22. Deliver the following documents to the shareholders together with the invitation letter to the
annual general shareholders’ meeting:
22.1 Copies of balance sheet and income statement audited by the auditor together with an audit report
22.2 Company’s annual report
23. Dedicate time and effort in formulating vision, direction and strategy through full opinion expression
and with adequate research on information useful for formulating such direction as well as consider possible risks in
order to ensure that the executives would be able to concretely and effectively implement the vision, direction and
strategy
24. Review and participate in the vision and mission to ensure that management and employees
are oriented in the same direction. The Board of Directors shall review and approve the Company's vision and mission
regularly. And give approval Follow up and keep the management team in line with the direction and strategy of
the organization.
25. The company’s board of directors has the authority to appoint, assign or recommend a Sub-committee
director or task force to make consideration or take action in certain areas as the company’s board of directors’ benefit.
26. Establish a risk management policy with efficient risk management and internal control systems
that cover the whole organization. The Board of Directors shall also require the management to regularly report risk
management results and possible risk management guidelines, with full disclosure in the annual report.
27. Provide appropriate system or mechanism for top executive’s remuneration to ensure good
incentives in both short and long term.
28. Report their interests and the interests of concerned parties. The reported interests are those
related to the operations of company’s and its subsidiaries. Updated reports shall also be submitted whenever there
are changes. Directors are required to fill in the information on the interests of their own and related parties in the conflict
of interest report of the directors as required
29. Maintain the Company’s inside information obtained from their job performance and refrain from
exploiting such information for personal or other parties’ gains. Undertake no securities transactions at least one month
prior to announcement of financial statements and at least three days after such announcement
30. Monitor and solve 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, and stakeholders
and to monitor the Management’s performance and provide suggestions to
solve the problems appropriately
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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
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;
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3. Serves as the person casting the deciding vote in meetings of the company’s board of directors when both sides
have cast equal votes.
4. Encourages the Board of Directors to attend Shareholders’ meetings and presides over such meetings to ensure the
meeting efficiency and address shareholders’ queries;
5. Supports, assists and leads the work performance of the management through the CEO, but does not interfere with
the regular work or business under the responsibility of the management under the CEO.
6. Plays a key role in encouraging the Board of Directors’ conformance to corporate governance principles, including
identifying themselves, refraining from voting, and leaving the meeting in case of having conflicts of interest in any agenda;
7. Encourages the Board of Directors to perform their duties under the scope of authority given by laws, and the corporate
governance.
8. Responsible as the head of the board of directors in directing, monitoring and governing the work of the executive
committee and other sub-committees in order to achieve the objectives as planned.
9. To allocate sufficient time for directors to carefully and effectively discuss issues related to the management and
corporate governance or propose meeting agenda items, as well as to encourage directors to independently use their
discretion at the Board meeting. Top executives of the Company may be invited to provide significant information to support
the Board of Directors’ decision on particular issues.
10. Informs the Board of Directors all significant matters;
2. Company Secretary
In order to ensure compliance with the corporate governance principles for registered companies in the category of
the responsibilities of the Board of Directors and compliance with the specifications of the Securities and Exchange Act,
the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Sub-committee have passed a resolution appointing
Miss Siriphorn Suasakul as the Company’s secretary, whose background is as follows:
Miss. Siriphorn Suasakul
• Age: 44 years
• Education / Training
- Master's Degree: Kasetsart University (Majoring in Marketing).
- Bachelor’s Degree: University of the Thai Chamber of Commerce (Accountancy).
- Auditor and Tax Auditor.
- Company Secretary Program (CSP 94/2018), Board Reporting Program (BRP 28/2519), Company Reporting Program
(CRP 25/2519) and Effective Minutes Taking (EMT 46/2020), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- 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-
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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
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 2020, 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, 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 2020, there were 4 audit committee meetings and the following details were in the consideration:
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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 2020 as follows:
First-Last Name
1. Dr.Thamnoon
Ananthothai
2. Dr.Boonyabaramee Sawangwong
3. Mrss.Natruidee
Thammawan

Position
Chairman of the Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee

With Miss Siriphorn Suasakul as the Secretary of the Audit Committee

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.
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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.
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 2020 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.
3. Consider, analyze and assess risk factors that arise in the year 2020 by defining the business
direction, strategic plan and corporate goals. As well as report the risk management results throughout the organization
to the Board of Directors for acknowledgment.
The Risk Management Sub-committee comprises at 31st, December 2020 five members as follows:
First-Last Name
1. Dr. Vicharn
Vithayasai
2. Dr. Thamnoon
Ananthothai
3. Dr. Boonyabaramee
Sawangwong
4. Mr. Suwat
Luengviriya
5. Mr. Suthat
Boonya-Udomsart

Position
Chairman of the Risk Management Sub-committee
Risk Management Sub-committee
Risk Management Sub-committee
Risk Management Sub-committee
Risk Management Sub-committee

With Mr. Suthat Boonya-Udomsart as the Secretary of the Risk Management Sub-committee
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The scope, authority, duties and responsibilities as follows:
1. Verify and present risk management policies and acceptable risks to the company’s board of
directors for consideration and approval.
2. Supervise development and practice according to the risk management framework for the entire
organization.
3. Examination of reports on risk management follow-up on major risks and actions taken to ensure
that the organization has sufficient and appropriate risk management.
4. Presentation of overall company risks including the sufficiency of internal control systems for
management of major risks in various areas for the company’s board of directors.
5. Provision of suggestions to the company regarding risk management and consideration of revisions
for information about the development of the risk management system.
6. With authority to appoint a committee for evaluation and follow-up on company risks.
7. Other issues assigned by the company’s board of directors regarding risk management.
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.
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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.
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 2020, 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 2020, consisting of 4 members, consisting of
First-Last Name
1. Dr. Thamnoon
Ananthothai
2. Dr.Boonyabaramee
Sawangwong
3. Mr. Akarawit
Khankaew
4. Mr. Suthat
Boonya-Udomsart
With Mr.Suthat

Position
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

Boonya-Udomsart as the Secretary of Nomination Committee and Remuneration Committee
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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.
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 2020 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. Consider and review the policy and procedures of good corporate governance. Corporate social and
environmental responsibility In accordance with good corporate governance practices
3. Summary of the performance of good corporate governance and social and environmental
responsibility and a summary report of the violation of the policy guidelines. Code of Business Conduct of the Company.
The Corporate Governance and Social Responsibility Committee at 31st, December 2020 four members as follows:
First-Last Name
1. Mr. Akarawit

Khankaew

2. Dr. Thamnoon

Ananthothai

3. Mrss. Natruidee

Thammawan

4.Mr. Suwat

Luengviriya

Position
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.

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.
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4. Follow up and report the performance to the Board regularly after every meeting of good corporate
governance and Corporate social and environmental responsibility
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.
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 personal interest on an agenda item should not attend the meeting and cannot exercise the right
to vote on such matters. If the votes are equal, the chairman of the meeting will have an additional vote to make it decisive.
11. The Company has assigned the minimum quorum. The Board of Directors for the resolution other
Board of Directors at least 2 out of 3 of its members.
12. In 2020, a total of 9 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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In the year 2020 of Directors meetings and all Sub-Committee meetings
Number of Meeting Attendances
Name
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

Directors

Audit
Committee

Risk
management
subcommittees

Nomination Committee
and
Remuneration Committee

Corporate Governance
and Social Responsibility
Committee. (CG&CSR)

AGM 2020

9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9

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

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 formulation.
4) Business supervision
5) Committee meetings.
6) The duties of directors.
7) Relationship with Management.
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.
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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 2020 produced the conclusion that each committee fully and effectively performed its duties.
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 2020, the Directors ( Miss.Nattaphan
Luengviriya) participated in the training. TLCA Executive Development Program (EDP Class of 2020) Of the Thai Listed
Companies Association 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
• Business operation framework (laws, rules and regulations). • Performance and activity information.
• Main projects.
• Corporate and business development.
• Good corporate governance.
• Corporate social responsibility (CSR).
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4. Executive Board of Directors
There are 5 members in the Executive Board of Directors as follows:
First-Last Name
1. Mr. Suwat
Luengviriya
2. Miss. Charuwan Phochaeng
3. Mrs. Pornpen
Paoratchatapiboon
4. Miss. Kamala
Luengviriya
5. Mr. Suthat
Boonya-Udomsart

Position
Chief Executive Ofﬁcer
Executive Committee
Executive Committee
Executive Committee
Executive Committee

Mrs. Pornpen Paoratchatapiboon, Secretary of the Executive Committee

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.
5. Executives
First-Last Name
1. Mr. Suwat
Luengviriya
2. Miss Kamala
3. Mr. Suthat

