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ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธุรกิจ 

 

 
  

 

1.1 ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
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เป้ำหมำย กลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กร 
  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เติบโตไปพร้อมกับการดูแลรักษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่ งยืน การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้แนวคิดการเป็นส่วนหนึ่ ง  
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่น 
การด าเนินธุ รกิจตามหลักปรัชญา “เราห่วงใยทุกชี วิต และสิ่ งแวดล้อม ” ด้ วยตระหนักถึงความส าคัญ 
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ ชุมชน 
และสังคม เพื่อเป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ก าหนด “นโยบายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” ส าหรับกลุ่มบริษัทฯ ให้ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน  

  บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในการด าเนินธุรกิจ               
ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้ในที่สุด ในปี 2563 ประเด็นส าคัญ        
ในแต่ละมิติและแนวทางการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
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1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรท่ีส ำคัญ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรส ำคัญ ปี 2563 

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชันระหว่างคู่ค้า เพื่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate 
Governance) และการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระหว่าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน)  และ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ 
กรีน จ ากัด (มหาชน) (“BWG”) ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน และเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(First Day Trade) 

 ETC แจ้งการเปลี่ยนแปลงตลาดรองส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)  
มาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจ 
พลังงานและสาธารณูปโภค 

 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรส ำคัญ ปี 2562 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับโรงงานต่างๆ  
ใน “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม” 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเป็นการผลิต ส่งเสริม พัฒนาก าลังคนศึกษา พัฒนาความรู้กลุ่มอาชีพพลังงานด้านนวัตกรรม
จากพลังงานทดแทน 

 เสวนา “Circular Economy” ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดระยองและชลบุรีภายใต้ 
หัวข้อ “Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน” 

 ผ่านการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)              
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)  

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นปี 2562 ในงาน “รวมพลัง อาสา 
สู้โกง”  ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย (ACT) เพื่อเป็นอีกหนึ่งก าลังที่ขับเคลื่อน
ประเทศและเดินหน้าเป็นองค์กรโปร่งใส 
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 จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จ ากัด (“RH”) 

จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดก าลังการผลิต 7.0 เมกกะวัตต์ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่ว น
ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562    

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ระหว่าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท เบต
เตอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด และ บริษัท เบตเตอร์ มี จ ากัด 

 จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(“AVA”) จากขยะอุตสาหกรรม ขนาดก าลังการผลิต 4.0 เมกกะวัตต์ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้า           
ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 แจ้งมติอนุมัติแผนการน าหุ้นของบริษัท  เอิร์ธ เท็ค                     
เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Spin-off) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  

 

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรส ำคัญ ปี 2561 
 จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท เบตเตอร์ มี จ ำกัด”  เพื่อประกอบกิจการเป็นนายหน้าและ/หรือตัวแทน 

ในการให้บริการรับก าจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม่อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็งและ/หรือของเหลว 
การวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม การขนส่ง และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”  ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ในโครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ส านักพระราชวัง 
สนามเสือป่า 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ระหว่าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอิร์ธ 
เท็ค เอนไวรอนเม้นท์ จ ากัด  

 เปิดตัวโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา" (หญ้าแฝกก าแพง สร้างชีวิต) เพื่อส่งเสริม
ให้ความรู้และรณรงค์การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ 
ให้คนในชุมชนมีรายได้จากการปลูกหญ้าแฝก และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน บริษัท ฯ และ
สิ่งแวดล้อม 
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1.3 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท BWG    
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โครงสร้ำงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 
 

 
* หมำยเหตุ :   ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 
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 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จ ากัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างครบวงจร ทั้งการบ าบัด ก าจัด และน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน ด าเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ  
ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพื่อสร้าง
ความม่ันคงและยั่งยืนทางธุรกิจ 
 

ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่  488 ซอยลาดพร้าว130 (มหาดไทย 2)  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งอยูเ่ลขที่ 140 หมู่ 8 ต าบลห้วยแห้ง  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
18110 และเลขที ่9/991, 9/992, 9/993 หมู่ที่ 4 ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับที่ 101 ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย  
และบ าบัดน้ าเสียรวม 

ล าดับที่ 105 ให้บริการคัดแยก และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 

ล าดับที่ 106 ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน และผลิตเชื้อเพลิง 
ขยะอุตสาหกรรมส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
ระบบฝังกลบกำกอุตสำหกรรมท่ีไม่เป็นอันตรำย 

ระบบฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย (Sanitary Landfill)  มีมาตรฐานระดับสากลที่สามารถ
ควบคุมและป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นต่อ ดิน น้ า อากาศ ชุมชน และสภาพแวดล้อม 

 

ระบบฝังกลบกำกอุตสำหกรรมอันตรำย 
 ระบบฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill) ส าหรับฝังกลบกากของเสียอันตรายที่ผ่านการท าลายฤทธิ์ 
โดยการปรับเสถียรแล้ว 
 

ระบบห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ 
   รับรองมาตรฐาน  มอก  .17025 -2561   และขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์ของกรมโรงงาน ( ทะเบียนที่  ร-223 ) 
สามารถตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกากอุตสาหกรรม ทั้งของแข็งและของเหลว ด้วยการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและ
แม่นย ามมาตรฐานสากล 
 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวม 
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าชะกากอุตสาหกรรม ออกแบบให้เป็นระบบบ าบัดร่วมกัน (Combine System) 
ระหว่างการบ าบัดทางเคมีและชีวภาพ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) ในการบ าบัด 

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  และแนวโน้มกำรให้บริกำร ปี 2564 
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ระบบกำรปรับปรุงคุณภำพ เพื่อน ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
 ระบบการน ากากอุตสาหกรรมประเภทของแข็งและของเหลวผ่านกระบวนการสังเคราะห์และปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน 
 

ระบบคัดแยกและแปรรูปกำกอุตสำหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนพลังงำน 
 ระบบการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์  โดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ ”ผลิตภัณฑ์ทดแทน
เชื้อเพลิง” Solid Recovered Fuel  (SRF) ที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่เหมาะสม ส าหรับน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

ระบบขนส่งท่ีมีมำตรฐำน 
 ระบบให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรม  รถขนส่งผ่านการ 
ขึ้นทะเบียนและรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการฝึกอบรม และให้ความส าคัญกับวิธีการเคลื่อนย้าย 
และขนส่งที่ปลอดภัย มีระบบ GPS และระบบ MANIFEST ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง มีทีมงาน 
ในกรณีฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือในระหว่างการขนส่ง 
 

ธุรกิจสนับสนุน 
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจเพื่อรองรับ และสนับสนุนการให้บริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ   
ในด้านต่างๆ ดังนี้       

1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าและ/หรือตัวแทน โดยมี บริษัท เบตเตอร์ มี จ ำกัด (“BME”) ในการ
ให้บริการรับก าจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและ/หรือไม่อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็งและหรือของเหลว การวิเคราะห์  
กากอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ด้านการตลาดในการน าเสนอบริการ และ 
ให้ค าแนะน าในการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่เหมาะสม เช่น การบ าบัด  การน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่                
และการก าจัดแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม   

2. ธุรกิจการเป็นตัวกลาง (Broker) โดยมี บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จ ำกัด (“BWC”) ในการ
จัดหาและรวบรวมกากอุตสาหกรรม เพื่อน าไปบ าบัด ก าจัด และน าไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน รวมถึง BWC ด าเนิน
ธุรกิจบริหารและปรับปรุงคุณภาพของเหลว เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ด้วยการท าเชื้อเพลิงผสมจากของเหลว 
ที่มีค่าพลังงานความร้อน สารละลายเคมีที่ผ่านการใช้งานแล้ว  และสารเคมีจ าพวกกรดและด่างที่ไม่ใช้แล้ว 
มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม  

3. ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน) (“ETC”) เป็นผู้ให้บริการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จากขยะผสมผสานเป็นเชื้อเพลิง (แบบผสมผสาน
ระหว่างขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม) ขนาดก าลังการผลิต 9.4 เมกะวัตต์  มีสถานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  นอกจากนี้ ETC ยังมีบริษัทย่อย ที่ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า อีก 2 แห่ง            
คือบริษัท รีคัฟ เวอร์รี่ เฮ้าส์  จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด                       
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) 
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4. ธุรกิจการบริการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว  โดยมี บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์                 
ทรำนสปอร์ต จ ำกัด (“BWT”) เป็นผู้ให้บริการ โดย BWT จะเป็นผู้ด าเนินการให้บริการด้วยรถขนส่งของตนเอง 
รวมทั้งจัดหาและว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งภายนอกเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ซึ่งทาง BWT จะเป็นผู้วางแผนและ
ก าหนดเส้นทางการขนส่งทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด  
(Zero Accident) และมีมาตรการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Case) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยยึดหลักการ
สื่อสาร การประสานงาน และการปฏิบัติการที่รวดเร็ว ระหว่างพนักงานขับรถขนส่ง และทีมฉุกเฉิน (Emergency 
Teams) ของ BWT และหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการและควบคุมสถานการณ์ เช่น หน่วยกู้ภัย
ประจ าจังหวัดต่างๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หน่วย อปพร.) เป็นต้น รวมถึงมีการติดตั้งระบบ GPS  
ในรถขนส่งทุกคัน เพื่อสร้างความม่ันใจในการบริการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างด ี

5. ธุรกิจการก าจัดของเสีย หรือสิ่งปฏิกูลฯ โดยการเผาท าลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะ
(The First Industrial Incinerator Plant) โดยมี บริษัท อัคคีปรำกำร จ ำกัด (มหำชน) (“AKP”) เป็นผู้ได้รับสิทธิ 
เข้าบริหารและประกอบการศูนย์บริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) เป็นเวลา 20 ปี 
และต่อขยายสัญญาได้อีก ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 202 ล้านบาท มีสถานที่  
ตั้งเลขที่  792  หมู่ที่ 2 ซอย1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    
จังหวัดสมุทรปราการ เตาเผาขยะอุตสาหกรรมนี้เป็นเตาเผาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เผาของเสียอันตราย  
มีอุปกรณ์ฟอกอากาศที่ทันสมัย และควบคุมการท างานทั้งหมดโดยระบบ Programmable Logic Controller (PLC) 
และระบบบ าบัดเถ้าลอย (Fly Ash) ส่วนเถ้าหนัก (Bottom Ash) จะน าไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย 
ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน)  

6. ธุรกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ในรูปแบบการนิคมอุตสาหกรรม และในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกันโดย บริษัท บีกรีน ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ำกัด (“Be Green”) 
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สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  
                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 2561 2562 2563 

รายได้จากการขายและบริการ และงานก่อสร้าง 2,456.37 1,879.78 1,915.32 

ก าไรขั้นต้น 807.09 425.10 412.57 

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 233.99 (20.63) (180.62) 

อัตราก าไรขั้นต้น 32.86% 22.61% 21.54% 

อัตราก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ ่ 9.47% N/A N/A 

สินทรพัย์รวม 6,814.24 7,356.42 8,846.77 

หนี้สินรวม 2,937.40 3,759.45 3,670.46 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,876.84 3,596.97 5,176.31 

 
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ป ี2563 

มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน มูลค่ำ สัดส่วน 
รำยได้ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย       

รายได้จากการขาย และบริการ 
ของบริษัท 

1,374.82 55.65% 1,046.13 54.91% 892.40 46.27% 

รายได้จากการขาย และบริการ 
ของบริษัทย่อย 

849.16 34.38% 724.86 38.05% 1,000.20 51.86% 

รายได้จากงานก่อสร้าง 232.39 9.41% 108.80 5.71% 22.72 1.18% 

รวมรายได้จากการขายและบรกิาร 
และงานก่อสร้าง 

2,456.37 99.44% 1,879.79 98.67% 1,915.32 99.32% 

รายได้อ่ืน * 13.91 0.56% 25.26 1.33% 13.17 0.68% 

รวมรำยได้ 2,470.28 100.00% 1,905.05 100.00% 1,928.49 100.00% 
 

หมายเหตุ :  *รายได้อ่ืน เช่น รายได้ค่าวิเคราะหป์ระเภทของเสีย  ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ  ค่าเช่าภาชนะ  เบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
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แนวโน้มกำรบรหิำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม ปี 2564 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หลายอย่าง จนเป็น วิถีชีวิตแบบใหม่ ( New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย 
และการลดการบริโภคเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงได้รับผลกระทบตามการเปลี่ยนแปลงนี้  
ไปด้วย และต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน จัดการห่วงโซ่การผลิต เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และยังคงต้องมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการในการแข่งขัน  

 

   แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมในปี 2564 เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัส  แต่ยังมีปัจจัยบวกจากวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงประชาชนได้ภายในสิ้นปี 2564 และภาครัฐมีมาตรการ
เยียวยาและฟื้นฟู เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนออกมาหลายโครงการ คาดว่าประเทศไทยยังมีแรงหนุน 
จากเงินทุนขาเข้า แม้ปัจจัยพื้นฐานยังคงค่อนข้างอ่อนแอ และการฟื้นตัวอาจกินเวลาและไม่สม่ าเสมอ ไปจนกว่า  
การท่องเที่ยวจากต่างชาติจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงหลังจากการมีวัคซีนให้ใช้ทั่วโลกแล้ว  
ราวปลายปี 2564 ซึ่งจะท าให้ เศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศกลับมาฟื้นตัวและเริ่มมีการลงทุน  
ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  
 

 แผนด าเนินงานในปี 2564 ว่า ปีนี้  ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม เน้น 4 แผนงานหลัก ประกอบด้วย  
การด าเนินนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปราบปรามผู้ประกอบการที่กระท าผิดจนเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม , 
การพัฒนากฎหมายและระบบดิจิทัล เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางด้าน
การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และด้านดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องต่อ
แนวทางของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 
 

  ส าหรับเรื่องขยะนั้นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะขยะประเภทหน้ากากอนามัยและ
ถุงพลาสติก ซึ่งกลับมาเป็นปัญหาใหม่ หลังจากที่มีการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกในปี 2563 แต่เพื่อเป็นการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหม่ที่วิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์และใช้บริการ
การสั่งของให้ส่งที่บ้าน ท าให้ปริมาณขยะประเภทนี้สูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 
รวมถึงมาตรการของรัฐบาลในการจัดการขยะที่ เกิดจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จัดท า เพื่อส่งเสริมการลงทุน                        
เช่น EEC ยังคงมีเพียงหลักเกณฑ์ด้านขยะชุมชนเท่านั้น ในส่วนของการจัดการขยะอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะติดตาม
อย่างใกล้ชิดต่อไป 
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จุดเด่นของบริษัท 

1. กำรให้บริกำรท่ีครบวงจร 
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีหลายประเภท ทั้งที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste)  

และไม่อันตราย  (Non-Hazardous Waste) ของแข็งและของเหลว รวมถึงอาจเป็นสิ่งปฏิกูลที่สามารถน ากลับไปใช้ซ้ า            
หรือแปรรูปเพื่อให้เป็นพลังงานทดแทนได้  ท าให้การบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ต้องสอดคล้องและอ านวย  
ความสะดวก ให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด  โดยการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ได้ครอบคลุมในทุกวิธีการบริหารและจัดการ 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ .ศ . 2548  ซึ่งบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
ได้แก่ การคัดแยก  (Sorting) การกักเก็บในภาชนะบรรจุ  (Storage) การน ากลับมาใช้ซ้ า  (Reuse) การน ากลับมาใช้
ประโยชน์   (Recycle) การน ากลับคืนมาใหม่  (Recovery) การบ าบัด  (Treatment) การก าจัด  (Disposal) หรือ 
การก าจัดโดยวิธีอื่น ซึ่งเป็นการก าจัดด้วยตนเองภายในศูนย์บริหารฯ ของบริษัทฯ หรือน าไปก าจัดยังศูนย์บริหาร
จัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม  )เตาเผาขยะอุตสาหกรรม (  ซึ่งบริหารและประกอบการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท  
อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) (AKP) หรือเป็นการส่งไปให้ผู้ประกอบการอื่น เป็นผู้ก าจัด (Outsource) ทั้งนี้ กิจกรรม 
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการจะด าเนินการภายในบริเวณและสถานที่ตั้งเดียวกัน โดยมีระบบที่เชื่อมโยงกัน ตามมาตรฐาน 
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
ทั้งในด้านของราคา ระยะเวลาการให้บริการ และคุณภาพของการบริการ 

2. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรและจัดกำรสิ่งปฏิกูลฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค าแนะน าและปรึกษาในทุกกระบวนการของการเกิดสิ่งปฏิกูลฯ ในโรงงาน  

โดยเป็นการน าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ และมีการจัดเสวนา “Circular Economy” ให้ความรู้ ความเข้าใจ                           
แก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดระยองและชลบุรีภายใต้ หัวข้อ “Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน หลักการท า 
Clean Technology ภายในโรงงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน การป้องกันและแก้ไข
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลฯ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลฯ โดยการแจ้ง  
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อมิให้ผู้ประกอบการเกิด  
ความสับสน และได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพื่อน าไปปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป การด าเนินการดังกล่าวจึงเป็น
จุดเด่นที่ท าให้ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และยังถือเป็นการท าประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อกันอีกด้วย 

3. สภำพแวดล้อมของสถำนท่ีตั ง  

       ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ของบริษัทฯ มีสภาพพื้นที่ที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ของสหรัฐอเมริกา (Resources Conservation and Recovery Act.) โดยลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นภูเขา  
มีแนวก าแพงธรรมชาติกั้นระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชน สภาพธรณีวิทยาโดยรอบเป็นหินแข็ง ซึ่งเป็นเสมือนแผ่นกั้น
รองรับรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลฯ   ไปยังชั้นน้ าใต้ดินได้เป็นอย่างดี    
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 นอกจากนี้ยังมีระดับน้ าบาดาลที่ลึกกว่าระดับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  และพื้นที่โครงการยังมี
ทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง ท าให้ไม่มีปัญหาด้านการจราจร การขนส่งเป็นไปอย่างสะดวก บนเนื้อที่รวมประมาณ 
370 ไร่  ด้วยเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมของศูนย์บริหารและจั ดการฯ ตลอดจนขนาดของพื้นที่ 
ของศูนย์บริหารและจัดการฯ ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมทั้งในเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจส าหรับการประกอบ
ธุรกิจก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ เป็นอย่างยิ่ง 

4. ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญของผู้บริหำรและทีมงำน 
ผู้บริหารซึ่ ง เป็นกลุ่มผู้ก่อตั้ ง เป็นผู้มีประสบกา รณ์ในธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม 

มีความเชี่ยวชาญ และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ ลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และ
ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเจรจาท าความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ทีมงานของบริษัทฯ ยังเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่นกัน โดยบริษัทฯ               
มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ ให้มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ             
โดยเข้ารับการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 

กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน 

 บริษัทฯ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้ 
1. การมุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยบริษัทฯ ก าหนดให้การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสุดที่ไม่ใช้แล้วต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  
ISO 9001 : 2015 & ISO14001 : 2015 การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ISO 45001:2018  และการรับรองระบบมาตรฐานข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ ของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบ ISO/IEC 17025: 2005 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล“ระดับ Gold Plus”  ส าหรับผู้ประกอบการก าจัดกากอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน ประเภทการฝังสิ่งฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายและไม่มีอันตราย “ระดับเหรียญทอง” ส าหรับผู้ประกอบการก าจัดกากอุตสาหกรรม 
ที่มีมาตรฐานประเภทประกอบกิจกรรมท าเชื้อเพลิงเหลวผสม Liquid Blending & Solid Blending  รางวัล CSR-DIW 
Continuous  Award 2019  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
ประจ าปี 2561 “Total Innovation  Management  Award” ตามโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ
ไทย  และโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รางวัล Thailand 
Sustainability Investment 2020 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัล ESG 100  ปี 2020 ต่อเนื่อง 5 ปี  
รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ปี 2020 จาก Thaipat รางวัล Renewable Energy 
Deal of The Year Thailand by The Asset รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2020 (AREA 2020) สาขา 
Green Leadership " Green Energy from Industrial Waste" ในฐานะองค์กรที่ด าเนินธุรกิจดีเด่นด้านความรับผิดชอบ 
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ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
ธรรมาภิบาล  จากสถาบันไทยพัฒน์  ที่แสดงความมุ่งม่ันพัฒนาการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม   
 2. มุ่งเน้นการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการการให้บริการจัดการ  
กากอุตสาหกรรมที่ครบวงจร  ทั้งการให้บริการบ าบัด  ก าจัด  การแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์  
ในรูปของพลังงานทดแทน และวัตถุดิบทดแทนให้แก่เตาเผาอุตสาหกรรมต่างๆ  และการเผาท าลายด้วยเตาเผา
อุณหภูมิสูง (การให้บริการของบริษัทในเครือ คือ บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน))  นอกจากนี้ บริษัทฯ  
มีการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดก้อน สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนให้แก่ เตาเผาอุตสาหกรรม  เตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  (การให้บริการของบริษัทใน
เครือ คือ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า) เป็นต้น 
 3. มุ่งเน้นการบริการด้านการขนส่งที่ปลอดภัย  และรวดเร็ว  โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ  บริษัท 
เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด  ที่สามารถให้บริการรถขนส่งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ว่าด้วยเรื่องการขนส่งวัตถุอันตราย  ได้แก่  การมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4  การได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายและขนส่ง 
วัตถุอันตราย (วอ. 8) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
 4. การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการที่จะต้องได้มาตรฐานในระดับสากลแล้ว 
บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยการให้บริการที ่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และพร้อมให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ  เช่น  การให้ค าแนะน าการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน  
และการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน  ตลอดจนการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
โรงงาน  เป็นต้น  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาได้อย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน และยังท าให้กลุ ่มลูกค้าของบริษัทฯ เหล่านี ้เผ ยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการให้บริการของบริษัทฯ                    
ไปสู่ลูกค้าใหม่รายอื่นๆ ได้รับทราบและเกิดความสนใจใช้บริการของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 
 5. การท าการตลาดในเชิงรุก โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เบตเตอร์ มี จ ากัด ที่สามารถให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านการบริหารจัดการ Waste กับลูกค้า แบบ one stop service รวมถึงการพบปะเยี่ยมเยียนทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพในการใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดทุกคนจะต้องผ่านการอบรม
และได้รับความรู ้เกี ่ยวกับการบริการมาเป็นอย่างดี เพื่อสามารถให้ค าแนะน าต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้  
นอกจากนี้ จากการที่ บริษัทฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมควบคุมมลพิษ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานนโยบายและแผนฯ 
เป็นต้น จึงมีส่วนท าให้หน่วยงานราชการช่วยประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทฯ ไปให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับ
ทราบ  ตลอดจน บริษัทฯ ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานราชการมาอย่างสม่ าเสมอ และยังสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ ของบริษัทฯ ให้หน่วยงานราชการได้รับทราบ เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเป็นไป
ตามที่เกิดขึ้นจริง 
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 6. สถานที่ตั้งศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  นับว่ามีความเหมาะสมในแง่มุม  
ที่ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของระยะทางการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อน ามาก าจัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ภาคเหนือ  และภาคตะวันออก 
ซึ่งเป็นโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งที่ไม่อันตราย และที่เป็นอันตราย ปริมาณมาก 
 7. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม  โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชน
ต่างๆ ได้เข้าใจในกระบวนการท างานและมาตรการป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเข้ารับชมและรับฟังการบรรยาย
เกี่ยวกับการท างานได้ที่ศูนย์บริหารและจัดการฯ จังหวัดสระบุรี และศูนย์บริหารและจัดการฯ จังหวัดสมุทรปราการ
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการก าจัดกากอุตสาหกรรมจากสถานที่จริง ซึ่งจ ะช่วยให้
ประชาชนทั่วไปเหล่านี้ มีความเข้าใจในกระบวนการท างาน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชนในระยะยาว 

นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสอดส่องดูแล และให้ความช่วยเหลือด้านการให้ค าปรึกษา  
การสนับสนุนการบ าบัด ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้ งในที่สาธารณะ ให้ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี 
เพื่อความปลอดภัยต่อสังคมที่ยั่งยืน 

 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ ใน
นิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นลูกค้าประจ าของบริษัทฯ จากการรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างเข้มงวดในระดับ
สากล ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มีสิ่งปฏิกูลฯ ต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งรายชื่อผู้ให้บริการ
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น แม้ลูกค้าจะไม่ท าสัญญากับบริษัทฯ แต่ก็ต้องส่งสิ่งปฏิกูลฯ มาให้บริษัทฯ  
เป็นผู้ก าจัดตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการใหม่  
ซึ่งลูกค้าจะต้องขึ้นทะเบียนและท าเรื่องแจ้งขอเปลี่ยนรายชื่อผู้ให้บริการใหม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์การให้บริการ
ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นหลัก บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ 
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งปฏิกูลฯ ตั้งแต่ออกจากสถานประกอบการของตนจนถึงสถานที่ให้บริการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เมื่อบริษัทฯ และลูกค้ามีการตกลงการให้บริการกัน ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้อง
ส่งมอบสิ่งปฏิกูลฯ ให้แก่บริษัทฯ ตามประเภทและชนิดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา และจะแยกสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละประเภท 
มิให้ปะปนหรือผสมเข้าด้วยกัน มิฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก 
เหตุดังกล่าว ในขณะที่บริษัทฯ มีหน้าที่จัดหายานพาหนะในการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการของลูกค้ามายัง
ศูนย์บริหารและจัดการฯ  ของบริษัท ฯ รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามสัญญาให้บริการด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
หลักการและสอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับและกฎระเบียบของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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นโยบำยด้ำนรำคำ   

 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดอัตราค่าบริการ โดยพิจารณาจากต้นทุนการด าเนินงานของบริษัทฯ บวกด้วย            
ก าไรส่วนเพิ่ม (Margin) โดยอัตราค่าบริการจะต้องสามารถเปรียบเทียบและแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้  
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาอัตราค่าบริการจะรวมค่าขนส่ง และอาจมีการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็นรายปี อย่า งไรก็ตาม                  
จากผลกระทบของราคาน้ ามันท าให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก าหนดอัตราค่าบริการของลูกค้าใหม่              
โดยจะแยกค่าบริการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ และค่าขนส่งออกจากกัน ซึ่งจะท าให้ บริษัทฯ สามารถปรับอัตราค่าบริการ             
ของแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงได้ 

 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
 บริษัทฯ จ้างให้บริษัทตัวแทน (Broker) เป็นผู้ท าการตลาด โดยมีบริษัท เบตเตอร์ มี จ ากัด เป็นผู้ท าการตลาด
เป็นหลัก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย BWG ถือหุ้น 99.68% ด าเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าและ/หรือตัวแทนให้บริการ 
รับก าจัดกากอุตสาหกรรม เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร ให้แก่ลูกค้า แบบ one stop service ใน
การให้ค าปรึกษาด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับ Waste ทั้งหมดในโรงงานให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการน ากลับมาใช้ใหม่ 
น้ าเสีย การน าไปฝังกลบ และการน าไปเผาท าลาย รวมถึงการขนส่งกากอุตสาหกรรม ซึ่งมีการแบ่งพนักงานขาย 
ออกเป็นแต่ละทีมเพื่อดูแลลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ  โดยพนักงานขายจะได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะ
และขั้นตอนการให้บริการจนสามารถให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าได้  

นอกจากนี้ ด้วยผลงานและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท าให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะ
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้บริการของบริษัทฯ ด้วยความเชื่อมั่นต่อไป 

 

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร   
กำรผลิต / กำรให้บริกำร 

บริษัทฯ ประเมินความสามารถในการให้บริการตามปริมาณน้ าหนักบรรจุของหลุมฝังกลบ  )ตัน  (ในแต่ละปี  
โดยค านวณจากเวลาการท างานมาตรฐาน คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งในการให้บริการจริง บริษัทฯ อาจเพิ่มเวลาการท างาน
ให้มากขึ้นเพื่อรองรับต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในบางช่วงได้ จึงท าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ
จริงได้มากกว่าประมาณการความสามารถในการให้บริการที่ประเมินไว้ได้ ทั้งนี้ การให้บริการจริงที่มีปริมาณ 
สิ่งปฏิกูลฯ มากกว่าประมาณการความสามารถในการให้บริการนั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างของหลุมฝังกลบ
หรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้น  
 

กำรจัดหำวัตถุดิบ 
 ในการให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ท่ีดิน 
        ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  
370 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต าบลห้วยแห้ง  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี สภาพพื้นที่ในศูนย์บริหารและจัดการฯ ทั้งหมดเป็นไป
ตามข้อก าหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
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และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ของสหรัฐอเมริกา (Resources Conservation and Recovery Act : EPA) โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
  • มีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขออนุญาตกรมป่าไม้เพื่อเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่บริเวณภูเขา 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ฉนวน มีการปรับปรุงแนวถนนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันไฟป่า พร้อมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติ
เดิม ซึ่งแนวเขาดังกล่าวเป็นก าแพงธรรมชาติกั้นระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชน 
  • สภาพธรณีวิทยาโดยรอบโครงการประกอบด้วยชั้นหินแข็ง เช่น หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ หินทัลฟ์ 
เป็นต้น ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็นแผ่นกั้นรองรับอย่างดี  ท าให้สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไม่สามารถรั่วไหลไปยัง 
ชั้นน้ าใต้ดิน 
  • ระดับน้ าบาดาลอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 40-70 เมตร  ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม              
ได้ก าหนดไว้ว่า  ระดับก้นหลุมฝังกลบจะต้องอยู่สูงจากระดับน้ าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า  1.5  เมตร   ดังนั้น  น้ าบาดาล
ในบริเวณใต้ศูนย์บริหารและจัดการฯ จึงมีความปลอดภัยต่อการปนเปื้อนสูง โดยแหล่งน้ าบาดาลสาธารณะของชุมชน
ที่อยู่ใกล้ที่สุด อยู่ห่างจากศูนย์บริหารและจัดการฯ ประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร 
  • พื้นที่โครงการสามารถเข้าออกได้ง่ายหลายเส้นทาง ไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด จึงท าให้         
การขนส่งเป็นไปได้อย่างสะดวก โดยเส้นทางหลักที่ใช้ คือ ถนนพหลโยธิน และถนนบ้านนา-แก่งคอย 
  • ไม่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และสนามบินในเขตพื้นที่รัศมี 
5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ไม่มีบ่อน้ าดื่มหรือโรงงานผลิตน้ าประปาในเขตรัศมี 700 เมตรโดยรอบโครงการ                 
ทั้งนี้  มีโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด อยู่ห่างจากศูนย์บริหารและจัดการฯ ประมาณ  1  กิโลเมตร 
 

ลักษณะของหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในศูนย์บริหารและจัดการฯ เป็นดังนี้ 
1.) หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

       หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายได้รับการออกแบบและเลือกใช้วัสดุ 
ที่ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 2 หลุม คือ หลุมที่ 1 มีการให้บริการตั้งแต่ปี 2541 และได้ท าการปิดทับชั้นสุดท้าย
ในปี 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ เริ่มให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีฝังกลบในหลุมที่ 2 ซึ่งออกแบบหลุม
แบ่งออกเปน็แต่ละเฟส เพื่อให้การรับรู้ต้นทุนตัดจ่ายหลุมฝังกลบสอดคล้องกับปริมาณการให้บริการจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ 
สามารถปรับต้นทุนตัดจ่ายหลุมฝังกลบได้เมื่อสิ้นสุดการให้บริการฝังกลบในแต่ละเฟส ซึ่งผลดังกล่าวจะท าให้รายได้
และต้นทุนค่าบริการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกันมากขึ้น 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม่อันตรายแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) โดยใช้หลักเกณฑ์การออกแบบหลุมฝังกลบของกรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา
ประกอบการพิจารณาร่วมกับมาตรฐานเยอรมัน เพื่อให้ได้ผลการออกแบบที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด 

2.) หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย แบบปลอดภัย (Secured Landfill) 
ในปี 2548 บริษัทได้เริ่มให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เป็นอันตรายโดยวิธีฝังกลบในหลุมฝังกลบ 

แบบปลอดภัย (Secured Landfill) .ซึ่งออกแบบหลุมแบ่งออกเป็นแต่ละเฟส เพื่อให้การรับรู้ต้นทุนตัดจ่ายหลุมฝังกลบ
สอดคล้องกับปริมาณการให้บริการจริง ทั้งนี้ ในการออกแบบหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เป็นอันตราย ได้มีการน า 
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มาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมาใช้ เพื่อให้มีความปลอดภัย เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่โครงการ  
และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยพิจารณาทั้งมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มาตรฐานของ US.EPA (United State Environmental Protection Agency) และมาตรฐานของเยอรมัน (TA Abfall) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากล 
 

2. วัตถุดิบอื่นๆ 
        ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละประเภทจะใช้สารเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีการก าหนดสูตรในการก าจัด                
จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของบริษัทก่อน วัตถุดิบที่ใช้มากที่สุด  คือ  ปูนขาว  ปูนซีเมนต์  โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) และ เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ซึ่งสารเคมีที่ใช้ทั้งหมดทุกประเภทสามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ 
 

3. กำรขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
        บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด (“BWT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการ
และวางแผนการขนส่ง ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของรถขนส่งดังนี้ 
  1.  รถบรรทุกสิบล้อ (Roll-off Truck) ส าหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ทั่วไป มีความสามารถในการรับ
น้ าหนักประมาณ 10 ตัน 
  2.  รถแท็งค์ (Tanker Truck) ส าหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดกึ่งของแข็ง 
มีปริมาตรความจุประมาณ 12 - 15 ลูกบาศก์เมตร 

3.  รถพ่วง (Trailer Tank) ส าหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งมีความสามารถ 
ในการรับน้ าหนักประมาณ 31 ตัน 
  4.  รถสิบล้อมีเครน ส าหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดที่เป็นของแข็ง และบรรจุ            
ในภาชนะเพื่อสะดวกต่อการขนย้าย มีความสามารถในการรับน้ าหนักประมาณ 10 ตัน 
  ส าหรับภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทจะมีขนาดที่หลากหลาย ทั้งถั งเหล็ก
ขนาด 1 ตัน  ถังเหล็กขนาด  2  ตัน  ถังเหล็กขนาด 10-12 ตัน  และถุงขนาดใหญ่ขนาดบรรจุ 1 ตัน ซึ่งเหมาะสมกับ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในแต่ละขนาดที่แตกต่างกันไป และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กำรปฏิบัติตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในการด าเนินธุรกิจบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่ไม่อันตรายและที่ เป็นอันตราย  
มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนใกล้เคียง  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินงานต่างๆ และมีการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยงานราชการก าหนด  เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบด้านมลภาวะต่อชุมชน และมีการควบคุมปัญหาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้อย่างดี ดังนี้  

 1)  จัดตั้งพื้นที่โครงการ ตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (USEPA) 
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  2)  ก าหนดนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  3)  ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท  โดยจัดตั้งหน่วยงาน
ฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานภายนอก
เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001:2018  จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด   และการรับรองระบบมาตรฐาน
ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025  :2005 จาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอส.)  

