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THAILAND’S LEADER IN 
BUSINESS DECISION 
MAKING SOLUTIONS 
ผู้้�นำำ�ด้��นำโซลู้ชัันำเพื่่�อก�รตััด้สิินำใจอันำด้ับหนำ่�งของไทย
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INNOVATION IS
THE HEART OF BOL’S 
BUSINESS STRATEGY
นำวััตักรรมคืือหัวัใจสิำ�คืัญของเร�

WE CAPTURE THE 
POWER OF 
DATA
TO OFFER THE 
FUTURE OF BUSINESS 
DECISION MAKING
เร�พื่ร�อมพื่�คืุณเข��สิ้�อนำ�คืคืตั 
แห�งก�รตััด้สิินำใจท�งธุุรกิจ
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VISION / วิิสัยทััศน์์
TO BECOME THE LEADING PROVIDER OF BUSINESS INFORMATION 

IN THE ASEAN REGION
เป็็น์ผู้้�น์ำาด้�าน์โซลู้ชััน์เพื่่�อการตััด้สิน์ใจทัางธุุรกิจอย่างครบัวิงจรใน์ภู้มิิภูาคอาเซียน์

MISSION / พื่ัน์ธุกิจ 
TO DELIVER COMPLETE AND ACCURATE BUSINESS INFORMATION
เป็็น์ผู้้� ให้�บัริการข้�อมิ้ลูธุุรกิจทัี�มิีควิามิถู้กตั�องแลูะครบัถู�วิน์เพื่่�อใชั�ใน์การตััด้สิน์ใจ

TO DELIVER VALUE ADDED PRODUCT AND SERVICE
เป็็น์องค์กรทัี�มิุ่งเน์�น์การสร�างมิ้ลูค่าเพื่่�มิให้�กับัสิน์ค�าแลูะบัริการ

TO ACHIEVE TOP OF MIND AWARENESS IN THE FIELD OF DATA ANALYTICS
เป็็น์องค์กรทัี�เป็็น์ทัี�ร้�จักแลูะน์ึกถูึงเป็็น์อัน์ด้ับัแรกใน์เร่�องข้�อมิ้ลูแลูะการตััด้สิน์ใจทัางธุุรกิจ

TO THRIVE AS AN INNOVATION ORGANIZATION IN BIG DATA ANALYTICS
เป็็น์องค์กรแห้่งน์วิัตักรรมิด้�าน์  BIG DATA ANALYTIC
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พื่ัฒน์าการทัี�สำาคัญ 
SIGNIFICANT MILESTONES

1997

Established Business Online 
Co., Ltd. (BOL)
ก่่อตั้้�งบริิษั้ท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�ก่้ด

Bingo Product Launch
เปิิดตั้้วผลิตั้ภั้ณฑ์์ Bingo

Signed MOU with DBD to provide 
online information of registered 
companies in Thailand
เซ็ินส้ญญ� ก้่บ ก่ริมพ้ัฒน�ธุุริกิ่จำก่�ริค้้� 
ก่ริะทริวงพั�ณิชย์์ เพ่ั�อให้้บริิก่�ริ 
ข้้อมูลบริิษ้ัทจำดทะเบีย์นออนไลน์ 
ในปิริะเทศไทย์

Joint Venture with Dun and 
Bradstreet (D&B), a world 
leading information provider
ร่ิวมทุนก้่บ D&B ผู้ให้้บริิก่�ริข้้อมูล
ช้�นนำ�ข้องโลก่

1996 1998

20042000

Listed on MAI Stock 
Exchange of Thailand
เข้้�จำดทะเบีย์น
ในตั้ล�ดห้ล้ก่ทร้ิพัย์์ MAI

Set up Credit Bureau
ได้ร้ิบมอบห้ม�ย์ให้้เป็ิน 
ศูนย์์ปิริะมวลผล Credit Bureau

Established D&B (Thailand) 
Co., Ltd.
ก่่อต้ั้�งบริิษ้ัทย่์อย์ บริิษ้ัท  
ดี แอนด์ บี (ปิริะเทศไทย์) จำำ�ก้่ด

DSS product launch
พ้ัฒน�เค้ร่ิ�องมือที�ช่วย์ในก่�ริต้ั้ดสินใจำ 
Decision Support System (DSS)

2006 
2003

1995
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2019

2008

2017 

“200 Best Under  
A Billion” Award from 
Forbes Asia Magazine
ได้ริ�งว้ล “200 Best Under  
A Billion” จำ�ก่นิตั้ย์ส�ริ 
Forbes Asia

Established BOL 
Digital Co., Ltd.
จ้ำดต้ั้�งบริิษ้ัท บีโอแอล ดิจิำตั้อล จำำ�ก้่ด

Received first certification on ISMS in accordance 
with standards of ISO/IEC 27001:2005 from BVQI
ได้ร้ิบก่�ริร้ิบริองม�ตั้ริฐ�นริะบบบริิห้�ริจ้ำดก่�ริ 
ด้�นค้ว�มม้�นค้งปิลอดภ้ัย์ ส�ริสนเทศ ISMS  
ตั้�มม�ตั้ริฐ�น ISO/IEC 27001:2005

MatchLink Product Launch
เปิิดต้ั้วผลิตั้ภ้ัณฑ์์ MatchLink

ARM Product Launch
เปิิดต้ั้วผลิตั้ภ้ัณฑ์์ ARM

2018

2014

2020

Partnership with FICO
ร่ิวมมือก้่บ FICO

Enlite Product Launch
เปิิดต้ั้วผลิตั้ภ้ัณฑ์์ ENLITE

Sealed partnership for 
representation, SI, and 
support of SunGard 
solution in Asia
ร่ิวมมือก้่บ FIS

Established D&B 
(Thailand) Co., Ltd.

SMELink Product Launch
เปิิดต้ั้วผลิตั้ภ้ัณฑ์์ SMELink

2015 2010

2009

Development of 300,000 SME Financial Stress Score
พ้ัฒน�ต้ั้วชี�ว้ดค้ว�มเสี�ย์งในรูิปิแบบข้อง Financial Stress Score  
ที�ส�ม�ริถค้�ดก่�ริณ์ค้ว�มเป็ินไปิได้ที� SME จำะเกิ่ดวิก่ฤตั้ท�งก่�ริเงิน

LGIS Product Release
เปิิดต้ั้วผลิตั้ภ้ัณฑ์์ LGIS

CORPUS product launch
เปิิดต้ั้วผลิตั้ภ้ัณฑ์์ CORPUS

“200 Best Under 
A Billion” Award  
from Forbes Asia
Magazine
ได้ริ�งว้ล “200 Best  
Under A Billion”  
จำ�ก่นิตั้ย์ส�ริ  
Forbes Asia

Expansion to Vietnam
ข้ย์�ย์กิ่จำก่�ริไปิย้์งปิริะเทศเวีย์ดน�ม
โดย์ร่ิวมจ้ำดต้ั้�งบริิษ้ัท Business 
Information Co., Ltd.

ESG Emerging List
ได้ร้ิบก่�ริค้้ดเลือก่ 
ให้้เข้้�อยู่์ในทำ�เนีย์บ  
“บริิษ้ัทวิถีย้์�งยื์น 
ที�น่�ลงทุน” ห้ร่ิอ ESG 
Emerging List  
และเป็ินห้ล้ก่ทร้ิพัย์์ 
ใน Universe ข้องก่ลุ่ม
ห้ล้ก่ทร้ิพัย์์ ESG100
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BOL SOLUTIONS
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CORPUS 
Enhance your due diligence, make the best 
informed decisions, and expand your business 
opportunities with intelligent information system
วิิเคราะห์์ค่�ค้า ตััดสิินใจแม่�นยำำา และเพิ่่�ม่โอกาสิ 
ในการทำำาธุุรกิจด้วิยำระบบข้้อม่่ลอัจฉริยำะ

MATCHLINK 
Your trusted business 
networking platform
ผู้่้ช่�วิยำทำ่�คุณวิางใจในการทำำาธุุรกิจ

DUN&BRADSTREET
Empower your data-driven business through 

the power of global data and analytics
เพิ่่�ม่ข้ีดควิาม่สิาม่ารถด้วิยำข้้อม่่ลทำั�วิโลก และการวิิเคราะห์์เช่ิงลึกระดับสิากล

ENLITE
In-depth financial information system specially designed 
for financial institutions
ระบบข้้อม่่ลทำางการเงินเช่ิงลึกทำ่�ออกแบบม่าสิำาห์รับสิถาบันการเงิน

DEBTLINE
Global accounts receivable management service
บริห์ารล่กห์น่�การค้าด้วิยำเครือข้�ายำทำั�วิโลก



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED12 

(นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยูรวงศ์์)
(Mr. Banyong Limprayoonwong)

ประธานกรรมการ
Chairman

(นายแจ็็ค์ ม้นทร์ อิ้งค์์ธเนศ์)
(Mr. Jack Min Intanate)
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman

สารจากป็ระธุาน์กรรมิการแลูะป็ระธุาน์กรรมิการบัริห้าร
MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD AND 
EXECUTIVE CHAIRMAN

ปีี 2563 เปี็นปีีที่่�ที่้าที่ายที่่�สุุด
ปีีหน่�ง ...อย่างไรก็็ตาม 
บริษััที่ บิซิิเนสุ ออนไลน์ จำำาก็ัด 
(มหาชน) มองว่่าเปี็นโอก็าสุด่ที่่�ที่ำาให้
ธุุรก็ิจำหันมาให้คว่ามสุนใจำเร่�องข้้อมูล
เพื่่�อสุนับสุนุนก็ารตัดสุินใจำ
ที่างธุุรก็ิจำเพื่่�มมาก็ข้้�น”

“The year of 2020 has indeed 
been a challenging one...
nevertheless, Business Online 
Public Company Limited sees 
this crisis as an opportunity 
for growth... as companies are 
beginning to place a greater 
importance on data analytics.



เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

	 ปีี	 2563	 เป็ีนปีีท่ี่�ท้ี่าที่ายท่ี่�สุุดปีีหน่�ง	 เน่�องจากม่ีเหตุุการณ์์
สุำาคััญตุ่าง	ๆ 	เกิดข่ึ้�นมีากมีาย	โดยเฉพาะการแพร่ระบาดขึ้องไวรัสุ
โคัโรนา	หร่อ	โคัวิด-19	ท่ี่�ถ่ือเป็ีนวิกฤตุคัรั�งใหญ่สุ่งผลกระที่บอย่าง
รุนแรง	รวดเร็ว	และเป็ีนวงกว้างมีากท่ี่�สุุดคัรั�งหน่�งในปีระวัติุศาสุตุร์	
ที่ำาให้ผ้้คันทัี่�วโลกตุ้องเปีล่�ยนแปีลงวิธ่ีการใช้้ช่้วิตุและการที่ำาธุีรกิจ
จนเกิดเป็ีน	“คัวามีปีกติุร้ปีแบบใหม่ี”	หร่อท่ี่�เราเร่ยกกันว่า	“New	
Normal”	ทัี่�งน่�	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	ก็หล่ก
เล่�ยงไม่ีได้	 ท่ี่�จะได้รับผลกระที่บดังกล่าว	 โดยในระยะสัุ�น	 
ม่ีกลุ่มีล้กค้ัาบางสุ่วน	 ท่ี่�ม่ีการปีรับเปีล่�ยนร้ปีแบบการที่ำางาน
เป็ีนการ	Work	 from	Home	 (WFH)	 ที่ำาให้ขัึ้�นตุอนการจัดซ่ิ�อ 
จัดจ้างใช้้ระยะเวลาท่ี่�นานข่ึ้�น	 ม่ีการตุ่อสัุญญาท่ี่�ล่าช้้าหร่อม่ี 
ล้กค้ัารายเล็กบางรายท่ี่�ช้ะลอการตัุดสิุนใจใช้้งานระบบเน่�องจาก
ปีระสุบปัีญหาด้านเศรษัฐกิจ	 อย่างไรก็ตุามี	 ล้กค้ัาสุ่วนใหญ่ 
ก็คังยังม่ีการซ่ิ�ออย่างตุ่อเน่�อง	 ที่ำาให้ในภาพรวมีบริษััที่ยังคังม่ี 
การเติุบโตุท่ี่�ด่	 ทัี่�งน่�ในระยะกลางถ่ืงระยะยาว	บริษััที่มีองว่าเป็ีน
โอกาสุด่ท่ี่�ที่ำาให้ธุีรกิจหันมีาให้คัวามีสุนใจเร่�องข้ึ้อม้ีลเพ่�อสุนับสุนุน
การตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจเพิ�มีมีากข่ึ้�น	 เน่�องจากแตุ่ละบริษััที่ตุ้อง 
เพิ�มีคัวามีระมัีดระวังและตุ้องการข้ึ้อม้ีลปีระกอบการตัุดสิุนใจ	
เพ่�อลดคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�จะเกิดข่ึ้�น	 ปีระกอบกับการ	WFH	 ท่ี่�ผ่านมีา	
ที่ำาให้แตุ่ละบริษััที่ม่ีคัวามีเป็ีนดิจิทัี่ลและตุ้องการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบ
อิเล็กที่รอนิกส์ุมีากข่ึ้�น	

	 แม้ีว่าภาพรวมีเศรษัฐกิจไที่ยปีี	 2563	 จะหดตุัวในเก่อบ 
ทุี่กธุีรกิจ	 แตุ่คัวามีตุ้องการในการใช้้ขึ้้อม้ีลในภาพรวมีก็ยังคัง 
เพิ�มีสุ้งข่ึ้�น	 สุ่งผลให้บริษััที่และบริษััที่ย่อย	 (กลุ่มีบริษััที่)	 ยังม่ี 
คัวามีเตุิบโตุอันน่าพอใจ	 โดยงบกำาไรขึ้าดทีุ่นเบ็ดเสุร็จสุำาหรับปีี	
สิุ�นสุุดวันท่ี่�	 31	 ธัีนวาคัมี	 2563	 แสุดงให้เห็นว่า	 กลุ่มีบริษััที่ม่ี 
รายได้รวมีอย้่ท่ี่�	 626.20	 ล้านบาที่	 เพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	 16.37 
เม่ี�อเท่ี่ยบกับปีีก่อน	และม่ีอัตุราสุ่วนกำาไรขัึ้�นตุ้นลดลงเปีน็ร้อยละ	
57.47	จากร้อยละ	58.08	ในปีี	2562	โดยกลุ่มีบริษััที่ม่ีกำาไรสุุที่ธิี
หลังหักภาษ่ัจำานวน	 178.50	 ล้านบาที่	 เพิ�มีข่ึ้�นจากปีีท่ี่�แล้ว	 
จำานวน	34.59	ล้านบาที่

	 บริษััที่	 ขึ้อขึ้อบคุัณ์ผ้้ถ่ือหุ้น	 ล้กค้ัา	 พันธีมิีตุรที่างธุีรกิจ	 
ตุลอดจนคัณ์ะกรรมีการ	 ผ้้บริหาร	พนักงาน	 และผ้้ม่ีอุปีการคุัณ์	
ทุี่กท่ี่าน	 ท่ี่�ได้ให้การสุนับสุนุนการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ด้วยด่
เสุมีอมีา	 เราม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นและตัุ�งใจท่ี่�จะดำาเนินกิจการอย่าง 
ม่ีธีรรมีาภิบาล	 เพ่�อสุร้างผลตุอบแที่นให้แก่ผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย 
ทุี่กภาคัสุ่วน	 รวมีถ่ืงพัฒนาองค์ักรอย่างตุ่อเน่�องเพ่�อก้าวไปีสุ่้ 
การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นตุ่อไปี

Dear Valued Shareholders,

The	year	of	2020	has	indeed	been	a	challenging	one,	as	
the	world	faced	unprecedented	disruptions	most	notably	
caused	by	the	COVID-19	pandemic.	This	crisis	sparked	
sudden	 and	 severe	 consequences	 on	 a	 global	 scale,	
causing	historical	shifts	in	how	people	live	their	lives	and	
conduct	 business,	 now	 coined	 under	 the	 term	 
“New	normal”.	Business	Online	Public	Company	Limited	
(the	Company)	was	no	exception	to	these	repercussions.	
In	the	short-term,	a	group	of	the	Company’s	customers	
adopted	 work	 from	 home	 (WFH)	 policies,	 which	 in	 
turn	 has	 elongated	 the	 procurement	 process,	 caused	
delays	in	some	agreement	renewals	and	lengthened	the	
decision-making	process	of	a	few	smaller	customers	to	
adopt	our	services	due	to	economic	difficulties.	In	spite	
of	 these	 challenges,	 the	majority	 of	 the	 Company’s	
customers	 have	 remained	 committed	 to	 our	 data	
services.	As	a	result,	the	company	has	maintained	steady	
growth	over	the	past	year.	Nevertheless,	in	the	mid	to	
long-term,	the	Company	sees	this	crisis	as	an	opportunity	
for	 growth.	 With	 the	 increasing	 volatility	 in	 today’s	
economy,	companies	are	beginning	to	place	a	greater	
importance	on	data	analytics	to	support	their	business	
decisions	 and	 reduce	 financial	 risks.	 This	 is	 coupled	 
with	the	widespread	adoption	of	WFH	policies,	propelling	 
a	greater	demand	for	digitised,	reliable	and	accessible	
electronic	data	and	analytical	services.

Although	the	Thai	economy	as	a	whole	has	faced	many	
challenges,	 the	demand	 for	 information	and	data	still	
continues	to	grow,	resulting	in	BOL	and	its	subsidiaries	
(Group	of	Companies)	to	achieve	satisfactory	growth.	The	
statement	of	comprehensive	income	as	of	31	December	
2020	 shows	 that	 the	Company	 has	 generated	 a	 total	
income	of	626.20	million	baht,	increasing	by	16.37%	from	
the	figures	of	the	previous	year.	The	gross	profit	margin	
has	decreased	from	58.08%	to	57.47%	in	2020.	The	Group	
of	Companies	has	earned	a	net	profit	after	tax	deduction	
in	the	amount	of	178.50	million	baht,	which	is	an	increase	
of	34.59	million	baht	from	the	profit	of	the	previous	year.

We	would	like	to	express	our	gratitude	to	our	shareholders,	
customers,	 business	 partners,	 directors,	 executives,	
employees	and	all	other	patrons	who	have	continuously	
supported	our	business	operations.	We	are	determined	
to	operate	our	business	under	good	corporate	governance	
to	 generate	 high	 yields	 to	 all	 stakeholders,	 and	 to	
continually	 develop	 our	 organization	 to	 achieve	
sustainable	organizational	development.	

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 13 
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น์ายบัรรยงค์ ลูิ�มิป็ระย้รวิงศ์
MR. BANYONG LIMPRAYOONWONG

กรรมูก�รอิสำระ และประธุ�นกรรมูก�ร
Independent Director and Chairman of the board

น์ายป็ระย้ร รัตัน์ไชัยาน์น์ทั์
MR. PRAYOON  RATTANACHAIYANONT

กรรมูก�ร
Director

น์ายชััยพื่ร เกียรตัิน์ัน์ทัวิิมิลู
MR. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON

กรรมูก�ร ผูู้้อำ�นวยก�รฝ่่�ยบริห�ร  
กรรมูก�รบรรษัทภิิบ�ล และเลข้�นุก�รบริษัท

Director, Chief Operating Officer, 
Corporate Governance Committee, 

Company Secretary

น์ายเด้น์น์ิส โคลูิน์ มิาร์ตัิน์
MR. DENNIS COLIN MARTIN

กรรมูก�ร
Director

น์างสาวิอิน์ทัิรา อิน์ทัุรัตัน์า
MS. INTIRA INTURATTANA

ผูู้้อำ�นวยก�รฝ่่�ยข้้อมููล
Chief Data Officer

น์างสาวิชัไมิพื่ร อภูิกุลูวิณิิชั
MS. CHAMAIPORN APIKULVANICH

กรรมูก�ร ผูู้้จัดก�รใหญ่ และกรรมูก�รบรรษัทภิิบ�ล
Director, Chief Executive Officer, 

Corporate Governance Committee

น์างสาวิมิาน์ิด้า ซิน์เมิอร์แมิน์
MS. MANIDA ZINMERMAN

กรรมูก�รอิสำระ กรรมูก�รตรวจสำอบ 
และกรรมูก�รสำรรห� และพิิจ�รณ�คั่�ตอบแทน
Independent Director, Audit Committee, 

Nomination and Remuneration Committee

ผู้ศ. ด้ร. การด้ี เลูียวิไพื่โรจน์์
ASST. PROF. DR. KARNDEE LEOPAIROTE

กรรมูก�รอิสำระ กรรมูก�รตรวจสำอบ  
และกรรมูก�รสำรรห� และพิิจ�รณ�คั่�ตอบแทน
Independent Director, Audit Committee, 

Nomination and Remuneration Committee

น์างสาวิสุธุีรา ศรี ไพื่บั้ลูย์
MS. SUTEERA SRIPAIBULYA

กรรมูก�รอิสำระ กรรมูก�รตรวจสำอบ 
และกรรมูก�รสำรรห� และพิิจ�รณ�คั่�ตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,  

Nomination and Remuneration Committee

น์างสาวิกัลูยพื่ัลูญ์ บั้รณิารมิย์
MS. KANYAPAN BURANAROM

กรรมูก�ร และผูู้้อำ�นวยก�รฝ่่�ยบัญช้่ และก�รเงิน
Director, Chief Financial Officer

น์ายอน์ัน์ตั์ ตัังทััตัสวิัสด้ิ�
MR. ANANT TANGTATSWAS

กรรมูก�รอิสำระ รองประธุ�นกรรมูก�ร 
ประธุ�นกรรมูก�รตรวจสำอบ ประธุ�นกรรมูก�รสำรรห� 

และพิิจ�รณ�คั่�ตอบแทน และประธุ�นกรรมูก�รบรรษัทภิิบ�ล
Independent Director, Vice Chairman, 

Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination 
and Remuneration Committee, Chairman of Corporate 

Governance Committee

น์ายแจ็ค มิิน์ทัร์ อิงค์ธุเน์ศ
MR. JACK MIN INTANATE

กรรมูก�ร และประธุ�นกรรมูก�รบริห�ร
Director and Executive Chairman

คณิะกรรมิการ แลูะคณิะกรรมิการบัริห้าร 
PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE COMMITTEE
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นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประย้รวงศ์์
Mr. Banyong Limprayoonwong

ตุำาแหน่ง	:	กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ/อายุ	:	67 ปี 
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	ไม่มี
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	:	ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	:	ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	29-3-2561 จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	3 ปี 

Position	: Independent Director & Chairman of the Board/Age	:	67
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	: None
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	29-3-2018/Duration	of	Directorship	: 3 Years

การศึึกษา

• ปีริญญา	นิติุศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยรามีคัำาแหง	
• รัฐปีระศาสุนศาสุตุร์มีหาบัณ์ฑิิตุ	(รปี.มี.)	 
สุถืาบันบัณ์ฑิิตุพัฒนบริหารศาสุตุร์	

• ปีริญญาบัตุร	วิที่ยาลัยป้ีองกันราช้อาณ์าจักร	วปีอ.	2546	(วปีมี.	1)	 
สุถืาบันการป้ีองกันปีระเที่ศ	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุรนักบริหารระดับสุ้ง	(นบสุ.	1)	รุ่นท่ี่�	32		 
วิที่ยาลัยนักบริหาร	ก.พ.		

• วุฒิบัตุร	หลักสุ้ตุร	ผ้้บริหารระดับสุ้งด้านการค้ัาและการพาณิ์ช้ย์	
(TEPCoT)	รุ่นท่ี่�	3	สุถืาบันวิที่ยาการการค้ัา		

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุรการกำากับด้แลกิจการสุำาหรับกรรมีการ	และ 
ผ้้บริหารระดับสุ้ง	ขึ้องรัฐวิสุาหกิจและองค์ัการมีหาช้น	รุ่นท่ี่�	7/2557	
สุถืาบันพัฒนากรรมีการและผ้้บริหารระดับสุ้งภาคัรัฐ	(PDI)	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
รุ่นท่ี่�	111/2557	สุมีาคัมีสุ่งเสุริมีสุถืาบันกรรมีการบริษััที่ไที่ย	(IOD)

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	
รุ่นท่ี่�	43/2561	สุมีาคัมีสุ่งเสุริมีสุถืาบันกรรมีการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	 	

ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี  

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
29	ม่ี.คั.	2561	-	ปัีจจุบัน		ปีระธีานกรรมีการ	
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2556	-	2563	 ท่ี่�ปีร่กษัากลุ่มีงานกฎหมีาย
	 ธีนาคัารไที่ยพาณิ์ช้ย์	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2556	-	2561	 กรรมีการอิสุระ	กรรมีการตุรวจสุอบ	
	 กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	

บริษััที่	อุบลไบโอเอที่านอล	จำากัด
2556	-	ปัีจจุบัน	 ท่ี่�ปีร่กษัาคัณ์ะกรรมีการ
	 บริษััที่	ทิี่พยปีระกันช่้วิตุ	จำากัด	(มีหาช้น)
2561	-	ปัีจจุบัน	 ท่ี่�ปีร่กษัาคัณ์ะกรรมีการบริหาร
	 บริษััที่	ทิี่พยปีระกันช่้วิตุ	จำากัด	(มีหาช้น)
2557	-	ปัีจจุบัน		 ท่ี่�ปีร่กษัากฎหมีาย
	 บริษััที่	กฎหมีายเอสุซ่ิจ่	จำากัด
2552	-	2556	 อธิีบด่	กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา	 

กระที่รวงพาณิ์ช้ย์
2551	-	2552	 ผ้้ตุรวจราช้การระดับกระที่รวง	 

กระที่รวงพาณิ์ช้ย์
2546	-	2551	 รองอธิีบด่	กรมีที่รัพย์สิุนที่างปัีญญา	
	 กระที่รวงพาณิ์ช้ย์

Education

• LL.B,	Ramkhamhaeng	University		
• MPA,	 (Master	 of	 Public	 Administration),	 National	 Institute	 of	
Development	Administration.	

• Certificate,	Thailand	National	Defence	Collage.	(2003)	
• Certificate,	Senior	Executive	Program	(Class	32)	
• Certificate,	Top	Executive	Program	in	Commerce	&	Trade	(TEPCOT)	
(Class	3/2010),Commerce	Academy.

• Certificate,Public	Director	Certification	Program	(Class	7/2014),	
Public	Director	Institute.	(PDI)	

• Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP)	(Class	111/2014), 
Thai	Institute	of	Director.	(IOD)	

• Certificate,	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	(Class	43/2018),	
Thai	Institute	of	Director.	(IOD)

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE 

Positions in SET-listed Companies  
29	Mar	2018	-	Present	Chairman	of	the	Board	
	 Business	Online	Public	Company	Limited
2013	-	2020	 Advisor,	Legal	Function
	 Siam	Commercial	Bank	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations
2013	-	2018	 Independent	Director,	Audit	Committee,	

Nomination	and	Remuneration	Committee
	 Ubon	BIO	Ethanol	Company	Limited
2013	-	Present		 Advisor	to	the	Board	of	Director		

Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited
2018	-	Present		 Advisor	to	the	Excutive	Committee	

Dhipaya	Life	Assurance	Public	Company	Limited
2014	-	Present		 Legal	Advisor	SCG	Legal	Counsel	Company	Limited
2009	-	2013	 Director	General	Department	of	Business	

Development,	Ministry	of	Commerce
2008	-	2009	 Inspector	General	of	The	Ministry	

Ministry	of	Commerce
2003	-	2008	 Duputy	Director	General	
	 Department	of	Intellectual	Property,	Ministry	

of	Commerce



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED16 

นายแจ็็ค์ ม้นท่ร์ อ้งค์์ธเนศ์
Mr. Jack Min Intanate

ตุำาแหน่ง	: กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/อายุ	:	66 ปี 
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	10.88%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น) : 32,942,900
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี 
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	: 24-10-2546/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	18 ปี 

Position	: Director & Executive Chairman/Age	:	66 
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	10.88% 
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	32,942,900
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	24-10-2003/Duration	of	Directorship	:	18 Years

การศึึกษา

• ปีริญญาวิที่ยาศาสุตุร์ดุษัฎ่บัณ์ฑิิตุกิตุติุมีศักดิ�	(เที่คัโนโลย่สุารสุนเที่ศ)
คัณ์ะวิที่ยาศาสุตุร์และเที่คัโนโลย่	มีหาวิที่ยาลัยเที่คัโนโลย่ 
ราช้มีงคัลธัีญบุร่

• ปีริญญา	นิติุศาสุตุรดุษัฎ่บัณ์ฑิิตุกิตุติุมีศักดิ�	Dominican	University	of	
California,	ปีระเที่ศสุหรัฐอเมีริกา	

• ปีริญญา	วิที่ยาศาสุตุร์ดุษัฎ่บัณ์ฑิิตุกิตุติุมีศักดิ�	สุาขึ้าระบบสุารสุนเที่ศ
เพ่�อการจัดการ	มีหาวิที่ยาลัยมีหาสุารคัามี		

• ปีริญญากิตุติุมีศักดิ�	วิที่ยาศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	(วิที่ยาศาสุตุร์คัอมีพิวเตุอร์)	
คัณ์ะวิศวกรรมีและเที่คัโนโลย่การเกษัตุร	มีหาวิที่ยาลัยเที่คัโนโลย่ 
ราช้มีงคัลธัีญบุร่	

• ปีริญญา	สุถืาปัีตุยกรรมีศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	Fu	Hsing	Institute	of	
Technology	(ไตุ้หวัน)

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุรวิที่ยาการปีระกันภัยระดับสุ้ง	รุ่นท่ี่�	1	สุำานักงาน
คัณ์ะกรรมีการกำากับและสุ่งเสุริมีการปีระกอบธุีรกิจปีระกันภัย	(คัปีภ.)	ปีี	2554

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Role	of	The	Chairman	Program	(RCP)	
(12/2548)		

• ปีระกาศน่ยบัตุร	 โคัรงการ	Director	Accredited	Program	 (DAP)	 (2548)

ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2546	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	และปีระธีานกรรมีการบริหาร 
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2532	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	และปีระธีานกรรมีการบริหาร 
	 	 บริษััที่	เออาร์ไอพ่	จำากัด	(มีหาช้น)
2539	-	2562	 กรรมีการ	และปีระธีานกรรมีการบริหาร	 	
	 	 บริษััที่	ไอท่ี่	ซิิตุ่�	จำากัด	(มีหาช้น)
2554	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	เอสุ	พ่	ว่	ไอ	จำากัด	(มีหาช้น)
2556	-	2560	 กรรมีการ	และปีระธีานกรรมีการบริหาร	 	
	 	 บริษััที่	เอสุว่โอเอ	จำากัด	(มีหาช้น)	 	
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2530	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	กลุ่มีแอดวานซ์ิ	ร่เสิุร์ช้	จำากัด
2532	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	เอ.อาร์.แอ็คัเคัานติุ�ง	คัอนซัิลแตุนท์ี่	จำากัด
2537	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	เวนเจอร์	โพรไฟล์	จำากัด
2538	-	ปัีจจุบัน		 ปีระธีานกรรมีการ 
	 	 บริษััที่	คัอร์แอนด์พ่คั	จำากัด	
2538	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	เอเน็ตุ	จำากัด
2542	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	เออาร์ไอท่ี่	จำากัด
2543	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	ข้ึ้อม้ีลเคัรดิตุแห่งช้าติุ	จำากัด	
2549	-	ปัีจจุบัน	 ปีระธีานกรรมีการ 
	 	 บริษััที่	ด่	แอนด์	บ่	(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด
2551	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	เอบิคัส์ุ	ด่เวลลอปีเมีนต์ุ	จำากัด	
2560	-	ปัีจจุบัน	 ปีระธีานกรรมีการ 
	 	 บริษััที่	บ่โอแอล	ดิจิตุอล	จำากัด

Education

• Bachelor	 (Honorary)	 Degree	 of	 Information	 Technology 
Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi,	Thailand

• Honorary	 Doctoral	 Degree	 of	 Laws,	 Dominican	 University	 of	
California,	USA

• PhD	 in	 Science	 (Honorary)	 Information	 Technology	 for	
Management,	Mahasarakam	University	

• Bachelor	 (Honorary)	 of	 Science,	 Engineering	 and	 Agricultural,	
Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi		

• Bachelor	 of	 Architecture,	 Fu	 Hsing	 Institute	 of	 Technology	
(Taiwan)	

• Certificate	Thailand	Insurance	Leadership	Program	Class	1/2011,	
Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	

• Certificate	The	Role	of	The	Chairman	Program	(RCP)	12/2005	
(IOD)	

• Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)		2005	(IOD)

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2003	-	Present		 Director	&	Executive	Chairman	  

Business	Online	Public	Company	Limited
1989	-	Present	 Director	&	Executive	Chairman	  

ARIP	Public	Company	Limited
1996	-	2019	 Director	&	Executive	Chairman
	 IT	City	Public	Company	Limited
2011	-	Present	 Director 

S	P	V	I	Public	Company	Limited
2013	-	2017	 Director	&	Executive	Chairman	  

SVOA	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
1987	-	Present	 Director
	 Advanced	Research	Group	Company	Limited
1989	-	Present	 Director
	 A.R.	Accounting	Consultant	Company	Limited
1994	-	Present	 Director 

Venture	Profile	&	Peak	Company	Limited
1995	-	Present	 Chairman	of	the	Board	 

Core	&	Peak	Company	Limited
1995	-	Present	 Director	 

ANET	Company	Limited
1999	-	Present	 Director	 

ARIT	Company	Limited
2000	-	Present	 Director	
	 National	Credit	Bureau	Company	Limited
2006	-	Present		 Chairman	of	the	Board 

D&B	(Thailand)	Company	Limited
2008	-	Present	 Director 

ABIKS	Development	Company	Limited
2017	-	Present	 Chairman	of	the	Board 

BOL	Digital	Company	Limited
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นายอนันต์์ ต์ังท่ัต์สวัสดิ์้�
Mr. Anant Tangtatswas
ตุำาแหน่ง	: กรรมการอิิสระ รอิงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตำรวจสอิบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิิบาล/อายุ	:	70 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	: 0.10%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น) : ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	: 09-08-2553/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	11 ปี

Position	:	Independent Director, Vice Chairman, Chairman of Audit Committee, 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Chairman of 
Corporate Governance Committee/Age	: 70 
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	: 0.10%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	09-08-2010/Duration	of	Directorship	:	11 Years 

การศึึกษา

• ปีริญญา	 บริหารธุีรกิจมีหาบัณ์ฑิิตุ	 มีหาวิที่ยาลัยโคัลัมีเบ่ย	 มีหานคัร
นิวยอร์คั	สุหรัฐอเมีริกา

• ปีริญญา	เศรษัฐศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยธีรรมีศาสุตุร์	
• หลักสุ้ตุรการป้ีองกันราช้อาณ์าจักรภาคัรัฐร่วมีเอกช้น	วิที่ยาลัยป้ีองกัน
ราช้อาณ์าจักร	(วปีรอ.	377)

• ปีระกาศน่ยบัตุร	 โคัรงการ	 Director	 Accredited	 Program	 (DAP)	 
รุ่นท่ี่�	85/2553	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Risk	Management	Committee	Program	
(RMP)	(รุ่นท่ี่�	2/2557)	

ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2553	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการอิสุระ	
	 	 และปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ		 	 	
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2557	-	ปัีจจุบัน	 ปีระธีานกรรมีการสุรรหา	 
	 	 และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น 
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2561	-	ปัีจจุบัน	 ปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล 
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2555	-	ก.พ.	2559	 กรรมีการอิสุระ	และกรรมีการตุรวจสุอบ 
	 	 บริษััที่	เอสุว่โอเอ	จำากัด	(มีหาช้น)	
ก.พ.	2559	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการอิสุระ	 
	 	 และปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ
	 	 บริษััที่	เอสุว่โอเอ	จำากัด	(มีหาช้น)	

การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2548	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	กร่นสุปีอตุ	จำากัด
2563	-	ปัีจจุบัน	 ปีระธีานกรรมีการ
	 	 บริษััที่	อนันตุนา	จำากัด

Education

• MBA	(Finance),	Columbia	University,	NYC,	USA	
• BA	(Economics),	Thammasat	University	
• Thailand	National	Defence	College	(Joint	Government	-	Private	
Sectors	Program	-	Class	377)

• Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)	 
85/2010	(IOD) 
Certificate	Risk	Management	Committee	Program	(RMP) 
Class	2/2014	(IOD)

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2010	-	Present	 Independent	Director	&	Chairman	of	 

Audit	Committee	
	 Business	Online	Public	Company	Limited
2014	-	Present	 Chairman	of	Nomination	and	

Remuneration	Committee 
Business	Online	Public	Company	Limited

2018	-	Present	 Chairman	of	Corporate	Governance	
Committee 
Business	Online	Public	Company	Limited

2012	-	Feb	2016	 Independent	Director	&	Audit	Committee
	 SVOA	Public	Company	Limited
Feb	2016	-	Present	 Independent	Director	&	Chairman	 

of	Audit	Committee 
SVOA	Public	Company	Limited

Positions in Other Non-listed Companies/Organizations
2005	-	Present	 Director	
	 Green	Spot	Company	Limited
2020	-	Present	 Chairman
	 Anantana	Company	Limited
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นางสาวชไมพร อภิ้ก้ลิ้วณิ้ช
Ms. Chamaiporn Apikulvanich

ตุำาแหน่ง	:	กรรมการ ผู้้้จัดำการใหญ่่ และกรรมการบรรษัทภิิบาล/อายุ	: 59 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	0.65%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	:	ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	:	ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	: 24-10-2546/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	18 ปี 

Position	:	Director, Chief Executive Officer and Corporate Governance Committee/
Age	:	59
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	0.65%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	24-10-2003/Duration	of	Directorship	: 18 Years

การศึึกษา

• พัฒนบริหารศาสุตุร์มีหาบัณ์ฑิิตุที่างสุถิืติุปีระยุกต์ุ	เก่ยรติุนิยมีด่มีาก 
สุถืาบันบัณ์ฑิิตุพัฒนบริหารศาสุตุร์	

• ปีริญญา	 เศรษัฐศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	 เก่ยรติุนิยมีอันดับสุอง	 มีหาวิที่ยาลัย
หอการค้ัาไที่ย	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	(2547)
• ปีระกาศน่ยบัตุร	Fostering	a	Board	and	Management	Team	(2548)
• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Driving	Company	Success	with	IT	
Governance	(ITG)	รุ่นท่ี่�	1/2559	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุร	Executive	Development	Program	
(EDP)	รุ่นท่ี่�	6		

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Cryptoasset	Revolution	รุ่นท่ี่�	1
• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุร	2	MORROW	SCALE	รุ่นท่ี่�	5
 
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี  

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2546	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	และผ้้จัดการใหญ่ 
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2561	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการบรรษััที่ภิบาล 
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2549	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 บริษััที่	ด่	แอนด์	บ่	(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด
2557	-	30	มี.คั.	2563	 กรรมีการ	  
	 บริษััที่	อ่คัาร์ที่สุตุ้ดิโอ	จำากัด
2559	-	30	มี.คั.	2563	 กรรมีการ	  
	 บริษััที่	แท็ี่กซ่ิ�-บ่มี	จำากัด
2560	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 บริษััที่	บ่โอแอล	ดิจิตุอล	จำากัด
2562	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 บริษััที่	เอไอ	แล็บ	จำากัด

Education 

• Master	of	Applied	Statistics	(Computer	Science,	HONS.),	National	
Institute	of	Development	Administration	(NIDA)	

• Bachelor	of	Arts	(Economics,	2nd	Class	Hons.),	University	of	the	
Thai	Chamber	of	Commerce	

• Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)	2004	(IOD)	
• Certificate	Fostering	a	Board	and	Management	Team	(2005)	
• Certificate	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	
Class	1/2016

• Certificate	Executive	Development	Program	(EDP)	 
Class	6

• Certificate	Cryptoasset	Revolution	Class	1
• Certificate	2	MORROW	SCALE	PROGRAM	#5	Class
  
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE 

Positions in SET-listed Companies  
2003	-	Present	 Director	&	Chief	Executive	Officer
 Business	Online	Public	Company	Limited
2018	-	Present		 Corporate	Governance	Committee	

Business	Online	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations
2006	-	Present		 Director	
	 	 D&B	(Thailand)	Company	Limited
2014	-	30	Jan	2020	Director	
	 	 Ecartstudio	Company	Limited
2016	-	30	Jan	2020	Director
	 	 Taxi	-	Beam	Company	Limited
2017	-	Present	 Director
	 	 BOL	Digital	Company	Limited
2019	-	Present	 Director
	 	 AI	LAB	Company	Limited
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นายประย้ร รัต์นไชยานนท่์
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

ตุำาแหน่ง	:	กรรมการ/อายุ	:	57 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	(%)	: 0.53%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	:	ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	:	0.002%
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	24-10-2546/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	18 ปี

Position	:	Director/Age	:	57
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	: 0.53%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: 0.002%
Appointment	Date	:	24-10-2003/Duration	of	Directorship	:	18 Years

การศึึกษา

• Master	of	Business	Administration,	University	of	Scranton,	USA
• ปีริญญา	พาณิ์ช้ยศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	จุฬาลงกรณ์์มีหาวิที่ยาลัย
• ปีริญญา	บริหารธุีรกิจบัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยสุุโขึ้ทัี่ยธีรรมีาธิีราช้	
• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	(2547) 

 
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2546	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2553	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ
	 	 บริษััที่	เออาร์ไอพ่	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2555	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	เอ.อาร์.แอ็คัเคัานติุ�ง	คัอนซัิลแตุนท์ี่	จำากัด
2555	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	เฮลท์ี่	ออนไลน์	จำากัด
2551	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	เอบิคัส์ุ	ด่เวลลอปีเมีนต์ุ	จำากัด	
2551	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	ด่ท้ี่	ซิิสุเต็ุมีส์ุ	จำากัด
2545	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ 
	 	 บริษััที่	เอเน็ตุ	จำากัด	
2543	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	เอนิว	คัอร์ปีอเรชั้น	จำากัด	
2542	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	คัอร์แอนด์พ่คั	จำากัด	
2542	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	เออาร์ไอท่ี่	จำากัด	
2562	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	  
	 	 บริษััที่	กลุ่มีแอดวานซ์ิ	ร่เสิุร์ช้	จำากัด

Education

• Master	of	Business	Administration,	University	of	Scranton,	USA.
• Bachelor	of	Commerce,	Chulalongkorn	University
• Bachelor	of	Business	Administration,	Sukhothai	Thammathirat	University
• Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)	2004	(IOD)
 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2003	-	Present	 Director 

Business	Online	Public	Company	Limited
2010	-	Present	 Director 

ARIP	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
2012	-	Present	 Director 

A.R.	Accounting	Consultant	Company	
Limited

2012	-	Present	 Director 
Health	Online	Company	Limited

2008	-	Present	 Director 
ABIKS	Development		Company	Limited

2008	-	Present	 Director 
D2	Systems	Company	Limited

2002	-	Present	 Director 
Anet	Company	Limited

2000	-	Present	 Director 
Anew	Corporation	Company	Limited

1999	-	Present	 Director 
Core	&	Peak	Company	Limited

1999	-	Present	 Director 
ARIT	Company	Limited

2019	-	Present	 Director
	 Advanced	Research	Group	Company	Limited
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นายชัยพร เกียรต์้นันท่วิมลิ้
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
ตุำาแหน่งปัีจจุบัน	:	กรรมการ ผู้้้อิำานวย้การฝ่่าย้บริหาร กรรมการบรรษัทภิิบาล  
และเลขานุการบริษัท/อายุ	: 49 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	0.66%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	: ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	13-08-2558/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	6 ปี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	12-12-2546/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนผ้้บริหาร	:	18 ปี
Position	:	Director, Chief Operating Officer, Corporate Governance 
Committee and Company Secretary/Age	:	49
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	0.66%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	13-08-2015/Duration	of	Director	:	6 Years 
Appointment	Date	:	12-12-2003/Duration	of	Executive	:	18 Years 

การศึึกษา

• ปีริญญา	บริหารธุีรกิจมีหาบัณ์ฑิิตุ	University	of	South	Australia	
• ปีริญญา	 วิที่ยาศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	 (อุตุสุาหกรรมีเคัม่ี)	 สุถืาบันพระจอมีเกล้า	
เจ้าคุัณ์ที่หารลาดกระบัง	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
(รุ่นท่ี่�	126/2559)	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	หลักสุ้ตุรวิที่ยาการปีระกันภัยระดับสุ้ง	รุ่นท่ี่�	1 
สุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับและสุ่งเสุริมีการปีระกอบธุีรกิจปีระกันภัย	
(คัปีภ.)	ปีี	2554	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Company	Secretary	Program	(CSP) 
(รุ่นท่ี่�	8/2547)