Luengviriya
Boonya-Udomsart

4. Miss Nattaphan Luengviriya

Position
Chief Executive Ofﬁcer and Managing Director and
Acting Deputy Managing Director
Deputy Managing Director of Management
Deputy Managing Director of Accounting and Finance,
and Acting Managing Director of Accounting and Finance
Deputy Managing Director of Business Development And corporate communications.
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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.
Roles and Duties and responsibilities Executive Officer and Managing (CFO&President)
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;
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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.
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.
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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 percent 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.
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.
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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:
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 2020 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 –
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Details of individual directors' remuneration in the form of meeting allowances for the year 2020 are as follows:
Remuneration Description

Name
1. Dr. Vicharn
2. Mr. Akrawit
3. Dr. Thamnoon
4. Dr.Boonyabaramee
5. Mrs. Natruidee
6. Mr. Suwat
7. Mr. Voradit
8. Mr. Suthat
9. Miss Nattaphan

Total

Board of Directors’ Meeting Gratuities
80,000
40,000
120,000*
80,000*
80,000*
40,000
40,000
40,000
40,000
560,000

Vithayasai
Khankaew
Ananthothai
Sawangwong
Thammawan
Luengviriya
Thanapatra
Boonya-Udomsart
Luengviriya

Bonus
-

Total
80,000
40,000
120,000*
80,000*
80,000*
40,000
40,000
40,000
40,000
560,000

7.2 คาตอบแทนผูบ ร�หาร
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.
Executive remuneration 2020 is the total amount 16,636,760 Bath
2019
Amount (baht)

Description
Salary
Bonus
Retirement Fund
Total

15,773,200
745,560
16,518,760

2020
Amount (baht)

15,871,200
765,560
16,636,760

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 2020, 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

BWG

AKP

BWT

BWC

BME

ETC&
Subsidiary

364 178 187 62 82 177
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 Public Co., Ltd and Subsidiary BWT means Better World Transport Co., Ltd.,
EEC means Earth Engineer and Construction Co., Ltd.
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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
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
Employee Remuneration (Excluding Directors and High Ranking Executives) 2018 - 2020
Description
Total Salary
Total Bonus
Grant-In-Aids and Provident Fund
Other welfare values.
รวม

2018
81,110,695
6,613,092
2,097,933
89,821,720

2019
84,465,931
2,128,610
86,594,541

2020
74,290,618
1,392,369
1,887,247
77,570,234

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 2020, 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 619 training hours /year
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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 st bility 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 2020:
• Received a quality rating of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders at the level of 100
percent from the quality of the AGM Assessment Program of the Thai Investor Association
• “Excellent” for the Corporate Governance Report 2020 (CGR 2020) of Thai Listed Companies from
Thai Institute of Directors (IOD)
• Thailand Sustainability Investment Award or "Standing Share" for the year 2020, continuously for
the year that 6 By the Stock Exchange of Thailand
• Award Sustainability Disclosure Recognition for the year 2020 continued. This is the second year to
present sustainability information. Complete in all dimensions both in economic, social and environmental aspects
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 2020, the company has held one shareholder meeting on may 22nd, 2020
The 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was notified from April 30, 2020 for indefinite
period. By canceling the scheduled meeting date But still the agenda of the meeting And the date of determining the names of
shareholders List of shareholders entitled to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date)
previously set (March 30th, 2020) due to the epidemic situation. Of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and so that
the company Able to hold the 2020 Annual General Meeting of Shareholders within 2 months from the date of determining
the list of shareholders entitled to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders that has been specified
(Record Date). Board of Directors Approved to hold the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, May
22nd, 2020 at 2:00 p.m. at the Meeting Room, the Industrial Waste Management and Management Center, Better World
Green Public Company Limited, No. 140 Moo 8, Huai Hang Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province, 18110.
By meeting on such date and time It does not affect the date of determining the names of shareholders who have the right
to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders that was originally scheduled (Record Date) on March 30, 2020.
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In the past, the company Proceeded with good corporate governance For the rights of shareholders as follows
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 22 November 2019. Shareholders were able to present
topics to the Company from 22 November 2019 to 19 January 2020.
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 8 May 2020,
in which the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
There are agendas to propose the shareholders for approval, which are:
• Approval of financial statements and the consolidated profit-loss statement.
• 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 26th, 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 2020. 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
Meeting room, Industrial Waste Management Center, Better World Green Public Company Limited, No. 140 Moo 8,
Huai Hang Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi Province 18110 the meeting venue with sufficient width to support
shareholders and convenience for traveling.
Due to the spread of the COVID-19 virus in Thailand, the AGM has a large gathering of people so the company is very
concerned about the risk of infection at the shareholders’ meeting. Therefore, we have drawn up the measures below.
Snack, coffee, and tea will NOT be provided, and snacking in the Meeting area is not allowed in order to minimize
direct contact and to reduce the risk of spreading the Virus. To reduce exposure and minimize the risk of the spread of
the virus. And in order to prevent and reduce the risk of the spread of the COVID-19 virus for those who participate
in the meeting, the Company has measures In screening shareholders as follows:
1. Shareholders at risk Travel to or come to foreign countries or high-risk provinces as specified by
the public health Or close contact with persons with a history of going or coming to foreign countries or high-risk provinces
at least 14 days before the meeting date having fever and/or showing any respiratory symptoms or other symptoms
suspected of being infected with COVID-19, are requested to follow the Department of Disease Control’s precaution
by not attending the meeting. The company suggests these people appoint the company’s independent director as their
proxy to attend and vote on their behalf.

รายงานประจำป 2563

2. The company has a screening point according to the guidelines of the Department of Disease Control.
Before all shareholders attend the meeting, they must pass a screening point. Failure to pass the screening of shareholders
may be rejected to attend the meeting. For example, a shareholder has a body temperature higher than 37.5 Celsius
or higher and/or has any respiratory symptoms or has traveled to and from the high-risk countries within14 days before
the date of AGM, will be denied the entry. In this regard, various measures for controlling and screening participants
may change according to government practice, which may be announced.
3. As a protection and reduce the risk of the spread of the COVID-19 virus from the congestion of
shareholders on the meeting day. And for the health of shareholders, the Company provides opportunities for shareholders,
even those who are not at risk. Able to appoint an independent director instead Attendance
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 2020, the Company used the meeting program
of Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in registering and counting votes.
2.2 The Company allows shareholders to vote with one share being equal to one vote and, to facilitate
voting and vote counting, the Company prepares voting forms for each agenda items, especially for director appointment
agenda items. The Company allows shareholders to vote and appoint directors individually. Furthermore, the Company
allows shareholders to volunteer as witnesses in counting votes and the Company provides legal consultants to count
votes for transparency in voting and vote counting along with disclosing voting results to the meeting and recording in
the minutes of the meeting.
2.3 At the beginning of the meeting, the Chairman of the Board, the Chairman of every sub-committee,
every director, high-ranking executives, the certified public accountant and legal consultants attend the meeting together.
Before convening the meeting, the Chairman of the Board who acts as the Chairman of the meeting assigned the staff
to explain all criteria related to the meeting such as votes, etc.
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.
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3.4 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders
conducted by the Thai Investors Association, the Company received a score of 100 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:
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 22th , November 2019 to 15th January 2020. 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. In the year 2020 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
(www.bwg.co.th) 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 (www.bwg.co.th) in 2 languages to provide services to interested shareholders.
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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 (www.bwg.co.th) 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:
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 2020
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 2020 in the annual report and Report 56-1
under the heading “Connected Transactions”
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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.
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 2020, 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:
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• The Company shall do its best to endeavor to comply with any contract, agreement, or various
conditions concluded with business partners and/or creditors. If compliance with the conditions cannot be achieved,
the Company shall promptly inform business partners and/or creditors within a reasonable time in order to determine
sound and reasonable remedial actions.
• The Company shall provide business partners and/or creditors with adequate data, and shall
not provide any false, distorted, or incompletedata which, in turn, can cause business partners and/or creditors to
have a misunderstanding and impact decisions.
• The Company shall conduct financial management in a way that business partners and/or creditors
shall have confidence in its financial status and ability to pay Company debt.
• The Company shall by no means, ask for, receive, or grant any trade benefits to business partners
and/or creditors with dishonesty. If dishonest behavior occurs, the Company shall notify business partners and/or creditors
of all details and cooperate with them to correct the problem with speed as well as take measures to prevent recurrence.
• Deals with business partners and/or creditors shall be conducted in a good manner without damage
to the Company’s reputation or any illegal activity. Conduct should be on a basis of equality, fairness, and mutual 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.
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.
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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.
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 : Board of Directors Has established and revised the anti-corruption policy
of the company To be more clear With set Anti-Corruption Measures as a guideline for directors, executives and
employees with a focus on prevention and resistance to all forms of corruption, both directly and indirectly. And does
not engage in bribery and corruption of officials. Government and private agencies To acquire or maintain Which
has a competitive advantage Along with the appointment of a working group against corruption To coordinate
with executives and all departments in the organization To improve the rules, regulations and guidelines Relevant
in accordance with And appropriate to the current situation And arrange for policy dissemination And a manual
on anti-corruption measures for third parties as well. The company was certified as a member of the Thai Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption. The Company has posted this policy on the Company's website
at www.bwg.co.th
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13. Procedures for Whistle-Blower and Mechanisms for Whistle-Blower Protection : The Company has
set up a Whistle-blowing Policy to provide channels for reporting and to encourage all employees to report any information
on misconduct and/or fraud occurring in the Company. This is will prevent misconduct and/or fraud which may occur
in the organization and help detect and reduce damage from misconduct and fraud. In addition, this Policy provides
protection to employees who provide information, cooperation or assistance to the Company concerning misconduct
and fraud from any kind of threat or unfair act.
Complainants
Employees, relevant officers, or a third party coming across or becoming aware of dubious acts including those affected
by the company’s business or the conduct of company directors, executives, or employees that violate laws, regulations,
the company’s corporate governance, code of conduct, policies, and regulations and suspected corrupt practices. The
company encourages complainants to identify themselves and provide adequate evidence.
Channels for Reporting Complaints and Clues of Wrongdoing and Corruption
The Company assigns the Chairmand of the Audit Committee to consider accepting reports, clues and complaints
concerning actions which may create suspicion of bribery and corruption in the Company directly or indirectly. Complainers
must specify information on the topic of the clue, complaint, evidence or sufficient information for examination including
names, addresses and telephone numbers through the following channels:
1. 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.
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 Company Limited.
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.
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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.
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 2020 complaints involving misconduct or behavior.
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Section 4 : Disclosure and Transparency
The Company places importance on the disclosure of information with accuracy, completeness, transparency and
equality for financial statements and general information, and also other information that would impact the Company’s
share price. To ensure that investors and all other related parties have free access to the information, the Company
publicises the information through different media channels such as website of The Stock Exchange of Thailand, Form 56-1,
Annual Reports (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 2020 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 2020, 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.
5.1. the company and subsidiaries paid audit fees of Baht 4,685,000
to Karin Audit Company Limited.
o Better World Green Public Company Limited
by 1,290,000 baht.
o Better West Care Company Limited
by 475,000 baht.
o Better World Transport Company Limited
by 380,000 baht.
o Earth Tech Environment Public Company Limited And subsidiaries
by 2,160,000 baht.
o Be Green Development Company Limited
by 160,000 baht.
o Better Company Limited
by 220,000 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 –
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6. The Company discloses roles and responsibilities of the Board of Directors and subcommittees,
number of meetings, attendance of each member in 2020, 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 2020 at such rates as approved by the 2020 AGM, which
were the same rates as approved by the 2019 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 2020, 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
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.
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• 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.bwg.co.th 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 2020, 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 2020 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.bwg.co.th
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.
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7. The Company’s Internal Audit Department reports directly to, and is accountable to, the Audit