4)  มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   เช่น   การฝึกอบรม   และการเข้า 
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมาจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกซึ่งอาจท าให้
มีผลกระทบต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้  บริษัท เบตเตอร์  เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) ตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่ช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้จึงมุ่งมั่นพัฒนาและให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (Enterprise Risk Management Framework) 
รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ  
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงพิจารณาความเสี่ยงและก าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเพื่อให้มั่นใจ
ว่า บริษัทฯ มีกลไกก ากับดูแลการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย  
การบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ก าหนดไว้ตลอดจนมีการทบทวนความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง  
อย่างสม่ าเสมอ 
 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประชุมและวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความเสี่ยงส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การประกอบธุรกิจ โดยมีความสอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
บริษัทฯ ด าเนินการบริการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย โดยกระบวนการ

บ าบัด ก าจัด และน ากลับมาใช้ใหม่ด้านพลังงานมีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม
ด าเนินงาน ตั้งแต่กระบวนขนส่ง การบ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรม รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
ของพนักงาน ชุมชนใกล้เคียง หากการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน โดยเน้นการให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนขนส่ง การบ าบัดและก าจัดกาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ
กับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
มีการตรวจวัดและติดตาม คุณภาพอากาศ ดิน และน้ าทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดกับชุมชนใกล้เคียงตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยี  
เพื่อประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ซึ่งมีแนวทางการบริหารการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

 กิจกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส เพื่อค้นหาจุดเสี่ยงและท าการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย 

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง  
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 กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยภายใต้เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ฯ (Zero Accident) 

ได้แก่ กิจกรรม Morning Meeting  กิจกรรมตั้งสติก่อนเริ่มงาน (KYT) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟการฝึกซ้อมกรณีกากอุตสาหกรรม  
หกหล่น/รั่วไหล โดยครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติงานที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าว เป็นต้น  

 โครงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ(ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า และกระดาษ)การติดตั้งระบบบ าบัด
อากาศในกระบวนการปรับเสถียร  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  (น้ าชะกากอุตสาหกรรม) และการน าน้ าที่ผ่าน 
การบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก   

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 จัดท าโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  “Better Group แต้มสี  
เติมฝัน” เป็นโครงการส่งมอบภูมิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโดยรอบศูนย์บริหาร
และจัดการฯ จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลคุณภาพ “CSR-DIW Continuous Award 2020” 
ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึง  
การสร้างเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

 ในปี 2563 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการขยายผล การส่งเสริม  
การจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี 2563 โดยมุ่งเน้นที่จะสามารถค านวณ
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาถึงแนวทางในการลด  
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง 

 
2. ควำมเสีย่งด้ำนสังคมและบรรษัทภิบำล 

 2.1  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์แผนการด าเนินงานและการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ  

อย่างไม่เหมาะสมนอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  
อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์หรือการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักเป้าหมายและแนวทาง 
การด าเนินงานขององค์กร 
   2.1.1 ความเส่ียงจากการพัฒนาหรือขยายการลงทุน 
  หากโครงการลงทุนไม่ประสบความส าเร็จอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน                         
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้   

 มีการก าหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ 
ต่อการท าธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เป็นส าคัญ 
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 ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม นโยบายภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ วิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 

ความคุ้มค่าของโครงการก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ  
ธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความม่ันคง และการเติบโตแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

 เตรียมความพร้อม และบุคลากร เพื่อรองรับการขยายการลงทุน 
 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความแตกต่าง 
 จัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ และพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมลงทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถ  

ด าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
 

2.1.2 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อย 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยอาจเกิดขึ้นได้ หากผลประกอบการของบริษัทย่อยไม่สามารถ 

สร้างผลก าไรตามที่บริษัทคาดหวังได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจ  

ที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต 
ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ เป็น
ส าคัญ โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทน 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 

2.1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขัน 
หากมีผู้สนใจลงทุนเป็นผู้ให้บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ มากขึ้นอาจมีผลกระทบต่อฐานลูกค้าและรายได้  

ของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม อุปสรรคและข้อจ ากัดที่ส าคัญหลายประการในการเป็นผู้ให้บริการรายใหม่  
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้องมีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะเหมาะสมและต้องได้รับการรับรองและ  
ผ่านความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งต้องผ่านความเห็นชอบ 
ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตลอดจนหากไม่ผ่านการยอมรับจากชุมชน 
ท าให้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการได้ 

 

บริษัทฯ มีการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน โดยมุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล
และมุ่งเน้นการให้บริการครบวงจรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน รวมถึงมุ่งเน้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ  
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานและระบบการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ที่ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบ
การประกอบกิจการได้ในทุกขั้นตอน ท าให้บริษัทฯ ได้รับการเชื่อถือและวางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operation Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กรรวมทั้งความเสี่ยง  

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

 

2.2.1 ความเส่ียงจากการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายธุรกจิ 
หากบริษัทฯ ไม่สามารถเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรองรับ

การขยายตัวขององค์กร อาจส่งผลให้ขาดโอกาสในการขยายธุรกิจ และส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร  
ของกิจการได ้

 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม 
โดยเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้มีการขยายการลงทุนไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่อง
ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากจึงได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการจัดท าแผน 
การสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 
โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และทบทวนเป็นประจ าทุกปี
เพื่อให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการ  
ไม่มีผู้สืบทอดต าแหน่งแทน 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการจัดท าแผนและจัดอบรม
ให้กับพนักงานในทุกหลักสูตรที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการขยายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้ วัดผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Index หรือ KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงในระดับพนักงานปฏิบัติการต่างๆ 
เพื่อให้การท างานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัทฯ  

 

  2.2.2 ความเส่ียงต่อการเกดิเหตุกับระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในศูนย์บริหารและ 
                          จัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (“ศูนย์ฯ”) 
  ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ไฟไหม้ เป็นต้น รวมไปถึงความเสี่ยงจาก  
การเกิดวินาศภัย อาจส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลากรของบริษัท และท าให้การด าเนินงานของบริษั ทฯ  
ต้องหยุดชะงักลงได้ ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้   

 การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 ก าหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจนตาม

ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018  
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 มีการติดตาม เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส าหรับพื้นที่ /กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

ซึ่งอาจจะได้รับความเสียหาย  
 จัดท าแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น  
 จัดฝึกอบรม/ฝึกซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน  
 จัดเตรียมระบบน้ าส ารองให้มีปริมาณเพียงพอส าหรับใช้ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

30 นาที  รวมถึงมีการตรวจสอบระบบน้ าส ารอง เป็นประจ าทุกเดือน  
 

2.2.3 ความเส่ียงจากข้อจ ากัดทางด้านการจัดหาทีด่นิเพิม่เตมิ 
ที่ดินในศูนย์บริหารและจัดการของบริษัทฯ สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ได้จ ากัด ท าให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง 

ในการจัดหาที่ดินเพื่อให้บริการเพิ่มเติมเมื่อที่ดินที่มีอยู่ปัจจุบนัได้ถูกฝังกลบทั้งหมดแล้ว 
 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงโดยมีการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝังกลบและเป็นการเพิ่มพื้นที่
รองรับกากอุตสาหกรรมในอนาคตได้ตลอดจนมีระยะเวลาเพียงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป 

 

 2.2.4 ความเส่ียงจากด้านการขนส่ง 
 หากบริษัทฯ ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขนส่งที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานในขั้นตอนของการรับสิ่งปฏิกูลจากโรงงานของลูกค้ามาก าจัดและฝังกลบและการบรรลุวัตถุประสงค์
หลักขององค์กรในภาพรวม 
 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด             
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้บริหารและจัดการเกี่ยวกับการให้บริการรถขนส่ง รวมทั้งจัดหาและว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่ง
ภายนอก ตลอดจนก าหนดวิธีการในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังนี้ 

 มีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหาพนักงานขับรถ /ผู้รับเหมาะภายนอก (Vendor) ที่มีศักยภาพ  
และมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และการก าหนดสิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 มีคู่มือปฏิบัติงานและมีการฝึกอบรมให้ความรู้ถึงความส าคัญของขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและขนส่ง  
สิ่งปฏิกูลเพื่อให้มีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 เงื่อนไขข้อตกลงในสัญญากับผู้รับเหมาภายนอกระบุให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของ
หน่วยงานราชการทั้งที่มีอยู่แล้วตลอดจนที่จะมีขึ้นต่อไปทุกประการ รวมถึงให้ไล่เบี้ยเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือกระท าผิดไว้อย่างชัดเจน 

 มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถขนส่งเพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ ความเร็ว ระยะเวลา
ในการขนส่งได้ตลอดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทาง 

 มีหน่วยงานฉุกเฉินที่จะคอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือต่างๆแก่ผู้ขับรถเพื่อช่วยลดผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามการให้บริการด้านกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีการ 
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ให้บริการตามใบขออนุญาตตามที่ราชการออกให้ ดังนั้นกากอุตสาหกรรมชนิดที่เป็นอันตรายสูง ไวไฟ  
หรือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะงดการให้บริการจึงเป็นการลดโอกาสการที่จะเกิดความเสี่ยง
จากลักษณะดังกล่าว 
2.2.5 ความเส่ียงด้านการทุจริต (Fraud Risk) 

 การทุจริตนับเป็นอุปสรรคส าคัญในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาจเกิดขึ้นได้
ทุกเม่ือไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีระบบควบคุมภายในที่ดีเลิศเพียงใด ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้
มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้   

 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการซึ่งจะท าให้เกิด  
ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 การก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 การก าหนดโครงสร้างและอ านาจอนุมัติในการบริหารงานที่มีความชัดเจนและเหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบท าหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ควบคุมดูแล ติดตามให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 การจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการ

ควบคุมภายในที่ก าหนด รวมถึงระบบงานที่มีผลกระทบส าคัญต่อการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า  
การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และปราศจากข้อขัดแย้งหรือประโยชน์ทับซ้อน 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงในมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน้าที่ของ
พนักงาน และการกระท าความผิดอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 
ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

 

2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น

การบริหารจัดการด้านสภาพคล่องด้านเครดิตด้านเงินลงทุนหรือจากปัจจัยภายนอกเช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้อันส่งผลกระทบต่อ
การด ารงอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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 2.3.1 ความเส่ียงด้านเงนิลงทุน 
หากบริษัทฯ มีช่องทางการระดมทุนที่มีต้นทุนสูง อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ

บริษัท รวมถึงอัตราก าไร/ผลตอบแทนที่ลดลงอาจมีผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในอนาคตหรือส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของสถาบันการเงินซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้   

 สร้างความม่ันคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมถึงมีการบริหารหนี้สิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อหนี้สินที่เพิ่มขึ้น   
 มีทางเลือกอื่นส าหรับการระดมเงินทุนที่นอกเหนือจากการกู้ยืม เช่น การหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการใหม่ 

 

2.3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk) 
หากบริษัทฯ ไม่มีการบริหารทางการเงินที่ดีอาจมีผลท าให้บริษัทขาดสภาพคล่องได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง

ความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงโดยก าหนดนโยบาย  
การให้สินเชื่อที่รัดกุมและมีการติดตามเร่งรัดการช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการตรวจสอบดูแล
อย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร 

 

 2.3.3 ความเส่ียงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม 
บริษัทฯ มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และเป็นทุน  

ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว  
จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจ  
ของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการช าระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ ตามก าหนด 

 

2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลรวมทั้งความเสี่ยง  

ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

 

2.4.1 ความเส่ียงด้านกฎหมาย และนโยบายภาครัฐ 
การจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกวิธี ท าให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่จะส่งผลเสียหาย

ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
ทั้งนี้ บริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักในด้านธุรกิจการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ า  

ที่พิจารณาการเจริญเติบโตโดยอ้างอิงจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเจริญเติบโต  
ทางภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ก ากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ นั่นคือ การส่งเสริมอุตสาหกรรม การรับผิดชอบต่อสังคมและบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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หากบริษัทฯ มิได้ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนดและ
นโยบายภาครัฐให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน อาจส่งผลกระทบให้อัตราผลตอบแทนการลงทุน/การเติบโตของก าไร
ลดลงได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดังนี้   

 ให้ความส าคัญในการตรวจสอบถึงข้อจ ากัดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน 

 ด าเนินการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 มีการวางแผนและเตรียมมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง  
 การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  และในการบ าบัด ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่มี การลักลอบทิ้ง 

ในที่สาธารณะ ให้ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี 
 

2.4.2 ความเส่ียงด้านความเช่ือม่ันในคุณภาพการให้บริการและการประกันความรับผิด 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตาม

ตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การยืนยันการให้บริการ การจัดหารถและภาชนะบรรจุ การรวบรวม ขนส่ง  
บ าบัดและก าจัดกากอุตสาหกรรมตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 จนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีการก าหนด
เป้าหมายการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใต้การก าหนดให้ข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นศูนย์ 
(Zero Customer Complain) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามด้วยจิตส านึกด้านคุณภาพ รวมทั้ง  
มีกระบวนการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และภายนอก (External Audit) อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนการก ากับดูแลด้านคุณภาพบริการจะได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯเชื่อม่ันว่าจะสามารถรักษาความพึงพอใจของลูกค้าด้านคุณภาพการให้บริการไว้ได้ตลอดไปส าหรับ
มาตรการเชิงรับ บริษัทฯได้ท าข้อตกลงการประกันความรับผิดกับลูกค้าผู้ใช้บริการ (Liability) เพื่อก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามที่กฎหมายก าหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548) 
 

2.4.3 ความเส่ียงจากข้อพพิาททางกฎหมาย 
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งได้รับค าฟ้องจากกลุ่มบุคคล โดยกล่าวหาว่าบริษัทกระท าการละเมิด  

ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย และมีค าสั่งห้ามมิให้บริษัท ฯ 
ประกอบกิจการทั้งปวงอันเป็นการก่อให้เกิดมลพิษหรืออันเป็นการสร้างเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป  
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยรวมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม
เป็นจ านวนเงิน 52.04 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกส ารองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องไว้ในงบการเงินปี 2561 
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแล้วเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

 
3. ควำมเสีย่งท่ีเกิดขึ นใหม่ (Emerging Risk) 

เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่ เคยมีประสบการณ์ ณ เวลา
ปัจจุบัน แต่เนื่องจากในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หลายกรณี อันอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง  
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งใน              
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บางเหตุการณ์อาจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรืออาจจะไม่สามารถระบุความเสี่ยงได้แน่นอน เช่น ความเสี่ยง
จากนาโนเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ              
เป็นต้น 
 

3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)  
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มการเกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงการก ากับดูแลและการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
กลายเป็นความเสี่ยงที่ทั่วโลกและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ 
   บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมองเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงมุ่งเน้น
พัฒนาการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพและ เสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
และติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อน ามาพัฒนาการท างาน ปรับปรุง และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
เพื่อป้องกันการเกิดก๊าซเรือนกระจกภัยธรรมชาติและลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน รวมถึงเพื่อประหยัด
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดังนี้ 

 การจัดหาและพิจารณาลงทนุในสภาพพื้นทีใ่นการจัดการกากอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (USEPA) ที่มีภูเขาล้อมรอบเป็นแนวกันชน (Buffer zone)  ตามธรรมชาติ 

 การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

3.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)และกำรล่วงละเมิด
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเข้าถึง
การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจน ามาซึ่ง
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 

ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิชั้น
พื้นฐานส าคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูก
แทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและ
ชื่อเสียง ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น รวมถึง
เพื่อสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล ตามหลักการของข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดยทางบริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
มีการแต่งตั้งให้มีผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผล  และผู้คุ้มครองข้อมูล และสื่อสารให้พนักงาน ลูกค้า และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเว็บไซต์บริษัท ฯ เพื่อ 
ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร 
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อีกทั้ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อาจมีโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความบกพร่องของระบบหรือจากความจงใจในการโจรกรรมข้อมูลของผู้ไม่ประสงค์ดี บริษัทฯ จึงตระหนักถึง  
ความเสี่ยงดังกล่าว และได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงโดยการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการ  
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลในทุกๆ ด้าน ส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์พกพา และการก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบงานที่ส าคัญ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน  
มีการจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency plan) เพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์  
ได้ทันท่วงที 

 

3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 
ในปี 2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปทั่วโลก และได้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ต่อประเทศต่างๆ ไปทั่วโลก และยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงโดยง่าย ส าหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ได้อย่างดี แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวัน และวิธีการ
ท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับระบบสุขอนามัย มีมาตรการควบคุมความสะอาดและระบบ
สุขอนามัยอ่ืนๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าบริษัทอย่างเข้มงวด มีดังนี้ 

 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงาน เพิ่มความถี่
ในการท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง  

 จัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มก าลังในการท างานเพื่อรองรับภาวการณ์โควิด 19 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานโดยปรับให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) 

  วางแผนและบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ให้ขนส่งได้ตามช่วงเวลา
ที่พรก.ฉุกเฉิน ก าหนด  

 ท าการสื่อสารกับลูกค้าในการขอความร่วมมือการเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจประเมิน โดยเปลี่ยนวิธีการจากการ
เข้า Visit on site เป็น VDO Conference ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) 

  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan “BCP”)  
เพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุม และเป็นระบบ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าสถานการณ์โควิด 19 นี้จะยังอยู่ต่อไป
อีกนาน รวมทั้ง ได้เฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ด้ วย จึงเพิ่มมาตรการป้องกัน 
อย่างเข้มงวด รวมถึง เตรียมแผนการท างานในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (new normal) เพื่อให้การท างานในทุกส่วน 
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ระบบ  
การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ  
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4.1   ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้ 

รำยละเอียด มูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภำระผูกพัน 

ที่ดิน 220.15 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง1/ 
 342.61 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ         
ที่เป็นอันตราย 

7.49 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง1/ 

หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ 718.10 บริษัทเป็นเจ้าของ  

อาคารส านักงาน 

 

823.42 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง1/ 

986.78 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 826.15 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจ านอง1/ 
  887.56 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

เครื่องใช้ส านักงาน 41.19 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 
 8.19 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 24.09 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระตาม
สัญญาเช่าซื้อ2/ 

 95.32 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ ติดภาระตาม
สัญญาเช่าซื้อ2/ 

งานระหว่างก่อสร้าง 

 

13.05 

566.89 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

ไม่มี 

ไม่มี 

รวม 5,560.99   
1/  ท่ีดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนหน่ึงถูกใช้ค  าประกันเงินกูย้ืมธนาคารพาณิชย์  
2/  ยานพาหนะส่วนหน่ึงถูกใช้เป็นหลักประกนักู้ยืมตามสัญญาเช่าซื อ ซ่ึงมยีอดคงค้าง ณ วันท่ี  31 ธ.ค. 2563  จ านวน  238.62  ล้านบาท  
  

 
 
 
 
 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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4.2    รำยละเอียดของสัญญำที่ส ำคัญ 
 4.2.1    สัญญากับลูกค้า 
              บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าสัญญาให้บริการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ กับลูกค้า ซึ่งโดยปกติสัญญา
จะมีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 12 เดือน ทั้งนี้ลูกค้า
ตกลงที่จะส่งสิ่งปฏิกูลฯ ให้แก่บริษัทฯ ตามประเภทและชนิดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา และจะแยกสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละ
ประเภทมิให้ปะปนหรือผสมเข้าด้วยกัน มิฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น              
อันเนื่องจากเหตุดังกล่าวในขณะที่บริษัทฯ ตกลงที่จะจัดหายานพาหนะในการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการ
ของลูกค้ามายังศูนย์บริหารและจัดการฯ ของบริษัทฯ  รวมทั้งจะปฏิบัติตามสัญญาให้บริการด้วยความระมัดระวังและ
ปฏิบัติตามหลักการและสอดคล้องกับกฎหมายตลอดจนข้อบังคับและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 
 
 4.2.2    สัญญากับผู้ประกอบการใหบ้ริการขนส่งสิ่งปฏิกลูฯ 
                บริษัทฯ และ BWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการท าสัญญาจ้างขนย้ายสิ่งปฏิกูลฯ กับผู้ประกอบการ
ขนส่งภายนอกทุกราย โดยมีก าหนดระยะเวลาของสัญญาเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบการขนส่งภายนอกตกลงรับจ้างขนย้ายสิ่งปฏิกูลฯ จากสถานประกอบการที่บริษัทหรือ  BWT ก าหนดมายัง 
ศูนย์บริหารและจัดการฯ ของบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการ  ทั้งที่มี
อยู่แล้วและหรือที่จะมีขึ้นต่อไปทุกประการ รวมทั้งจะใช้ความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการรับจ้าง
ขนย้ายสิ่งปฏิกูลฯ ดังกล่าว และหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ประกอบการขนส่งภายนอกยินยอมที่จะรับผิดชอบและ
ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 
 
4.3    นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทฯ  

        นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

  บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัทฯ หรือ  
เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุนเพื่อประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคัญ โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ และ/หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็นบริษัทร่วมบริษัทฯ จะไม่เข้าไป
ควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่งผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทฯ นั้นๆ  ทั้งนี้จ านวน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้น 
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เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553 ศาลแพ่งได้รับค าฟ้องจากกลุ่มบุคคล โดยกล่าวหาว่าบริษัทกระท าการ
ละเมิดท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงขอให้ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย และมีค าสั่งห้าม               
มิให้บริษัท ประกอบกิจการทั ้งปวงอันเป็นการก่อให้เกิดมลพิษหรืออันเป็นการสร้างเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่                        
ผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ศาลได้พิพากษาให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยรวมดอกเบี้ย                   
และค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั ้นต้นเป็นจ านวนเง ิน 52.04 ล ้านบาท และบริษัทได้บ ันท ึกส ารองค่าเผื ่อ                       
ความเสียหายจากคดีฟ้องร้องไว้ในงบการเงินปี 2561 แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม พ.ศ.2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
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6.1 ข้อมูลท่ัวไป  
 

ชื่อบริษัท   : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อย่อในกำรซื อขำยหลักทรัพย์ : BWG 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เลขทะเบียนบริษัท  : ทะเบียนเลขที ่บมจ. 01075748000161 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  :  รายละเอียดเก่ียวกับทุน  

  ทุนจดทะเบียน : 1,037,779,725.00     บาท 

  ทุนที่เรียกช าระแล้ว : 1,037,779,725.00     บาท 

  มูลค่าที่ตราไว้ :                      0.25   บาทต่อหุน้ 

    รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญ 
หุ้นจดทะเบียน : 4,151,118,900.00   หุ้น 
หุ้นช าระแล้ว : 4,151,118,900.00   หุน้ 
สิทธิออกเสียง :  1  หุ้นต่อ 1  เสียง 

 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการบรหิารและจัดการกากอุตสาหกรรม 
โดยการบ าบัด ก าจัด และน ากลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ด้านพลงังาน  

 

รอบบัญชี   : 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 
 

Website    : www.bwg.co.th 

Facebook   : BWG-Better World Green 
Line ID    : @bwgcenter 
 

ท่ีตั งส ำนักงำนใหญ่  : เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2)  ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

     โทรศัพท์  02-012-7888    โทรสาร   02-012-7889  
 

ท่ีตั งศูนย์บริหำรและจัดกำร : เลขที่ 140  หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
กำกอุตสำหกรรม จังหวัดสระบุรี   โทรศัพท์  0-3623-7540-2   โทรสาร   0-3623-7544 

    :   เลขที่ 9/991, 9/992, 9/993 หมู่ที่ 4 ต าบลบางพระครู  อ าเภอนครหลวง  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

https://www.bwg.co.th/
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6.2 ชือ่สถำนท่ีตั งของบริษัทย่อย  
 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีตั งส ำนักงำนใหญ่ โทรศัพท์ 
1. บริษัท เบตเตอร์  เวสท์  
    แคร์ จ ากัด   “BWC” 

ตัวแทนในการจัดหาและรวบรวม 
กากอุตสาหกรรม เพื่อน าไปบ าบัด
และก าจั ด  และประกอบธุ รกิ จ
ให้บริการปรับปรุงคุณภาพของเหลว 
เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130             
(มหาดไทย 2)  ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ  10240 
 

02-012-7888 

2. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ 
    ทรานสปอร์ต จ ากัด 
   “BWT” 
 

ด าเนินธุรกิจบริหารและควบคุม 
การขนส่ง 
 

เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130             
(มหาดไทย 2)  ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ  10240 

02-012-7888 

3. บริษัท อัคคีปราการ 
    จ ากัด (มหาชน)  “AKP” 
 

บริการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ  
โดยการเผาท าลาย 

เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1              
นิคมอุตสาหกรรมบางปู   
ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางปูใหม่ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

02-323-0714, 
16,18 
 

4. บริษัท บีกรนี ดีเวลลอป 
    เม้นท์ จ ากัด  
    “Be Green” 

ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรร 
ที่ดิน, ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ในรูปแบบการ 
นิคมอุตสาหกรรม และในรูปแบบอื่น 
ที่มีลักษณะเดียวกัน 

เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130             
(มหาดไทย 2)  ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ  10240 
 

02-012-7888 

5. บริษัท เบตเตอร์ มี จ ากัด    
“ BME” 

ประกอบกิจการเป็นนายหน้าและ
หรือตัวแทน ในการให้บริการรับ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและ
หรือไม่อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็ง
และหรือของเหลว การวิเคราะห์ 
กากอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือ
การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130             
(มหาดไทย 2)  ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ  10240 
 

02-012-7888 

 
* หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีตั งส ำนักงำนใหญ่ โทรศัพท์ 

6. บริษัท เอิร์ธ เท็ค 
    เอนไวรอนเมนท ์
    จ ากัด (มหาชน)     
    “ETC” 
 

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า 
 

เลขที่ 88,88/1  หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ี 18110 

036-200-294-5 

บริษัทย่อยของบริษัท เอิร์ธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

1.บริษัท ลิงค์ 88 
   พาวเวอร์ จ ากัด 
  “Link 88” 

บริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้น 
ในบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จ ากดั 

เลขที่ 88,88/1  หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ี 18110 

036-200-294-5 

2. บริษัท รีคัฟเวอรี่  
    เฮ้าส์ จ ากัด 
   “RH” 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ
อุตสาหกรรม          

เลขที่ 8/888  หมู่ที่ 4  ต าบล
บางพระครู   อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

035-750-113 

3. บริษัท เอวา แกรนด์ 
   เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
   “AVA” 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ
อุตสาหกรรม 

เลขที่ 100  หมู่ที่ 1   ต าบล
หนองหลุม   อ าเภอวชิรบารมี   
จังหวัดพิจิตร   

056-619-751 

4. บริษัท สิรลิาภา  
    พาวเวอร์ จ ากัด 
   “SIRI” 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้เชื้อเพลิงจากขยะ
อุตสาหกรรม 

88,88/1  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้าน
ธาตุ อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี  18110 

036-200-294-5 

5. บริษัท เอิร์ธ   
    เอ็นจิเนีย  แอนด์     
    คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
    “EEC” 

ให้บริการดา้นการออกแบบวิศวกรรม 
การจดัหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
แบบครบวงจร  

เลขที่ 2728, 2730 ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น             
เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

063-393-4779 

 
* หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 
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6.3 บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
ท่ีออกหลักทรัพย์  : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
    (ก.ล.ต.) 
   333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 

   โทรศัพท์ 0-2033-9999     โทรสาร   0-2033- 9660 
https://www.sec.or.th       E-mail: info@sec.or.th 

   

หน่วยงำนก ำกับบริษัทจดทะเบียน: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
    93  ถนนรชัดาภิเษก   แขวงดินแดง   เขตดินแดง  
     กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 

  โทรสาร   0-2009-9991   www.set.or.th 
  SET Contact Center  :    www.set.or.th/contactcenter 

                    Tel :  0-2009-9999 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์  :  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

            เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ข้างสถานทูตจีน) 
 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง   เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400   

             โทรศัพท์ 0-2009-9388       โทรสาร   0-2009-9476 
Website  :   http://www.set.or.th/tsd 

 

ผู้สอบบัญช ี   : บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกัด 
     72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น24  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก   

เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500       
โทรศัพท์ 0-2105-4661   โทรสาร 0-2026-3760 
http://www.karinaudit.co.th   E-mail – audit@karinaudit.co.th 

 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย  : บริษัท ส ำนักกฎหมำย รวมธรรม จ ำกัด 
     เลขที่ 85 หมู่ที่ 2 ถนนสทุธิสาร  แขวงห้วยขวาง   

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
          โทรศัพท์ 0-2694-3323-4    โทรสาร 0-2694-3349 

 

อ่ืนๆ      ติดต่อ 

•การให้บริการผู้ถือหุ้น     ส่วนบริการผู้ลงทนุ 

•การแจ้งใบหุ้นสูญหาย     บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

•การแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2009-9000    โทรสาร 0-2009-9991 

mailto:info@sec.or.th
https://www.set.or.th/set/contactcenter.do?language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/contactcenter.do?language=th&country=TH
https://www.set.or.th/tsd/en/index.html
mailto:audit@karinaudit.co.th


           บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                            กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                          - 150 - 
 

 
 
 
 
 

 
 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนั้นให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใด
ลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความ และรูปแบบ ดังนี้ 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ  
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง                  
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และ บริษัทย่อยแล้ว 
 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง  ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ             
ตามระบบดังกล่าว 
 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ต่อผู้สอบบัญชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์   เหลืองวิริยะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด          
ไม่มีลายมือชื่อของนายสุวัฒน์    เหลืองวิริยะ  ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

          ชื่อ-สกุล     ต ำแหน่ง      ลำยมือชื่อ 

 
1.   นายสุวัฒน์      เหลืองวิริยะ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .................................................... 
    และกรรมการผู้จัดการ   
 
 

2.   นายสุทัศน ์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ  …………………..……………….. 
 
  

3.   นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ กรรมการ  …………………………………….. 