  
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2546	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	และผ้้อำานวยการฝ่่ายบริหาร
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2561	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการบรรษััที่ภิบาล	
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2549	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	ด่	แอนด์	บ่	(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด
2560	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	บ่โอแอล	ดิจิตุอล	จำากัด
2562	-	2563	 ปีระธีานกรรมีการ	
	 	 Business	Information	Company	Limited
	 	 (ปีระเที่ศเว่ยดนามี)
2563	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 Business	Information	Company	Limited
	 	 (ปีระเที่ศเว่ยดนามี) 

Education

• Master	of	Business	Administration,	University	of	South	Australia
• Bachelor	of	Science,	Major	in	Chemical	Industry,	King	Mongkut’s		
Institute	of	Technology	Ladkrabang	

• Certificate	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
Class	126/2016	(IOD)

• Certificate	Thailand	Insurance	Leadership	Program	 
Class	1/2011,	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)

• Certificate	the	Company	Secretary	Program	(CSP)	 
Class	8/2004	(IOD)

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2003	-	Present		 Director	&	Chief	Operating	Officer	

Business	Online	Public	Company	Limited
2018	-	Present		 Corporate	Governance	Committee	

Business	Online	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
2006	-	Present		 Director
	 D&B	(Thailand)	Company	Limited	
2017	-	Present	 Director
	 BOL	Digital	Company	Limited
2019	-	2020	 Chairman	of	the	Board
	 Business	Information	Company	Limited	

(Vietnam)
2020	-	Present	 Director
	 Business	Information	Company	Limited	

(Vietnam)
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นายเดิ์นน้ส โค์ลิ้้น มาร์ต์้น
Mr. Dennis Colin Martin
ตุำาแหน่ง	:	กรรมการ/อายุ	: 57 ปี 
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	ไม่มี 
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	:	ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	:	ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	13-11-2563/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	: 1 เด่ำอิน 17 วัน

Position	:	Director/Age	:	57 
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	None
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	13-11-2020/Duration	of	Executive	:	1 Month 17 days

การศึึกษา

• Top	40	Executive	Development	program,	 
Dun	&	Bradstreet	–	NY,	USA	

• Global	Leadership	Training	and	Development	program, 
Experian	–	Costa	Mesa,	Cal,	USA

• Peer	Coaching/Mentoring,	Experian,	Singapore	
• Strategic	Planning	program,	Experian,	Singapore	
• Principles	of	Investment	and	Business	Communication	Courses	
from	The	Open	Polytechnic	of	New	Zealand

  
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2563	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
ปัีจจุบัน	 	 กรรมีการบริหาร
	 	 CTOS	Digital	Sdn	Bhd,	Malaysia
ปัีจจุบัน	 	 ปีระธีานกรรมีการ
	 	 CIBI	Information,	Inc,	Philippines
ปัีจจุบัน	 	 กรรมีการ	
	 	 CTOS	SG	Pte	Ltd,	Singapore

Education

• Top	40	Executive	Development	program,	Dun	&	Bradstreet 
–	NY,	USA	

• Global	Leadership	Training	and	Development	program,	 
Experian	–	Costa	Mesa,	Cal,	USA

• Peer	Coaching/Mentoring,	Experian,	Singapore
• Strategic	Planning	program,	Experian,	Singapore	
• Principles	of	Investment	and	Business	Communication	
Courses	from	The	Open	Polytechnic	of	New	Zealand	

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2020	-	Present	 Director		
	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
Present	 	 Executive	Director
	 	 CTOS	Digital	Sdn	Bhd,	Malaysia
Present	 	 Chairman	
	 	 CIBI	Information,	Inc,	Philippines
Present	 	 Director	
	 	 CTOS	SG	Pte	Ltd,	Singapore
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นางสาวกัลิ้ยพัลิ้ญ์์ บ้รณิารมย์
Ms. Kanyapan Buranarom
ตุำาแหน่ง	: กรรมการ และผู้้้อิำานวย้การฝ่่าย้บัญ่ชี่และการเงิน/อายุ	:	47 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	0.23% 
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	: ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	13-11-2563/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	1 เด่ำอิน 17 วัน 
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	12-12-2546/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนผ้้บริหาร	:	18 ปี
Position	:	Director & Chief Financial Officer/Age	: 47 
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	0.23% 
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	: 13-11-2020/Duration	of	Director	:	1 Month 17 days 
Appointment	Date	:	12-12-2003/Duration	of	Executive	:	18 Years

การศึึกษา

• ปีริญญา	ศิลปีศาสุตุรมีหาบัณ์ฑิิตุ	สุาขึ้าวิช้าภาษัาอังกฤษัเชิ้งอาช่้พเพ่�อการ
สุ่�อสุารนานาช้าติุ	(ภาคัภาษัาอังกฤษั)	มีหาวิที่ยาลัยธีรรมีศาสุตุร์	

• ปีริญญา	บริหารธุีรกิจมีหาบัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยศร่นคัรินที่รวิโรฒ	
• ปีริญญา	บัญช่้บัณ์ฑิิตุ	เก่ยรติุนิยมีอันดับหน่�ง	มีหาวิที่ยาลัยกรุงเที่พ		
• ปีริญญา	บริหารธุีรกิจบัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยสุุโขึ้ทัี่ยธีรรมีาธิีราช้	
• ปีระกาศน่ยบัตุร	 โคัรงการ	 Director	 Accredited	 Program	 (DAP)	 
(รุ่นท่ี่�	105/2556)	

ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2546	-	ปัีจจุบัน	 ผ้้อำานวยการฝ่่ายบัญช่้	และการเงิน	
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2563	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2559	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการอิสุระ	และปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ	
	 	 บริษััที่	เอิร์ธี	เท็ี่คั	เอนไวรอนเมีนท์ี่	จำากัด	(มีหาช้น)

การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น 
2549	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	ด่	แอนด์	บ่	(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด
2560	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	บ่โอแอล	ดิจิตุอล	จำากัด
ปัีจจุบัน	 	 ผ้้สุอบบัญช่้รับอนุญาตุ	
ปัีจจุบัน	 	 นักบัญช่้วิช้าช่้พอาเซ่ิยน

Education

• Master	of	Arts	(Career	English	for	International	Communication	
(English	Program)),	Thammasat	University	

• Master	of	Business	Administration,	Major	in	Management,	
Srinakarin	Tharavirot	University		

• Bachelor	of	Accounting	(1st,	Class	Hons.),	Bangkok	University		
Bachelor	of	Business	Administration,	Sukhothai	Thammathirat	
University	

• Certifcate	Director	Accredited	Program	(DAP)	Class	105/2013	
(IOD)	 	 	

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2003	-	Present	 Chief	Financial	Officer
	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
2020	-	Present	 Director	
	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
2016	-	Present	 Independent	Director	&	Chairman	of	
	 	 Audit	Committee	
	 	 Earth	Tech	Environment	Public	Company	 
	 	 Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
2006	-	Present		 Director
	 	 D&B	(Thailand)	Company	Limited
2017	-	Present	 Director	
	 	 BOL	Digital	Company	Limited
Present	 	 Certified	Public	Accountant	(Thailand)	
Present	 	 ASEAN	CHARTERED	PROFESSIONAL
	 	 ACCOUNTANT	(ASEAN	CPA)	
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นางสาวมาน้ดิ์า ซิินเมอร์แมน
Ms. Manida Zinmerman
ตุำาแหน่ง	: กรรมการอิิสระ กรรมการตำรวจสอิบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน/อายุ	:	54 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	: 0.46%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	: 380,000
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	24-10-2546/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	18 ปี 

Position	:	Independent Director, Audit Committee and Nomination and 
Remuneration Committee/Age	:	54 
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	: 0.46%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	: 380,000
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	24-10-2003/Duration	of	Directorship	:	18 Years 

การศึึกษา

• ปีริญญา	บริหารธุีรกิจมีหาบัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยอัสุสัุมีชั้ญ
• ปีริญญา	นิติุศาสุตุร์มีหาบัณ์ฑิิตุ	Columbia	University	
• ปีริญญา	นิติุศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	มีหาวิที่ยาลัยธีรรมีศาสุตุร์		
• Graduate	Diploma	Business	Law	มีหาวิที่ยาลัยธีรรมีศาสุตุร์		
• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ		Role	of	the	Nomination	and	
Governance	Committee	(RNG)	รุ่น	2/2555	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ		Director	Certification	Program	(DCP)	
รุ่น	8/2544	

  
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2546	-	ปัีจจุบัน		 กรรมีการอิสุระ	และกรรมีการตุรวจสุอบ
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2557	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการสุรรหา	และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 	
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2563	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการอิสุระ	และกรรมีการตุรวจสุอบ
	 	 บริษััที่	อินทัี่ช้	โฮลดิ�งส์ุ	จำากัด
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น
ไม่ีม่ี

Education

• MBA	Assumption	University	
• LL.M.,	Columbia	University	
• LL.B.,	Thammasat	University	
• Graduate	Diploma	Business	Law,	Thammasat	University		
• Certificate	the	Role	of	the	Nomination	and	Governance	
Committee	(RNG)	Class	2/2012	(IOD)	

• Certificate	the	Director	Certification	Program	(DCP)	 
Class	8/2001	(IOD)	

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2003	-	Present	 Independent	Director	&	Audit	Committee	

Business	Online	Public	Company	Limited
2014	-	Present	 Nomination	and	Remuneration	Committee	

Business	Online	Public	Company	Limited
2020	-	Present	 Independent	Director	&	Audit	Committee	

Intouch	Holdings	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations
None
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นางสาวส้ธีรา ศ์รีไพบ้ลิ้ย์
Ms. Suteera Sripaibulya
ตุำาแหน่ง	:	กรรมการอิิสระ กรรมการตำรวจสอิบ  
และกรรมการสรรหา และพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน/อายุ	: 67 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	0.20%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	: ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	17-09-2551/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	: 13 ปี 

Position	:	Independent Director, Audit Committee, Nomination and 
Remuneration Committee/Age	:	67
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	0.20%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	: None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	: 17-09-2008/Duration	of	Directorship	:	13 Years

การศึึกษา

• AMP,	Advanced	Management	Program,	2013,	Harvard	
University	(USA)		

• ปีริญญา	วิที่ยาศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	(คัณิ์ตุศาสุตุร์)	มีหาวิที่ยาลัยเช่้ยงใหม่ี	
• หลักสุ้ตุรผ้้บริหารระดับสุ้ง	สุถืาบันวิที่ยาการตุลาดทุี่น	(หลักสุ้ตุร	วตุที่.)	
รุ่นท่ี่�	4	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	
(2552)		

    
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2551	-	ปัีจจุบัน	 กรรรมีการอิสุระ	และกรรมีการตุรวจสุอบ
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2557	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการสุรรหา	และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
	 	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2554	-	ปัีจจุบัน	 รองผ้้จัดการใหญ่	ผ้้จัดการสุายเที่คัโนโลย่
	 	 ธีนาคัารกรุงเที่พ	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น   
2556	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	ข้ึ้อม้ีลเคัรดิตุแห่งช้าติุ	จำากัด	
2555	-	2560	 ปีระธีานกรรมีการ
	 	 บริษััที่	เนชั้�นแนล	ไอท่ี่เอ็มีเอ๊กซ์ิ	จำากัด
2560	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	เนชั้�นแนล	ไอท่ี่เอ็มีเอ๊กซ์ิ	จำากัด
2561	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	เนชั้�นแนลดิจิทัี่ลไอด่	จำากัด
ปัีจจุบัน	 	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	บางกอก	สุมีาร์ที่การ์ด	ซิิสุเที่มี	จำากัด
ปัีจจุบัน	 	 กรรมีการ	
	 	 บริษััที่	เอนิว	คัอร์ปีอเรชั้น	จำากัด	
ปัีจจุบัน	 	 ปีระธีานกรรมีการ
	 	 บริษััที่	ศ้นย์ปีระมีวลผล	จำากัด
  

Education

• AMP,	Advanced	Management	Program,	2013,	Harvard	
University	(USA)	

• Bachelor	of	Science,	Chiangmai	University		 	
Certificate	Senior	Executive	Program	(Capital	Market	Academy)	
Class	4	

• Certifcate	Director	Accredited	Program	(DAP)	2009	(IOD)	

 
5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2008	-	Present	 Independent	Director	&	Audit	Committee	

Business	Online	Public	Company	Limited
2014	-	Present	 Nomination	and	Remuneration	Committee	

Business	Online	Public	Company	Limited
2011	-	Present	 Senior	Executive	Vice	President,	Technology	Division
	 Bangkok	Bank	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
2013	-	Present	 Director	
	 National	Credit	Bureau	Company	Limited
2012	-	2017	 Chairman	of	the	Board 

National	ITMX	Company	Limited
2017	-	Present	 Director	
	 National	ITMX	Company	Limited
2018	-	Present	 Director	
	 National	Digital	ID	Company	Limited
Present	 Director	
	 Bangkok	Smartcard	System	Company	Limited
Present	 Director	
	 Anew	Corporation	Company	Limited
Present	 Chairman	of	the	Board	
	 Processing	Center	Company	Limited
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ผู้ศ์.ดิ์ร. การดิ์ี เลิ้ียวไพโรจ็น์
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote
ตุำาแหน่ง	:	กรรมการอิิสระ กรรมการตำรวจสอิบ  
และกรรมการสรรหา และพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน/อายุ	:	46 ปี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	0.20%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	: ไม่มี
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	29-03-2556/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนกรรมีการ	:	8 ปี
Position	:	Independent Director & Audit Committee &  Nomination and 
Remuneration Committee/Age	:	46
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	0.20%
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	None
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	29-03-2013/Duration	of	Directorship	:	8 Years

การศึึกษา

• Ph.D.,	Industrial	Engineering	Department,	University	of	
Wisconsin-Madison,	USA	

• M.S.,	Industrial	Engineering	Department,	University	of	
Wisconsin-Madison,	USA	

• B.Eng.,	Industrial	Engineering	Program,	Sirindhorn	
International	Institute	of	Technology	Thammasat	University	
ปีระกาศน่ยบัตุร	โคัรงการ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
(รุ่นท่ี่�	110/2557)

  
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2556	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการอิสุระ	และกรรมีการตุรวจสุอบ	 	
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2557	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการสุรรหา	และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 	
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น   
2560	-	ปัีจจุบัน	 ผ้้ก่อตัุ�งและปีระธีานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร
	 บริษััที่	ไอโคัรา	จำากัด
2561	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 บริษััที่	ออกแบบกลยุที่ธ์ีและนวัตุกรรมี	อนาคัตุ	จำากัด
2561	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการปีระจำาวิที่ยาลัยนานาช้าติุปีร่ด่	พนมียงค์ั
	 มี.ธีรรมีศาสุตุร์
2561	-	ปัีจจุบัน	 ท่ี่�ปีร่กษัาด้านอนาคัตุศาสุตุร์และนวัตุกรรมี
	 บริษััที่	แมีกโนเล่ย	คัวอลิตุ่�	ด่เวล๊อปีเม้ีนท์ี่	คัอร์ปีอเรชั้�น
2562	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 บริษััที่	อินโนวาติุโอ	จำากัด
2562	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการผ้้ที่รงคุัณ์วุฒิ	
	 สุำานักงานสุ่งเสุริมีเศรษัฐกจิสุร้างสุรรค์ั	(องค์ัการมีหาช้น)
2563	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการผ้้ที่รงคุัณ์วุฒิ
	 สุำานักงานพัฒนาธุีรกรรมีที่างอิเล็กที่รอนิกส์ุ

Education

• Ph.D.,	Industrial	Engineering	Department,	University	of	
Wisconsin-Madison,	USA	

• M.S.,	Industrial	Engineering	Department,	University	of	
Wisconsin-Madison,	USA	

• B.Eng.,	Industrial	Engineering	Program,	Sirindhorn	
International	Institute	of	Technology	Thammasat	University

• Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)		Class	
110/2014	(IOD)

  

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2013	-	Present	 Independent	Director	&	Audit	Committee		
	 Business	Online	Public	Company	Limited
2014	-	Present	 Nomination	and	Remuneration	Committee	
	 Business	Online	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
2017	-	Present	 Chief	Executive	Officer	&	Co-Founder		 	
	 ICORA	Company	Limited
2018	-	Present	 Director	Anakata	Strategic	Desing	and	
	 Innovation	Company	Limited
2018	-	Present	 Director	and	Program	Advisor	Master	in		
	 Service	Innovation	(MSI)	College	of	Innovation,	 
	 Thammasat	University
2018	-	Present	 Chief	Advisor	for	Future	Foresight	and
	 Innovation,	Thammasat	University
2019	-	Present	 Director	
	 Innovaatio	Company	Limited
2019	-	Present	 Director	
	 Creative	Economy	Agency	(CEA)
2020	-	Present	 Director	
	 Electronic	Transactions	Development	Agency
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นางสาวอ้นท่้รา อ้นท่้รัต์นา
Ms. Intira Inturattana

ตุำาแหน่ง	:	ผู้้้อิำานวย้การฝ่่าย้ข้อิม้ล/อายุ	:	51 ปี 
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	ณ์	30	ธี.คั.	2563	:	0.02%
การเปีล่�ยนแปีลงจำานวนหุ้นระหว่างปีี	(หุ้น)	:	79,000 
การถ่ือหุ้นที่างอ้อมีขึ้องค่้ัสุมีรสุและบุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	: ไม่มี
วันท่ี่�แตุ่งตัุ�ง	:	1-3-2558/จำานวนปีีท่ี่�เป็ีนผ้้บริหาร	:	6 ปี 

Position	:	Chief Data Officer/Age	:	51 
Shareholding	Percentage	(as	of	30	Dec	2020)	:	0.02% 
Changes	in	number	of	shares	during	the	year	(Shares)	:	79,000
The	indirect	shareholding	of	spouse	and	children	who	have	not	come	of	age	: None
Appointment	Date	:	01-03-2015/Duration	of	Executive	:	6 Years

การศึึกษา

• ปีริญญา	บริหารธุีรกิจมีหาบัณ์ฑิิตุ	สุาขึ้าการตุลาด	สุถืาบันบัณ์ฑิิตุ
พัฒนบริหารศาสุตุร์	

• ปีระกาศน่ยบัตุร	ภาษัาจ่นกลาง	มีหาวิที่ยาลัยจ่�หนาน	สุาธีารณ์รัฐ
ปีระช้าช้นจ่น

• ปีริญญา	ศิลปีศาสุตุร์บัณ์ฑิิตุ	สุาขึ้าบรรณ์ารักษัศาสุตุร์และสุารนิเที่ศ
ศาสุตุร์	มีหาวิที่ยาลัยขึ้อนแก่น

  
ประสบการณ์์ย้้อินหลัง 5 ปี 

การดำำารงตำำาแหน่งในบริษัทจดำทะเบีย้นในตำลาดำหลักทรัพย์้แห่งประเทศึไทย้
2560	-	ปัีจจุบัน	 ผ้้อำานวยการฝ่่ายข้ึ้อม้ีล	
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
2558	-	2559	 ผ้้ช่้วยผ้้จัดการทัี่�วไปี	ฝ่่ายพัฒนาผลิตุภัณ์ฑ์ิและบริการ	
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)

การดำำารงตำำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่่บริษัทจดำทะเบีย้น/อิงค์์กรอ่ิ�น   
2559	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 บริษััที่	อ่คัาร์ที่สุตุ้ดิโอ	จำากัด
2562	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 Business	Information	Company	Limited
	 (ปีระเที่ศเว่ยดนามี)
2563	-	ปัีจจุบัน	 กรรมีการ	
	 บริษััที่	คัร่เดน	เอเช่้ย	จำากัด

Education

• Master	of	Business	Administration,	Major	in	Marketing,	
National	Institute	of	Development	Administration	(NIDA)	

• Certificate	of	International	Language,	Major	in	Madarin,	 
Jinan	University,	The	People’s	Republic	of	China

• Bachelor	of	Arts,	Major	in	Library	and	Information	Sciences,	
Khon	Kaen	University

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE   

Positions in SET-listed Companies  
2017	-	Present	 Chief	Data	Officer	
	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
2015	-	2016	 Assistant	General	Manager	;	Product
	 	 Development	&	Customer	Service	
	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
Positions in Other Non-listed Companies/Organizations 
2016	-	Present	 	 Director		
	 	 Ecartstudio	Company	Limited
2019	-	Present	 Director		
	 	 Business	Information	Company	Limited
	 	 (Vietnam)
2020	-	Present	 	 Director	
	 	 Creden	Asia	Company	Limited
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ข้�อมิ้ลูสำาคัญทัาง
การเงิน์

การเปรีียบเท่ีียบต์ััวเลิ้ขท่างการเงิ้นสำาหรัับปีี 2559-2563
(งบการเงินรวม)

ร�ยได้รวมู 
399 437 488 538 626

กำ�ไรสำุทธุิ
73 77 104 144 178

สำินทรัพิย์รวมู
578 641 693 684 1,000

สำ่วนข้องผูู้้ถืือหุ้น
403 469 505 501 710

  2559          2560          2561          2562         2563 (หน่วย	:	ล้านบาที่)

ริ�ย์ได้ริวมท้�งห้มด 538.1 ล้�นบ�ท

บริิก่�ริด้�นข้้อมูล 
(383.4 ล้�นบ�ท)

2562

12%

11%

6% 71%

ริ�ย์ได้อื�น*
(30.1 ล้�นบ�ท)

บริิก่�ริด้�นก่�ริบริิห้�ริค้ว�มเสี�ย์ง 
(60.6 ล้�นบ�ท)

บริิก่�ริอื�นๆ 
(64 ล้�นบ�ท)

บริิก่�ริอื�นๆ 
(66.9 ล้�นบ�ท)

ริ�ย์ได้ริวมท้�งห้มด 626.2 ล้�นบ�ท

ริ�ย์ได้อื�นๆ *
(30.6 ล้�นบ�ท)

บริิก่�ริด้�นข้้อมูล 
(390.9 ล้�นบ�ท)

บริิก่�ริด้�นก่�ริบริิห้�ริค้ว�มเสี�ย์ง 
(137.8 ล้�นบ�ท)

2563 62%

11%

22%

5%

*รายได้อ่�นปีระกอบด้วยดอกเบ่�ยรับ,	เงินปัีนผลรับ	และอ่�นๆ

เปรียบเท่ียบรายไดิ์�
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ข้�อมิ้ลูทัางการเงิน์
โด้ยสรุป็

(หน่วย	:	พันบาที่)

สำาหรับปี สิ�นสุดำวันที� 31 ธันวาค์ม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

สิุนที่รัพย์รวมี 692,896 684,237 1,000,077	 658,932 646,992 	963,994	

หน่�สิุนรวมี 187,655 183,295 	289,577	 171,195 166,313 	268,334	

สุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น 505,241 500,942 	710,500	 487,737 480,679 	695,660	

รายได้รวมี 487,485 538,120 	626,205	 424,729 470,460 	566,682	

รายได้จากการให้บริการ 458,907 507,985 	595,579	 398,394 439,375 	535,215	

กำาไรขัึ้�นตุ้น 243,914 295,041 	342,265	 216,834 262,035 	322,923	

กำาไรก่อนค่ัาใช้้จ่ายภาษ่ัเงินได้ 117,563 151,860 	204,598	 112,339 147,617 	209,960	

กำาไรสุุที่ธิี 104,087 143,912 	178,497	 101,637 140,633 	184,002	

อัิตำราส่วนทางการเงิน

อัตุราสุ่วนกำาไรขัึ้�นตุ้น	(ร้อยละ) 53.15 58.08 	57.47	 54.43 59.64 	60.34	

อัตุราสุ่วนกำาไรสุุที่ธิี	(ร้อยละ) 21.35 26.74 	28.50	 23.93 29.89 	32.47	

อัตุราสุ่วนผลตุอบแที่นตุ่อสิุนที่รัพย์	(ร้อยละ) 15.02 21.03 	17.85	 15.42 21.74 	19.09	

อัตุราสุ่วนผลตุอบแที่นตุ่อสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	(ร้อยละ) 20.60 28.73 	25.12	 20.84 29.26 	26.45	

อัตุราสุ่วนสุภาพคัล่อง	(เท่ี่า) 2.80 2.54 	2.32	 2.76 2.49 	2.24	

อัตุราสุ่วนหน่�สิุนตุ่อสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	(เท่ี่า) 0.37 0.37 	0.41	 0.35 0.35 	0.39	

เปรีย้บเทีย้บข้อิม้ลต่ำอิหุ้น (บาท)

กำาไรตุ่อหุ้นขัึ้�นพ่�นฐาน	(บาที่) 0.13 0.18 	0.22	 0.12 0.17 	0.22	

ม้ีลค่ัาตุามีบัญช่้ตุ่อหุ้น	(บาที่) 0.62 0.61 	0.87	 0.59 0.59 	0.85	

ม้ีลค่ัาท่ี่�ตุราไว้ตุ่อหุ้น	(บาที่) 0.10 0.10 	0.10	 0.10 0.10 	0.10	

เงินปัีนผลตุ่อหุ้น	(บาที่)* 0.12 0.15 	0.195	 0.12 0.15 	0.195	

เงินปัีนผลจ่าย	(ล้านบาที่)* 98.50 123.08 	160.00	 98.50 123.08 	160.00	

จำานวนหุ้นสุามัีญ	-	ทุี่นจดที่ะเบ่ยน	(ล้านหุ้น) 820.51 820.51 	820.51	 820.51 820.51 	820.51	

จำานวนหุ้นสุามัีญ	-	ทุี่นท่ี่�ออกและ	เร่ยกช้ำาระแล้ว	(ล้านหุ้น) 820.51 820.51 	820.51	 820.51 820.51 	820.51	

*	 เม่ี�อวันท่ี่�	 11	 กุมีภาพันธ์ี	 2564	 ท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการขึ้องบริษััที่ม่ีมีติุอนุมัีติุให้เสุนอจ่ายเงินปัีนผลงวดสุุดท้ี่ายสุำาหรับปีี	 2563	 ในอัตุราหุ้นละ	 0.115	 บาที่	 
เป็ีนจำานวนเงินทัี่�งสิุ�น	94.36	ล้านบาที่	ดังนั�น	เม่ี�อรวมีเงินปัีนผลจ่ายระหว่างกาลท่ี่�จ่ายไปีแล้วจำานวนหุ้นละ	0.08	บาที่	ที่ำาให้เงินปัีนผลจ่ายสุำาหรับปีี	2563	ม่ีจำานวน
ทัี่�งสิุ�นหุ้นละ	0.195	บาที่	ทัี่�งน่�	บริษััที่จะนำาเสุนอเพ่�ออนุมัีติุเร่�องดังกล่าวในท่ี่�ปีระชุ้มีสุามัีญปีระจำาปีีผ้้ถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่ตุ่อไปี	 	 	 	
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ข้�อมิ้ลู
ทัั�วิไป็

ช่่�อิบริษัท บริษัท บิซิิเนส อิอินไลน์ จำากัดำ (มหาช่น) (BOL) 

สถานที�ตัำ�ง เลขึ้ท่ี่�	1023	อาคัารเอ็มีเอสุ	สุยามี	ชั้�น	28	ถืนนพระรามี	3	แขึ้วงช่้องนนที่ร่	
เขึ้ตุยานนาวา	กรุงเที่พมีหานคัร	10120

ประเภิทธุรกิจ เป็ีนผ้้นำาในการให้บริการข้ึ้อม้ีลเพ่�อการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจท่ี่�คัรอบคัลุมีทัี่�งด้านโอกาสุ 
และคัวามีเสุ่�ยงในการที่ำาธุีรกิจ	โดยให้บริการข้ึ้อม้ีลเชิ้งล่กผ่านซิอฟต์ุแวร์และแอพพลิเคัชั้�น 
ท่ี่�ทัี่นสุมัีย	 ตุลอดจนเปี็นผ้้ออกแบบและพัฒนาโซิล้ชั้�นสุำาหรับผ้้ปีระกอบการและ 
สุถืาบันการเงิน	รวมีถ่ืงเป็ีนท่ี่�ปีร่กษัาที่างธุีรกิจทัี่�งในปีระเที่ศและภ้มิีภาคัอาเซ่ิยน

เลขที�บัตำรส่งเสริม 2423(7)/2556	ได้รับการสุ่งเสุริมีการลงทุี่นในกิจการ	ซิอฟต์ุแวร์	ปีระเภที่	ENTERPRISE	
SOFTWARE	และ	DIGITAL	CONTENT	ปีระเภที่	5.8	กิจการซิอฟต์ุแวร์

เลขทะเบีย้นบริษัท 0107546000407

โทรศัึพท์ +66	2657	3999

โทรสาร +66	2657	3900-1

เว็บไซิต์ำบริษัท https://www.BOL.co.th

ทุนจดำทะเบีย้น 82,050,550	บาที่	

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 82,050,550	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 0.10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	820,505,500	หุ้น

ช่่�อิบริษัทย่้อิย้ บริษัท ดีำ แอินด์ำ บี (ประเทศึไทย้) จำากัดำ 

สถานที�ตัำ�ง เลขึ้ท่ี่�	1023	อาคัารเอ็มีเอสุ	สุยามี	ชั้�น	28	ถืนนพระรามี	3	แขึ้วงช่้องนนที่ร่	
เขึ้ตุยานนาวา	กรุงเที่พมีหานคัร	10120

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการข้ึ้อม้ีลธุีรกิจทัี่�งไที่ยและตุ่างปีระเที่ศ	 ให้คัำาปีร่กษัา	 และให้บริการวิเคัราะห์ 
คัวามีเสุ่�ยง	และโอกาสุที่างการตุลาด

โทรศัึพท์ +66	2657	3939

โทรสาร +66	2657	3901

เว็บไซิต์ำบริษัท https://www.dnbthailand.co.th

ทุนจดำทะเบีย้น 5,000,000	บาที่	

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 2,000,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	500,000	หุ้น



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)30 

ช่่�อิบริษัทย่้อิย้ บริษัท บีโอิแอิล ดิำจิตำอิล จำากัดำ 

สถานที�ตัำ�ง เลขึ้ท่ี่�	1023	อาคัารเอ็มีเอสุ	สุยามี	ชั้�น	28	ถืนนพระรามี	3	แขึ้วงช่้องนนที่ร่	
เขึ้ตุยานนาวา	กรุงเที่พมีหานคัร	10120

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการแพลตุฟอร์มีสุำาหรับจับค่้ัที่างอิเล็กที่รอนิกส์ุ	 (MatchLink)	 เพ่�อจัดที่ำา	
Business	Matching	 สุำาหรับเช่้�อมีโยงผ้้ซ่ิ�อ	 ผ้้ขึ้ายในการที่ำาธุีรกิจ	 การเข้ึ้าถ่ืงแหล่ง 
เงินทุี่น	 ตุลอดจนสุนับสุนุนกิจกรรมีที่างธุีรกิจในด้านตุ่าง	 ๆ	 สุำาหรับผ้้ปีระกอบการ	 
เพ่�อลดขัึ้�นตุอนการที่ำางาน	และสุร้างโอกาสุที่างธุีรกิจ

เลขที�บัตำรส่งเสริม 60-0193-1-00-2-0	 ได้รับการสุ่งเสุริมีการลงทุี่นในกิจการ	 ซิอฟต์ุแวร์	 ปีระเภที่	
ENTERPRISE	SOFTWARE	และ	DIGITAL	CONTENT	ปีระเภที่	5.7.2	กิจการพัฒนา	
ENTERPRISE	SOFTWARE	และ/หร่อ	DIGITAL	CONTENT

โทรศัึพท์ +66	2657	3949

โทรสาร +66	2657	3901

ทุนจดำทะเบีย้น 30,000,000	บาที่

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 30,000,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	3,000,000	หุ้น

ช่่�อิบริษัทร่วม บริษัท เอิบิค์ส์ ดีำเวลลอิปเมนต์ำ จำากัดำ

สถานที�ตัำ�ง เลขึ้ท่ี่�	131	ถืนนราษัฏร์บ้รณ์ะ	แขึ้วงราษัฏร์บ้รณ์ะ
เขึ้ตุราษัฏร์บ้รณ์ะ	กรุงเที่พมีหานคัร	10140

ประเภิทธุรกิจ ดำาเนินธุีรกิจที่างด้านอสัุงหาริมีที่รัพย์	 ซ่ิ�งรวมีถ่ืงการลงทุี่นในท่ี่�ดิน	 อาคัารสุำานักงาน	 
เพ่�อให้กลุ่มีผ้ถ่้ือหุ้นและล้กค้ัาทัี่�วไปีเช่้าพ่�นท่ี่�	ตุลอดจนดำาเนนิการบรหิารจดัการอาคัาร	

ทุนจดำทะเบีย้น 150,000,000	บาที่	

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 150,000,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	15,000,000	หุ้น
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ข้อิม้ลขอิงนิติำบุค์ค์ลที�บริษัท ถ่อิหุ้นตัำ�งแต่ำร้อิย้ละ 10 ขึ�นไป

ช่่�อิบริษัท บริษัท อีิค์าร์ทสต้ำดิำโอิ จำากัดำ

สถานที�ตัำ�ง เลขึ้ท่ี่�	129	ถืนนพระรามี	9	แขึ้วงห้วยขึ้วาง	เขึ้ตุห้วยขึ้วาง	กรุงเที่พมีหานคัร	10310

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการออกแบบ	พฒันาและใหค้ัำาปีร่กษัาที่างดา้นระบบ	Web-Based	Application	 
และระบบ	Enterprise	Location-Based	Application	แบบคัรบวงจร	

โทรศัึพท์ +66	2643	0807-9	

โทรสาร +66	2643-0810

เว็บไซิต์ำบริษัท https://www.ecartstudio.com	

ทุนจดำทะเบีย้น 15,832,190	บาที่

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 15,832,190	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	1,583,119	หุ้น

ช่่�อิบริษัท บริษัท ข้อิม้ลเค์รดิำตำแห่งช่าติำ จำากัดำ

สถานที�ตัำ�ง 100/28-29	อาคัารสุาธีรนคัรที่าวเวอร์	ชั้�น	18	ถืนนสุาที่รเหน่อ	แขึ้วงสุ่ลมี	
เขึ้ตุบางรัก	กรุงเที่พมีหานคัร	10500

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการข้ึ้อม้ีลเคัรดิตุแก่สุถืาบันการเงินและปีระช้าช้นทัี่�วไปี

โทรศัึพท์ +66	2095	5800	

โทรสาร +66	2095	5801-2

เว็บไซิต์ำบริษัท https://www.ncb.co.th

ทุนจดำทะเบีย้น 250,000,000	บาที่	

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 250,000,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	25,000,000	หุ้น

ช่่�อิบริษัท บริษัท เพีย้ร์ พาวเวอิร์ จำากัดำ

สถานที�ตัำ�ง 1-7	อาคัารซิิลลิคั	เฮ้าส์ุ	ชั้�น	5	ห้อง	1บ่	ถืนนสุ่ลมี	แขึ้วงสุ่ลมี	
เขึ้ตุบางรัก	กรุงเที่พมีหานคัร	10500

ประเภิทธุรกิจ ปีระกอบธุีรกิจหลักเก่�ยวกับ	 ตัุวกลางในการปีล่อยสิุนเช่้�อสุ่วนบุคัคัลและ	 SMEs	
ออนไลน์	ท่ี่�ให้ผ้้ก้้เช่้�อมีตุ่อโดยตุรงกับนักลงทุี่น

โทรศัึพท์ +66	2026	3514

เว็บไซิต์ำบริษัท https://www.peerpower.co.th	

ทุนจดำทะเบีย้น 19,270,000	บาที่

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 19,270,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	1,927,000	หุ้น
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ช่่�อิบริษัท บริษัท เอิไอิ แล็บ จำากัดำ

สถานที�ตัำ�ง 25	ซิอยเจริญนคัร	14	ถืนนเจริญนคัร	แขึ้วงคัลองตุ้นไที่ร	
เขึ้ตุคัลองสุาน	กรุงเที่พมีหานคัร	10600

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการ	จัดที่ำา	ออกแบบ	พัฒนา	โปีรแกรมี	คัอมีพิวเตุอร์และแอพพลิเคัชั้�น	โดยใช้้
เที่คัโนโลย่ปัีญญาปีระดิษัฐ์	(Artificial	Intelligence	or	AI)

ทุนจดำทะเบีย้น 2,000,000	บาที่

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 2,000,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 10	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	200,000	หุ้น

ช่่�อิบริษัท บริษัท ค์รีเดำน เอิเชี่ย้ จำากัดำ

สถานที�ตัำ�ง 9/22	ถืนนราช้พฤกษ์ั	แขึ้วงบางระมีาด	เขึ้ตุตุลิ�งชั้น	กรุงเที่พมีหานคัร	10170

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการระบบเซ็ินเอกสุารออนไลน์	และระบบพิสุ้จน์และย่นยันตัุวตุนที่างดิจิตุอล

ทุนจดำทะเบีย้น 1,405,000	บาที่

ทุนที�อิอิกและช่ำาระแล้ว 1,405,000	บาที่

ม้ลค่์าหุ้นที�ตำราไว้หุ้นละ 100	บาที่

ช่นิดำและจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย้แล้ว หุ้นสุามัีญ	จำานวน	10,810	หุ้น

หุ้นบุริมีสิุที่ธิี�	จำานวน	3,240	หุ้น

ช่่�อิบริษัท BUSINESS INFORMATION COMPANY LIMITED 
(บริษัท บิซิิเนส อิินฟอิร์เมชั่น จำากัดำ)

สถานที�ตัำ�ง Vietcombank	Tower,	CEO	Suite’s	Boardroom	Level	21,	
5	Me	Linh	Square,	Dist.	1,	Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam

ประเภิทธุรกิจ ให้บริการข้ึ้อม้ีลเพ่�อการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจผ่านซิอฟต์ุแวร์และแอพพลิเคัชั้�นท่ี่�ทัี่นสุมัีย	
ตุลอดจนโซิล้ชั้�นสุำาหรับผ้้ปีระกอบการและสุถืาบันการเงิน	

ทุนจดำทะเบีย้น 1,000,000	US	Dollars

ติำดำต่ำอิส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@bol.co.th

นาย้ชั่ย้พร เกีย้รติำนันทวิมล 
กรรมีการและผ้้อำานวยการฝ่่ายบริหาร
นางสาวกัลย้พัลญ์่ บ้รณ์ารมย์้ 
กรรมีการและผ้้อำานวยการฝ่่ายบัญช่้และการเงิน

ข้อิม้ลอ่ิ�นที�เกี�ย้วข้อิง

นาย้ทะเบีย้นหุ้นและใบสำาคั์ญ่แสดำงสิทธิ บริษััที่	ศ้นย์รับฝ่ากหลักที่รัพย์	(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด
อาคัารตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	93	ถืนนรัช้ดาภิเษัก	แขึ้วงดินแดง	
เขึ้ตุดินแดง	กรุงเที่พมีหานคัร	10400

โทรศัึพท์ +66	2009	9999

โทรสาร +66	2009	9476

ผู้้้สอิบบัญ่ชี่ นางสาวศิึริวรรณ์ นิตำย์้ดำำารง
ผ้้สุอบบัญช่้รับอนุญาตุ	ที่ะเบ่ยนเลขึ้ท่ี่�	5906
บริษัท สำานักงาน อีิวาย้ จำากัดำ
193/136-137	อาคัารเลคัรัช้ดา	ชั้�น	33	ถืนนรัช้ดาภิเษัก	แขึ้วงคัลองเตุย	
เขึ้ตุคัลองเตุย	กรุงเที่พมีหานคัร	10110

โทรศัึพท์ +66	2264	0777

โทรสาร +66	2264	0789-90
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เป็้าห้มิาย
การด้ำาเน์ิน์ธุุรกิจ

	 บริษััที่ม่ีเป้ีาหมีายในการดำาเนินธุีรกิจเพ่�อเป็ีนผ้้นำาในการให้
บริการข้ึ้อม้ีล	 ข่ึ้าวสุาร	 การวิเคัราะห์และตุรวจสุอบข้ึ้อม้ีลอย่าง
คัรบวงจร	 เพ่�อให้ล้กค้ัาสุามีารถืใช้้เป็ีนเคัร่�องม่ีอในการตัุดสิุนใจ 
ที่างธุีรกิจได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	 รวดเร็ว	 และถ้ืกตุ้องมีากท่ี่�สุุด	
โดยบริษััที่ได้ดำาเนินการพัฒนาและปีรับปีรุงฐานข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีอย่้ 
อย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 พร้อมีทัี่�งจัดที่ำาโคัรงการเพ่�อจัดหาข้ึ้อม้ีลจาก
แหล่งข้ึ้อม้ีลอ่�นเพิ�มีเติุมีอย่างตุ่อเน่�อง	 รวมีถ่ืงการนำาท่ี่�สุุดขึ้อง
เที่คัโนโลย่ใหม่ีจากตุ่างปีระเที่ศ	 เข้ึ้ามีาช่้วยในการวิเคัราะห์	
ปีระมีวลผล	และนำาเสุนอข้ึ้อม้ีลในมิีติุท่ี่�หลากหลาย	เพ่�อปีระโยช้น์
สุ้งสุุดสุำาหรับล้กค้ัาทัี่�งในด้านการวิเคัราะห์เพ่�อเพิ�มีโอกาสุและ 
การลดคัวามีเสุ่�ยงที่างธุีรกิจ	 คัวามีปีลอดภัยขึ้องขึ้้อม้ีลและ 
ระบบฐานข้ึ้อม้ีลเป็ีนหัวใจสุำาคััญขึ้องธุีรกิจขึ้องเรา	 บริษััที่จ่งได้ม่ี
การดำาเนินการพัฒนาระบบคัอมีพิวเตุอร์และเคัร่อข่ึ้ายให้ม่ี 
คัวามีรวดเร็วและปีลอดภัย	 เพ่�อให้บริการล้กค้ัาได้อย่างตุ่อเน่�อง	
และมี่ปีระสิุที่ธิีภาพ	 นอกจากน่�บริษััที่ยังม่ีโคัรงการในการขึ้ยาย
ตุลาดผลิตุภัณ์ฑ์ิและบริการขึ้องบริษััที่ไปียังตุ่างปีระเที่ศอ่กด้วย	

วิสัยท่ัศ์น์ (Vision)
	 เป็ีนผ้้นำาในการให้บริการข้ึ้อม้ีลเพ่�อการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ
ทัี่�งในปีระเที่ศและภ้มิีภาคัอาเซ่ิยน

พันธก้จ็ (Mission)
1.	 เป็ีนผ้้ให้บริการข้ึ้อม้ีลธุีรกิจท่ี่�ม่ีคัวามีถ้ืกตุ้อง	 คัรบถ้ืวนเพ่�อ

ใช้้ในการตัุดสิุนใจ
2.	 เป็ีนองค์ักรท่ี่�มุ่ีงเน้นการสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มีให้แก่สิุนค้ัาและ

บริการแก่ล้กค้ัา
3.	 เป็ีนองค์ักรท่ี่�เป็ีนท่ี่�ร้้จักและผ้้ใช้้บริการน่กถ่ืงเป็ีนอันดับแรก

ในเร่�องการให้บริการข้ึ้อม้ีลและการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ
4.	 เป็ีนองค์ักรแห่งนวัตุกรรมีด้าน	Big	Data	Analytic

	 กลุ่มีเปี้าหมีายหลักขึ้องบริษััที่	 เป็ีนกลุ่มีเปี้าหมีายปีระเภที่
องค์ักร	ปัีจจุบันสุามีารถืแบ่งออกเป็ีน	3	กลุ่มีหลัก	ได้แก่	
1.	 กลุ่มีสุถืาบันการเงิน	
2.	 กลุ่มีผ้้ปีระกอบการภาคัธุีรกิจ	และอุตุสุาหกรรมี
3.	 กลุ่มีหน่วยงาน	และองค์ักรตุ่าง	ๆ	จากภาคัรัฐ	
	 ล้กค้ัาขึ้องบริษััที่สุ่วนใหญ่	 ใช้้บริการขึ้องบริษััที่เพ่�อช่้วย 
ในการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจในหลายขัึ้�นตุอนขึ้องการดำาเนินงาน	 
เริ�มีตัุ�งแตุ่การหากลุ่มีล้กค้ัาเป้ีาหมีายใหม่ี	และใช้้เพ่�อปีระกอบการ
ตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ	 โดยนำาข้ึ้อม้ีลมีาเป็ีนเคัร่�องม่ีอในการปีระเมิีน
และบริหารคัวามีเสุ่�ยงในการที่ำาธุีรกรรมีขึ้ององค์ักร	 ปีรับปีรุง
แก้ไขึ้การบริหารสุภาพคัล่องและเที่อมีที่างการคั้าอ่กด้วย	 ที่ำาให้
บริการขึ้องเราเป็ีนองค์ัปีระกอบสุำาคััญในการพัฒนากลยุที่ธ์ี 
การบริหารงานให้ด่ยิ�งข่ึ้�นเพ่�อช่้วยในการเพิ�มีโอกาสุที่างการคัา้ได้
อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	 นอกจากน่�บริษััที่ยังได้ม่ีการนำาเที่คัโนโลย่	
Data	 Visualization	 ในการวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีปีริมีาณ์มีาก 
และมี่คัวามีซัิบซ้ิอน	 มีาสุรุปีเปี็นการแสุดงผลขึ้้อม้ีลในร้ปีแบบ 
ท่ี่�เข้ึ้าใจง่าย	 ช่้วยให้ผ้้บริหารสุามีารถืเห็นข้ึ้อม้ีลในมิีติุตุ่าง	 ๆ 
เพ่�อสุนับสุนุนการตัุดสิุนใจได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	มีากข่ึ้�น	
	 อน่�ง	บริษััที่ยังม่ีเป้ีาหมีายในการสุรรหาพันธีมิีตุรที่างธุีรกิจ
ท่ี่�ม่ีคัวามีร้้และคัวามีเช่้�ยวช้าญในด้านตุ่าง	 ๆ	 เพ่�อขึ้ยายข่ึ้ดคัวามี
สุามีารถืด้านการแข่ึ้งขัึ้นขึ้องบริษััที่ให้ม่ีบริการท่ี่�หลากหลาย 
และตุอบรับกับคัวามีตุ้องการขึ้องล้กค้ัาท่ี่�เพิ�มีมีากข่ึ้�น	 เช่้น	 การ
ร่วมีม่ีอกับบริษััที่ชั้�นนำาจากตุ่างปีระเที่ศท่ี่�มี่คัวามีเช่้�ยวช้าญ 
ด้านการบริหารจัดการหน่�ที่างการค้ัาทัี่�วโลก	 เพ่�อเพิ�มีศักยภาพ 
ในการให้บริการตุามีหน่�การค้ัาทัี่�วโลกขึ้องที่างบริษััที่ได้อย่าง 
เต็ุมีร้ปีแบบ	รวมีถ่ืงการสุร้างปีระสุบการณ์์ใหมีใ่นการใช้้งานระบบ
ผ่านอุปีกรณ์์เคัล่�อนท่ี่�	 เพ่�อเพิ�มีปีระสิุที่ธิีภาพในการใช้้งานขึ้อง
ล้กค้ัาได้ทุี่กท่ี่�	ทุี่กเวลา	และทุี่กอุปีกรณ์์
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ลูักษณิะการป็ระกอบัธุุรกิจ
ข้องบัริษัทั แลูะบัริษัทัย่อย