Committee.
The Company has disclosed the name and profile of the head of Internal Audit Department in the annual report and
Report 56-1 which is also posted on the Company’s website.
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.
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.
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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.bwg.co.th. Business care policy
is composed of governance in various areas as follows:
Zero Tolerance Policy on Bribery and Corruption
The company is commited to zero tolerance policy against every type of bribery and corruption. To operate in
a business at risk for corruption, and with careful consideration and practice, the company has prepared written zero
tolerance policy against bribery and corruption along with stipulating that the company and subsidiaries comply with
anti-bribery and anti-corruption policies with the aim of pushing for and maintaining corporate culture by adhering
to the fact that “corruption is unacceptable in transactions with the public and private sector” as disseminated by
the company in www.bwg.co.th
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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.bwg.co.th
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.
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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
Name Miss. Siriphorn Suasakul
Position Manager of Internal Audit Age 44 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.
• 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 a
The Extraordinary General Meeting of nd 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 2020 was
set at the amount of 4,685,000 baht as follows:
• Better World Green Public Company Limited by
1,290,000 baht
• Audit fees for subsidiaries
• Better West Care Company Limited by
475,000 baht
• Better World Transport Company Limited by
380,000 baht
• Earth Tech Environment Public Company Limited and subsidiaries by
2,160,000 baht
• Be Green Development Company Limited by
160,000 baht.
• Better Me Company Limited by
220,000 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.

รายงานประจำป 2563

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 with
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.
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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
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 2020, 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 2020, 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:
Unimplemented Criteria
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
The board should consist of more than 50% of
the independent directors.

Current Practice Guidelines, Reasons and Necessity
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.
The Company has 9 directors, consisting of 3 independent directors, 3 executive
directors and 3 non-executive directors. Have the same qualifications as an independent director. Including, when considering the qualifications in other areas, the Board of
Directors views that Non-executive directors are able to perform duties and give
opinions independently.
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Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Sub-Committee on Report 2020
Where as 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, sustainability management and corporate social responsibility work, the
Corporate Governance Subcommittee consists of 4 members as follows
1. Mr. Akarawit Kankaew
2. Dr. Thamnoon Ananthothai
3. Mrs. Nardruedee Tammawan
4. Mr. Suwat Luengviriya

Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Committee Chairman
Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Committee Director (Independent Director)
Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Committee Director (Independent Director)
Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Committee Director

In 2020, 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:
• BETTER GROUP join together to create a community.
• BWG supports Sports Environment (ENVI Game).
• BWG continues the 8th year program for the elderly and the disabled.
• BWG sends youngsters to their dreams in the 13th year
• BWG provides knowledge through COVID-19 community radio
• BETTER GROUP Happy to donate blood.
• BETTER GROUP delivers sports equipment
• "Taem Si Toem Fan 3" 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.
• Join the Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) project.
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3. Supervise and support the driving of the "Sustainability Goals in 2020" in accordance with
the strategic direction of social responsibility towards sustainability. And support the United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs) to achieve their goals.
From their performance in the past year, the Corporate Governance and Social Responsibility Subcommittee
Committed to good corporate governance And business ethics Promote sustainability management And anti-corruption
It is a key driver in achieving operational excellence that is transparent, fair and verifiable, and it also focuses
on immunizing Environment and Society In order to operate business with good immunity of the environment and
society. To have stability and sustainability

(Akarawit Kankaew)
Chairman of the Corporate Governance and
Corporate Social Responsibility Sub-Committee
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Risk Management Sub-committee Report
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 Management Subcommittee Consists of 5 directors as follows :
1. Dr. Vicharn
Vithayasai
2. Dr. Thamnoon Ananthothai

Risk Management Sub-committee Chairman
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 2020 , 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. Consider, analyze and assess risk factors that occur in the year 2020, in line with business
direction, strategy, and corporate goals. Include report. Corporate risk management is acknowledged by the Board
of Directors.
However, the Risk Management Subcommittee places great emphasis on emerging risks.This year, the focus
is on preparing and managing the risks associated with the epidemic impact.Of the COVID-19 virus carefully and
fully By taking into account and maintaining a balance between economy, environment and society, including
all stakeholders in the operation. To promote the company Driven by stability and sustainability

(Dr. VicharnVithayasai)
Risk Management Sub-committee Chairman
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Nomination and Remuneration Sub-Committee Report
The Board of Directors has appointed The Nomination and Remuneration Sub-Committee In 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 2020, 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
2020 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 2020, 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 2020 were audited in addition to disclosure of
information in annotations to the company’s financial statements, which had been audited and examined by the auditor.
Additional joint discussions were held with executives and the auditor to give consideration to important accounting
policies, estimations and exercising of judgments in the creation of financial statements. Furthermore, the Audit Committee
held one joint meeting with the auditor without the attendance o the company’s executives in order for the auditor
to report situations and information about the company independently and allow full expression of opinions. Between
the audit and examination of the auditor, there were no reports of corruption or violations of the law reported to the
Audit Committee.
2. Audit on assessment of the Company’s internal system based on the sufficiency of internal control
system evaluation form by the Office of the Securities and Exchange Commission and the Internal Control Integrated
Framework (COSO) as prepared by the Management Department was conducted along with audit of the internal control
system inspection conducted by the Internal Audit Department and the Company’s auditor. The purpose is to ensure
the effectiveness and effififfiiciency 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 2020.
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 Has operated business with transparency Adhere to the principles of good
corporate governance And support anti-corruption In all forms by the company It was certified as a member of
the Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) project to demonstrate its commitment to anti-corruption
in all its forms. Policy for the Board And employees of the company We operate in strict compliance with the law
and are committed to anti-corruption.
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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 2020 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.
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 2021 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 that
annual 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 2020, the Audit Committee has fully performed its duties within the
assigned scope of responsibility thoroughly and independently. As well as the Audit Committee is of the opinion that
Company fiffiinancial statements The Company and its subsidiaries have adequate information disclosure. The overall internal
control system is efffificient. There are no significant flaws. The law is followed. And related regulations Have good corporate
governance and sustainable The audit results of the internal auditors are reported directly to the audit committee.
Along with regular follow-up and recommendations.