- นายสุวัฒน ์ เหลืองวิริยะ - 
 

- นายสุทัศน์  บุณยอุดมศาสตร ์- 
 

- นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ - 
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ผู้รับมอบอ ำนำจ :    

ชื่อ-สกุล    ต ำแหน่ง        ลำยมือช่ือ 

 
นายสุวัฒน์      เหลืองวิริยะ   ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร .................................................... 
    และกรรมการผู้จัดการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายสุวัฒน ์ เหลืองวิริยะ - 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

  
 

   สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
     สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 
 

ปี 2549 - 2552 ตรวจสอบโดย นายเจษฎา  หังสพฤกษ์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759  
        บริษัท กรนิทร ์ออดิท จ ากัด 
ปี 2553 - 2557 ตรวจสอบโดย นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 
        บริษัท กรนิทร ์ออดิท จ ากัด 
ปี 2558 - 2563 ตรวจสอบโดย นายจิโรจ    ศิริโรโรจน ์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 
        บริษัท กรนิทร ์ออดิท จ ากัด 
 
 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี  2549 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2550 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และโดยมิได้เป็นการเสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีได้ขอให้สังเกต           
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย         
ตามวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี  2551 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี  2552 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี  2553 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

 
 

13. ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 
 



           บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                 ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขว่า  งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีวรรคเน้นในเรื่อง การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ เพื่อจัดท าและน าเสนองบการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
ว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และผล
การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

                งบแสดงฐานะการเงิน 
  (หน่วย : ล้านบาท) 
 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม 

2561 2562 2563 
จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยท์ี่เกิดจากสัญญา 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 
 

953.11 
801.62 
236.15 
17.45 
16.61 

 
 

13.99% 
11.76% 
3.47% 
0.26% 
0.24% 

 
 

435.97 
618.60 
256.38 
54.83 
19.13 

 
 

5.93% 
8.41% 
3.49% 
0.75% 
0.26% 

 
 

1,746.38 
685.02 
183.77 
35.46 
26.56 

 
 

19.74% 
7.74% 
2.08% 
0.40% 
0.30% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,024.95 29.72% 1,384.92 18.84% 2,677.19 30.26% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช ้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์,ส่วนเพ่ิมอาคารและอุปกรณ์   
      ภายใต้สัญญาการใช้สทิธิสุทธ ิ  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 
- 

 
4,465.58 

- 
- 

23.49 
300.22 

 
- 

 
65.53% 

- 
- 

0.34% 
4.41% 

 
180.83 

 
5,639.11 

5.05 
- 

26.74 
115.56 

 
2.46% 

 
76.70% 
0.07% 

- 
0.36% 
1.57% 

 
247.68 

 
5,560.99 

5.09 
264.12 
11.62 
80.08 

 
2.46% 

 
62.86% 
0.06% 
2.99% 
0.13% 
0.91% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,789.29 70.28% 5,967.29 81.16% 6,169.58 69.74% 
รวมสินทรัพย์ 6,814.24 100.00% 7,352.21 100.00% 8,846.77 100.00% 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม 

2561 2562 2563 
จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
    สถาบันการเงิน 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ 
หนี้สินจากสัญญา 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ 
    ภายใน 1 ปี 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์  
    พนักงาน 
ประมาณการหนี้สินของโครงการ 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
 
 

328.13 
426.32 

- 
590.34 

 
- 
 

13.07 
- 

1.20 
52.92 

 
 
 

4.82% 
6.26% 

- 
8.66% 

 
- 
 

0.19% 
- 

0.02% 
0.78% 

 
 
 

454.57 
405.46 
46.42 

561.97 
 

41.08 
 

7.06 
- 
- 

53.86 

 
 
 

6.18% 
5.51% 
0.63% 
7.64% 

 
0.56% 

 
0.10% 

- 
- 

0.73% 

 
 
 

482.52 
381.48 

34.59 
606.25 

 
33.21 

 
5.34 

106.08 
0.31 

56.28 

 
 
 

5.45% 
4.31% 
0.39% 
6.85% 

 
0.38% 

 
0.06% 
1.20% 
0.00% 
0.64% 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 1,411.98 20.72% 1,570.42 21.36% 1,706.06 19.28% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว  
หนี้สินตามสัญญาเช่า 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์ 
    พนักงาน 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 

 
1,440.69 

- 
 

22.66 
39.04 
23.02 

 
21.14% 

- 
 

0.33% 
0.57% 
0.34% 

 
2,058.15 

32.22 
 

40.51 
21.26 
32.68 

 
27.99% 
0.44% 

 

0.55% 
0.29% 
0.44% 

 
1,741.50 

123.92 
 

44.53 
42.74 
11.71 

 
19.69% 

1.40% 
 

0.50% 
0.48% 
0.13% 

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 1,525.42 22.39% 2,184.82 29.72% 1,964.40 22.20% 

รวมหนี้สิน 2,937.40 43.11% 3,755.24 51.08% 3,670.46 41.49% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ก าไรสะสม  - ทุนส ารองตามกฎหมาย 
                  - ยังไม่ได้จัดสรร 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
958.03 

1,008.88 
92.22 

1,141.31 
77.02 

 
14.06% 
14.81% 

1.35% 
16.75% 

1.13% 

 
958.03 

1,008.88 
92.22 

1,030.57 
(34.99) 

 
13.02% 
13.72% 

1.25% 
14.02% 
(0.48)% 

 
1,037.78 
1,091.15 

92.22 
852.25 
474.70 

 
11.73% 
12.33% 
1.04% 
9.63% 
5.30% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,277.46 48.10% 3,054.71 41.52% 3,548.10 40.11% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 599.38 8.80% 542.26 7.37% 1,628.21 18.40% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,876.84 56.89% 3,596.97 48.90% 5,176.31 58.51% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,851.50 100.00% 7,352.21 100.00% 8,846.77 100.00% 



           บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                 ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2563 (แบบ 56-1)              -140- 

 

 งบก ำไรขำดทุน 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร 

งบกำรเงินรวม 

2561 2562 2563 
จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน จ ำนวน สัดส่วน 

รายได้จากการขายและบริการ  
รายได้จากงานก่อสร้าง 
รวมรายได้  

2,223.98 
232.39 

2,456.37 
1,425.83 

223.44 
1,649.27 

90.03% 
9.41% 

99.44% 
58.05% 
96.94% 
67.14% 

1,770.99 
108.80 

1,879.79 
1,349.21 

105.48 
1,454.69 

92.96% 
5.71% 

98.67% 
76.18% 
96.94% 
77.39% 

1,892.60 
22.72 

1,915.32 
1,299.79 
202.96 

1,503.75 

98.14% 
1.18% 
99.32% 
68.68% 
96.94% 
78.46% 

ต้นทุนการขายและบริการ 
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 
รวมต้นทุน 
ก าไรข้ันต้น 

รายได้อื่น 

807.09 
13.91 

32.86% 
0.56% 

425.10 
25.26 

22.61% 
1.33% 

412.57 
13.17 

21.54% 
0.68% 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 
ค่าใช้จ่ายในการบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ต้นทุนทางการเงิน 
รวมค่าใช้จ่าย 

821.00 
74.47 

227.75 
77.26 
90.13 

469.62 

33.24% 
3.01% 
9.22% 
3.13% 
3.65% 

19.01% 

450.36 
92.45 

153.75 
73.93 
93.89 

414.02 

23.64% 
4.85% 
8.07% 
3.88% 
4.93% 

21.73% 

425.74 
78.93 

175.45 
67.33 

130.81 
452.52 

22.08% 
4.09% 
9.10% 
3.49% 
6.78% 

23.47% 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ 

351.38 
62.37 

14.22% 
2.52% 

36.34 
19.55 

1.91% 
1.03% 

(26.78) 
25.48 

(1.39)% 
1.32% 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 289.01 11.70% 16.79 0.88% (52.26) (2.71)% 

กำรแบ่งปันก ำไร 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
233.99 
55.02 

 
9.47% 
2.23% 

 
(20.63) 

37.43 

 
N/A 

1.96% 

 
(180.62) 
128.36 

 
N/A 

6.66% 
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  งบกระแสเงินสด 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร 
งบกำรเงนิรวม 

2561 2562 2563 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงนิได ้
ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร(ขำดทนุ)เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 
   กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด าเนินงาน 
   ดอกเบี้ยจา่ย  
   ดอกเบี้ยรับ 
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดดง 
   รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระเพิม่ขึ้น 
   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิม่ขึ้น) ลดลง 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิม่ขึ้น) ลดลง 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิม่ขึ้น) ลดลง 
   เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่นเพิม่ขึ้น (ลดลง) 
   หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาลดลง 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 
   ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  
  โอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
  ( โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกดิขึ้น 
   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
   ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง 
   ประมาณการหนี้สินโครงการ 
  ตัดจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ที่จ่าย 
   (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 

351.38 
 
 

26.97 
(1.03) 
11.95 

(219.28) 
- 

(9.16) 
(120.73) 

56.61 
- 

0.45 
384.55 
(7.61) 

- 
5.88 

52.92 
- 

0.14 
(0.30) 

36.34 
 
 

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) 

(26.78) 
 
 

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 

รวมการปรับปรงุจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 532.75 773.99 556.82 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กำรด ำเนนิงำน    
ดอกเบี้ยรับ 
ภาษีเงินได้จา่ยออก 
ภาษีเงินได้รับคืน 
เงินสดจา่ยค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง 
เงินสดจา่ยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

- 
 (95.24) 

1.20 
- 
- 

- 
(73.84) 

5.53 
(0.88) 

- 

0.45 
(44.41) 
13.75 

- 
(3.12) 

กระแสเงินสดสุทธิสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 438.71 704.80 523.49 
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(หน่วย : ล้านบาท)(หนว่ย :  

ล้ำนบำท) 

รำยกำร 
งบกำรเงนิรวม 

2561 2562 2563 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    
   เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบรษิัทย่อย 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
        ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ 
   เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
       ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณภ์ายใต้สัญญาการใช้สิทธิ 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 
   เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช ้
   เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
   เงินสดจ่ายช าระประมาณการหน้ีสินค่าปิดหลุมฝังกลบ 
   ดอกเบี้ยรับ 

- 
 

(883.41) 
 

0.56 
- 
- 
- 

(9.51) 
1.03 

(193.71) 
 

(1,532.45) 
 

1.27 
- 
- 
- 

(17.78) 
1.30 

- 
 

(374.57) 
 

1.46 
(3.46) 
(21.63) 

0.40 
(3.53) 

- 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (891.34) (1,741.37) (401.33) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ    

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น  
  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 
  เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้ืมระยะยาว 
  เงินสดที่ผู้เชา่จ่ายเพื่อลดจ านวนหนี้สินซึ่งเกดิจากสัญญาเชา่การเงิน 
  เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  เงินปันผลจ่าย 
  ดอกเบี้ยจา่ย 
  เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 

197.13 
742.37 

(299.78) 
(66.00) 

3.31 
(124.93) 
(26.97) 

- 

126.43 
1,432.67 
(731.96) 
(58.27) 

- 
(102.34) 
(147.10) 

- 

27.95 
96.19 

(368.56) 
(44.47) 

1,473.59 
(6.31) 

(152.15) 
162.01 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 425.13 519.43 1,188.25 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (27.49) (517.14) 1,310.41 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ป ี 980.61 953.11 435.97 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยป ี 953.12 435.97 1,746.38 
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 อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

รำยกำร งบกำรเงนิรวม 

 2561 2562 2563 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.43 0.88 1.57 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 1.24 0.67 1.43 
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ (รอบ) 3.07 2.68 2.96 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 118 135 122 
อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (รอบ) 3.92 3.50 3.82 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 92 103 94 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร    

อัตราก าไรขั้นต้น  32.86% 22.61% 21.54% 

อัตราก าไรก่อนภาษเีงินได้ 14.22% 1.91% N/A 

อัตราก าไรสุทธิ-ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่  9.47% N/A N/A 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  7.28% N/A N/A 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนนิงำน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  6.91% 1.84% 1.28% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 10.23% 2.55% 1.81% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 0.39 0.27 0.24 

อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76 1.04 0.71 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 13.03 0.25 N/A 

ข้อมูลต่อหุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.01 0.94 1.25 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธติ่อหุ้น (บาท) 0.061 (0.005) (0.045) 
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14.1. กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และงำนก่อกสร้ำง 
 

รำยกำร 
 

2561 2562 2563 

ปริมำณ 
(ตัน) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณ 
(ตัน) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

ปริมำณ 
(ตัน) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของ
บริษัทฯ* 

      

รวมรายได้จากการขายและบริการของ
บริษัทฯ 

463,300 1,374.82 422,610 1,046.13 422,148 892.40 

รวมรายได้จากการขายและบริการของ
บริษัทย่อย 

66,843 849.16 43,808 724.86 66,515 1,000.20 

รวมรายได้จาการขายและบริการของบริษัท
และบริษัทย่อย 

530,143 2,223.98 466,418 1,770.99 427,046 1,892.60 

หมายเหตุ  :  รายได้ภายหลังจากการตัดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 รายได้จากการขายและให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 1,892.60  
ล้านบาท 1,770.99 ล้านบาทและ 2,223.98 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 121.62 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็น
อัตราร้อยละ 6.87 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ เกิดจากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทย่อย ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 308.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 85 ส าหรับรายได้จากการ
ให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมมีรายได้ลดลงจ านวน 186.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13 โดยในปีนี้บริษัท
และบริษัทในเครือสามารถรับก าจัดกากอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา แต่จากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของCovid-19 ท าให้มีการแข่งขัน
ด้านราคาที่รุนแรงมีผลให้ราคาค่าก าจัดถัวเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ22 

รายได้งานรับเหมาก่อสร้าง บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาด าเนินโครงการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ จากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มูลค่าสัญญา 425 ล้านบาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญานี้มีระยะเวลา 
1,000 วันเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มีการแก้ไขมูลค่าสัญญาจาก 425 ล้านบาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 423 ล้าน
บาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โครงการสิ้นสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทได้รับหนังสือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยขยายระยะเวลาก่อสร้างจาก 1,000 วันเป็น 1,082 วัน (โครงการสิ้นสุดวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563)และเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 มีการแก้ไขมูลค่าสัญญาจาก 423 ล้านบาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็น 408 ล้านบาท(ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ส่งมอบงานโครงการ
ดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงการมีความคืบหน้าสะสมร้อยละ 98 

14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร   
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รำยได้อ่ืน 

รายได้อื่น ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 13.17 ล้านบาท 25.26 ล้านบาท และ 13.91 ล้านบาท   
ตามล าดับ เป็นรายได้เกี่ยวกับ ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญรับคืน ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน และรายได้บริการอื่นๆ เป็น
ส าคัญ 
 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
 

ต้นทุนขำยและบริกำร  
ต้นทุนจากการให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมและต้นทุนในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ส าหรับปี 2563 , 

2562 และ 2561 จ านวน 1,299.79 ล้านบาท1,349.21 ล้านบาทและ 1,425.83 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 68.68 ในปี 2563 ร้อยละ 76.18 ในปี 2562 และร้อยละ 64.11 ในปี 2561 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
จากการให้บริการ ต้นทุนในส่วนที่ส าคัญคือ ค่าน้ ามัน ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะ ค่า
หลุมฝังกลบตัดจ่าย ค่าเสื่อมราคา และผลตอบแทนพนักงานในส่วนโรงงาน 

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ท าเสร็จของประมาณการต้นทุนในไตรมาส 3 
บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนของโครงการเป็นจ านวนเงิน 155 ล้านบาท เนื่องจากคุณภาพของงานขุดลอกตะกอนยังมี
สัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกับการตรวจรับงาน ท าให้บริษัทฯ ต้องขยายการท างานในส่วนนี้เพิ่มเติม 
                        

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 78.92 ล้านบาท 92.45 ล้านบาทและ 

74.46 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.09 ในปีล่าสุด 4.85 และ 3.01 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
รวม ส่วนใหญเ่ป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดที่ผันแปรตามสัดส่วนรายได้ ค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมการขาย  
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 175.45 ล้านบาท 153.76 ล้านบาทและ 

227.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.10 ในปีล่าสุด 8.07 และ 9.22 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม  
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานส่วนของส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
ด าเนินงานโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายส่วนของการบริหารจัดการส านักงาน 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 67.33 ล้านบาท 73.93 ล้านบาท และ 77.26 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.49 ในปีล่าสุด 3.88 และ 3.13 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม  ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่รวมเงินเดือนกรรมการและผู้บริหาร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในส่วนนี้ 
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ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 130.81 ล้านบาท 90.89 ล้านบาท และ 90.13 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.78 ในปีล่าสุด 4.93 และ 3.65 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่รวมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยผ่อนช าระ และค่าธรรมเนียมธนาคาร อยู่ใน
ส่วนนี้ โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทย่อยที่ท ากิจการโรงไฟฟ้า 

 

ภำษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ ส าหรับปี 2563 , 2562 และ 2561 จ านวน 25.48 ล้านบาท 19.55 ล้านบาท และ 62.37 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.32 ในปีล่าสุด 1.03 และ 2.52 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม 
 
ก ำไร 

จากเหตุผลและสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรขั้นต้นจ านวน 412.57  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.54 และมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี จ านวน 52.26 ล้านบาท 
 
14.2. ฐำนะกำรเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สินทรัพย ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 8,846.77 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 7,352.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,494.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.33              
ของสินทรัพย์รวม โดยมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การลงทุน
ในโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทใหญ่ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมของ
บริษัทย่อย ยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งกากอุตสาหกรรมของบริษัทย่อย 
 
หน้ีสิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 3,670.46 ล้านบาท เปรียบเทียบ                  
กับปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 3,755.24 ล้านบาท ลดลงจ านวน 84.78 ล้านบาท โดยมีหนี้สินที่เป็นสาระส าคัญคือ เงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่อขยายของธุรกิจ โดยมีเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 
2,830.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.99 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปีที่ผ่านมาจ านวน 244.42 ล้านบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 5,176.31 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีจ านวน 3,596.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,579.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการร้อยละ 
43.91 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเกิดจากบริษัทย่อยสามารถเข้าจดทะเบียนเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ และผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นส าคัญ 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 1.65 3.36 8.57 

 ลูกหนี้การค้า-ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน 176.73 139.08 165.73 

 ลูกหนี้การค้า    

ลูกหนีท้ี่อยู่ในก าหนดช าระ 300.95 234.51 289.36 

ลูกหนีท้ี่เกินก าหนดช าระ    

ไม่เกิน 3 เดือน 73.79 19.81 48.70 

3 - 6 เดือน 76.70 8.81 6.75 

6 - 12 เดือน 34.95 69.99 8.70 

เกินกว่า 12 เดือน 9.73 12.49 19.59 

รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 674.51 488.05 547.40 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12.32) (12.22) (13.12) 

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ 662.19 475.83 534.28 

 
ลูกหน้ีกำรค้ำและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระยะเวลาเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย 122 วันในปี 2563 ส่วนปี 2562 มีระยะเวลา134 วัน  
และ 117 วัน ในปี 2561 ตามล าดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการเก็บหนี้โดยประมาณที่ 120 วัน  
 
สภำพคล่อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รำยกำร 2561 2562 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 438.71 704.80  523.49 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (891.34) (1,741.37) (401.33) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 425.13 519.43 1,188.25 

กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (27.49) (517.14) 1,310.41 
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จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการลงทุนและขยายการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดส่วนใหญ่            
จึงถูกน าไปใช้ในกิจกรรมลงทุน โดยมีแหล่งเงินทุนหลักมาจากกระแสเงินในกิจกรรมด าเนินงาน การกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพื่อลงทุนในโครงการ การได้เงินเพิ่มทุนจากการผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีกระแสเงินจากกิจกรรมด าเนินงานสุทธิจ านวน 523.48 ล้านบาท ได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจ านวน 401.33 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อการขยายงาน , ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม , 
ยานพาหนะเพื่อการบรรทุกและขนส่ง , อาคาร , หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม , เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต
เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม และได้เงินจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจ านวน 1,188.25 ล้านบาท เป็นการได้มาจาก
การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยและเงินกู้จากสถาบันการเงิน และได้มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว,จ่ายหนี้สินผ่อนช าระภายใต้สัญญาเช่าซื้อ จ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงิน และจ่ายเงินปันผล 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น มีผลท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้นจ านวน 
1,310.40 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดจ านวน 1,746.38 ล้านบาท 
 
แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

หน้ีสิน 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจ านวน 3,670.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน           
84.78 ล้านบาท โดยหนี้สินในปี 2563 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 1,760.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.28 
ของสินทรัพย์รวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 1,964.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.20 ของสินทรัพย์รวม โดยมี
หนี้สินที่ส าคัญ  คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 2,830.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 
ของสินทรัพย์รวม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นรวมจ านวน 437.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 ของ
สินทรัพย์รวม 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ในปี 2563 มีจ านวน 5,176.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 1,579.34 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 43.91 โดยเกิดจากบริษัทย่อยสามารถเข้าจดทะเบียนเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ และผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นส าคัญ 

 

โครงสร้ำงเงินทุน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ในอัตรา 0.71 เท่า เทียบกับปี 2562 อยู่ในอัตรา 1.04 เท่า 
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14.3. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

         ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

   ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 1.81 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.09 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยไม่มี
การใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี 

   ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 1.81 ล้านบาท และคา่บริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.09 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยไม่มี
การใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี 

   ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 1.81 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.08 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยไม่มี
การใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี 

   ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 1.81 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.08 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยไม่มี
การใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี 

  ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 9 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 2.52 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.09 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยไม่มี
การใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี 

  ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 10 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชี  
จ านวน 4.65 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.02 ล้านบาท  

  ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 11 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชีเป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 4.65 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน  0.25 ล้านบาท  

  ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 11 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชีเป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 4.97 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน 0.25 ล้านบาท  

  ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 11 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้สอบบัญชีเป็นค่าสอบบัญชี 
จ านวน 4.89 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ านวน 0.23 ล้านบาท  
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- ไม่ม-ี 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
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1.  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อรำยงำนระหว่ำงกัน 
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2.  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3.  รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
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4.  รำยงำนคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 
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เอกสำรแนบ 1 
1.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดดยรรงในการควบคุมดูแล
การท าบัญชี  เลขานุการบริษัท  และหัวหน้าหน่วยงานรรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
1. นพ.ดร.วิชาญ  วิทยาศัย 

ประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 
17 มีนาคม พ.ศ.2548 
 

80 - ปริญญาเอก ภูมิคุ้มกันวิทยา 
   มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญารรี แพทยศาสรร์ 
   มหาวิทยาลัยแพทยศาสรร์          
 - อบรมหลักสูรร DAP 

0.06% -ไม่ม-ี 2548 - ปัจจุบัน 
2535 - ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการ บริษทั เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ  
  (ดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกผลกระทบจากดรคเอดส์) 

2. นายอัครวิทย์  ขันธแ์ก้ว 
รองประธานกรรมการ / ประธาน
อนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบรอ่สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 
 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 
11 สิงหาคม พ.ศ.2548 
 

57 - ปริญญาดท รัฐศาสรร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสรร์ 
- ปริญญารรี รัฐศาสรร์ 
  (เกียรรินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูรร DAP 

0.03% - ไม่มี - 2548 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 

 
 

   - กรรมการและรองประธานกรรมการ  
      บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
   - รองประธานกรรมการ  บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จ ากัด 
     (ส่ือดฆษณา และผลิรรายการวิทยุ) 
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
3. ผศ.ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
รรวจสอบ 
 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 
17 มีนาคม พ.ศ.2548 
 

60 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสรร์  
  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

- ปริญญาดท  รัฐประศาสนศาสรร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

- ปริญญารรี นิริศาสรร์ 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- อบรมหลักสูรร DAP 

0.03% -ไม่ม-ี 2548 - ปัจจุบัน 
 
 

- กรรมการรรวจสอบ บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
 - กรรมการดครงการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใส 
   ของหน่วยงานภาครัฐส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

4.   ดร.ธรรมนูญ อานนัดทไทย 
      กรรมการอิสระ และประธาน      
      กรรมการรรวจสอบ 
 
      วันทีไ่ด้รับการแร่งรัง้ครั้งแรก : 
      30 มิถุนายน พ.ศ.2550 

 

64 - PH.D., INTERNATIONAL  
  MANAGEMENT,  
  WALDEN UNIVERSITY, NAPLES,  
  FLORIDA, USA 
- A.C.A CERTIFICATE,AMERICAN  
  ACCREDITATION CONUCIL FOR  
  ACCOUNTANCY,WASHINGTON,  
  D.C.,USA  
- M.B.A., MANAGEMENT, THE  
  UNIVERSITY OF SARASOTA –     
  SARASOTA CITY, FLORIDA, USA 
- ผ่านการอบรมหลักสูรร UFS,  
  RCP,DCP, ACP  และ DAP 

0.07% -ไม่ม-ี 2550 - ปัจจุบัน 
 

2553 - ปัจจุบัน 
 

2547 - ปัจจุบัน 
 

2557 - ปัจจุบัน 
 

2556 - ปัจจุบัน 

2558 - ปัจจุบัน 
2559 - 2563 
2550 - 2561 

 

- กรรมการ และประธานกรรมการรรวจสอบ   
  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ และกรรมการรรวจสอบ  
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ดฟรเซ่น ดปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) (TU) 
- กรรมการบริหาร   
  บริษัท หลักทรพัย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) (MPS) 
- กรรมการบริหาร   
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (MPAM) 
- กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (MPCO) 
- กรรมการ มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
- กรรมการ และกรรมการรรวจสอบ บรษิัท อาฟเรอร์ ยู  จ ากัด (มหาชน) 
- รองประธานและประธานกรรมการรรวจสอบ 
  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิรอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน / บริษัท 
5.    นางนารถฤดี  ธรรมวัน 
       กรรมการอิสระ  
       และกรรมการรรวจสอบ 

 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 

       17 มีนาคม พ.ศ.2548 

53 - ปริญญารรี พาณิชยศาสรร์และ 
   การบัญชี   สาขาการบัญชี   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสรร์ 
- ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญช ี
  ภาษีอากร 
- อบรมหลักสูรร DAP 

0.03% -ไม่ม-ี 2548 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 

- กรรมการรรวจสอบ บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา บรษิัท 407 พัฒนา จ ากัด (ธุรกิจการขนส่ง) 
- ที่ปรึกษา บรษิัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จ ากัด 
   (ธุรกิจค้าผลิรภัณฑ์พลาสริก ออกแบบผลิรภัณฑ์) 
 

6.     นายสุวัฒน์  เหลืองวิริยะ 
        กรรมการ  
        ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ     
        กรรมการผู้จัดการ 
 
       วันทีไ่ด้รับการแรง่รั้งครั้งแรก : 
       17 มีนาคม พ.ศ.2548 

59 - ปริญญารรี นิเทศศาสรร์  
  มหาวทิยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช 
- อบรมหลักสูรร DAP 

4.78 % เป็นพี่ชาย            
นางสาวกมลา 
 เหลืองวิริยะ 

 

2540 – ปัจจุบัน 
 

2554 –  ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2548 – 2562 
2560 – 2561 
2560 – 2561 
2559 – 2561 
2559 – 2561 

- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ   
   บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท อัคคปีราการ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั เบรเรอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด 
- ประธานกรรมการ บริษทั เบรเรอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ร จ ากัด 
- ประธานกรรมการ บริษทั บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
- ประธานกรรมการ บริษทั เบรเรอร์ มี จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ลิงค8์8 พาวเวอร์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์  จ ากัด 
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
7. นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสรร์

กรรมการ 
และรองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน  
 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 
5 กันยายน พ.ศ.2550 
 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน) 

55 - ปริญญาดท บริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 
  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
- อบรมหลักสูรร DAP, ACP 
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
- อบรมหลักสูรร  Anti-Corruption :  
   The Practical Guide (ACPG  

    23/2015) 
- อบรมหลักสูรร การท า Financial    
   Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท 

0.03% - ไม่มี - 2549 – ปัจจุบัน 
 

2554 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 
2559 – 2561 
2560 – 2561 
2559 – 2561 

2559 – 2561 
2560 – 2561 

- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
    บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ มี จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอร์รี่ จ ากัด 
- กรรมการ/กรรมการรรวจสอบ บริษัท ยูนิดปร แมนู แฟคเจอริ่ง จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์  จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร ์
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
8. ดร.วรดิศ  ธนภัทร 

กรรมการ 
 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 
11 สิงหาคม พ.ศ.2548 

53 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฐบีัณฑิร สาขาวิศวะ
อุรสาหกรรม สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ขัน้สูง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรรินิยม อันดับ 1) 
- Postdoctoral Researching associate at  
The University of Cambridge United Kingdom 
- ปริญญาดท วิศวกรรมศาสรร์หาบัณฑิร  คณะ
วิศวกรรมศาสรร์  Nippon University  JAPAN 
- ปริญญารรี วิศวกรรมศาสรร์ บัณฑิร    
  สาขาวิศวอุรสาหกรรม (ม.เกษรรศาสรร์) 
- Director Accreditation Program  
  (DAP 36/2005)     
- Director Certification Program    
  (DCP215/2016) 
- การอบรมในหลักสูรรการริดรามระบบคุณภาพ   
  ภายใน Direct Organizing Supply  
-Building Maintenance Fundamental Training 
Couse 1Japan Building Maintenance 
Association. Tokyo, Japan (Aug.– Dec. 1993) 
- Good Governance & Competitiveness 
Program (July 2005) สภาอุรสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

0.01% - ไม่มี - 2548 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2537 - ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 

 

- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั เอพีพอีาร์ มีเดีย จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ออดรร่า เคมิคอล จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เกรท เอดดูเทนเมนท์ เทอร์มินัล จ ากัด 
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
9. นางสาวณัฐพรรณ   เหลืองวิริยะ 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และส่ือสารองค์กร 

 
วันที่ได้รับการแร่งรั้งครั้งแรก : 
11  สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

32 -  MSc. Management University of East Anglia – United 
Kingdom 
- ปริญญารรี เศรษฐศาสรร์บัณฑิร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูรร TLCA Executive Development Program  
  (EDP Class of 2020) ของสมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
- Director Certification Program (DCP 271/62) 
- หลักสูรรด้านวิทยาการพลังงานส าหรับนักบรหิารรุ่นใหม ่รุ่น 
7 (วพม.7) จากสถาบันวทิยาการพลัง(วพน.) ประจ าปี 2562 
- หลักสูรรความรู้พื้นฐานส าหรับวิชาชีพนักลงทนุสัมพันธ์  
  (IR Fundamental Course) รุ่นที่ 2 จากรลาดหลักทรัพย์  
  แห่งประเทศ 
-  Director Accreditation Program (DAP 153/2018) 
- หลักสูรร Anti-Corruption : The Practical Guide  
  (ACPG 46/2018) 
- หลักสูรรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาริ (นสช.)  
  รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2561 
- หลักสูรร Crypto Asset Revolution รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2561 
- หลักสูรรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ   
  อุรสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นที่ 4 ประจ าปี 2560 
- หลักสูรรพลังงานส าหรับผู้บริหาร (Executive Energy 
Program 2015) รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2558 
- หลักสูรรพัฒนานักบริหาร (Executive Development 
Program) (EDP 2016) รุ่นที่ 12 (มูลนธิิ สวค.)  