	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(“บริษััที่”)	ก่อตัุ�งข่ึ้�น	เม่ี�อ
วันท่ี่�	 26	 เมีษัายน	 2538	 ด้วยทุี่นจดที่ะเบ่ยน	 10	 ล้านบาที่	 
ตุ่อมีาเม่ี�อวันท่ี่�	1	 ธัีนวาคัมี	2546	ได้จดที่ะเบ่ยนแปีรสุภาพเป็ีน 
บริษััที่มีหาช้นจำากัดตุามีกฎหมีายว่าด้วยบริษััที่มีหาช้นจำากัด	ช่้�อ	
บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	เริ�มีตุ้นท่ี่�ทุี่นจดที่ะเบ่ยน	 
75	ล้านบาที่	โดยได้เข้ึ้าที่ำาการซ่ิ�อขึ้ายในตุลาดหลักที่รัพย์	เอ็มี	เอ	ไอ	
เม่ี�อวันท่ี่� 	 21	 เมีษัายน	 2547	 ม่ีการเพิ�มีทุี่นจดที่ะเบ่ยน 
เม่ี�อวันท่ี่�	 23	 กันยายน	 2551	 เป็ีน	 78.75	 ล้านบาที่	 ได้มี่ 
การเพิ�มีทุี่นจดที่ะเบ่ยนคัรั�งท่ี่�	2	 เม่ี�อวันท่ี่�	9	 เมีษัายน	2557	เป็ีน	 
82.6	 ล้านบาที่	และในปีี	2561	บริษััที่ได้ลดทุี่นจดที่ะเบ่ยนเป็ีน	
82.05	 ล้านบาที่	 เน่�องจากการยกเลิกหุ้นสุามัีญท่ี่�เหล่อจากการ 
ใช้้สิุที่ธิีใบสุำาคััญแสุดงสิุที่ธิี
	 บริษััที่ปีระกอบธุีรกิจให้บริการข้ึ้อม้ีล	ข่ึ้าวสุาร	การวิเคัราะห์
และตุรวจสุอบข้ึ้อม้ีล	เพ่�อใช้้เป็ีนเคัร่�องม่ีอในการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ	
ซ่ิ�งข้ึ้อม้ีลดังกล่าวได้มีาจากการรวบรวมีข้ึ้อม้ีลจากหลาย	ๆ 	แหล่ง
ได้แก่	 ข้ึ้อม้ีลจากกรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา	 กระที่รวงพาณิ์ช้ย์	 
โดยม่ีสัุญญาเพ่�อรับข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัลท่ี่�จดที่ะเบ่ยนจัดตัุ�งกับ 
กระที่รวงพาณิ์ช้ยทั์ี่�งหมีดในปีระเที่ศ	ซ่ิ�งรวมีถ่ืง	สุถืานะขึ้องบริษััที่ 
คัณ์ะกรรมีการ	 และผลดำาเนินการขึ้องแตุ่ละบริษััที่	 กว่า	
1,500,000	บริษััที่ในปีระเที่ศไที่ย	และบรษัิัที่ยงัได้รวบรวมีข้ึ้อม้ีล
จากแหล่งอ่�น	เช่้น	ข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวสุารในหมีวดอุตุสุาหกรรมีตุา่ง	ๆ 	โดย
รวบรวมีจากหนังสุ่อพิมีพ์	 ตุลอดจนแหล่งข่ึ้าวด้านธุีรกิจชั้�นนำา 
ตุ่าง	 ๆ	 นอกจากน่�	 บริษััที่ยังจัดเก็บ	 และปีระมีวลผลข้ึ้อม้ีล 
การช้ำาระเงินขึ้องล้กหน่�การค้ัาจากบริษััที่ตุ่าง	ๆ	 ท่ี่�ร่วมีโคัรงการ
กับบริษััที่อ่กด้วย	 โดยบริษััที่จะที่ำาการตุรวจสุอบ	 ปีระมีวลผล	
วิเคัราะห์	 จัดเก็บ	 และบันท่ี่กข้ึ้อม้ีลเพ่�อให้บริการผ่านระบบ 
คัอมีพิวเตุอร์ออนไลน์	 ภายใตุ้เว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่ช่้�อ	 https://
www.BOL.co.th
	 นอกจากน่�	 การร่วมีทุี่นกับ	 D&B	 นั�น	 ถ่ือเป็ีนการเพิ�มี
ศักยภาพขึ้องบริษััที่	 นอกจากบริษััที่จะได้เร่ยนร้้การจัดการและ
การวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีลจากผ้้ให้บริการข้ึ้อม้ีลชั้�นนำาระดับโลกแล้ว	
บริษััที่ยังสุามีารถืขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตุการให้บริการข้ึ้อม้ีลขึ้องบริษััที่ 
ไปียังตุ่างปีระเที่ศ	 ผ่านเคัร่อข่ึ้ายขึ้อง	 D&B	 และสุามีารถืเพิ�มี
บริการข้ึ้อม้ีลบริษััที่ในตุ่างปีระเที่ศให้ล้กค้ัาในปีระเที่ศ	 เพ่�อให้ 

ผ้้ใช้้สุามีารถืนำาข้ึ้อม้ีลไปีใช้้ในการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ	 ซ่ิ�งจะเป็ีน 
ผลด่ตุ่อการพัฒนาระบบการบริหารคัวามีเสุ่�ยงด้านสิุนเช่้�อขึ้อง
ปีระเที่ศให้แข็ึ้งแกร่ง	และสุ่งเสุริมีคัวามีโปีร่งใสุขึ้องการที่ำาธุีรกรรมี	 
และในวันท่ี่�	22	ม่ีนาคัมี	2549	บริษััที่ได้จัดตัุ�งบริษััที่	ด่	แอนด์	บ่	
(ปีระเที่ศไที่ย)	 จำากัด	 ข่ึ้�นมีา	 ด้วยทุี่นจดที่ะเบ่ยน	 1	 ล้านบาที่	 
และเพิ�มีเป็ีน	5	ล้านบาที่ในปีี	2562	เลขึ้ที่ะเบ่ยน	0105549038501
	 ด้วยคัลังข้ึ้อม้ีลกว่า	1,500,000	บริษััที่ในปีระเที่ศไที่ย	และ 
อ่กกว่า	 300	 ล้านบริษััที่ใน	 214	 ปีระเที่ศทัี่�วโลก	 และจาก 
คัวามีเช่้�ยวช้าญดา้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการฐานขึ้อ้ม้ีล	
และการบริหารจัดการคัวามีเสุ่�ยง	 ปีระกอบกับคัวามีร้้ที่าง 
ด้านไอท่ี่	 ที่ำาให้บริษััที่เป็ีนผ้้นำาด้านการให้บริการที่างธุีรกิจคัรบ
วงจร	 ตัุ�งแตุ่บริการข้ึ้อม้ีลพ่�นฐาน	 และผลการดำาเนินการขึ้อง 
แตุ่ละบริษััที่	 รวมีถ่ืงบริการด้านข่ึ้าวสุาร	 การวิเคัราะห์และ 
ตุรวจสุอบข้ึ้อม้ีล	 เพ่�อใช้้เป็ีนเคัร่�องม่ีอในการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ 
ท่ี่�ม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	 รวดเร็ว	 และถ้ืกตุ้องมีากท่ี่�สุุด	 ตุลอดจน 
เพ่�อเป็ีนการลดคัวามีเสุ่�ยงในการลงทีุ่น	 เพิ�มีคัวามีเช่้�อมัี�นและ
โอกาสุที่างธุีรกิจ	
	 บริษััที่ยังได้รับมีอบหมีายให้เป็ีนศ้นย์ปีระมีวลผลขึ้อง 
ฐานขึ้้อม้ีลล้กหน่�สิุนเช่้�อทัี่�งหมีดท่ี่�ได้รับจากสุถืาบันการเงินท่ี่� 
เป็ีนสุมีาชิ้กขึ้องบริษััที่	ข้ึ้อม้ีลเคัรดิตุแห่งช้าติุ	จำากัด	(NCB)	ตัุ�งแตุ่
เริ�มีก่อตัุ�ง	จนถ่ืงปัีจจุบัน
	 ในปีี	2547	บริษััที่ได้นำาเข้ึ้าระบบการวิเคัราะห์ที่างการเงิน
จากตุ่างปีระเที่ศ	 ซิ่�งระบบดังกล่าวช่้วยเพิ�มีม้ีลค่ัาให้กับข้ึ้อม้ีล	
ที่ำาให้ผ้้ใช้้สุามีารถืวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีลที่างการเงินได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	
และใช้้ในการกำาหนดกลยุที่ธ์ีในการบริหารจัดการได้เป็ีนอย่างด่
	 บริษััที่ยังได้เล็งเห็นคัวามีสุำาคััญขึ้องการปีระมีวลผลข้ึ้อม้ีล
ในเชิ้งล่ก	เพ่�อเพิ�มีศักยภาพในการวิเคัราะห์คัวามีเสุ่�ยงและโอกาสุ
ที่างธีุรกิจ	 โดยตัุ�งแตุ่ปีี	 2548	 บริษััที่ได้พัฒนาเคัร่�องม่ีอท่ี่�ช่้วย 
ในการตัุดสิุนใจท่ี่�เร่ยกว่า	Decision	Support	System	(“DSS”)	
ข่ึ้�นสุำาหรับล้กค้ัาท่ี่�เป็ีนสุถืาบันการเงิน	 ระบบ	 DSS	 จะเป็ีน 
การผนวกข้ึ้อม้ีลในฐานข้ึ้อม้ีลขึ้องบริษััที่กับฐานข้ึ้อม้ีลขึ้องล้กค้ัา	
ซ่ิ�งจะช่้วยให้ล้กค้ัาสุามีารถืวิเคัราะห์โอกาสุในการขึ้ยายตุลาดใหม่ี	
บริหารฐานข้ึ้อม้ีลล้กค้ัา	 และเพ่�อช่้วยการบริหารคัวามีเสุ่�ยงให้ 
ม่ีปีระสิุที่ธิีภาพยิ�งข่ึ้�น



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 35 

	 ในปีลายปีี	2550	บริษััที่ได้ที่ำาการเปิีดตัุวผลิตุภัณ์ฑ์ิ	CORPUS	 
โดยเปี็นระบบท่ี่�เปี็นศ้นย์รวมีขึ้องการให้บริการขึ้้อม้ีลออนไลน์	 
ทัี่�งในสุ่วนขึ้องข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัล	 ข้ึ้อม้ีลกรรมีการ	 รายช่้�อผ้้ถ่ือหุ้น	 
งบการเงินขึ้องบริษััที่	 ตุลอดจนขึ้้อม้ีลข่ึ้าว	 ผ่านบริการตุ่าง	 ๆ	 
เพ่�อผ้้ใช้้สุามีารถืนำาข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีกว่า	1,500,000	บริษััที่ทัี่�วปีระเที่ศ	
ปีระกอบกับข้ึ้อม้ีลอ่�น	ๆ 	มีาใช้้ในการวิเคัราะห์ภาพรวมีที่างธุีรกิจ
ไปีจนถ่ืงการวิเคัราะห์สุภาพธุีรกิจรายบริษััที่ได้โดยง่าย	 และ
สุามีารถืตุอบสุนองคัวามีตุ้องการในการใช้้ข้ึ้อม้ีลท่ี่�แตุกตุ่างกัน 
ขึ้องคันหลาย	 ๆ	 กลุ่มี	 เพ่�อช่้วยให้นักบริหารในทุี่กสุาขึ้าอาช่้พ 
ในหลากหลายอุตุสุาหกรรมีสุามีารถืนำาข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีอย้่ไปีใช้้ให้เกิด
ปีระโยช้น์สุ้งสุุดกับองค์ักร
	 ในปีี	2552	บริษััที่ได้พัฒนาตัุวช่้�วัดคัวามีเสุ่�ยงโดยคัาดการณ์์
คัวามีเป็ีนไปีได้ท่ี่�นิติุบุคัคัลจะเกิดวิกฤตุที่างการเงินในร้ปีแบบ 
ขึ้องคัะแนน	 หร่อ	 Financial	 Stress	 Score	 (FS	 Score)	 ซ่ิ�ง 
ถ้ืกพัฒนาจากการศ่กษัาวิจัยร่วมีกันระหว่าง	 BOL	 และท่ี่มี
วิเคัราะห์	D&B	ปีระเที่ศสุหรัฐอเมีริกา	ให้เป็ีนตัุวช่้�วัดคัวามีเสุ่�ยง
ท่ี่�ม่ีคัวามีแม่ีนยำาเป็ีนมีาตุรฐานสุากล	FS	Score	จะช่้วยให้ล้กค้ัา
สุามีารถืเข้ึ้าใจสุถืานะการดำาเนินกิจการขึ้องค่้ัค้ัา	สุามีารถืกระจาย
คัวามีเสุ่�ยงและกำาหนดกลยุที่ธ์ีบริหารคัวามีเสุ่�ยงใน	 Portfolio	
ขึ้องล้กค้ัาได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	
	 ในปีี	 2557	 บริษััที่ได้ที่ำาการเปิีดตัุวผลิตุภัณ์ฑ์ิ	 ENLITE	 
ระบบสุนับสุนุนการตัุดสิุนใจขึ้องผ้้ใช้้งานกลุ่มีธีนาคัารและสุถืาบัน 
การเงินเพ่�อให้คัรอบคัลุมีทัี่�งในและตุ่างปีระเที่ศในกลุ่มีอาเซ่ิยน
โดยเฉพาะ	 โดดเด่นในด้านการรวบรวมีและจัดระเบ่ยบข้ึ้อม้ีล	
(Data	 Integration)	 โดยผนวกฐานข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัลจดที่ะเบ่ยน
ขึ้องปีระเที่ศไที่ยทัี่�งหมีด	 วิเคัราะห์	 ปีระมีวลผล	 และนำาเสุนอ 
ในมีิติุตุ่าง	 ๆ	 (Data	 Visualization)	 ปีระกอบไปีด้วยเคัร่�องม่ีอ 
ในการวิเคัราะห์ที่างธุีรกิจท่ี่�หลากหลาย	 ทัี่�งท่ี่�เป็ีนคุัณ์สุมีบัติุหลัก	
และท่ี่�เป็ีนคุัณ์สุมีบัติุพิเศษัเพิ�มีเติุมี	 (Premium	 Features)	 
ท่ี่�สุามีารถืเล่อกให้เหมีาะสุมีกับการใช้้งานได้	 เช่้น	 Risk	 Score/
Risk	 Class	 เพ่�อแสุดงค่ัาคัะแนนด้านคัวามีเสุ่�ยงโอกาสุท่ี่� 
จะเกิดวิกฤตุที่างการเงินและนำาไปีสุ่้การปีิดกิจการ/เลิก/ร้าง/ 
ล้มีละลายในอนาคัตุ,	News	บริการข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวบริษััที่,	 Auditor	 
Flag	 เพ่�อแสุดงคัวามีคิัดเห็นในสุ่วนขึ้องงบการเงินขึ้องผ้้ตุรวจ
สุอบบัญช่้,	 Location	 Based	 Intelligence	 (LI)	 เพ่�อแสุดง 
ข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัลในร้ปีแบบแผนท่ี่�เพ่�อด้การกระจายตัุว	Account	
Relationship	Management	 (ARM)	 เพ่�อการนำาเสุนอขึ้้อม้ีล
คัวามีสัุมีพันธ์ีระหว่างบริษััที่	 ผ้้ถ่ือหุ้น	 และกรรมีการในร้ปีแบบ 
แผนภาพ	 ฯลฯ	 นอกจากน่�บริษััที่	 ยังม่ีเป้ีาหมีายในการขึ้ยาย
ขึ้อบเขึ้ตุการให้บริการให้คัรอบคัลุมีทัี่�งในและตุ่างปีระเที่ศใน 
กลุ่มีอาเซ่ิยน

	 อ่กทัี่�งบริษััที่ยังได้ดำาเนินการพัฒนาระบบนำาสุ่งงบการเงิน
ที่างอิเล็กที่รอนิกส์ุ	 (DBD	 e-Filing)	 ร่วมีกับกรมีพัฒนาธุีรกิจ 
การค้ัา	และพันธีมิีตุรอ่�น	ๆ	ท่ี่�ม่ีเจตุนารมีณ์์ร่วมีกัน	ท่ี่�จะสุ่งเสุริมี
และสุนับสุนุนให้กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา	ได้พัฒนาการให้บริการ 
รับงบการเงินทุี่กปีระเภที่ธุีรกิจผ่านที่างอิเล็กที่รอนิกส์ุ	 (DBD	
e-Filing)	 ข่ึ้�น	 เพ่�อเป็ีนการอำานวยคัวามีสุะดวกและเพิ�มีช่้องที่าง 
การนำาสุ่งงบการเงิน	 รวมีทัี่�งเป็ีนการเพิ�มีปีระสุิที่ธิีภาพการให้
บริการข้ึ้อม้ีลงบการเงินขึ้องปีระเที่ศไที่ยให้ม่ีคัวามีถ้ืกตุ้องและ
รวดเร็วยิ�งข่ึ้�น	 ซ่ิ�งเปิีดให้บริการรับงบการเงินผ่านที่างอิเล็กที่รอนิกส์ุ	
(DBD	e-Filing)	ตัุ�งแตุ่ปีีงบการเงิน	2557	เป็ีนตุ้นไปี
	 ในปีี	2560	บริษััที่ได้จัดตัุ�งบริษััที่	บ่โอแอล	ดิจิตุอล	จำากัด	
ทุี่นจดที่ะเบ่ยน	 15	 ล้านบาที่	 เลขึ้ที่ะเบ่ยน	 0105560000956 
และได้ม่ีการเพิ�มีทุี่นจดที่ะเบ่ยนเม่ี�อวันท่ี่�	 31	 พฤษัภาคัมี	 2561	
เป็ีน	 30	 ล้านบาที่	 โดยเป็ีนบริษััที่ท่ี่� มุ่ีงเน้นการคัิดค้ันและ 
พัฒนานวัตุกรรมีเพ่�อก่อให้เกิดบริการในร้ปีแบบใหมี	่ม่ีการพัฒนา 
แพลตุฟอร์มีสุำาหรับจับค่้ัที่างอิเล็กที่รอนิกส์ุ	 (MatchLink) 
เพ่�อจัดที่ำา	Business	Matching	สุำาหรับเช่้�อมีโยงผ้้ซ่ิ�อผ้้ขึ้าย	การ
เข้ึ้าถ่ืงแหล่งเงินทุี่น	และสุามีารถืนำาข้ึ้อม้ีลมีาใช้้ช่้วยปีระกอบการ
ตัุดสิุนใจ	 ตุลอดจนสุนับสุนุนกิจกรรมีที่างธุีรกิจในด้านตุ่าง	 ๆ	
สุำาหรับผ้้ปีระกอบการ	เพ่�อลดขัึ้�นตุอนการที่ำางาน	และเพิ�มีโอกาสุ
ในการที่ำาธุีรกิจ	นอกจากน่�	บริษััที่ยงัได้ร่วมีลงทุี่นกับบริษิัทั เพีียริ์ 

พีาวเวอริ์ จำำากััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท fintech startup ปีระกอบธุีรกิจ
หลักเก่�ยวกับ	 ตัุวกลางในการปีล่อยสิุนเช่้�อสุ่วนบุคัคัลออนไลน์	
และสิุนเช่้�อ	 SMEs	 ท่ี่�เช่้�อมีตุ่อให้ผ้้ก้้ท่ี่�ม่ีศักยภาพสุามีารถืก้้เงิน
โดยตุรงกับนักลงทุี่นในอัตุราดอกเบ่�ยท่ี่�ตุำ�ากว่าธีนาคัารหร่อ
สุถืาบันการเงินในปัีจจุบัน	 และในขึ้ณ์ะเด่ยวกันนักลงทุี่นก็ได้รับ
อัตุราผลตุอบแที่นท่ี่�จ้งใจมีากข่ึ้�นสุามีารถืให้อัตุราผลตุอบแที่น 
ท่ี่�สุมีำ�าเสุมีอและมีากกว่าผลิตุภัณ์ฑ์ิที่างการเงินทัี่�วไปี	
	 ในปีี	2561	บริษััที่ได้เปิีดตัุวฟังก์ชั้�น	SENSE	 ซ่ิ�งเป็ีนบริการใหม่ี 
ขึ้องระบบ	CORPUS	ท่ี่�รวบรวมีข้ึ้อม้ีลจากสุ่�อโซิเช่้ยล	เว็บบอร์ด	และ
เว็บไซิต์ุตุ่าง	ๆ 	เน่�องจากบริษััที่เล็งเห็นคัวามีสุำาคััญขึ้องการจัดเก็บ
ข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบ	Big	Data	และการนำาข้ึ้อม้ีลเหล่านั�นมีาใช้้	เช่้น	
การฟงัและวเิคัราะหพ์ฤติุกรรมีขึ้องผ้บ้ริโภคัในสุ่�อสัุงคัมีออนไลน์	
หร่อ	Social	Listening	บริษััที่จ่งเพิ�มีฟังก์ชั้�น	SENSE	เข้ึ้าไปีใน
ระบบ	CORPUS	เพ่�อให้คัรอบคัลุมีข้ึ้อม้ีลทุี่กมิีติุ	เพิ�มีมุีมีมีองการ
วิเคัราะห์ภาพรวมีธีุรกิจ	 ที่ำาให้ร้้จักล้กค้ัาและค่้ัค้ัาได้อย่างล่กซ่ิ�ง	
และช่้วยเพิ�มีคัวามีมัี�นใจในการตัุดสิุนใจ
	 ในปีี	 2562	 บริษััที่ได้ขึ้ยายกิจการไปียังปีระเที่ศเว่ยดนามี	
โดยบริษััที่ได้ร่วมีจัดตัุ�งบริษััที่	Business	Information	Co.,	Ltd.
เพ่�อให้บริการข้ึ้อม้ีลเพ่�อการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจผ่านซิอฟต์ุแวร์และ
แอพพลิเคัชั้�นท่ี่�ทัี่นสุมัีย	 ตุลอดจนโซิล้ชั้�นสุำาหรับผ้้ปีระกอบการ
และสุถืาบันการเงิน
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ลิ้ักษณิะการให�บริการ
	 ธุีรกิจขึ้อง	BOL	ในปัีจจุบันแบ่งออกเป็ีน	3	กลุ่มีใหญ่	ๆ 	ได้แก่
1. บริการด้ำานข้อิม้ล (Information Services)
1.1.	 บริการข้ึ้อม้ีลธุีรกิจ	(Basic	Information)
1.2.	 บริการข้ึ้อม้ีลสุำาหรับสุนับสุนุนการตัุดสิุนใจ	 (Decision	

Support	Information)
1.3.	 บริการข้ึ้อม้ีลสุำาหรับการวิเคัราะห์	(Analytic	Information)
2. บริการด้ำานการบริหารค์วามเสี�ย้ง (Risk Management 

Services)
2.1.	 ระบบเพ่�อการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	 (Risk	 Management	

Solution)
2.2.	 ท่ี่�ปีร่กษัาด้านการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	(Risk	Management	

Consultancy)
3. บริการอ่ิ�น ๆ (Other Services)
3.1.	 โคัรงการพิเศษั	(Special	Project)
3.2.	 บริการติุดตุามีหน่�การค้ัาทัี่�วโลก	(DebtLine)
1. บริการด้ำานข้อิม้ล (Information Services)
	 การให้บริการข้ึ้อม้ีล	 เป็ีนธุีรกิจหลักขึ้องบริษััที่	 และด้วย
ปัีจจัยภายในและภายนอก	 ที่ำาให้องค์ักรตุ้องปีรับตัุวตุ่อการ
เปีล่�ยนแปีลง	 ข้ึ้อม้ีลในการตัุดสิุนใจจ่งที่ว่คัวามีสุำาคััญในบที่บาที่
ขึ้องการบริหารจัดการในองค์ักร	เพ่�อให้คัรอบคัลุมีและเหมีาะสุมี
กับสุภาพการแข่ึ้งขัึ้น	ระดับคัวามีพร้อมีขึ้องกลุ่มีเป้ีาหมีายท่ี่�อาจ
แตุกตุ่างกัน	บริษััที่ได้พัฒนาการให้บริการให้ม่ีคัวามีหลากหลาย
อยา่งตุ่อเน่�องเพ่�อให้ตุรงตุามีคัวามีตุ้องการขึ้องล้กค้ัา	โดยมุ่ีงเน้น
ในการสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มี	และมุีมีมีองใหม่ี	ๆ 	ในการบริหารคัวามีเสุ่�ยง
และโอกาสุ	ในปัีจจุบันบริการข้ึ้อม้ีลได้ม่ีร้ปีแบบตุ่าง	ๆ	ดังน่�
1.1	 บริการข้ึ้อม้ีลธุีรกิจ	(Business	Information)
	 เป็ีนบริการข้ึ้อม้ีลบริษััที่ทัี่�งในปีระเที่ศและตุ่างปีระเที่ศ		ผ่าน
บริการออนไลน์และออฟไลน์	ซ่ิ�งเป็ีนบริการสุำาหรับบริษััที่เอกช้น	
หน่วยงานราช้การ	และหนว่ยงานธุีรกิจโดยทัี่�วไปี	โดยเป็ีนการนำา
เอาแหล่งข้ึ้อม้ีลธุีรกิจตุ่าง	 ๆ	 มีาเช่้�อมีโยงอย่างบ้รณ์าการ	 ที่ำาให้ 
ผ้้ใช้้บริการสุามีารถืมีองภาพขึ้องขึ้อ้ม้ีลไดอ้ยา่งคัรบถืว้นทัี่�งเชิ้งล่ก
และเชิ้งกว้าง	รองรับผ้้ใช้้หลายระดับ	และตุอบสุนองคัวามีตุ้องการ
ขึ้องผ้้ใช้้งานท่ี่�แตุกตุ่างกัน	อาทิี่เช่้น
• การให้บริการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบ	Web-based	application	ซ่ิ�ง

ม่ีฟังก์ชั้�นการใช้้งานหลัก	ดังน่�
-	 การเข้ึ้าถ่ืงมิีติุขึ้องข้ึ้อม้ีลจากการเช่้�อมีโยงท่ี่�มีาจากหลาย

แหล่งข้ึ้อม้ีลและม่ีคัวามีทัี่นสุมัีย
-	 การวิเคัราะห์ที่างการเงินเชิ้งล่ก	ท่ี่�ช่้วยให้ผ้้ใช้้สุามีารถืม่ีคัวามี

เข้ึ้าใจคัวามีซัิบซ้ิอนขึ้องตัุวเลขึ้ที่างการเงินได้โดยง่าย

-	 การแจ้งเตุ่อนคัวามีเปีล่�ยนแปีลง	 เป็ีนแจ้งเตุ่อนเหตุุการณ์์
สุำาคััญขึ้องกลุ่มีเป้ีาหมีายซ่ิ�งอาจจะม่ีผลกระที่บกับองค์ักร	

-	 การค้ันหากลุ่มีล้กค้ัาตุามีเง่�อนไขึ้	 ที่ำาให้สุามีารถืเข้ึ้าถ่ืง 
การกระจายตัุวขึ้องกลุ่มีเป้ีาหมีายได้อย่างชั้ดเจนเพ่�อใช้้ใน
การกำาหนดกลยุที่ธ์ีขึ้ององค์ักร

-	 การสุ่บค้ันพิเศษัท่ี่�เพิ�มีปีระสิุที่ธิีภาพที่างการตุลาด	
• การให้บริการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบรายงาน	
• การให้บริการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบฐานข้ึ้อม้ีล	 ซ่ิ�งผ้้ใช้้สุามีารถื

กำาหนดเง่�อนไขึ้ตุ่าง	ๆ	ท่ี่�ใช้้เล่อกข้ึ้อม้ีลในฐานข้ึ้อม้ีลขึ้องบริษััที่
และจะได้รับข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบท่ี่�ล้กค้ัาตุ้องการ

1.2.	 บริการข้ึ้อม้ีลสุำาหรับสุนับสุนุนการตัุดสิุนใจ	 (Decision	
Support	Information)	

	 เป็ีนการให้บริการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบขึ้องระบบช้่วยในการ
ตัุดสิุนใจ	ซ่ิ�งเป็ีนบริการสุำาหรับหน่วยงานขึ้นาดใหญ่	เช่้น	สุถืาบัน
การเงิน	 ท่ี่�ม่ีคัวามีจำาเป็ีนจะตุ้องใช้้ข้ึ้อม้ีล	 และมุีมีมีองในระดับ 
ภาพรวมี	บริการน่�จะเป็ีนบริการท่ี่�รวมีถ่ืงข้ึ้อม้ีล	ระบบแอพพลิเคัชั้�น	
ระบบคัอมีพิวเตุอร์	และการอัพเดที่ข้ึ้อม้ีลให้ทัี่นสุมัีย
1.3.	 บริการข้ึ้อม้ีลสุำาหรับการวิเคัราะห์	(Analytic	Information)
	 เป็ีนการให้บริการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบขึ้องคัะแนน	หร่อตัุวช่้�วัด	
โดยเปี็นการนำาเอาขึ้้อม้ีลที่างธีุรกิจและขึ้้อม้ีลที่างการเงินขึ้อง 
นิติุบุคัคัลท่ี่�มี่ในฐานขึ้้อม้ีลขึ้องบริษััที่กว่า	 260,000	 ราย 
มีาวิเคัราะห์ในเชิ้งสุถิืติุและแปีลค่ัาออกมีาเป็ีนคัะแนน	เพ่�อใช้้คัาด
การณ์์คัวามีเป็ีนไปีได้ขึ้องนิติุบุคัคัลใด	ๆ 	ท่ี่�จะเกิดวิกฤตุที่างการเงิน	
โดยนำาไปีสุ่้การล้มีละลาย	พิทัี่กษ์ัที่รัพยเ์ด็ดขึ้าด	การเลิกหร่อฟ้�นฟ้
กิจการ	 เพ่�อให้ผ้้ใช้้สุามีารถืเข้ึ้าใจสุถืานะการดำาเนินกิจการขึ้อง
ล้กค้ัา	 สุามีารถืกระจายคัวามีเสุ่�ยงและกำาหนดกลยุที่ธ์ีบริหาร
คัวามีเสุ่�ยงใน	Portfolio	ได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ
2. บริการด้ำานการบริหารค์วามเสี�ย้ง (Risk Management 

Services)
2.1	 ระบบเพ่�อการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	 (Risk	 Management	

Solution)
	 เป็ีนการให้บริการร่วมีกับบริษััที่ชั้�นนำาจากตุ่างปีระเที่ศใน
การนำาเสุนอเคัร่�องม่ีอท่ี่�ใช้้ในการบริหารคัวามีเสุ่�ยงให้แก่สุถืาบัน
ที่างการเงิน	เช่้น	ระบบการวิเคัราะห์ที่างการเงิน	ระบบ	Business	
Rule	Engine	เป็ีนตุ้น
2.2	 ท่ี่�ปีร่กษัาด้านการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	(Risk	Management	

Consultancy)
	 เป็ีนการให้บริการท่ี่�ปีร่กษัาด้านการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	โดย
การนำาปีระสุบการณ์์	 และคัวามีเช่้�ยวช้าญในมุีมีมีองและ 
การวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีล	 มีาให้บริการล้กค้ัาโดยม่ีร้ปีแบบเป็ีนการจัด 
การอบรมี	และให้คัำาปีร่กษัา
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3. บริการอ่ิ�น ๆ (Other Services)
3.1	 โคัรงการพิเศษั	(Special	Project)
	 โคัรงการพิเศษั	 (Special	 Project)	 เป็ีนโคัรงการท่ี่�บริษััที่	
ดำาเนินการโดยอาศัยคัวามีเช่้�ยวช้าญหลักขึ้องบริษััที่	 เช่้น	 การ
บริหารจัดการฐานข้ึ้อม้ีล	 การตุรวจสุอบคัวามีถ้ืกตุ้องขึ้องข้ึ้อม้ีล	
การพัฒนาระบบเที่คัโนโลยสุ่ารสุนเที่ศ	การใหค้ัำาปีร่กษัาดา้นการ
บริหารคัวามีเสุ่�ยงองค์ักร	 (Risk	 Management)	 เป็ีนตุ้น	 ซ่ิ�ง
โคัรงการพิเศษัน่�	 จะดำาเนินการภายใตุ้คัวามีตุ้องการเฉพาะ	
(Special	Requirements)	ขึ้องล้กค้ัาแตุ่ละราย	
3.2	 บริการติุดตุามีหน่�การค้ัาทัี่�วโลก	(DebtLine)
	 บริษััที่ได้เสุนอบริการจัดเก็บหน่�การค้ัาอย่างม่ีออาช่้พ	เพ่�อ
เพิ�มีปีระสิุที่ธิีภาพและสุภาพคัล่องที่างการเงินให้แก่กลุ่มีล้กค้ัา
ขึ้องบรษัิัที่เพ่�อให้ล้กค้ัาขึ้องบรษัิัที่ไดรั้บเงินจากการขึ้ายสิุนค้ัาและ
บริการคัรบถ้ืวน	 โดยยังคังรักษัาคัวามีสัุมีพันธ์ีอันด่กับค่้ัค้ัาไว้ได้	
โดยในปัีจจุบัน	 ได้ม่ีการขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตุการให้บริการตุามีหน่� 
การค้ัาคัรอบคัลุมี	150	ปีระเที่ศทัี่�วโลก

เหต์้การณิ์สำาค์ัญ์ของบริษัท่ 
พ.ศ.	2538		 ก่อตัุ�งบริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	
พ.ศ.	2539		 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	 ออนไลน์	 จำากัด	 ได้เซ็ินสัุญญากับ 

กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา	กระที่รวงพาณิ์ช้ย์	ให้บริการ
ข้ึ้อม้ีลบริษััที่จดที่ะเบ่ยนออนไลน์ให้แก่ปีระช้าช้น
ทัี่�วไปี

พ.ศ.	2541		 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	 ร่วมีทุี่นกับ	D&B	 
ผ้้ให้บริการข้ึ้อม้ีลชั้�นนำาขึ้องโลก

พ.ศ.	2546	 จดที่ะเบ่ยนแปีรสุภาพเป็ีนบริษััที่มีหาช้นจำากัด
พ.ศ.	2547		 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	เข้ึ้าที่ำาการ

ซ่ิ�อขึ้าย	ในตุลาดหลักที่รัพย์	เอ็มี	เอ	ไอ	
พ.ศ.	2549		 ก่อตัุ�งบริษััที่ย่อย “บริษัท ดีำ แอินด์ำ บี (ประเทศึไทย้) 

จำากัดำ”	ด้วยทุี่นจดที่ะเบ่ยน	1	ล้านบาที่	
พ.ศ.	2551		 รางวัล	“Bai Pho Business Award” by Sasin  

2008	 โดดเด่นในมิีติุการสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มี	 (Value	
Creation)	 และการให้คัวามีสุำาคััญตุ่อล้กค้ัา	
(Customer	Focus)

พ.ศ.	2551		 รางวัล	“200 Best Under A Billion”	 จาก
นิตุยสุาร	Forbes	Asia	ฉบับเด่อนกันยายน	2551	
ได้สุำารวจบริษััที่จดที่ะเบ่ยนในภ้มิีภาคัเอเช่้ยแปีซิิฟิก	 
จำานวน	24,155	บริษััที่	เพ่�อมีอบรางวัล	“200	Best	
Under	 A	 Billion”	 ให้แก่บริษััที่จดที่ะเบ่ยนท่ี่� 
ม่ีรายได้ตุำ�ากว่า	 1	 พันล้านเหร่ยญสุหรัฐ	 และม่ี 
ผลการดำาเนินงานโดดเด่น

พ.ศ.	2551		 ร่วมีจัดตัุ�ง	 บริษััที่	 เอบิคัส์ุ	 ด่เวลลอปีเมีนต์ุ	 จำากัด	
ด้วยสัุดสุ่วนการลงทีุ่น	 20%	 จากทีุ่นจดที่ะเบ่ยน	
150	ล้านบาที่

พ.ศ.	2552	 บริษััที่ได้รับการรับรองมีาตุรฐานระบบบริหาร
จัดการด้านคัวามีมัี�นคังปีลอดภัย	 สุารสุนเที่ศ	
Information	Security	Management	System	
(ISMS)	 ตุามีมีาตุรฐาน	 ISO/IEC	 27001:2005	 
จากบริษััที่	บ้โร	เวอริทัี่สุ	เซิอทิี่ฟิเคัชั้�น	(ปีระเที่ศไที่ย)	
จำากัด	 (BVQI)	 ถ่ือเป็ีนมีาตุรฐานท่ี่�ด่ท่ี่�สุุดในการ
จัดการด้านระบบการรักษัาคัวามีปีลอดภัยข้ึ้อม้ีล
องค์ักร	 นับเป็ีนคัวามีสุำาเร็จอ่กขัึ้�นหน่�งขึ้องบริษััที่	
ท่ี่�มุ่ีงมัี�นดำาเนินธุีรกิจให้บริการข้ึ้อม้ีลแก่ล้กค้ัาได้
อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพและม่ีคุัณ์ภาพเป็ีนท่ี่�ยอมีรับ 
ในระดับสุากลอย่างม่ีออาช่้พ	 สุร้างคัวามีมัี�นใจให้ 
กับล้กค้ัาในการใช้้บริการข้ึ้อม้ีลขึ้องบริษััที่ได้เป็ีน
อย่างด่

พ.ศ.	2554	 D&B	Worldwide	 Network	 Awards	 2011	
“Excellence in Information Quality”

พ.ศ.	2554	 ก่อตัุ�งบริษััที่ย่อย	“บริษัท ไอิโบล จำากัดำ”	ด้วยทุี่น
จดที่ะเบ่ยน	5	 ล้านบาที่	และเสุร็จการช้ำาระบัญช่้
ไปีเม่ี�อ	26	ธัีนวาคัมี	2556

พ.ศ.	2555	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน	์จำากัด	(มีหาช้น)	ได้ลงนามี
ตุ่ออายุสัุญญาให้สิุที่ธิีปีระโยช้น์ฯ	 กับกรมีพัฒนา
ธุีรกิจการค้ัา	 กระที่รวงพาณ์ิช้ย์	 ออกไปีอ่ก	 5	 ปีี	 
(ปีี	 พ.ศ.	 2559	 -	 พ.ศ.	 2563)	 	 นับแตุ่วันท่ี่�คัรบ
กำาหนดอายุสัุญญา	อ่กทัี่�งยงัม่ีการลงนามีในบันท่ี่ก
ข้ึ้อตุกลงคัวามีร่วมีม่ีอการให้บริการเผยแพร่ข้ึ้อม้ีล
ธุีรกิจกับกรมีพฒันาธุีรกิจการคัา้	เพิ�มีเติุมีอ่ก	1	ฉบับ	
โดยม่ีอายุขึ้องสัุญญา	15	ปีี	(ปีี	พ.ศ.	2564	–	พ.ศ.	
2578)

พ.ศ.		2555	 ได้รับพิจารณ์าข่ึ้�นที่ะเบ่ยนผ้้ค้ัา	 กลุ่มีงานจ้างท่ี่�
ปีร่กษัาด้านเที่คัโนโลย่สุารสุนเที่ศและการสุ่�อสุาร	
บริษััที่	ท่ี่าอากาศยานไที่ย	จำากัด	(มีหาช้น)	(ที่อที่.)	
โดยได้รับการอนุมัีติุเม่ี�อ	16	สิุงหาคัมี	2555

พ.ศ.	2555	 ติุดอันดับ	 1	 ใน	 9	 บริษััที่จดที่ะเบ่ยนในกลุ่มี	 
“mai stars” กำาไรสุุที่ธิี	ม่ีกระแสุเงินสุดจากการ 
ดำาเนินงาน	 และม่ีการจ่ายปัีนผลตุ่อเน่�อง	 5	 ปีี 
(ปีี	2550	-	2554)	ม่ีอันดับบรรษััที่ภิบาลตัุ�งแตุ่	“ดีำ” 
หร่ออย้่ในเกณ์ฑ์ิ	3	ดาวข่ึ้�นไปี
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พ.ศ.	2555	 บริษััที่ได้ที่ำาสัุญญาวางโคัรงสุร้างระบบเช่้�อมีตุ่อฐาน
ข้ึ้อม้ีลขึ้องกรมีบังคัับคัด่	 กระที่รวงยุติุธีรรมี	 กับ	
บริษััที่	 ข้ึ้อม้ีลเคัรดิตุแห่งช้าติุ	 จำากัด	 โดยอายุ 
ขึ้องสัุญญาม่ีผลตัุ�งแตุ่วันท่ี่�	 1	 มีกราคัมี	 2555	 ถ่ืง	
31	ธัีนวาคัมี	2564	

พ.ศ.	2556		 ร่วมีกับภาคัรัฐในการเปิีดตัุวโคัรงการใหม่ี	“ระบบ
บริหารข้อิม้ลข่าวสารจังหวัดำอัิจฉริย้ะ (Smart 
Province)” ระบบข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวสุารจังหวัดอัจฉริยะ	
ค่ัอ	ระบบฐานข้ึ้อม้ีลและสุารสุนเที่ศภ้มิีศาสุตุร์เชิ้ง
บริหารท่ี่�ช่้วยให้เกิดการเช่้�อมีโยงขึ้องข้ึ้อม้ีลทุี่ก 
ภาคัสุ่วน	 เพ่�อสุะท้ี่อนภาพในมิีติุตุ่าง	ๆ	บนระบบ
แผนท่ี่�	 เพ่�อใช้้ในการวางแผนยุที่ธีศาสุตุร์ขึ้อง
จังหวัดหร่อพ่�นท่ี่�ท่ี่�ด้แลให้ม่ีปีระสิุที่ธิีภาพสุ้งสุุด

พ.ศ.	2557	 ร่วมีลงทุี่นกับบริษััที่	 อ่คัาร์ที่สุตุ้ดิโอ	 จำากัด	 ด้วย
สัุดสุ่วนการลงทุี่น	15%	ขึ้องหุ้นทัี่�งหมีด

พ.ศ.	2557		 ร่วมีม่ีอกับ	บริษััที่	อาร์	เอ็มี	เอสุ	จำากัด	(ปีระเที่ศ
ฮ่องกง)	 เพ่�อเป็ีนตัุวแที่นร่วมีในการให้บริการตุามี
หน่�การค้ัาในปีระเที่ศไที่ย	 และ	 150	 ปีระเที่ศ 
ทัี่�วโลก	

พ.ศ.	2557	 ได้รับการสุ่งเสุริมีการลงทุี่น	 ในกิจการ	ซิอฟต์ุแวร์
ปีระเภที่	ENTERPRISE	SOFTWARE	และ	DIGITAL	 
CONTENT	ปีระเภที่	5.8	กิจการซิอฟต์ุแวร์	เลขึ้ท่ี่�
บัตุร	2423(7)/2556