Dr. ThamnoonAnanthothai
Audit Committee Chairman
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Internal Control and Risk Management
1. Internal Control
A good internal control system can effectively prevent and reduce potential risks or damages to the organization.
The Company applies good corporate governance principles as a guideline for overseeing the operations of the
Company. Additionally, In addition, the company was certified as a member of the Collective Action Coalition Against
Corruption (CAC) project. To show our commitment to combat cor ruption in all its forms.
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 fifiancial statement for 2020 ending on 31 December 2020, 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 the year 2020, the company received an award of pride and an award The 2020 Sustainability Disclosure
Award is a model organization that provides complete, reliable, and continuous disclosure of sustainability information
to the public and relevant stakeholders. Reflect the Company's business operations with good corporate governance
and transparent information disclosure. Furthermore, the Company participated in and received the CSR-DIW Continuous
Award 2020 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
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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.
• he 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,
sufifficient for operation and in time for use quickly.
• 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.
• The company was certified ISO 9001: 2015 Quality Side Management Standard, ISO 14001: 2015
Side Management Standard and ISO 45001: 2018 Side Management Standard from the Intertek Certification Institute.
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 Intertek certification agencies conduct audits to confirm that every agency
in the standard management system remains compliant with the system and effective.
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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
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.
• 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.
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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.
• The company was certified ISO 9001: 2015 Quality Side Management Standard, ISO 14001: 2015
Side Management Standard and ISO 45001: 2018 Side Management Standard from the Intertek Certification Institute.
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 Intertek certification agencies conduct audits to confirm that every agency in the standard management
system remains compliant with the system and effective.
2. Risk Management
At present, the organization's operations face both internal and external uncertainties.And outside the organization.
The event, which caused both opportunities and risks (Risk and Opportunities) per enterprise risk would impact negatively.
While the opportunity is to create value for the organization. Risk management is therefore an important tool to help
prevent, maintain, and promote the organization's ability to achieve its objectives and goals. Risk management is an
important element of governance. Good Corporate Governance With focus. All processes operate with transparency.
Effective Good for the image. And to add value to organizations in both short and long term.
The Company recognizes the importance of risk management by adopting a risk management policy. Framework,
enterprise risk management (Enterprise Risk Management Framework) as a tool in building that confidence. The Company
will be able to achieve its objectives and objectives efficiently and effectively.
The risk management process has been set in order to ensure the existence of systematic risk management procedures
and methods that are consistent throughout the entire organization with the important stages in the enterprise risk
management process as shown in the figure below:
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Process

Party Responsible

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

Risk Owner
and
Internal
Audit
Department

Medium (M)

High (H)

Low (L)

Risk management depends
on the judgment of each
agency
Manage Risk : Selection and approval of options for reducing the chance and
impact of the occurrence of risks And proceed according to such options

Avoid

Accept

Transfer

Reduce

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.

Monitor and Review

Define the governance structure and corporate culture

Monitor and evaluate the effectiveness of risk management though the Audit committee/Risk Management
Sub-committee,Board of Executive and Internal Audit Agency.

BOD
EXCOM
RMC

Communication and Consultation

350

Remarks : RMC Means risk management sub-committee

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.

Financial Report
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Related Transactions
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:
Person with Potential Conflict of Interest
Direct - Subsidiary

Relationship Status

Akkhie Prakarn PCL. (“AKP”)

Registered founding on 25 January 2008; as of 31 December 2020, 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. Registered founding on 9 January 2004; as of 31 December 2020 holds 1,120 million baht of registered
(“ETC“)
paid up capital Produces and distributes electricity from mixed waste. BWG holds 60 percent of registered
paid up capital and shares two directors, namely, Mr. Suwat Luengviriya and Mr. Suthat Boonya-Udomsart.
Indirect - Subsidiary
Recovery House Co., Ltd. (“RH”)

Registered founding on 26 June 2014 and 31 December 2020, registered paid up capital amounted to
200 million baht to operate the business of producing and distributing electricity using the fuel from
industrial waste. ETC holds 95 percent of registered paid up capital.

AVA Green Energy Co., Ltd. (“AVA”)

Registered founding on 17 August 2016 and 31 December 2020, registered paid up capital amounted
to 125 million baht to operate the business of producing and distributing electricity using the fuel from
industrial waste. 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 2020, 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.
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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:
No.

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

1.

Akkhie Prakarn PCL.
(“AKP”)

2019

Income from Sale

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

2020

Income gained from 16.07 26.72 10.30
disposal of industrial
wastes

0.05 0.06

Description of Related
Transaction

-

BWG earned income from refuse landfill

The aforementioned transaction is the

services provided by AKP. The

provision of industrial waste disposal

aforementioned refuse is bottom ash

services that occurred under normal

created as a product of the incineration

circumstances. The company set price

process, which require safe landfill in

policies to be in line with normal

accordance with the law.

business price policies.

The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from AKP to transaction. The Company sets the
use as alternative fuel with natural gas

price policy as specified in the

in incineration and sending industrial

agreement.

waste samples for analysis at BWG. And
the fuel.

Accounts receivable

5.12 4.28 2.52

As a trade item resulting from

The aforementioned transaction is a

sales/service revenue above and The

trade transaction, and the payment

company granted a credit term to AKP

conditions are according to normal

for repayment of 30 days from the date conditions the company presents to
specified in the billing.

Industrial waste
service costs

52.25 60.45 11.17 BWG had wastes that could not be

ordinary customers.
The expenses incurred from the

disposed of by itself pursuant to the

aforementioned process are

announcement by the Department of

considered the industry’s operational

Industrial Works. Therefore, the company costs incurred according to normal
was required to deliver the

circumstances.

aforementioned wastes to AKP for legal
incineration.

Industrial waste
transportation cost

12.59 11.80 9.72

The company employed AKP to transport The aforementioned transaction is the
industrial wastes. AKP has a standard

fee for industrial waste transportation.

and license to transport wastes

The rate of transportation fee is in line

according to the requirements of the

with the business’ normal trade

company.

activities with a clearly drafted
employment contract.

Marketing operation
expense

-

-

0.93

The company has expenses arising from

The aforementioned transaction is a

the agreement with AKP about

marketing operation. Which brings

marketing services.

benefits to the company By price
policy as stipulated in the contract.

Accounts Payable

Received dividend

20.79 14.05 6.51

14.48 14.89 6.62

Trade liability created as a result of the

The aforementioned transaction is a

aforementioned service costs for

normal trade transaction occurring

industrial waste transportation and

reasonably and according to normal

disposal.

trade conditions.

The general meeting of shareholders of

The aforementioned transaction is

AKP authorized dividend payment from

concurrent with dividend privileges.

received net profit granted corporate
income tax exemption.
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No

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

2.

Earth Tech Environment
PLC.
(“ETC”)

Income from disposal
of industrial wastes

2019

2020

3.47 3.85 3.56

Description of Related
Transaction

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The company earned income from the

The aforementioned transaction is the

provision of industrial waste disposal

provision of industrial waste disposal

services ETC will send waste that occurs services that occurred under normal
after the electricity generation process,

circumstances. The company set price

which must be landfilled to landfills safely policies to be in line with normal
or Stability adjustment process to the law. business price policies.

Income from Sale

23.55 15.53 18.24 The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from ETC to

transaction. The Company sets the

use as alternative fuel with natural gas

price policy as specified in the

in incineration and sending industrial waste agreement.
samples for analysis at BWG. And the fuel

Accounts receivable
Accounts receivable
other

13.88 5.33 9.04
- 2.03

As a trade item resulting from sales/service The aforementioned transaction is a
revenue above and BWG granted a credit trade transaction, and the payment
term for repayment of 30 days from the

conditions are according to normal

date specified in the billing document.

conditions the company presents to
ordinary customers.

Accounts receivable
other

Retention

40.00

57.50

-

-

-

-

As a result, the company has contracted

The transaction is in accordance with

BWG for the Turnkey construction of 9.4

the terms set out in the agreement as

MW (Power plant 1) in Saraburi. On

agreed and the benefit of the

October 1, 2558

company's business.

BWG (contractor) has contracted to build

The item It is necessary and

a power plant from ETC (the employer)

reasonable. It is based on the normal

which benefits the company.

commercial nature of the business. The
policy, price and terms are specified in
the agreement.

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
long-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company.

-

-

-

Loan agreements of the company, ETC.,

The aforementioned transaction was

with the agreements Total 1,155 million

necessary and reasonable due to

Baht For the operation of the power plant

following the conditions of commercial

and the loan contract, the BWG company bank loans. The aforementioned
is the guarantor that the BWG company

guarantee creates benefits for the

does not charge the guarantee fee.

company, and BWG has a policy to
support loans and did not charge a
guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the
financial institution has released the
debt guarantee obligation for BWG or
until ETC has repaid all such debt
obligations. ETC has negotiated with
the financial institution creditors. To
release the guarantee obligation of
BWG after listing on the SET Which is
currently in the process of removing
the said guarantee obligation.
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No
3.