0.02% เป็นบุรรสาว 
นายสุวัฒน์  
เหลืองวิริยะ 

 

2561 – ปัจจุบัน 
 
 

2558- 2561 
 
 

- กรรมการ และ 
  รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและส่ือสารองค์กร 
บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
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- 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
10. นางสาวกมลา  เหลืองวิริยะ 

รองกรรมการผู้จัดการสาย 
งานบริหาร และกรรมการบริหาร 

54 - ปริญญาดท สาขาระบบ 
  สารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยสยาม 

 

-ไม่มี- เป็นน้องสาว 
นายสุวัฒน์      
 เหลืองวิริยะ 

2556 - ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจบุัน 

 

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร 
  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ร จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เบรเรอร์ มี จ ากัด 
 

11. นางสาวจารุวรรณ  ดพธิ์แจง้ 
กรรมการบริหาร 

46 - ปริญญาดท (วิทยาศาสรร์) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปริญญารรี วิทยาศาสรร์  
  สถาบันเทคดนดลยีพระจอมเกล้า 
  เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 0.33% - ไม่ม-ี 2548 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 

 
2561 – ปัจจบุัน 

 

- กรรมการบริหาร  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   
   บริษัท เบรเรอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด 
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบรเรอร์ มี จ ากัด  

12. นางพรเพ็ญ  เผ่ารัชรพิบูลย ์
กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและวิชาการ 

43 ปริญญารรี วิทยาศาสรร์  
(สาธารณสุขศาสรร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

0.35% - ไม่ม-ี 2548 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

 

- กรรมการบริหาร บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและวิชาการ 
  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
13. นางสาวศิริพร   เสือสกุล 

ผู้จัดการฝ่ายรรวจสอบภายใน 
และเลขานุการบรษิัท 

43 - ปริญญาดท บริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยเกษรรศาสรร ์
- ปริญญารรี บัญชีมหาวิทยาลัย 
  หอการค้าไทย 
- ผู้สอบบัญชี  และผู้สอบบัญชี 
   ภาษีอากร  
- หลักสูรร 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) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูรร  Anti-Corruption : 
The Practical Guide 
(ACPG23/2015) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูรรด้านการรรวจสอบ
ภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 

- ไม่มี- - ไม่ม-ี 2561 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
 
2561 - ปัจจุบัน 

- เลขานุการบริษทั เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายรรวจสอบภายใน  
  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายรรวจสอบภายใน บริษัท ฑีฆา ก่อสร้าง จ ากัด 
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ช่ือ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /  
ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / หน่วยงำน/บริษัท 
14. นางรวีวรรณ  พงษพ์านิช 

หัวหน้าแผนกบัญชี 
 
(ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
(สมุห์บัญชี)) 

37 - ปริญญารรี (สาขาการบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- หลักสูรร 5 Steps New TFRS 15:ผลกระทบ
ทางบัญช-ีภาษี  
- หลักสูรรเจาะลึก TFRS 16 หลักการบัญชีใหม่
เกี่ยวกับสัญญาเช่า ดดย  บริษัทฝึกอบรมและ
สัมมนาธรรมนิร ิจ ากัด 
- ผู้รรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องค์กร ดดย บรษิัท มิรรเทคนิคัลซัลแทน้ท ์
จ ากัด 
- ทางเลือกใหม่ใบก ากับ รับมอื E-TAX - ปัญหา
การจัดท างบการเงนิรวมและฝึกปฏิบัริการ
จัดท างบการเงินรวม Workshop  ดดย บริษัท
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิร ิจ ากัด 
- นักบัญชี 4.0 กับการเลือกดปรแกรมทางบัญชี 
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 
ดดย  บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิร ิจ ากัด 
- การยื่นงบการเงินของผู้ท าบัญชีด้วยระบบการ
ให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing)  รลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- เจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน  ดดย  บรษิัท
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิร ิจ ากัด 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562 – ปัจจุบัน 
2549 – 2562 

 
 

 

- หัวหน้าแผนกบัญชี  บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
- เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 
 



           บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                         เอกสำรแนบ 1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                            - 161- 
  

 
2. รำยละเอียดกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 

รำยช่ือ บริษัทฯ 
บริษัทย่อย 

BWC BWT ETC AKP Be Green BME L88 RH AVA Siri EEC 

1. นพ.ดร.วิชาญ       วิทยาศัย // - - - - - - - - - - - 

2. ดร.ธรรมนูญ         อานันดทไทย / - - - - - - - - - - - 

3. ดร.บุญญาบารมี   สว่างวงศ์ / - - - - - - - - - - - 

4. นางนารถฤดี         ธรรมวัน / - - - - - - - - -  - 

5. นายสุวัฒน์           เหลืองวิริยะ /, X, O // // / / // // - - - - - 

6. นายอัครวิทย์        ขันธ์แก้ว / - - - - - - - - - - - 

7. นายวรดิศ             ธนภัทร / - - - - - - - - - - - 

8. นายสุทัศน์          บุณยอุดมศาสรร์ /, X, O / / / / / / - - - - - 

9. นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ / , O - - - - - - - - - - - 

10. นางสาวกมลา   เหลืองวิริยะ X, O / /, O - - - / - - - - - 

11. นางสาวจารุวรรณ ดพธิ์แจ้ง X /, O - - - - /,O - - - - - 

12. นางพรเพ็ญ        เผ่ารัชรพิบูลย์ X, O - - - - - - - - - - - 

 

หมำยเหตุ : // = ประธานกรรมการ            / = กรรมการ           X = กรรมการบริหาร       O = ผู้บริหาร 
 

บริษัท เบรเรอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) (BWG) / บริษทั เบรเรอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ร จ ากัด (BWT)  / บริษัท เบรเรอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด (BWC) / บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) (AKP) / บริษัท เอิร์ธ เท็ค 
เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (ETC)  /บริษัท บี กรีน ดีเวอลลอปเม้นท์ จ ากัด (BeGreen) / บริษัท เบรเรอร์ มี จ ากัด (BME) / บริษัท รีคัฟเวอรี ่เฮ้าส์ จ ากัด (RH)  / บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จ ากัด (L88) / บริษัท เอวา                 
แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (AVA) / บริษัท สิริลาภา พาวเวอร ์จ ากัด (SIRI) / บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสรรัคชั่น จ ากัด (EEC) 
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เอกสำรแนบ 2  
 

 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 
 

 

 
 

 
รำยชื่อกรรมกำร 

 

รำยชื่อบริษัทย่อย 

BWC BWT ETC AKP BME Be Green L88 RH AVA Siri EEC 

1.นายสุวัฒน์                      เหลืองวิริยะ // // / / // // - - - - - 
2.นายวันชัย                       เหลืองวิริยะ - - - /,X,O - - - - - - - 
3.นายเอกรินทร์                  เหลืองวิริยะ - - /,X,O - - - // // // // // 
4.นางสาวกมลา                 เหลืองวิริยะ / /,O - - / - - - - - - 
5.นางสาวจารุวรรณ            โพธิ์แจ้ง /,O - -  - - /,O - - - - - - 
6.นายศุภวัฒน์                   คุณวรวินิจ - - /,O - - - / / / / / 
7.นายอุทัย                         จันทิมา - - - // - - - - - - - 
8.นายธีระศักด์ิ                   พงศ์พนาไกร - - - /,X - - - - - - - 
9.นายสุทัศน์                      บุณยอุดมศาสตร์ / / / / / / - - - - - 
10.นายเริงชัย                     เรอืงพยุงศักด์ิ - - - /,X,O - - - - - - - 
11.นายศักด์ิชาย                วงศ์ชัยสุริยา - - - / - - - - - - - 
12.นายประยุทธ                 วิบูลย์ศิริชัย - - - / - - - - - - - 
13.นางสาวเบญจววรรณ    ประสานศัพท ์ - - - / - - - - - - - 
14.นายอนุสรณ์                 เน่ืองผลมาก - - // - - - - - - - - 
15.ดร.พัลลภา                   เรอืงรอง - - / - - - - - - - - 
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หมำยเหตุ : // = ประธานกรรมการ            / = กรรมการ           X = กรรมการบริหาร       O = ผู้บริหาร 
บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) (AKP) / บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด (BWT)  / บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จ ากัด (BWC) / บริษัท เอริ์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ETC)     
บริษัท บี กรนี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (Be Green) / บริษัท เบตเตอร์ มี จ ากัด (BME) / บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จ ากัด (RH)  / บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จ ากัด (L88) / บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (AVA)  / 
บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จ ากัด (SIRI) / บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (EEC) 

 
รำยชื่อกรรมกำร 

 

รำยละเอียดบริษัทย่อย 

BWC BWT ETC AKP BME Be Green L88 RH AVA Siri EEC 

16.นางสาวกัลยพัลญ์      บูรณารมย ์ - - / - - - - - - - - 
17.นายบัณฑูร                มั่นภักดี - - / - - - - - - - - 
18.นายบวรสิทธิ์              ศรศิลป - - / - - - - - - - - 

19.นางสาวภัทรรัตน์        เหลืองวิริยะ - - - - - /,O - - - - - 

20.นายสุเมธ                   เลาค า - - O - - - / / / / / 

21.นายสุรพงษ์    หวังศิริเวช - - - - - - / / / / / 

22.นางสาววชิราภรณ์      เนตรจาร ุ - - O - - - - - - - / 



            บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                      ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร                                                                                                                                                                                  
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 )                                               -37- 
 

 

ส่วนท่ี 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

 
  
 

 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
 

(ก) ทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดังนี้ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับทุน  

ทุนจดทะเบียน  :  1,037,779,725.00    บำท 

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว  :  1,037,779,725.00    บำท 

มูลค่ำที่ตรำไว้  :                       0.25  บำทต่อหุ้น 

รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญ 
หุ้นจดทะเบียน   : 4,151,118,900.00   หุ้น 
หุ้นช ำระแล้ว   : 4,151,118,900.00  หุ้น 
สิทธิออกเสียง   :  1  หุ้นต่อ 1  เสียง 
 

 (ข) ชื่อตลำดหลักทรัพยท์ี่จดทะเบยีน 
  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) หรือ Better World Green Public Company Limited. 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชื่อที่ใช้ส ำหรับกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์คือ “ BWG ” 

 
7.2  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2563 
 

 

ท่ี รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 ล ำดับแรก จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

1 นำยโกมล             จึงรุ่งเรืองกจิ 282,287,000 6.80 

2 นำยสุวัฒน์           เหลืองวิริยะ 183,150,000 4.41 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 89,634,050 2.16 

4 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 88,000,000 2.12 

5 นำยธิติพงษ์          เจนทวีพรกลุ 70,000,000 1.69 

6 นำยสุชัย              วงศ์งำมนิจ 49,500,000 1.19 

7 นำงเยำวลักษณ์    ฉำยศิริไพบลูย์ 47,053,700 1.13 

8 นำยปธิกร             แสงทองอรำ่ม 42,210,000 1.02 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 
ตำมที่บริษัทฯ ได้กำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จ ำนวน 

319,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.25 บำทต่อหุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคล หรือ คณะบุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) ในรำคำ 0.51 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตำมรำคำตลำดย้อนหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 
12 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 หักด้วยส่วนลดร้อยละ 3.52 โดยกำรก ำหนดรำคำดังกล่ำวเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องกำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ำกัด รวมถึงบุคคลในวงจ ำกัดที่ได้รับกำรจัดสรรดังกล่ำวไม่เป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 
และประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ มีกำรจองซื้อและช ำระเงินในวันที่ 7 กรกฎำคม 2563 และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว
เริ่มซื้อขำยวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 แล้ว  

 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำ
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงเงินสะสมอื่นๆ ตำมที่บริษัทก ำหนด หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด เช่น กำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ในโครงกำร
ต่ำงๆ ในอนำคต และหำกกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทฯ  อย่ำงมีนัยส ำคัญ  
นโยบำยกำรจ่ำยปันผลนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติในแต่ละปี  
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ดังน้ี 

ท่ี รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 ล ำดับแรก จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 

9 นำยสมชัย            กมลรัตนพบิูล 40,000,000 0.96 

10 นำยธงชัย             อัศวุตมำงกุร 33,325,300 0.80 

 รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 925,160,050 22.28 

 ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 3,225,958,850 77.72 

 รวมจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 4,151,118,900 100.00 

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท ปี 2562 ป ี2561 ปี 2560 

อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (บำท) - 0.023 0.029   
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล    (ร้อยละของ 
ก ำไรสุทธ ิ หลังหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย) 

- 58.20 50.54 

จ ำนวนเงินปันผลที่จ่ำย (บำท) - 88,138,702.78 111,128,082.04   
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คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบหลักในกำรก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ และร่วมตัดสินใจด ำเนินงำนที่จะเป็น
ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  พนักงำนและชุมชน รวมถึงติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำย แผนงำน  และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมกำรบริษัท   

 คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งเพศ อำยุ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำน
ต่ำงๆ  เพื่อให้สำมำรถก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำน 
ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร  และสนับสนุนให้มีกำรบริหำรงำนตำมหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance)  

คณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  มีกรรมกำรจ ำนวน 9 คน  ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร  6  คน   และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 66.67  และ 33.33 ตำมล ำดับ  โดยที่กรรมกำร 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน  3 ใน 6  เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งถือว่ำเป็นตัวแทนของ  ผู้ถือหุ้นในกำรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้มีควำมถูกต้องและโปร่งใส   
 
 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร    



            บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                      ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร                                                                                                                                                                                  
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 )                                               -40- 
 

 

รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 9 ท่ำน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2563) ประกอบด้วย 
 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วันท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
1. นพ.ดร.วิชำญ          วิทยำศัย - ประธำนกรรมกำร 17  มีนำคม พ.ศ.2548 
2. นำยอัครวิทย์        ขันธ์แก้ว - รองประธำนกรรมกำร 11 สิงหำคม พ.ศ.2548 
3. ดร.ธรรมนูญ           อำนันโทไทย - กรรมกำรอิสระ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2550 
4. ดร.บุญญำบำรมี     สว่ำงวงศ์ - กรรมกำรอิสระ 17  มีนำคม พ.ศ.2548 
5. นำงนำรถฤดี        ธรรมวัน - กรรมกำรอิสระ 17  มีนำคม พ.ศ.2548 
6. นำยสุวัฒน ์         เหลืองวิริยะ - กรรมกำร 17  มีนำคม พ.ศ.2548 
7. ดร. วรดิศ                ธนภัทร - กรรมกำร  11 สิงหำคม พ.ศ.2548 
8. นำยสุทัศน์               บุณยอุดมศำสตร์ - กรรมกำร 5 กันยำยน พ.ศ.2549 
9. นำงสำวณัฐพรรณ   เหลืองวิริยะ - กรรมกำร 11 สิงหำคม พ.ศ.2561 

 

โดยมี นางสาวศิริพร เสือสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นำยสุวัฒน์   เหลืองวิริยะ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ           
นำยสุทัศน์  บุณยอุดมศำสตร์  หรือ นำงสำวณัฐพรรณ   เหลืองวิริยะ รวมเป็นสองคน และประทับตรำส ำคัญ 
ของบริษัทฯ 
  

ค ำนิยำม 

 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร หมายถงึ 
 กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร และมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัท 
 

 กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร หมายถงึ 
 กรรมกำรที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัท ฯ                 
อำจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมกำรอิสระก็ได้ 
 

 กรรมการอสิระ หมายถงึ 
 กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรจำกภำยนอก และไม่ได้มีส่วนเกีย่วข้องกับกำรบริหำรงำนประจ ำวัน และไม่เป็น              
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ นอกจำกนี้ยังต้องมีควำมเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่             
หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  
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กำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะอนกุรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำตอบ

แทน 

คณะอนกุรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะอนกุรรมกำร
ก ำกับดูแลกจิกำรที่

ดีและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. นพ.ดร.วิชำญ          วิทยำศัย - - ประธำน - 

2. นำยอัครวิทย ์      ขันธ์แก้ว  กรรมกำร - ประธำน 

3. ดร. ธรรมนูญ           อำนันโทไทย ประธำน ประธำน กรรมกำร กรรมกำร 

4. ดร. บุญญำบำรมี    สว่ำงวงศ ์ กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร - 

5. นำงนำรถฤดี           ธรรมวัน กรรมกำร -  กรรมกำร 

6. นำยสุวัฒน์             เหลืองวิริยะ - - กรรมกำร กรรมกำร 

7. ดร.วรดิศ                ธนภัทร - - - - 

8. นำยสุทัศน์           บุณยอุดมศำสตร์ - กรรมกำร กรรมกำร - 

9. นำงสำวณัฐพรรณ     เหลืองวริิยะ - - - - 

 
กำรแต่งตั้งและพ้นต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง ถอดถอน หรือ พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียงและสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็น 
ผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำร
เลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในครั้ งนั้น  
ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

3. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งใน
ปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หำกกรรมกำรมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้กำรจับสลำกกันว่ำผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 
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4. กรรมกำรย่อมพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลำออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงก ำหนดศำลมีค ำสั่งให้ออก
หรือที่ประชุมลงมติให้ถอดถอนจำกต ำแหน่ง หรือขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ 

5. หำกต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรที่เหลืออยู่  
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถัดไปเว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ ำสำมในสี่ของจ ำนวน
กรรมกำรที่เหลืออยู่และบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนนี้ จะอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตน
ด ำรงต ำแหน่งแทน 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของกรรมกำร  

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 
2. มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัติหน้ำที่ให้แกบ่ริษัทได้ 
3. สำมำรถใช้ดุลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำอย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร 
4. กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อย่ำงน้อยด้ำนหนึ่งด้ำนใดที่ส ำคัญส ำหรับคณะกรรมกำร

บริษัท  
6. เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และท ำหน้ำที่ของตน  แทนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตอย่ำงเต็มที่ด้วยควำมมุ่งมั่น                        

ที่จะสร้ำงมูลค่ำสูงสุดให้กิจกำรและผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว  
7. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
 
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  
 ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง 
รักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงก ำหนดบทบำทหน้ำที่ 
และหลักปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้พนักงำนทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท   
 ทั้งนี้ ในรอบปี 2563  ไม่มี ผู้ถอืหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
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 1. เลือกตั้ งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนดในข้อบังคับ  
เข้ำเป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  

2. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
แทนคณะกรรมกำร 
 3. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจกระท ำ
หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้ง และมอบหมำยให้บุคคลอื่นมีอ ำนำจภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำร  
จะเห็นสมควร และคณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจเช่นนั้น รวมกันไปหรือแยกจำกกัน และแทนที่อ ำ นำจทั้งหมด 
หรือบำงส่วนของคณะกรรมกำรในส่วนนั้น และคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ 
เป็นครั้งครำวก็ได้ 

4. จัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้น  4  คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญอย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิภำพ 

5. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท  (Corporate Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
เพื่อท ำหน้ำที่จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร และกำรอื่นๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด  และเพื่อช่วย
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและบริษัทฯ อันได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติตน  และด ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมกำรและบริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ  
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

6. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวัง กรรมกำรและผู้บริหำรต้องกระท ำเยี่ยงวิญญูชน 
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระท ำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน 

7. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและ
เหมำะสม และไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

8. ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษำผลประโยชน์
ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด 

9. ก ำหนดทิศทำง  เป้ำหมำย  นโยบำยทำงธุรกิจ  และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนดไว้ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลภำยใต้กำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมม่ังคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

10. ติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท  ตลอดเวลำและตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ในสัญญำที่เกี่ยวข้องของบริษัท  โดยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตลอดจนเรื่องที่ส ำคัญอื่นๆ ของ
บริษัทฯให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิผล 
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11.  บริหำรกิจกำรเพื่อสร้ ำงคุณค่ำแก่กิจกรรมอย่ำงยั่ งยืนซึ่ งครอบคลุมถึงผลประกอบกำรที่ ดี  

สร้ำงคุณค่ำระยะยำว กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสี ย และเป็นประโยชน์ 
หรือลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  

12. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยสำม  (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถำนที่ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 13. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกอื่น มีควำมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่ำงเป็นอิสระ  
ในกำรพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำร และกำรก ำหนดมำตรฐำน  
กำรด ำเนินกิจกำร ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้ำนกำรกระท ำของกรรมกำรอื่นๆ หรือฝ่ำยจัดกำรในกรณีที่มีควำมเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรำย 

14. กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
15. กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ได้ไม่เกิน  5  บริษัท  ทั้งนี้ไม่กระทบกำรด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบันของกรรมกำร 
16. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท  

หรือ เข้ำ เป็นหุ้ นส่ วนในห้ำงหุ้ นส่ วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่ วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้ นส่ วนจ ำกั ด 
หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทอื่น ไม่ว่ำบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน  
และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมกำรผู้นั้น  
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ังตนเป็นกรรมกำร 

17.จัดให้มีกำรท ำงบดุล และบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมทั้ งรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร ณ วันสิ้นรอบปี 
บัญชีของบริษัท  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในก ำหนดสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี 

18. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของกรรมกำร 
และพนักงำนรวมถึงทบทวนเป็นประจ ำ 

19. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  
รวมถึงนโยบำยเรื่องข้อพึ่งปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

20. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  และจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำร
ควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ 

21. จัดให้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษำไว้ ณ ส ำนักงำนของบริษัท บันทึกเช่นว่ำนี้ เมื่อได้ลงลำยมือชื่อของผู้เป็น
ประธำนแห่งกำรประชุมซึ่งได้ลงมติ  หรือแห่งกำรประชุมถัดจำกครั้งนั้นมำ ให้ถือว่ำเป็นหลักฐำนอันถูกต้องของเรื่องที่
ปรำกฏอยู่ในรำยงำนกำรประชุมนั้น และมติและกำรพิจำรณำที่บันทึกไว้ให้ถือว่ำได้ด ำเนินกำรไปโดยถูกต้อง 
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22. จัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ ำปี  

22.1  ส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้ว   
          พร้อมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  

22.2  รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
23. ทุ่มเทเวลำ และให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงควำม

คิดเห็น อย่ำงเต็มที่ มีกำรแสวงหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดทิศทำงดังกล่ำว รวมถึงมีกำรพิจำรณำประเด็น
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำผู้บริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทัศน์ ทิศทำง และกลยุทธ์ที่ก ำหนดขึ้นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

24. ทบทวนและมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่ งหมำยไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และพิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ และให้ควำมเห็นชอบ 
และติดตำมให้ฝ่ำยบริหำรปฏิบัติตำมแผนงำนให้เป็นไปตำมทิศทำงและกลยุทธ์องค์กรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

25. คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจตรวจสอบ และพิจำรณำอนุมัตินโยบำยแนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทฯ ตำมที่ได้รับเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร และ/หรือฝ่ำยบริหำร 

26. ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และมีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในที่มีระสิทธิ
ภำพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตำมให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  และแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

27. จัดให้มีระบบ หรือกลไกลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง ของบริษัทฯ  ที่มีควำม เหมำะสม 
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  

28. รำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย และรำยงำนข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้ง ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยกรอกรำยละเอียด กำรมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องในแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

29. เก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน  
หรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน  และหลังกำรประกำศ 
แจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน  

30. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้น  รวมถึงรำยกำร  
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำธุรกรรมหลักที่มีควำมส ำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 

31. จัดให้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่เหมำะสม สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน และเทียบเคียง  
กับที่ปฏิบัติกันในอุตสำหกรรม และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงำนในรูปแบบของดัชนีวัดผลงำน  โดยค่ำตอบแทนระยะสั้น  
คือ ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเงินโบนัส  รวมถึงค่ำตอบแทนระยะยำวซึ่งพิจำรณำอนุมัติ แต่ละครำวไป 
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32. จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสมและประเมินผลในด้ำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเชื่อถือและมี มำตรฐำนสำกล 

33. กรรมกำรใหม่ต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
34. เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำร 

อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่ำ เพื่อเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
 35. คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจพิจำรณำและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ  
หรือที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึง 
 

  1. อนุมัต ิและปรับปรุงวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ  นโยบำยของบริษัทฯ 
  2. อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติกำร งบประมำณ 
                               และอัตรำก ำลังประจ ำปี  ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
  3. อนุมัติกำรจัดท ำและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
  4. อนุมัติกำรจัดท ำและปรับปรุงระเบียบของบริษัทฯ 
  5. อนุมัติกำรจัดตั้ง และปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ  
  6. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
  7. ตัดสินใจด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตำม 
                               ผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรและร่วมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม 
  8. กำรลงทุน ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ท ำสัญญำที่ส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
  9. กำรแต่งต้ังกรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี  กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
  10. กำรก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
  11. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีที่ส ำคัญและกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ 
  12. กำรแต่งต้ังผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรไป 
  13. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
  14. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร 
  15. อนุมัติโครงสร้ำงเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ผลตอบแทน และสทิธปิระโยชน์ของบริษัทฯ 

 

 ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ  และพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมกำรบริษัท จะ
ด ำเนินกำรได้ต่อเม่ือได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเข้ำร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่อไปนี้ 

1. กำรอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน 
2. อนุมัติกำรจัดสรรเงินปันผล 
3. กำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและก ำหนดค่ำตอบแทน 
4. กำรเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
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5. เรื่องใดๆ ที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
6.    เรื่องใดๆ ที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยที่กฎหมำยหรือประกำศของส ำนักงำน 
       คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
       ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมกำรจะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

1. กำรเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท 
2. กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน/ลดทุนจดทะเบียน 
3. กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
4. กำรเลิกบริษัท/กำรควบเข้ำกับบริษัทอื่น 
5. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
6. กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นไม่ว่ำจะเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือบริษัทเอกชน 
7. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำ เกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วน

ที่ส ำคัญ  
8. กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทฯ หรือ 
9. กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน   
10. กำรอื่นใดที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

และ/หรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้อง ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  
 1. ประธำนกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรที่ เป็นผู้บริหำร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร  
และไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ำยบริหำร  
 2. ประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย มีหน้ำที่เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรบริษัทฯ มีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำ  
พิจำรณำ และตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง     
2 ฝ่ำยเท่ำกัน 
 4. สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม เพื่อควบคุม  
กำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ และตอบซักถำมของผู้ถือหุ้น 
 5. สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน ำ  กำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ แต่จะไม่เข้ำไป 
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ก้ำวก่ำยงำนประจ ำหรือธุรกิจประจ ำวันที่ฝ่ำยบริหำรโดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ 
 6. มีบทบำทที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
เช่น กำรแสดงตน งดออกเสียง ลงมติ และกำรออกจำกห้องประชุม เม่ือมีกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่กรรมกำรมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 7.  สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท  ปฏิบัติหน้ ำที่ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมกฎหมำย และตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

8. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 
และคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 
 9. จัดสรรเวลำในกำรประชุมคณะกรรมกำร ให้เพียงพอเพื่อให้กรรมกำรอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ ในกำรบริหำร
จัดกำร และก ำกับดูแลกิจกำร หรือก ำกับให้กำรเสนอชื่อเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้อย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิผล 
ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระและเชิญผู้บริหำรเป็นผู้ให้ข้อมูลที่จ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำดัดสินใจได้                  
อย่ำงเหมำะสม 
 10. สื่อสำรข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับทรำบ 
 

2. เลขำนุกำรบริษัทฯ 
 

 เพื่อให้ เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมกำรบริษัท  และตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวศิริพร 
เสือสกุล เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ 

นำงสำวศิริพร เสือสกุล 

 อำยุ 44  ป ี

 คุณวุฒิกำรศึกษำ  /กำรอบรม  
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
- ผู้สอบบัญชี  และผู้สอบบัญชีภำษีอำกร  
- 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)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015) 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (IACP) จำกสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ ์
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- หลักสูตร  ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007          
 Internal Audit จำกบริษัท เอสจีเอส )ประเทศไทย (จ ำกัด  

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

- หลักสูตรเชิงปฏบิัติกำร Coso 2013  กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
        จำกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

- หลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with 

Strategy and Performance” จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2561 - ปัจจุบัน  เลขำนุกำรบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด )มหำชน(  
2551 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด )มหำชน(   

2550  - 2551  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท ฑีฆำ ก่อสร้ำง จ ำกัด 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท      :   -ไม่มี- 
ควำมส ำคัญทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร  :   -ไม่มี- 
 
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์                 
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 ในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ด้วยควำมรับผิดชอบควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท  มติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติ             
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษัทมีดังนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำม
กฎหมำย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนก ำกับที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสำนงำน
ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. จัดท ำและจัดเก็บรักษำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้น  และรำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภำยในก ำหนดเวลำของกฎหมำย 

4. จัดท ำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมกำร 
5. จัดเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผู้บริหำร 
6. ดูแล ก ำกับ รับผิดชอบกำรจัดท ำและจัดเก็บรักษำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)   

และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
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7. ประสำน ติดตำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร ด้ำนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบสม่ ำเสมอ 

8. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ ก ำกับดูแล            
ตำมระเบียบและข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 

9. ส่งเสริมให้กรรมกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน เช่น กำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ของกรรมกำร กำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรปีละครั้ง และรำยงำนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรทรำบและพิจำรณำจัดท ำแผนเพื่อพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนต่อไป 

10. ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัทฯ  
 11. ภำรกิจอื่นๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
 
 

 
 

 
 
 

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัท ยังมีภำระหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล และทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนำ 
ให้มีกำรปฏิบัติที่เหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้รวมทั้งตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่ำยให้ได้รับประโยชน์อย่ำงยั่งยืนสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในปี 2563  บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น (AGM)  
จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และผลกำรประเมินรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตำมเกณฑ์กำรประเมินใหม่ (ASEAN Corporate Governance 
Scorecard) 
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3. คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะเพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทดังนี้ 
 
 3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท  หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และต้อง
เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ ควำมเป็นอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

ในปี 2563 บริษัทฯ  ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ 
ดังนี้   

1. พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย 
2. พิจำรณำคัดเลือกเสนอชื่อผู้สอบบัญชีฯ และก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
5. พิจำรณำสอบทำนในเรื่องต่ำงๆ  ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและระเบียบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร.ธรรมนูญ           อำนันโทไทย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร.บุญญำบำรมี      สว่ำงวงศ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงนำรถฤดี         ธรรมวัน กรรมกำรตรวจสอบ 
       

โดยมี นำงสำวศิริพร  เสือสกุล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน                      
กับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งรำยไตรมำส และประจ ำปี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำน หรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็น
เรื่องส ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

2. พิจำรณำสอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยใน (Internal 
Control Framework : COSO 2013) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 
ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกลที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน 
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3. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ ในกำรพิจำรณำ  
แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 
 4. สอบทำนกำรปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5. สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก ำหนดมำตรกำรป้องกันภำยในองค์กร รวมทั้งสอบทำนกระบวนกำร 
ภำยในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน 

6.  สอบทำนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นตำมที่ได้รำยงำนไว้ ใน
แบบประเมินตนเองของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

7. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนสอบบัญชี 
และประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเข้ำร่วมประชุมกับ               
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

8. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
ทำงผลประโยชน์ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ  รวมถึงให้
ควำมเห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

9. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
10. จัดท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

 ซึ่งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึ่งมีรำยละเอียดประกอบด้วย 
 

10.1. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
10.2.  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
10.3. ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด 
         ของตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
10.4. ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
10.5. ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
10.6. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
          แต่ละท่ำน 
10.7. ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  

         ตำมกฎบัตร (charter) 
10.8. รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ 
       และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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11. รำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
12. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จ ำเป็นในเรื่องต่ำงๆ รวมถึงกำรแสดงควำมเห็น 

ที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน  
ภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 13. ด ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2551 
ในมำตรำ 281/2 วรรคสอง มำตรำ 305 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือ มำตรำ 313 
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรำยงำนให้ทรำบ  และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผล กำรตรวจสอบในเบื้องต้น
แก่ คณะกรรมกำรบริษัท ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทรำบภำยใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี  ทั้งนี้ พฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีกำร เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

14. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ 
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

14.1   รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
14.2   กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน 
14.3   กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ 
          ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 
3.2 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำร รวมแล้ว
ไม่เกิน 5 คน โดยต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง    

ในปี 2563 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยได้พิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ 
ดังนี้  

1. พิจำรณำทบทวนนโยบำย และกรอบควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำร
ภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล หรือสำมำรถบริหำรจัดกำรให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2. พิจำรณำควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญขององค์กรตำมที่มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี โดยเฉพำะ  
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำน "ESG" (สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบำล 
(Governance)) ที่เป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน 

3. พิจำรณำ วิเครำะห์ ประเมิน ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในปี 2563 โดยก ำหนดให้สอดคล้องกับทิศทำง  
กำรด ำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ำหมำยองค์กร รวมทั้งรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 
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 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1. นพ.ดร.วิชำญ         วิทยำศัย ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. ดร.ธรรมนูญ           อำนันโทไทย อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
3. ดร.บุญญำบำรมี      สว่ำงวงศ ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
4. นำยสุวัฒน ์         เหลืองวิริยะ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
5. นำยสุทัศน ์         บุณยอุดมศำสตร ์ อนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

โดยมีนำยสุทัศน์     บุณยอุดมศำสตร์    เป็นเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
1. สอบทำนและน ำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
2. ก ำกับดูแลกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อติดตำมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ และด ำเนินกำรให้มั่นใจได้ว่ำ 

องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
4. น ำเสนอควำมเสี่ยงในภำพรวมของบริษัทฯ รวมถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญให้กับคณะกรรมกำรบริษัท  
5. ให้ค ำแนะน ำกับบริษัทฯ ในด้ำนงำนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรพิจำรณำแก้ไขข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร

พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. ให้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนประเมินและติดตำมควำมเสี่ยงของบริษัทฯ  
7. เรื่องอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย โดยเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

3.3 คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เพื่อสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดับสูง ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม
และเป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตร 

 นโยบำยว่ำด้วยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท   ในด้ำนกำรก ำหนด 
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยเสริมสร้ำง 
ควำมสมดุลด้ำนควำมคิด ด้ำนคุณภำพกำรท ำงำน รวมถึงประสิทธิภำพด้ำนกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท   
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ดังนั้น บริษัทฯ จึงก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์  ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิ จของบริษัท  
รวมถึงคุณธรรมและจรรยำบรรณ  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร   มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล  และสำมำรถอุทิศเวลำ 
ให้ได้อย่ำงเพียงพอ โดยไม่จ ำกัดเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ทักษะทำงวิชำชีพ  ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนอื่น 

นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำร 
บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีประวัติกำรท ำงำนที่ดี และมี 

ภำวะผู้น ำวิสัยทัศน์กว้ำงไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้
อย่ำงเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้ ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำง
ของคณะกรรมกำร  เพื่อพิจำรณำถึงทักษะจ ำเป็นที่ยังขำดเพื่อก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ                
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจ                   
ของบริษัทฯ   โดยวิธีกำรสรรหำกรรมกำรที่เป็นทำงกำรและโปร่งใส โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท มำยังบริษัทฯ 
2. คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงกรรมกำรให้มีควำม

เหมำะสมกับควำมจ ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
3. พิจำรณำก ำหนด ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่จะสรรหำให้สอดคล้อง 

กับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ของบริษัท 
 4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติ 
เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ หรือกรรมกำรที่แต่งตั้งเพิ่มเติมโดย
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรมำยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 5. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรและเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ 
 6. คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำเห็นชอบรำยชื่อกรรมกำรที่จะน ำเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี  

นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร/ผู้บริหำร  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยและสำมำรถเทียบเคียง 

ได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน               
โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนั้น  เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ ที่ก ำหนด โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ  
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรจะพิจำรณำเป็นประจ ำทุกปีโดยเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำย

ค่ำตอบแทน ที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เช่น  
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ค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัสประจ ำปี และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำน
ทำงกำรเงิน และกำรปฏิบัติ ตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริหำร รวมถึงพิจำรณำ 
จำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโต ทำงผลก ำไรของบริษัทฯ  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร จะพิจำรณำเป็นประจ ำทุกปีโดยกรรมกำรผู้จัดกำร  ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรและ

นโยบำย ที่คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก ำหนด  

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ  2 ครั้ง            
โดยในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำร 4 คน ซึ่งต้องมีกรรมกำรอิสระเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย             
1 คน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และประธำนคณะอนุกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  

ในปี 2563  คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   ได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยได้
พิจำรณำ ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  
 1. พิจำรณำสรรหำและเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆของบริษัท ได้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 2. พิจำรณำทบทวนอัตรำค่ำตอบแทนและงบประมำณค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรในคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆของบริษัท 
              3. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อกลั่นกรอ งเรื่องต่ำงๆ               
ตำมบทบำทหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินตนเองทั้งแบบรำยคณะและรำยบุคคล  
ตำมรูปแบบกำรประเมินที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  
             4. ทบทวนแผนสืบทอดต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร ของบริษัทฯ  
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่ำงรำบรื่น มีประสิทธิภำพ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มี              
ผู้สืบทอดต ำแหน่งแทน 

โดยคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 
มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. ดร.ธรรมนูญ          อำนันโทไทย ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. ดร.บุญญำบำรมี    สว่ำงวงศ์ อนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยอัครวิทย์      ขนัธ์แก้ว อนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
4. นำยสุทัศน ์      บุณยอุดมศำสตร ์ อนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

    โดยมีนำยสุทัศน์    บุณยอุดมศำสตร์ เป็นเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

 1. พิจำรณำโครงสร้ำง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมกำรของบริษัทฯ  
2. คัดเลือก สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกิจกำรของบริษัทฯ และสมควรเสนอชื่อเป็น

กรรมกำรในกรณีที่ต ำแหน่งว่ำงลง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง 
3. พิจำรณำเสนอโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้แก่ ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จ โบนัส สวัสดิกำร ค่ำเบี้ยประชุม 

และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้ำนกำรเงิน และอื่นๆ ตำมตกลง 
 4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและรำยงำน 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย โดยเกี่ยวเนื่องกับกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
3.4 คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) 

คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อดูแลกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน และกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ณ ปัจจุบันคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระมำกกว่ำ กึ่งหนึ่ง และประธำนคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน   

 

ในรอบปี 2563 ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และตำมกฎบัตรของคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
อันสอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกำรประชุมจ ำนวน  2 ครั้ง  โดยได้พิจำรณำ ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

 

1. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี  และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตชุมชนกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมผ่ำน
โครงกำรต่ำงๆ 

2. พิจำรณำทบทวนนโยบำยและขั้นตอนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ  สิ่งแวดล้อม และ
รำยงำนสรุปผลกำรกำรฝ่ำฝืนแนวปฏิบัติตำมนโยบำยฯกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท  

 
 
 
 
 



            บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                      ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร                                                                                                                                                                                  
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 )                                               -58- 
 

 

 
 

โดยคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย 

 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยอัครวิทย์        ขันธ์แก้ว 
ประธำนอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ดร.ธรรมนูญ         อำนันโทไทย 
อนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. นำงนำรถฤดี         ธรรมวัน 
อนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. นำยสุวัฒน ์        เหลืองวิริยะ 
อนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  

 โดยมีนำงสำวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เป็นเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
 1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำย กลยุทธ ์เป้ำหมำย แนวปฏิบัติ และแผนงำนด้ำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำและอนุมัติ  
 2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผูป้ฏิบัติงำนในกิจกรรมก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 3. ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติทีส่อดคล้องกับนโยบำยและ/หรอืระเบียบที่เกี่ยวข้องในก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 4. ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอทุกครั้งหลังมีกำรประชุมก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ ำตำมควำมเหมำะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเพื่อให้มีกำรพิจำรณำปรับปรุง
ให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดเกี่ยวกับก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                       
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
 7. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสำธำรณชน 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 
1. มีกำรก ำหนดกำรประชุมประจ ำทุกไตรมำสไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปีโดยได้ก ำหนดวันประชุม

คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และน ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบในกำรประชุม   ทั้งนี้เพื่อให้กรรมกำรทุกคน
จัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยอำจมีกำรประชุมครั้งพิเศษ กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
   2. ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ร่วมกันก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำวำระกำรประชุม 
โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ 

3. เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวำระกำรประชุม ไว้อย่ำงชัดเจน 
พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำในกำรศึกษำข้อมูล
อย่ำงเพียงพอก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมยกเว้นในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอำจมีกำรน ำส่งเอกสำรในภำยหลัง 

4. เลขำนุกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรำยละเอียด เช่น  
ชื่อกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมและที่ขำดประชุม สรุปสำระส ำคัญและประเด็นที่มีกำรอภิปรำย และมติคณะกรรมกำร 
ไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้โดยเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บรำยงำน
พร้อมเอกสำรกำรประชุมอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถสืบค้นได้ 

5. กรรมกำรทุกท่ำนมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ 
6. ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมโดยก ำหนดเวลำที่เพียงพอส ำหรับฝ่ำยจัดกำรในกำรน ำเสนอข้อมูล 

และส ำหรับคณะกรรมกำร ในกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปิดโอกำสให้กรรมกำรได้อภิปรำยอย่ำงเต็มที่  
และเปิดเผย 

7. ในกำรประชุมบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สำรสนเทศเพิ่มเติมในฐำนะที่
เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

8.ในกำรประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีกำรซักถำมฝ่ำยจัดกำรและมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ มีกำร
อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระและโปร่งใส โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำง
เป็นธรรม และกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจำรณำโดยนัยส ำคัญต้องออกจำกห้องประชุมในระหว่ำงกำร
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว  นอกจำกนี้ประธำนกรรมกำรยังได้จัดสรรเวลำให้กับที่ประชุมอย่ำงเพียงพอเพื่อให้กรรมกำรได้
ร่วมกันอภิปรำยปัญหำและแนวทำงแก้ไข และยังได้มีกำรเชิญผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมในวำระที่ น ำเสนอ 
เพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมหำกมีประเด็นซักถำม และเป็นโอกำสที่ท ำให้รู้จักผู้บริหำรระดับสูงส ำหรับใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำนอีกด้วย 

9. กรรมกำรทุกคน ถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งยกเว้นมีเหตุจ ำเป็น 
10. ในวำระลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยนับกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ /หรือไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้ำ
คะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขำด 

11. บริษัทได้ก ำหนดจ ำนวนองค์ประชุมขั้นต่ ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
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12. ในปี 2563 บริษัทมีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำร และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่ำนมำ  และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็นกรรมกำร 
บริหำร 1 ครั้ง  เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และพิจำรณำประเด็ยต่ำงๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ 
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ในปี 2563  กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

 
 

รำยช่ือ 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำประชุม 

กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะอนกุรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง 

คณะอนกุรรมกำร 
สรรหำแลพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะอนกุรรมกำร 
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
(CG & CSR) 

ประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้น (AGM) 

1. นพ.ดร.วิชาญ       วิทยาศัย 9/9 - 2/2 - - 1/1 

2. นายอัครวิทย ์    ขันธ์แก้ว 9/9 - - 2/2 2/2 1/1 

3. ดร.ธรรมนูญ           อานันโทไทย 9/9 4/4 2/2 2/2 2/2 1/1 

4. ดร.บุญญาบารมี    สว่างวงศ์ 9/9 4/4 2/2 2/2 - 1/1 

5. นางนารถฤด ี    ธรรมวัน 9/9 4/4 - - 2/2 1/1 

6. นายสุวัฒน์    เหลืองวิริยะ 9/9 - 2/2 - 2/2 1/1 

7. ดร.วรดิศ    ธนภัทร 9/9 - - - - 1/1 

8. นายสุทัศน์       บุณยอุดมศาสตร์ 9/9 - 2/2 2/2 - 1/1 

9. นางสาวณัฐพรรณ  เหลืองวิริยะ 9/9 - - - - 1/1 



            บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                      ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร                                                                                                                                                                                  
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 )                                               -62- 
 

 

 
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 
 บริษัทฯ มีนโยบำยจัดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี  
ด้วยเห็นว่ำควำมมีประสิทธิผลของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ 
ของบริษัท  โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนั้นมี วัตถุประสงค์ส ำคัญเพื่อช่วยให้คณะก รรมกำรบริษัท  
กรรมกำรแต่ละท่ำน และคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ได้สอบทำนผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองในปีที่ผ่ำนมำ 
ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุง ในกำรท ำหน้ำที่ของทั้งคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย  
ให้มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้นโดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร จัดท ำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

 
 1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรท้ังคณะ โดยประเมินในด้ำนต่ำงๆ คือ    

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร   

2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

3. กำรก ำหนดกลยุทธ ์

4. กำรก ำกับดูแล   

5. กำรประชุมคณะกรรมกำร   

6. กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร   

7. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร   

8. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ริหำร 
  

2) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรรำยบุคคล โดยประเมินในด้ำนต่ำงๆ คือ   
1. ควำมพร้อมของกรรมกำร   

2. ควำมเป็นอิสระ 

3. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

4. ควำมพร้อมในกำรเป็นกรรมกำร และคุณสมบัต ิ

5. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน   

6. กำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์  

7. กำรติดตำมรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน                

8. กำรประชุมคณะกรรมกำร   

9. อื่นๆ 
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรชุดย่อย อำทิ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
และคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ  เพื่อสำมำรถน ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน   
 
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี 
ผ่ำนกำรเสนอโดยเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งคณะ และแบบประเมินผล               
กำรปฏิบัติงำนโดยตนเองรำยบุคคลมีควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม ซึ่งแบบประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment) บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย              
เป็นแนวทำงในกำรประเมินผล   

2. เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด แล้วจะท ำกำรสรุปผลคะแนนและ
น ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะน ำเสนอผลกำรประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรณำและน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร รวมทั้งพัฒนำศักยภำพของ
กรรมกำรรำยบุคคลต่อไป  

  ทั้งนี้ ผลกำรประเมินประจ ำปี 2563 สรุปได้ว่ำ คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนและ 
มีประสิทธิผล 

 
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

 1. บริษัทฯ ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้ แก่คณะกรรมกำรบริษัท  
และพนักงำนทุกคน เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” เพื่อให้ทรำบถึงเกณฑ์ที่ส ำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ รวมทั้งนโยบำยและข้อมูลที่ส ำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ  
อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถด ำเนินบทบำทในกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้อย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 3. ส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่บริษัทฯ ได้มีกำรจัดปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริกำรเพื่อให้กรรมกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และสถำบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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กำรฝึกอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท  ได้ศึกษำและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง

หลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบำทและหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทในกำร
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ  และมีจรรยำบรรณ  ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทจะหำรือร่วมกับกรรมกำรแต่ละคน เพื่อจัดท ำ
โปรแกรมกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล    
 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ต้องเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริษัทก่อนที่จะปฏิบัติหน้ำที่กำรเข้ำร่วม
ปฐมนิเทศนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อช่วยให้กรรมกำรใหม่สำมำรถรับทรำบถึง กำรบริหำรงำน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนว
ปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยมีเลขำนุกำรบริษัทและผู้บริหำรจำกสำยงำนต่ำงๆ เป็นผู้บรรยำยชี้แจงให้
ได้รับทรำบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรบรรยำย และน ำเสนอภำพรวมกิจกำรบริษัทฯ ให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบใน
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

 กรอบในกำรด ำเนินกิจกำร (กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ) 

 ข้อมูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรม 

 โครงกำรส ำคัญ 

 กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำธรุกิจ 

 กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

4. คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ท่ำน ดังมีรำยนำมดังต่อไปน้ี 
 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยสุวัฒน์           เหลืองวิริยะ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
2. นำงสำวจำรุวรรณ    โพธิ์แจง้ กรรมกำรบริหำร 
3. นำงพรเพ็ญ          เผ่ำรัชตพิบลูย ์ กรรมกำรบริหำร 

4. นำงสำวกมลำ         เหลืองวิริยะ  กรรมกำรบริหำร 

5. นำยสทุัศน์              บุณยอดุมศำสตร์ กรรมกำรบริหำร 

 โดยมีนำงพรเพ็ญ  เผ่ำรัชตพิบูลย์  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 

 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 
1. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำยแผนงำน

ด ำเนินกำร กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท   
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2. พิจำรณำกลั่นกรอง ติดตำมโครงกำรและโอกำสลงทุนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของบริษัทฯ                   
ก่อนน ำเสนอพร้อมควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

3. พิจำรณำ ติดตำมแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กระบวนกำรจดักำรเพื่อรองรับ
โครงสร้ำงองค์กรและแผนกำรรกัษำทรัพยำกรบุคคลในระยะยำว ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน            
ของบริษัทฯ 

4. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร  และอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร โดยให้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรคัดเลือก        
กำรว่ำจ้ำงกำรก ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กำรโยกย้ำย กำรฝึกอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนกังำนของบริษัทฯ  

5. จัดท ำและน ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธท์ำงธุรกิจและงบประมำณ
ประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน่ กำรจัดซื้อทรัพยส์ิน
กำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส ำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ   

7. อำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน   
คณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เหน็สมควรได้ และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
อ ำนำจนั้นๆ ได ้
 8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 
 ทั้งนี้ กำรอนุมัติรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำร จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยหรือกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนในกรณีดังกล่ำวรวมทั้งรำยกำรที่ก ำหนดให้ต้องขอควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 
5. ผู้บริหำร 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยสุวัฒน์              เหลืองวิริยะ   
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร และรักษำกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนปฏิบัติงำน 

2.นำงสำวกมลำ          เหลืองวิริยะ รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบริหำร 

3.นำยสุทัศน ์         บุณยอุดมศำสตร ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 

4. นำงสำวณัฐพรรณ    เหลืองวิริยะ รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจและสื่อสำรองค์กร 

  โดยมีนางพรเพ็ญ  เผ่ารัชตพิบูลย์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ 

 1. ควบคุมดูแล และให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท ในแต่ละวัน 
2. เข้ำด ำเนินกำรหรือปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยแผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณตำมที่ได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
3. เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบข้อตกลง ค ำสั่ง 

ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
4. มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท ำงำนภำยในองค์กร 
5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตั ว และป้องกันควำมเสี่ยง 

ที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน  
6. มีอ ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกรรมปกติของบริษัทฯ เช่น  กำรซื้อขำย 

กำรจัดหำมำซึ่งวัตถุดิบเพื่อกำรผลิต ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกรรมปกติ กำรลงทุน กำรจัดหำมำหรือกำรจ ำหน่ำยไป
ซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สินและบริกำร เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงกำรมอบอ ำนำจช่วง ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้นเพื่อก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

7. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ ยวข้องจ ำเป็น
และเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

8. ด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่คณะกรรมกำรบริษัท         
ได้ก ำหนดไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติ 

9. ต้องไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน  และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร            
ของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบและ 
ได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบให้ประกอบกิจกำรนั้นๆ ได้ 

10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นครั้งครำว 
 
   โดยอ ำนำจในกำรกระท ำนิติกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกรรมกำร
ผู้จัดกำรหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ หรือของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่ำอยู่ภำยใต้
ขอบข่ำยอ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรในกำรพิจำรณำและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่ำวไม่ว่ำโดยดุลยพินิจของ
ตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท ำในนำมของตนเอง ในกรณีดังกล่ำว นิติกรรมนั้นจะต้องน ำเสนอเพื่อให้
ได้ควำมเห็นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อน ำเสนอไปยังคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตำมกฎหมำยต่อไป 
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บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ  ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ให้ท ำหน้ำที่ เกี่ ยวกับกำรด ำเนินธุ รกิจตำมปกติของบริษัทฯ  โดยบริหำรงำนตำมแผนและงบประมำณ 
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษำผลประโยชน์สูงสดุแก่บริษัท และผู้ถือหุน้
ไม่ท ำกำรใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ  และบริษัทในกลุ่มโดยหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบประกอบด้วย 

1. บริหำรงำนของบริษัทฯ ตำมแผนธุรกิจและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ 
2. พิจำรณำทบทวนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ  เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
3. จัดท ำและเสนอรำยงำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในเรื่องที่ส ำคัญ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนเรื่องอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทต้องกำร 
4. จัดหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมกำร

บริษัทต้องกำร 
5. มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขต 

ที่เป็นไปตำมระเบียบข้อก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 
6. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ผู้บริหำรมีหน้ำที่ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจ ำ

ทุกปี ซึ่งในแต่ละปีคณะกรรมกำรบริษัท จะวัดผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ  ทั้งนี้ 
กรรมกำรผู้จัดกำรจะต้องน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ  เช่น แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรพัฒนำ
องค์กร พร้อมทั้งชี้แจงผลกำรบริหำรจัดกำรในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของผลส ำเร็จและอุปสรรค รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
ขยำยโอกำสและกำรแข่งขันทำงธุรกิจ นโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล
ในด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น 
 

6. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 

6.1 กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 

 บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรสรรหำและพิจำรณำ
โครงสร้ำงค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท  ซึ่งจะพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมกำรตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย  
ที่เกี่ยวข้องก ำหนด รวมทั้งพิจำรณำจำกปัจจัยในด้ำนอื่นๆ มำประกอบกัน เช่น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์   
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และควำมเอื้อประโยชน์ ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1. กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. คณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
 3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครำว ให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพ้นจำกต ำแหน่งไม่อำจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสำม  
ก็ให้ใช้จ ำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสำม แต่ไม่เกินหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลำกกัน ว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป 
ให้กรรมกำรผู้ที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งโดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้วนั้นอำจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ 
 4. คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือก และสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมกับกิจกำรของบริษัทฯ รวมทั้งพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
    5.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
    5.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลเดียว 
        หรือ หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  
  5.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
        เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ 

                  กำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ 
                  จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 
 

 6. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะอนุกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนท ำกำรคัดเลือกและน ำเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
มหำชนเข้ำเป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครำวถัดไปเว้นแต่วำระของ
กรรมกำรผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียง  
เท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนเข้ำแทน โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 
 7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจ ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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6.2 กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
     คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ  
ให้สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯทั้งนี้  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคล  
ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่        
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  
  5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินได้ รวมทั้งคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย  
เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ควำมมีจริยธรรม เป็นต้น ส ำหรับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือก
และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
 

 6.3 กำรสรรหำอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำร          
หรือผู้บริหำรระดับสูงที่มำจำกสำยงำนต่ำงๆ รวมแล้วไม่เกิน 5 คน โดยก ำหนดให้ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระ
ของกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เข้ำร่วมประชุม 
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6.4 กำรสรรหำอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งจะประกอบด้วย

กรรมกำรไม่เกิน 4 คน โดยก ำหนดให้ประธำนคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 
ทั้งนี้  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำรบริษัท  
และหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คนเข้ำร่วมประชุม 

 

 6.5 กำรสรรหำอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมกำรไม่เกิน 4 คน โดยก ำหนดให้ประธำนอนุกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) มีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของ
กำรเป็นกรรมกำรบริษัทและก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยองค์ประชุมของอนุกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คนเข้ำร่วมประชุม 
 

 6.6 กำรสรรหำกรรมกำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
และบริษัทย่อยที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท   
และสำมำรถก ำหนดนโยบำยแผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
 

 6.7 กำรสรรหำผู้บริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำแต่งตั้ง 
ผู้บริหำรจำกบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  
7. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในระดับที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ และอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร และผู้บริหำรแต่ละท่ำน โดยบริษัทฯ ใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่
ในระดับที่เหมำะสม และเป็นอัตรำที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้   
ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกับหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก่อนน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยก ำหนดให้มี
กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำมแบบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด   
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7.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลสอดคล้องกับภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับ
บริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. ที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่ำเฉลี่ย 
ของบริษัทจดทะเบียนจำกรำยงำนผลส ำรวจอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทยแล้ว โดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้ 
 

1. ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเบี้ยประชุม 
 

     เบี้ยประชุมกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทฯ มีค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้ 
   เบี้ยประชุมกรรมกำร ก ำหนดจำ่ยเป็นรำยครั้งในอัตรำดังนี้ 
 

   ประธำนกรรมกำรบริษัท     20,000  บำท/ครั้ง    
   กรรมกำรบริษัท ท่ำนละ   10,000  บำท/ครั้ง   

เบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยครั้งในอัตรำดังนี้ 
 

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      20,000  บำท/ครั้ง    
                  กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ  10,000  บำท/ครั้ง 
  

  2. ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัส 
      ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี   2563  เป็นจ ำนวนเงิน 
ไม่เกิน 3,500,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมเกี่ยวโยงของ                 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  ทั้งนี้กำรจัดสรรเงินโบนัสส ำหรับคณะกรรมกำรมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็น                   
ผู้จัดสรรเงินโบนัส  
 
  3.ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 
     -ไม่มี- 
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2563 

 

หมำยเหต ุ:   1. * รวมคำ่เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 2.  ปี 2563 ไม่ได้จ่ำยโบนัสให้แกก่รรมกำร 
 
7.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมของกรรมกำร
ผู้จัดกำร และผู้บริหำร ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนี
วัดผลส ำเร็จ ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ผลกำรส ำรวจค่ำตอบแทน
ของบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีโครงสร้ำงค่ำคอบแทนที่เหมำะสมกับงำนและสำมำรถ
แข่งขันได้ 
    ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร ในปี 2563  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น   16,636,760 บำท 

 
 
 

รำยชื่อ 
รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ค่ำเบี้ยประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท 

โบนัส รวมสุทธ ิ

1. นพ.ดร.วิชำญ            วิทยำศัย 80,000 - 80,000 
2. นำยอัครวิทย์           ขันธ์แก้ว 40,000 - 40,000 
3. ดร.ธรรมนูญ              อำนันโทไทย* 120,000 - 120,000 
4. ดร.บุญญำบำรมี         สว่ำงวงศ์* 80,000 - 80,000 
5. นำงนำรถฤดี            ธรรมวัน* 80,000 - 80,000 
6. นำยสุวัฒน ์            เหลืองวิริยะ 40,000 - 40,000 
7. ดร.วรดิศ            ธนภัทร 40,000 - 40,000 
8. นำยสุทัศน ์            บุณยอุดมศำสตร์ 40,000 - 40,000 
9. นำงสำวณัฐพรรณ       เหลอืงวิริยะ 40,000 - 40,000 

รวม 560,000 - 560,000 

รำยละเอียด ปี 2562 ปี 2563 

เงินเดือน 15,773,200 15,871,200 

โบนัส - - 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 745,560 765,560 

รวม 16,518,760 16,636,760 
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8. บุคลำกร 
 พนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำและส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนบริษัทให้สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุเป้ำหมำย 
ในกำรสร้ำงมูลค่ำกิจกำร และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำนและควำมเชื่อม่ันให้แก่
บุคลำกรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับพนักงำนที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งด้ำนกำร
บริหำร  กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และกำรต่อต่ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น               
เพื่อมุ่งมั่นพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพ สมรรถนะ และพฤติกรรมให้แก่พนักงำนให้มีควำมสอดคล้องกับค่ำนิยม
องค์กร ที่ตอบสนองทิศทำงกลยุทธ์  เป้ำหมำยกำรประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวมเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ในระยะเวลำ 3 ปี   
ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 ในปี 2563  บริษัทฯ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  โดยจ ำนวนพนักงำนในปี 2563 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหำรระดับสูง) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 1,050 คน แบ่งเป็นพนักงำนบริษัทฯ  
จ ำนวน 364  คน  และพนักงำนของบริษัทย่อยจ ำนวน  686 คน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   “BWG” หมายถึง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) , “ AKP”  หมายถึง บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด)มหาชน( ,   BWC”  หมายถึง   บริษัท เบตเตอร์  
เวสท์ แคร์ จ ากัด  “BWT” หมายถึง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด   “BME” หมายถึง   บริษัท เบตเตอร์ มี จ ากัด “ETC” หมายถึง บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด 
)มหาชน( และในเครือ   

 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน 
 

 กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
บริษัทฯ มีนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนให้อยู่ ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ 

ในตลำดแรงงำน โดยประกำศนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรต่ำงๆ ส ำหรับ
พนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมเหมำะสมของต ำแหน่งหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกควำมส ำคัญของค่ำงำนควบคู่ไปกับ
ภำวะทำงเศรษฐกิจของประเทศและอัตรำค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
เพื่อให้ค่ำตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ และสำมำรถจูงใจผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถไว้กับบริษัทฯ 

จ ำนวนคน 
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ส ำหรับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนพนักงำนแรกเข้ำที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ อัตรำค่ำจ้ำงแรกเข้ำจะเป็นไป                 
ตำมโครงสร้ำงค่ำจ้ำงของบริษัทเทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน และส ำหรับพนักงำนแรกเข้ำที่มีประสบกำรณ์จะได้รับกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนตำมประสบกำรณ์เฉพำะที่ตรงกับต ำแหน่งงำนนั้นๆ  ร่วมกับระยะเวลำของประสบกำรณ์ท ำงำน 
และเทียบเคียงกับค่ำตอบแทนของบุคคลภำยในบริษัทที่มีสถำนะและต ำแหน่งเดียวกัน รวมทั้งพิจำรณำถึงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นของบริษัทอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมด้วย  ทั้งนี้ กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และ โบนัส ซึ่งจะผันแปรตำมต ำแหน่ง
งำน และผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปีของแต่ละบุคคล ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและค่ำใช้จ่ำย
เดินทำงในกรณีที่มีกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ และที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิกำรต่ำงๆ  
  

 สวัสดิกำรพนักงำน 
 เพื่อให้พนักงำนมีหลักประกันที่ดีมีควำมมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดีที่สุด
ตำมภำรกิจและควำมรับผิดชอบ บริษัทได้จัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด   และจัดสวัสดิกำรเพิ่มเติม 
นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ สวัสดิกำรช่วยเหลือกรณีประสบสำธำรณภัย  สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรประกัน
อุบัติเหตุ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม  สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือ
ในกำรคลอดบุตร และสวัสดิกำรเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  ทั้ งนี้ เกณฑ์ในกำรก ำหนดสวัสดิกำรต่ำงๆ  
เป็นไปตำมระเบียบและค ำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ส ำหรับกำรจัดสวัสดิกำรเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกำรออมและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชี วิต ให้แก่พนักงำนทั้งในระยะสั้นและระยะยำวหลังเกษียณอำยุ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ค่ำตอบแทนบุคลำกร (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง) ในปี 2561-2563 
 

รำยละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินเดือนรวม 81,110,695 84,465,931 74,290,618 

โบนัสรวม 6,613,092 - 1,392,369 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 2,097,933 2,128,610 1,887,247 

รวม 89,821,720 86,594,541 77,570,234 
 

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรส ำคัญที่จะท ำให้บริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จและเติบโตก้ำวหน้ำ

ทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงชัดเจนเป็นระบบ และต่อเนื่อง
โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกลยุทธ์เป้ำหมำย  และตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำพนักงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงและ
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึงเร่งเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อให้สำมำรถรองรับ
ต่อกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทุกระดับ รวมถึงควำมพร้อม
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ของบุคลำกรที่จะด ำรงต ำแหน่งส ำคัญในอนำคตด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย เช่น กำรจัดอบรมทั้งภำยในและภำยนอก   
กำรฝึกอบรมโดยลงมือปฏิบัติ กำรหมุนเวียนงำน  กำรมอบหมำยงำน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสม กับต ำแหน่งงำนในปัจจุบันรวมถึงพัฒนำ
พนักงำนให้มีศักยภำพทั้งในด้ำนทักษะวิชำชีพ และภำวะผู้น ำเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
ให้แก่พนักงำนสำมำรถเติบโตควบคู่ไปกับองค์กร อีกด้วย 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนำให้พนักงำนมีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสม กับต ำแหน่งงำนในปัจจุบันรวมถึง
พัฒนำพนักงำนให้มีศักยภำพทั้งในด้ำนทักษะวิชำชีพ และภำวะผู้น ำเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ และสำมำรถเติบโตควบคู่ไปกับองค์กร ซึ่งในปี 2563  ได้มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำบุคลำกรที่เหมำะสมส ำหรับ
พนักงำนในแต่ละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และควำมรู้เฉพำะทำงวิชำชีพ  ผ่ำนจำกกำรจัด
อบรมทั้งจำกพนักงำนหรือผู้บริหำรภำยในบริษัทที่มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ และจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญภำยนอก  
โดยมีจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมรวมทั้งหมด 619 ชั่วโมง/ปี  เฉลี่ยชั่วโมงกำรอบรม 29.1 ชั่วโมง /คน / ปี 
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัทฯ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน อีกทั้งยังมีควำมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำ 
และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในระยะยำว คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ก ำหนดและให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ คุ้ มครองสิทธิของ           
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรควบคุมดูแลกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้กิจกำรของบริษัทฯ  มีควำมม่ันคง และก ำหนดปรัชญำ
และจรรยำบรรณในกำรท ำธุรกิจ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และ             
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรนั้นได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำขึ้นตำมหลักกำรก ำกับดูแลที่ดี   
ซึ่ งคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำปรับปรุ งและอนุมัตินโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำทุกปี  
เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีมำตรฐำนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย บริษัทฯ ได้จัดท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณ  
ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร  และพนักงำน  
ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบ นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดท ำจรรยำบรรณ  
ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับดังกล่ำวอีกด้วย เนื่องด้วยบริษัทฯ ต้องกำรที่จะส่งเสริมให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน ปฏิบัติงำน และด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงโปร่งใส ตรงไปตรงมำเป็นไปตำมกฎหมำย 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อำจน ำไปสู่กำรขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหำร               
ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำของตนอีกด้วย 

จำกกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  และตระหนักถึงควำมส ำคัญและ
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทได้รับกำรประเมิน
จำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล และจำกองค์กรต่ำงๆ ดังนี้  

 ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2563 ในระดับคะแนน 
ร้อยละ 100 จำกโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment 
Program)  ของสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)  

 ได้รับกำรประเมินผลจำกกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 (CGR 
2020) จำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในคะแนนระดับ “ดีเลิศ” 

 รำงวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจ ำปี 2563  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 
โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

9.  กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
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 รำงวัลประกำศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจ ำปี 2563 ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 2 กำรน ำเสนอข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืน ครบทุกมิติทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”)  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้
คณะกรรมกำรบริษัทน ำไปปรับใช้ในกำรก ำกับดูแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือส ำหรับผู้ถือหุ้น 
และเพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ซึ่งหลักปฏิบัติส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท 8 ข้อหลัก คือ  

1. ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

2. ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 
3. เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหำและพัฒนำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 
6. ดูแลให้มีระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม 
7. รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล 
8. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท มีมติพิจำรณำกำรน ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code)  มำปรับใช้โดยได้พิจำรณำและตระหนักถึงบทบำท
หน้ำที่ในฐำนะผู้น ำองค์กร Governing Board)  และกรรมกำรทั้งหมดได้พิจำรณำน ำหลักปฏิบัติดังกล่ำว โดยรำยละเอียด 
ครอบคลุมถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรน ำหลักปฏิบัติตำม CG Code  เพื่อน ำไป ใช้สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยั่งยืนเป็นอย่ำงดีแล้ว  อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำ และออกมำตรกำรทดแทนที่เหมำะสม รวมถึงได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติ
คณะกรรมกำรเพื่อให้มีกำรพิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทุกปี  ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทไว้บนเว็บไซต์เพื่อกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อกำรสื่อสำรให้พนักงำนในองค์กรรับทรำบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว    

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยืดถือและให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560    
ซึ่งครอบคลุมหลักกำรของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  ทั้ง 5 หมวด  
มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนโยบำยที่ครอบคลุมถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
กำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อให้กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส โดยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีครอบคลุมหลักกำร  5 หมวดมีดังนี้ 
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บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้ำของบริษัท โดยควบคุมบริษัท  
ผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แตง่ตั้งให้ท ำหน้ำที่แทนตน และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญของบริษัท  ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบำยในกำรสนับสนุนส่งเสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ
ตน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น อันได้แก ่

•  สิทธิในกำรซื้อ ขำย หรือโอนหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
•  สิทธิในกำรไดร้ับข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้องครบถว้น เพียงพอทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ 
    เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรที่จะกีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรสื่อสำร 

     ระหว่ำงกันของผู้ถือหุ้นทุกๆ รำย 
•  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  แสดงควำมคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะกำรซักถำมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
    และร่วมพิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท 
•  สิทธิในกำรแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมกำร 
•  สิทธิในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี
•  สิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งผลก ำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอยำ่งเท่ำเทียมกัน 
•  สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น กำรรับซื้อหุ้นคืน อยำ่งเท่ำเทียมกันในนำมบริษัท 
•  สิทธิในกำรก ำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
•  สิทธิอื่นๆ ตำมบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอ้บังคับของบริษัท 

 

นอกจำกกำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนแล้ว บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม 
เช่น กำรให้ข้อมูลที่ส ำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ และกำรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร และไม่ได้มีกำร
ด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด 
 

กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ซึ่งได้แจ้งเลื่อนจำกวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2563  ออกไป 
โดยยกเลิกก ำหนดวันประชุมเดิมดังกล่ำว แต่ยังคงระเบียบวำระกำรประชุม และวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 (Record Date) ที่ได้ก ำหนดไว้เดิม (วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ.2563) 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID-19)  และเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถจัด
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ได้ภำยใน 2 เดือนนับแต่วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2563 ที่ได้ก ำหนดไว้ (Record Date) คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหำรและจัดกำร 
กำกอุตสำหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 140 ม.8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย              
จ.สระบุรี 18110 โดยกำรประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว ไม่ส่งผลต่อวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ที่ได้ก ำหนดไว้เดิม (Record Date) ในวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ.2563  
 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
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ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

1. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
1.1. บริษัทฯ ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบัน ได้ใช้สิทธิ            

ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่ำงเต็มที่ 
1.2. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับ 

กำรเลือกตั้งเป้นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป้นกำรล่วงหน้ำ โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกำศหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน 
ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมดังกล่ำวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bwg.co.th เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน  
พ.ศ.2562 โดยสำมำรถเสนอเรื่องมำยังบริษัทได้ตั้งแตวั่นที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ถึง 15 มกรำคม พ.ศ.2563  

1.3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่  และวำระกำรประชุม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เหตุผลและควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบในแต่ละวำระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมด 
ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับทรำบ  
เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ทำงไปรษณีย์เมื่อวันที่  8 เมษำยน พ.ศ.2563 ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีวำระเพื่อน ำเสนอผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำอนุมัติได้แก่ 

 

 กำรอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 กำรอนุมัตงิดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ เพื่อส ำรองตำมกฏหมำยและงดจ่ำยเงินปันผล 
 กำรอนุมัตงิดกำรจ่ำยเงินโบนัสส ำหรับคณะกรรมกำร 
 กำรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร  
 กำรอนุมัติกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร  
 กำรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 อนุมัติกำรลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไป  ( General Mandate) 
 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
 อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

1.4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.bwg.co.th  ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถศึกษำ
ข้อมูลลล่วงหน้ำอยำ่งเพียงพอกอ่นวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่ำ 30  วันก่อนวันประชุม 