พ.ศ.	2558	 บริษััที่ได้รับการรับรองมีาตุรฐานระบบบริหารจัดการ
ด้านคัวามีมัี�นคังปีลอดภัย	สุารสุนเที่ศ	Information	
Security	Management	 System	 (ISMS)	 ตุามี
มีาตุรฐาน	 ISO/IEC	 27001:2013	 จากบริษััที่	 
บ้โร	 เวอริทัี่สุ	 เซิอทิี่ฟิเคัชั้�น	 (ปีระเที่ศไที่ย)	 จำากัด	
(BVQI)	 ฉบับปีรับปีรุงล่าสุุด	 ถ่ือเป็ีนมีาตุรฐาน 
ท่ี่�ด่ท่ี่�สุุดในการจัดการด้านระบบการรักษัาคัวามี
ปีลอดภัยข้ึ้อม้ีลองค์ักร	

พ.ศ.	2560	 บริษััที่ได้รับรางวัล	 “องค์ักรนวัตุกรรมียอดเย่�ยมี	
สุาขึ้าบริการ”	 (Innovative	 Organization:	 
Service)	 ในงานปีระกาศรางวัลองค์ักรนวัตุกรรมี
ยอดเย่�ยมี	 2560	 ซ่ิ�งจัดข่ึ้�นโดยสุำานักนวัตุกรรมี 
แห่งช้าติุ	(องค์ัการมีหาช้น)	และ	ตุลาดหลักที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ย

พ.ศ.	2560	 ก่อตัุ�งบริษััที่ย่อย	“บริษััที่	บ่โอแอล	ดิจิตุอล	จำากัด”	
ทุี่นจดที่ะเบ่ยน	15	ล้านบาที่	

พ.ศ.	2560	 ร่วมีลงทุี่นกับบริษััที่	 เพ่ยร์	 พาวเวอร์	 จำากัด	 ด้วย
สัุดสุ่วนการลงทุี่น	10%	ขึ้องหุ้นทัี่�งหมีด

พ.ศ.	2561	 “บริษััที่	 บ่โอแอล	 ดิจิตุอล	 จำากัด”	 เพิ�มีทุี่น 
จดที่ะเบ่ยนเป็ีน	30	ล้านบาที่

พ.ศ.	2561	 บริษััที่ผ่านการปีระเมิีน	CMMI	Level	3	(CMMI/
DEV3)	ซ่ิ�งสุะท้ี่อนว่าบริษััที่ม่ีการกำาหนดมีาตุรฐาน
ขัึ้�นตุอน	 เคัร่�องม่ีอ	 และวิธ่ีการดำาเนินการพัฒนา
และปีรับปีรุงคุัณ์ภาพซิอฟต์ุแวร์อย่างตุ่อเน่�อง

พ.ศ.	2562	 บริษััที่	 บ่โอแอล	 ดิจิตุอล	 จำากัด	 ได้รับรางวัล	
THAILAND	TOP	SME	AWARDS	2019	ปีระเภที่	
นวัตุกรรมีด้านการเงินยอดเย่�ยมีแห่งปีี

พ.ศ.	2562	 ก่อตัุ�งบริษััที่	“Business Information Company 
Limited” ทุี่นจดที่ะเบ่ยน	1,000,000	US	Dollars	

พ.ศ.	2563		 บริษััที่ได้รับ	รางวัล	“200 Best Under A Billion” 
จากนิตุยสุาร	 Forbes	 Asia	 สุำาหรับบริษััที่ 
จดที่ะเบ่ยนท่ี่�ม่ีรายได้ตุำ�ากว่า	1	พันล้านเหร่ยญสุหรัฐ	
และม่ีผลการดำาเนินงานโดดเด่น
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ป็ัจจัย
ควิามิเสี�ยง

	 ปัีจจัยคัวามีเสุ่�ยง	 (คัวามีเสุ่�ยงหลัก)	 เป็ีนปัีจจัยท่ี่�บริษััที่
พิจารณ์าเห็นว่าอาจสุ่งผลกระที่บตุ่อการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่
ทัี่�งน่�คัวามีเสุ่�ยงและคัวามีไม่ีแน่นอนอ่�นท่ี่�บริษััที่มิีได้กล่าวถ่ืง 
จัดเป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�ไม่ีม่ีนัยสุำาคััญ	หร่อเป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�บริษััที่ไม่ีอาจ 
คัาดหมีายได้	

1. ค์วามเสี�ยงในดิ์�านค์วามปลิ้อดิ์ภัิยของฐานข�อม้ลิ้
		 บริษััที่ปีระกอบธุีรกิจให้บริการข้ึ้อม้ีล	 ข่ึ้าวสุาร	 ฐานขึ้้อม้ีล
ถ่ือเป็ีนสิุนที่รัพย์ท่ี่�สุำาคััญขึ้องบริษััที่	ดังนั�น	หากข้ึ้อม้ีลขึ้องบริษััที่
เกิดคัวามีเสุ่ยหายในด้านการสุ้ญหาย	หร่อการลักลอบเข้ึ้าฐานข้ึ้อม้ีล 
(Hacking)	 เพ่�อขึ้โมียหร่อที่ำาลายข้ึ้อม้ีล	 หร่อจากการท่ี่�ระบบ 
เคัร่อข่ึ้ายขึ้องบริษััที่ม่ีปัีญหา	จะม่ีผลกระที่บตุ่อการให้บริการและ 
การดำาเนินงานขึ้องบริษััที่	
มาตำรการเพ่�อิลดำค์วามเสี�ย้ง
		 บริษััที่กำาหนดเป็ีนนโยบายและระเบ่ยบปีฏิบัติุในการรักษัา
คัวามีปีลอดภัยขึ้องข้ึ้อม้ีลและการด้แลระบบเคัร่อข่ึ้าย	 บริษััที่ 
ม่ีการสุำารองข้ึ้อม้ีลทุี่กวันอยา่งเป็ีนระเบ่ยบและชั้ดเจน	โดยจัดเก็บ
ท่ี่�บริษััที่	และท่ี่�ศ้นย์ข้ึ้อม้ีลสุำารอง	(Backup	Site)	ซ่ิ�งทัี่�งสุองแห่ง 
ม่ีระบบการรักษัาคัวามีปีลอดภัยอย่างรัดกุมี	 บริษััที่กำาหนด 
รายช่้�อผ้้ท่ี่�ได้รับอนุญาตุและระดับการเข้ึ้าถ่ืงฐานข้ึ้อม้ีลอย่าง
ชั้ดเจน	ม่ีการใช้้	Access	Card	ท่ี่�ใช้้ได้เฉพาะในแตุ่ละชั้�น	โที่รทัี่ศน์
วงจรปิีด	 การพิมีพ์ลายนิ�วม่ีอรหัสุผ่าน	 (Finger	 Scan)	 ในการ
บันท่ี่กการเข้ึ้า-ออกทุี่กคัรั�ง	เป็ีนตุ้น
	 บริษััที่ยังม่ีการตุรวจสุอบ	 ปีรับปีรุงระบบการที่ำางานทัี่�ง 
ในด้านเคัร่อข่ึ้าย	ฮาร์ดแวร์	และซิอฟต์ุแวร์อย้่ตุลอดเวลา	โดยจัด 
ให้ม่ีเจ้าหน้าท่ี่�รับผิดช้อบด้แลการที่ำางานขึ้องระบบ	 เพ่�อคัวบคุัมี 
ไม่ีให้ระบบเคัร่อข่ึ้ายขึ้องบริษััที่ขัึ้ดข้ึ้อง	 รวมีถ่ืงป้ีองกันไม่ีให้ม่ี 
การลักลอบเข้ึ้าระบบหร่อฐานข้ึ้อม้ีลขึ้องบรษัิัที่	นอกจากน่�	บริษััที่
ได้ติุดตัุ�ง	 Firewall	 ซ่ิ�งเป็ีนระบบมีาตุรฐานสุากลในการป้ีองกัน
การลักลอบเข้ึ้าระบบหร่อฐานขึ้้อม้ีลโดยไมี่ได้รับอนุญาตุขึ้อง 
บุคัคัลภายนอก	ซ่ิ�งท่ี่�ผ่านมีาบริษััที่ยงัไม่ีเคัยปีระสุบกบัเหตุุการณ์์
ดังกล่าว

	 ในปีี	2551	บริษััที่ได้เริ�มีเข้ึ้าสุ่้โคัรงการคัวามีมัี�นคังปีลอดภัย
สุารสุนเที่ศ	 และได้รับการรับรองมีาตุรฐานระบบบริหารจัดการ
ด้านคัวามีมัี�นคังปีลอดภัยสุารสุนเที่ศ	 Information	 Security	
Management	 System	 (ISMS)	 ตุามีมีาตุรฐาน	 ISO/IEC 
27001:2005	จาก	บริษััที่	บ้โร	เวอริทัี่สุ	เซิอทิี่ฟิเคัชั้�น	(ปีระเที่ศไที่ย)	
จำากัด	เม่ี�อเด่อนมิีถุืนายน	2552	ปัีจจุบันบริษััที่ได้ม่ีการปีรับปีรุง
และผ่านการรับรองเป็ีนมีาตุรฐาน	 ISO/IEC27001:2013	 โดย 
ม่ีการสุอบที่านมีาตุรฐานดังกล่าวเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี

2. ค์วามเสี�ยงจ็ากการพ่�งพาข�อม้ลิ้จ็ากภิาค์รัฐ
	 ปัีจจุบันข้ึ้อม้ีลหลักท่ี่�บริษััที่นำามีาใช้้ในการพัฒนาบริการ 
ตุ่าง	ๆ	ขึ้องบริษััที่	เป็ีนข้ึ้อม้ีลพ่�นฐานท่ี่�ได้รับจากหน่วยงานภาคัรัฐ		
ได้แก่	 กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา	 กระที่รวงพาณิ์ช้ย์	 โดยบริษััที่นำา
ข้ึ้อม้ีลพ่�นฐานดังกล่าวมีาพัฒนาเป็ีนข้ึ้อม้ีลเชิ้งปีระยุกต์ุ	เพ่�อนำาไปี
ให้บริการแก่ล้กค้ัา	 คัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เกิดจากการพ่�งพาข้ึ้อม้ีลจาก 
ภาคัรัฐ	 อาจม่ีผลกระที่บตุ่อบริการขึ้องบริษััที่ในหลายด้าน	 
ได้แก่	คัวามีถ้ืกตุ้องและคัวามีทัี่นสุมัียขึ้องข้ึ้อม้ีล	การท่ี่�ไม่ีได้การ
สุนับสุนุนข้ึ้อม้ีลจากหน่วยงานขึ้องรัฐ	เป็ีนตุ้น
มาตำรการเพ่�อิลดำค์วามเสี�ย้ง 
	 บริษััที่ได้ม่ีการปีระสุานงานกับหน่วยงานภาคัรัฐอย่างใกล้ชิ้ด 
ทัี่�งในด้านการช้่วยกันตุรวจสุอบและแก้ไขึ้ข้ึ้อม้ีลท่ี่�ไม่ีถ้ืกตุ้อง	
เป็ีนการช่้วยที่ำาให้ข้ึ้อม้ีลขึ้องที่างราช้การม่ีคัวามีถ้ืกตุ้องทัี่นสุมัีย
อ่กที่างหน่�ง	 นอกจากนั�น	 บริษััที่ยังดำาเนินการหาแหล่งข้ึ้อม้ีล 
เพิ�มีเติุมีจากท่ี่�อ่�นอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 ได้แก่	 การเก็บรวบรวมีขึ้้อม้ีล
จากการสัุมีภาษัณ์์	 การวิจัยและแบบสุอบถืามีตุ่าง	 ๆ	 เป็ีนตุ้น 
รวมีทัี่�งพัฒนาข้ึ้อม้ีลออกไปีในเชิ้งปีระยุกต์ุ	 และวิเคัราะห์เชิ้งล่ก
มีากกว่าการให้บริการข้ึ้อม้ีลทัี่�วไปี

3. ค์วามเสี�ยงจ็ากการแข่งขัน
	 เน่�องจากปัีจจุบันเป็ีนยุคัขึ้องข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวสุาร	 การให้บริการ
ข้ึ้อม้ีลผ่านอินเตุอร์เน็ตุม่ีการขึ้ยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว	 ม่ีคัวามี
เป็ีนไปีได้ว่าอาจม่ีผ้้ปีระกอบการรายอ่�น	 เข้ึ้ามีาให้บริการท่ี่�ม่ี
ลักษัณ์ะใกล้เค่ัยงกับการให้บริการข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวสุารขึ้องบริษััที่
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มาตำรการเพ่�อิลดำค์วามเสี�ย้ง
	 บริษััที่ตุระหนักถ่ืงปีระโยช้น์ขึ้องผ้้ใช้้ข้ึ้อม้ีลเป็ีนหลักจาก
ปีระสุบการณ์์ท่ี่�บริษััที่ให้บริการข้ึ้อม้ีลธุีรกิจมีากกว่า	 20	 ปีี	
ปีระกอบกับบริษััที่ม่ีแผนงานการวิจัยและพัฒนาข้ึ้อม้ีลอย่างเป็ีน
ร้ปีแบบและตุ่อเน่�อง	 พร้อมีทัี่�งม่ีการพัฒนาบุคัลากรขึ้องบริษััที่ 
ในด้านการอบรมีหลักสุ้ตุรตุ่าง	ๆ	การเดินที่างไปีด้งานและเที่คัโนโลย่ 
ตุ่าง	ๆ 	ทัี่�งในปีระเที่ศและตุ่างปีระเที่ศ	โดยนำามีาปีรับปีรุงนโยบาย
การดำาเนินธุีรกิจและกลยุที่ธ์ีขึ้องบริษััที่	เพ่�อสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มีให้แก่
บริการท่ี่�สุามีารถืตุอบสุนองคัวามีตุ้องการขึ้องผ้้ใช้้ได้เป็ีนอย่างด่	
นอกจากนั�น	บริษััที่ยงัได้รับการสุนับสุนุนจากพันธีมิีตุรที่างธุีรกิจ	
ซ่ิ�งสุ่วนใหญ่เป็ีนบริษััที่ท่ี่�ให้บริการข้ึ้อม้ีลธุีรกิจชั้�นนำาขึ้องโลก	 
ในการปีระชุ้มีแลกเปีล่�ยนคัวามีร้้ที่างด้านธุีรกิจอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	
เพ่�อนำาคัวามีร้้ใหม่ี	ๆ	มีาพัฒนาบริการขึ้องบริษััที่ในเชิ้งปีระยุกต์ุ
ตุ่อไปี

4. บริษัท่ต์�องพ่�งพาผู้้�บริหารแลิ้ะบ้ค์ลิ้ากรฝ่่ายบริหาร 
อาว้โส แลิ้ะธ้รก้จ็ของบริษัท่อาจ็ไดิ์�รับผู้ลิ้กระท่บ หาก 
บริษัท่ไม่สามารถืรักษาบ้ค์ลิ้ากรเหล่ิ้านี� หรือไม่มี
บ้ค์ลิ้ากรท่ี�เหมาะสมมาแท่นไดิ์�
		 ในปัีจจุบันบริษััที่บริหารงานโดยกลุ่มีผ้้บริหารและพนักงาน 
อาวุโสุจำานวนหน่�ง	 ซ่ิ�งสุ่วนใหญ่ม่ีปีระสุบการณ์์การที่ำางานท่ี่� 
ยาวนานในบริษััที่	 ซ่ิ�งเป็ีนการยากท่ี่�จะหาบุคัคัลมีาที่ดแที่นได้	 
ดังนั�นหากบริษััที่ตุ้องสุ้ญเสุ่ยบุคัลากรอาวุโสุ	 และไม่ีสุามีารถืหา
บุคัลากรใหม่ีท่ี่�ม่ีคุัณ์สุมีบัติุเหมีาะสุมีอย่างเพ่ยงพอมีาที่ดแที่นได้
ทัี่นท่ี่วงท่ี่	อาจสุ่งผลกระที่บในที่างลบตุ่อธุีรกิจ	ฐานะที่างการเงิน	
ผลการดำาเนินงาน	และโอกาสุในที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่
มาตำรการเพ่�อิลดำค์วามเสี�ย้ง
	 บริษััที่เช่้�อว่าการเตุิบโตุอย่างตุ่อเน่�อง	 และคัวามีสุำาเร็จ 
โดยสุ่วนใหญ่ข่ึ้�นอย้่ กับคัวามีสุามีารถืขึ้องบริษััที่ท่ี่�จะรักษัา
บุคัลากรท่ี่�มี่คุัณ์สุมีบัติุ	 และม่ีปีระสุบการณ์์ด้านการบริหาร	 
การขึ้าย	 การตุลาด	 และการผลิตุ	 รวมีถ่ืงคัวามีสุามีารถืท่ี่�จะ 
ฝึ่กอบรมีพนักงาน	 เพ่�อให้สุามีารถืปีฏิบัติุงานด้านการผลิตุ	 และ
การจำาหน่ายผลิตุภัณ์ฑ์ิขึ้องบริษััที่ได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	 โดย
บริษััที่ได้จัดให้ม่ีการอบรมีและสุนับสุนุนการเร่ยนร้้อยา่งตุ่อเน่�อง	

5. ค์วามเสี�ยงเกี�ยวกบัการปฏิบ้ตั์ต้์ามกฎหมายวา่
ดิ์�วยการค์้�มค์รองข�อม้ลิ้ส่วนบ้ค์ค์ลิ้
	 ผลิตุภัณ์ฑ์ิและบริการหลักขึ้องบริษััที่เก่�ยวข้ึ้องกับข้ึ้อม้ีล 
ที่างธุีรกิจและข้ึ้อม้ีลขึ้องนิติุบุคัคัล	 แตุ่ผลิตุภัณ์ฑ์ิและบริการ 
บางสุ่วนเก่�ยวกับข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล	เช่้น	รายละเอ่ยดขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น
และกรรมีการขึ้องนิติุบุคัคัล	 บริษััที่จ่งม่ีหน้าท่ี่�ตุ้องเก็บรวบรวมี	 
ใช้้เปิีดเผย	และปีระมีวลผลข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัลตุามีหลักเกณ์ฑ์ิและ
เง่�อนไขึ้ท่ี่�กำาหนดในพระราช้บัญญัติุคุ้ัมีคัรองขึ้้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล	
พ.ศ.	2562	(“พ.ร.บ.	คุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล”)	ซ่ิ�งม่ีการเล่�อน
การใช้้บังคัับบางบที่บัญญัติุออกไปีให้ม่ีผลใช้้บังคัับตัุ�งแตุ่วันท่ี่�	 
1	 มิีถุืนายน	 2564	 การไม่ีปีฏิบัติุตุามี	 พ.ร.บ.	 คุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีล 
สุ่วนบุคัคัล	 อาจก่อให้เกิดคัวามีรับผิดที่างแพ่ง	 ที่างอาญา	 และ
ที่างปีกคัรองได้
	 แม้ีว่าปัีจจุบันยังไม่ีม่ีการออกหลักเกณ์ฑ์ิและกำาหนดมีาตุรฐาน 
เก่�ยวกับการปีฏิบัติุตุามี	พ.ร.บ.	คุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล	บริษััที่
ตุระหนักถ่ืงคัวามีเสุ่�ยงและผลกระที่บเก่�ยวกับการปีฏิบัติุตุามี 
พ.ร.บ.	 คุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล	 บริษััที่จ่งจัดให้ม่ีมีาตุรการ 
เพ่�อลดคัวามีเสุ่�ยงดังกล่าวตุ่อไปี
มาตำรการเพ่�อิลดำค์วามเสี�ย้ง
	 บริษััที่ได้จัดให้ม่ีการที่บที่วนนโยบายและระเบ่ยบขึ้องบริษััที่
เก่�ยวกับการเก็บรวบรวมี	 ใช้้	 เผยแพร่	 และปีระมีวลผลข้ึ้อม้ีล 
ที่างธุีรกิจและข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล	 ตุลอดจนปีระเมิีนผลกระที่บ 
อันอาจเกิดข่ึ้�นจากการให้บริการข้ึ้อม้ีลซ่ิ�งเก่�ยวข้ึ้องกับข้ึ้อม้ีล 
สุ่วนบุคัคัล
	 บริษััที่ได้ปีรับปีรุงนโยบาย	 ข้ึ้อกำาหนดและเง่�อนไขึ้เก่�ยวกับ
การให้บริการข้ึ้อม้ีล	 ข้ึ้อสัุญญา	 และระเบ่ยบขึ้องบริษััที่เก่�ยวกับ
การเก็บรวบรวมี	ใช้้	เผยแพร่	และปีระมีวลผลข้ึ้อม้ีลที่างธุีรกิจและ
ข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัล	 ตุลอดจนกำาหนดมีาตุรการคุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีล 
สุ่วนบุคัคัลเพิ�มีเติุมี	 รวมีถ่ืงแตุ่งตัุ�งเจ้าหน้าท่ี่�คุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีล 
สุ่วนบุคัคัล	 เพ่�อให้การดำาเนินการท่ี่�เก่�ยวกับการคุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีล
สุ่วนบุคัคัลขึ้องบริษััที่เป็ีนไปีด้วยคัวามีเร่ยบร้อย	 และสุอดคัล้อง
กับกฎหมีาย
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การบริหารจ็ัดิ์การค์วามเสี�ยง 
	 การบริหารจัดการคัวามีเสุ่�ยงเป็ีนเคัร่�องม่ีอท่ี่�สุำาคััญท่ี่�ที่ำา 
ให้เกิดคัวามีมัี�นใจว่า	คัวามีเสุ่�ยงทัี่�งหมีดม่ีผลกระที่บสุำาคััญ	ทัี่�งจาก
ภายในและภายนอกท่ี่�ม่ีตุ่อการบรรลุวัตุถุืปีระสุงค์ัขึ้ององค์ักร	 
จะได้รับการพิจารณ์าและดำาเนินการให้หมีดไปีหร่อลดน้อยลง	 
ซ่ิ�งจะที่ำาให้ผลการดำาเนินงานมี่ปีระสุิที่ธิีภาพและปีระสุิที่ธิีผล	 
แตุ่ทัี่�งน่�	 การบริหารคัวามีเสุ่�ยงดังกล่าว	 นอกจากจะตุ้องม่ีการ
ดำาเนินการทัี่�วทัี่�งองค์ักรแบบบ้รณ์าการ	 ยังตุ้องให้คัวามีสุำาคััญ 
ในการกำาหนดผ้้รับผิดช้อบตุ่อกิจกรรมีการคัวบคุัมี	 (Control	
Activities)	 รวมีถ่ืงได้ม่ีการติุดตุามีการดำาเนินการท่ี่�ม่ีอย่้ในปัีจจุบัน	
(Monitoring)	 เพ่�อให้มัี�นใจได้ว่าการจัดการคัวามีเสุ่�ยง	 ม่ีคุัณ์ภาพ 
ม่ีคัวามีเหมีาะสุมี	และการบริหารคัวามีเสุ่�ยงได้นำาไปีใช้้ทุี่กระดับ
ขึ้ององค์ักร	ม่ีการรายงานคัวามีเสุ่�ยงทัี่�งหมีดท่ี่�ม่ีผลกระที่บสุำาคััญ
ตุ่อการบรรลุวัตุถุืปีระสุงค์ัขึ้ององค์ักรตุ่อผ้้บริหารท่ี่�รับผิดช้อบ	
และที่้ายสุุดม่ีสุารสุนเที่ศและการสุ่�อสุาร	 (Information	 &	
Communication)	แก่บุคัลากรทุี่กคันให้ได้รับร้้และเข้ึ้าใจอย่าง
ทัี่�วถ่ืง	 จะสุามีารถืช่้วยให้บุคัลากรท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องสุามีารถืตุอบสุนอง
ตุ่อเหตุุการณ์์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและม่ีปีระสิุที่ธิีภาพยิ�งข่ึ้�น	โดยม่ีการ
กำาหนดเป็ีนนโยบายการบริหารจัดการคัวามีเสุ่�ยง	 ซ่ิ�งมุ่ีงเน้นการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการคัวามีเสุ่�ยงตุามีแนวที่างการกำากับด้แล
กิจการท่ี่�ด่	(Good	Corporate	Governance)
	 สุำาหรับปีระเภที่คัวามีเสุ่�ยงในทีุ่กระดับขึ้ององคั์กร	 แบ่ง 
คัวามีเสุ่�ยงท่ี่�อาจสุ่งผลตุ่อการดำาเนินธุีรกิจโดยตุรง	ออกเป็ีน	4	ด้าน	 
ได้แก่
1.  ค์วามเสี�ย้งด้ำานการดำำาเนินงาน (Operational Risk) 
	 เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เกิดจากการปีฏิบัติุงานทุี่ก	ๆ	ขัึ้�นตุอน	โดย
คัรอบคัลุมีถ่ืงปัีจจัยท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับกระบวนการในการที่ำางาน	
อุปีกรณ์์เที่คัโนโลยสุ่ารสุนเที่ศ	บคุัลากรในการปีฏบัิติุงาน	ซ่ิ�งอาจ
สุ่งผลกระที่บตุ่อการปีฏิบัติุงานขึ้ององค์ักรได้	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ได้ม่ี 
การกำาหนดขัึ้�นตุอนการดำาเนินงานท่ี่�ชั้ดเจน	 รวมีถ่ืงม่ีมีาตุรการ 
ในการด้แลการดำาเนินงานขึ้องหน่วยงานตุ่าง	ๆ	 ท่ี่�อาจก่อให้เกิด 
คัวามีเสุ่ยหายตุ่อองค์ักรได้อย่างตุ่อเน่�อง	 เพ่�อให้การปีฏิบัติุงาน
เป็ีนไปีอย่างถ้ืกตุ้องและเหมีาะสุมี
2. ค์วามเสี�ย้งด้ำานเทค์โนโลยี้สารสนเทศึ (IT Risk) 
	 เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เกิดข่ึ้�นกับทุี่กองค์ักรในปัีจจุบัน	คัวามีเสุ่�ยง
ด้านเที่คัโนโลย่น่�ปีระกอบด้วย	 คัวามีเสุ่�ยงในการเข้ึ้าถ่ืงข้ึ้อม้ีล
สุารสุนเที่ศ	(Information	Access	Risk)	 เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�อาจ
เกิดข่ึ้�นโดยพนักงานทัี่�วไปีอาจเข้ึ้าสุ่้ระบบสุารสุนเที่ศ	และใช้้ข้ึ้อม้ีล
ตุ่าง	ๆ	ขึ้องบริษััที่เกินกว่าอำานาจขึ้องตุนเองท่ี่�ม่ีอย้่	คัวามีเสุ่�ยงใน
คัวามีตุ่อเน่�องขึ้องการดำาเนินธุีรกิจ	(Business	Continuity	Risk)	
เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เกิดข่ึ้�นเม่ี�อเที่คัโนโลยเ่กิดการขัึ้ดข้ึ้อง	อาจที่ำาให้
ธุีรกิจนั�นไม่ีสุามีารถืดำาเนินธุีรกรรมีตุ่าง	ๆ 	ตุ่อไปีได้	คัวามีเสุ่�ยงใน
โคัรงสุร้างที่างเที่คัโนโลย่	 (Infrastructure	Risk)	 อาจเกิดข่ึ้�นใน

กรณ่์ท่ี่�บริษััที่ม่ีการเล่อกซ่ิ�ออุปีกรณ์์ที่างเที่คัโนโลย่ไม่ีเหมีาะสุมีกบั
ลักษัณ์ะงานขึ้องบริษััที่	 และคัวามีเสุ่�ยงในคัวามีสุะดวกในการ 
ใช้้เที่คัโนโลย่	(Availability	Risk)	เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�พนักงานหร่อ
ผ้้บริหารไม่ีสุามีารถืเข้ึ้าใช้้ข้ึ้อม้ีลตุ่าง	ๆ 	ตุามีท่ี่�ตุนเองนั�นม่ีขึ้อบข่ึ้าย
การรับผิดช้อบตุามีหน้าท่ี่�	จากคัวามีเสุ่�ยงด้านเที่คัโนโลย่สุารสุนเที่ศ
ดังกล่าว	 บริษััที่กำาหนดให้ม่ีโคัรงสุร้างและการจัดการด้าน	 IT 
ท่ี่�รัดกุมีท่ี่�จะป้ีองกันไม่ีให้บุคัคัลท่ี่�ไม่ีม่ีอำานาจเข้ึ้าถ่ืงข้ึ้อม้ีลขึ้อง
ล้กค้ัา	 การม่ีข้ึ้อม้ีลท่ี่�ถ้ืกตุ้องคัรบถ้ืวนเม่ี�อตุ้องการใช้้งาน	 ม่ีการ
สุำารองข้ึ้อม้ีลและจัดที่ำาแผนฉุกเฉินที่างด้านเที่คัโนโลยสุ่ารสุนเที่ศ	
รวมีถ่ืงม่ีการจัดการที่รัพยากรที่างด้าน	IT	ท่ี่�เหมีาะสุมีกับธุีรกิจ
3. ค์วามเสี�ย้งด้ำานอุิตำสาหกรรม (Industry Risk) 
	 เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เกดิจากคัณุ์สุมีบติัุเฉพาะขึ้องภาคัธีรุกิจขึ้อง
บริษััที่	 เน่�องจากเป็ีนธุีรกิจข้ึ้อม้ีลท่ี่�เฉพาะเจาะจงเน่�องจากธุีรกิจ
ขึ้องบริษััที่ตุ้องพ่�งพาข้ึ้อม้ีลจากภาคัรัฐ	อาจม่ีคัวามีเสุ่�ยงเน่�องจาก
เหตุุการณ์์อันไม่ีคัาดฝั่นเกิดข่ึ้�นได้	 เช่้น	 คัวามีไม่ีแน่นอนหร่อ 
การเปีล่�ยนแปีลงด้านกฎระเบ่ยบในเร่�อง	 หลักเกณ์ฑ์ิการให้รับ
ข้ึ้อม้ีล	 การท่ี่�ไม่ีได้การสุนับสุนุนข้ึ้อม้ีลจากหน่วยงานขึ้องรัฐ	 ใน
ปีระเด็นท่ี่�เป็ีนคัวามีไม่ีแน่นอนและคัวามีเปีล่�ยนแปีลงน่�จะที่ำาให้
เกิดเหตุุการณ์์คัวามีเสุ่�ยง	 และสุ่งผลกระที่บตุ่อคัวามีสุำาเร็จขึ้อง
การดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ได้	ดังนั�น	บริษััที่จ่งได้ม่ีการปีระสุานงาน
กับหน่วยงานภาคัรัฐอย่างใกล้ชิ้ด	นอกจากนั�นบริษััที่ยังดำาเนินการ 
หาแหล่งข้ึ้อม้ีล	 และพันธีมิีตุรเพิ�มีเติุมีจากท่ี่�อ่�นอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	
รวมีทัี่�งพัฒนาข้ึ้อม้ีลออกไปีในเชิ้งปีระยุกต์ุ	 และวิเคัราะห์เชิ้งล่ก	
มีากกว่าการให้บริการข้ึ้อม้ีลทัี่�วไปี
4. ค์วามเสี�ย้งด้ำานการเงิน (Financial Risk) 
	 เป็ีนคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เกิดจากคัวามีไมีพ่ร้อมีในเร่�องงบปีระมีาณ์	
ปัีญหาที่างการเงิน	 การผิดนัดช้ำาระหน่�	 คัวามีผิดพลาดจากการ
เบิกจ่าย	 สุภาพคัล่องที่างการเงิน	 คัวามีเสุ่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ย	
คัวามีเสุ่�ยงด้านอัตุราแลกเปีล่�ยน	รวมีทัี่�งคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�สุ่งผลกระที่บตุ่อ	
ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินขึ้ององค์ักร	 โดยบริษััที่ได้
คัำาน่งถ่ืงการจัดหาแหล่งเงินทุี่น	ให้เพ่ยงพอและทัี่นเวลาอย้เ่สุมีอ	
รวมีถ่ืงม่ีการวิเคัราะห์สุถืานะล้กหน่�	 เพ่�อลดคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�อาจ
กระที่บตุ่อการลงทุี่นตุ่าง	ๆ	ขึ้องบริษััที่ได้	และศ่กษัาคัวามีเป็ีนไปีได้ 
ในการใช้้เคัร่�องม่ีอป้ีองกันคัวามีเสุ่�ยงด้านอัตุราแลกเปีล่�ยน
	 ทัี่�งน่�	การดำาเนินการตุามีกระบวนการบริหารคัวามีเสุ่�ยงตุ้อง
ที่ำาอย่างเป็ีนขัึ้�นตุอนและตุ่อเน่�อง	และม่ีการพัฒนากระบวนการ
บริหารคัวามีเสุ่�ยงจนที่ำาให้กลายเป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องวัฒนธีรรมีการ
ที่ำางานขึ้ององค์ักร	 โดยปีระสุานเข้ึ้ากับกระบวนการที่ำางานปีกตุิ
ท่ี่�ทุี่กคันในองค์ักรม่ีสุ่วนร่วมีอย่างแท้ี่จริง	 และท่ี่�สุำาคััญตุ้องม่ี 
การสุ่�อสุารและเผยแพร่ให้ทุี่กคันในองค์ักรเข้ึ้าใจในทุี่กขัึ้�นตุอนไปี
ในแนวที่างเด่ยวกัน	 รวมีทัี่�งกำาหนดให้ม่ีการที่บที่วน	 คัวามีเสุ่�ยง
ให้สุอดคัล้องกับสุถืานการณ์์เป็ีนปีระจำาทุี่กปีีด้วย
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โครงสร�าง
การถูือหุ้�น์

ราย้ช่่�อิผู้้้ถ่อิหุ้นส้งสุดำ 10 ราย้แรก ณ์ วันที� 30 ธันวาค์ม 2563 ประกอิบด้ำวย้

ลำาดัำบ ช่่�อิผู้้้ถ่อิหุ้น จำานวนหุ้น % การถ่อิหุ้น

1 CTOS	DIGITAL	SDN.BHD. 164,101,100 20.00

2 บริษััที่	กลุ่มีแอดวานซ์ิ	ร่เสิุร์ช้	จำากัด* 134,688,000 16.42

3 นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ* 89,272,900 10.88

4 บริษััที่	ดัน	แอนด์	แบรดสุตุร่ที่	อินเตุอร์เนชั้นแนล	จำากัด 71,250,000 8.68

5 นายวิศณุ์	สุุกุลพิเช้ฐรัตุน์ 61,574,300 7.50

6 บริษััที่	ธีนาคัารกรุงเที่พ	จำากัด	(มีหาช้น) 32,845,000 4.00

7 บริษััที่	แพน	แปีซิิฟิคั	คัอนซัิลแตุนท์ี่	จำากัด* 30,484,000 3.72

8 นางปีริญญา	ขัึ้นเจริญสุุขึ้ 22,100,000 2.69

9 บริษััที่	ไที่ยเอ็นว่ด่อาร์	จำากัด 19,192,580 2.34

10 นายฮารกิชิ้น	ทัี่นวาน่ 19,000,000 2.32

11 ผ้้ถ่ือหุ้นรายย่อยอ่�น	ๆ 175,997,620 21.45

รวมทั�งสิ�น 820,505,500 100.00

*		นายมิีนที่ร์	 อิงค์ัธีเนศ	 ถ่ือหลักที่รัพย์ในนามีตุนเอง	 และถ่ือหลักที่รัพย์ผ่านนิติุบุคัคัล	 2	 บริษััที่	 ค่ัอ	 บริษััที่	 กลุ่มีแอดวานซ์ิ	 ร่เสิุร์ช้	 จำากัด	 บริษััที่	 แพน	 แปีซิิฟิคั	 
คัอนซัิลแตุนท์ี่	จำากัด	รวมีหลักที่รัพย์ท่ี่�ถ่ือ	คิัดเป็ีนร้อยละ	31.02

นโยบายการจ็่ายเงินปันผู้ลิ้ 
	 บริษััที่ม่ีนโยบายจ่ายเงินปัีนผลในอัตุราไม่ีตุำ�ากว่าร้อยละ	50	ขึ้องกำาไรสุุที่ธิีปีระจำาปีีท่ี่�ปีรากฏในงบการเงินรวมีหลังหักภาษ่ัเงินได้
นิติุบุคัคัล	อยา่งไรก็ตุามี	บริษััที่อาจจะกำาหนดให้การจ่ายเงินปัีนผลม่ีอัตุราท่ี่�น้อยกว่าอัตุราท่ี่�กำาหนดขัึ้�นตุ้นได้	หากบริษััที่ม่ีคัวามีจำาเป็ีน
ท่ี่�จะตุ้องนำาเงินกำาไรสุุที่ธิีจำานวนดังกล่าวมีาใช้้เพ่�อขึ้ยายการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ตุ่อไปี	 โดยการจ่ายเงินปัีนผลตุ้องไม่ีเกินกว่า 

กำาไรสุะสุมีขึ้องงบการเงินเฉพาะกิจการ
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โค์รงสร�างการถืือห้�นของกลิ้้่มบริษัท่

บริษัท่ ดิ์ี แอนดิ์์ บี (ประเท่ศ์ไท่ย) จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 99.99%

บริษัท่ เอบ้ค์ส์ ดิ์ีเวลิ้ลิ้อปเม�นท่์ จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 20%

บริษัท่ ข�อม้ลิ้เค์รดิ์้ต์แห่งชาต์้ จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 12.25%

BUSINESS INFORMATION Co., Ltd. (ประเท่ศ์เวียดิ์นาม)
อัิตำราการถ่อิหุ้น 50%

บริษัท่ อีค์าร์ท่สต์้ดิ์้โอ จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 16.71%

บริษัท่ ค์รีเดิ์น เอเชีย จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 10%

บริษัท่ บีโอแอลิ้ ดิ์้จ็ิต์อลิ้ จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 99.99%

บริษัท่ เอไอ แลิ้็บ จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 19%

บริษัท่ เพียร์ พาวเวอร์ จ็ำากัดิ์
อัิตำราการถ่อิหุ้น 10%
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โครงสร�างการจัด้การ
ข้องบัริษัทั

ค์ณิะกรรมการบริษัท่

คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบคัณ์ะกรรมีการสุรรหา
และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

หน่วยงานตุรวจสุอบภายใน
และกำากับด้แล

ผ้้ช่้วยปีระธีานกรรมีการบริหาร

คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล

คัณ์ะกรรมีการบริหาร

ผ้้จัดการใหญ่

ผ้้อำานวยการฝ่่ายบริหาร

เลขึ้านุการบริษััที่

กลุ่มีการขึ้ายการตุลาด	
และพัฒนาธุีรกิจ

กลุ่มีปีฏิบัติุการและระบบ กลุ่มีบัญช่้การเงิน
และบริหารงานบุคัคัล

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563
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คณิะกรรมิการ
บัริษัทั

ลำาดัำบ ค์ณ์ะกรรมการบริษัท ตำำาแหน่ง

1. นายบรรยงค์ั	ลิ�มีปีระย้รวงศ์ กรรมีการอิสุระ	และปีระธีานกรรมีการ

2. นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ กรรมีการ	และปีระธีานกรรมีการบริหาร

3. นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ� กรรมีการอิสุระ	และรองปีระธีานกรรมีการ

4. นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้ กรรมีการ

5. นายปีระย้ร	รัตุนไช้ยานนท์ี่ กรรมีการ

6. นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล กรรมีการ

7. นายเดนนิสุ	โคัลิน	มีาร์ติุน กรรมีการ

8. นางสุาวกัลยพัลญ์	บ้รณ์ารมีย์ กรรมีการ

9. นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน กรรมีการอิสุระ

10. นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ กรรมีการอิสุระ

11. ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์ กรรมีการอิสุระ

เลขานุการบริษัท
	 นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล

กรรมการผู้้้มีอิำานาจลงนามแทน
 นาย้บรรย้งค์์ ลิ�มประย้้รวงศ์ึ หร่อ	นาย้มินทร์ อิิงค์์ธเนศึ หร่อ	นางสาวช่ไมพร อิภิิกุลวณิ์ช่	หร่อ นาย้ประย้้ร รัตำนไช่ย้านนท์ 
กรรมีการสุองในสุ่�คันน่�ลงลายม่ีอช่้�อร่วมีกันและปีระทัี่บตุราสุำาคััญขึ้องบริษััที่

การเข้าร่วมประชุ่มค์ณ์ะกรรมการบริษัท และการประชุ่มค์ณ์ะกรรมการชุ่ดำย่้อิย้ สำาหรับปี 2563

ค์ณ์ะกรรมการบริษัท

ค์ณ์ะกรรมการบริษัท

(จำานวน 11 ท่าน)
8 ค์รั�ง

ค์ณ์ะกรรมการ
ตำรวจสอิบ

(จำานวน 4 ท่าน)
4 ค์รั�ง

ค์ณ์ะกรรมการสรรหา
และพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน

(จำานวน 4 ท่าน) 
3 ค์รั�ง

ค์ณ์ะกรรมการ
บรรษัทภิิบาล

(จำานวน 3 ท่าน) 
1 ค์รั�ง

ค์ณ์ะกรรมการบริษัท
ที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร
(จำานวน 7 ท่าน)

1 ค์รั�ง

	 1.		 นายบรรยงค์ั	ลิ�มีปีระย้รวงศ์ 7/8 - - - 1/1

	 2.	 นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ 8/8 - - - -

	 3.	 นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้ 8/8 - - 1/1 -

	 4.	 นายปีระย้ร	รัตุนไช้ยานนท์ี่ 8/8 - - - 1/1

	 5.	 นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล 8/8 - - 1/1 -

	 6.	 ดร.	วิวสัุน	เตุ่ยว	ยอง	เพ็ง(1) 7/8 - - - -

	 7.	 นายปัีง	เท่ี่ยง	ฮว่(2) 2/3 - - - -

	 8.	 นายเดนนิสุ	โคัลิน	มีาร์ติุน(3) 1/1 - - - 1/1

	 9.	 นางสุาวกัลยพัลญ์	บ้รณ์ารมีย์(3) 1/1 - - - -

	10.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�	 8/8 4/4 3/3 1/1 1/1

	11.	 นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน 8/8 4/4 3/3 - 1/1

	12.	 นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ 7/8 4/4 3/3 - 1/1

	13.	 ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์ 8/8 4/4 3/3 - 1/1
(1)	ลาออกจากการเป็ีนกรรมีการเม่ี�อวันท่ี่�	13	พฤศจิกายน	2563
(2)	เข้ึ้าเป็ีนกรรมีการใหม่ีเม่ี�อวันท่ี่�	30	กรกฎาคัมี		2563	และลาออกจากการเป็ีนกรรมีการเม่ี�อวันท่ี่�	13	พฤศจิกายน	2563
(3)เข้ึ้าเป็ีนกรรมีการใหม่ีเม่ี�อวันท่ี่�	13	พฤศจิกายน	2563

ค์ณ์ะกรรมการบริษัท (31 ธันวาค์ม 2563)
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ขอิบเขตำ หนา้ที� และค์วามรบัผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการบรษัิท 
	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ม่ีอำานาจ	หน้าท่ี่�	และคัวามีรับผิดช้อบ
ในการจัดการบริษััที่ให้เป็ีนไปีตุามีกฎหมีาย	 วัตุถุืปีระสุงค์ั	 และ 
ข้ึ้อบังคัับขึ้องบริษััที่	 ตุลอดจนมีตุิขึ้องท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นท่ี่�ช้อบ 
ด้วยกฎหมีายด้วยคัวามีซ่ิ�อสัุตุย์สุุจริตุและระมัีดระวังรักษัา 
ผลปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	โดยสุรุปีอำานาจหน้าท่ี่�ท่ี่�สุำาคััญได้	ดังน่�
1.	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเป็ีนการปีระชุ้มีสุามัีญปีระจำาปีี	

ภายใน	4	เด่อนนับแตุ่วันสิุ�นสุุดรอบปีีบัญช่้ขึ้องบริษััที่
2.	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบริษััที่อย่างน้อย	3	เด่อน

ตุ่อคัรั�ง	 และจัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ท่ี่� 
ไม่ีเป็ีนผ้้บริหารอย่างน้อยปีีละ	1	คัรั�ง	ซ่ิ�งในปีี	2563	ท่ี่�ผ่านมีา
นั�น	 บริษััที่ได้จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ท่ี่� 
ไม่ีเป็ีนผ้้บริหารจำานวน	1	คัรั�ง	 โดยได้ปีระชุ้มีเม่ี�อวันท่ี่�	 17	
ธัีนวาคัมี	2563

3.	 จัดให้ม่ีการที่ำาแสุดงฐานะที่างการเงิน	และงบกำาไรขึ้าดทุี่น
เบ็ดเสุร็จขึ้องบริษััที่	ณ์	วันสิุ�นสุุดรอบปีีบัญช่้ขึ้องบริษััที่	ซ่ิ�ง
ผ้้สุอบบัญช่้ตุรวจสุอบแล้ว	และนำาเสุนอตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น
ในการปีระชุ้มีสุามัีญปีระจำาปีีเพ่�อพิจารณ์าอนุมัีติุ