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
AVA Green Energy
Co., Ltd.
(“AVA”)

Income from disposal
of industrial wastes

2018

2019

2020

-

-

5.65

Description of Related
Transaction

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The company earned income from the

The aforementioned transaction is the

provision of industrial waste disposal

provision of industrial waste disposal

services AVA will send waste that occurs services that occurred under normal
after the electricity generation process,

circumstances. The company set price

which must be landfilled to landfills safely policies to be in line with normal
or Stability adjustment process to the law. business price policies.

Income from Sale

-

-

16.20 The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from AVA to

transaction. The Company sets the

use as alternative fuel with natural gas in

price policy as specified in the

incineration and sending industrial waste

agreement.

samples for analysis at BWG. And the fuel.

Accounts receivable
Accounts receivable
other

-

-

7.59
2.01

As a trade item resulting from sales/service The aforementioned transaction is a
revenue above and BWG granted a

trade transaction, and the payment

credit term for repayment of 30 days from conditions are according to normal
the date specified in the billing document. conditions the company presents to
ordinary customers.

Received interest

0.33

-

-

BWG (Creditor) granted AVA (Borrower)

The company’s audit committee took

26 million baht by a general financial loan the matter into consideration and deems
contract. Interest payment is consented at the aforementioned transaction a related
six percent per year.

transaction with clear and complete
drafting of a signed financial loan contract.

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
long-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company.

-

-

-

Loan agreement, one of its Financial

The aforementioned transaction was

institution, with a contractual limit.

necessary and reasonable due to

Amounting to baht 830 million. For the

following the conditions of commercial

operation of the power plant and the

bank loans. The aforementioned

loan contract, the BWG company is the

guarantee creates benefits for the

guarantor that the BWG company does

company, and BWG has a policy to

not charge the guarantee fee.

support loans and did not charge a
guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the financial
institution has released the debt
guarantee obligation for BWG or until AVA
has repaid all such debt obligations. AVA
has negotiated with the financial institution
creditors. To release the guarantee
obligation of BWG after listing on the SET
Which is currently in the process of
removing the said guarantee obligation.
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No

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

4.

Recovery House Co., Ltd. Income from disposal
(“RH”)
of industrial wastes

-

2019

Description of Related
Transaction

2020

0.98 7.10

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The company earned income from the

The aforementioned transaction is the

provision of industrial waste disposal

provision of industrial waste disposal

services RH will send waste that occurs

services that occurred under normal

after the electricity generation process,

circumstances. The company set price

which must be landfilled to landfills safely policies to be in line with normal
or Stability adjustment process to the law. business price policies.

Income from Sale

-

2.86 6.91

The Company receives revenue from

Such transaction is a normal business

Selling Solid Recovered Fuel from RH to

transaction. The Company sets the

use as alternative fuel with natural gas in

price policy as specified in the

incineration and sending industrial waste

agreement.

samples for analysis at BWG. And the fuel.

Received interest

0.64

-

-

BWG (Creditor) granted RH (Borrower) 75 The company’s audit committee took
million baht by a general financial loan

the matter into consideration and

contract. Interest payment is consented at deems the aforementioned transaction
six percent per year.

a related transaction with clear and
complete drafting of a signed financial
loan contract.

Accounts receivable
Accounts receivable
other

Purchase on land

-

83.37

4.11 7.73
- 2.28

-

As a trade item resulting from sales/

The aforementioned transaction is a

service revenue above and BWG granted trade transaction, and the payment
a credit term for repayment of 30 days

conditions are according to normal

from the date specified in the billing

conditions the company presents to

document.

ordinary customers.

The Company has expenses from the

The company’s audit committee has

purchase of land of indirect subsidiaries

considered that This transaction is

at cost, which is close to the appraisal

reasonable and is for the benefit of the

value of an independent appraiser. To be company. There is a possibility of the
used for development as a renewable

project. In the standard of the

Alternative Energy Center project in the

company.

future.

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
long-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company.

-

-

Loan agreement of a Financial institution

The aforementioned transaction was

of RH company with a contractual limit.

necessary and reasonable due to

Amounting to baht 1,469 million. For the

following the conditions of commercial

operation of the power plant and the

bank loans. The aforementioned

loan contract, the BWG company is the

guarantee creates benefits for the

guarantor that the BWG company does

company, and BWG has a policy to

not charge the guarantee fee.

support loans and did not charge a
guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the
financial institution has released the
debt guarantee obligation for BWG or
until RH has repaid all such debt
obligations. RH has negotiated with
the financial institution creditors. To
release the guarantee obligation of
BWG after listing on the SET Which is
currently in the process of removing
the said guarantee obligation.
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No

Person with Potential
Transaction Value
Conflict of Interest Type of Transaction (million THB)
2018

5.

Earth Engineer and
Construction Co., Ltd.
(“EEC”)

Income from disposal
of industrial wastes

-

2019

2020

1.05 1.78

Description of Related
Transaction

Necessity, Reasonability
and Auditor’s Opinion

The BWG company has income from the The transaction is an industrial waste
disposal of industrial waste (Ashes and

disposal service in a way that the

other waste) from EEC to perform the

company has set the price policy to

landfill in accordance with the law, which the normal business price.
EEC is the contractor under the terms of
employment, construction, trial, and
testing of the RH and AVA power plants.

Income from Sale

-

1.23 2.98

The BWG company has income from the Such transaction is a normal business
Selling Solid Recovered Fuel from the EEC transaction. The Company sets the
company, which EEC is responsible for the price policy as specified in the
construction, commissioning, and testing of agreement.
power plants to the RH company with AVA

Accounts receivable

-

2.36

-

As a trade item resulting from sales/service The transaction is a trade item that
revenue above and BWG granted a credit contributes to a company benefit by

Use of credit limit and
ﬁnancial guarantee for
short-term loans from
ﬁnancial institutions for
the company

-

-

-

term for repayment of 30 days from the

the terms of payment as stated in the

date specified in the billing document.

contract

Loan agreement, one Financial institution of The aforementioned transaction was
EEC company, with an O/D, L/C, L/G

necessary and reasonable due to

contract. Total amount of Baht 10 million. following the conditions of commercial
To be used for the company's working

bank loans. The aforementioned

capital and the loan agreement, the

guarantee creates benefits for the

BWG company is the guarantor that the company, and BWG has a policy to
BWG company does not charge the

support loans and did not charge a

guarantee fee.

guarantee fee for the aforementioned
current and future loans. Until the
financial institution has released the
debt guarantee obligation for BWG or
until EEC has repaid all such debt
obligations. EEC has negotiated with
the financial institution creditors. To
release the guarantee obligation of
BWG after listing on the SET Which is
currently in the process of removing
the said guarantee obligation..
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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.
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.
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Summary of Financial Position and Performance
Summary of Audit Reports
ป 2006 - 2009 Audited by Mr. Jadesada Hungsapruek
ป 2010 - 2014 Audited by Ms. Kannika Wipanurat
ป 2015 - 2020 Audited by Mr. Jirote Sirirorote

CPA License No. 3759
Karin Audit Company Limited
CPA License No. 7305
Karin Audit Company Limited
CPA License No. 5113
Karin Audit Company Limited

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.
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.
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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
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• Statement of Financial Position
Item
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
Deposits with restrictions on use
Property, plant and equipment, additions,
buildings and equipment
Under the net exercise agreement
Intangible assets
Rights of use assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
Liabilities and equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from
Financial institution
Trade and other current payables
Contract liabilities
Long-term debt due within 1 year
Portion of lease liabilities due
Within 1 year
Current Liabilities Provisions for Beneﬁts
Staff
Project Liabilities Provisions
Income tax payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long term loan
Lease liabilities
Non-current provisions for beneﬁts
Staff
Other non-current provisions
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities
Part of Shareholders
Issued and paid capital
Surplus on ordinary share value
Retained earnings - legal reserve
- not allocated
Other components of equity
Total equity of the parent company
Non-controlling interests
Total shareholders' equity
Total liabilities and equity

(Unit: Million Baht)