1.5. บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสและก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อน 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 โดยสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำได้ที่ ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ 
กรีน จ ำกัด  )มหำชน (  เลขที่ 488  ซอยลำดพร้ำว 130 (มหำดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
10240 หรือ อีเมล : siriphorn.s@bwg.co.th 

https://www.bwg.co.th/
http://www.bwg.co.th/
mailto:siriphorn.s@bwg.co.th
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1.6. บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจบุคคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ  
ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอ ำนำจแทน เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  โดยให้ด ำเนินกำร 
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

1.7 บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่โดย
บริษัทได้ใช้ ห้องประชุมศูนย์บริหำรจัดกำรกำกอุสหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) เลขที่140      
หมู่ที่ 8 ต ำบลห้วยแห้ง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 เป็นสถำนที่จัดประชุม ซึ่งเป็นสถำนที่กว้ำงขวำง
เพียงพอส ำหรับรองรับผู้ถือหุ้น และสะดวกต่อกำรเดินทำง  

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) และกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร
รวมกันของคนหมู่มำก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำด บริษัทฯ มีควำมตระหนักและห่วงใยต่อควำมเสี่ยงของ  
กำรแพร่ระบำดดังกล่ำวในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ เชื้อ COVID-19 บริษัทฯ  
งดบริกำรของว่ำง ชำ กำแฟ ทุกชนิด ทุกประเภท และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณสถำนท่ีจัดประชุม  
โดยเด็ดขำด เพื่อลดกำรสัมผัสและลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส  และเพื่อเป็นกำรป้องกันและ 
ลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส ำหรับผู้ที่เข้ำร่วมประขุม บริษัทฯ มีมำตรกำรต่ำงๆ ในกำร 
คัดกรองผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เดินทำงไปหรือมำต่ำงประเทศหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยงตำมที่สำธำรณะสุขก ำหนด 
หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติไปหรือมำต่ำงประเทศหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยงก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 14 วัน หรือ
ผู้มีไข้ หรือมีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ หรืออำกำรที่อำจสงสัยได้ว่ำจะเป็นไวรัส COVID – 19 ขอควำมร่วมมือใน
กำรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค โดยงดกำรเข้ำร่วมประชุม  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ได้ 

2. บริษัทฯ มีจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ก่อนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนจะเข้ำร่วมประชุมต้องผ่ำน
จุดคัดกรอง หำกไม่ผ่ำนกำรคัดกรองผู้ถือหุ้นอำจถูกปฏิเสธกำรเข้ำร่วมประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่ำงกำย 
สูงกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป และอำกำรผิดปกติเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ หรือมีประวัติเดินทำงกลับมำจำก
ต่ำงประเทศ หรือจังหวัดที่เป็นเขตแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) ตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข 
น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนเข้ำร่วมประชุม ทั้งนี้มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุมและคัดกรองผู้เข้ำร่วมประชุมอำจมีกำร
ปรับเปลี่ยนตำมแนวปฏิบัติ 

3. เพื่อเป็นกำรป้องกัน และลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID- 19 จำกควำมแออัดของ 
ผู้ถือหุ้นในวันประชุม และเพื่อสุขภำพอนำมัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแม้ไม่ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วมประชุม 

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษัทจัดให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งกำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำรนับคะแนน และแสดงผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระเพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุม
สำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ โดยบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง  
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และยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมฯ แม้จะพ้นเวลำลงทะเบียนแล้ว สำมำรถออกเสียงลงคะแนน
ได้ในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำร่วม
ประชุมฯ เป็นต้นไป ในปี 2562  บริษัทฯ ใช้โปรแกรมกำรจัดประชุมของบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ )ประเทศไทย  (จ ำกัด 
(TSD) ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน  
 2.2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  และเพื่อควำมสะดวก 
ในกำรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดท ำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละระเบียบวำระ ส ำหรับกำร
ลงคะแนนเสียง โดยเฉพำะระเบียบวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรลงคะแนนเสียง  
แต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  รวมทั้งได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นอำสำท ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง 
และจัดให้มีที่ปรึกษำกฎหมำย ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใสในกำรลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบ พร้อมบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม 

2.3.  เมื่อถึงเวลำเริ่มประชุมฯ ประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด กรรมกำรทุกท่ำน  
รวมทั้งผู้บริหำรระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี  และที่ปรึกษำกฎหมำย เข้ำร่วมประชุมฯ อย่ำงพร้อมเพรียงกัน  
โดยก่อนเริ่มประชุม ประธำนกรรมกำร ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนในที่ป ระชุมฯ ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ 
ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมฯ ทั้งหมด อำทิ กำรออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น 
 2.4. กำรประชุมฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับระเบียบวำระตำมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้           
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ  โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับระเบียบวำระดังกล่ำว และไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมฯ พิจำรณำเรื่องอื่น
ที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยเพิ่มระเบียบวำระในที่ประชุมฯ  
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
 ส ำหรับกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวำระกำรประชุมฯ นั้น บริษัทฯ จะระบุกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในกำรประชุม หำกกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระใดประธำนในที่ประชุมฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบก่อนกำรพิจำรณำระเบียบวำระดังกล่ำว โดยกรรมกำร             
ที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้ำร่วมประชุมฯ ในระเบียบวำระนั้นๆ  
 2.5. ประธำนในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น  
และตั้งค ำถำมในที่ประชุมฯ ก่อนจะลงคะแนนเสียงและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวำระ โดยได้บันทึก 
ประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบภำยหลังได้   

3. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  

 3.1.  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงไม่ช่วงเย็นของวันประชุมฯ  
โดยแจ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

3.2.  บริษัทฯ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ถูกต้อง ครบถ้วน  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรำยชื่อและต ำแหน่งของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม วิธีกำรลงคะแนน 
ควำมเห็นของผู้ถือหุ้น ค ำชี้แจงของกรรมกำร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจนซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและน ำส่ง ตลท. ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.setlink.set.or.th) ภำยใน 14 วัน 
นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

http://www.setlink.set.or.th/
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3.3.   จัดให้มีกำรบันทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบ  
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 3.4.  น ำข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและผู้ตรวจสอบในกำรประเมินผลกำรจัดประชุม 
มำพิจำรณำและหำแนวทำงแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563  ที่จัดท าโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  (Thai Investors  Association)  บริษัทฯ ได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ  100  
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บริษัทฯ เคำรพในสิทธิต่ำงๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถำบันมีอยู่ตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมข้อบังคับของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยหรือ
ชำวต่ำงชำติ หรือนักลงทุนสถำบัน หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ ควำมพิกำร เชื้อชำติ สัญชำติศำสนำ 
ควำมเชื่อ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรำยมีสิทธิได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิ ทธิ 
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเทียมกันดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติท่ีเท่ำเทียมกัน 

 1.1. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย กล่ำวคือ ไม่เพิ่มระเบียบ
วำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลของระเบียบวำระกำร
ประชุมก่อนลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออก
เสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยอื่น 
 1.2. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำร โดยประกำศให้ทรำบผ่ำนช่องทำงของ ตลท. และบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวำระและชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ 
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 ถึงวันที่  15 มกรำคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน 
ซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ สำมำรถเสนอวำระ และชื่อกรรมกำรได้  
ทั้งนี้ ในรอบปี 2563 ไม่ม ีผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
 1.3. เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวำระ  
รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
 1.4. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ประเภท หุ้นสำมัญ ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯออกให้ผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  
และให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 1.5. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
หรือกรรมกำรอิสระรำยใดรำยหนึ่งตำมที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ
เสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
ได้โดยจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ได้ก ำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบที่
ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่ำ 21 วัน และเพื่อควำมถูกต้องและไม่เกิดปัญหำ ในกำรเข้ำร่วม
ประชุมของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม  ก ำหนดกำรประชุม วำระ  กำรประชุม 
รวมถึงข้ันตอน เอกสำรและหลักฐำน ที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะแสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 
(www.bwg.co.th)ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภำยใต้หัวข้อ “กำรประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนวันประชุม มำกกว่ำ 30 วัน 

หมวดที่ 2   กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

https://www.bwg.co.th/
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โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทั้งทำงโทรศัพท์อีเมล์มำยังหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  (รำยละเอียด
โปรดดูหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) 

1.6. เนื่องจำกผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มำเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย  ดังนั้น ในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นจึงด ำเนินกำรเป็นภำษำไทย แต่เพื่อประโยชน์ในกำรสื่อสำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ บริษัทฯ  
จึงได้จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ เป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ   
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  รำยงำนประจ ำปี เป็นต้น และจัดท ำเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bwg.co.th)  เป็น 2 ภำษำ 
เพื่อให้บริกำรเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ  

1.7. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่ำ 21 วัน และน ำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม ก ำหนดกำรประชุม วำระกำรประชุม 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.bwg.co.th) ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 30 วันก่อนวันประชุม  
 1.8. บริษัทฯ มิได้ก ำหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องให้มีกำรรับรองเอกสำรโดยหน่วยงำนรำชกำร  
หรือ กฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวก
จัดบริกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม และจัดเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร  
ถ่ำยเอกสำรที่ต้องใช้แนบ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร โดยไม่คิดค่ำบริกำร ณ จุดลงทะเบียน                       
เพื่อลดภำระกำรจัดหำอำกรแสตมป์และกำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำ     
ประชุม 1 ชั่วโมง บริษัทฯ ใช้โปรแกรมกำรจัดประชุมของบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD)  
ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน  รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรเลี้ยงรับรองส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุม 
 
2. มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในในจรรยำบรรณของกรรมกำรและ
จรรยำบรรณของพนักงำนเพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทำงมิชอบ   
ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่น หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 
 2.1 บริษัทฯ มีกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยใน รวมทั้งมีมำตรกำรป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูล
ภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น กำรซื้อขำย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน กำรน ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับกรรมกำรและผู้บริหำรซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น โดยได้มีกำรก ำหนดเรื่องกำรรักษำผลประโยชน์และควำมลับของ
บริษัทฯ ไว้ในคู่มือนโยบำยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และก ำหนดเรื่องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท กำรใช้
ข้อมูลภำยใน และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้  ในจรรยำบรรณธุรกิจ โดยได้มีกำรแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนได้รับทรำบถึงข้อก ำหนดดังกล่ำว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก ำหนดมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้องท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ของ 
บริษัทฯ ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง 
ภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณะชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่  

https://www.bwg.co.th/
https://www.bwg.co.th/
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กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำนซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำ
จำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 
 2.2.   บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำร และผู้บริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์  
ในบริษัทฯ และบทก ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อก ำหนดของ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมกำร หรือผู้บริหำรมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรำยงำน
กำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน ท ำกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ทรำบ เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป 
 2.3. คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดแนวทำงเพื่อไม่ให้กรรมกำร หรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
เข้ำร่วมกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วน ได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่ำว 
โดยก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งประธำนกรรมกำรจะแจ้งให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ                 
แจ้งต่อที่ประชุม และกรรมกำรท่ำนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระดังกล่ำว 

2.4. บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นกำรท ำ
รำยกำรตำมปกติ 

2.5.  ก ำหนดแนวปฏบิัติเกี่ยวกับกำรไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อผลประโยชนใ์นทำงมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
และข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน 

2.6. บริษัทฯ มีมำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่กฎหมำยก ำหนดและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีกำรประกำศใช้  “ระเบียบในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน”  ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับกำรอนุมัติ 
โดยคณะกรรมกำรบริษัท  ส ำหรับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร  
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำวไว้ในหนังสือเชิญประชุม  อำทิ  ชื่อและควำมสัมพันธ์ของบุคคล  
ที่เกี่ยวโยงกัน  ลักษณะของรำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำและมูลค่ำของรำยกำร เหตุผลของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรและที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว  เป็นต้น  และน ำส่งหนังสือ
เชิญประชุมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  ตลอดจนกำรด ำเนินกำรอื่นๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรและบริษัทฯ  ได้เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2563 ไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีและ แบบ 56-1 ภำยใต้หัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน” 

2.7.  บริษัทไม่มีโครงสร้ำงกลุ่มธุรกจิที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน ์
 2.8. บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์อย่ำงเคร่งครัดในกรณีที่เป็นกำรเข้ำท ำ
รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ  จะเปิดเผยรำยละเอียด
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ของรำยกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 ประจ ำปีนั้นๆ ด้วย ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ 
ไม่เคยมีกำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง 

 
3. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อควำมโปร่งใส
และป้องกันปัญหำกำรขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้ 

3.1. กรรมกำรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ เมื่อกรรมกำรและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็น 
ผู้ถือหุ้นในกิจกำรใดๆ ซึ่งอำจมีผลประโยชน์หรือเกิดควำมขัดแย้งกับบริษัทฯ มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำ
ใดๆ ที่บริษัทท ำขึ้นหรือเข้ำถือหลักทรัพย์ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสีย  
จะต้องงดเว้นจำกกำรร่วมอภิปรำยให้ควำมเห็น หรือลงคะแนนเสียงอนุมัติในรำยกำรดังกล่ำว 

3.2. กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทุกครั้งซึ่งในระเบียบวำระดังกล่ำว มีกำรแจ้งให้กรรมกำรทรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง               
ไม่บรรลุนิติภำวะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
มีหน้ำที่จัดท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ทกุครั้งที่มีกำร
ซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน  ภำยใน 3 วันท ำกำร โดยรำยงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์                     
ทำง  (www.sec.or.th)  นับแต่วันที่มีกำรซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตำมประกำศ ก.ล.ต. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในปี  2563  บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกับการไม่เคารพในสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น          
โดยบริษัทได้มีการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกันและไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด  

 

http://www.sec.or.th/
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 บริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม
แนวนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกำรของบริษัทฯ ด ำเนิน
ไปด้วยดี มีควำมมั่นคง สร้ำงควำมเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่ำงๆ  
ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมะสมตำมบทบำทหน้ำที่  
และตอบสนองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย อีกทั้งยังได้ค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญและตระหนักดีว่ำควำมรับผิดชอบดังกล่ำวถือเป็นหัวใจของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้น  :  บริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม บริหำรกิจกำร ให้มี  
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน สม่ ำเสมอ และครบถ้วน นอกจำกนี้ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
เสนอวำระหรือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. ลูกค้ำ :  บริษัทฯ มีนโยบำยคุณภำพและระบบจัดกำรคุณภำพ ISO 9001:2015 ที่มุ่งด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงคุณภำพกำรบริกำรที่เชื่อถือได้ในระดับรำคำที่เหมำะสม และ
ปลอดภัย  รวมถึงกำรไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำตซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ และคู่มือจรรยำบรรณในส่วนควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 
 3. คู่ค้ำและเจ้ำหน้ี :  บริษัทมีนโยบำยที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้ำและ/หรอืเจ้ำหนี้เพื่อให้กำรปฏิบัติต่อ
คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับคู่ค้ำ
และ/หรือเจ้ำหนี้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์รวมกันหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
หรือน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยใดๆ ดังนี้ 
 •  บริษัทจะปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ อย่ำงเต็มที่ในกรณีที่ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ ทรำบในเวลำที่เหมำะสมเพื่อร่วมกันพิจำรณำ 
หำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลักควำมสมเหตุสมผล 
 •  บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ ครบถ้วนแก่คู่ค้ำและ/
หรือเจ้ำหนี้  ซึ่งอำจมีผลท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดและอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ 
 •  บริษัทต้องบริหำรเงินทุนเพื่อให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้มีควำมเชื่อมั่นในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ของบริษัท 
 •  บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู้ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ โดยไม่สุจริต  
หำกมีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น บริษัทต้องท ำกำรแจ้งรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหำ  
โดยรวดเร็ว และหำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอีก 
 •  กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้ใดๆ ต้องไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือ 
ขัดต่อกฎหมำยใดๆ รวมทั้งค ำนึงถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์รวมกัน 

หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
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 4.  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :  บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งบริษัทฯ  
ได้ด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility “CSR”) เพื่อกำรพัฒนำชุมชนและ
สังคมอย่ำงยั่งยืน 
 5.  พนักงำน  :  คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญของบริษัท จึงมีนโยบำยส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน และมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ โดยส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม
ควำมรู้ทั้งเฉพำะทำงและทั่วไปเป็นประจ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนส่งเสริมให้พนักงำนรักกำร
เรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
 ด้านการบริหารค่าตอบแทน  : บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร อย่ำงเหมำะสม
และสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยำวโดยบริษัทใช้กำรประเมินค่ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบเพื่อจัดกลุ่มงำน และระดับต ำแหน่งงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมส ำคัญที่มีต่อองค์กร  
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท ำกำรส ำรวจรำยได้และประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำน 
ของพนักงำนทุกระดับเปรียบเทียบกับตลำดงำนและสภำวะกำรครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
พนักงำนมีรำยได้และได้รับประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำนที่เหมำะสม สำมำรถแข่งขันกับตลำดงำนภำยนอกได้ 
 ด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ :  บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ อำทิเช่น กำรตรวจสุขภำพ 
กำรท ำประกันชีวิต อุบัติเหตุ กำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนที่ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน 
ให้กับบริษัท กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลืองำนศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำน            
ประสบภัยพิบัติ  เงินค่ำซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย เป็นต้น 
 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน :  บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนและ
สวัสดิกำร อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงเคร่งครัด มุ่งส่งเสริมให้พนักงำนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีด้วยกำรจัดสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนทุกระดับอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะงำนและสถำนภำพ 
ทำงสังคม รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์กำรท ำงำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ปลอดภัยถูกต้อง
ตำมหลักอำชีวอนำมัย ดูแลเรื่องสุขภำพและให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและสร้ำงเสริมสุขภำพทำงกำยและใจที่ดี แก่
พนักงำนโดยยึดถือตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดต่ำงๆ ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ที่เป็น
สำกล นอกจำกนี้ นอกจำกนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบริหำรจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรกองทุนมืออำชีพ
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิตของพนักงำนหลังเกษียณอำยุกำรท ำงำน 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร :  บริษัทสนับสนุนและลงทุนด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร  
โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทก ำหนดให้บุคลำกรและผู้บังคับบัญชำรวมกันจัดท ำ
แผนพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร 
รวมทั้งลักษณะงำนของตน และทบทวนปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ กำรพัฒนำครอบคลุมควำมสำมำรถ 
ในกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรบริหำรจัดกำร ควำมเป็นผู้น ำ ควำมรู้ และเทคนิคเฉพำะของแต่ละสำยงำนอำชีพ  
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และกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดเป็น ท ำเป็นและมุมมองสู่โลกโลกำภิวัฒน์ นอกจำกนี้ บริษัทจัดเส้นทำงและ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำสำยอำชีพอย่ำงต่อเนื่องที่เอื้อต่อกำรวำงแผนผู้สืบทอดต ำแหน่ง และกำรพัฒนำ 
กลุ่มพนักงำนผู้มีศักยภำพสูง เพื่อให้เกิดกำรสำนต่อในกำรปฏิบัติ ตำมพันธกิจและค ำมั่นสัญญำของบริษัท  
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนของสังคม และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรมกำรบริหำรจัดกำรตำมธรรมำภิบำลที่ดี 
 6. คู่แข่งทำงกำรค้ำ :   บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขำด 
ล ำมม่ขัดต่อกฎหมำยและจริยธรรม โดด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอกกติกำของกำรแข่งขันที่ดีไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำ รวมถึงไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีไม่สุจริตตำมคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท 
 7. สื่อมวลชน : กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรใดๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือกำรให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนต้องอยู่บนพื้น
ฐำนข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง และปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวัง ตำมคู่มือจรรยำบรรณของบริษัทโดยผู้ที่ไม่มี หน้ำที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือสัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชนใดๆ 
เกี่ยวกับหรือพำดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่ำในด้ำนใด อันอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 8. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม : บริษัทตระหนักว่ำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบ
ควำมส ำเร็จและยั่งยืน รวมถึงกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เป็นไปอย่ำงปลอดภัยทั้งส ำหรับพนักงำน ลูกค้ำ
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของบริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ขึ้นตำมแนวทำงดังนี้ 
 •  ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และกำรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเป็นหน้ำที่ของพนักงำนทุกคนและ
ทุกระดับในกำรรวมมือกันปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทั้งตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 
 •  ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย     
ข้อบังคับ และข้อก ำหนดอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 •  ก ำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ และแผนด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนตลอดจนมีกำรทบทวนประเมินและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอพร้อมทั้งก ำหนดให้มีมำตรกำร
ป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุกำรบำดเจ็บ หรือควำมเจ็บป่วย
จำกกำรปฏิบัติงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมิให้ได้รับอันตรำยต่อชีวิตร่ำงกำย จิตใจและ 
สุขภำพอนำมัย 
 •  ประชำสัมพันธ์ สื่อสำร และเผยแพร่ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
แก่บุคลำกรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
 9. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  : บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำร 
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก ำหนดมำตรกำร
เพื่อป้องกันและบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงมีระบบ  
 10. กำรเคำรพด้ำนสิทธิมนุษยชน :  คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 
ตำมหลักสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ส่งเสริมกำรปฏิบัติต่อทุกคนด้วยควำมเคำรพ เป็นธรรม ให้เกียรติ ค ำนึงถึงศักดิ์ศรี 
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ควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน รวมถึงเคำรพในสิทธิเสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สัญชำต ิถิ่นก ำเนิด ศำสนำเพศ อำยุ สีผิว ภำษำ ควำมเชื่อ กำรศึกษำ เผ่ำพันธุ์ ควำมทุพพลภำพ 
กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ  กำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือสถำนะทำงสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนหรือเรื่องอ่ืนใดก็ตำม  

11. กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ : บริษัทฯ มีนโยบำยและแนวปฏิบัติที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 
ในเรื่องทรัพย์สิน ทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  

12. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชัน :  คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งก ำหนด  คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นเพื่อเป็น
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยมุ่งเน้นกำรป้ องกันและกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน                 
ทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่นแก่เจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำน
ของภำครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มำหรือคงไว้ ซึ่งข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท ำงำนต่อต้ำน             
คอร์รัปชันเพื่อประสำนงำนกับผู้บริหำร และ ทุกหน่วยงำนในองค์กร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด และแนว
ปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และจัดให้มีกำรเผยแพร่นโยบำย และคู่มือ
มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นให้แก่บุคคลภำยนอกอีกด้วย บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้มีกำรเป็นโยบำยฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bwg.co.th   
  13.  กำรรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต :  บริษัทได้จัดท ำนโยบำยรับเรื่อง
ร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (Whistle-Blowing Policy) ขึ้น เพื่อก ำหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและ
เที่ยงธรรมและก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนให้ข้อมูลรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิด
หรือกำรทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรป้องปรำมกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร และ
ช่วยให้สำมำรถตรวจพบและลดควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต รวมถึงเพื่อให้กำรคุม้ครองพนักงำนที่ได้
ให้ข้อมูลควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัทอันเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ไม่ให้ถูกคุกคำม ข่มขู่
เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน หรือสถำนที่ท ำงำน พักงำน ไล่ออก หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็น 
กำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 บุคคลทีส่ามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
 พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภำยนอกที่พบเห็นหรือทรำบเบำะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่ฝ่ำฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยและ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกำรกระท ำที่อำจส่อถึงกำรทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
เปิดเผยตัวตนให้ทรำบ และให้ข้อมูลหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอ 

ช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

 บริษัทฯ  ได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้พิจำรณำรับเรื่องแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน กำรกระท ำ 
ที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็นกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่น   ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ   ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม 

https://www.bwg.co.th/
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ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือหลักฐำน หรื อข้อมูลที่เพียงพอ         
ต่อกำรตรวจสอบ รวมถึงแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. แจ้งผ่ำนช่องทำง  อีเมล์คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   audit@bwg.co.th 

2. แจ้งผ่ำนช่องทำง  สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ  
   www.bwg.co.th 
   Facebook : BWG – Better World Green 
   Line ID : @bwgcenter 

3. แจ้งผ่ำนทำงโทรศัพท์ 02-012 7888  ต่อ 211  )ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล(  
4. แจ้งทำงไปรษณีย์  จ่ำหน้ำซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนกรรมกำรสอบสวน 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
 เลขำนุกำรบริษัทฯ  
 ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 ที่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด )มหำชน(    
 เลขที่ 488 ซอยลำดพร้ำว 130 (มหำดไทย 2) แขวงคลองจั่น  
 เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240           
           

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัทคณะอนุกรรมกำร 
ชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหำรระดับสูง ขอให้ท่ำนส่งเรื่องร้องเรียนมำยังประธำนกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง  

 

การด าเนินการของบริษัทเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

1. เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงหรือ  
มอบหมำยให้บุคคลหรือหน่วยงำนที่ไว้วำงใจหรือคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 2. หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำนที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำมีผู้ที่ถูกกล่ำวหำ  
ได้กระท ำกำรให้สินบนและคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำและให้สิทธิผู้ถูก
กล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ 
 3. หำกผู้ถูกกล่ำวหำ ได้กระท ำกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่นจริง ต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย  
ตำมระเบียบที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ รวมถึงหำกกำรกระท ำดังกล่ำวนั้นผิดกฎหมำย จะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย 
ด้วย ทั้งนี้ โทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ ค ำตัดสินของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรถือเป็นที่สุดและรำยงำน  
แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบต่อไป 

mailto:audit@bwg.co.th
https://www.bwg.co.th/
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 4. ผู้แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนจะต้องกระท ำกำรโดยสุจริต หำกบริษัทฯ พบมีกำรแจ้งเบำะแส หรือ                   
ข้อร้องเรียน โดยไม่สุจริต หรือมีเจตนำในกำรกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับควำมเสียหำย เสื่อมเสียชื่อเสียงฯลฯ  โดยบุคคลนั้น
เป็นพนักงำนของบริษัทฯ ต้องได้รับโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ แต่กรณีบุคคลนั้นเป็นบุคคลภำยนอก และ
บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย บริษัทฯ จะพิจำรณำด ำเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย 
 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเป็นเรื่องที่ส ำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์หรือฐำนะทำงกำรเงิน 
ของบริษัท ขัดแย้งนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหำรระดับสูงและกรรมกำรบริษัท เป็นต้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรรับเรื่อง หำข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้ง เพื่อรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ร่วมกันพิจำรณำและก ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร 
 

การลงโทษทางวินัยและการด าเนินการทางกฎหมาย 
   1. บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่พนักงำนผู้ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้รวมถึง
ผู้บังคับบัญชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจัดกำร     
ให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทำงวินัยจนถึงขั้นออกจำกงำน กำรไม่ได้รับรู้ถึงนโยบำยฉบับนี้และ / หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ไม่สำมำรถใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรไม่ปฏิบัติตำมได้  
   2. ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ/ให้บริกำร หรือผู้รับเหมำใดๆ ของบริษัทฯ ที่ฝ่ำฝืน
หลักเกณฑ์ตำมนโยบำยฉบับนี้ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเม่ือเจ้ำหน้ำที่สอบสวนของบริษัทฯ  ได้สอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรกระท ำที่อำจขัดต่อนโยบำยฉบับนี้ อำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ 

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน 
บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตให้กับผู้ร้องเรียน 

ที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู ่ หมำยเลขโทรศัพท์  อีเมล หรือช่องทำงติดต่ออื่นๆ  ไว้  อย่ำงไรก็ตำมในบำงครั้งด้วยเหตุผลควำม
จ ำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และรักษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบสวน
หรือกำรลงโทษทำงวินัย 

 

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครองที่ เหมำะสมและเป็นธรรมจำกบริษัทฯ   

เช่น ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ท ำงำน พักงำน ข่มขู่  รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำงหรือ
กำรกระท ำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสดังกล่ำว  ส ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
บริษัท จะเก็บรักษำเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย   

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทรำบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษำข้อมูลให้เป็นควำมลับ 
และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืน น ำข้อมูล
ออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  และ/หรือ   ด ำเนินกำรทำงกฎหมำย   
แล้วแต่กรณี 
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การรักษาความลับ 

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ต้องเก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับมำ  
ไว้เป็นควำมลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
หรือเป็นกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 2. ห้ำมน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรหลีกเหลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำย  
ต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้กถูกกล่ำวหำหำกภำยหลังพบว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยที่อำจ
เกิดขึ้นกับบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

               ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรกระท ำผิด หรือกำรมีพฤติกรรมท่ี             
ไม่เหมำะสมแต่อย่ำงใด  
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 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งในรูปของรำยงำน
ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี  (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี   (แบบ 56-2)  และกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเพียงพอ  นอกจำกนี้ สำรสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้รำยงำน ต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษไว้ในเว็บไซต์  ของบริษัท www.bwg.co.th ซึ่ง
นับเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรสื่อสำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์และผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก  
 

 ในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญของบริษัทฯ นอกจำกเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และส ำนักคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 
ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ เช่นรำยงำนประจ ำปี ข้อมูลบริษัท ข่ำวประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคล  
ภำยนอกสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรได้ทันต่อเหตุกำรณ์เข้ำถึงโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มำกที่สุด 

1. สำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผย
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยเฉพำะในส่วนของงบกำรเงินได้ผ่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผู้ชอบบัญชี ว่ำถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำร
บริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับ
รำยงำนของคระกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปีด้วย นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น 
 2. บริษัทฯ น ำส่งรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำส และ รำยปี ในปี 2563 ได้ภำยในเวลำที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้ถูกต้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ บริษัทฯ 
เคร่งครัดในกำรน ำส่งงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินให้ทันภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงยิ่ง  
งบกำรเงินของบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองโดยไม่มี เงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชี ไม่เคยมีประวัติถูกส ำนักงำน  ก.ล.ต.  
สั่งให้แก้ไขงบกำรเงิน และ ไม่เคยน ำส่งรำยงำนทำงกำรเงินล่ำช้ำ 

3. บริษัทฯ จัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรโดยอธิบำยเชิงวิเครำะห์เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำน  กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ  ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสำเหตุหรือมีผลต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ  และ  น ำส่งต่อ  ส ำนักงำน  ก.ล.ต.  และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับกำรน ำส่ง
งบกำรเงินทุกไตรมำส  ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
ทุกไตรมำสเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึ้น 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ( Disclosure and Transparency ) 

 

https://www.bwg.co.th/
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4. บริษัทฯ ได้แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำน  
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

5. บริษัทเปิดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริกำรไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
โดยงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ ตำมหลักกำรบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น  
โดยมีค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 

 5.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้กับบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ำกัด   
 รวมเป็นจ ำนวน 4,685,000 บำท ประกอบด้วย  

 ค่ำสอบบัญชีบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน  1,290,000 บำท 

 ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย 
 บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร ์จ ำกัด   จ ำนวน    475,000 บำท 
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด  จ ำนวน    380,000 บำท 
 บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด   จ ำนวน    160,000 บำท 
 บริษัท เบตเตอร์ มี จ ำกัด    จ ำนวน    220,000 บำท 
 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน     2,160,000 บำท 

และบริษัทย่อย 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรคัดเลือกมีควำมเป็นอิสระไม่มี 

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ  กับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว 
 

 5.2 ค่ำบริกำรอื่น ๆ 
       -ไม่มี- 
 

6 . บริษัทฯ มีกำรเปิดเผยบทบำทหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวนครั้ง 
ของกำรประชุม  และจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำประชุมในปี 2563 รวมถึงกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำควำมรู้
ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร  และเปิดเผยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นไปตำมมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น และผู้บริหำรระดับสูงไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

7. บริษัทฯ เปิดเผยประวัติของกรรมกำรทุกท่ำนไว้ในรำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
โดยระบุ  ชื่อ-นำมสกุล  อำยุ  ต ำแหน่ง  ประวัติกำรศึกษำ  กำรฝึกอบรม  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน จ ำนวนและสัดส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น โดยแยกอย่ำงชัดเจนออกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และ
บริษัทอื่น วันเดือนปีที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมกำร  ตลอดจนระบุควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
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8. ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน  
ทั้งนี้  บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ในปี 2563 ตำมอัตรำซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น                    
ประจ ำปี 2563  โดยยังคงเป็นอัตรำเดิมตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้                      
ซึ่งอัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตั้งแต่ปี 2551 แล้ว  
 ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ ำนวนเงินและประเภทของค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกบริษัทฯ 
เป็นรำยบุคคล ไว้ในรำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 ภำยใต้หัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” และได้น ำขึ้นเผยแพร่              
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

9 . ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ ที่ให้จ่ำย
ค่ำตอบแทนโดยสะท้อนภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตรำที่เหมำะสมโดย
ศึกษำเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ 
และ จ ำนวนเงินค่ำตอบแทน ไว้ในรำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 

10. บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องส่งส ำเนำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์  (แบบ  59)  ให้แก่บริษัทฯ  ภำยในช่วงเวลำเดียวกันกับกำรน ำส่ง
ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐำน และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ             
โดยกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงจะต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  1  วันท ำกำรก่อนวันที่
จะเข้ำท ำรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์   

บริษัทฯ  ได้เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
โดยแสดงจ ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี จ ำนวนกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี และจ ำนวนหุ้น ณ สิ้นปี ไว้ใน รำยงำนประจ ำปี 

11. ข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนทำง
ช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัททั้งภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ ได้แก่ 