4.	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่อาจมีอบอำานาจให้กรรมีการคันหน่�ง
หร่อหลายคัน	หร่อบุคัคัลอ่�นใดปีฏิบัติุการอยา่งหน่�งอย่างใด
แที่นคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ได้	โดยอย้ภ่ายใตุ้การคัวบคุัมีขึ้อง
คัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 หร่ออาจมีอบอำานาจเพ่�อให้บุคัคัล 
ดังกล่าวม่ีอำานาจตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการบริษััที่เห็นสุมีคัวร
และภายในระยะเวลาท่ี่�คัณ์ะกรรมีการบริษััที่เห็นสุมีคัวร 
ซ่ิ�งคัณ์ะกรรมีการบริษััที่อาจยกเลิกเพิกถือนเปีล่�ยนแปีลง	
หร่อแก้ไขึ้บุคัคัลท่ี่�ได้รับมีอบอำานาจ	 หร่ออำานาจนั�น ๆ	 ได้ 
เม่ี�อเห็นสุมีคัวร

	 ทัี่�งน่�	คัณ์ะกรรมีการบริษััที่อาจมีอบอำานาจให้คัณ์ะกรรมีการ
บริหาร	ม่ีอำานาจหนา้ท่ี่�ในการปีฏบัิติุงานตุ่าง ๆ 	โดยม่ีรายละเอ่ยด
การมีอบอำานาจตุามีขึ้อบเขึ้ตุอำานาจหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
บริหาร	 ซ่ิ�งการมีอบอำานาจนั�นตุ้องไม่ีม่ีลักษัณ์ะเป็ีนการมีอบ
อำานาจท่ี่�ที่ำาใหค้ัณ์ะกรรมีการบรหิารสุามีารถืพจิารณ์า	และอนมัุีติุ
รายการท่ี่�ตุนหร่อบุคัคัลท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งม่ีสุ่วนได้เสุ่ย	 
หร่อม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์อ่�นใดที่ำากับบริษััที่	 หร่อ 
บริษััที่ย่อย	 ยกเว้นเป็ีนการอนุมัีติุรายการท่ี่�เป็ีนไปีตุามีนโยบาย
และหลักเกณ์ฑ์ิท่ี่�คัณ์ะกรรมีการบริษััที่พิจารณ์าและอนุมัีติุไว้แล้ว
	 คัณ์ะกรรมีการได้อนุมัีติุระดับอำานาจอนุมัีติุ โดยกำาหนด
ระดับอำานาจดำาเนินการไปียังฝ่่ายจัดการในเร่�องตุ่าง	ๆ	อาทิี่ 

-	 การลงทุี่นที่างการเงิน	 การก้้ย่มีเงิน	 การจัดหาแหล่ง 
เงินก้้กับสุถืาบัน	สุำาหรับยอดเงินท่ี่�เกินกว่า	20	ล้านบาที่ 
ข่ึ้�นไปี	ตุ้องขึ้ออนุมัีติุจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่

-	 การลงที่นุ/ร่วมีทุี่นในธุีรกิจ	สุำาหรบัยอดเงนิท่ี่�เกินกว่า	35	 
ล้านบาที่ข่ึ้�นไปี	ตุ้องขึ้ออนุมัีติุจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่

-	 การอนุมัีติุการจัดซ่ิ�อ	 จัดหา	 สิุนค้ัาและบริการ	 รวมีถ่ืง
ที่รัพย์สิุน	 โดยม่ีวัตุถุืปีระสุงค์ัเพ่�อใช้้ในการดำาเนินงาน 
ภายใตุ้งบปีระมีาณ์ท่ี่�ได้รับอนุมัีติุ	(กรณ่์การรับร้้ที่างบัญช่้
เป็ีนค่ัาใช้้จ่าย)	เว้นแตุ่กรณ่์ใช้้งบปีระมีาณ์	เกินวงเงินท่ี่�ได้
รับอนุมัีติุเกินกว่า	 20	 ล้านบาที่ข่ึ้�นไปี	 ตุ้องขึ้ออนุมัีติุ 
จากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่

-	 สุำาหรับอัตุรากำาลังคันปีระจำาปีี	 ตุ้องขึ้ออนุมัีติุจาก 
คัณ์ะกรรมีการบริษััที่

5.	 กำาหนดเป้ีาหมีาย	แนวที่าง	นโยบาย	แผนงานและงบปีระมีาณ์
ขึ้องบริษััที่	 คัวบคัุมีกำากับด้แลการบริหารและการจัดการ
ขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหารให้เป็ีนไปีตุามีนโยบายท่ี่�ได้รับ
มีอบหมีาย	เว้นแตุ่ในเร่�องดังตุ่อไปีน่�	คัณ์ะกรรมีการบริษััที่
ตุ้องได้รับมีติุอนุมัีติุจากท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นก่อนการดำาเนิน
การ	อันได้แก่	เร่�องท่ี่�กฎหมีายกำาหนดใหตุ้้องได้รับมีติุอนุมัีติุ
จากท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	เช่้น	การเพิ�มีทุี่น	การลดทุี่น	การออก
หุ้นก้้	 การขึ้าย	 หร่อโอนกิจการขึ้องบริษััที่ทัี่�งหมีด	 หร่อ 
บางสุ่วนท่ี่�สุำาคััญให้แก่บุคัคัลอ่�น	 หร่อการซ่ิ�อ	 หร่อรับโอน
กิจการขึ้องบริษััที่อ่�นมีาเป็ีนขึ้องบริษััที่	 การแก้ไขึ้หนังสุ่อ
บริคัณ์ห์สุนธิี	หร่อข้ึ้อบังคัับ	เป็ีนตุ้น

	 นอกจากน่�	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ยังม่ีขึ้อบเขึ้ตุ	 หน้าท่ี่�ใน 
การกำากับด้แลให้บริษััที่ปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายว่าด้วยหลักที่รัพย์
และตุลาดหลักที่รัพย์	 ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 อาทิี่	 
การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน	 และการซ่ิ�อหร่อขึ้ายที่รัพย์สิุน 
ท่ี่�สุำาคััญตุามีกฎเกณ์ฑ์ิขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย 
หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับธุีรกิจขึ้องบริษััที่
6.	 พิจารณ์าโคัรงสุร้างการบริหารงาน	 แตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการ

บริหาร	 ผ้้จัดการใหญ่	 และคัณ์ะกรรมีการอ่�นตุามีคัวามี
เหมีาะสุมี

7.	 ติุดตุามีผลการดำาเนินงานให้เป็ีนไปีตุามีแผนงานและ 
งบปีระมีาณ์อย่างตุ่อเน่�อง

8.	 กรรมีการจะตุอ้งไม่ีปีระกอบกจิการอนัม่ีสุภาพอยา่งเด่ยวกัน
และเป็ีนการแข่ึ้งขัึ้นกับกิจการขึ้องบริษััที่	 หร่อเข้ึ้าเป็ีน 
หุ้นสุ่วนในห้างหุ้นสุ่วนสุามัีญ	 หร่อเป็ีนหุ้นสุ่วนไม่ีจำากัด 
คัวามีรับผิดในห้างหุ้นสุ่วนจำากัด	 หร่อเป็ีนกรรมีการขึ้อง
บริษััที่เอกช้น	หร่อบรษัิัที่มีหาช้นอ่�นท่ี่�ปีระกอบกจิการอนัม่ี
สุภาพอย่างเด่ยวกัน	 และเป็ีนการแข่ึ้งขัึ้นกับกิจการขึ้อง
บริษััที่	เว้นแตุ่จะได้แจ้งให้ท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นที่ราบก่อนท่ี่�จะ
ม่ีมีติุแตุ่งตัุ�ง

9.	 กรรมีการตุ้องแจ้งให้บริษััที่ที่ราบโดยไม่ีช้ักช้้า	 หากม่ีสุ่วน 
ได้เสุ่ยไม่ีว่าโดยตุรง	 หร่อโดยอ้อมีในสัุญญาท่ี่�บริษััที่ที่ำาข่ึ้�น	
หร่อถ่ือหุ้น	หร่อหุ้นก้้เพิ�มีข่ึ้�น	หร่อลดลงในบรษัิัที่	หร่อบรษัิัที่ 
ในเคัร่อ
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คณิะกรรมิการ
บัริห้าร

ลำาดัำบ ค์ณ์ะกรรมการบริหาร ตำำาแหน่ง

1. นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ ปีระธีานกรรมีการบริหาร

2. นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้ ผ้้จัดการใหญ่

3. นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล ผ้้อำานวยการฝ่่ายบริหาร

4. นางสุาวกัลยพัลญ์	บ้รณ์ารมีย์ ผ้้อำานวยการฝ่่ายบัญช่้และการเงิน

5. นางสุาวอินทิี่รา	อินทุี่รัตุนา ผ้้อำานวยการฝ่่ายข้ึ้อม้ีล

ขอิบเขตำ หน้าที� และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการบริหาร 
ดัำงนี� 
	 คัณ์ะกรรมีการบริหารม่ีหน้าท่ี่�ในการบริหารงานในเร่�องเก่�ยวกับ
การดำาเนินงานตุามีปีกติุและกำาหนดนโยบาย	แผนธุีรกิจ	งบปีระมีาณ์	
โคัรงสุร้างการบริหารงาน	และอำานาจการบริหารตุ่าง	ๆ 	ขึ้องบริษััที่	
หลักเกณ์ฑ์ิในการดำาเนินธุีรกิจให้สุอดคัล้องกับสุภาพเศรษัฐกิจ	
เพ่�อเสุนอให้ท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการขึ้องบริษััที่พิจารณ์าอนุมัีติุ	
และ/หร่อให้คัวามีเห็นช้อบ	 รวมีตุลอดถ่ืงการตุรวจสุอบ 
และติุดตุามีผลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ตุามีนโยบายท่ี่�กำาหนด	 
โดยสุรุปีอำานาจหน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบท่ี่�สุำาคััญได้	ดังน่�	
1.	 พิจารณ์าเร่�องการจัดสุรรงบปีระมีาณ์ปีระจำาปีีตุามีท่ี่�ฝ่่าย

จัดการเสุนอ	 ก่อนท่ี่�จะนำาเสุนอให้คัณ์ะกรรมีการบริษััที่
พิจารณ์าอนุมัีติุ	 ทัี่�งน่�	 ให้รวมีถ่ืงการพิจารณ์าและอนุมัีติุ 
การเปีล่�ยนแปีลงและเพิ�มีเติุมีงบปีระมีาณ์รายจ่ายปีระจำาปีี
ในระหว่างท่ี่�ไม่ีม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ในกรณ่์
เร่งด่วน	 และให้นำาเสุนอคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 เพ่�อที่ราบ 
ในท่ี่�ปีระชุ้มีคัราวตุ่อไปี

2.	 อนุมัีติุการใช้้จ่าย	ตุามีระดบัอำานาจอนมัุีติุขึ้องบรษัิัที่	(Level 
of	 Authorization)	 ท่ี่�ได้รับการอนุมัีติุจากคัณ์ะกรรมีการ
บริษััที่

3.	 อนุมัีติุการใช้้จ่ายเงินลงทุี่นท่ี่�สุำาคััญ	 ๆ	 ท่ี่�ได้กำาหนดไว้ 
ในงบปีระมีาณ์รายจ่ายปีระจำาปีีตุามีท่ี่�จะได้รับมีอบหมีาย 
จากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	หร่อตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการบริษััที่
ได้เคัยม่ีมีติุอนุมัีติุในหลักการไว้แล้ว	

4.	 เป็ีนคัณ์ะท่ี่�ปีร่กษัาให้ฝ่่ายจัดการในเร่�องเก่�ยวกับนโยบาย
ด้านการเงิน	 การตุลาด	 การบริหารงานบุคัคัล	 และด้าน 
การปีฏิบัติุการอ่�น	ๆ

	 ทัี่�งน่�	 อำานาจขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหารจะไม่ีรวมีถ่ืงการอนุมัีติุ 
รายการใดท่ี่�อาจมี่คัวามีขัึ้ดแย้ง	 หร่อรายการใดท่ี่�คัณ์ะกรรมีการ
บริหาร	หร่อบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวโยงกันกับคัณ์ะกรรมีการบริหารม่ีสุ่วน
ได้เสุ่ยหร่อผลปีระโยช้น์ในลักษัณ์ะอ่�นใดขัึ้ดแย้งกับบริษััที่	 หร่อ
บริษััที่ย่อย	 ตุามีกฎเกณ์ฑ์ิขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	
ซ่ิ�งการอนุมัีติุรายการในลกัษัณ์ะดังกล่าวจะตุ้องเสุนอตุอ่ท่ี่�ปีระช้มุี
คัณ์ะกรรมีการและ/หร่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเพ่�อพิจารณ์าและ 
อนุมัีติุรายการดังกล่าวตุามีท่ี่�ข้ึ้อบังคัับขึ้องบริษััที่	 หร่อกฎหมีาย 
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกำาหนด	 เว้นแตุ่เป็ีนการอนุมัีติุรายการท่ี่�เปี็นลักษัณ์ะ
การดำาเนินธุีรกรรมีการคั้าปีกตุิทัี่�วไปีขึ้องบริษััที่ท่ี่�คัณ์ะกรรมีการ
กำาหนดกรอบการพิจารณ์าไว้ชั้ดเจนแล้ว
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คณิะกรรมิการ
ตัรวิจสอบั

	 คัณ์ะกรรมีการ	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	ได้อนุมัีติุจัดตัุ�งคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบเม่ี�อวันท่ี่�	24	ตุุลาคัมี	2546	
โดยแตุ่งตัุ�งจากกรรมีการซ่ิ�งม่ีคุัณ์สุมีบัติุตุามีท่ี่�กฎหมีายหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์กำาหนด	 ปัีจจุบันปีระกอบด้วยคัณ์ะกรรมีการ
ตุรวจสุอบทัี่�งหมีด	 4	 ท่ี่าน	 และ	 1	 ท่ี่าน	 ม่ีคัวามีร้้ด้านบัญช่้และการเงิน	 ทัี่�งน่�	 ทุี่กท่ี่านยังดำารงตุำาแหน่งเป็ีนกรรมีการอิสุระขึ้อง 
บริษััที่ด้วย	ดังรายช่้�อตุ่อไปีน่�

ค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ ตำำาแหน่ง ตำำาแหน่งอ่ิ�น ๆ

1.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�(1) ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ	 กรรมีการอิสุระ	รองปีระธีานกรรมีการ
ปีระธีานกรรมีการสุรรหา	และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	
ปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล

2.	 นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน กรรมีการตุรวจสุอบ กรรมีการอิสุระ	
กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

3.	 นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ กรรมีการตุรวจสุอบ กรรมีการอิสุระ	
กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

4.	 ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์	 กรรมีการตุรวจสุอบ กรรมีการอิสุระ	
กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

(1)	เป็ีนคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบท่ี่�ม่ีคัวามีร้้ด้านบัญช่้และการเงิน

เลขานุการค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ 
	 นางสุาวธิีดา	ลิ�มีที่องวิรัตุน์		 ผ้้จัดการอาวุโสุฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน		

หน้าที�และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ
1.	 สุอบที่านให้บริษััที่ม่ีการรายงานที่างการเงินอย่างถ้ืกตุ้อง

และเพ่ยงพอ
2.	 สุอบที่านให้บริษััที่ม่ีระบบการคัวบคุัมีภายใน	 (Internal	

Control)	และระบบการตุรวจสุอบภายใน	(Internal	Audit)	 
ท่ี่�เหมีาะสุมีและม่ีปีระสิุที่ธิีผล	และพิจารณ์าคัวามีเป็ีนอิสุระ
ขึ้องหน่วยงานตุรวจสุอบภายใน	ตุลอดจนให้คัวามีเห็นช้อบ
ในการพิจารณ์าแตุ่งตัุ�ง	 โยกย้ายหร่อเลิกจ้างหัวหน้า 
หน่วยงานตุรวจสุอบภายใน	หร่อหน่วยงานอ่�นใดท่ี่�รับผิดช้อบ
เก่�ยวกับการตุรวจสุอบภายใน

3.	 สุอบที่านให้บริษััที่ปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายว่าด้วยหลักที่รัพย์
และตุลาดหลักที่รัพย์	 ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์ 
หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับธุีรกิจขึ้องบริษััที่

4.	 พิจารณ์า	 คััดเล่อก	 เสุนอแตุ่งตัุ�ง	 เล่อกกลับเข้ึ้ามีาใหม่ี	 
ตุลอดจนเลิกจ้าง	 บุคัคัลซ่ิ�งม่ีคัวามีเป็ีนอิสุระเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�
เป็ีนผ้้สุอบบัญช่้ขึ้องบรษัิัที่	และเสุนอคัา่ตุอบแที่นขึ้องบคุัคัล
ดังกล่าว	 รวมีทัี่�งเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีกับผ้้สุอบบัญช่้โดยไม่ีม่ี 
ฝ่่ายจัดการเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีด้วยอย่างน้อยปีีละ	1	คัรั�ง

5.	 พิจารณ์ารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน	 หร่อรายการท่ี่�อาจมี่คัวามี
ขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์	 ให้เป็ีนไปีตุามีกฎหมีายและ 
ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 ทัี่�งน่�	 เพ่�อให้มัี�นใจว่า
รายงานดังกล่าวสุมีเหตุุสุมีผลและเป็ีนปีระโยช้น์สุ้งสุุด 
ตุ่อบริษััที่
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6.	 จัดที่ำารายงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบโดยเปีิดเผยไว้
ในรายงานปีระจำาปีีขึ้องบริษััที่	 ซ่ิ�งรายงานดังกล่าวตุ้อง 
ลงนามีโดยปีระธีานคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 และตุ้อง
ปีระกอบด้วยข้ึ้อม้ีลอย่างน้อยดังตุ่อไปีน่�
-	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับคัวามีถ้ืกตุ้อง	 คัรบถ้ืวน	 เป็ีนท่ี่�เช่้�อถ่ือ

ได้ขึ้องรายงานที่างการเงินขึ้องบริษััที่
-	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับคัวามีเพ่ยงพอขึ้องระบบคัวบคุัมีภายใน 

ขึ้องบริษััที่
-	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับการปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายว่าด้วยหลักที่รัพย์

และตุลาดหลักที่รัพย์	 ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์
หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับธุีรกิจขึ้องบริษััที่

-	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับคัวามีเหมีาะสุมีขึ้องผ้้สุอบบัญช่้
-	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับรายการท่ี่�อาจมี่คัวามีขัึ้ดแย้งที่าง 

ผลปีระโยช้น์
-	 จำานวนการปีระช้มุีคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	และการเข้ึ้า

ร่วมีปีระชุ้มีขึ้องกรรมีการตุรวจสุอบแตุ่ละท่ี่าน

-	 คัวามีเห็นหร่อข้ึ้อสัุงเกตุโดยรวมีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ 
ได้รับจากการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ตุามีกฎบัตุร	(Charter)

-	 รายการอ่�นท่ี่�เห็นว่าผ้้ถ่ือหุ้นและผ้้ลงทุี่นทัี่�วไปีคัวรที่ราบ	
ภายใตุ้ขึ้อบเขึ้ตุหน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบท่ี่�ได้รับมีอบ
หมีายจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่

7.	 ปีฏิบัติุการอ่�นใดตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการขึ้องบริษััที่มีอบหมีาย
ด้วยคัวามีเห็นช้อบจากคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบในกรณ่์ 
ท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ 
ให้บริษััที่แจ้งมีติุเปีล่�ยนแปีลงหน้าท่ี่�	และจัดที่ำารายช่้�อและ
ขึ้อบเขึ้ตุการดำาเนินงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบท่ี่�ม่ี
การเปีล่�ยนแปีลงตุามีแบบท่ี่�ตุลาดหลักที่รัพย์กำาหนด	 และ
นำาสุ่งตุ่อตุลาดหลักที่รัพย์ภายใน	 3	 วันที่ำาการ	 นับแตุ่ 
วันท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงดังกล่าว	โดยวิธ่ีการตุามีข้ึ้อกำาหนด 
ขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสุ่�อ 
อิเล็กที่รอนิกส์ุ
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	 คัณ์ะกรรมีการ	 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	 ออนไลน์	 จำากัด	 (มีหาช้น)	 ได้อนุมัีติุจัดตัุ�งคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น 
เม่ี�อวันท่ี่�	13	พฤศจิกายน	2557	โดยแตุ่งตัุ�งจากกรรมีการซ่ิ�งม่ีคุัณ์สุมีบัติุเหมีาะสุมี	ปัีจจุบันปีระกอบด้วย	คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและ
พิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นทัี่�งหมีด	4	ท่ี่าน	ดังรายช่้�อตุ่อไปีน่�
ค์ณ์ะกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน ตำำาแหน่ง ตำำาแหน่งอ่ิ�นๆ

1.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ� ปีระธีานกรรมีการสุรรหา 
และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

กรรมีการอิสุระ	
รองปีระธีานกรรมีการ
ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ
ปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล

2.	 นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น กรรมีการอิสุระ
กรรมีการตุรวจสุอบ

3.	 นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น กรรมีการอิสุระ	
กรรมีการตุรวจสุอบ

4.	 ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์	 กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น กรรมีการอิสุระ	
กรรมีการตุรวจสุอบ

เลิ้ขาน้การค์ณิะกรรมการสรรหาแลิ้ะพิจ็ารณิาค์่าต์อบแท่น
	 นางสุาวธิีดา	ลิ�มีที่องวิรัตุน์	 ผ้้จัดการอาวุโสุฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน

คณิะกรรมิการสรรห้าแลูะ
พื่่จารณิาค่าตัอบัแทัน์ 

หน้าที�และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการสรรหาและ
พิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 ปีฏิบัติุ
หน้าท่ี่�ตุามีท่ี่�ได้รับมีอบหมีายจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 โดยม่ี
ขึ้อบเขึ้ตุอำานาจหน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบ	ดังตุ่อไปีน่�
1.  การสรรหา
1.1	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์ิและนโยบายในการสุรรหากรรมีการ

บริษััที่	และกรรมีการชุ้ดย่อย	โดยพิจารณ์าคัวามีเหมีาะสุมีขึ้อง 
จำานวน	 โคัรงสุร้าง	 และองค์ัปีระกอบขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	
กำาหนดคุัณ์สุมีบัติุขึ้องกรรมีการ	เพ่�อเสุนอตุ่อคัณ์ะกรรมีการ
บริษััที่	 และ/หร่อเสุนอขึ้ออนุมัีติุตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น 
แล้วแตุ่กรณ่์

1.2	 พิจารณ์าสุรรหา	 คััดเล่อก	 และเสุนอบุคัคัลท่ี่�เหมีาะสุมีให้
ดำารงตุำาแหน่ง	 กรรมีการบริษััที่ท่ี่�คัรบวาระ	 และ/หร่อม่ี
ตุำาแหน่งว่างลง	และ/หร่อ	แตุ่งตัุ�งเพิ�มี

1.3	 ปีฏิบัติุการอ่�นใดเก่�ยวกับการสุรรหาตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการ
บริษััที่มีอบหมีาย

2.  การพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
2.1	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์ิและนโยบายในการกำาหนดค่ัาตุอบแที่น

ขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริษััที่และกรรมีการชุ้ดย่อย	 เพ่�อเสุนอ
ตุ่อคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 และ/หร่อเสุนอขึ้ออนุมัีติุตุ่อ 
ท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นแล้วแตุ่กรณ่์

2.2	 พิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นท่ี่�จำาเป็ีนและเหมีาะสุมีทัี่�งท่ี่�เป็ีนตัุวเงิน 
และมิีใช่้ตัุวเงินขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริษััที่เป็ีนรายบุคัคัล	โดยการ
พิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ให้พิจารณ์า
คัวามีเหมีาะสุมีกบัภาระหนา้ท่ี่�คัวามีรบัผิดช้อบ	และผลงาน	

เพ่�อเสุนอให้คัณ์ะกรรมีการบริษััที่พิจารณ์าและนำาเสุนอ 
ตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเพ่�อขึ้ออนุมัีติุ

2.3	 ปีฏิบัติุการอ่�นใดท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับการพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
ตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการบริษััที่มีอบหมีาย

3. หลักเกณ์ฑ์์และกระบวนการสรรหา 
	 บริษััที่ให้คัวามีสุำาคััญกับการสุรรหาบุคัคัลเข้ึ้ามีาดำารงตุำาแหน่ง 
กรรมีการหากเป็ีนการเสุนอแตุ่งตัุ�งกรรมีการรายใหม่ีพิจารณ์า
จากองค์ัปีระกอบ	 และคุัณ์สุมีบัติุท่ี่�สุอดคัล้องตุามีกฎหมีาย 
และข้ึ้อกำาหนดท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 ได้แก่	 พ.ร.บ.	 บริษััที่มีหาช้นจำากัด 
พระราช้บัญญัติุหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 พ.ศ.	 2535 
รวมีถ่ืงข้ึ้อบังคัับบริษััที่	โดยคัำาน่งถ่ืงคัวามีหลากหลายในโคัรงสุรา้ง
ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 (Board	 Diversity)	 กำาหนดให้เพศ	 ระดับ 
การศ่กษัา	 คัวามีร้้คัวามีสุามีารถื	 ที่ักษัะวิช้าช่้พ	 ปีระสุบการณ์์ 
การที่ำางาน	 และม่ีคัวามีเช่้�ยวช้าญเฉพาะด้าน	 ม่ีภาวะคัวามีเป็ีน
ผ้้นำา	 วิสัุยทัี่ศน์กว้างไกล	 อันเป็ีนปีระโยช้น์ตุ่อการดำาเนินกิจการ
ขึ้องบริษััที่	 รวมีถ่ืงคุัณ์ธีรรมีและจริยธีรรมี	 เป็ีนนโยบายว่าด้วย
คัวามีหลากหลายในโคัรงสุร้างขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	(Board	
Diversity)	 และจัดที่ำา	 Board	 Skill	 Matrix	 เพ่�อกำาหนดและ 
ตุรวจสุอบคุัณ์สุมีบัติุขึ้องกรรมีการท่ี่�ตุ้องการสุรรหา	โดยพิจารณ์า
จากทัี่กษัะและคัวามีจำาเป็ีนท่ี่�ยงัขึ้าด	รวมีถ่ืงคุัณ์สุมีบัติุท่ี่�เหมีาะสุมี
และสุอดคัลอ้งกับองคัป์ีระกอบและโคัรงสุรา้งขึ้องกรรมีการตุามี
กลยุที่ธ์ีที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 สุำาหรับการเสุนอแตุ่งตัุ�งกรรมีการ
รายเดิมี	พิจารณ์าจากองคัป์ีระกอบเพิ�มีเตุมิีในดา้นผลการปีฏบัิติุ
งานท่ี่�ผ่านมีา	 การให้ข้ึ้อเสุนอแนะ	 และคัวามีคิัดเห็นท่ี่�เป็ีน 
ปีระโยช้น์ตุ่อการดำาเนินกิจการขึ้องบริษััที่	 โดยมี่กระบวนการท่ี่�
โปีร่งใสุสุร้างคัวามีมัี�นใจให้แก่ผ้้ถ่ือหุ้น



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 51 

	 คัณ์ะกรรมีการ	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	ได้อนุมัีติุจัดตัุ�งคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	เม่ี�อวันท่ี่�	14	กุมีภาพันธ์ี	2561 
โดยแตุ่งตัุ�งจากกรรมีการซ่ิ�งม่ีคุัณ์สุมีบัติุเหมีาะสุมี	 ปัีจจุบันปีระกอบด้วยคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลทัี่�งหมีด	 3	 ท่ี่าน	 ดังรายช่้�อตุ่อไปีน่�

ค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล ตำำาแหน่ง ตำำาแหน่งอ่ิ�นๆ

1.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ� ปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล กรรมีการอิสุระ	รองปีระธีานกรรมีการ
ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ
ปีระธีานกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

2.	 นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้ กรรมีการบรรษััที่ภิบาล กรรมีการบริหาร
ผ้้จัดการใหญ่

3.	 นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล กรรมีการบรรษััที่ภิบาล กรรมีการบริหาร
ผ้้อำานวยการฝ่่ายบริหาร

เลขานุการค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล
	 นางสุาวธิีดา	ลิ�มีที่องวิรัตุน์	 ผ้้จัดการอาวุโสุฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน

คณิะกรรมิการ
บัรรษัทัภูิบัาลู

หน้าที�และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล
	 คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลจัดตัุ�งข่ึ้�นเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�สุนับสุนุน 
การปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหาร	 และคัณ์ะกรรมีการ
บริษััที่	ด้านบรรษััที่ภิบาล	ซ่ิ�งจะช่้วยสุนับสุนุนการดำาเนินกิจการ
ตุ่าง	 ๆ	 ให้บรรลุคัวามีสุำาเร็จตุามีวัตุถุืปีระสุงค์ั	 และเป้ีาหมีายท่ี่�
กำาหนดไว้	เพ่�อเป็ีนการสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มี	คัวามีเช่้�อมัี�นให้กับผ้้ถ่ือหุ้น	
และผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ย	ทุี่กภาคัสุ่วน	โดยม่ีขึ้อบเขึ้ตุอำานาจหน้าท่ี่�และ
คัวามีรับผิดช้อบ	ดังตุ่อไปีน่�
1.	 จัดที่ำานโยบายการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	(Good	Corporate	

Governance	Policy)	และแนวปีฏิบัติุเก่�ยวกับการตุ่อตุ้าน
การทุี่จริตุคัอร์รัปีชั้น	 ท่ี่�เหมีาะสุมีกับบริษััที่	 ภายใตุ้กรอบ
ขึ้องกฎหมีาย	 หลักเกณ์ฑ์ิ	 ระเบ่ยบและข้ึ้อบังคัับขึ้อง 
หน่วยงานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�กำากับด้แล	 ได้แก่	 ตุลาดหลักที่รัพย์ 
แห่งปีระเที่ศไที่ย	สุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์ 
และตุลาดหลักที่รัพย์	 หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 ตุลอดจน
แนวที่างในการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ตุามีมีาตุรฐานสุากล
เพ่�อเสุนอคัณ์ะกรรมีการอนุมัีติุ

2.	 พิจารณ์าที่บที่วน	 และปีรับปีรุงนโยบายการกำากับด้แล
กิจการท่ี่�ด่	 และแนวปีฏิบัติุเก่�ยวกับการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุ
คัอร์รัปีชั้นอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 เพ่�อให้สุอดคัล้องกับแนวที่าง
ปีฏิบัติุตุามีมีาตุรฐานสุากล	ตุลอดจนกฎหมีาย	หลักเกณ์ฑ์ิ	
ระเบ่ยบ	ข้ึ้อบังคัับตุ่าง	ๆ	และธุีรกิจขึ้องบริษััที่

3.	 กำากับ	 ด้แล	 และให้คัำาแนะนำาแก่กรรมีการ	 ผ้้บริหารและ
พนักงาน	 ในการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�	 และคัวามีรับผิดช้อบตุามี 
นโยบายการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	และแนวปีฏิบัติุเก่�ยวกับ
การตุ่อตุ้านการทุี่จริตุคัอร์รัปีชั้น	 เพ่�อให้ม่ีผลในที่างปีฏิบัติุ
และม่ีคัวามีตุ่อเน่�อง

4.	 เสุนอแนะข้ึ้อกำาหนดท่ี่�เก่�ยวกับจรรยาบรรณ์ในการดำาเนิน
ธุีรกิจข้ึ้อพ่งปีฏิบัตุิท่ี่�ด่แก่กรรมีการผ้้บริหารและพนักงาน
ขึ้องบริษััที่

5.	 แตุ่งตัุ�งคัณ์ะที่ำางานเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�สุนับสุนุนงานการกำากับ
ด้แลกิจการท่ี่�ด่ได้ตุามีคัวามีเหมีาะสุมี

6.	 ปีฏิบัติุงานอ่�นใดท่ี่�คัณ์ะกรรมีการมีอบหมีาย

น้ยามกรรมการอ้สระ
	 นิยามีกรรมีการอิสุระท่ี่�บริษััที่ได้กำาหนดไว้	 เท่ี่ยบเท่ี่ากับ 
ข้ึ้อกำาหนดขัึ้�นตุำ�าขึ้องสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์
และตุลาดหลักที่รัพย์	ดังน่�
 กรรมการอิิสระ	 หมีายถ่ืง	 กรรมีการท่ี่�ม่ีคัวามีเป็ีนอิสุระใน
การแสุดงคัวามีเห็น	โดยม่ีคุัณ์สุมีบัติุในวาระการดำารงตุำาแหน่ง	ดังน่�
1.		 เป็ีนกรรมีการซ่ิ�งอาจถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่ได้	 แตุ่ตุ้องไม่ีเกิน 

ร้อยละ	1	ขึ้องหุ้นท่ี่�ม่ีสิุที่ธิีออกเสุ่ยงทัี่�งหมีด
2.		 เป็ีนกรรมีการท่ี่�ไมีม่่ีสุ่วนร่วมีในการบรหิารงานในบรษัิัที่หร่อ

บริษััที่ย่อย
3.	 เป็ีนกรรมีการท่ี่�เป็ีนอิสุระจากฝ่่ายบริหาร	 และผ้้ถ่ือหุ้นท่ี่�ม่ี 

อำานาจคัวบคุัมี
4.		 ตุ้องไม่ีเป็ีนญาติุสุนิที่	หร่อเป็ีนบุคัคัลซ่ิ�งรับหร่อม่ีผลปีระโยช้น์	 

ร่วมีกับผ้้บริหาร	ผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่	หร่อผ้้ม่ีอำานาจคัวบคุัมี
5.		 เป็ีนผ้้ซ่ิ�งไม่ีม่ีคัวามีสัุมีพันธ์ีที่างธุีรกิจท่ี่�ม่ีสุาระสุำาคััญกับ

บริษััที่ซ่ิ�งสุามีารถืม่ีอิที่ธิีพลตุ่อการแสุดงคัวามีเห็นท่ี่� 
เป็ีนอิสุระ

6.	 ตุ้องไม่ีเป็ีนล้กจ้าง	 หร่อพนักงานท่ี่�ได้รับเงินเด่อนปีระจำา 
ในช่้วงสุองปีีก่อนดำารงตุำาแหน่ง



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)52 

ค์่าต์อบแท่นกรรมการ แลิ้ะผู้้�บริหาร

 ค่์าตำอิบแทนกรรมการ

ช่่�อิ-นามสกุล ตำำาแหน่ง
ค่์าตำอิบแทนรวม (บาท)

ปี 2563 ปี 2562

นายบรรยงค์ั	ลิ�มีปีระย้รวงศ์ กรรมีการอิสุระ/ปีระธีานกรรมีการ 4,305,556 4,016,000	

นายปีระย้ร	รัตุนไช้ยานนท์ี่ กรรมีการ 540,000 490,000

ดร.	วิวสัุน	เตุ่ยว	ยองเพ็ง	 กรรมีการ 235,000 190,000

นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ� กรรมีการอิสุระ/รองปีระธีานกรรมีการ
ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบ/
ปีระธีานกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	
และปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล/
ปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล

1,262,000 1,207,000

นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน กรรมีการอิสุระ/
กรรมีการตุรวจสุอบ/
และกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

855,000 795,000

นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ กรรมีการอิสุระ/
กรรมีการตุรวจสุอบ/	
และกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

850,000 800,000

ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์ กรรมีการอิสุระ/
กรรมีการตุรวจสุอบ/
และกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

855,000 790,000

 รวม 8,902,556 8,288,000
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 หลักเกณ์ฑ์์และวิธีการพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน 
	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าคั่าตุอบแที่น	 ได้พิจารณ์าจากหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบขึ้องคัณ์ะกรรมีการและการที่ำางาน 
ขึ้องกรรมีการ	 รวมีถ่ืงปีระเภที่ค่ัาตุอบแที่น	 วิธ่ีการจ่ายค่ัาตุอบแที่น	 และจำานวนค่ัาตุอบแที่นกรรมีการ	 โดยให้สุอดคัล้องกับหน้าท่ี่� 
คัวามีรับผิดช้อบ	 คัวามีตัุ�งใจขึ้องกรรมีการ	 ปีระเภที่และขึ้นาดธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 ตุลาด	 และค่้ัแข่ึ้งขัึ้น	 โดยท่ี่�ค่ัาตุอบแที่นดังกล่าว	 
ตุ้องอย้่ในระดับท่ี่�เหมีาะสุมีและเพ่ยงพอท่ี่�จะจ้งใจและรักษัากรรมีการท่ี่�ม่ีคุัณ์ภาพไว้	โดยม่ีปีระเภที่ขึ้องค่ัาตุอบแที่น	ค่ัอ	ค่ัาตุอบแที่น
รายเด่อน	ค่ัาเบ่�ยปีระชุ้มี	และสิุที่ธิีปีระโยช้น์อ่�น	เป็ีนตุ้น	
	 อย่างไรก็ตุามีหลักเกณ์ฑิ์ในการจ่ายค่ัาตุอบแที่นขึ้องผ้้บริหารระดับสุ้ง	 ได้ม่ีการพิจารณ์าโดยปีระธีานกรรมีการบริหาร	 และ 
ผลการดำาเนินการขึ้องบริษััที่ปีระกอบด้วย	รวมีถ่ืงให้สุอดคัล้องกับหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบขึ้องผ้้บริหารระดับสุ้ง	
 หมาย้เหตุำ		 ปีี	2563	ค่ัาเบ่�ยปีระชุ้มี
	 	 -	สุำาหรับการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	 คัรั�งละ	5,000	บาที่	
	 	 -	สุำาหรับการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 คัรั�งละ	5,000	บาที่
	 	 -	สุำาหรับการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล		 คัรั�งละ	5,000	บาที่
	 	 -	สิุที่ธิีปีระโยช้น์อ่�น		 ไม่ีม่ี

 ผู้้้บริหารและกรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร
 ค่ัาตุอบแที่นรวมีขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหาร	ท่ี่�ได้รับจากบริษััที่ในร้ปีแบบเงินเด่อนและโบนัสุ

ปี 2563 ปี 2562

จำานวน	 5	 คัน จำานวน	 5	 คัน

รวมีเป็ีนเงิน	 19.23	 ล้านบาที่ รวมีเป็ีนเงิน	 17.48	 ล้านบาที่

 
 ค่์าตำอิบแทนอ่ิ�นๆ 
	 สุมีที่บเงินเข้ึ้ากองทุี่นสุำารองเล่�ยงช่้พให้แก่คัณ์ะกรรมีการบริหาร

ปี 2563 ปี 2562

จำานวน	 5	 คัน จำานวน	 5	 คัน

รวมีเป็ีนเงิน	 0.60	 ล้านบาที่ รวมีเป็ีนเงิน	 0.57	 ล้านบาที่
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น์โยบัายการกำากับั
ด้้แลูกิจการ 

	 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	 ออนไลน์	 จำากัด	 (มีหาช้น)	 ให้คัวามีสุำาคััญ	 และจัดให้ม่ีกระบวนการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่มีาโดยตุลอดอย่าง 
ตุ่อเน่�อง	บริษััที่ได้ปีล้กฝั่งจิตุสุำาน่กเร่�อง	จริยธีรรมีธุีรกิจในการปีฏิบัติุตุ่อล้กค้ัา	 ค่้ัค้ัา	 ค่้ัแข่ึ้งขัึ้น	 สัุงคัมี	และพนักงาน	อย่างม่ีคุัณ์ธีรรมี	
บริษััที่ม่ีคัวามีเช่้�อมัี�นว่า	 การกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ท่ี่�ปีระกอบไปีด้วย	 ระบบการบริหารจัดการท่ี่�ด่	 การม่ีคัณ์ะกรรมีการและผ้้บริหาร 
ท่ี่�ม่ีวิสัุยทัี่ศน์และม่ีคัวามีรับผิดช้อบตุ่อหน้าท่ี่�	 ม่ีกลไกการคัวบคุัมีและการถ่ืวงดุลอำานาจเพ่�อให้การบริหารงานเป็ีนไปีอย่างโปีร่งใสุ 
ตุรวจสุอบได้	 การเคัารพในสิุที่ธิีคัวามีเท่ี่าเท่ี่ยมีกันขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	 และม่ีคัวามีรับผิดช้อบตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย	 จะเป็ีนปัีจจัยสุำาคััญใน 
การเพิ�มีม้ีลค่ัาและผลตุอบแที่นสุ้งสุุดให้แก่ผ้้ถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่ในระยะยาว	
	 คัณ์ะกรรมีการม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นท่ี่�จะบริหารงานขึ้ององค์ักร	โดยยด่หลักบรรษััที่ภิบาล	จ่งกำาหนดนโยบาย	กลไกการบริหารและระบบ
กำากับด้แลเพ่�อให้การดำาเนินงานขึ้ององค์ักรดำาเนินไปีอย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	 และบรรลุตุามีวัตุถุืปีระสุงค์ั	 และเป้ีาหมีายท่ี่�วางไว้	 
บนแนวที่างการดำาเนินธุีรกิจท่ี่�ย่ดมัี�นในคัวามีโปีร่งใสุ	รับผิดช้อบ	ตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยทุี่กฝ่่าย	โดยแบ่งเป็ีน	5	หมีวด	ดังน่�
	 หมีวด	1	สิุที่ธิีขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น
	 หมีวด	2	การปีฏิบัติุตุ่อผ้้ถ่ือหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมีกัน
	 หมีวด	3	บที่บาที่ขึ้องบริษััที่ตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย
	 หมีวด	4	การเปิีดเผยสุารสุนเที่ศและคัวามีโปีร่งใสุ
	 หมีวด	5	คัวามีรับผิดช้อบขึ้องคัณ์ะกรรมีการ

ค์ำาน้ยาม
บริษัท	 หมีายถ่ืง	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
กรรมการ	 หมีายถ่ืง	 กรรมีการ	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
ผู้้้บริหาร	 หมีายถ่ืง	 ผ้้จัดการ	 หร่อผ้้ดำารงตุำาแหน่งบริหารสุ่�รายแรกนับตุ่อจากผ้้จัดการลงมีา	 ผ้้ซ่ิ�งดำารงตุำาแหน่งเท่ี่ยบเท่ี่ากับ 
ผ้้ดำารงตุำาแหน่งระดับบริหารรายท่ี่�สุ่�ทุี่กราย	และให้หมีายคัวามีรวมีถ่ืงผ้้ดำารงตุำาแหน่งระดับบริหารในสุายงานบัญช่้	หร่อการเงินท่ี่�เป็ีน
ระดับผ้้จัดการฝ่่ายข่ึ้�นไปีหร่อเท่ี่ยบเท่ี่า

หมวดิ์ 1 ส้ท่ธ้ของผู้้�ถืือห้�น
1.	 ผ้้ถ่ือหุ้น	 รวมีถ่ืงนักลงทุี่นสุถืาบัน	 ม่ีสิุที่ธิีในคัวามีเป็ีนเจ้าขึ้อง	 โดยคัวบคัุมีบริษััที่ผ่านการแตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการให้ที่ำาหน้าท่ี่� 

แที่นตุน	และม่ีสิุที่ธิีในการตัุดสิุนใจเก่�ยวกับการเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�สุำาคััญขึ้องบริษััที่	บริษััที่จ่งคัวรสุ่งเสุริมีให้ผ้้ถ่ือหุ้นได้ใช้้สิุที่ธิีขึ้องตุน	
โดยบริษััที่ได้เปิีดช่้องที่างให้ผ้้ถ่ือหุ้นสุ่วนน้อยเสุนอวาระการปีระชุ้มี	และเสุนอช่้�อกรรมีการเพ่�อแตุ่งตัุ�งสุำาหรับการปีระชุ้มีสุามัีญ
ผ้้ถ่ือหุ้นภายใตุ้หลักเกณ์ฑ์ิและเง่�อนไขึ้ท่ี่�บริษััที่กำาหนด	 ซ่ิ�งช่้องที่างและหลักเกณ์ฑ์ิดังกล่าวจะแจ้งให้ที่ราบในช่้วงเด่อนธัีนวาคัมี
ขึ้องทุี่กปีี	ผ่านการดาวน์โหลดแบบฟอร์มีและรายละเอ่ยดตุ่าง	ๆ	ที่างเว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่	

2.	 สิุที่ธิีขัึ้�นพ่�นฐานขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	รวมีถ่ืงนักลงทุี่นสุถืาบัน	ได้แก่	
2.1	 การซ่ิ�อขึ้ายหร่อโอนหุ้น	สิุที่ธิีในการได้รับใบหุ้น	โอนหุ้น	และสิุที่ธิีในการรับที่ราบข้ึ้อม้ีล	ผลการดำาเนินงาน	นโยบายการ

บริหารงานอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	และทัี่นเวลา	
2.2	 การม่ีสุ่วนแบ่งในกำาไรขึ้องกิจการ	
2.3	 การเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีเพ่�อใช้้สิุที่ธิีออกเสุ่ยงในท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเพ่�อแตุ่งตัุ�งหร่อถือดถือนกรรมีการเป็ีนรายบุคัคัล	 แตุ่งตัุ�ง 