2018
Amount
%

953.11
801.62
236.15
17.45
16.61
2,024.95
-

Consolidated Financial Statements
2019
2020
Amount
%
Amount
%

13.99%
11.76%
3.47%
0.26%
0.24%
29.72%
-

435.97
622.82
244.19
54.83
19.13
1,376.95
-

5.93%
8.47%
3.32%
0.75%
0.26%
18.72%
-

1,746.38
685.02
183.77
35.46
26.56
2,677.19

19.74%
7.74%
2.08%
0.40%
0.30%
30.26%

247.68

2.46%

4,465.58
23.49
300.22
4,789.29
6,814.24

65.53%
0.34%
4.41%
70.28%
100.00%

5,644.16
5.05
26.74
115.56
5,967.29
7,352.21

76.72%
0.07%
0.36%
1.57%
81.16%
100.00%

5,560.99
5.09
264.12
11.62
80.08
6,169.58
8,846.77

62.86%
0.06%
2.99%
0.13%
0.91%
69.74%
100.00%

328.13
426.32
590.34

4.82%
6.26%
8.66%

454.57
405.46
46.42
561.97

6.18%
5.51%
0.63%
7.64%

482.52
381.48
34.59
606.25

5.45%
4.31%
0.39%
6.85%

-

-

41.08

0.56%

33.21

0.38%

13.07
1.20
52.92
1,411.98

0.19%
0.02%
0.78%
20.72%

7.06
53.86
1,570.42

0.10%
0.73%
21.36%

5.34
106.08
0.31
56.28
1,706.06

0.06%
1.20%
0.00%
0.64%
19.28%

1,440.69
-

21.14%
-

2,058.15
32.22

27.99%
0.44%

1,741.50
123.92

19.69%
1.40%

22.66
39.04
23.02
1,525.42
2,937.40

0.33%
0.57%
0.34%
22.39%
43.11%

40.51
21.26
32.68
2,184.82
3,755.24

0.55%
0.29%
0.44%
29.72%
51.08%

44.53
42.74
11.71
1,964.40
3,670.46

0.50%
0.48%
0.13%
22.20%
41.49%

958.03
1,008.88
92.22
1,141.31
77.02
3,277.46
599.38
3,876.84
6,851.50

14.06%
14.81%
1.35%
16.75%
1.13%
48.10%
8.80%
56.89%
100.00%

958.03
1,008.88
92.22
1,030.57
(34.99)
3,054.71
542.26
3,596.97
7,352.21

13.02%
13.72%
1.25%
14.02%
(0.48)%
41.52%
7.37%
48.90%
100.00%

1,037.78
1,091.15
92.22
852.25
474.70
3,548.10
1,628.21
5,176.31
8,846.77

11.73%
12.33%
1.04%
9.63%
5.30%
40.11%
18.40%
58.51%
100.00%
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• Statement of Income
Item
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

(Unit: Million Baht)

Consolidated Financial Statements
2018
2019
2020
Amount
%
Amount
%
Amount
2,223.98
90.03%
1,770.99
92.96%
1,892.60
232.39
9.41%
108.80
5.71%
22.72
2,456.37
99.44%
1,879.79
98.67%
1,915.32
1,425.83
58.05%
1,349.20
76.18%
1,299.79
223.44
96.94%
105.47
96.94%
202.96
1,649.27
67.14%
1,454.68
77.39%
1,503.75
807.09
32.86%
425.10
22.61%
412.57
13.91
0.56%
25.26
1.33%
13.17
821.00
33.24%
450.37
23.64%
425.74
74.47
3.01%
92.45
4.85%
78.93
227.75
9.22%
153.75
8.07%
175.45
77.26
3.13%
73.93
3.88%
67.33
90.13
3.65%
93.89
4.93%
130.81
469.62
19.01%
414.02
21.73%
452.52
351.38
14.22%
36.34
1.91%
(26.78)
62.37
2.52%
19.55
1.03%
25.48
289.01
11.70%
16.79
0.88%
(52.26)
233.99
55.02

9.47%
2.23%

(20.63)
37.43

N/A
1.96%

(180.62)
128.36

• Statement of Cash Flow
Item
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 (increased) decreased
Unbilled income increases
Contract assets (increase) decrease
Other current assets (increase) decrease
Other non-current assets (increase) decrease
Increase (decrease) in trade and other current payables
Contract liabilities decreased
Other non-current liabilities increase
Depreciation and amortization
Reversal of allowance for doubtful accounts
(Reversal) Expected credit loss
Provisions for Employee Beneﬁts
Litigation Provisions
Project Liabilities Provisions
Amortization of tax withheld
(Proﬁt) Loss from the disposal of ﬁxed assets.
Include adjustments from reconciliation of proﬁt (loss) before income tax
Net cash ﬂows provided by (used in) operations
Interest income
Income tax paid off
Income tax refund
Cash payment for litigation damages
Cash paid for employee beneﬁt obligations
Net cash provided by operating activities

%
98.14%
1.18%
99.32%
68.68%
96.94%
78.46%
21.54%
0.68%
22.08%
4.09%
9.10%
3.49%
6.78%
23.47%
(1.39)%
1.32%
(2.71)%
N/A
6.66%

(Unit: Million Baht)

Consolidated Financial Statements
2018
2019
2020
351.38

36.34

(26.78)

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

100.58
(1.30)
178.89
(20.23)
(2.52)
28.87
75.55
(17.33)
9.66
370.51
(0.10)
13.63
1.82
0.83
(1.21)
773.99

119.83
(0.46)
(69.92)
72.61
(7.43)
(74.65)
9.56
(11.83)
0.79
425.60
0.90
7.73
2.42
106.07
2.07
0.31
556.82

(95.24)
1.20
438.71

(73.84)
5.53
(0.88)
704.80

0.45
(44.41)
13.75
(3.12)
523.49
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Consolidated Financial Statements
2018
2019
2020

Item
Cash flows from investing activities
Cash paid for investments in subsidiaries
Cash paid for buying land Buildings and equipment
Additional buildings and equipment under the exercise agreement Proceeds
from the sale of land Buildings and equipment
Additional buildings and equipment under the exercise agreement
Cash paid to purchase intangible assets
Cash paid for purchase of right-of-use assets
Proceeds from the sale of assets, rights of use
Cash paid to settle debt provisions, landfill closing costs
Interest income
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Bank overdrafts and short-term loans increased.
Cash received from long-term loans
Cash paid for long-term loan payments
Cash paid by tenants to reduce the amount of debt arising from a finance lease
Cash received from the capital increase of the subsidiary from minority shareholders
Dividends paid
Interest paid
Cash received from the issuance of equity shares
Net cash provided by (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

-

(193.71)

-

(883.41)

(1,532.45)

(374.57)

0.56

(9.51)
1.03
(891.34)

1.27
(17.78)
1.30
(1,741.37)

1.46
(3.46)
(21.63)
0.40
(3.53)
(401.33)

197.13
742.37
(299.78)
(66.00)
3.31
(124.93)
(26.97)
425.13
(27.49)
980.61
953.12

126.43
1,432.67
(731.96)
(58.27)
(102.34)
(147.10)
519.43
(517.14)
953.11
435.97

27.95
96.19
(368.56)
(44.47)
1,473.59
(6.31)
(152.15)
162.01
1,188.25
1,310.41
435.97
1,746.38

-

• Key Financial Ratios
Item
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)

(Unit: Million Baht)

2018

Consolidated Financial Statements
2019

2020

1.43
1.24
3.07
118
3.92
92

0.87
0.67
2.67
135
3.29
110

1.57
1.43
2.96
122
3.82
94

32.86%
14.22%
9.47%
7.28%

22.61%
1.91%
N/A
N/A

21.54%
N/A
N/A
N/A

6.91%
10.23%
0.39

1.84%
2.84%
0.27

1.28%
1.81%
0.24

0.76
13.03

1.05
0.25

0.71
N/A

0.25
1.01
0.061

0.25
0.94
(0.005)

0.25
1.25
(0.045)
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Performance Analysis
Sale and service income
Item
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

2018

2019

2020

Volume
(Ton)

Amount
(Million Baht)

Volume
(Ton)

Amount
(Million Baht)

463,300
66,843
530,143

1,374.82
849.16
2,223.98

422,610
43,808
466,418

1,046.13
724.85
1,770.98

Volume
(Ton)

422,148
66,515
427,046

Amount
(Million Baht)