-  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
-  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
-  รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท 
-  งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท   
-  รำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2) ที่สำมำรถดำวน์โหลด 
-  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงองคก์ร 
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
-  ข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท 
-  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  
  นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทุจริต และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ของบริษัท 
-  ข้อมูลติดตอ่นักลงทุนสัมพันธ์  เป็นต้น 
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 12. บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริษัทฯ  ทั้งที่เกี่ยวกับงบกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงินล้วนมีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  ซึ่งฝ่ำยจัดกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนตรงต่อควำมเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ ำเสมอ ทันเวลำ  และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. 
ก ำหนด  บริษัทฯ จึงได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท และฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์  0-2012-7888  ต่อ  533   
และ  344   เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่อผู้ลงทุน และก ำกับดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ตลอดจนข้อมูลส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น งบกำรเงิน  กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
สำรสนเทศต่ำงๆ ที่เปิดเผยต่อสำธำรณชนผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์ (www.setlink.set.or.th) ต่อผู้ลงทุน เพื่อให้
ได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงบริษัทฯ ได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและกำรแจ้ง
สำรสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม สรุปได้ดังนี้ 

 ทางตรง  :  บริษัทฯ มีกำรน ำเสนอผลงำนให้แก่นักวิเครำะห์หลักทรัพย์  นักลงทุน และพนักงำน
อย่ำงสม่ ำเสมอในรูปแบบของกำรเข้ำร่วมประชุม กำรเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนบริษัทฯ (Company Visit)  กำรเข้ำพบ
ผู้บริหำร เพื่อสอบถำมข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

 ทางอ้อม :  บริษัทฯ มีกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ   ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงินรวมถึง
รำยงำนสำรสนเทศต่ำงๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสำมำรถอ่ำนข้อมูลได้ทำงเว็บไซต์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) หรือ (www.bwg.co.th)  ในหน้ำนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมี
ข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอข้อมูลต่ำงๆ เพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด )มหำชน (  เลขที่ 488 
ซอยลำดพร้ำว 130 (มหำดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240  โทรศัพท์ 0-2012-7888  ต่อ  533   
และ  344      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2563  บริษัทฯ ได้มีกำรจัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินท้ังรำยไตรมำส และรำยปี ภำยในระยะเวลำ 
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด  และไม่ได้รับแจ้งจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักและตลำดหลักทรัพย์ให้มีกำรแก้ไขงบกำรเงินท่ีจัดท ำขึ้น 

 

https://www.bwg.co.th/
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 คณะกรรมกำรได้รับกำรแต่งต้ังจำกผู้ถือหุ้น  มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรในฐำนะเป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้น ที่เข้ำมำดูแลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ กิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด ำเนินไปในลักษณะ  
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย และมีจริยธรรม ซึ่งต้องมีควำมเป็นอิสระจำกผู้บริหำรของบริษัทฯ  โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร และผู้บริหำรที่ชัดเจน ผ่ำนก ำหนดบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร (สามารถดูรายละเอียด 
ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ ได้ที ่ “โครงสร้างการจัดการ” ) 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 9 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์หลำกหลำย และ มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จ ำนวนกรรมกำรมีควำม
เหมำะสมและเพียงพอกับขนำดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีกรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
หลักที่บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรอยู่ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย  

(1) กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร (Executive Directors) 3 ท่ำน  
(2) กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร (Non-Executive Directors) 6 ท่ำน โดยในจ ำนวนนี้  
      มีกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน  หรือคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้ำงคณะกรรมกำร อ ำนำจหน้ำที่ หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ ข้อมูลส ำคัญของกรรมกำร 
แต่ละท่ำน เช่น ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตลอดจนประวัติของกรรมกำร 
แต่ละท่ำน ไว้ในรำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.bwg.co.th 

2. คณะกรรมกำรมีควำมหลำกหลำยโดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท ฯ ผ่ำนกำรจัดท ำ
ตำรำงควำมรู้ควำมช ำนำญ (Board Skills Matrix)  และมีควำมหลำกหลำยในด้ำนประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
โดยไม่ได้จ ำกัดควำมแตกต่ำงอ่ืนใด  รำยละเอียดประวัติกรรมกำรปรำกฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” 
 3. กรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด  ซึ่งปัจจุบันมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3  คน  
 4. บริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้หญิง จ ำนวน 1 คน 

5. ไม่มีกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ  ท่ำนใดเป็นหรือเคยเป็นพนักงำนหรือหุ้นส่วนของบริษัท
สอบบัญชีภำยนอกที่บริษัทฯ ใช้บริกำรอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

6. ประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรนั้น
เป็นไปตำมกฎหมำย  ส่วนอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรนั้น  คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน  
และเปิดเผยอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรไว้ในหัวข้อ  “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”  ในรำยงำน
ประจ ำปี  และ  แบบ  56-1  ซึ่งได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

7. บริษัทฯ  ก ำหนดสำยงำนองค์กรให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Internal  Audit) รำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจำรณำให้คุณให้โทษต่อหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors) 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อและประวัติของหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในไว้ในรำยงำนประจ ำปีและ แบบ 56-1 
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ มีเลขำนุกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
จะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำน  ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะกรรมกำร ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ท ำงำน 
ตลอดจนกำรผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทไว้ในรำยงำนประจ ำปี  
และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 9. คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่อง และเสนอเรื่อง 
ให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำหรือรับทรำบ  ซึ่งคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนด
ไว้ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุด )สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ”)   ได้แก่  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ     
 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     
 คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CG&CSR) 
 คณะกรรมกำรบริหำร 

กำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ 
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท กับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 

1. กำรแบ่งแยกหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำร 

คณะกรรมการบริษัท  มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกำรก ำกับดูแล 
กรรมกำรจะต้องใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินในทำงธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่ำงมีเหตุผลว่ำจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ฝ่ายบริหาร  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรน ำกลยทุธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไปปฏบิัติให้ 
ประสบควำมส ำเร็จ ตลอดจนบริหำรจัดกำรงำนประวันจ ำวันธุรกิจของบริษัทฯ 

 
2. กำรแบ่งแยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีประสบกำรณ์ 

และคุณสมบัติที่เหมำะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ โดยแยกหน้ำที่กำรก ำกับดูแล  
และกำรบริหำรงำนออกจำกกัน 
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ประธานกรรมการบริษัท ต้องเป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้น ำของคณะกรรมกำร และ 

ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหัวหน้ำและผู้น ำคณะผู้บริหำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท  ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทตำมทิศทำง  กลยุทธ์  และงบประมำณที่ ได้ รับอนุมัติ                            
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษัท  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
1. กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับเลือกเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้ บริษัทฯ 

ไม่ได้มีข้อห้ำมกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ รวมทั้งไม่มีข้อห้ำมเกี่ยวกับ
เรื่องอำยุของกรรมกำร แต่ค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุก
ครำว กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งและกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกต้ังเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งต่อได้ 
 3. กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรในครำวถัดไป บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงวำระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
 4. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วำระ หรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลำใด 
จะนำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัท เห็นมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันมำครบ 
3 วำระ หรือ 9 ปี ด ำรงต ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัท ขยำยระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระออกไปได้อีก 
 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง 
 คณะกรรมกำรบริษัท  เล็งเห็นและตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องทรัพยำกรบุคคลเป็นอย่ำงมำก  
จึงได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป  และรำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(CEO) ของบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด รวมถึงพิจำรณำทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี 
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นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทอ่ืนของกรรมกำรและผู้บริหำร
 คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร  เพื่อให้กรรมกำร 
สำมำรถอุทิศเวลำในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ได้อย่ำงเต็มที่ จึงก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจ ำกัดจ ำนวนบริษัท
ที่กรรมกำรและผู้บริหำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมกำรและผู้บริหำรจะสำมำรถด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง  ปัจจุบันไม่มีกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเกิน
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  
 

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่�อย 
 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น  BWG ในฐำนะผู้ถือหุ้น ได้ส่งผู้แทน 
เพื่ อ เข้ ำไปมีส่ วนร่ วมในกำรท ำหน้ำที่ ดู แลผลประโยชน์  ตลอดจนประสำนงำนในกำรร่ วมมิท ำธุ รกิ จ  
ระหว่ำงทำงบริษัทย่อยโดยผู้แทน BWG จะต้องเป็นผู้ทีได้รับควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท  หรือ 
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อย แล้วแต่กรณีซึ่งกรรมกำร 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วยบุคคลจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลภำยนอกที่มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในธุรกิจ สำมำรถให้แนวทำงบริหำรที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้  
 

ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมทั้งเป้ำหมำยและแผนธุรกิจ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยได้มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ วิสัยทัศน์   พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ 
เป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรก ำหนดดัชนีวัดควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรขององค์กรในแต่ละด้ำน   
ทั้งด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโต และกำรเงิน รวมทั้งกำรจัดให้มีระบบงำนที่ส ำคัญได้แก่ ระบบกำรควบคุมภำยในและ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร  โดยก ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำร 
น ำเสนอรำยงำนเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อสอบทำนให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมกำร 

จะได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตำมกฎและข้อบังคับต่ำงๆ ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยจะเปิดเผย
รำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)   
และเผยแพร่ไว้ใน www.bwg.co.th 

 
 
 
 
 

https://www.bwg.co.th/
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นโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม  

และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชัน ได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ 
บริษัทฯ จึงได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชันเป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น โดยก ำหนดให้บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษำวัฒนธรรม
องค์กรโดยยึดมั่นว่ำ “คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในกำรท ำธุรกรรมทั้งกับภำครัฐและภำคเอกชน ”  ซึ่งบริษัทฯ  
ได้เผยแพร่ไว้ใน  www.bwg.co.th 

แนวทางการปฏบัิตงิานตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน 
  1. บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชันอย่ำงสิ้นเชิง และถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชันในประเทศไทย 

  2. บริษัทฯ จะไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
และมุ่งม่ันที่จะน ำระบบที่มีประสิทธิผลมำใช้ในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน 
  3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน  
และกำรคอร์รัปชันและจรรยำบรรณ  โดยไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน กำรให้ / รับสินบน แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และเอกชน เช่น บุคลำกรของบริษัทต่ำงๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัทฯ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้ได้มำหรือคงไว้  
ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 
  4. พนักงำนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ  
  5. กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ใน
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบ รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติอื่น
ใดที่บริษัทฯ จะก ำหนดขึ้นต่อไป 
  6. กำรคอร์รัปชั่น เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 
  7. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงำนที่แจ้ง หรือให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน  
เรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
  8. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ 
  9. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่ำคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 
ทั้งกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชนข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร 
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จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีจรรยำบรรณเพื่อเป็นแนวทำงและข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร  
ตลอดจนพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
และเที่ยงธรรมทั้งกำรปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำธำรณชนและสังคม รวมทั้งกำรก ำหนดระบบติดตำม
กำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวเป็นประจ ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงพนักงำนเพื่อให้ได้รับทรำบเรื่องกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติ 
ตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครัด  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นมีหน้ำที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณที่ก ำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี เพื่อให้เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้ปฏิบัติตำม 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยำบรรณไว้ใน www.bwg.co.th 

ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในเพียงพอและหมำะสมในทุกระดับ 
ของกำรปฏิบัติงำน โดยได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรและพนักงำน  
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกัน 
มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่ำงแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบรำยงำน  
ทำงกำรเงินที่ถูกต้องและทันเวลำ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม  
 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีส่วนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหลัก และกิจกรรม                      
ทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทให้ด ำเนินไปในแนวทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ควบคุมระบบภำยในและตรวจสอบรำยกำรที่ส ำคัญอย่ำงสม่ ำเสมอ  และจะรำยงำนผล
กำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำให้ส่วนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่  ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวศิริพร เสือสกุล เป็นผู้รับผิดชอบงำนด้ำนระบบ 
กำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน  โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในดังนี้ 

นำงสำวศิริพร เสือสกุล 
ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

อำยุ 44  ป ี
คุณวุฒิกำรศึกษำ  /กำรอบรม  

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรี บัญชี มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
 ผู้สอบบัญชี  และผู้สอบบัญชีภำษีอำกร  
 ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร  Anti-Corruption : The Practical Guide(CAG 23/2015)  

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (IACP)  

จำกสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

https://www.bwg.co.th/
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 ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร  ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007 
Internal Audit  จำกบริษัท เอสจีเอส )ประเทศไทย(  จ ำกัด 

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

 ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเชิงปฏบิัติกำร Coso 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  จำกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with 
Strategy and Performance” จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 2551 – ปัจจุบนั  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด )มหำชน(  
 2550  - 2551  ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

บริษัท ฑีฆำ ก่อสร้ำง จ ำกัด 
 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบและขอบเขตการปฏบัิตงิานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 1. ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรก ำกับดูแล 
กำรปฏิบัติงำน และระบบสำรสนเทศขององค์กร รวมถึงจรรยำบรรณส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนขององค์กร  

2.  ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน  
3. ตรวจสอบรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โอกำสเกิดกำรทุจริตและประสิทธิภำพขององค์กร

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตภำยในองค์กร  
4. รำยงำนประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับกระบวนกำรควบคุมในกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กร และประเด็น ส ำคัญที่พบ

เกี่ยวกับกระบวนกำรควบคุม  
5. ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีกำรก ำกับดูแลที่ดีกำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประสิทธิผล  
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และ 

ควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
7. ประสำนงำน ติดตำมผล ดูแลกำรควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กฎหมำย หลัก

จรรยำบรรณ สภำพแวดล้อม และตรวจสอบกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง นโยบำย และแผนงำน 
  8. ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สำมำรถเข้ำใจแผนงำน และก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันต่อองค์กร  

9. ก ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรด ำรงและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นลำยลักษณ์
อักษร และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

10. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือตำมที่ฝ่ำยบริหำรร้องขอ  
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กำรแต่งตั้งและพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ 

เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี  โดยคณะกรรมกำรจะน ำเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัท  กรินทร์ออดิท จ ำกัด  
มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ  มีควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงมีประสบกำรณ์ในงำนสอบบัญชี  มีควำมต่อเนื่องในกำร
ตรวจสอบบัญชีและทรำบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นอย่ำงดี  ในปี 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือได้อนุมัติ

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจ ำนวน 4,685,000 บำท ประกอบด้วย  

 ค่ำสอบบัญชีบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน  1,290,000 บำท 

 ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย 
 บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร ์จ ำกัด   จ ำนวน    475,000 บำท 
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด  จ ำนวน    380,000 บำท 
 บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด   จ ำนวน    160,000 บำท 
 บริษัท เบตเตอร์ มี จ ำกัด    จ ำนวน    220,000 บำท 
 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน     2,160,000 บำท 

และบริษัทย่อย 
 บริกำรอื่นๆ --ไม่มี-- 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ไ ด้รับกำรคัดเลือกมีควำมเป็นอิสระ 
ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสำมำรถวัดผลกำรด ำเนินงำนได้ โดย
ฝ่ำยบริหำรจะมีกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนจริ งกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้เป็นประจ ำโดยมีกำร  
ประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกภำยในและภำยนอก วิเครำะห์ปัจจัยที่เป็นสำเหตุ และก ำหนดมำตรกำรในกำร
ติดตำมเหตุกำรณ์ที่ เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยง  มำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยง รวมทั้ งมอบหมำย           
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมควำมเสี่ยงนั้นอย่ำงสม่ ำเสมอและรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อผู้บังคับบัญชำ 
 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ ว่ำ 
กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนั้น และควรหลีกเลี่ยง
กำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรำยกำร 
ที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้อง 
ไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 
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 หำกมีรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่กำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติหรือ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป จะต้องน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติ โดยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และหรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์  
และตลำดหลักทรัพย์  และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี(แบบ 56-2)  และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 

กำรควบคุมกำรทุจริต 
 คณะกรรมกำรเห็นว่ำ กำรทุจริตเป็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญขององค์กร จึงได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม  
กำรทุจริต ดังนี้ 
 1. มำตรกำรป้องกัน ได้แก่ กำรจัดผังองค์กรให้เหมำะสมกับกำรควบคุมและกำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดให้มี
จรรยำบรรณที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ กำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี 
และกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของแต่ละหน่วยงำน  
 2. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ได้แก่ กำรมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำในแต่ละระดับมีหน้ำที่ในกำรป้องกันและ
ตรวจสอบกำรทุจริตและข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่เป็นอิสระจำกผู้บริหำร
ระดับสูงช่วยตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกำรตรวจสอบสัญญำณเตือนภัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
 3. กำรให้ควำมเป็นธรรม โดยกำรสอบสวนทุจริต เพื่อควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกล่ำวหำ และก ำหนด  
ควำมคุ้มครองอย่ำงเหมำะสมกับผู้แจ้งเบำะแส 
 

 รำยงำนของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญและกำรก ำกับดูแลกิจกำรงบกำรเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏต่อสำธำรณชนในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
และรำยงำนประจ ำปี โดยกำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
เลือกนโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง และประมำณกำรที่ดี
ที่สุดในกำรจัดท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอ  ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน คณะกรรมกำร
บริษัท ได้จัดให้มีกำรด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึก
ข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ ำงมี
สำระส ำคัญ 
 ในกำรนี้ คณะกรรมกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำรและเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ
ควบคุมภำยใน รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ และผู้บริหำร
ระดับสูง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพิจำรณำควำมเสี่ยงในระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ 
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กำรป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้ก ำหนดไว้ในนโยบำย

กำรก ำกับดูแลกิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำนของบริษัท ไม่ให้ใช้ข้อมูลภำยในที่ตนล่วงรู้
และอำจหำผลประโยชน์จำกข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สำธำรณชนเป็นกำรทั่วไป  โดยได้ก ำหนดเป็นนโยบำย
กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและแนวปฏิบั ติส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนเกี่ยวกับกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ ( Insider Trading)  
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ลของบริษัท 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ดังนี้ 

1. เม่ือจะมีกำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้อง
แจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  1  วันท ำกำรก่อนวันที่จะท ำรำยกำร  โดยต้องจัดท ำแบบฟอร์ม  “แบบแจ้งกำรได้มำ/จ ำหน่ำย
ไปซึ่งหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ (Pre-59 Form) และส่งให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐำนก่อนท ำรำยกำร
ดังกล่ำว และจะมีกำรสรุปรำยงำนกำรท ำแบบ Pre-59 เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกปี  
จำกนั้นเม่ือมีกำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทแล้วจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือหลักทรัพย์ของบริษัท  (แบบ  59) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันท ำ
รำยกำรเพื่อให้ ก.ล.ต. เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ท ำให้ผู้
ลงทุนสำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหว กำรถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่ำวซึ่งอยู่ในต ำแหน่งหรือฐำนะที่อำจล่วงรู้
ข้อมูลภำยในของบริษัทและอำจหำผลประโยชน์จำกข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เข้ำถึงหรือครอบครองข้อมูลภำยในจะถูกแจ้งเตือนให้งดท ำรำยกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบกำรเงินตำมเวลำที่ ก ำหนดโดยบริษัทได้จัดท ำบัญชี
รำยชื่อบุคคลที่สำมำรถเข้ำถึงหรือครอบครองข้อมูลภำยใน (Insider List) ซึ่งได้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน หรือ
บุคคลที่มีโอกำสล่วงรู้ข้อมูลภำยในและอำจหำผลประโยชน์จำกข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน  
ซึ่งผู้ที่เข้ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจะถูกห้ำมท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่มีข้อมูล
ภำยในหรือข้อมูลอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์รวมถึงในช่วงระยะเวลำ 30 วัน ก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลงบ
กำรเงินของบริษัทต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และ 1 วันหลังจำกกำรเปิดเผยข้อมูล   

3. ห้ำมมิให้มีกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไปแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทำงมิชอบซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่น 

4.  ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 5.  บริษัทฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่ 
กำรตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำนซึ่งกำรลงโทษจะพิจำรณำ
จำกเจตนำของกำรกระท ำ และควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ 
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กำรปฏิบัติตำมหลักก ำกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีในเรื่องอื่นๆ  
จำกกำรที่ส ำนักงำน  ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ได้รณรงค์ และ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน 

ตระหนักถึงประโยชน์ ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำแนวทำง       
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด  คณะกรรมกำรบริษัท  
ได้รับทรำบหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code)  
ของส ำนักงำน  ก.ล.ต.  แล้ว และได้น ำหลักกำรดังกล่ำว  ตลอดจนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัท  
จดทะเบียน ปี 2555  ของตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  เพื่อให้กิจกำรมีผล
ประกอบกำรที่ดีในระยะยำว มีควำมน่ำเชื่อถือส ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ตลอดจนสร้ำงคุณค่ำให้แก่
กิจกำรอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ในปี 2563  ที่ผ่ำนมำ ไม่ปรำกฏกำรกระท ำควำมผิดของกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูง 
และพนักงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ของ BWG 
 

 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจทำงเศรษฐศำสตร์ควบคู่ไปพร้อมกับกำรรักษำสมดุลระหว่ำง
อุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด  กำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภำยใต้แนวคิด กำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะด้ำนขยะให้แก่ประเทศ
เป็นส ำคัญ โดยตรงไม่สร้ำงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
  ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักปรัชญำ “เรำห่วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ด้วย
ควำมตะหนักถึงควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่ำ  ไม่ ว่ำจะเป็นพนักงำนของบริษัท ลูกค้ำ คู่ค้ำ             
คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบรวมไปถึงสังคมโดยรวม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
  
องค์กรแข็งแกร่ง 

 กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
  กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะยำวและส่งผล
ต่อควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ และควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ อีกด้วยคณะกรรมกำรบริษัทจึงมี
บทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรก ำกับดูแลบริษัทฯ ให้ด ำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำรสร้ำงควำมยั่งยืนแก่ธุรกิจ รวมถึงกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
เสียได้แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อเป็นกลไกและกระบวนกำรที่จะดูแลให้มีกำรด ำเนินกำร  
อย่ำงจริงจัง น ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่แท้จริง 

 BWG ได้รับกำรประเมินภำยใต้โครงกำรส ำรวจกำรก ำำกับดูแลกิจกำร บริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 
2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR 2020) ระดับ “Excellent” ที่ 94 คะแนน  
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนคอร์รัปชันใน โครงกำรบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงคู่ค้ำ บริษัทเบต
เตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรับและให้ของขวัญ ในช่วงเทศกำลและในโอกำสอื่นใด
ไปยังผู้บริหำรพนักงำน บริษัทย่อย และผู้เกี่ยวข้องภำยนอก ให้รับทรำบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้มี
หลักปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรรับและให้ของขวัญ หลีกเลี่ยงกำรเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสร้ำงบรรทัดฐำนที่
ดีในกำรด ำเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส 

 กำรบริหำรจัดกำรท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ(COVID-19) 

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ(COVID-19) ในปี 2563  บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนเตรียม
ควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์เพื่อให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัย ต่อเนื่องถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ซึ่งช่วย
ป้องกันและลดควำมสูญเสีย นอกจำกนี้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรรับมือที่ส ำคัญส ำหรับศูนย์บริหำรและจัดกำร  
กำกอุตสำหกรรมและส ำนักงำนใหญ่ เช่น มำตรกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) มำตรกำรรักษำ

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ควำมสะอำดของอำคำรสถำนที่ โดยท ำควำมสะอำดบริเวณจุดสัมผัสที่ ใช้ร่วมกัน (Deep Clean) ให้บริกำรเจล
แอลกอฮอล์และสบู่ล้ำงมือตำมจุดต่ำงๆ รวมถึงด ำเนินกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยเพื่อคัดกรองผู้มำปฏิบัติงำน และ 
ผู้มำติดต่อ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ 

 ใส่ใจดูแลบุคลำกร 
   เนื่องจำกทรัพยำกรบุคคลเป็นฟันเฟืองส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จและเป็นก ำลัง
ส ำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ไปสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใสภำพ
แวดล้อมปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแข่งขันที่สูงขึ้นจึงเป็นควำมท้ำทำยของบริษัทฯ อย่ำงยิ่ง  
  บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภำพ ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำ 
กำรดูแลและรักษำบุคลำกร และกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อมุ่งมั่นตอบสนองประเด็นควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของพนักงำนให้เกิดควำมผูกพันต่อบริษัทฯ โดยยึดหลักกำรดูแลพนักงำนแบบองค์รวม ทั้งร่ำงกำยและจิตใจเพื่อให้
พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง มีจิตใจที่มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้พนักงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

 ในปี 2563 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) กำรท ำงำนที่ปลอดภัยเป็นเรื่อง
พื้นฐำนที่ ให้ควำมส ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
เพื่อให้พนักงำนและผู้รับเหมำซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลขององค์กรมีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีอีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำม
มั่นใจในกำรท ำงำนส่งผลให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนมำตรกำรต่ำง ๆ เช่น มำตรกำรรักษำ  
ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) มำตรกำรรักษำควำมสะอำดของอำคำร สถำนที่ โดยมีกำรท ำำควำมสะอำด
บริเวณจุดสัมผัสที่ใช้รวมกัน (Deep Clean) ให้บริกำรเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้ำงมือตำมจุดต่ำง ๆ มำตรกำรตรวจวัด
อุณหภูมิ ร่ำงกำยเพื่อคัดกรองผู้มำปฏิบัติงำน ผู้มำติดต่อด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 

 สร้ำงสรรค์คุณค่ำร่วมสู่สังคม 
  กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนนั้นจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบ เพื่อ
เติบโตไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงด ำเนินธุรกิจตำมแนวคิด “กำรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้ำนที่ดีของ
ชุมชน”มุ่งด ำเนินกำรด้ำนชุมชนสัมพันธ์ โดยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเกิดกำรยอมรับ
จำกชุมชนและสังคม  
  แม้ว่ำในปี 2563 หลำยกิจกรรมเพื่อสังคมอำจได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ (COVID-19) ได้มีกำรปรับกำรด ำเนินกำรด้ำนชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมต้องกำร
ที่จ ำำป็นของชุมชนให้มำกที่สุด เช่น กำรจัดท ำและแจกจ่ำยหน้ำกำกป้องกันใบหน้ำ (Face Shield) และถุงยังชีพ 
ตลอดจนส่งเสริมกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบแนวทำงกำรจัดกำร 

- ด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
- พัฒนำกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งในระดับองค์กรและระดบัชุมชนเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงองค์กร

กับชุมชนใกล้เคียงหรือสังคมในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง 
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- ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงองค์กรผ่ำนกิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์เครือข่ำย
ประสำนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

 เป้ำหมำย : เป็นผู้น ำด้ำนกำกอุตสำหกรรมแบบครบวงจร ที่สร้ำงโอกำสดีๆ ให้กับสังคม 
 

ร่วมสร้ำงโอกำสให้กับชุมชนผ่ำนธุรกิจท่ีมีควำมปลอดภัยและใสใ่จสิ่งแวดล้อม 
 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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 กำรสร้ำงควำมยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ 

 กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนนับเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืนบริษัทฯ 
จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใสโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกลุ่มคู่ค้ำและลูกค้ำ 
นอกเหนือจำกกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนแล้ว บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรั บผิดชอบของ
บริษัทฯ ที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำ (Supplier) ผู้รับเหมำ(Contractor) และลูกค้ำ (Customer) ที่อำจก่อให้ เกิดผล
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทฯ จึงได้ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนภำยในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทฯ 
ที่ครอบคลุมถึงคู่ค้ำ และผู้รับเหมำ ในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และก ำหนด
แนวทำงบริหำรจัดกำรและกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับคู่ค้ำ ผู้รับเหมำ และลูกค้ำแต่ละกลุ่ม เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนควำม
ยั่งยืนและผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในระยะสั้นและระยะยำว โดยให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรบริหำรควำมสัมพันธ์
กับคู่ค้ำ ผู้รับเหมำ และลูกค้ำซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและสร้ำงควำม
เชื่อม่ันในกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดท ำกำรบันทึกข้อตกลงกำรซื้อขำยส ำหรับคู่ค้ำของบริษัทฯ  (BWG Supplier Code of 
Conduct) ที่สอดคล้องกับจรรยำบรรณธุรกิจ ภำยใต้ข้อก ำหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมำย และหลักปฏิบัติสำกลที่
เกี่ยวข้องทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษัทฯ ได้ชี้แจงรำยละเอียดในจรรยำบรรณธุรกิจ
ส ำหรับคู่ค้ำ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
 1. จริยธรรมทำงธรุกิจ 
 2. สทิธิมนุษยชน 
 3. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
 4. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
  5. ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

 ใส่ใจดูแลสิง่แวดล้อม 

  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อมและจัดให้เป็นประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนซึ่ง มีผล
อย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจตลอดห่วง
โซ่อุปทำน รวมไปถึงกำรก ำกับดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ ได้แก่ มลพิษทำงอำกำศ และ มลพิษทำงน้ ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำร
บริหำรจัดกำรมลพิษที่อำจจะเกิดขึ้นโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยที่ก ำหนดภำยใต้กฎหมำยสิ่งแวดล้อม กฎหมำยเกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม 
มำตรกำรที่ก ำหนดเอำไว้ในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด
ท ำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีควำมม่ันใจในกำรท ำงำนของบริษัทฯ มำกยิ่งขึ้น 
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ในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรโดยค ำนึงควำมรับผิดชอบ 3 ด้ำนหลัก คือ ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) ด้ำนสังคม (Social) และด้ำนบรรษัทภิบำล (Governance) หรือ ESG ในกำรขับเคลื่อนองค์กร
ภำยใต้กลยุทธ์เพื่อนแท้สู่ควำมยั่งยืน (Partner forLife) เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงโปร่งใส โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกัน ควบคู่กับกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและควำมสุขของชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

 
ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรเผยแพร่กระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำม 

 “นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม” ที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบำล ใน 
“รำยงำนควำมยั่งยืน Sustainability Report ปี 2563” ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.bwg.co.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bwg.co.th/
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1. กำรควบคุมภำยใน 

สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีสำมำรถป้องกัน และลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นต่อองค์กร

ได้เป็นอย่ำงดี  บริษัทฯ ได้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นแนวทำงหนึ่งในกำร
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกจำกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption)  หรือ (CAC) เพื่อแสดง
ควำมมุ่งม่ันในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้สอบทำน ติดตำมประเมินผล 
อย่ำงสม่ ำเสมอ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทรำบเป็นประจ ำ  

ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยบริหำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วมีควำมเห็นตรงกันว่ำ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอในกำร
ดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้ควำมส ำคัญต่อกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยให้สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่ำงเพียงพอแล้ว 
ส ำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมกำรบริษัท เห็นว่ำ บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 
ตลอดจนในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ไม่เคยได้รับรำยงำนว่ำมีข้อบกพร่อง  ที่เป็น
สำระส ำคัญจำกผู้สอบบัญชีและฝ่ำยตรวจสอบภำยในแต่อย่ำงใด  

นอกจำกนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นำยจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ทะเบียน 5113 ซึ่ง
เป็นผู้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 
มิได้แสดงควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ในรำยงำนกำรสอบ
บัญชีดังกล่ำวแต่ประกำรใด  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญใน  5  องค์ประกอบหลักส ำหรับกำรควบคุมภำยใน ดังต่อไปนี้ 

1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่ดี และเอื้ออ ำนวยต่อกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
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 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
ของฝ่ำยบริหำรและพนักงำน และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยค ำนึงถึง
ควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำตลอดจนผู้ร่วมลงทุน เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยำว 

 บริษัทฯ จัดโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมเหมำะสม สำมำรถอ ำนวยให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรมอบอ ำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด ( Key Performance Indicator : KPI ) 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยรวมทั้งมีกำร
ทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปี ให้พนักงำนทรำบถึงบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน  
 

 กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรให้สินบน 
และกำรคอร์รัปชั่นเป็นลำยลักษณ์อักษรส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ที่คลอบคลุมถึงบทลงโทษ ช่องทำงรับข้อร้องเรียน และกำรคุ้มครองต่อผู้แจ้งเบำะแส  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งหวังว่ำพนักงำนทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแล  
หรือร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม อันจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

 ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึง ขั้นตอนกำร
วำงแผนและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนในภำพรวมของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว พร้อมทั้งทบทวนอัตรำก ำลัง 
พนักงำน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ 
 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯได้รับรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจกับรำงวัล “Sustainability Disclosure Award” 
ประจ ำปี 2563  ในฐำนะองค์กรตัวอย่ำงที่มีกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนที่ครบถ้วน น่ำเชื่อถือ และมีกำรสื่อสำร
ต่อสำธำรณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส รวมถึงบริษัทได้เข้ำร่วมและได้รับรำงวัลคุณภำพ “CSR-DIW Continuous 
Award 2020” ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำง
ยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดย กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรมอันเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรส่งเสริมศักยภำพธุรกิจ
ให้มีควำมเข้มแข็ง สร้ำงควำมเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวแก่ผู้ลงทุน น ำไปสู่กำรยกระดับพัฒนำคุณภำพ
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืนมั่นคง 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกำรน ำพำองค์กรสู่เป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพื่อก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีแนวทำงบริหำรจัดกำร ดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยง และประเมินควำมเสี่ยงภำพรวมของบริษัท โดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ด้ำน "ESG" (สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบำล (Governance)) ที่เป็นพื้นฐำนส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงโอกำสและผลกระทบ ตลอดจนก ำหนด
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มำตรกำรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมไปถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประเมินควำมเสี่ยงว่ำเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้ำ  
ถึงสัญญำณ ที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยง  ทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกองค์กร รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้มีกำรก ำหนด
มำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ และให้มีกำรทบทวนมำตรกำร
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ในขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงำนที่อยู่ในระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรนั้น บริษัทฯ ได้จัดท ำระเบียบกำร
ก ำหนดบริบทองค์กรและประเมินควำมเสี่ยงธุรกิจเพื่อก ำหนดวิธี/แนวทำงในกำรก ำหนดบริบทขององค์กรผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสียและกำรประเมินควำมเสี่ยงธุรกิจและน ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงธุรกิจที่ได้มำพิจำรณำก ำหนดมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงในแต่ระดับและน ำไปสู่กำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพขององค์กร 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดกิจกำรควบคุม ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้  