ผ้้สุอบบัญช่้	 รวมีถ่ืงอนุมัีติุค่ัาตุอบแที่นกรรมีการทุี่กร้ปีแบบ	 เช่้น	 ค่ัาเบ่�ยปีระชุ้มี	 โบนัสุ	 และพิจารณ์าเร่�องท่ี่�ม่ีผลกระที่บ 
ตุ่อบริษััที่	 เช่้น	 การจัดสุรรเงินปัีนผล	 การกำาหนดหร่อการแก้ไขึ้ข้ึ้อบังคัับ	 และหนังสุ่อบริคัณ์ห์สุนธิี	 การลดทุี่นหร่อ 
เพิ�มีทุี่น	และการอนุมัีติุรายการพิเศษั	เป็ีนตุ้น	
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2.4	 ผ้้ถ่ือหุ้น	 รวมีถ่ืงนักลงทุี่นสุถืาบัน	 คัวรได้รับที่ราบกฎเกณ์ฑ์ิและวิธ่ีการในการเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี	 และข้ึ้อม้ีลท่ี่�เพ่ยงพอ 
ตุ่อการพิจารณ์าในแตุ่ละวาระก่อนการปีระชุ้มีตุามีเวลาอันคัวร	 ม่ีโอกาสุซัิกถืามีกรรมีการทัี่�งในท่ี่�ปีระชุ้มีและสุ่งคัำาถืามี 
ล่วงหน้า	ม่ีโอกาสุเสุนอวาระการปีระชุ้มี	และม่ีสิุที่ธิีมีอบฉันที่ะให้ผ้้อ่�นเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี	

2.5	 คัณ์ะกรรมีการตุ้องตุระหนักและให้คัวามีสุำาคััญถ่ืงสิุที่ธิีขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	ไม่ีกระที่ำาการใด	ๆ 	อันเป็ีนการละเมิีด	หร่อริดรอนสิุที่ธิี
ขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น

2.6	 บริษััที่จัดให้ม่ีท่ี่�ปีร่กษัากฎหมีายขึ้องบริษััที่เข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นด้วย	เพ่�อเป็ีนผ้้ตุรวจสุอบการนับคัะแนนเสุ่ยงผ้้ถ่ือหุ้น
3.	 การสุ่งหนังสุ่อนัดปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	จะได้รับหนังสุ่อเชิ้ญปีระชุ้มีและสุารสุนเที่ศเก่�ยวกับสุถืานท่ี่�	เวลา	วาระ	และเร่�องท่ี่�ตุ้องพิจารณ์า	

วัตุถุืปีระสุงค์ั	และเหตุุผล	รายละเอ่ยดขึ้องเน่�อหาแตุ่ละวาระ	เช่้น	ปีระวัติุกรรมีการ	รายช่้�อผ้้สุอบบัญช่้	บริษััที่ผ้้สุอบบัญช่้	พร้อมี
คัวามีเห็นขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 เพ่�อพิจารณ์าเหตุุผลคัวามีจำาเป็ีน	 หนังสุ่อมีอบฉันที่ะตุามีท่ี่�กฎหมีายกำาหนด	 และรายช่้�อขึ้อง
กรรมีการอสิุระ	พร้อมีทัี่�งคัำาแนะนำาในการมีอบฉนัที่ะ	เพ่�อให้ผ้้ถ่ือหุ้นสุามีารถืเล่อกท่ี่�จะมีอบฉันที่ะให้เข้ึ้าปีระชุ้มีแที่นได	้และแจ้ง
เร่�องจัดเตุร่ยมีอากรแสุตุมีป์ีไว้ให้บริการแก่ผ้้รับมีอบฉันที่ะ	 โดยไม่ีคิัดค่ัาใช้้จ่าย	 โดยบริษััที่จะจัดสุถืานท่ี่�และเวลาท่ี่�เหมีาะสุมี 
เพ่�อให้ม่ีผ้้เข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีมีากท่ี่�สุุด	 ทัี่�งน่�บริษััที่มิีได้ม่ีการเพิ�มีวาระการปีระชุ้มี	 หร่อเปีล่�ยนแปีลงข้ึ้อม้ีลสุำาคััญ	 โดยไม่ีได้แจ้งให้ 
ผ้้ถ่ือหุ้นที่ราบล่วงหน้า

4.	 ปีระธีานกรรมีการเข้ึ้าปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	เพ่�อตุอบคัำาถืามี	หร่อให้คัณ์ะกรรมีการบริหาร	หร่อกรรมีการอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องเป็ีนผ้้ตุอบ
5.	 หลังการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	 ผ้้ถ่ือหุ้นได้รับที่ราบและเข้ึ้าถ่ืงสุารสุนเที่ศเก่�ยวกับผลการพิจารณ์า	 และผลขึ้องการลงคัะแนนเสุ่ยง	 

บริษััที่เปิีดเผยมีติุท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นพร้อมีผลการลงคัะแนนภายในวันที่ำาการถัืดไปีจากวันท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	โดยแจ้งเป็ีนจดหมีาย 
ข่ึ้าวไปียังตุลาดหลักที่รัพย์ฯ	 และเปิีดเผยไว้บนเว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่	 และนำารายงานการปีระชุ้มี	 เผยแพร่ที่างเว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่	 
https://www.bol.co.th	ภายใน	 14	 วัน	 หลังจากวันปีระชุ้มี	 เพ่�อให้ผ้้ถ่ือหุ้นทัี่�งท่ี่�มีาและไม่ีได้มีาเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีรับที่ราบถ่ืง 
รายช่้�อกรรมีการ	 และผ้้บริหารท่ี่�เข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี	 วิธ่ีการลงคัะแนน	 และนับคัะแนน	 ผลขึ้องการลงคัะแนนในแตุ่ละวาระ	 
และปีระเด็นคัำาถืามีคัำาตุอบ	

6.	 การจ่ายเงินปัีนผล	 บริษััที่ได้ม่ีจัดสุรรสุ่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินกิจการ	 โดยการจ่ายเงินปัีนผล	 เป็ีนไปีตุามีนโยบายการจ่าย
เงินปัีนผลขึ้องบริษััที่ให้กับผ้้ถ่ือหุ้นทุี่กราย	

สิทธิขอิงผู้้้ถ่อิหุ้นในการแต่ำงตัำ�งค์ณ์ะกรรมการ  
	 การแตุ่งตัุ�งกรรมีการเปี็นไปีตุามีวาระท่ี่�กำาหนดไว้โดยเจาะจง	 ม่ีคัวามีโปีร่งใสุ	 และช้ัดเจน	 ในการเสุนอช้่�อกรรมีการ 
เพ่�อการเล่อกตัุ�ง	 โดยม่ีรายละเอ่ยดท่ี่�เพ่ยงพอ	 เพ่�อปีระโยช้น์ในการคััดสุรร	 ม่ีการเปิีดเผยปีระวัติุขึ้องกรรมีการทุี่กท่ี่านโดยละเอ่ยด 
ตุ่อสุาธีารณ์ช้น	 และทุี่กคัรั�งท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงกรรมีการ	 ซ่ิ�งในการแตุ่งตัุ�งกรรมีการ	 ให้ท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเล่อกตัุ�งกรรมีการตุามี 
หลักเกณ์ฑ์ิ	และวิธ่ีการดังตุ่อไปีน่�
1.	 ผ้้ถ่ือหุ้นม่ีคัะแนนเสุ่ยงเท่ี่ากับจำานวนหุ้นท่ี่�ตุนถ่ือ
2.	 ผ้้ถ่ือหุ้นแตุ่ละคันจะตุ้องใช้้คัะแนนเสุ่ยงท่ี่�ม่ีอย้่เล่อกตัุ�งบุคัคัลคันเด่ยว	หร่อหลายคันเป็ีนกรรมีการก็ได้
	 ในกรณ่์ท่ี่�เล่อกตัุ�งบุคัคัลหลายคันเป็ีนกรรมีการจะแบ่งคัะแนนเสุ่ยงให้แก่ผ้้ใดมีากน้อยเพ่ยงใดไม่ีได้บุคัคัลท่ี่�ได้รับคัะแนนสุ้งสุุด
ตุามีลำาดับลงมีาเป็ีนผ้้ได้รับการเล่อกตัุ�งเป็ีนกรรมีการเท่ี่าจำานวนกรรมีการท่ี่�พ่งจะม่ี	 หร่อจะพ่งเล่อกตัุ�งในคัรั�งนั�น	 ในกรณ่์บุคัคัลท่ี่� 
ได้รับเล่อกตัุ�งในลำาดับถัืดลงมีาม่ีคัะแนนเสุ่ยงเท่ี่ากันเกินจำานวนกรรมีการท่ี่�จะพ่งม่ี	หร่อจะพ่งเล่อกตัุ�งในคัรั�งนั�นให้ผ้้เป็ีนปีระธีานเป็ีน 
ผ้้ออกเสุ่ยงช่้�ขึ้าด

หมวดิ์ 2 การปฏิ้บัต์้ต์่อผู้้�ถืือห้�นอย่างเท่่าเท่ียมกัน  
1.	 ผ้้ถ่ือหุ้นม่ีสิุที่ธิีออกเสุ่ยงลงคัะแนนตุามีจำานวนหุ้นท่ี่�ตุนม่ี	 และม่ีคัวามีเท่ี่าเท่ี่ยมีกันในสุารสุนเที่ศเก่�ยวกับบริษััที่	 โดยบริษััที่ม่ี 

การแจ้งข้ึ้อบังคัับบริษััที่ให้ผ้้ถ่ือหุ้นรับที่ราบเก่�ยวกับสิุที่ธิีในการเข้ึ้าปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	เช่้น	สิุที่ธิีการลงเสุ่ยงลงคัะแนน	1	หุ้นสุามัีญ
ตุ่อ	1	เสุ่ยง	สิุที่ธิีการมีอบฉันที่ะให้ผ้้อ่�นเข้ึ้าปีระชุ้มีแที่นตุน	สิุที่ธิีในการเสุนอช่้�อกรรมีการก่อนการปีระชุ้มีสุามัีญปีระจำาปีี

2.	 ผ้้ถ่ือหุ้นจะได้รับสุารสุนเที่ศท่ี่�จำาเป็ีนอย่างเพ่ยงพอ	 และยุติุธีรรมี	 ทัี่นเวลา	 จากบริษััที่	 และบริษััที่ไม่ีแสุดงคัวามีเอนเอ่ยงกับ 
ผ้้ถ่ือหุ้นกลุ่มีใดกลุ่มีหน่�ง	โดยการให้สุารสุนเที่ศท่ี่�ยังไม่ีเปิีดเผย

3.	 ในการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	ผ้้ถ่ือหุ้นจะได้รับการปีฏิบัติุโดยยุติุธีรรมี
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4.	 บริษััที่ม่ีการจัดสุ่งหนังสุ่อนัดปีระชุ้มีพร้อมีข้ึ้อม้ีลปีระกอบการปีระชุ้มีตุามีวาระตุ่าง	 ๆ	 ให้ผ้้ถ่ือหุ้นที่ราบล่วงหน้า	 14	 วัน	 
ก่อนวันปีระชุ้มี	 พร้อมีทัี่�งม่ีการเผยแพร่เอกสุารทัี่�งภาษัาไที่ย	 และภาษัาอังกฤษัที่างเว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่	 ล่วงหน้า	 30	 วัน	 
นอกจากน่�แล้ว	ผ้้ถ่ือหุ้นทุี่กรายยังได้รับสิุที่ธิีอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมีตุามีท่ี่�กำาหนดไว้ในข้ึ้อบังคัับบริษััที่	และกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง

5.	 บริษััที่กำาหนดให้ผ้้ถ่ือหุ้นใช้้หนังสุ่อมีอบฉันที่ะร้ปีแบบท่ี่�ผ้้ถ่ือหุ้นสุามีารถืกำาหนดทิี่ศที่างการลงคัะแนนเสุ่ยงได้	 และเสุนอช่้�อ 
คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 ซ่ิ�งเป็ีนกรรมีการอิสุระเป็ีนที่างเล่อกในการมีอบฉันที่ะขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	 โดยได้จัดที่ำาหนังสุ่อมีอบฉันที่ะ 
ทัี่�ง	 3	 แบบ	 ตุามีท่ี่�กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัาปีรับปีรุงมีาให้กับผ้้ถ่ือหุ้นรับที่ราบ	 โดยช่้�แจงวิธ่ีการมีอบฉันที่ะให้กับผ้้ถ่ือหุ้นไปีตุามี 
เอกสุารแนบท่ี่�แนบไปีพร้อมีกับจดหมีายเชิ้ญปีระชุ้มี

6.	 บริษััที่ม่ีการใช้้บัตุรลงคัะแนนเสุ่ยงในวาระท่ี่�สุำาคััญ	และเก็บไว้เป็ีนหลักฐานเพ่�อจะได้ตุรวจสุอบได้ในกรณ่์ม่ีข้ึ้อโตุ้แย้งในภายหลัง	
อย่างไรก็ตุามีบริษััที่ม่ีการเตุร่ยมีบัตุรลงคัะแนนเสุ่ยงไว้ในทุี่กวาระ	 เพ่�ออำานวยคัวามีสุะดวกในการลงคัะแนน	 และโปีร่งใสุ 
ในการนับคัะแนน

7.	 บริษััที่ม่ีมีาตุรการในการป้ีองกันการใช้้ข้ึ้อม้ีลภายใน	(Insider	Trading)	ในการป้ีองกันการนำาข้ึ้อม้ีลภายในไปีเปิีดเผยตุ่อบุคัคัล
อ่�น	ตุามีหลักการกำากับด้แลการใช้้ข้ึ้อม้ีลภายใน
7.1	 กรรมีการ	ผ้้บริหาร	พนักงานในหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับข้ึ้อม้ีลภายใน	(ผ้้ล่วงร้้ข้ึ้อม้ีล)	และบุคัคัลท่ี่�ม่ีคัวามีสัุมีพันธ์ีกับผ้้ล่วง

ร้้ข้ึ้อม้ีล	ดังตุ่อไปีน่�	(1)	ค่้ัสุมีรสุหร่อผ้้ท่ี่�อย้่กินด้วยกันฉันสุาม่ีภริยา	(2)	บุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุนิติุภาวะ	(3)	นิติุบุคัคัลซ่ิ�งผ้้ล่วงร้้
ข้ึ้อม้ีล	 บุคัคัลตุามี	 (1)	 และ	 (2)	 ถ่ือหุ้นรวมีกันเกินร้อยละ	 30	 ขึ้องจำานวนสุิที่ธิีออกเสุ่ยงทัี่�งหมีดขึ้องนิติุบุคัคัลดังกล่าว	 
ตุ้องไม่ีซ่ิ�อขึ้ายหลักที่รัพย์ขึ้องบริษััที่ภายในเวลา	 1	 เด่อน	 ก่อนม่ีการเปิีดเผยงบการเงินรายไตุรมีาสุ	 และงบการเงิน 
ปีระจำาปีี	 และมี่หน้าท่ี่�รายงานการถื่อหลักที่รัพย์ตุามีข้ึ้อกำาหนดขึ้องสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์และ
ตุลาดหลักที่รัพย์ตุ่อคัณ์ะกรรมีการทุี่กคัรั�งท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงการถ่ือหลักที่รัพย์

7.2	 กรรมีการ	และผ้้บริหารแจ้งตุ่อเลขึ้านุการบริษััที่	(ผ้้ท่ี่�คัณ์ะกรรมีการมีอบหมีาย)	ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน	ก่อนจะซ่ิ�อจะ
ขึ้ายหลักที่รัพย์ขึ้องบริษััที่

7.3	 กรรมีการ	 และผ้้บริหารจะตุ้องเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลเก่�ยวกับสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย	 และผ้้เก่�ยวข้ึ้องเพ่�อให้คัณ์ะกรรมีการได้พิจารณ์า
ธุีรกรรมีขึ้องบริษััที่ท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์	และตัุดสิุนใจเพ่�อปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่โดยรวมี	ซ่ิ�งกรรมีการ	และ
ผ้้บริหารท่ี่�ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยกับธุีรกรรมีท่ี่�ที่ำากับบริษััที่ตุ้องไม่ีม่ีสุ่วนร่วมีในการตัุดสิุนใจที่ำาธุีรกรรมีดังกล่าว	ทัี่�งน่�	ให้เป็ีนไปี
ตุามีมีาตุรการการอนุมัีติุการที่ำารายการระหว่างกันขึ้องบริษััที่

	 บริษััที่ปีฏิบัติุตุามีกฎเกณ์ฑ์ิขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 และสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์และ
ตุลาดหลักที่รัพย์	ในเร่�องคัวามีขัึ้ดแย้งขึ้องผลปีระโยช้น์อย่างเคัร่งคัรัด	โดยคัณ์ะกรรมีการให้คัวามีสุำาคััญในการขึ้จัดคัวามีขัึ้ดแย้งขึ้อง
ผลปีระโยช้น์ขึ้องผ้้เก่�ยวข้ึ้อง	ม่ีการกำาหนดนโยบายเก่�ยวกับคัวามีขัึ้ดแย้งขึ้องผลปีระโยช้น์	รวมีถ่ืงนโยบายและคัวามีจำาเป็ีนขึ้องรายการ
ระหวา่งกันอยา่งรอบคัอบเปีน็ธีรรมีและโปีรง่ใสุ	และม่ีการเปีดิเผยข้ึ้อม้ีลดังกล่าวอยา่งคัรบถืว้นชั้ดเจน	และที่นัเวลา	เพ่�อผลปีระโยช้น์
ขึ้องบริษััที่เป็ีนสุำาคััญ	นอกจากน่�	บริษััที่ยังม่ีนโยบายกำากับด้แลการใช้้ข้ึ้อม้ีลภายใน	โดยม่ีบที่ลงโที่ษัในการท่ี่�ผ้้บริหาร	หร่อพนักงาน	
นำาข้ึ้อม้ีลภายในบริษััที่ไปีเปิีดเผยตุ่อสุาธีารณ์ะ	 หร่อนำาไปีใช้้ปีระโยช้น์สุ่วนตุน	 รวมีทัี่�งยังม่ีการเปิีดเผยโคัรงสุร้างการถ่ือหุ้นขึ้อง 
บริษััที่ไว้ในรายงานปีระจำาปีี	และเปิีดเผยการถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	และผ้้บริหารอย่างคัรบถ้ืวนอ่กด้วย

หมวดิ์ 3 บท่บาท่ของบริษัท่ต์่อผู้้�มีส่วนไดิ์�ส่วนเสีย
1.	 คัณ์ะกรรมีการรับร้้ถ่ืงสิุที่ธิีขึ้องผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยตุามีท่ี่�กฎหมีายกำาหนด	 และสุนับสุนุนให้ม่ีการร่วมีม่ีอกันระหว่างบริษััที่	 

กับผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยในการสุร้างคัวามีมัี�งคัั�ง	 สุร้างงาน	 และสุร้างกิจการให้ม่ีฐานะการเงินท่ี่�มัี�นคังอย่างยั�งย่น	 คัณ์ะกรรมีการ
มัี�นใจว่าสิุที่ธิีขึ้องผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยได้รับการคุ้ัมีคัรอง	และปีฏิบัติุด้วยด่

2.	 คัณ์ะกรรมีการคัำาน่งถ่ืงผลปีระโยช้น์ท่ี่�ได้รับ	 และการที่ำาปีระโยช้น์ขึ้องผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย	 ในการสุร้างคัวามีได้เปีร่ยบเชิ้ง 
การแข่ึ้งขัึ้น	และการที่ำากำาไรให้กับบริษััที่

3.	 บริษััที่ตุระหนักถ่ืงคัวามีสุำาคััญตุ่อการดำาเนินธุีรกิจ	 โดยคัำาน่งถ่ืงการใช้้ที่รัพยากรอย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	 และคัำาน่งถ่ืง 
ผลกระที่บท่ี่�จะเกิดข่ึ้�นกับสิุ�งแวดล้อมี	เช่้น	การใช้้กระดาษัอย่างร้้คุัณ์ค่ัา	การ	reuse/recycle	การรณ์รงค์ัร่วมีกันปีระหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า	เป็ีนตุ้น
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4.	 บริษััที่ตุระหนักถ่ืงสิุที่ธิีขึ้องผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยตุ่าง	 ๆ	 และม่ีนโยบายเก่�ยวกับการปีฏิบัติุตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยท่ี่�จะด้แล 
ให้คัวามีมัี�นใจแก่ผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย	 ทัี่�งผ้้ถ่ือหุ้น	 พนักงาน	 ล้กค้ัา	 ค่้ัค้ัา	 เจ้าหน่�	 ค่้ัแข่ึ้ง	 ตุลอดจนสุาธีารณ์ช้นและสัุงคัมีโดยรวมี 
อย่างเหมีาะสุมี	 และจะให้ม่ีการร่วมีม่ีอกันระหว่างผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยในกลุ่มีตุ่าง	 ๆ	 ตุามีบที่บาที่	 และหน้าท่ี่�	 เพ่�อให้กิจการ 
ขึ้องบริษััที่ดำาเนินไปีด้วยด่	ม่ีคัวามีมัี�นคังและตุอบสุนองผลปีระโยช้น์ท่ี่�เป็ีนธีรรมีแก่ทุี่กฝ่่าย
4.1	 นโยบาย	และแนวที่างปีฏิบัติุตุ่อผ้้ถ่ือหุ้น	
	 บริษััที่มุ่ีงมัี�นเป็ีนตัุวแที่นท่ี่�ด่ขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นในการดำาเนินธุีรกิจเพ่�อสุร้างคัวามีพ่งพอใจสุ้งสุุดให้กับผ้้ถ่ือหุ้น	 โดยคัำาน่งถ่ืง 

การเจริญเติุบโตุขึ้องม้ีลค่ัาบริษััที่ในระยะยาวด้วยผลตุอบแที่นท่ี่�ด่และตุ่อเน่�อง	รวมีทัี่�งการดำาเนินการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลอย่าง
โปีร่งใสุ	และเช่้�อถ่ือได้ตุ่อผ้้ถ่ือหุ้น

4.2	 นโยบาย	และแนวที่างปีฏิบัติุตุ่อพนักงาน	
	 บริษััที่ม่ีนโยบายท่ี่�แสุดงถ่ืงคัวามีตุระหนักและถ่ือว่าคัวามีปีลอดภัย	 สุุขึ้อนามัีย	 และสุภาพแวดล้อมีในการที่ำางาน 

เป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องคัวามีสุำาเร็จในการดำาเนินธุีรกิจ	พนักงานทุี่กคันขึ้องบริษััที่จะตุ้องได้รับคัวามีปีลอดภัย	ม่ีสุุขึ้ภาพอนามัีย 
ท่ี่�ด่	ภายใตุ้สุภาพการที่ำางาน	และสิุ�งแวดลอ้มีท่ี่�ด่	พนักงานเปีน็ที่รัพยากรอนัม่ีค่ัาสุ้งสุุด	และเปีน็ปัีจจัยสุำาคััญสุ่้คัวามีสุำาเร็จ
ขึ้องบริษััที่จ่งปีฏิบัติุตุ่อพนักงานอย่างเป็ีนธีรรมีบนหลักสิุที่ธิีมีนุษัยช้น	รวมีถ่ืงกำาหนดให้กรรมีการ	ผ้้บริหาร	และพนักงาน
ทุี่กคันเคัารพสิุที่ธิีมีนุษัยช้นสุากล	ไม่ีละเมิีดตุ่อหลักการดังกล่าว	บริษััที่จ่งได้มุ่ีงพัฒนาเสุริมีสุร้างวัฒนธีรรมีและบรรยากาศ
การที่ำางานท่ี่�ด่	 รวมีทัี่�งสุ่งเสุริมีการที่ำางานเป็ีนท่ี่มี	 ปีฏิบัติุตุ่อพนักงานด้วยคัวามีสุุภาพ	 และให้คัวามีเคัารพตุ่อคัวามีเป็ีน
ปัีจเจกช้น	 การว่าจ้าง	 แตุ่งตัุ�งและโยกย้ายพนักงาน	 จะพิจารณ์าบนพ่�นฐานขึ้องคุัณ์ธีรรมี	 และการใช้้ที่รัพยากรบุคัคัล 
ให้เกิดปีระโยช้น์สุ้งสุุดแก่บริษััที่รวมีถ่ืงม่ีนโยบายการอบรมี	และพัฒนาศักยภาพพนักงาน	บริษััที่จัดให้พนักงานได้ฝึ่กอบรมี
ฝี่ม่ีอแรงงานเพิ�มีเตุมิีในสุาขึ้าอาช่้พท่ี่�พนักงานได้ปีฏิบัติุงานอย่้	เพ่�อให้พนักงานได้ม่ีคัวามีร้้	คัวามีสุามีารถื	ทัี่กษัะ	และทัี่ศนคัติุ
ท่ี่�ด่ตุ่อการปีฏิบัติุงาน	โดยหลักสุ้ตุรนั�น	ๆ	สุอดคัล้องเป็ีนปีระโยช้น์ตุ่อบริษััที่	และเก่�ยวข้ึ้องเหมีาะสุมีกับตุำาแหน่งงานขึ้อง
พนักงานท่ี่�ได้รับมีอบหมีาย	ทัี่�งน่�	บริษััที่ได้ดำาเนินการจัดให้พนักงานได้รับฝึ่กอบรมีในแตุ่ละปีี	ทัี่�งการจัดอบรมีภายในบริษััที่	
และการสุ่งพนักงานไปีอบรมีภายนอกบริษััที่	 คัรบตุามีสัุดสุ่วนหร่อมีากกว่าร้อยละ	 50	 ขึ้องล้กจ้างเฉล่�ยในระหว่างปีีนั�น	
เพ่�อให้เป็ีนไปีตุามีพระราช้บัญญัติุสุ่งเสุริมีการพัฒนาฝี่ม่ีอแรงงาน	พ.ศ.	2545	อ่กทัี่�งม่ีนโยบายการกำากับด้แลการบริหาร
ค่ัาตุอบแที่นและสุวัสุดิการให้เป็ีนไปีอย่างยุติุธีรรมี	เช่้น	การจัดให้ม่ีกองทุี่นสุำารองเล่�ยงช่้พสุำาหรับผ้้บริหาร	และพนักงาน	
โดยจัดให้ม่ีเจ้าหน้าท่ี่�ให้คัวามีร้ค้ัวามีเข้ึ้าใจเก่�ยวกับการบรหิารจัดการเงนิ	และกองที่นุสุำารองเล่�ยงช่้พ	เป็ีนตุ้น	โดยคัำาน่งถ่ืง
ปัีจจัยตุ่าง	ๆ	ได้แก่	คุัณ์วุฒิ	ปีระสุบการณ์์	ระดับ	ตุำาแหน่ง	หน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบ	เป็ีนตุ้น	อ่กทัี่�งป้ีองกันมิีให้ม่ีหร่อเกิด	
สุถิืติุการเกิดอุบัติุเหตุุหร่ออัตุราการหยุดงาน	และบริษััที่ย่ดมัี�นปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายว่าด้วยแรงงานอย่างเคัร่งคัรัด

4.3	 นโยบาย	และแนวที่างปีฏิบัติุตุ่อล้กค้ัา	
	 บริษััที่ม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นในการสุร้างคัวามีพ่งพอใจ	และคัวามีมัี�นใจให้กับล้กค้ัาท่ี่�จะได้รับผลิตุภัณ์ฑ์ิ	และบริการท่ี่�ด่ม่ีคุัณ์ภาพ

ในระดับราคัาท่ี่�เหมีาะสุมีกับคุัณ์ภาพ	 รวมีทัี่�งรักษัาสัุมีพันธีภาพท่ี่�ด่	 จ่งได้กำาหนดแนวที่างปีฏิบัตุิเก่�ยวกับล้กค้ัาไว้	 
ดังตุ่อไปีน่�
4.3.1	 สิุนค้ัาและบริการ
	 ผลิตุสิุนค้ัา	และบริการท่ี่�ม่ีคุัณ์ภาพ	โดยมุ่ีงมัี�นท่ี่�จะยกระดับมีาตุรฐานให้สุ้งข่ึ้�นอย่างตุ่อเน่�องและจริงจัง	เพ่�อให้ได้

สิุนค้ัาและบริการท่ี่�ม่ีม้ีลค่ัาเพิ�มีท่ี่�สุ้งข่ึ้�น	 ม่ีคุัณ์ภาพและตุอบสุนองคัวามีตุ้องการขึ้องล้กค้ัา	 รวมีถ่ืงเปิีดเผยข่ึ้าวสุาร
ข้ึ้อม้ีลเก่�ยวกับสิุนค้ัา	และบริการอย่างคัรบถ้ืวนถ้ืกตุ้อง	และไม่ีบิดเบ่อนข้ึ้อเท็ี่จจริง

4.3.2	 การรักษัาข้ึ้อม้ีลขึ้องล้กค้ัา
	 กรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 และพนักงานทุี่กระดับจะไม่ีเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลขึ้องล้กค้ัา	 โดยไม่ีได้รับอนุญาตุจากล้กค้ัาก่อน	 

เว้นแตุ่เป็ีนข้ึ้อม้ีลท่ี่�ตุ้องเปิีดเผยตุ่อบุคัคัลภายนอกท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องตุามีบที่บังคัับขึ้องกฎหมีาย	 อ่กทัี่�งจัดเก็บข้ึ้อม้ีลขึ้อง
ล้กค้ัาอย่างเป็ีนระบบ	ปีลอดภัย	และไม่ีนำาข้ึ้อม้ีลไปีใช้้ในที่างไม่ีถ้ืกตุ้อง

4.3.3	 การให้ข้ึ้อเสุนอแนะ
	 จัดให้ม่ีหน่วยงานท่ี่�รับผิดช้อบในการให้ข้ึ้อเสุนอแนะในสุินค้ัา	 และบริการ	 ให้คัำาปีร่กษัา	 วิธ่ีแก้ไขึ้ปัีญหา	 และ 

คัำาแนะนำาตุ่าง	ๆ	เพ่�อให้ล้กค้ัาได้รับคัวามีพ่งพอใจอย่างสุ้งสุุดในสิุนค้ัาและบริการ
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4.4	 นโยบาย	และแนวที่างปีฏิบัติุตุ่อค่้ัค้ัาและเจ้าหน่�
	 การดำาเนินธุีรกิจกับค่้ัค้ัาใด	 ๆ	 ตุ้องไม่ีนำามีาซ่ิ�งคัวามีเสุ่�อมีเสุ่ยตุ่อช่้�อเสุ่ยงขึ้องบริษััที่หร่อขัึ้ดตุ่อกฎหมีายใด	ๆ	 รวมีถ่ืงการ 

หล่กเล่�ยงการซ่ิ�อสิุนค้ัาท่ี่�ค่้ัค้ัาละเมิีดสิุที่ธิีมีนุษัยช้น	หร่อละเมิีดที่รัพย์สิุนที่างปัีญญา	 ไม่ีนำาผลงานหร่อข้ึ้อม้ีลอันเป็ีนสิุที่ธิี 
ขึ้องบุคัคัลภายนอก	 นำามีาใช้้ปีระโยช้น์ภายในบริษััที่จะตุ้องตุรวจสุอบให้มัี�นใจว่าจะไม่ีละเมิีดที่รัพย์สิุนที่างปัีญญาขึ้อง 
ผ้้อ่�น	ม่ีการคัำาน่งถ่ืงคัวามีเสุมีอภาคัในการดำาเนนิธุีรกิจและผลปีระโยช้น์ร่วมีกันกับค่้ัค้ัา	การคััดเล่อกค่้ัค้ัาที่ำาอยา่งยติุุธีรรมี	
โดยม่ีนโยบายการคััดเล่อกค่้ัค้ัาท่ี่�ถ่ือปีฏิบัติุอย่างชั้ดเจน	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ถ่ือว่าค่้ัค้ัาเป็ีนปัีจจัยสุำาคััญในการร่วมีสุร้าง 
Value	Chain	ให้กับล้กค้ัา		

	 การปีฏิบัติุตุ่อเจ้าหน่�บริษััที่ยด่มัี�นในการดำาเนินธุีรกิจอย่างม่ีหลักการและวินัย	เพ่�อสุร้างคัวามีเช่้�อถ่ือให้แก่เจ้าหน่�	โดยบริษััที่
ย่ดมัี�นในสัุญญาหร่อเง่�อนไขึ้ตุ่าง	 ๆ	 ท่ี่�ตุกลงกันไว้อย่างเคัร่งคัรัด	หากเกิดกรณ่์ท่ี่�ไม่ีสุามีารถืปีฏิบัติุตุามีเง่�อนไขึ้ท่ี่�ตุกลงกันไว้ได้ 
บริษััที่จะแจ้งให้เจ้าหน่�ที่ราบเพ่�อร่วมีกันพิจารณ์าหาแนวที่างแก้ไขึ้ปัีญหา

4.5	 นโยบาย	และแนวที่างปีฏิบัติุตุ่อค่้ัแข่ึ้ง		
	 บริษััที่สุนับสุนุนและสุ่งเสุริมีนโยบายการแข่ึ้งขัึ้นที่างการค้ัาอยา่งเสุร่และเป็ีนธีรรมี	ไม่ีผ้กขึ้าด	หร่อกำาหนดให้ค่้ัค้ัาตุ้องขึ้าย

สิุนค้ัาขึ้องบริษััที่เท่ี่านั�น	และไม่ีม่ีนโยบายในการแข่ึ้งขัึ้นที่างการค้ัา	 โดยใช้้วิธ่ีการใด	ๆ	 ให้ได้มีาซ่ิ�งข้ึ้อม้ีลขึ้องค่้ัแข่ึ้งขัึ้นอย่าง 
ผิดกฎหมีาย	และขัึ้ดตุ่อจริยธีรรมี

4.6	 นโยบาย	และแนวที่างปีฏิบัติุตุ่อสุาธีารณ์ช้นและสัุงคัมีโดยรวมี	
	 บริษััที่ในฐานะเป็ีนบริษััที่ขึ้องคันไที่ย	 ตุระหนักและม่ีจิตุสุำาน่กในบุญคุัณ์ขึ้องปีระเที่ศ	 และเป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องสัุงคัมี 

ซ่ิ�งตุ้องรับผิดช้อบในการช่้วยเหล่อสัุงคัมี	สุนับสุนุนกิจกรรมีสุาธีารณ์ปีระโยช้น์แก่ชุ้มีช้น	 ตุลอดจนการสุนับสุนุนกิจกรรมี 
ขึ้องท้ี่องถิื�นท่ี่�บริษััที่ม่ีการดำาเนินธุีรกิจ	โดยได้เริ�มีจัดที่ำารายงานคัวามีรับผิดช้อบที่างสัุงคัมี

5.	 บริษััที่ได้จัดให้ม่ีนโยบายการแจ้งเบาะแสุการกระที่ำาผิด	 (Whistle	Blowing)	รวมีถ่ืงจัดให้ม่ีกระบวนการในการจัดการกับเร่�อง 
ท่ี่�ร้องเร่ยนว่าอาจเป็ีนการกระที่ำาผิด	 รวมีถ่ืงแนวที่างในการให้คัวามีเป็ีนธีรรมี	 และปีกป้ีองคุ้ัมีคัรองพนักงานหร่อผ้้แจ้งเบาะแสุ
ในการกระที่ำาผิด	หร่อพบเห็นการกระที่ำาท่ี่�ฝ่่าฝ้่น	กฎหมีาย	กฎระเบ่ยบ	 ข้ึ้อบังคัับบริษััที่	หร่อจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุีรกิจ	
ตุ่อปีระธีานคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้โดยตุรง	 ผ่านที่างอ่เมีล์	 BOLwhistleblowing@bol.co.th	 ซิ่�งรายละเอ่ยดระบุไว้ใน
เว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่

6.	 บริษััที่จัดให้ม่ีนโยบายเก่�ยวกับการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุ	คัอร์รัปีชั้�น	และห้ามีจ่ายสิุนบนเพ่�อผลปีระโยช้น์ที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 รวมีถ่ืง 
การปีระเมิีนคัวามีเสุ่�ยง	กำาหนดแนวปีฏิบัติุเก่�ยวกับการกำากับด้แลและคัวบคุัมีด้แลเพ่�อป้ีองกัน	และติุดตุามีปีระเมิีนผลคัวามีเสุ่�ยง
จากการทีุ่จริตุคัอร์รัปีชั้�น	 อย่างไรก็ตุามีแนวปีฏิบัติุในการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุและคัอร์รัปีชั้�นน่�	 ฝ่่ายที่รัพยากรบุคัคัลจะที่ำาการ
สุนับสุนุนและสุ่งเสุริมี	รวมีถ่ืงการฝึ่กอบรมีให้บุคัลากรทุี่กระดับเห็นคัวามีสุำาคััญและม่ีจิตุสุำาน่กในการตุ่อตุ้านทุี่จริตุคัอร์รัปีชั้�น

หมวดิ์ 4 การเปิดิ์เผู้ยสารสนเท่ศ์แลิ้ะค์วามโปร่งใส
1.	 บริษััที่ให้คัวามีสุำาคััญตุ่อการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีคัวามีถ้ืกตุ้องคัรบถ้ืวนโปีร่งใสุทัี่�วถ่ืง	 และทัี่นเวลา	 อาทิี่	 เป้ีาหมีายระยะยาว 

ขึ้องบริษััที่	 ลักษัณ์ะการปีระกอบธุีรกิจ	 รายการระหว่างกัน	 ทัี่�งข้ึ้อม้ีลที่างการเงิน	ผลการดำาเนินงาน	และข้ึ้อม้ีลอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	
เพ่�อให้นักลงทุี่น	 และผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องได้ใช้้ปีระกอบการตุัดสิุนใจลงทุี่น	 โดยผ่านช่้องที่างและสุ่�อการเผยแพร่ข้ึ้อม้ีลตุ่าง	 ๆ	 
ขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 และสุำานักคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 รวมีถ่ืงผ่านที่างเว็บไซิต์ุ
ขึ้องบริษััที่	 รายงานปีระจำาปีี	 แบบแสุดงรายการข้ึ้อม้ีลปีระจำาปีี	 (56-1)	 อ่กทัี่�งอ่เมีล์ในการติุดตุ่อกับผ้้รับผิดช้อบท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องใน 
การติุดตุ่อกับนักลงทุี่น IR@bol.co.th รวมีทัี่�งเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลทัี่�งภาษัาไที่ยและภาษัาอังกฤษั

2.	 บริษััที่ได้รายงานนโยบายการกำากับด้แลกิจการท่ี่�คัณ์ะกรรมีการไดใ้ห้คัวามีเหน็ช้อบไว้	โดยสุรุปีและรายงานผลการปีฏิบัติุตุามีนโยบาย
ผ่านช่้องที่างตุ่าง	ๆ	เช่้น	รายงานปีระจำาปีี	และเว็บไซิต์ุขึ้องบริษััที่

3.	 บริษััที่ได้แสุดงรายงานคัวามีรับผิดช้อบขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุ่อรายงานที่างการเงินคัวบค่้ักับรายงานขึ้องผ้้สุอบบัญช่้ไว้ในแบบ
แสุดงรายงานข้ึ้อม้ีลปีระจำาปีี	 (แบบ	 56-1)	 และรายงานปีระจำาปีี	 (แบบ	 56-2)	 โดยบริษััที่จัดสุ่งรายงานที่างการเงิน 
ตุ่อตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 และสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์	 และตุลาดหลักที่รัพย์ภายในระยะเวลาท่ี่�
กำาหนด	และไม่ีม่ีรายการท่ี่�ที่ำาให้ผ้้สุอบบัญช่้แสุดงคัวามีคิัดเห็นอย่างม่ีเง่�อนไขึ้	หร่องบการเงินไม่ีถ้ืกตุ้อง	หร่อไม่ีแสุดงคัวามีเห็น
ตุ่องบการเงิน
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4.	 บริษััที่ได้ม่ีการเปีิดเผยรายช่้�อคัณ์ะกรรมีการอิสุระ	 บที่บาที่และหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 และคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 
ค่ัาตุอบแที่น	 จำานวนคัรั�งขึ้องการปีระชุ้มีและจำานวนคัรั�งท่ี่�กรรมีการแตุ่ละท่ี่านเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการในปีีท่ี่�ผ่านมีา	 
ปีระวัติุคัณ์ะกรรมีการ	ไว้ในแบบแสุดงรายงานข้ึ้อม้ีลปีระจำาปีี	(แบบ	56-1)	และรายงานปีระจำาปีี	(แบบ	56-2)

5.	 บริษััที่จัดให้ม่ีผ้้ท่ี่�รับผิดช้อบในการให้ข้ึ้อม้ีลสุารสุนเที่ศและสุ่�อสุารกับผ้้ถ่ือหุ้น	 นักลงทุี่นตุลอดจนนักวิเคัราะห์หลักที่รัพย์	 
รวมีถ่ืงม่ีการพบปีะให้ข้ึ้อม้ีลดังกล่าวตุามีคัวามีเหมีาะสุมี	ฐานะการเงิน	ผลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่

6.	 บริษััที่ได้ม่ีการรายงานการถ่ือหลักที่รัพย์ขึ้องคัณ์ะกรรมีการและผ้้บริหาร	 รวมีถ่ืงรายงานการม่ีสุ่วนได้เสุ่ยในท่ี่�ปีระชุ้มี 
คัณ์ะกรรมีการ	ในแตุล่ะไตุรมีาสุ	เพ่�อให้ที่ราบคัวามีเคัล่�อนไหวในการถือ่หุ้นบริษััที่ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	และคัณ์ะกรรมีการบรหิาร

7.	 บริษััที่ได้ม่ีการแจกแจงโคัรงสุร้างผ้้ถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่	 และเปิีดเผยการถ่ือหุ้นขึ้องกรรมีการ	 และผ้้บริหารให้ที่ราบการถ่ือหุ้น 
อย่างชั้ดเจน	 โดยคัณ์ะกรรมีการมี่คัวามีเข้ึ้าใจเร่�องโคัรงสุร้างคัวามีสัุมีพันธ์ีขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นท่ี่�อาจม่ีผลกระที่บตุ่ออำานาจการคัวบคัุมี
หร่อการบริหารจัดการขึ้องบริษััที่

8.	 บริษััที่ม่ีการจ้างผ้้สุอบบัญช่้ท่ี่�ม่ีคัวามีเปี็นอิสุระ	 และมี่คุัณ์สุมีบัติุท่ี่�ได้รับการยอมีรับเป็ีนผ้้สุอบบัญช่้	 โดยผ้้สุอบบัญช่้ดังกล่าว 
เป็ีนผ้้สุอบบัญช่้ท่ี่�ได้รับคัวามีเห็นช้อบจากสุำานักงาน	ก.ล.ตุ.	รวมีถ่ืงเปิีดเผยค่ัาสุอบบัญช่้	ค่ัาบริการอ่�น	ๆ 	ท่ี่�จ่ายให้กับผ้้สุอบบัญช่้
หร่อบริษััที่สุอบบัญช่้

หมวดิ์ท่ี� 5 ค์วามรับผู้้ดิ์ชอบของค์ณิะกรรมการ
1. โค์รงสร้างขอิงค์ณ์ะกรรมการ
	 คัณ์ะกรรมีการปีระกอบด้วยบุคัคัลท่ี่�ม่ีคัวามีหลากหลายที่างเพศ	 อายุ	 ซ่ิ�งม่ีคัวามีร้้คัวามีสุามีารถื	 คุัณ์สุมีบัติุ	 ทัี่�งในด้านทัี่กษัะ	
ปีระสุบการณ์์	 คัวามีสุามีารถืเฉพาะด้านท่ี่�เป็ีนปีระโยช้น์กับบริษััที่	 และม่ีกรรมีการบริหาร	 อย่างน้อย	 1	 ท่ี่าน	 ม่ีปีระสุบการณ์์ 
ในธุีรกิจหลักขึ้องบริษััที่	โดยคัณ์ะกรรมีการ	จะเป็ีนผ้้ม่ีบที่บาที่สุำาคััญในการกำาหนดนโยบายและภาพรวมีองค์ักร	ตุลอดจนม่ีบที่บาที่
สุำาคััญในการกำากับด้แล	ตุรวจสุอบ	และปีระเมิีนผลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่

1.1	 คัณ์ะกรรมีการปีระกอบด้วยกรรมีการอิสุระ	 และกรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็ีนฝ่่ายบริหารเป็ีนสุ่วนใหญ่	 โดยม่ีกรรมีการอิสุระ 
อย่างน้อย	1	ใน	3	ขึ้องจำานวนกรรมีการทัี่�งคัณ์ะ	และม่ีจำานวนไม่ีน้อยกว่า	3	คัน	โดยคัณ์ะกรรมีการปีระกอบด้วย	กรรมีการ 
ท่ี่�ม่ีปีระสุบการณ์์ในด้านตุ่าง	 ๆ	 ขึ้องธุีรกิจ	 ม่ีจำานวนทัี่�งหมีด	 11	 ท่ี่าน	 ดังน่�	 กรรมีการท่ี่�เป็ีนผ้้บริหาร	 4	 ท่ี่าน	 คิัดเป็ีน 
ร้อยละ	36	กรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็ีนผ้้บริหาร	7	ท่ี่าน	คิัดเป็ีนร้อยละ	64	(โดยม่ีกรรมีการอิสุระ	5	ท่ี่าน	คิัดเป็ีนร้อยละ	45	มีากกว่า	
1	 ใน	 3	 ขึ้องกรรมีการทัี่�งคัณ์ะ	 ม่ีคุัณ์สุมีบัติุเป็ีนไปีตุามีข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 และสุำานักงาน 
คัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์	และตุลาดหลักที่รัพย์)