892.40
1,000.20
1,892.60

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

evenue from industrial waste disposal sales and services for the year 2020, 2019 and 2018 amounting to
1,892.60 million baht, 1,770.99 million baht and 2,223.98 million baht, respectively, an increase of 121.62 million
baht from 2019 or 6.87 percent compared to the Same time last year With an increase in income Caused by
the power plant business of the subsidiary companies The revenue increased 308.18 million baht or 85%. For revenue
from industrial waste disposal services, the revenue decreased by 186.56 million baht or 13%. The subsidiary was
able to get rid of industrial waste increasing in volume, accounting for 8 percent. When compared with the past
year But from the overall economic impact of the Covid-19 epidemic, This resulted in fierce price competition,
resulting in a 22% decrease in the average disposal price per tonne.
Construction work income The company has signed a contract to operate the Huai Clity Restoration Project.
As a result of lead contamination, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, contract value 425 million baht
(before VAT), this contract is valid for 1,000 days.On June 17, 2019, the contract value was changed from 425
million baht (before VAT) to 423 Million baht (before VAT) The project ended on August 11, 2020, on August 5,
2020, the company received a letter of amendment to change the employment contract by extending the construction
period from 1,000 days to 1,082 days (project ending on November 1, 2020) and on On September 29, 2020,
the contract value has been changed from 423 million baht (before VAT) to 408 million baht (before VAT). However,
on February 12, 2021, the company has delivered the said project. 98 percent cumulative page
Other income
Other income for the year 2020, 2019 and 2018 amounting to 13.17 million baht, 25.26 million baht and
13.91 million baht, respectively, are income related to interest income and bad debt recovery. Profit from disposal
of property And other service income is important
Costs and expenses
Cost of sales and services
Costs from industrial waste disposal services and costs of producing and selling electricity for the year 2020,
2019 and 2018 amounting to 1,299.79 million baht, 1,349.21 million baht and 1,425.83 million baht, respectively,
representing 68.68 percent in 2020, 76.18 percent in the year. In 2019 and 64.11% in 2018, respectively, when
compared with service revenues. The major costs are oil, repair and maintenance of machinery, equipment and
vehicles. Amortized landfill fee Depreciation And compensation for employees in the factory section
Construction costs are recognized in accordance with the percentage of work completed in the estimated
cost in the third quarter, the Company recorded a project loss amounting to Baht 155 million because the quality
of the sludge dredging work is inconsistent with the inspection. Accepting work, causing the company to expand
work in this section more
Service expenses
Service expenses for the year 2020, 2019 and 2018 were 78.92 million baht, 92.45 million baht and 74.46
million baht respectively, representing 4.09 percent in the latest year, 4.85 and 3.01, respectively, when compared
with total revenues. Most of them are marketing expenses that vary in proportion to their income. Promotional
expenses
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Administrative expenses
Administrative expenses for the year 2020, 2019 and 2018 amounted to 175.45 million baht, 153.76 million
baht and 227.76 million baht, representing 9.10 percent in the latest year, 8.07 and 9.22, respectively. Most of
them are expenses related to salaries and compensation for office workers. Expenses for preparing for the operation
of the subsidiary's power plants Office management expenses
Executive compensation
Executive compensation for the year 2020, 2019 and 2018 amounted to 67.33 million baht, 73.93 million
baht and 77.26 million baht, or 3.49 percent in the latest year, 3.88 and 3.13, respectively. These are expenses
that include the salaries of directors and executives. Meeting allowances for directors and bonuses for directors
and executives In this section
Financial cost
Financial costs for the year 2020, 2019 and 2018 are 130.81 million baht, 90.89 million baht and 90.13 million
baht, representing 6.78 percent in the latest year, 4.93 and 3.65, respectively. This is an expense that includes
interest on bank overdrafts. Loan interest Installment interest And bank fees In this section The significant increase
was due to the loan interest of the subsidiary that operates the power plant business.
Income tax
บIncome tax for the year 2020, 2019 and 2018 amounted to 25.48 million baht, 19.55 million baht and 62.37
million baht, representing 1.32 percent in the latest year, 1.03 and 2.52, respectively.
Profit
From the aforementioned reasons and causes, in the year 2020, the Company and its subsidiaries Gross profit
amount 412.57 million baht or 21.54 percent and net loss for the year of 52.26 million baht.
Financial Positions of the Company and Subsidiaries
Assets
The Company and its Subsidiaries The total assets as of December 31, 2020 are 8,846.77 million baht, compared
with the year 2019, which is 7,352.21 million baht, an increase of 1,494.56 million baht, representing an increase
of 20.33 percent of the total assets. The significant increase in total assets was cash and cash equivalents.
Investment in a parent company to produce a fuel from industrial waste Industrial Waste Power Plant Project
of the Subsidiary Vehicles for the transportation of industrial waste of the subsidiary
Liabilities
The Company and its subsidiaries had total liabilities as of December 31, 2020 in the amount of 3,670.46
million baht, compared with the year 2019, which was 3,755.24 million baht, a decrease of 84.78 million baht.
Short-term and long-term loans from financial institutions Due to investment in business expansion projects The
total borrowings were 2,830.26 million baht or 31.99 percent of total liabilities. Decreased from the previous year in
the amount of 244.42 million baht
Shareholders’ Equity
The Company and its Subsidiaries Has shareholders 'equity as of December 31, 2020 in the amount of 5,176.31
million baht, compared with the year 2019, which amounted to 3,596.97 million baht, an increase of 1,579.34
million baht or 43.91 percent of the shareholders' equity. It is caused by the subsidiary company to register
the capital increase in the stock exchange. And the performance of the group of companies is importan
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(หนวย : ลานบาท)

Item
• Post-dated checks
• Trade receivable – unbilled receivable
• Trade receivable
Trade receivable within due
Trade receivable over due
Not over 3 months
Over 3 – 6 months
Over 6 – 12 months
Over 12 months
Total trade and note receivables
Less allowance for doubtful account
Total trade and note receivables - net

31 December 2018

31 December 2019

31 December 2020

1.65
176.73

3.36
139.08

8.57
165.73

300.95

234.51

289.36

73.79
76.70
34.95
9.73
674.51
(12.32)
662.19

19.81
8.81
69.99
12.49
488.05
(12.22)
475.83

48.70
6.75
8.70
19.59
547.40
(13.12)
534.28

Trade and Note Receivables - Net
The Company and its Subsidiaries The average debt collection period is 122 days in 2020, while in 2019 there is
134 days and 117 days in 2018, respectively.The company has an estimated debt collection policy of 120 days.
Liquidity
(Unit: Million Baht)

Item
Cash ﬂows from operating activities
Cash ﬂows from investing activities
Cash ﬂows from ﬁnancing activities
Net increase (decrease) in cash ﬂows

2018
438.71
(891.34)
425.13
(27.49)

2019
704.80
(1,741.37)
519.43
(517.14)

2020
523.49
(401.33)
1,188.25
1,310.41

From the company And subsidiaries There is continuous investment and expansion of operations. Most cash flow
Therefore being used in investment activities The main sources of funding come from the cash flow in operating
activities. Borrowing from financial institutions to invest in projects Obtaining Capital Increase from Minority
Shareholders in Subsidiaries In 2020, the Company and Subsidiaries have net operating cash flow of 523.48
million baht, have spent in net investment activities of 401.33 million baht, most of which are investments.
For business expansion, investing in industrial waste fuel power plants, vehicles for loading and transportation,
buildings, industrial landfills, machinery and equipment for producing industrial waste fuels The net proceeds
from financing activities of Baht 1,188.25 million were derived from the capital increase of minority shareholders
in subsidiaries and loans from financial institutions. And has repaid both short-term and long-term loans, paying
installment liabilities under hire purchase contracts. Financial institution interest payments And pay dividends
From the above operations Has resulted in the company And subsidiaries Increased net cash flow of 1,310.40
million baht and cash and cash equivalents at the end of the period of 1,746.38 million baht.
Source of Fund
Total Liabilities
In 2020, the Company and its subsidiaries Total liabilities amounted to 3,670.46 million baht, decreased from
year 2019 by 84.78 million baht, with liabilities in 2020 comprising current liabilities of 1,760.05 million baht
or 19.28 percent of total assets. And non-current liabilities of 1,964.40 million baht or 22.20 percent of total assets.
Its major liabilities are short-term and long-term loans from financial institutions amounting to Baht 2,830.26
million or 32% of total assets. Trade and other current payables totaled 437.76 million baht or 4.95 percent
of total assets.
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Shareholders’ Equity
Total shareholders' equity in 2020 amounted to 5,176.31 million baht, an increase from the year 2019 by
1,579.34 million baht or 43.91 percent, due to the subsidiary being able to register the capital increase in the
stock market. And the performance of the group of companies is important
Capital structure
Debt to equity ratio in 2020 is 0.71 times compared to 2019 at 1.04 times.
Audit Fee
Audit fee
• In the year 2012, the Company and its 4 subsidiaries paid the audit fee of Baht 1.81 million
to the auditor and other service fees, such as travel and overtime expenses of Baht 0.09 million without the subsidiary
company using the service. Other from the auditor
• In 2013, the Company and its 4 subsidiaries paid the audit fee to the auditor of 1.81 million
baht and other service fees, including travel and overtime expenses of 0.09 million baht, without the subsidiary
company using the service. Other from the auditor
• In 2014, the Company and the 4 subsidiaries paid the audit fee to the auditors of 1.81 million
baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.08 million baht, without the subsidiary companies
using the service. Other from the auditor
• In the year 2015, the Company and its 4 subsidiaries paid the audit fee to the auditor of 1.81
million baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.08 million baht without the subsidiary
company using the service. Other from the auditor
• In 2016, the Company and 9 subsidiaries paid the audit fee of 2.52 million baht to the auditors
and other service fees, including travel and overtime expenses of 0.09 million baht without the subsidiary company
using the service. Other from the auditor
• In 2017, the Company and its 10 subsidiaries paid audit fees of 4.65 million baht to the auditors
and other service fees including travel and overtime expenses of 0.02 million baht.
• In 2018, the Company and its 11 subsidiaries paid compensation to Auditors for the audit fee
of 4.65 million baht and other services including travel and overtime expenses of 0.25 million baht.
• In 2019, the Company and its 11 subsidiaries paid remuneration to Auditors for the audit fee
of 4.97 million baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.25 million baht.
• In 2020, the Company and its 11 subsidiaries paid compensation to Auditors for the audit fee
of 4.89 million baht and other services such as travel and overtime expenses of 0.23 million baht.
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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 2020 are
correct and reliable in compliance with generally accepted accounting standards as well as relevant laws and
regulations.