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
โดยบริษัทฯ มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่และอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน มีกำรควบคุมดูแลกำร
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ปฏิบัติงำน และผู้ ติดตำมควบคุมและประเมินผล
ออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้
ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

 บริษัทฯ มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ
และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก  

 บริษัทฯ จัดท ำระเบียบ นโยบำย ข้อก ำหนด คู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละระดับ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียน นโยบำย ข้อก ำหนด และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)   

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในคุณภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลซึ่งเป็นส่วนส ำคัญ 
ที่สนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีแนวทำงให้กำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล ดังนี้ 

 บริษัทฯ ก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล แนวทำงกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญและเอกสำรควบคุม 
รวมถึงข้อมูลประกอบกำรปฏิบัติงำนทั้งจำกภำยในและภำยนอก เพื่อควำมครบถ้วน ถูกต้ อง เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนและทันต่อกำรใช้งำนอย่ำงรวดเร็ว 
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 บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเพื่อให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ให้
ควำมส ำคัญต่อควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และควำมทันเวลำของข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะข้อมูลที่มีสำระส ำคัญ 
เพื่อให้กำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และทันท่วงที โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กรเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ได้ให้มีกำรบันทึกข้อมูลทำงด้ำนบัญชี
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกข้อมูลทำงบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอและในด้ำนของสำรสนเทศ
ที่จัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  ด ำเนินกำรจัดส่งเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมเพื่อให้มีข้อมูล
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ 

5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งก ำหนด
แนวทำงพัฒนำปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภำพเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรสำมำรถ 
ติดตำมข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและทันท่วงที พร้อมกับสำมำรถทบทวนประเมินผล แนะน ำและปรับปรุงเกี่ยวกับแผนกำร
ด ำเนินธุรกิจได้ ควบคู่ไปกับฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่ อเนื่องตลอดทั้งปี  
ซึ่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอตำมแผนงำนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปี และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำไม่พบว่ำมีข้อบกพร่อง  
ที่เป็นสำระส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในแต่ประกำรใดซึ่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้
ว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ภำยใต้แนวทำงที่ก ำหนด และกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 
นำงสำวศิริพร เสือสกุล ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนำยน 2551  
ที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนตรวจสอบภำยใน และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้ ำที่เป็น
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบทุกหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมำยมำจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกไตรมำส และมีบทบำทในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ ให้ข้อเสนอแนะหรือค ำแนะน ำ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนตรวจสอบภำยในให้มีคุณภำพ และสนับสนุนให้พนักงำน
ตรวจสอบภำยในมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015  ,มำตรฐำนกำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ISO 45001:2018 
จำกสถำบันรับรองระบบ Intertek ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภำยในเช่นเดียวกัน ที่มีทีมงำน Internal Audit 
ควบคุมและบริหำรโดย QMR ที่แต่งตั้งจำกกรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งนี้  Auditor ดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรอบรมระบบ IA  
เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยต่ำงๆ หำกผลกำรตรวจออกมำพบปัญหำหรือไม่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
หน่วยงำนนั้นจะได้รับกำรร้องขอให้แก้ไข CAR (Corrective Action Request) และถูกตรวจสอบซ้ ำในเรื่องดังกล่ำว 
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ถี่ขึ้น แล้วน ำเข้ำที่ประชุม Management Reviewed ที่กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประธำนที่ประชุม มีกำรบันทึกและติดตำม
ผลอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงทุกๆ 6 เดือนหน่วยงำนภำยนอกที่ให้กำรรับรองระบบ SGS และ Intertek เข้ำตรวจติดตำม 
เพื่อยืนยันว่ำทุกหน่วยงำนที่อยู่ในระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรยังคงปฏิบัติตำมระบบที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิผลจริง 

 

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภำวะควำมไม่แน่นอนทั้ งจำกปัจจัยภำยใน  
และภำยนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ทั้งที่เป็นควำมเสี่ยงและโอกำส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดย
ควำมเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกำสจะเป็นตัวสร้ำงมูลค่ำต่อองค์กร ดังนั้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
จึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษำ และส่งเสริมให้องค์กรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
องค์กร นอกจำกนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยมุ่งเน้นให้   
ทุกกระบวนกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส  มีประสิทธิภำพ ส่งผลดีต่อภำพลักษณ์ และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  

บริษัทให้ควำมส ำคัญเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มำเป็นเครื่องมือในกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ บริษัทจะสำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลให้กับบริษัท  

บริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้ขั้นตอน
และวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีระบบและด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  โดยมีขั้นตอน
ส ำคัญของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังภำพ 
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้น ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 & ISO 14001: 

2015 ซึ่งก ำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำปรับใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร  
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 
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1. ลักษณะควำมสัมพันธ ์
 บริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งต่ำงๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกำรท ำ
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถึงกำรท ำรำยกำรกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหำร ซึ่งสำมำรถสรุปลักษณะควำมสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 

บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
บริษัท อัคคีปรำกำร จ ำกัด (มหำชน) 
(“AKP”) 

 จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่  25  มกราคม 2551 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
มีทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 202 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเผา
ท าลายและปรับปรุงคุณภาพของเสีย สิ่งปฏิกูล และวัสดุไม่ได้ใช้แล้วซึ่งเป็น
เตาเผาของกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดย BWG เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
AKP ในสดัส่วนร้อยละ 51.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว มีกรรมการ
ร่วมกนั 2 ทา่น คือ นายสวุฒัน์  เหลอืงวิริยะ และนายสทุศัน์  บณุยอดุมศาสตร์  
 

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร ์จ ำกัด 
(“BWC”) 

จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2545 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 200 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
เก่ียวกบัการก าจดักากอตุสาหกรรมโดย BWG  ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.94 
ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว มีกรรมการ ร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสุวัฒน์   
เหลอืงวิริยะ และนายสทุศัน์  บณุยอดุมศาสตร์ 
 

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกัด 
(มหำชน)  (“ETC”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 1,120 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  โดย BWG ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 
43.93 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว มีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน คือ นำย
สุวัฒน์  เหลืองวิริยะ และนำยสุทัศน์  บุณยอุดมศำสตร์ 
 

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรำนสปอร์ต
จ ำกัด  (“BWT”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 150 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำร
ขนส่งสิ่งปฏิกูล ด้วยรถขนส่งและภำชนะที่ได้มำตรฐำนและเป็นนำยหน้ำ
จัดกำรขนส่ง โดย BWG ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ของทุนจด
ทะ เบี ยนที่ ช ำ ระแล้ วมี กร รมกำรร่ วมกั น  2 ท่ ำน  คื อ  นำยสุ วัฒน์                
เหลืองวิริยะ และนำยสุทัศน์  บุณยอุดมศำสตร์  
 

 
 

12.  รำยกำรระหว่ำงกัน 
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บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ ์
บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 
(“Be Green”) 
 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีทุนจด
ทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจในกำรพัฒนำ และจัดสรรที่ดิน
,ชื้อ-ขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจกำรในโรงงำนอุตสำหกรรม   พำณิชยกรรม  
ในรูปแบบกำรนิคมอุตสำหกรรม และในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  โดย  BWG 
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 91.00  ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว มีกรรมกำรร่วมกัน 
2 ท่ำน  คือนำยสุวัฒน์  เหลืองวิริยะ และนำยสุทัศน์  
บุณยอุดมศำสตร์ 

บริษัท เบตเตอร์ มี จ ำกัด  
(“BME”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีทุน
จดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 12.25 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรเป็นนำยหน้ำ
และหรือตัวแทนในกำรให้บริกำรรับก ำจัดกำกอุตสำหกรรมอันตรำยและหรือไม่
อันตรำย   โดย BWG  ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 99.68 ของทุนจดทะเบียน              
ที่ช ำระแล้วมีกรรมกำรร่วมกัน 2 ท่ำน  คือนำยสุวัฒน์  เหลืองวิริยะ  และนำยสุทัศน์                  
บุณยอุดมศำสตร์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 
บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้ำส์ จ ำกัด 
(“RH”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่  26 มิถุนำยน 2557 และ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 
มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 200 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ เก่ียวกับกำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่ของวัสดุเหลือใช้ของเสีย สิ่งปฏิกูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะอุตสำหกรรม   โดย ETC  ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 95 ของทุน
จดทะเบียนที่ช ำระแล้ว  

บริษัท ลิงค์ 88 พำวเวอร์ จ ำกัด 
(“L88”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีทุน               
จดทะเบียนที่ เ รียกช ำระแล้ว 200 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ โรงงำนผลิต
กระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนไฟฟ้ำ โดย ETC ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.88 ของทุน
จดทะเบียนที่ช ำระแล้ว  

บริษัท เอวำ แกรนด์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 
(“AVA”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่  17 สิงหำคม 2559 และ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 
มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 125 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ โดย ETC ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว  

บริษัท สิริลำภำ พำวเวอร์ จ ำกัด 
(“SIRI”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่  17 สิงหำคม 2559 และ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 
มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 12.5 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ โดย ETC  ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว  

บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์              
คอนสตรัคชั่น จ ำกัด  (“EEC”) 

จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อวันที่  11 เมษำยน 2560 และ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 
มีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว 10 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำร
ออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ              
แบบครบวงจร  โดย ETC ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน  ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน                
ที่ช ำระแล้ว  
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2. ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนัอันเนื่องมาจากการด าเนินธุรกจิกับบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคา่ของการท ารายการระหวา่งกัน โดยแบ่ง ตามประเภทได้ดังนี ้

 

ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

1. 

 

 

บริษัท อัคคีปราการ 
จ ากดั (มหาชน)  
(“AKP”) 

รายได้จากการก าจัด    
กากอตุสาหกรรม 
 

10.30 26.72 16.07 บริษัท BWG มีรายได้จากการให้บริการฝังกลบ
สิ่งปฏิกูลจาก AKP โดยสิ่งปฏิกูลดังกล่าว 
ได้แก่ เถ้าหนัก (Bottom Ash) ที่เกิดจาก
กระบวนการเผาท าลาย ซึ่งจะต้องน าไปฝัง
กลบยังหลุม ฝังกลบอย่างปลอดภัยตาม
กฎหมาย 

รายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติ
ของธุรกิจ โดยมีการระบนุโยบายราคาตลาด 
 

  รายได้จากการขาย 
 

- 0.06 0.05 บริษัท BWG มีรายได้จากการขายเชือ้เพลิง 
SRF (สิง่ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็น
อนัตราย)ให้กับบริษัท AKP เพื่อน ามาใช้เป็น
เชือ้เพลิงทดแทนร่วมกับการใช้ก๊าชธรรมชาติ
ในการเผา และค่าใช้จ่ายจากการส่งตัวอย่าง
กากอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์ที่บริษัท BWG 
และคา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

รายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติ
ของธุรกิจโดยมีการระบนุโยบายราคาตามที่ระบุ
ไว้ในสญัญา 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

ลกูหนีก้ารค้า 
 

2.52 4.28 5.12 เป็นรายการทางการค้าที่เกิดจากรายได้จาก
การให้ขาย/บริการข้างต้น และบริษัทให้เครดิต
เทอมแก่ AKP ในการช าระเงินภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีที่ลงในใบวางบิล  
 

รายการดงักล่าวเป็นรายการค้าและเง่ือนไขการ
ช าระเงินตามปกติที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลกูค้า
ทัว่ไป 

  ต้นทุนค่าบริการก าจัด   
กากอตุสาหกรรม 
 

11.17 60.45 52.25 บริษัท BWG มีสิ่งปฏิกูลที่ไม่สามารถก าจัดได้
เอง ตามประกาศที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ระบุ ซึ่งบริษัทจ าเป็นที่จะต้องส่งสิ่งปฏิกูล
ดงักล่าวให้แก่ AKP เพื่อด าเนินการการเผา
ท าลายตามกฎหมาย 
 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากกระบวนการดงักลา่ว จึง
ถือเป็นต้นทนุการด าเนินงานของอตุสาหกรรมใน
ลกัษณะที่เป็นปกติ 

  ต้นทนุคา่ขนสง่จากการ
ขนกากอตุสาหกรรม 

9.72 11.80 12.59 บริษัทได้มีการวา่จ้างขนกากอตุสาหกรรม โดย 
AKP มีมาตรฐานและใบอนุญาตขนถ่ายสิ่ง
ปฏิกลูตรงตามความต้องการของบริษัท  
 

รายการดงักล่าวเป็นค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม 
ซึ่งอัตราค่าขนส่งเป็นไปตามลักษณะการค้าที่
เป็นปกติของธุรกิจ  

  ค่ า ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น
การตลาด 

0.93 - - บริษัท มีคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการท าข้อตกลงกบั
บริษัท AKP เ ก่ียวกับการให้บริการด้าน
การตลาด 

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เ กิดจากการ
ด า เ นิ นการ ด้ านกา รตลาด  ซึ่ ง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยนโยบายราคาตามที่
ระบไุว้ในสญัญา   
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

  เจ้าหนีก้ารค้า 

 

6.51 14.05 20.79 เ ป็นหนี ส้ิ นทางการ ค้ าที่ เ กิ ด จาก ต้นทุน
ค่าบริการก าจัดและขนส่งกากอุตสาหกรรม
ข้างต้น  
 

ร า ยก า รดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ร า ยก า ร ค้ า ปกติ ที่
สมเหตสุมผลและเป็นเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

  เงินปันผลรับ 6.62 14.89 14.48 มติที่ ป ระชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น  AKP อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิในสว่นที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล  
 

รายการดงักลา่วเป็นไปตามสทิธิการได้รับเงินปัน
ผล 
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ล ำดับ บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 
ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

2. บริษัท เอิร์ธ เท็ค 
เอนไวรอนเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน)  
(“ETC”) 

รายได้จากการก าจดั   
กากอตุสาหกรรม 

3.56 3.85 3.47 บริษัทมีรายได้จากการบริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม โดย ETC จะส่งสิ่งปฏิกูลที่
เกิดขึน้หลงัจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งจะต้องน าไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่าง
ปลอดภยัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ปรับเสถียร  ตามกฎหมาย 

รายการดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจ โดยมีการระบนุโยบายราคาตลาด 

รายได้จากการขาย 18.24 15.53 23.55 บริษัท BWG มีรายได้จากการขายเชือ้เพลิง 
SRF (สิง่ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็น
อนัตราย)ให้กับบริษัท ETC เพื่อน ามาใช้เป็น
เชือ้เพลงิส าหรับผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า 

รายการดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจโดยมีการระบุนโยบายราคาตามที่ระบุไว้ใน
สญัญา 

ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีอ้ื่น 

 

9.04 

2.03 
 

5.33 

- 
 

13.88 

- 

 

เป็นรายการทางการค้าที่เกิดจากรายได้จาก
การให้ขาย/บริการข้างต้น และบริษัท BWG ให้
เครดิตเทอมในการช าระเงินภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีที่ลงในใบวางบิล 

 

รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าและเง่ือนไขการ
ช าระเงินตามปกติที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้า
ทัว่ไป 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

  ลกูหนีอ้ื่น - - 40.00 บริษัท ETC ได้ท าสญัญาว่าจ้างบริษัท BWG 
ส าหรับงานก่อสร้างแบบ Turnkey ของ
โรงไฟฟ้าขนาด 9.4 เมกะวตัต์ (โรงไฟฟ้า 1) ใน
จงัหวดัสระบรีุ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจโดยมีการระบุนโยบายราคาตามที่ระบุไว้ใน
สญัญา 

เงินค า้ประกนัผลงาน - - 57.50 บริษัท BWG (ผู้ถูกจ้าง) ได้มีการท าสญัญา
รับจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากบริษัท ETC 
(ผู้วา่จ้าง) ซึง่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจโดยมีการระบุนโยบายราคาตามที่ระบุไว้ใน
สญัญา 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

การใช้วงเงินสินเช่ือและ
การค า้ประกันเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินให้แก่บริษัท 

- - - สัญญากู้ ยืมสถาบันการเงินของบริษัท ETC 
โดยมีวงเงินตามสัญญา จ านวนรวม 1,155 
ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินกิจการ
โรงไฟฟ้า และสญัญาเงินกู้ดงักลา่วมีเง่ือนไขให้
บริษัท BWG เป็นผู้ค า้ประกนั ซึ่งบริษัท BWG 
ไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัดงักลา่ว 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินของสถาบัน
การ เ งินซึ่ งการค า้ประกันดังกล่าวก่ อใ ห้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มี
นโยบายใ ห้การสนับสนุนการกู้ ยื ม โดยไม่คิ ด
ค่าธรรมเนียมค า้ประกันเงินกู้ ยืมในปัจจุบันและ
อนาคต จนกว่าสถาบันการเงินจะปลดภาระค า้
ประกนัหนีโ้ครงการดงักลา่วให้กบั BWG หรือจนกว่า
บริษัท ETC ได้ช าระคืนภาระหนีด้งักลา่วทัง้หมดทัง้นี ้
บริษัท ETC ได้ด าเนินการเจรจากับเจ้าหนีส้ถาบนั
ทางการเงิน เพื่อขอปลดภาระค า้ประกันของ BWG 
ภายหลงัจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ  ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ
ปลดภาระค า้ประกนัดงักลา่ว 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

3. บริษัท เอวา แกรนด์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
(“AVA”) 

รายได้จากการก าจดั   
กากอตุสาหกรรม 

5.65 - - บริษัท มีรายได้จากการบริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม โดย AVA จะส่งสิ่งปฏิกูลที่
เกิดขึน้หลงัจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งจะต้องน าไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่าง
ปลอดภยัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ปรับเสถียร  ตามกฎหมาย 

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจ โดยมีการระบนุโยบายราคาตลาด 

  รายได้จากการขาย 
 

16.20 

 

- - บริษัท BWG มีรายได้จากการขายเชือ้เพลิง 
SRF (สิง่ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็น
อนัตราย) ให้กบับริษัท AVA เพื่อน ามาใช้เป็น
เชือ้เพลงิส าหรับผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า 

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจโดยมีการระบุนโยบายราคาตามที่ระบุไว้ใน
สญัญา 

ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีอ้ื่น 

7.59 

2.01 

- 

- 

- 

- 

เป็นรายการทางการค้าที่เกิดจากรายได้จาก
การให้ขาย/บริการข้างต้น และบริษัท BWG ให้
เครดิตเทอมในการช าระเงินภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีที่ลงในใบวางบิล 

รายการดงักลา่วเป็นรายการค้าและเง่ือนไขการช าระ
เงินตามปกติที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลกูค้าทัว่ไป 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

รายได้ดอกเบีย้รับ - - 0.33 บริษัท BWG (ผู้ ให้กู้ ) ให้ บริษัท AVA (ผู้กู้ ) 
กู้ ยืมเงิน จ านวน 26 ล้านบาท โดยท าสญัญา
กู้ ยืมเงินทั่วไป ยินยอมช าระดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ  6 ตอ่ปี   

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งกนัโดยมีการท า
สญัญา กู้ ยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบีย้ชัดเจน และมี
การลงนาม ครบถ้วน                                                                                                         

  การใช้วงเงินสินเช่ือและ
การค า้ประกันเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินให้แก่บริษัท 

- - - สัญญากู้ ยืมสถาบันการเงินของบริษัท AVA 
โดยมีวงเงินตามสญัญา จ านวนเงิน 830 ล้าน
บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
และสญัญาเงินกู้ ดังกล่าว มีเง่ือนไขให้บริษัท 
BWG เป็นผู้ค า้ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไม่คิด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัดงักลา่ว 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของการกู้ยืมเงินสถาบนัการเงิน 
ซึ่งการค า้ประกนัดงักลา่วก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
บริษัท รวมถึงบริษัท BWG มีนโยบาย ให้การ
สนบัสนนุการกู้ยืมโดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมค า้ประกนั
เงินกู้ ยืมในปัจจุบันและอนาคต จนกว่าสถาบัน
การเงินจะปลดภาระค า้ประกนัหนีโ้ครงการดงักลา่ว
ให้กับ BWG หรือจนกว่าบริษัท AVA ได้ช าระคืน
ภาระหนีด้ังกล่าวทัง้หมดทัง้นี  ้บริษัท AVA ได้
ด าเนินการเจรจากับเจ้าหนีส้ถาบันทางการเงิน  
เพื่อขอปลดภาระค า้ประกนัของ BWG ภายหลงัจาก
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ซึ่งใน
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินการปลดภาระ
ค า้ประกนัดงักลา่ว 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

4. บริษัท รีคฟัเวอร่ี เฮ้าส์ 
จ ากดั  (“RH”) 

รายได้จากการก าจัด   
กากอตุสาหกรรม 

7.10 0.98 - บริษัทมีรายได้จากการบริการก าจัดกาก
อตุสาหกรรม โดย RH จะสง่สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึน้
หลังจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่ง
จะต้องน าไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบอย่าง
ปลอดภยัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ปรับเสถียร  ตามกฎหมาย 

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจ โดยมีการระบนุโยบายราคาตลาด 

ราย ไ ด้จ ากกา รขาย 
 

6.91 

 

2.86 

 

- 

 

บริษัท BWG มีรายได้จากการขายเชือ้เพลิง 
SRF (สิง่ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็น
อนัตราย) ให้กับบริษัท RH เพื่อน ามาใช้เป็น
เชือ้เพลงิส าหรับผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า 

รายการดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นไปตามลกัษณะการค้าที่เป็นปกติของ
ธุรกิจโดยมีการระบุนโยบายราคาตามที่ระบุไว้ใน
สญัญา 

  รายได้ดอกเบีย้รับ - - 0.64 บริษัท BWG (ผู้ ให้กู้ ) ให้ บริษัท RH (ผู้ กู้ )                      
กู้ ยืมเงิน จ านวน 75 ล้านบาท โดยท าสญัญา
กู้ ยืมเงินทั่วไป ยินยอมช าระดอกเบีย้ในอตัรา 
ร้อยละ 6 ตอ่ปี   

รายการดงักลา่วเป็นรายการระหวา่งกนัโดยมีการท า
สญัญา กู้ ยืมเงิน ระบุอัตราดอกเบีย้ชัดเจน และมี
การลงนาม ครบถ้วน                       

                                                                                   

  ลกูหนีก้ารค้า 

ลกูหนีอ้ื่น 

7.73 

2.28 

4.11 

- 

- 

- 

เป็นรายการทางการค้าที่เกิดจากรายได้จาก
การให้ขาย/บริการข้างต้น และบริษัท BWG ให้
เครดิตเทอมในการช าระเงินภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีที่ลงในใบวางบิล 

รายการดงักลา่วเป็นรายการค้าและเง่ือนไขการช าระ
เงินตามปกติที่บริษัทเสนอขายให้แก่ลกูค้าทัว่ไป 
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  ซือ้ที่ดิน - - 83.37 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการซือ้ที่ดินของบริษัท
ยอ่ยทางอ้อมในราคาทนุซึ่งเป็นราคาใกล้เคียง
กับราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ  เพื่อใช้
ส าห รับพัฒนา เ ป็นโครงการศูนย์บริหาร
พลงังานทดแทนในอนาคต  

รายการนีส้มเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท  มีความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของบริษัท 

 

  การใช้วงเงินสนิเช่ือและ
การค า้ประกนัเงินกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบนั
การเงินให้แก่บริษัท 

- - - สญัญากู้ยืมสถาบนัการเงินของบริษัท RH โดย
มีวงเงินตามสญัญา จ านวนเงิน 1,469 ล้าน
บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า 
และสัญญาเงินกู้ ดังกล่าวมีเง่ือนไขให้บริษัท 
BWG เป็นผู้ค า้ประกัน ซึ่งบริษัท BWG ไม่คิด
คา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัดงักลา่ว 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินของสถาบัน
การเ งิน ซึ่ งการค า้ประกันดังกล่ าวก่อใ ห้ เ กิด
ผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มี
นโยบาย ใ ห้การสนับสนุนการกู้ ยืมโดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมค า้ประกันเงินกู้ ยืมในปัจจุบันและ
อนาคต จนกว่าสถาบันการเงินจะปลดภาระค า้
ประกนัหนีโ้ครงการดงักลา่วให้กบั BWG หรือจนกว่า
บริษัท RH ได้ช าระคืนภาระหนีด้งักลา่วทัง้หมดทัง้นี ้
บริษัท RH ได้ด าเนินการเจรจากบัเจ้าหนีส้ถาบนัทาง
การเงิน เพื่อขอปลดภาระค า้ประกันของ BWG 
ภายหลงัจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ  ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ
ปลดภาระค า้ประกนัดงักลา่ว 
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

5. บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย 
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั   (“EEC”) 

รายได้จากการก าจัด
กากอตุสาหกรรม 

1.78 1.05 - บริษัท BWG มีรายได้จากการก าจัดกาก
อตุสาหกรรม (ขีเ้ถ้าและของเสียอื่น) จาก EEC 
เพื่อด าเนินการฝังกลบตามกฎหมาย ซึ่ง EEC 
เป็นผู้ รับเหมาตามเง่ือนไขสญัญาว่าจ้างงาน
ก่อสร้าง  ทดลอง และทดสอบระบบของ
โรงไฟฟ้า RH และ AVA  

รายการดังกล่าว เป็นการให้บริการก าจัดกาก
อตุสาหกรรมเกิดขึน้ในลกัษณะที่เป็นปกติ ซึ่งบริษัท
ได้ก าหนดนโยบายราคาให้เป็นไปตามราคาปกติทาง
ธุรกิจ 

 

รายได้จากการขาย 2.98 1.23 - บริษัท BWG มีรายได้จากการขายเชือ้เพลิง 
SRF (สิง่ปฏิกูลหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็น
อันตราย) จากบริษัท EEC ซึ่ง EEC เป็น
ผู้ รับ เหมาตามเ ง่ือนไขในสัญญาว่า จ้ าง 
ก่อสร้าง  ทดลอง และทดสอบระบบของ
โรงไฟฟ้า ให้กบับริษัท RH กบั AVA 

รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าปกติ โดยบริษัท
ก าหนดนโยบายราคาตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

  ลกูหนีก้ารค้า - 2.36 - เป็นรายการทางการค้าที่เกิดจากรายได้จาก
การให้ขาย/บริการข้างต้น  และทางบริษัท 
BWG ให้เครดิตเทอมในการช าระเงินภายใน 
30 วนั นบัจากวนัท่ีที่ลงในใบวางบิล 

รายการดังกล่าวเป็นเป็นรายการทางการค้า ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยเง่ือนไขการ
ช าระเงินตามที่ระบไุว้ในสญัญา   
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ล ำดับ 
บุคคลที่อำจ 

มีควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
ค ำอธิบำยรำยกำรระหว่ำงกนั 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลและ    
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561   

  การใช้วงเงินสินเช่ือและ
การค า้ประกันเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบัน
การเงินให้แก่บริษัท 

- - - สัญญากู้ ยืมธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของ 
บริษัท EEC โดยมีวงเงิน O/D,L/C,L/G  ตาม
สญัญา จ านวนเงินรวม 346 ล้านบาท เพื่อใช้
ส าหรับค า้ประกันงานก่อสร้าง และสัญญา
เงินกู้ดงักล่าวมีเง่ือนไขให้บริษัท BWG เป็นผู้
ค า้ประกนั ซึง่บริษัท BWG ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม
การค า้ประกนัดงักลา่ว 

รายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินของธนาคาร
พาณิชย์  ซึ่ งการค า้ประกันดังกล่าวก่อใ ห้ เ กิด
ผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงบริษัท BWG มี
นโยบาย ใ ห้การสนับสนุนการกู้ ยืมโดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียม ค า้ประกันเงินกู้ ยืมในปัจจุบันและ
อนาคต จนกว่าสถาบันการเงินจะปลดภาระค า้
ประกนัหนีโ้ครงการดงักลา่วให้กบั BWG หรือจนกว่า
บริษัท EEC ได้ช าระคืนภาระหนีด้งักล่าวทัง้หมด
ทัง้นี ้บริษัท EEC ได้ด าเนินการเจรจากับเจ้าหนี ้
สถาบนัทางการเงิน เพื่อขอปลดภาระค า้ประกนัของ 
BWG ภายหลงัจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างขัน้ตอนการ
ด าเนินการปลดภาระค า้ประกนัดงักลา่ว 
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3. ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันที่ เกิดขึ้นมีควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมกันพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น  
โดยพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของอัตรำที่คิดระหว่ำงกัน พร้อมทั้งเปิดเผย
ประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งภำยใต้
ประกำศและข้อบังคับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
4. มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

 กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำน
รำคำของรำยกำรนั้นๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมี
กำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทั้งจะมีกำรเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 
5. นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น กรรมกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้น และ
กรรมกำรจะต้องไม่อนุมัติรำยกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนในรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งดังกล่ำว และ
จะต้องเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจำรณำ ซึ่งบริษัทฯและ/หรือบริษัท
ย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชี เรื่องกำร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ใน
กรณีที่เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นปกติ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติให้
เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ดังกล่ำวในอนำคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยในกำรให้เงินกู้ยืมหรือเงินทดรองจ่ำยแก่บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ยกเว้นแต่เป็นไปตำมระเบียบ 
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ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับกำรให้สวัสดิกำรพนักงำนหรือตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติในกำรบริหำรงำน  
หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นอยู่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อันอำจท ำให้บริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อยพิจำรณำกำรให้เงินกู้ยืมหรือเงินทดรองจ่ำย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่
เกี่ยวข้องของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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แนวคิดและวัตถุประสงค ์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชน  
เป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหารจัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
กับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องด าเนินการ ให้มั่นใจว่า 
บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
กฎหมาย ข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกั นทรัพย์ สิน จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานท่ีถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of  
the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น 
รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม 
แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

กำรน ำไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท  
อย่างมีนัยส าคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาด
การควบคุมภายในที่ เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้ น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  
บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  

 
 
 

                                         
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล 
(Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  
(American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก 

 

 

 
 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงานท่ี
เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

      1 . 2 .4  มี ก า ร ส่ื อ ส า ร ข้ อ ก า หนดและบทลง โ ทษ ข้ าง ต้ น ให้ ผู้ บ ริ ห า ร และพนั ก ง าน  
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและ
บทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 
 

 

 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร 

 
 

 
 

 

 

 

                                         
2 บรษิัทควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริษัท 
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2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล (Oversight) และ    

พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

 
 

 

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

 
 

 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆได้ 

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกร รมก ารก ากั บ ดู แลการ พัฒนาและปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง การ ควบคุ มภ าย ใน      
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคุม ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
 

 

 
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรส่ังกำรและควำม

รับผิดชอบท่ีเหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็น
ต้น   

 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

 

 

 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  
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4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งม่ันในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan)ที่ส าคัญ   
 

5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิง บั งคับให้ บุคลากร  

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ 

ในกรณีที่จ าเป็น 

 

 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

 

 

 

5.3   คณะกรรมการและ ผู้บริหารประ เมินแรงจู งใจและการให้ ราง วัลอย่ างต่อ เนื่ อ ง  

โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

 

 

 

5.4  คณะกรรมการและผู้บริหารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไป  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียง
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 

 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ  เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 ร ายงานทางการ เ งิ นขอ งบริ ษัทสะท้ อนถึ ง กิ จ ก ร รมการด า เนิ น ง านขอ งบริ ษั ท  
อย่างแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง อนุ มัติและส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร 

 

 

 

 
7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำง

ครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

 

 

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

 

 

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์          

 ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท า

รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมูลใน

รายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็น
ต้น 

 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

 

 

 

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้   
 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว 
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กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ              
ท่ียอมรับได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น  

 

 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ  ข้ันตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ข้ันตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้   

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้ม่ันใจแล้วว่า มีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual  
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

 

 

 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       
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11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 

กำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดส่ิงที่คำดหวังและข้ันตอนกำร

ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยท่ีก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติท่ีก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรื
อน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

 

 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length 

basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

 

 

 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร

ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้
ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

 

 

 

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

 

 

 

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

 

 

 

13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพ่ือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น 
การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

 

 

 

 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

             13.6.1    มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

            13.6.2    กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน)                                                                       เอกสำรแนบ 5 
 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                              -180- 
 

 
14. องค์กร ส่ือสำร ข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่ งรวมถึ งวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อ  

กำรควบคุมภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารที่
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน  

 

 

 

14.2 บริ ษัท มีการรายงานข้อ มูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่ า เสมอ และ              
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูล
อื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ ตรวจสอบ
ภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  
เป็นต้น    

 

 

 

 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 
ได้อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

15. องค์กรได้ส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อย่างปลอดภัย 
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนิน
ไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ   และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 

 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่ มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  
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17. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ 

ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายที่ ก าหนดไว้อย่างมี
นัยส าคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติ
อื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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