( Dr. Vicharn Vithayasai )
Chairman of the Board

( Mr. Suwat Luengviriya )
President & CEO
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Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Better World Green Public Company Limited
Opinion
I have audited the financial statements of Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries,
which comprise the consolidated and separate statements of financial position and as at December 31, 2020,
and the related consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity
and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary
of significant accounting policies.
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial position of Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries as
at December 31,2020, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with
Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial
Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for
Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that is relevant to my audit of
the consolidated financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with
the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed
in the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming
my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Allowance for expected credit loss
Risk
Under the financial reporting standards, The Group has required to determine allowance for trade receivables
or contract assets under IFRS 15 that do not have a significant financing element. Using a simplified approach
for measuring the value of expected credit losses (ECL).
The management is required to make significant judgment in calculation of the expected credit losses. Because
the method has to take into account the mean probability with the expected probability, time value of money
and the best information that can find about forecasting the future.
Therefore, I pay particular attention to the adequacy of allowance for credit losses of those receivables.
Risk Responses of Auditor
My audit procedures responded to the risk referred to above are as follows :
• Understand the process of accounting records, contracting, issuing invoice, authorization of transactions,
following – up debts, collection of debts, estimate of expected credit losses and related internal control procedure.
• Review the design and implementation of such internal control procedures.
• Perform the operating effectiveness testing over the internal control procedures, evaluate and test relevant
inputs and assumptions used to calculate expected credit losses.
• Review the management's judgment in estimating the expected credit losses.
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• Verify the analytical receivables aging report of trade account receivables to corroborate on whether each
receivable was classified in the appropriated arrear bracket, and the method of computation of the allowance
for doubtful accounts.
• Calculations test the allowance for expected credit loss.
• Verify subsequent collection from receivables after the reporting period.
• Review the litigation report with respect to receivables and opinion of internal legal consultant of the Company
including review the appropriate of collateral value.
• Review the adequacy of disclosures in note to financial statements.
The Group assess the allowance for expected credit loss and adequately of the disclosures in notes to
financial statement.
Impairment of Property, Plant and Equipment
Risk
The Group has to perform impairment test of property, plant and equipment as described in the Note 11 to
the financial statements if there is an indication of impairment in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
The impairment test is significant to the audit. As at December 31, 2020, the Group had a net book value of
property, plant and equipment before allowance for impairment of Baht 5,561 million, representing 63 % of
total asset. Moreover, the assessment process of management is complicated and required more judgment,
and also the assessment is subject to assumptions that may chance according to economic situation and future
market conditions.
Risk Responses of Auditor
My audit procedures responded to the risk referred to above are as follows:
• Observed and reviewed report of non-operating or damaged assets.
• Reviewed value-in-used of assets evaluation by conducting reasonableness analysis of future income projection
and expenses information. Assessed assumptions and methods used by experts for value-in-use of assets evaluation,
including assessment of professional competency of experts.
• Auditing appropriateness of qualification and independence of independent valuer and objective to assess value.
• Test calculation of the impairment by comparison with carrying amount and recoverable amount from independent
valuer assessed by comparison market price and replacement cost value.
The Group assess the impairment of property, plant and equipment and adequately of the disclosures in
notes to financial statement.
Emphasis of Matter
I draw attention to Note 2 to the financial statements. Due to the impact of the COVID-19 outbreak, in preparing
the financial statements for the year ended December 31, 2020, the Group has adopted the Accounting Guidance
on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives Dealing with The Impact of COVID-19 Pandemic issued
by the Federation of Accounting Professions. My opinion is not modified in respect of this matter.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in
annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of
assurance conclusion thereon. In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and
Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing
the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material
uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions
are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate
financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent
the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities
or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
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I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify
during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are
therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should
not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected
to outweigh the public interest benefits of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mr. Jirote Sirirorote.

(Mr. Jirote Sirirorote)
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5113
Karin Audit Company Limited
Bangkok
February 27, 2021
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Company Information
Company Name

:

Better World Green Public Company Limited

Stock Symbol

:

BWG Listed company on the Stock Exchange of Thailand

เลขทะเบียนบร�ษัท

:

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 01075748000161

Company Registration No

:

Capital Detail
Registered Capital
:
Paid up Capital
:
Par Value
:
Shares Detail Common Stock
Listed Share
:
Paid-up Stock
:
Voting Right Ratio
:

1,037,779,725.00 baht
1,037,779,725.00 bath
0.25 bath per share
4,151,118,900.00 Shares
4,151,118,900.00 Shares
1 share with 1 vote

Type of Business Operations

:

Engaged in the business of industrial waste management
by treatment, disposal and recycling waste-to-energy.

Accounting Period

:

1 January – 31 December

Website

:

www.bwg.co.th

Facebook

:

BWG-Better World Green

Line ID

:

@bwgcenter

:

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, Kaengkoy District,
Management Center- Saraburi Center Saraburi Province 18110
Telephone 0 3623 7540-2 Fax : 0 3623 7544

Main Office Location

No. 9/991, 9/992, 9/993 Village No. 4, Bang Phra Khru
Sub-district, Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province
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Name and Location of the Subsidiary
Company name

Type of business

Location of head office

Telephone

1. Better Waste Care
Company Limited (BWC).

Agent for sourcing and collecting
Industrial waste To be treated and
eliminated And operates the business
of providing liquid quality improvement
services To bring it back and use it again

No. 488, Soi Ladprao 130
(Mahadthai 2), Ladprao Road
Khlong Chan Subdistrict, Bangkapi
District, Bangkok 10240

0-2012-7888

2. Better World Transport
Company Limited (BWT).

Operates in the business of providing No. 488, Soi Ladprao 130
industrial waste transportation services
(Mahadthai 2), Ladprao Road
and control
Khlong Chan Subdistrict, Bangkapi
District, Bangkok 10240

02-012-7888

3. Akkhie Prakarn Public Company Provides waste disposal services by
Limited (AKP)
incineration.

792 Moo 2 Soi 1 C / 1 Bangpoo
Industrial Estate, Sukhumvit Road,
Bang Pu Mai Subdistrict Mueang
Samut Prakan District
Samut Prakan Province 10280

02-323-0714,
16,18

4. Be Green Development
Company Limited (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

No. 488, Soi Ladprao 130
(Mahadthai 2), Ladprao Road
Khlong Chan Subdistrict, Bangkapi
District, Bangkok 10240

0-2012-7888

5. Better Me Company Limited
(BME).

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

No. 488, Soi Ladprao 130
(Mahadthai 2), Ladprao Road
Khlong Chan Subdistrict, Bangkapi
District, Bangkok 10240

0-2012-7888

6. Earth Tech Environment Public
Company Limited. “ETC”.

Production and distribution of
electricity from mixed waste

88,88 / 1 Village No. 1, Ban That
Subdistrict, Kaeng Khoi District,
Saraburi Province 18110

036-200-294-5

รายงานประจำป 2563

Subsidiary of Earth Tech Environment Public Company Limited
Company name

Type of business

Location of head office

Telephone

1. Ling 88 Power Company Limited Holding company holding shares in
Recovery House Company Limited
“Ling88”

88,88 / 1 Village No. 1, Ban That
Subdistrict, Kaeng Khoi District,
Saraburi Province 18110

2. Recovery House Company Limited. Producing and selling electricity using
fuel from industrial waste
“RH”

8/888, Village No. 4, Bang Phra Kru
Sub-district, Nakhon Luang District,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

035-750-113

3. AVA Grand Energy Company Limited. Operate in production and sale of
electricity current from industrial waste.
“AVA”

100 Moo 1, Nong Lum Subdistrict,
Wachirabarami District Phichit
Province

056-619-751

4. Sirilapha Power Company Limited. Operate in production and sale of
electricity current from industrial waste.
“SIRI”

88,88 / 1 Village No. 1, Ban That
Subdistrict, Kaeng Khoi District,
Saraburi Province 18110

036-200-294-5

5. Earth Engineer and Construction Provide engineering design service
Procurement of machinery and
Company Limited.
equipment And the construction of a
“EEC”
turnkey power plant

2728,2730 Ladprao road,
Klongchan, Bangkapi, Bangkok
10240

063-393-4779

Note: Information as of 31 December 2020

036-200-294-5
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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

:

Karin Audit Co., Ltd.,
72 CAT Telecom Tower, Floor24, Thailand
Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok. 10500 Thailand
Tel : 0-2105-4661
Fax : 0-2026-3760
http://www.karinaudit.co.th E-mail – audit@karinaudit.co.th

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

We Concerned… for All Being and Environment
เราหวงใยทุกช�ว�ตและสิ่งแวดลอม