1.2	 วาระการดำารงตุำาแหน่งขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 ในการปีระชุ้มีสุามีัญปีระจำาปีีทุี่กคัรั�ง	 กรรมีการจะตุ้องออกจากตุำาแหน่ง 
อย่างน้อยจำานวนหน่�งในสุามี	(1/3)	ขึ้องกรรมีการทัี่�งหมีด	ถ้ืาจำานวนกรรมีการจะแบ่งออกให้เป็ีนสุามีสุ่วนไม่ีได้ก็ให้ออก
โดยจำานวนใกล้เค่ัยงท่ี่�สุุดกับสุ่วนหน่�งในสุามี	 (1/3)	 กรรมีการท่ี่�จะตุ้องออกจากตุำาแหน่งในปีีแรก	 และปีีท่ี่�สุองภายหลัง 
จดที่ะเบ่ยนบริษััที่นั�น	ให้จับสุลากวา่ผ้้ใดจะออก	สุว่นปีีหลัง	ๆ 	ตุ่อไปี	ให้กรรมีการท่ี่�อย้่ในตุำาแหนง่นานท่ี่�สุุดเปีน็ผ้้ออกจาก
ตุำาแหน่ง	กรรมีการผ้้ออกจากตุำาแหน่งไปีนั�น	อาจจจะเล่อกเข้ึ้ารับตุำาแหน่งอ่กก็ได้	

2. คุ์ณ์สมบัติำ บทบาทหน้าที� และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการ
2.1	 คัณ์ะกรรมีการม่ีคุัณ์สุมีบัติุ	บที่บาที่หน้าท่ี่�	และคัวามีรับผิดในการจัดการบริษััที่ให้เป็ีนไปีตุามีกฎหมีาย	วัตุถุืปีระสุงค์ั	และ

ข้ึ้อบังคัับขึ้องบริษััที่	ตุลอดจนมีติุขึ้องท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นท่ี่�ช้อบด้วยกฎหมีาย	ด้วยคัวามีซ่ิ�อสัุตุย์สุุจริตุ	และระมัีดระวังรักษัา
ผลปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	โดยสุรุปีอำานาจหน้าท่ี่�ท่ี่�สุำาคััญ	ดังน่�
2.1.1	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเป็ีนการปีระชุ้มีสุามัีญปีระจำาปีี	ภายใน	4	เด่อน	นับแตุ่วันสิุ�นสุุดรอบปีีบัญช่้ขึ้องบริษััที่
2.1.2	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการอย่างน้อย	3	เด่อนตุ่อคัรั�ง
2.1.3	 จัดให้ม่ีการที่ำางบแสุดงฐานะที่างการเงิน	และงบกำาไรขึ้าดทุี่นเบ็ดเสุร็จขึ้องบริษััที่	สุำาหรับงวด	3	เด่อนสิุ�นสุุดแตุ่ละ

ไตุรมีาสุ	ซิ่�งผ้้สุอบบัญช่้สุอบที่านแลว้อ่กทัี่�งจัดที่ำางบแสุดงฐานะที่างการเงนิ	และงบกำาไรขึ้าดที่นุเบ็ดเสุร็จขึ้องบรษัิัที่	
ณ์	วันสิุ�นสุุดรอบปีีบัญช่้ขึ้องบริษััที่	ซ่ิ�งผ้้สุอบบัญช่้ตุรวจสุอบแล้ว	นำาเสุนอตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นในการปีระชุ้มีสุามัีญ
ปีระจำาปีี	เพ่�อพิจารณ์าอนุมัีติุ
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2.1.4	 พิจารณ์ากำาหนดคุัณ์สุมีบัติุขึ้องกรรมีการอิสุระ	 โดยกรรมีการอิสุระสุามีารถืให้คัวามีเห็นเก่�ยวกับการที่ำางานขึ้อง 
ฝ่่ายบริหารได้อย่างเป็ีนอิสุระ	 ทัี่�งน่�	 กรรมีการอิสุระท่ี่�บริษััที่ได้กำาหนดไว้	 เท่ี่ยบเท่ี่ากับข้ึ้อกำาหนดขึ้องสุำานักงาน 
คัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์

2.1.5	 จัดตัุ�งหน่วยงานตุรวจสุอบภายใน	 เพ่�อให้คัณ์ะกรรมีการ	 สุามีารถืติุดตุามีการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ได้อย่างม่ี
ปีระสิุที่ธิีภาพ	โดยม่ีสุายการรายงานไปียังคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ

2.1.6	 พิจารณ์าแตุ่งตัุ�งเลขึ้านุการบริษััที่
2.1.7	 มีอบอำานาจให้กรรมีการคันหน่�งหร่อหลายคัน	หร่อบุคัคัลอ่�นใดปีฏิบัติุการอย่างหน่�งอย่างใดแที่นคัณ์ะกรรมีการ 

ได้	 โดยอย้่ภายใตุ้การคัวบคัุมีขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 หร่ออาจมีอบอำานาจเพ่�อให้บุคัคัลดังกล่าว	 ม่ีอำานาจตุามีท่ี่� 
คัณ์ะกรรมีการเห็นสุมีคัวร	 และภายในระยะเวลาท่ี่�คัณ์ะกรรมีการเห็นสุมีคัวร	 ซ่ิ�งคัณ์ะกรรมีการอาจยกเลิก 
เพิกถือนเปีล่�ยนแปีลง	หร่อแก้ไขึ้บุคัคัลท่ี่�ได้รับมีอบอำานาจ	หร่ออำานาจนั�น	ๆ	ได้	เม่ี�อเห็นสุมีคัวร	

	 ทัี่�งน่�	อาจมีอบอำานาจให้คัณ์ะกรรมีการบริหาร	ม่ีอำานาจหน้าท่ี่�ในการปีฏิบัติุงานตุ่าง	ๆ 	โดยม่ีรายละเอ่ยดการมีอบ
อำานาจตุามีขึ้อบเขึ้ตุอำานาจหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหาร	ซ่ิ�งการมีอบอำานาจนั�น	ตุ้องไม่ีม่ีลักษัณ์ะเป็ีนการมีอบ
อำานาจท่ี่�ที่ำาให้คัณ์ะกรรมีการบริหารสุามีารถืพิจารณ์า	 และอนุมัีติุรายการท่ี่�ตุน	 หร่อบุคัคัลท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้ง 
ม่ีสุ่วนได้เสุ่ย	หร่อม่ีคัวามีขัึ้ดแยง้ที่างผลปีระโยช้น์อ่�นใดที่ำากับบริษััที่	หร่อบริษััที่ยอ่ย	ยกเว้นเป็ีนการอนุมัีติุรายการ
ท่ี่�เป็ีนไปีตุามีนโยบายและหลักเกณ์ฑ์ิท่ี่�คัณ์ะกรรมีการพิจารณ์า	และอนุมัีติุไว้แล้ว

2.1.8	 ม่ีสุ่วนร่วมีในการกำาหนดวิสัุยทัี่ศน์	และพันธีกิจขึ้องบริษััที่เพ่�อให้ผ้บ้ริหาร	และพนักงานม่ีจุดมุ่ีงหมีายไปีในทิี่ศที่าง
เด่ยวกัน	และมีก่ารที่บที่วนเปีน็ปีระจำาทุี่กปีี	ซ่ิ�งคัณ์ะกรรมีการไดติุ้ดตุามีด้แลใหม่้ีการนำากลยทุี่ธ์ีขึ้องบรษัิัที่ไปีปีฏบัิติุ	
เพ่�อให้สุอดคัล้องกับการวางแผนงบปีระมีาณ์ท่ี่�อนุมัีติุ

2.1.9	 กำาหนดเป้ีาหมีาย	 แนวที่าง	 นโยบาย	 แผนงานและงบปีระมีาณ์ขึ้องบริษััที่	 คัวบคุัมีกำากับด้แลการบริหารและ 
การจัดการขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหารให้เป็ีนไปีตุามีนโยบายท่ี่�ได้รับมีอบหมีาย	 เว้นแตุ่ในเร่�องดังตุ่อไปีน่�	 
คัณ์ะกรรมีการตุ้องได้รับมีติุอนุมัีติุจากท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นก่อนการดำาเนินการ	 อันได้แก่	 เร่�องท่ี่�กฎหมีายกำาหนดให้
ตุ้องได้รับมีติุอนุมัีติุจากท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	เช่้น	การเพิ�มีทุี่น	การลดทุี่น	การออกหุ้นก้้	การขึ้าย	หร่อโอนกิจการขึ้อง
บริษััที่ทัี่�งหมีด	 หร่อบางสุ่วนท่ี่�สุำาคััญให้แก่บุคัคัลอ่�น	 หร่อการซ่ิ�อ	 หร่อรับโอนกิจการขึ้องบริษััที่อ่�นมีาเป็ีนขึ้อง 
บริษััที่	การแก้ไขึ้หนังสุ่อบริคัณ์ห์สุนธิี	หร่อข้ึ้อบังคัับ	เป็ีนตุ้น

	 นอกจากน่�	ยงัม่ีขึ้อบเขึ้ตุหน้าท่ี่�ในการกำากับด้แลให้บริษััที่ปีฏิบตัุติุามีกฎหมีาย	ว่าด้วยหลักที่รัพยแ์ละตุลาดหลักที่รัพย์	 
ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 อาทิี่	 การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน	 และการซ่ิ�อหร่อขึ้ายที่รัพย์สิุนท่ี่�สุำาคััญตุามี 
กฎเกณ์ฑ์ิขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ปีระกาศอ่�นขึ้องสุำานักงาน	 กลตุ.	 หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับ 
ธุีรกิจขึ้องบริษััที่

2.1.10	 ติุดตุามีผลการดำาเนินงานให้เป็ีนไปีตุามีแผนงาน	และงบปีระมีาณ์อย่างตุ่อเน่�อง
2.1.11 พิจารณ์าโคัรงสุร้างการบริหารงาน	แตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการ	บริหาร	 ผ้้จัดการใหญ่	 (Chief	 Executive	Officer)	 และ 

คัณ์ะกรรมีการอ่�นตุามีคัวามีเหมีาะสุมี
2.1.12	 ตุ้องไม่ีปีระกอบกิจการอันม่ีสุภาพอย่างเด่ยวกัน	และเป็ีนการแข่ึ้งขัึ้นกับกิจการขึ้องบริษััที่	หร่อเข้ึ้าเป็ีนหุ้นสุ่วนใน

ห้างหุ้นสุ่วนสุามัีญ	หร่อเป็ีนหุ้นสุ่วนไม่ีจำากัดคัวามีรับผิดในห้างหุ้นสุ่วนจำากัด	หร่อเป็ีนกรรมีการขึ้องบริษััที่เอกช้น	
หร่อบริษััที่มีหาช้นอ่�นท่ี่�ปีระกอบกิจการอันม่ีสุภาพอย่างเด่ยวกัน	 และเปี็นการแข่ึ้งขัึ้นกับกิจการขึ้องบริษััที่ 
เว้นแตุ่จะได้แจ้งให้ท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นที่ราบก่อนท่ี่�จะม่ีมีติุแตุ่งตัุ�ง

2.1.13	 กรณ่์ม่ีสุ่วนได้เสุ่ยไม่ีว่าโดยตุรง	 หร่อโดยอ้อมีในสัุญญาท่ี่�บริษััที่ที่ำาข่ึ้�น	 หร่อถ่ือหุ้น	 หร่อหุ้นก้้เพิ�มีข่ึ้�น	 หร่อลดลง 
ในบริษััที่	หร่อบริษััที่ในเคัร่อ	กรรมีการตุ้องแจ้งให้บริษััที่ที่ราบโดยไม่ีชั้กช้้า

2.2	 คัณ์ะกรรมีการจัดให้ม่ีนโยบายการกำากับด้แลกิจการขึ้องบริษััที่เป็ีนลายลักษัณ์์อักษัร	 และให้คัวามีเห็นช้อบนโยบาย 
ดังกล่าว	โดยม่ีการที่บที่วนนโยบายและการปีฏิบัติุตุามีนโยบายดังกล่าวเป็ีนปีระจำา	อย่างน้อยปีีละ	1	คัรั�ง
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2.3	 คัณ์ะกรรมีการจัดให้ม่ีนโยบายจริยธีรรมีธีุรกิจ	 และ/หร่อค่้ัม่ีอจรรยาบรรณ์สุำาหรับกรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 และพนักงาน 
ขึ้องบริษััที่	 รวมีถ่ืงสุ่งเสุริมีให้เกิดการปีฏิบัติุ	 ติุดตุามีผลการปีฏิบัติุดังกล่าว	 เพ่�อให้มัี�นใจว่า	 พนักงานทีุ่กคันม่ีคัวามีร้้ 
และคัวามีเข้ึ้าใจเก่�ยวกับกฎระเบ่ยบ	 ข้ึ้อบังคัับ	 รวมีถ่ืงจรรยาบรรณ์ธุีรกิจ	 และสุามีารถืปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ได้อย่างถ้ืกตุ้อง 
เหมีาะสุมี	 บริษััที่กำาหนดให้พนักงานใหมี่ทุี่กคัน	 จะตุ้องได้รับการอบรมีในระหว่างการปีฐมีนิเที่ศ	 และการพัฒนา	 
อบรมี	 ที่บที่วนสุำาหรับพนักงานปัีจจุบัน	 โดยอาจจัดที่ำาแบบที่ดสุอบเก่�ยวกับกฎเกณ์ฑิ์ในการปีฏิบัติุงาน	 ระเบ่ยบและ 
ข้ึ้อปีฏิบัติุขึ้องพนักงาน	รวมีถ่ืงนโยบายด้านที่รัพยากรบคุัคัล	ให้พนักงานที่กุคันไดท้ี่ดสุอบเปีน็ระยะ	ๆ 	เม่ี�อเห็นว่าระเบ่ยบ
และข้ึ้อปีฏิบัติุม่ีการเปีล่�ยนแปีลง	และนำาผลท่ี่�ได้มีาปีระเมิีนระดับคัวามีร้้และคัวามีเข้ึ้าใจขึ้องพนักงานเพ่�อดำาเนินการสุ่�อสุาร
ให้พนักงานม่ีคัวามีเข้ึ้าใจอย่างทัี่�วถ่ืงในการสุ่งเสุริมีการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้ององค์ักรตุ่อไปี

2.4	 คัณ์ะกรรมีการจัดให้ม่ีนโยบายบริหารคัวามีเสุ่�ยง	 (Risk	Management	 Policy)	 และม่ีระบบจัดการท่ี่�ม่ีปีระสิุที่ธิีผล
คัรอบคัลุมีทัี่�วทัี่�งองค์ักร

2.5	 คัณ์ะกรรมีการกำากับด้แลให้ม่ีการจัดที่ำานโยบายกำากับด้แลการใช้้ข้ึ้อม้ีลภายใน	 เพ่�อป้ีองกันการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลท่ี่�เป็ีน 
คัวามีลับไม่ีให้เกิดการรั�วไหล	ซ่ิ�งอาจม่ีผลกระที่บตุ่อราคัาหลักที่รัพย์	(market	sensitive	information)	

2.6	 คัณ์ะกรรมีการกำากับด้แลให้ม่ีระบบบริหารจัดการด้านคัวามีมัี�นคังปีลอดภัยสุารสุนเที่ศท่ี่�ได้รับรองมีาตุรฐานระดับสุากล
ในด้านการจัดการระบบการรักษัาคัวามีปีลอดภัยข้ึ้อม้ีลองค์ักร

2.7	 คัณ์ะกรรมีการกำากับด้แลสุภาพคัล่องที่างการเงิน	 และคัวามีสุามีารถืในการช้ำาระหน่�ขึ้องบริษััที่	 โดยมีอบหมีายให้ 
ฝ่่ายบริหารม่ีหน้าท่ี่�รายงานติุดตุามีและปีระเมิีนฐานที่างการเงินขึ้องบริษััที่ตุ่อคัณ์ะกรรมีการอย่างสุมีำ�าเสุมีอ

2.8	 คัณ์ะกรรมีการกำาหนดให้ฝ่่ายบริหารจัดที่ำาแผนการแก้ปัีญหาที่างการเงิน	 หากบริษััที่อย้่ในภาวะท่ี่�ปีระสุบปัีญหา 
ที่างการเงินหร่อม่ีแนวโน้มีท่ี่�จะปีระสุบปัีญหาดังกล่าว	ทัี่�งน่�ให้ฝ่่ายบริหารม่ีหน้าท่ี่�รายงานให้คัณ์ะกรรมีการที่ราบอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	
และขึ้ออนุมัีติุในกรณ่์ท่ี่�จะตัุดสิุนใจตุามีแผนการแก้ปัีญหาที่างการเงิน

2.9	 คัณ์ะกรรมีการม่ีสุ่วนร่วมีในการสุนับสุนุนการสุร้างนวัตุกรรมีท่ี่�ก่อให้เกิดม้ีลค่ัาแก่ธุีรกิจคัวบค่้ัไปีกับการสุร้างคุัณ์ปีระโยช้น์ 
ตุ่อล้กค้ัา	หร่อผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	และม่ีคัวามีรับผิดช้อบตุ่อสัุงคัมีและสิุ�งแวดล้อมี

3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3.1	 ปีระธีานกรรมีการบริษััที่	 และปีระธีานกรรมีการบริหาร	 ตุ้องไม่ีเป็ีนบุคัคัลเด่ยวกัน	 เพ่�อให้เกิดคัวามีชั้ดเจนใน 

ด้านคัวามีรับผิดช้อบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับด้แล	และการบริหารงานปีระจำา	ทัี่�งน่�	เพ่�อให้มีก่ารถ่ืวงดุลอำานาจ
กันอย่างเหมีาะสุมี

3.2	 ปีระธีานกรรมีการบริษััที่	 เป็ีนกรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็ีนฝ่่ายบริหาร	 โดยจะเป็ีนปีระธีานการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	 การปีระชุ้มี 
ผ้้ถ่ือหุ้น	การปีระช้มุีขึ้องกรรมีการท่ี่�ไมีเ่ป็ีนฝ่่ายบริหาร	และรบัผิดช้อบในฐานะผ้น้ำาขึ้องคัณ์ะกรรมีการในการกำากับ	ติุดตุามี	
ด้แลการบริหารงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหาร	 และคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อยอ่�น	 ๆ	 ให้บรรลุวัตุถุืปีระสุงคั์ตุามีแผนงานท่ี่� 
กำาหนดไว้

3.3	 ปีระธีานกรรมีการบริหาร	ม่ีหน้าท่ี่�	ด้แล	บริหาร	ดำาเนินงาน	และปีฏิบัติุงานปีระจำาตุามีปีกติุธุีรกิจเพ่�อปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	
ให้เป็ีนไปีตุามีวัตุถุืปีระสุงค์ัและข้ึ้อบังคัับบริษััที่	ตุลอดจนระเบ่ยบ	มีติุ	นโยบาย	แผนงาน	และงบปีระมีาณ์ท่ี่�กำาหนดโดยท่ี่�
ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	และ/หร่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	ภายใตุ้กรอบกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	และขึ้อบเขึ้ตุอำานาจซ่ิ�งคัณ์ะกรรมีการ
กำาหนด

4. กรรมการอิิสระ
4.1	 กรรมีการอิสุระ	 เป็ีนกรรมีการท่ี่�ม่ีคุัณ์สุมีบัติุคัรบถ้ืวนตุามีหลักเกณ์ฑ์ิขึ้องสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์	 และ

ตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ซ่ิ�งสุามีารถืด้แลผลปีระโยช้น์ขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นทุี่กรายได้เท่ี่าเท่ี่ยมีกัน	 ตุลอดจนไมี่ให้เกิด 
คัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์	สุามีารถืเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	และให้คัวามีเห็นได้อย่างเป็ีนอิสุระ

4.2	 คุัณ์สุมีบัติุและวาระการดำารงตุำาแหน่งขึ้องคัณ์ะกรรมีการอิสุระ
4.2.1	 เป็ีนกรรมีการซ่ิ�งอาจถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่ได้	แตุ่ตุ้องไม่ีเกินร้อยละ	1	ขึ้องหุ้นท่ี่�ม่ีสิุที่ธิีออกเสุ่ยงทัี่�งหมีด
4.2.2	 เป็ีนกรรมีการท่ี่�ไม่ีม่ีสุ่วนร่วมีในการบริหารงานในบริษััที่	หร่อบริษััที่ย่อย
4.2.3	 เป็ีนกรรมีการท่ี่�เป็ีนอิสุระจากฝ่่ายบริหาร	และผ้้ถ่ือหุ้นท่ี่�ม่ีอำานาจคัวบคุัมี
4.2.4	 ตุ้องไม่ีเป็ีนญาติุสุนิที่	 หร่อเป็ีนบุคัคัลซิ่�งรับ	 หร่อม่ีผลปีระโยช้น์ร่วมีกับฝ่่ายบริหาร	 ผ้้บริหาร	 ผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่	 

หร่อผ้้ม่ีอำานาจคัวบคุัมี
4.2.5	 เป็ีนผ้้ซ่ิ�งไม่ีม่ีคัวามีสัุมีพันธ์ีที่างธุีรกิจท่ี่�ม่ีสุาระสุำาคััญกับบริษััที่	ซ่ิ�งสุามีารถืม่ีอิที่ธิีพลตุ้องการแสุดงคัวามีเห็นท่ี่�เป็ีนอิสุระ
4.2.6	 ตุ้องไม่ีเป็ีนล้กจ้าง	หร่อพนักงานท่ี่�ได้รับเงินเด่อนปีระจำาในช่้วงสุองปีีก่อนดำารงตุำาแหน่ง
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5. ค์ณ์ะกรรมการชุ่ดำย่้อิย้
	 บริษััที่จัดให้ม่ีคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อย	 ค่ัอ	 คัณ์ะกรรมีการบริหาร	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 คัณ์ะกรรมีสุรรหาและพิจารณ์า 
ค่ัาตุอบแที่น	 และคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	 ตุามีข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�ช่้วยศ่กษัา	 และกลั�นกรองงาน 
ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ

5.1 ค์ณ์ะกรรมการบริหาร
	 คัณ์ะกรรมีการบริหารม่ีหน้าท่ี่�ในการบริหารงานในเร่�องเก่�ยวกับการดำาเนนิงานตุามีปีกตุ	ิและกำาหนดนโยบาย	แผนธีรุกิจ	งบปีระมีาณ์	
โคัรงสุร้างการบริหารงาน	 และอำานาจการบริหารตุ่าง	 ๆ	 ขึ้องบริษััที่	 หลักเกณ์ฑ์ิในการดำาเนินธุีรกิจให้สุอดคัล้องกับสุภาพเศรษัฐกิจ	 
เพ่�อเสุนอให้ท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการขึ้องบริษััที่พิจารณ์าอนุมัีติุ	 และ/หร่อให้คัวามีเห็นช้อบ	 รวมีตุลอดถ่ืงการตุรวจสุอบและตุิดตุามี 
ผลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ตุามีนโยบายท่ี่�กำาหนด	โดยสุรุปีอำานาจหน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบท่ี่�สุำาคััญได้	ดังน่�
 บทบาทหน้าที� และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการบริหาร
1)	 พิจารณ์าเร่�องการจัดสุรรงบปีระมีาณ์ปีระจำาปีีตุามีท่ี่�ฝ่่ายบริหารเสุนอ	 ก่อนท่ี่�จะนำาเสุนอให้คัณ์ะกรรมีการพิจารณ์าอนุมัีติุ	 ทัี่�งน่�	

ให้รวมีถ่ืงการพิจารณ์าและอนุมัีติุการเปีล่�ยนแปีลง	 และเพิ�มีเติุมีงบปีระมีาณ์รายจ่ายปีระจำาปีีในระหว่างท่ี่�ไม่ีม่ีการปีระชุ้มี 
คัณ์ะกรรมีการในกรณ่์เร่งด่วน	และให้นำาเสุนอคัณ์ะกรรมีการ	เพ่�อที่ราบในท่ี่�ปีระชุ้มีคัราวตุ่อไปี

2)	 อนุมัีติุการใช้้จ่าย	 ตุามีระดับอำานาจอนุมัีติุขึ้องบริษััที่	 (Level	of	 Authorization)	 ท่ี่�ได้รับการอนุมัีติุจากคัณ์ะกรรมีการ
3)	 อนุมัีติุการใช้้จ่ายเงินลงทุี่นท่ี่�สุำาคััญ	ๆ 	ท่ี่�ได้กำาหนดไว้ในงบปีระมีาณ์รายจ่ายปีระจำาปีีตุามีท่ี่�จะได้รับมีอบหมีายจากคัณ์ะกรรมีการ	

หร่อตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการได้เคัยม่ีมีติุอนุมัีติุในหลักการไว้แล้ว
4)	 เป็ีนคัณ์ะท่ี่�ปีร่กษัาให้ฝ่่ายบริหารในเร่�องเก่�ยวกับนโยบายด้านการเงิน	การตุลาด	การบริหารงานบุคัคัล	และด้านการปีฏิบัติุการ

อ่�น	ๆ

	 ทัี่�งน่�	อำานาจขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหารจะไม่ีรวมีถ่ืงการอนุมัีติุรายการใดท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้ง	หร่อรายการใดท่ี่�คัณ์ะกรรมีการบริหาร	
หร่อบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวโยงกันกับคัณ์ะกรรมีการบริหารม่ีสุ่วนได้เสุ่ยหร่อผลปีระโยช้น์ในลักษัณ์ะอ่�นใดขัึ้ดแย้งกับบริษััที่	 หร่อบริษััที่ย่อย	 
ตุามีกฎเกณ์ฑ์ิขึ้องตุลาดหลักที่รัพยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ย	ซ่ิ�งการอนุมัีติุรายการในลักษัณ์ะดังกล่าวจะตุ้องเสุนอตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ
และ/หร่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเพ่�อพิจารณ์าและอนุมัีติุรายการดังกล่าวตุามีท่ี่�ข้ึ้อบังคัับขึ้องบริษััที่	 หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกำาหนด	 
เว้นแตุ่เป็ีนการอนุมัีติุรายการท่ี่�เป็ีนลักษัณ์ะการดำาเนินธุีรกรรมีการค้ัาปีกติุทัี่�วไปีขึ้องบริษััที่ท่ี่�คัณ์ะกรรมีการกำาหนดกรอบการพิจารณ์า 
ไว้ชั้ดเจนแล้ว

5.2 ค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ 
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบเป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 โดยแตุ่งตัุ�งจากคัณ์ะกรรมีการอย่างน้อย	 3	 คัน	 และอย่างน้อย	 
1	 คัน	 ตุ้องม่ีคัวามีร้้ด้านบัญช่้/การเงิน	 โดยกรรมีการตุรวจสุอบตุ้องม่ีคุัณ์สุมีบัติุเก่�ยวกับคัวามีเป็ีนอิสุระตุามีปีระกาศ 
ตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	โดยม่ีผ้้จัดการอาวุโสุฝ่่ายตุรวจสุอบภายในขึ้องบริษััที่	เป็ีนเลขึ้านุการคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	
 คุ์ณ์สมบัติำขอิงค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ
1)	 ถ่ือหุ้นไม่ีเกินร้อยละ	 1	 ขึ้องทุี่นช้ำาระแล้วขึ้องบริษััที่	 บริษััที่ในเคัร่อ	 บริษััที่ร่วมี	 บริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 ทัี่�งน่�ให้นับรวมีหุ้นท่ี่�ถ่ือโดย 

ผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องด้วย
2)	 ม่ีคัวามีเป็ีนอิสุระ	 ไม่ีว่าโดยที่างตุรงหร่อที่างอ้อมี	 ทัี่�งในด้านการเงินและการบริหารงานขึ้องบริษััที่	หร่อบริษััที่ร่วมี	หร่อบริษััที่ย่อย  

หร่อผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่ขึ้องบริษััที่	และรวมีถ่ืงไม่ีม่ีผลปีระโยช้น์หร่อสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยใน	ลักษัณ์ะดังกล่าวในเวลา	2	ปีีก่อนได้รับการ
แตุ่งตัุ�งเป็ีนกรรมีการตุรวจสุอบเว้นแตุ่คัณ์ะกรรมีการได้พิจารณ์าอย่างรอบคัอบแล้วเห็นว่าการเคัยม่ีผลปีระโยช้น์หร่อสุ่วนได้ 
สุ่วนเสุ่ยนั�น	จะไม่ีม่ีผลกระที่บตุ่อการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�	และการให้คัวามีเห็นท่ี่�เป็ีนอิสุระขึ้องกรรมีการตุรวจสุอบ

3)	 ตุ้องไม่ีเป็ีนกรรมีการท่ี่�ได้รับการแตุ่งตัุ�งข่ึ้�นเป็ีนตัุวแที่นเพ่�อรักษัาผลปีระโยช้น์ขึ้องกรรมีการขึ้องบริษััที่	 ผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่	 หร่อ 
ผ้้ถ่ือหุ้นซ่ิ�งเป็ีนผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่ขึ้องบริษััที่

4)	 ตุ้องไม่ีเป็ีนผ้้ท่ี่�ม่ีสุ่วนร่วมีในการบริหารงาน	รวมีทัี่�งไม่ีเป็ีนล้กจ้าง	พนักงาน	หร่อท่ี่�ปีร่กษัาท่ี่�ได้รับเงินเด่อนปีระจำาในบริษััที่	บริษััที่
ในเคัร่อ	บริษััที่ร่วมี	บริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องหร่อผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่ขึ้องบริษััที่

5)	 ตุ้องไม่ีเป็ีนผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	หร่อญาติุสุนิที่ขึ้องผ้้บริหาร	หร่อผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่ขึ้องบริษััที่
6)	 สุามีารถืปีฏิบัติุหน้าท่ี่�และแสุดงคัวามีเห็นหร่อรายงานผลการปีฏิบัติุงานตุามีหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รับมีอบหมีายจากคัณ์ะกรรมีการได้ 

โดยอิสุระ	โดยไม่ีอย้ภ่ายใตุ้การคัวบคุัมีขึ้องฝ่่ายบริหาร	ผ้้บริหาร	หร่อผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่ขึ้องบริษััที่รวมีทัี่�งผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องหร่อญาติุสุนิที่ 
ขึ้องบุคัคัลดังกล่าว
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 บทบาทหน้าที� และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ 
1)	 สุอบที่านให้บริษััที่ม่ีการรายงานที่างการเงินอย่างถ้ืกตุ้องและเพ่ยงพอ
2)	 สุอบที่านให้บริษััที่ม่ีระบบการคัวบคัุมีภายใน	 (Internal	 Control)	 และระบบการตุรวจสุอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ท่ี่� 

เหมีาะสุมีและม่ีปีระสิุที่ธิีผล	 และพิจารณ์าคัวามีเป็ีนอิสุระขึ้องหน่วยงานตุรวจสุอบภายใน	 ตุลอดจนให้คัวามีเห็นช้อบในการ
พิจารณ์าแตุ่งตัุ�ง	โยกยา้ยหร่อเลิกจ้างหัวหน้าฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน	หร่อหน่วยงานอ่�นใดท่ี่�รับผิดช้อบเก่�ยวกับการตุรวจสุอบภายใน

3)	 สุอบที่านให้บริษััที่ปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายว่าด้วยหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 หร่อกฎหมีาย 
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับธุีรกิจขึ้องบริษััที่

4)	 พิจารณ์าคััดเล่อกเสุนอแตุ่งตัุ�ง	 หร่อเลิกจ้าง	 บุคัคัลซ่ิ�งม่ีคัวามีเป็ีนอิสุระ	 เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผ้้สุอบบัญช่้ภายนอกขึ้องบริษััที่	 และ
เสุนอคั่าตุอบแที่นขึ้องบุคัคัลดังกล่าว	 รวมีทัี่�งเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีกับผ้้สุอบบัญช่้ภายนอก	 โดยไมี่ม่ีฝ่่ายบริหารเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีด้วย	 
อย่างน้อยปีีละ	1	คัรั�ง

5)	 พิจารณ์ารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกันหร่อรายการท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์ให้เป็ีนไปีตุามีกฎหมีาย	 และข้ึ้อกำาหนด 
ขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	ทัี่�งน่�	เพ่�อให้มัี�นใจว่ารายงานดังกล่าวสุมีเหตุุสุมีผล	และเป็ีนปีระโยช้น์สุ้งสุุดตุ่อบริษััที่

6)	 จัดที่ำารายงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 โดยเปิีดเผยไว้ในรายงานปีระจำาปีีขึ้องบริษััที่	 ซ่ิ�งรายงานดังกล่าวตุ้องลงนามี 
โดยปีระธีานคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	และตุ้องปีระกอบด้วยข้ึ้อม้ีลอย่างน้อย	ดังตุ่อไปีน่�
6.1)	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับคัวามีถ้ืกตุ้อง	คัรบถ้ืวน	เป็ีนท่ี่�เช่้�อถ่ือได้ขึ้องรายงานที่างการเงินขึ้องบริษััที่
6.2)	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับคัวามีเพ่ยงพอขึ้องระบบคัวบคุัมีภายในขึ้องบริษััที่
6.3)	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับการปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายว่าด้วยหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 ข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 

หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับธุีรกิจขึ้องบริษััที่
6.4)	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับคัวามีเหมีาะสุมีขึ้องผ้้สุอบบัญช่้
6.5)	 คัวามีเห็นเก่�ยวกับรายการท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์
6.6)	 จำานวนคัรั�งการปีระชุ้มีขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	และการเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีขึ้องกรรมีการตุรวจสุอบแตุ่ละท่ี่าน
6.7)	 คัวามีเห็นหร่อข้ึ้อสัุงเกตุโดยรวมีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้รับจากการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ตุามีกฎบัตุร	(Charter)
6.8)	 รายการอ่�นท่ี่�เห็นว่าผ้้ถ่ือหุ้น	 และผ้้ลงทุี่นทัี่�วไปีคัวรที่ราบภายใตุ้ขึ้อบเขึ้ตุหน้าท่ี่�	 และคัวามีรับผิดช้อบท่ี่�ได้รับมีอบหมีาย 

จากคัณ์ะกรรมีการ
7)	 ปีฏิบัติุการอ่�นใดตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการมีอบหมีายด้วยคัวามีเห็นช้อบจากคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ
	 ในกรณ่์ท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 ให้บริษััที่แจ้งมีติุเปีล่�ยนแปีลงหน้าท่ี่�	 และจัดที่ำารายช่้�อ	 และ

ขึ้อบเขึ้ตุการดำาเนินงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงตุามีแบบท่ี่�ตุลาดหลักที่รัพย์กำาหนด	 และนำาสุ่งตุ่อ
ตุลาดหลักที่รัพย์ภายใน	 3	 วันที่ำาการ	 นับแตุ่วันท่ี่�ม่ีการเปีล่�ยนแปีลงดังกล่าว	 โดยวิธ่ีการตุามีข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์ 
ว่าด้วยการรายงาน	โดยผ่านสุ่�ออิเล็กที่รอนิกส์ุ

 วาระการดำำารงตำำาแหน่งขอิงค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ
	 กรรมีการตุรวจสุอบม่ีวาระการดำารงตุำาแหน่งคัราวละ	2	ปีี	รวมีทัี่�งการแตุ่งตัุ�งเพิ�มีและถือดถือนจากกรรมีการตุรวจสุอบ	กรรมีการ
ตุรวจสุอบท่ี่�พ้นจากตุำาแหน่งตุามีวาระ	 อาจได้รับการแตุ่งตัุ�งใหม่ีอ่กได้	 การลาออกขึ้องกรรมีการตุรวจสุอบให้ย่�นใบลาตุ่อปีระธีาน
กรรมีการบริษััที่ล่วงหน้าไม่ีน้อยกว่า	30	วัน	โดยคัณ์ะกรรมีการเป็ีนผ้้อนุมัีติุ
	 ในกรณ่์ท่ี่�ตุำาแหน่งกรรมีการตุรวจสุอบว่างลงเพราะเหตุุอ่�น	 นอกจากถ่ืงคัราวออกตุามีวาระให้คัณ์ะกรรมีการ	 แตุ่งตัุ�งบุคัคัล 
ท่ี่�ม่ีคุัณ์สุมีบัติุคัรบถ้ืวนที่ดแที่นบุคัคัลท่ี่�ลาออก	โดยบุคัคัลท่ี่�ได้รับแตุ่งตัุ�งจะอย้่ในตุำาแหน่งได้	เพ่ยงเท่ี่าวาระท่ี่�ยงัเหล่ออย้ข่ึ้องกรรมีการ
ตุรวจสุอบท่ี่�ตุนแที่น	พร้อมีแจ้งให้ตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ยที่ราบ
 การประชุ่มค์ณ์ะกรรมการตำรวจสอิบ
1)	 ให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบอย่างน้อยไตุรมีาสุละ	 1	 คัรั�ง	 เพ่�อพิจารณ์างบการเงินรายไตุรมีาสุ	 และ 

เร่�องอ่�น	 ๆ	 ตุามีขึ้อบเขึ้ตุอำานาจหน้าท่ี่�	 ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบอาจเร่ยกปีระชุ้มีเป็ีนกรณ่์พิเศษั	 เพ่�อพิจารณ์าเร่�องจำาเป็ีน 
เร่งด่วนอ่�น	ๆ	ตุามีแตุ่จะเห็นสุมีคัวร

2)	 ในการเร่ยกปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	ให้ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบหร่อเลขึ้านุการคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	โดยคัำาสัุ�ง
ขึ้องปีระธีานคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	สุ่งหนังสุ่อนัดปีระชุ้มีไปียังกรรมีการตุรวจสุอบไม่ีน้อยกว่า	7	วัน	ก่อนวันปีระชุ้มี	เว้นแตุ่
ในกรณ่์จำาเป็ีนเร่งด่วนจะแจ้งการนัดปีระชุ้มีโดยวิธ่ีอ่�น	หร่อกำาหนดวันปีระชุ้มีให้เร็วกว่านั�นก็ได้

3)	 ให้ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบเป็ีนผ้้รายงานผลการปีระชุ้มีตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการในคัราวถัืดไปี	เพ่�อที่ราบทุี่กคัรั�ง
4)	 เลขึ้านุการคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	ไม่ีม่ีสิุที่ธิีออกเสุ่ยงลงคัะแนน
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5.3 ค์ณ์ะกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 แตุ่งตัุ�งจากคัณ์ะกรรมีการ	 และปีระกอบด้วยกรรมีการ	 หร่อฝ่่ายบริหาร	 
อย่างน้อย	3	คัน	โดยกรรมีการอย่างน้อยก่�งหน่�งขึ้องจำานวนกรรมีการทัี่�งหมีดจะตุ้องเป็ีนกรรมีการอิสุระ	และม่ีกรรมีการอิสุระดำารง
ตุำาแหน่งปีระธีานกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	
	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 สุามีารถืแตุ่งตัุ�งพนักงานขึ้องบริษััที่จำานวน	 1	 คัน	 ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนเลขึ้านุการ 
คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	
 บทบาทหน้าที� และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	ปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ตุามีท่ี่�ได้รับมีอบหมีายจากคัณ์ะกรรมีการ	 โดยม่ีขึ้อบเขึ้ตุอำานาจ
หน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบ	ดังตุ่อไปีน่�
1)	 การสุรรหา

1.1)	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์ิ	และนโยบายในการสุรรหากรรมีการ	และกรรมีการชุ้ดย่อย	โดยพิจารณ์าคัวามีเหมีาะสุมีขึ้องจำานวน
โคัรงสุร้าง	และองค์ัปีระกอบขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	กำาหนดคุัณ์สุมีบัติุขึ้องกรรมีการ	เพ่�อเสุนอตุ่อคัณ์ะกรรมีการ	และ/หร่อ
เสุนอขึ้ออนุมัีติุตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	แล้วแตุ่กรณ่์

1.2)	 พิจารณ์าสุรรหา	คััดเล่อก	และเสุนอบคุัคัลท่ี่�เหมีาะสุมีใหด้ำารงตุำาแหนง่กรรมีการ		กรรมีการท่ี่�คัรบวาระ	และ/หร่อม่ีตุำาแหนง่
ว่างลง	และ/หร่อแตุ่งตัุ�งเพิ�มี

1.3)	 ปีฏิบัติุการอ่�นใดเก่�ยวกับการสุรรหาตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการมีอบหมีาย
2)	 การกำาหนดค่ัาตุอบแที่น

2.1)	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์ิ	 และนโยบายในการกำาหนดค่ัาตุอบแที่นขึ้องคัณ์ะกรรมีการและกรรมีการชุ้ดย่อย	 เพ่�อเสุนอตุ่อ 
คัณ์ะกรรมีการ	และ/หร่อเสุนอขึ้ออนุมัีติุตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	แล้วแตุ่กรณ่์

2.2)	 กำาหนดคัา่ตุอบแที่นท่ี่�จำาเป็ีน	และเหมีาะสุมีทัี่�งท่ี่�เป็ีนตัุวเงินและมิีใช่้ตัุวเงินขึ้องคัณ์ะกรรมีการเปีน็รายบุคัคัล	โดยการกำาหนด
ค่ัาตุอบแที่นขึ้องคัณ์ะกรรมีการให้พิจารณ์าคัวามีเหมีาะสุมีกับภาระหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบ	 และผลงาน	 เพ่�อเสุนอให้ 
คัณ์ะกรรมีการพิจารณ์าและนำาเสุนอตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	เพ่�อขึ้ออนุมัีติุ

2.3)	 ปีฏิบัติุการอ่�นใดท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับการกำาหนดค่ัาตุอบแที่น	ตุามีท่ี่�คัณ์ะกรรมีการมีอบหมีาย
 วาระการดำำารงตำำาแหน่งขอิงค์ณ์ะกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
1)	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	ม่ีวาระการดำารงตุำาแหน่ง	คัราวละ	2	ปีี	กรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

ผ้้ท่ี่�พ้นจากตุำาแหน่งตุามีวาระ	อาจได้รับการแตุ่งตัุ�งเข้ึ้ามีาใหม่ีได้
2)	 ในกรณ่์ท่ี่�ตุำาแหน่งกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นว่างลง	เพราะเหตุุอันมิีใช่้การพ้นจากตุำาแหน่งตุามีวาระให้คัณ์ะกรรมีการ

แตุ่งตัุ�งกรรมีการผ้้ม่ีคุัณ์สุมีบัติุเหมีาะสุมี	 ดำารงตุำาแหน่งกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าคั่าตุอบแที่น	 แที่นตุำาแหน่งท่ี่�ว่างนั�น	 
โดยให้ม่ีวาระการดำารงตุำาแหน่งกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	เพ่ยงเท่ี่าวาระท่ี่�ยังเหล่ออย้่ในตุำาแหน่งท่ี่�ไปีแที่น

3)	 หากกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าคั่าตุอบแที่นที่่านใด	 ปีระสุงคั์จะลาออกก่อนคัรบวาระจะตุ้องแจ้งตุ่อบริษััที่ล่วงหน้า 
ไม่ีน้อยกว่า	30	วันเพ่�อให้คัณ์ะกรรมีการพิจารณ์าแตุ่งตัุ�งที่ดแที่น

 การประชุ่มค์ณ์ะกรรมการสรรหาและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
1)	 ให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นอย่างน้อยปีีละ	2	คัรั�ง	เพ่�อพิจารณ์าสุรรหาและกำาหนดค่ัาตุอบแที่น

กรรมีการ
2)	 การปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นแตุ่ละคัรั�ง	 ให้ม่ีกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นเข้ึ้าร่วมี

ปีระชุ้มีไม่ีน้อยกว่าก่�งหน่�งขึ้องจำานวนกรรมีการสุรรหาและกำาหนดค่ัาตุอบแที่นจ่งจะถ่ือว่าคัรบองค์ัปีระชุ้มี
3)	 ในกรณ่์ท่ี่�ปีระธีานกรรมีการสุรรหาและกำาหนดค่ัาตุอบแที่นไม่ีอย้่ในท่ี่�ปีระชุ้มี	 หร่อไม่ีสุามีารถืปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ได้ให้กรรมีการท่ี่�มีา

ปีระชุ้มี	เล่อกกรรมีการสุรรหาและกำาหนดค่ัาตุอบแที่นท่ี่านหน่�งเป็ีนปีระธีานในท่ี่�ปีระชุ้มี
5.4  ค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล

	 คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลจัดตัุ�งข่ึ้�นเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�สุนับสุนุนการปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริหาร	 และคัณ์ะกรรมีการ	 
ด้านบรรษััที่ภิบาล	 ซ่ิ�งจะช่้วยสุนับสุนุนการดำาเนินกิจการตุ่าง	 ๆ	 ให้บรรลุคัวามีสุำาเร็จตุามีวัตุถุืปีระสุงค์ั	 และเป้ีาหมีายท่ี่�กำาหนดไว้ 
เพ่�อเป็ีนการสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มี	คัวามีเช่้�อมัี�นให้กับผ้้ถ่ือหุ้น	และผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ยทุี่กภาคัสุ่วน
	 คัณ์ะกรรมีการเป็ีนผ้้แตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	โดยเล่อกจากกรรมีการจำานวนหน่�งขึ้องบริษััที่	และ/หร่อผ้้ที่รงคุัณ์วุฒิ	
ทัี่�งน่�	กำาหนดให้กรรมีการอิสุระเป็ีนปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล
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 บทบาทหน้าที� และค์วามรับผิู้ดำช่อิบขอิงค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล
1)	 กำากับด้แลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่และการปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการและคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อยท่ี่�บริษััที่จัดตัุ�งข่ึ้�น	 รวมีทัี่�ง

ผ้้บริหาร	และพนักงาน	ให้เป็ีนไปีตุามีหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่สุอดคัล้องกับนโยบายขึ้องบริษััที่	และกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง
2)	 กำาหนดและที่บที่วนหลักเกณ์ฑ์ิข้ึ้อพ่งปีฏิบัติุท่ี่�สุำาคััญ	ๆ	ขึ้องบริษััที่	ตุามีหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่
3)	 ที่บที่วนนโยบาย	หลักการและแนวที่างการปีฏิบัติุงานท่ี่�ด่อย่างสุมีำ�าเสุมีอ
4)	 เสุนอแนะข้ึ้อกำาหนดท่ี่�เก่�ยวกับจรรยาบรรณ์ในการดำาเนินธุีรกิจข้ึ้อพ่งปีฏิบัติุท่ี่�ด่แก่กรรมีการ	ผ้้บริหาร	และพนักงานขึ้องบริษััที่
5)	 ด้แลให้หลักการบรรษััที่ภิบาลท่ี่�ด่ม่ีผลในที่างปีฏิบัติุม่ีคัวามีตุ่อเน่�องและเหมีาะสุมี
6)	 รายงานตุ่อคัณ์ะกรรมีการเก่�ยวกับการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้องบริษััที่	พร้อมีคัวามีเห็นในแนวปีฏิบัติุ	และข้ึ้อเสุนอแนะเพ่�อแก้ไขึ้

ปีรับปีรุงตุามีคัวามีเหมีาะสุมี
 วาระการดำำารงตำำาแหน่งขอิงค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล
	 คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	ม่ีวาระการดำารงตุำาแหน่ง	คัราวละ	3	ปีี	คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	จะพิจารณ์า 
คััดเล่อกกรรมีการจำานวนหน่�งขึ้องบริษััที่	 และ/หร่อผ้้ที่รงคุัณ์วุฒิเพ่�อเสุนอให้คัณ์ะกรรมีการพิจารณ์า	 แตุ่งตัุ�งเข้ึ้าดำารงตุำาแหน่ง 
กรรมีการบรรษััที่ภิบาล	
	 ทัี่�งน่�	กรรมีการท่ี่�คัรบกำาหนดวาระการดำารงตุำาแหน่งดังกล่าวม่ีสิุที่ธิีกลับเข้ึ้าดำารงตุำาแหน่งกรรมีการอ่กวาระหน่�ง
 การประชุ่มค์ณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล
1)	 คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลจะตุ้องจัดให้ม่ีการปีระชุ้มีอย่างน้อยปีีละ	1	คัรั�งตุามีคัวามีจำาเป็ีนและเหมีาะสุมี
2)	 วาระการปีระชุ้มี	และเอกสุารการปีระชุ้มีจะตุ้องจัดสุ่งให้แก่คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลล่วงหน้าก่อนการปีระชุ้มี
3)	 ในการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลจะตุ้องม่ีกรรมีการเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีไม่ีน้อยกว่าก่�งหน่�งจ่งจะคัรบเป็ีนองค์ัปีระชุ้มี
4)	 มีติุท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลจะถ่ือตุามีเสุ่ยงข้ึ้างมีากขึ้องกรรมีการท่ี่�เข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี	 ทัี่�งน่�กรรมีการ	 ท่ี่�ม่ีสุ่วนได้เสุ่ย 

ในเร่�องใดจะตุ้องไม่ีเข้ึ้าร่วมีในการพิจารณ์าหร่อลงมีติุ
6. การประชุ่มค์ณ์ะกรรมการ
6.1	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นเป็ีนการปีระชุ้มีสุามัีญปีระจำาปีี	ภายใน	4	เด่อนนับแตุ่วันสิุ�นสุุดรอบปีีบัญช่้ขึ้องบริษััที่	
6.2	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการอย่างน้อย	 3	 เด่อนตุ่อคัรั�ง	 โดยกำาหนดวันปีระชุ้มีไว้ล่วงหน้าตุลอดทัี่�งปีี	 และอาจมี่ 

การปีระชุ้มีวาระพิเศษัเพิ�มีตุามีคัวามีจำาเป็ีน	
6.3	 จำานวนองค์ัปีระชุ้มีขัึ้�นตุำ�า	 ณ์	 ขึ้ณ์ะท่ี่�คัณ์ะกรรมีการจะลงมีตุิในท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการตุ้องม่ีกรรมีการอย้่ไม่ีน้อยกว่า 

2	ใน	3	ขึ้องจำานวนกรรมีการทัี่�งหมีด	
6.4	 จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็ีนผ้้บริหาร	โดยไม่ีม่ีฝ่่ายบริหารเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี
6.5	 ปีระธีานกรรมีการบริษััที่และปีระธีานกรรมีการบริหารจะเป็ีนผ้้ด้แลให้คัวามีเห็นช้อบกำาหนดวาระการปีระชุ้มี	
6.6	 เลขึ้านุการบริษััที่ที่ำาหน้าท่ี่�จัดสุ่งหนังสุ่อเชิ้ญปีระชุ้มีพร้อมีระเบ่ยบวาระการปีระช้มุีและเอกสุารปีระกอบการปีระช้มุีไปีให้กรรมีการ

ล่วงหน้าไม่ีน้อยกว่า	7	วัน	เพ่�อให้กรรมีการได้ม่ีเวลาศ่กษัามีาก่อนล่วงหน้า	
6.7	 ปีระธีานกรรมีการบริษััที่	 ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนปีระธีานท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	 และการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่	 ม่ีหน้าท่ี่�ด้แลและ

จัดสุรรเวลาแตุ่ละวาระให้อย่างเพ่ยงพอสุำาหรับกรรมีการท่ี่�จะอภิปีราย	แสุดงคัวามีคิัดเห็นอย่างเป็ีนอิสุระ		ในปีระเด็นท่ี่�สุำาคััญ	
โดยคัำาน่งถ่ืงผลปีระโยช้น์ขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	 	 และผ้้มี่สุ่วนเก่�ยวข้ึ้องอย่างเป็ีนธีรรมี	 รวมีทัี่�งให้ฝ่่ายบริหารท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องนำาเสุนอข้ึ้อม้ีล
ปีระกอบการอภิปีรายปัีญหาสุำาคััญ	รวมีถ่ืงเป็ีนผ้้ลงคัะแนนเสุ่ยงช่้�ขึ้าดในกรณ่์ท่ี่�ท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการม่ีการลงคัะแนนเสุ่ยงและ
คัะแนนเสุ่ยง	2	ฝ่่ายเท่ี่ากัน		

7. การประชุ่มขอิงค์ณ์ะกรรมการที�ไม่เป็นฝ่่าย้บริหาร
	 คัณ์ะกรรมีการ	 ได้กำาหนดให้กรรมีการท่ี่�ไมี่เป็ีนฝ่่ายบริหารปีระชุ้มีร่วมีกันอย่างน้อย	 1	 คัรั�ง	 โดยไม่ีม่ีกรรมีการท่ี่�เป็ีนฝ่่ายบริหาร 
เข้ึ้าร่วมีการปีระชุ้มี	 เพ่�อให้กรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็ีนฝ่่ายบริหารได้แลกเปีล่�ยนคัวามีคิัดเห็นและพิจารณ์าปีระเด็นตุ่าง	 ๆ	 ทัี่�งท่ี่�เก่�ยวกับธุีรกิจขึ้อง
บริษััที่	และเร่�องท่ี่�อย่้ในคัวามีสุนใจ
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8. การดำำารงตำำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ิ�น
8.1	 กรรมีการสุามีารถืดำารงตุำาแหน่งกรรมีการในบริษััที่จดที่ะเบ่ยน	 ได้ไม่ีเกิน	 5	 แห่ง	 แตุ่ทัี่�งน่�ในการเป็ีนกรรมีการดังกล่าว	 

ตุ้องไม่ีเป็ีนอุปีสุรรคัตุ่อการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�กรรมีการขึ้องบริษััที่	และไม่ีม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์
8.2	 ในการดำารงตุำาแหน่งขึ้องผ้้จัดการใหญ่	(Chief	Executive	Officer)	บริษััที่กำาหนดให้ไม่ีสุามีารถืไปีดำารงตุำาแหน่งกรรมีการ

ท่ี่�บริษััที่อ่�น	ยกเว้นบริษััที่ย่อย	หร่อบริษััที่อ่�นท่ี่�คัณ์ะกรรมีการพิจารณ์าอนุมัีติุ
9. การประเมินตำนเอิงขอิงค์ณ์ะกรรมการบริษัท
	 ม่ีการปีระเมิีนผลการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการเป็ีนปีระจำา	 โดยให้ม่ีการปีระเมิีนการปีฏิบัติุงานโดยรวมีขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 และ 
การปีระเมิีนตุนเองเป็ีนรายบุคัคัล	(Self-Assessment)	เพ่�อนำาผลการปีระเมิีนมีาพิจารณ์าร่วมีกันในคัณ์ะกรรมีการ
	 โดยเลขึ้านุการบริษััที่จะจัดสุ่งแบบฟอร์มีการปีระเมิีนท่ี่�ปีระกอบไปีด้วยหลักเกณ์ฑ์ิการปีระเมิีนด้านตุ่าง	ๆ	เช่้น	โคัรงสุร้าง	และ
คุัณ์สุมีบัติุขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 บที่บาที่	 หน้าท่ี่�	 และคัวามีรับผิดช้อบขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 การปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	 การที่ำาหน้าท่ี่� 
ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	คัวามีสัุมีพันธ์ีกับฝ่่ายบริหาร	การพัฒนาตุนเองขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	และการพัฒนาผ้้บริหารให้แก่กรรมีการแตุ่ละ
ท่ี่าน	 และรวบรวมีสุรุปีผลการปีระเมิีนทัี่�งหมีดแจ้งให้ท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการรับที่ราบ	 รวมีถ่ืงข้ึ้อเสุนอแนะตุ่าง	 ๆ	 ท่ี่�ได้รับจากการ
ปีระเมิีนผลการปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 จะนำามีาใช้้ในการปีรับปีรุงปีระสิุที่ธิีผลขึ้องการที่ำางานขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 และ/หร่อ 
สุ่วนงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	เพ่�อให้เกิดปีระโยช้น์สุ้งสุุดในการกำากับด้แลกิจการขึ้องบริษััที่ตุ่อไปี	ทัี่�งน่�	คัณ์ะกรรมีการยังม่ีการปีระเมิีนผลงาน
ปีระจำาปีีขึ้องผ้้จัดการใหญ่	(Chief	Executive	Officer)	ขึ้ององค์ักรด้วย
10. ค่์าตำอิบแทน

10.1	 คัณ์ะกรรมีการกำาหนดค่ัาตุอบแที่นกรรมีการอย่างชั้ดเจนและโปีร่งใสุ	 และเพ่ยงพอในการจ้งใจท่ี่�จะด้แลและรักษัา
กรรมีการท่ี่�ม่ีคุัณ์สุมีบัติุตุามีท่ี่�ตุ้องการ	

10.2	 กรรมีการท่ี่�ได้รับมีอบหมีายให้เป็ีนกรรมีการตุรวจสุอบได้รับค่ัาตุอบแที่นเพิ�มีเติุมีตุามีคัวามีเหมีาะสุมี	
10.3	 ค่ัาตุอบแที่นฝ่่ายบริหาร	พิจารณ์าโดยเช่้�อมีโยงกับผลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่	และผลการปีฏิบัติุขึ้องผ้้บริหารแตุ่ละท่ี่าน	
10.4	 การพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นทัี่�งหมีดดังกล่าว	จะด้คัวามีเหมีาะสุมีขึ้องปีระสุบการณ์์	คัวามีร้้คัวามีสุามีารถื	และคัวามีช้ำานาญ

ขึ้องกรรมีการ	 โดยด้ตุามีคัวามีเหมีาะสุมีขึ้องอุตุสุาหกรรมีบริการ	 และได้รับค่ัาตุอบแที่นตุามีจำานวนท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น
อนุมัีติุในแตุ่ละปีี

11. การพัฒนากรรมการและผู้้้บริหาร
11.1	 กรรมีการท่ี่�ได้รับการแตุ่งตัุ�งใหม่ีแตุ่ละท่ี่านจะได้รับที่ราบขึ้้อม้ีลขึ้องบริษััที่	 กฎระเบ่ยบ	 และขึ้้อม้ีลธุีรกิจขึ้องบริษััที่ 

ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องอย่างเพ่ยงพอ	ก่อนปีฏิบัติุหน้าท่ี่�
11.2	 กรรมีการจะได้รับการสุนับสุนุนและสุ่งเสุริมีให้ม่ีการอบรมีและพัฒนาคัวามีร้้อยา่งตุ่อเน่�อง	เพ่�อช่้วยให้กรรมีการสุามีารถื

ที่ำาหน้าท่ี่�และกำากับด้แลกิจการขึ้องบริษััที่อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ
12. เลขานุการบริษัท
 คัณ์ะกรรมีการม่ีหน้าท่ี่�พิจาณ์าแตุ่งตัุ�งเลขึ้านุการบริษััที่	โดยเลขึ้านุการบริษััที่ม่ีหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบหลัก	ดังน่�

12.1	 ให้ข้ึ้อแนะนำาเบ่�องตุ้นแก่กรรมีการเก่�ยวกับข้ึ้อกฎหมีาย	ข้ึ้อคัวรปีฏิบัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์ิขึ้องที่างการ	ระเบ่ยบ	และข้ึ้อบังคัับ 
ตุ่าง	ๆ	ขึ้องบริษััที่	ติุดตุามีให้ม่ีการปีฏิบัติุตุามีอย่างถ้ืกตุ้องและสุมีำ�าเสุมีอ	รวมีถ่ืงรายงานการเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�ม่ีนัยสุำาคััญ
แก่กรรมีการ	

12.2	 สุ่งเสุริมีคัวามีร้้คัวามีเข้ึ้าใจเก่�ยวกับการกำากับด้แลกิจการ	ให้ข้ึ้อม้ีล	และผลักดันคัณ์ะกรรมีการให้ปีฏิบัติุตุามี	
12.3	 จัดเตุร่ยมีระเบ่ยบวาระการปีระชุ้มี	เอกสุารปีระกอบการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	และการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ
12.4	 จัดการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	และการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการให้เป็ีนไปีตุามีกฎหมีาย	ข้ึ้อบังคัับบริษััที่	และข้ึ้อพ่งปีฏิบัติุท่ี่�ด่	
12.5	 บันท่ี่กรายงานการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	 และการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	 รวมีทัี่�งติุดตุามีให้ม่ีการปีฏิบัติุตุามีมีติุท่ี่�ปีระชุ้มี 

ผ้้ถ่ือหุ้น	และท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	
12.6	 จัดที่ำาและเก็บรักษัาที่ะเบ่ยนกรรมีการ	รายงานปีระจำาปีี	หนังสุ่อนัดปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	หนังสุ่อนัดปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	

รายงานการปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	และรายงานการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ	
12.7	 ดำาเนินการให้กรรมีการและผ้้บริหารจัดที่ำารายงานการม่ีสุ่วนได้เสุ่ยขึ้องตุน	และผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	ตุามีท่ี่�กฎหมีายกำาหนด	
12.8	 เก็บรักษัารายงานการม่ีสุ่วนได้เสุ่ยท่ี่�รายงาน	โดยกรรมีการหร่อผ้้บริหาร	
12.9	 ด้แลให้ม่ีการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีล	และรายงานสุารสุนเที่ศ	ตุามีระเบ่ยบและข้ึ้อกำาหนด
12.10	 ติุดตุ่อและสุ่�อสุารกับผ้้ถ่ือหุ้นเพ่�อให้ได้รับที่ราบสิุที่ธิีตุ่าง	ๆ 	ขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	และข่ึ้าวสุารขึ้องบริษััที่	และเป็ีนสุ่�อกลางระหว่าง

ผ้้ถ่ือหุ้น	กับคัณ์ะกรรมีการและผ้้บริหาร	
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12.11	 ด้แลกิจกรรมีขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
12.12	 จัดให้ม่ีการปีระเมิีนผลการปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	และรายงานผลการปีระเมิีนตุ่อคัณ์ะกรรมีการ	
12.13	 ปีระสุานงานระหว่างคัณ์ะกรรมีการ	และผ้้บริหาร

13. แผู้นส่บทอิดำตำำาแหน่ง (Succession Plan)
	 คัณ์ะกรรมีการกำาหนดให้ม่ีแผนการสุ่บที่อดตุำาแหน่งขึ้องผ้้บริหารสุ้งสุุด	 (ผ้้จัดการใหญ่)	 ผ้้บริหารงานหลักขึ้ององค์ักร	 ได้แก่	 
ผ้้อำานวยการฝ่่ายบริหาร	ผ้้อำานวยการฝ่่ายข้ึ้อม้ีล	ผ้้อำานวยการฝ่่ายธุีรกิจ	ผ้้อำานวยการฝ่่ายบัญช่้และการเงินขึ้องบริษััที่	เพ่�อให้ผ้้ลงทุี่น	
องค์ักร	 ตุลอดจนพนักงานวางใจได้ว่า	 การดำาเนินงานขึ้องบริษััที่จะได้รับการสุานตุ่ออย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่	 หากตุำาแหน่งสุำาคััญ	 ดังกล่าว 
ว่างลง	 โดยมีอบหมีายให้ฝ่่ายบริหารที่รัพยากรบุคัคัลเป็ีนผ้้พิจารณ์ากำาหนดหลักเกณ์ฑ์ิ	 และแผนการสุ่บที่อดตุำาแหน่ง	 และให้ม่ี 
การที่บที่วนแผนเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี	
14. การกำากับด้ำแลการดำำาเนินงานขอิงบริษัทย่้อิย้และบริษัทร่วม
	 คัณ์ะกรรมีการให้คัวามีสุำาคััญ	 และจัดให้ม่ีกลไกในการกำากับด้แลการดำาเนินงาน	 ท่ี่�ที่ำาให้สุามีารถืคัวบคุัมีด้แลการจัดการ	 และ 
รับผิดช้อบการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ย่อย	 และบริษััที่ร่วมี	 เพ่�อด้แลรักษัาผลปีระโยช้น์ในเงินลงทุี่นขึ้องบริษััที่	 เช่้น	 การพิจารณ์า 
สุ่งบุคัคัลเพ่�อเป็ีนตัุวแที่นขึ้องบริษััที่ไปีเป็ีนกรรมีการ	 ผ้้บริหาร	หร่อผ้้ม่ีอำานาจคัวบคุัมี	 ในบริษััที่ย่อย	และบริษััที่ร่วมี	อย่างน้อยตุามี
สัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น	 โดยบุคัคัลท่ี่�ได้รับแตุ่งตัุ�งให้เป็ีนกรรมีการในบริษััที่ย่อย	 หร่อบริษััที่ร่วมี	 ม่ีหน้าท่ี่�ดำาเนินการเพ่�อปีระโยช้น์ท่ี่�ด่ 
ท่ี่�สุุดขึ้องบริษััที่ย่อย	หร่อบริษััที่ร่วมีนั�น	ๆ	
	 ในกรณ่์เป็ีนบริษััที่ย่อย	 บริษััที่ม่ีการกำาหนดระบบการคัวบคุัมีภายในท่ี่�เหมีาะสุมี	 และรัดกุมีเพ่ยงพอ	 รวมีถ่ืงกลไกอ่�น 
ในการกำากับด้แลบริษััที่ย่อยดังกล่าว	 เช่้น	 กลไกในการกำากับด้แลให้ม่ีการเปีิดเผยข้ึ้อม้ีลฐานะการเงิน	 และผลการดำาเนินงาน	 
การที่ำารายการระหว่างบริษััที่ย่อย	 กับบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวโยง	 การได้มีาหร่อจำาหน่ายไปีซ่ิ�งสิุนที่รัพย์	 หร่อการที่ำารายการสุำาคััญอ่�นใด 
ให้คัรบถ้ืวนถ้ืกตุ้อง	 รวมีถ่ืงม่ีการกำากับด้แลให้ม่ีการจัดเก็บข้ึ้อม้ีล	 และการบันท่ี่กบัญช่้ขึ้องบริษััที่ย่อยให้บริษััที่สุามีารถืตุรวจสุอบ	 
และรวบรวมีมีาจัดที่ำางบการเงินรวมีได้ทัี่นตุามีกำาหนด
	 หลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้องบริษััที่ฉบับน่�	 ได้ผ่านการพิจารณ์าที่บที่วนจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 โดยการนำาหลักปีฏิบัติุ
ตุามี	CG	Code	2560	มีาปีรับใช้้	
	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่	อนุมัีติุเม่ี�อวันท่ี่�	7	พฤศจิกายน	2562
	 แก้ไขึ้ปีรับปีรุงคัรั�งท่ี่�	1	และผ่านการอนุมัีติุจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	เม่ี�อวันท่ี่�	13	พฤศจิกายน	2563
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จ็ำานวนพนักงานของบริษัท่ แลิ้ะบริษัท่ย่อย

แผู้นก จำานวนพนักงาน (ค์น) ปี 2563

ผ้้บริหาร 4

ฝ่่ายขึ้ายและการตุลาด		 19

ฝ่่ายบริการล้กค้ัา 5

ฝ่่ายพัฒนาธุีรกิจและบริการ			 5

ฝ่่ายบริหาร	และจัดการข้ึ้อม้ีล		 23

ฝ่่ายระบบเคัร่อข่ึ้าย	และการจัดการด้านคัวามีปีลอดภัย 11

ฝ่่ายพัฒนาซิอฟต์ุแวร์	และบริหารจัดการฐานข้ึ้อม้ีล 20

ฝ่่ายศ้นย์ปีระมีวลผลข้ึ้อม้ีล	(Data	Center) 10

ฝ่่ายบริหารจัดการโคัรงการ 13

ฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน 3

ฝ่่ายบัญช่้	การเงิน	และสิุนเช่้�อ 8

ฝ่่ายบริหารที่รัพยากรบุคัคัล	และธุีรการ 13

รวมี 134

จำานวนพนักงานขอิงบริษัท ปี 2563 ปี 2562

จำานวนพนักงาน	ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563 134	คัน 128	คัน

ข้อิม้ลประกอิบเพิ�มเติำม 

จำานวนพนักงานขอิงบริษัท และบริษัทย่้อิย้
บริษัท
(BOL)

บริษัทย่้อิย้
(D&B TH)

บริษัทย่้อิย้
(BOL Digital)

จำานวนรวม

จำานวนพนักงาน	ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563 134	คัน 23	คัน 9	คัน 166	คัน

ค่์าตำอิบแทนแก่พนักงานทั�งหมดำ

จำานวนพนักงานขอิงบริษัท ปี 2563 ปี 2562

เงินเด่อนและโบนัสุ	(บาที่) 77,078,542.53 74,046,979.41	

บริษััที่สุมีที่บเงินเข้ึ้ากองทุี่นสุำารองเล่�ยงช่้พ	(บาที่) 2,301,287.75 1,968,474.25	

สวัสดิำการ
• 	การตุรวจสุุขึ้ภาพปีระจำาปีี
• 	การปีระกันภัยกลุ่มี	(ปีระกอบไปีด้วย	ปีระกันช่้วิตุ	ปีระกันอุบัติุเหตุุ	และปีระกันสุุขึ้ภาพ)
• กองทุี่นปีระกันสัุงคัมี
• กองทุี่นสุำารองเล่�ยงช่้พ
• เงินช่้วยเหล่องานแตุ่งงาน
• เงินช่้วยเหล่องานศพ
• เงินเย่�ยมีไข้ึ้	เย่�ยมีคัลอด
• โบนัสุ	(Performance	Bonus)
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นโยบายดิ์�านส้ขภิาพอนามัย ค์วามปลิ้อดิ์ภิัย แลิ้ะ
สภิาพแวดิ์ลิ้�อม
	 บริษััที่ดำาเนินการโดยย่ดถ่ือนโยบายด้านสุุขึ้ภาพอนามัีย
คัวามีปีลอดภัยขึ้องพนักงาน	 (ตุลอดจนผ้้ค้ัาช่้วงและผ้้รับเหมีา)	
และปีกป้ีองสุภาพแวดล้อมีอย่างเคัร่งคัรัด	บริษััที่ให้คัวามีสุำาคััญ
ตุ่อนโยบายด้านน่�เท่ี่ยบเท่ี่าเป้ีาหมีายในการดำาเนินธุีรกิจด้านอ่�น	ๆ  
ขึ้องบริษััที่	 ซ่ิ�งผ้้บริหารตุามีสุายงานจะเป็ีนผ้้รับผิดช้อบในการดำาเนิน 
การตุามีนโยบายน่�ให้เป็ีนไปีอย่างตุ่อเน่�องและม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ
	 พนักงาน	 (ตุลอดจนผ้้ค้ัาช่้วงและผ้้รับเหมีา)	 ทุี่กคันจะตุ้อง
ถ่ือปีฏิบัตุิเช่้นเด่ยวกันกับนโยบายด้านสุุขึ้ภาพอนามัีย	 คัวามี
ปีลอดภัยและสุภาพแวดล้อมี	 โดยให้เป็ีนไปีตุามีข้ึ้อกำาหนดใน
กฎหมีายขึ้องกรมีสุวัสุดิการและคุ้ัมีคัรองแรงงานได้วางไว้	ซ่ิ�งม่ี	
วัตุถุืปีระสุงค์ัดังตุ่อไปีน่�
1. นโย้บาย้ด้ำานสุขภิาพอินามัย้ในการทำางาน

-	 ป้ีองกันไม่ีให้พนักงานเกิดการเจ็บป่ีวยอันเน่�องมีาจาก
การที่ำางานในทุี่กกรณ่์

-	 สุ่งเสุริมีให้พนักงานม่ีสุุขึ้ภาพอนามัียท่ี่�ด่	 และไม่ีที่ำาการใด 
ท่ี่�เป็ีนผลร้ายตุ่อสุุขึ้ภาพอนามีัยแก่ล้กค้ัาและผ้้รับเหมีา	
หร่อผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง

-	 ด้แลสุถืานท่ี่�ที่ำางานให้ถ้ืกสุุขึ้ลักษัณ์ะ	 และม่ีคัวามี
ปีลอดภัยอย้เ่สุมีอ

2. นโย้บาย้ด้ำานค์วามปลอิดำภัิย้
-	 ดำาเนินธุีรกิจในลักษัณ์ะท่ี่�สุร้างคัวามีปีลอดภัยสุ้งสุุดให้กบั

พนักงานและบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องล้กค้ัาและปีระช้าช้น
-	 ป้ีองกันอุบัติุเหตุุ	 เหตุุบาดเจ็บ	 และคัวามีเจ็บป่ีวย	

เน่�องจากการที่ำางานด้วยคัวามีร่วมีม่ีออย่างจริงจังขึ้อง
พนักงานทุี่กคัน

-	 ด้แลและติุดตุามีสุภาพแวดล้อมีให้ปีลอดภัยอย้เ่สุมีอ	
3. นโย้บาย้ด้ำานสภิาพแวดำล้อิม

-	 ปีฏิบัติุตุ่อสุภาพแวดล้อมีด้วยคัวามีรับผิดช้อบท่ี่�ม่ีตุ่อ
มีาตุรฐานตุลอดจนปีรบัปีรุงการปีฏิบัติุเพ่�อให้เกิดผลด่ตุ่อ
สิุ�งแวดล้อมี	อย่างตุ่อเน่�อง

-	 สุ่งเสุริมีและสุนับสุนุนให้พนักงานทุี่กคัน	เกิดคัวามีห่วงใย
และเคัารพตุ่อสิุ�งแวดล้อมี	 ตุลอดจนเน้นให้เห็นว่าภาระ
หน้าท่ี่�ในการปีฏิบัติุอันสุมีคัวรนั�น	 เป็ีนคัวามีรับผิดช้อบ
ขึ้องพนักงานทุี่กคัน

นโยบายการอบรมแลิ้ะพัฒนาศั์กยภิาพพนักงาน 
	 บริษััที่ได้มุ่ีงเน้นเสุริมีสุร้างคุัณ์ภาพขึ้องบุคัลากรให้ที่ำางาน
ได้อย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพสุ้งสุุด	โดยม่ีนโยบายพัฒนาบุคัลากร	โดย
บุคัลากรแตุ่ละคันจะได้รับการฝึ่กอบรมีเพิ�มีศักยภาพตุามี
หลักสุ้ตุรท่ี่�เหมีาะสุมีกับตุำาแหน่งและหน้าท่ี่�	 เพ่�อเพิ�มีทัี่กษัะการ
ที่ำางานให้ม่ีปีระสุิที่ธิีภาพอย้่เสุมีอ	 และสุร้างคัวามีตุ่�นตัุวในการ
แสุวงหา	 คัวามีร้้ใหม่ี	ๆ 	 เพ่�อพัฒนาพนักงานให้เป็ีนบุคัลากรท่ี่�ม่ี
คุัณ์ภาพพร้อมีซ่ิ�งคัวามีร้้	 คัวามีสุามีารถื	 ศักยภาพ	 และ
ปีระสุบการณ์์ให้สุอดคัล้องกับทิี่ศที่างการเติุบโตุขึ้ององค์ักร	โดย
จัดให้ม่ีการอบรมีทัี่�งภายในและภายนอกบริษััที่	โดยนับตัุ�งแตุ่การ
รับพนักงานใหม่ี	 บริษััที่จะจัดให้ม่ีการอบรมีพนักงานใหม่ีเพ่�อ
คัวามีเข้ึ้าใจถ่ืงขัึ้�นตุอนการปีฏิบัติุงานในสุ่วนงานท่ี่�รับผิดช้อบ	
นอกจากน่�ค่้ัค้ัาขึ้องบริษััที่	 บริษััที่จะสุ่งบุคัลากรเป็ีนวิที่ยากร 
ในการให้คัวามีร้้ในการพัฒนาบริการใหม่ี	ๆ 	 และ/หร่อ	บริษััที่จะม่ี 
การสุ่งพนักงานไปีร่วมีสัุมีมีนาและเร่ยนร้้บริการใหม่ี	ๆ 	 จาก	 ค่้ัค้ัา 
เสุมีอมีา	อย่างไรก็ตุามี	บริษััที่ยังได้ให้คัวามีสุำาคััญกับการติุดตุามี
และวัดผลในด้านคัวามีร้้ท่ี่�ได้รับ	และคัวามีสุามีารถืนำาคัวามีร้้นั�น
มีาปีระยุกต์ุใช้้ในการที่ำางาน	ทัี่�งน่�	เพ่�อสุร้างแรงจ้งใจในการสุร้าง
ผลงาน	สุร้างคัวามีจงรักภักด่	และคัวามีเป็ีนอันหน่�งอันเด่ยวกัน
ขึ้องบุคัลากรในองคั์กรในระยะยาว	 สุำาหรับแนวคัิดด้านการ
บริหารบุคัลากรในอนาคัตุ	 บริษััที่ม่ีแนวคัิดดำาเนินงานคัวบค่้ักับ
การฝึ่กอบรมีท่ี่�สุร้างทัี่กษัะคัวามีเช่้�ยวช้าญตุามีสุายงาน	 โดย 
การกระจายอำานาจการบริหารจัดการ	 ให้คัวามีสุำาคััญกับการ 
ปีระสุานงานระหว่างหน่วยงาน	หร่อบุคัลากร	ให้ม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ
ยิ�งข่ึ้�น

สถิติำการเกิดำอุิบัติำเหตุำ และ/หร่อิ อัิตำราการหยุ้ดำงาน และ/หร่อิ 
อัิตำราการเจ็บป่วย้ จากการทำางาน ในระย้ะเวลา 3 ปีที�ผู่้านมา
	 -	ไม่ีม่ี	–

ข้อิพิพาทด้ำานกฎหมาย้ในระย้ะเวลา 3 ปีที�ผู่้านมา 
	 -	ไม่ีม่ี	–
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การอิบรม / สัมมนา เพ่�อิพัฒนาตำนเอิง ขอิงกรรมการ ประจำาปี 2563
ลำาดัำบ ค์ณ์ะกรรมการบริษัท ตำำาแหน่ง ช่่�อิหลักส้ตำร สถาบันที�จัดำอิบรม

1 นายบรรยงค์ั	ลิ�มีปีระย้รวงศ์ กรรมีการอิสุระ 
และปีระธีานกรรมีการ

– –

2 นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ กรรมีการ	
และปีระธีาน
กรรมีการบริหาร

– –

3 นายปีระย้ร	รัตุนไช้ยานนท์ี่ กรรมีการ – –

4 นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้ กรรมีการ 1.	2	Morrow	Scaler	 Beyond	
Frontiers	(Survival)

บริษััที่	ท้ี่มีอร์โรว์	กรุ๊ปี	จำากัด

  2.	High	Impact	Coaching	
	 &	Positive	Feedback

Learning	Hub	(Thailand)

5 นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล กรรมีการ High	Impact	Coaching	&	
Positive	Feedback

Learning	Hub	(Thailand)

6 นายเดนนิสุ	โคัลิน	มีาร์ติุน กรรมีการ – –

7 นางสุาวกัลยพัลญ์	บ้รณ์ารมีย์ กรรมีการ 1.	ผ้้ปีระกอบวิช้าช่้พบัญช่้
	 ปีฏิบัติุให้ถ้ืกตุ้องตุามีกฎหมีาย

กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา

   2.	เจาะปีระเด็นมีาตุรฐาน 
การรายงานที่างการเงิน	 
เร่�องสัุญญาเช่้า	และรายได้
จากสัุญญาท่ี่�ที่ำากับล้กค้ัา

กรมีพัฒนาธุีรกิจการค้ัา

  3.	เจาะล่กปีระเด็นหลัก
มีาตุรฐานการรายงาน

	 ที่างการเงินสุำาหรับบัญช่้	
PAEs/NPAEs/SMEs

สุภาวิช้าช่้พบัญช่้ 
ในพระบรมีราช้้ปีถัืมีภ์

  4.	The	New	CFO	
	 (Crisis	Financial	Officer)

ตุลาดหลักที่รัพย์แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย

  5.	High	Impact	Coaching	&	
Positive	Feedback

Learning	Hub	(Thailand)

  6.	TFRS	กลุ่มีเคัร่�องม่ีอที่าง 
การเงิน:มุีมีมีองการใช้้และ
วิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีลผ่าน 
งบการเงิน

สุภาวิช้าช่้พบัญช่้	 
ในพระบรมีราช้้ปีถัืมีภ์

  7.	การจัดที่ำารายงานปีระจำาปีี
ตุามีหลักการ	Integrated	
Reporting

สุภาวิช้าช่้พบัญช่้	 
ในพระบรมีราช้้ปีถัืมีภ์

8 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�	 กรรมีการอิสุระ 
และรองปีระธีาน
กรรมีการ

– –

9 นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน กรรมีการอิสุระ – –

10 นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ กรรมีการอิสุระ – –

11 ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์ กรรมีการอิสุระ – –
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การประเม้นต์นเองของค์ณิะกรรมการบรษิทั่ แลิ้ะ
ค์ณิะกรรมการช้ดิ์ย่อย
 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นท่ี่�จะบริหารงานขึ้อง
องค์ักรโดยย่ดหลักบรรษััที่ภิบาล	 จ่งกำาหนดนโยบาย	 กลไกการ
บริหารและระบบกำากับด้แลเพ่�อให้การดำาเนินงานขึ้ององค์ักร
ดำาเนินไปีอย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	และบรรลุตุามีวัตุถุืปีระสุงค์ั	และ
เป้ีาหมีายท่ี่�วางไว้	 บนแนวที่างการดำาเนินธุีรกิจท่ี่�ย่ดมัี�นในคัวามี
โปีร่งใสุ	 รับผิดช้อบ	 ตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยทุี่กฝ่่าย	 โดยม่ีการ
ปีระเมิีนผลการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการเป็ีนปีระจำา	 
เพ่�อนำาผลการปีระเมิีนมีาพิจารณ์าร่วมีกันในคัณ์ะกรรมีการ
การประเมินค์ณ์ะกรรมการบริษัท
	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 ได้จัดให้ม่ีการปีระเมิีนผลการปีฏิบัติุ
หน้าท่ี่�ขึ้องตุนเองเป็ีนรายบุคัคัล	 (Self-Assessment)	 ปีระจำาปีี	
2563	ซ่ิ�งแบบปีระเมิีนคัรอบคัลุมีในเร่�องตุ่าง	ๆ 	ดังน่�
	 1.	 โคัรงสุร้างและคุัณ์สุมีบัติุขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
	 2.	 บที่บาที่	หน้าท่ี่�	และคัวามีรับผิดช้อบขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
	 3.	 การปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการ
	 4.	 การที่ำาหน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
	 5.	 คัวามีสัุมีพันธ์ีกับฝ่่ายจัดการ
	 6.	 การพฒันาตุนเองขึ้องกรรมีการและการพฒันาผ้้บริหาร

	 โดยผลปีระเมิีนการปีฏิบัติุงานขึ้องกรรมีการแตุ่ละท่ี่าน	
ปีระจำาปีี	2563	ท่ี่�ผ่านมีา	ในภาพรวมีอย้่ในระดับด่เย่�ยมี	คิัดเป็ีน
ร้อยละ	96.93
การประเมินค์ณ์ะกรรมการชุ่ดำย่้อิย้
	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 ได้จัดให้ม่ีการปีระเมิีนผลการปีฏิบัติุ
หน้าท่ี่�ขึ้องคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อยแบบรายคัณ์ะ	ปีระจำาปีี	 2563	
ซ่ิ�งแบบปีระเมิีนคัรอบคัลุมีในเร่�องตุ่าง	ๆ 	ดังน่�
	 1.	 โคัรงสุร้างและคุัณ์สุมีบัติุขึ้องคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อย
	 2.	 การปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อย
	 3.	 บที่บาที่	หน้าท่ี่�	และคัวามีรับผิดช้อบขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
ชุ้ดย่อย
	 โดยผลปีระเมีินการปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อย	
ปีระจำาปีี	2563	ท่ี่�ผ่านมีา	ในภาพรวมีอย้่ในระดับด่เย่�ยมี	สุรุปีได้
ดังน่�

ค์ณ์ะกรรมการชุ่ดำย่้อิย้
ผู้ลการประเมิน 

(ร้อิย้ละ)

คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ 95.42

คัณ์ะกรรมีการสุรรหา	และพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น 96.11

คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล 100.00
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	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่	และคัณ์ะกรรมีการบริหาร	ได้ให้คัวามีสุำาคััญตุ่อระบบการคัวบคุัมีภายในอย่างตุ่อเน่�อง	โดยมุ่ีงเน้นให้บริษััที่	
ม่ีระบบการคัวบคัมุีภายในท่ี่�เพ่ยงพอและเหมีาะสุมีกบัการดำาเนินธุีรกิจขึ้องบริษััที่	เพ่�อปีระสิุที่ธิีภาพสุ้งสุุดในการบริหารงาน	ตุลอดจน
การด้แลที่รัพย์สิุน	 การลดคัวามีผิดพลาดและคัวามีเสุ่ยหายท่ี่�อาจเกิดข่ึ้�นกับบริษััที่	 การจัดการด้านการเงิน	 การบริหารคัวามีเสุ่�ยง	 
การจัดการ	และการรักษัาคัวามีปีลอดภัยขึ้องข้ึ้อม้ีล	และระบบเที่คัโนโลย่สุารสุนเที่ศ	และการกำากับด้แลการปีฏิบัติุงาน	การปีฏิบัติุ
ตุามีกฎระเบ่ยบ	และข้ึ้อบังคัับตุ่าง	ๆ	ขึ้องหน่วยงานตุ่าง	ๆ	เพ่�อให้เกิดคัวามีมัี�นใจได้อย่างสุมีเหตุุสุมีผลว่าการดำาเนินธุีรกิจขึ้องบริษััที่	
จะสุามีารถืบรรลุวัตุถุืปีระสุงค์ั	สุามีารถืสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มีสุ้งสุุดได้ในระยะยาว	โดยสุรุปีการปีระเมิีนระบบคัวบคุัมีภายในได้	ดังน่�

การควิบัคุมิ
ภูายใน์ 

1. สภิาพแวดิ์ลิ้�อมการค์วบค์้ม 
1.1	 บริษััที่ม่ีการกำาหนดเปี้าหมีายการดำาเนินธุีรกิจท่ี่�ผ่านการ

พิจารณ์าโดยคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ท่ี่�ชั้ดเจน	 และวัดผล 
ได้อย่างเป็ีนร้ปีธีรรมี	 เพ่�อใช้้เป็ีนแนวที่างในการปีฏิบัติุงาน 
ขึ้องพนักงาน	

1.2	 บริษััที่ได้จัดโคัรงสุร้างขึ้ององค์ักรและสุายงานบังคัับบัญช้า
ท่ี่�ชั้ดเจนและเหมีาะสุมี	 ม่ีการมีอบอำานาจหน้าท่ี่�และคัวามี
รับผิดช้อบเป็ีนลายลักษัณ์์อักษัร	 พนักงานทุี่กคันที่ราบถ่ืง
บที่บาที่	 อำานาจ	 หน้าท่ี่�	 และคัวามีรับผิดช้อบ	 รวมีทัี่�ง
ตุระหนักถ่ืงหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบขึ้องตุน

1.3	 บริษััที่ได้ม่ีการกำาหนดนโยบายการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุและ
คัอรัปีชั้�น	 รวมีถ่ืงม่ีนโยบายการแจ้งเบาะแสุการกระที่ำาผิด
หร่อข้ึ้อร้องเร่ยน	 (Whistle	 Blowing)	 เพ่�อให้กรรมีการ	 
ผ้้บริหาร	 และพนักงาน	 ดำาเนินธุีรกิจอย่างโปีร่งใสุ	 ถ้ืกตุ้อง	
ยุติุธีรรมี	 และสุามีารถืตุรวจสุอบได้	 โดยสุอดคัล้องกับ 
การกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่และจรรยาบรรณ์ที่างธีุรกิจขึ้อง
บริษััที่

1.4	 บริษััที่ได้ให้คัวามีสุำาคััญตุ่อคัวามีซ่ิ�อสัุตุย์และจริยธีรรมี 
ในการดำาเนินธุีรกิจ	 โดยกำาหนดเป็ีนนโยบายและระเบ่ยบ
ปีฏิบัติุอย่างเป็ีนลายลักษัณ์์อักษัร	 โดยแยกจริยธีรรมีใน
แตุ่ละหมีวดหม่้ี	ดังน่�
1.4.1	จริยธีรรมีที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่
1.4.2	จรรยาบรรณ์ขึ้องผ้้บริหาร
1.4.3	จรรยาบรรณ์ขึ้องพนักงาน
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2. การประเม้นค์วามเสี�ยง
	 ฝ่่ายบริหารม่ีการปีระเมีินคัวามีเสุ่�ยง	 ซ่ิ�งเป็ีนเคัร่�องม่ีอ 
สุำาคััญท่ี่�ที่ำาให้เกิดคัวามีมัี�นใจว่า	คัวามีเสุ่�ยงทัี่�งหมีดท่ี่�ม่ีผลกระที่บ 
สุำาคััญ	 ทัี่�งจากภายในและภายนอกตุ่อการบรรลุวัตุถุืปีระสุงค์ั 
ขึ้ององคั์กร	 จะได้รับการพิจารณ์าและจัดการให้หมีดไปีหร่อ 
ลดน้อยลง	 ซ่ิ�งจะที่ำาให้ผลการดำาเนินงานม่ีปีระสิุที่ธิีภาพและ
ปีระสิุที่ธิีผลตุามีเปี้าหมีายท่ี่�กำาหนดไว้	 รวมีถ่ืงม่ีการตุิดตุามีผล 
ให้ม่ีการปีฏิบัติุอย่างตุ่อเน่�อง

3. ก้จ็กรรมการค์วบค์้ม 
	 บริษััที่ม่ีกิจกรรมีคัวบคุัมีท่ี่� เหมีาะสุมีเพ่ยงพอและม่ี
ปีระสิุที่ธิีผล	โดยกำาหนดให้ม่ีนโยบาย	อำานาจอนุมัีติุ	 (Level	of	
Authorization)	 และระเบ่ยบปีฏิบัติุเป็ีนลายลักษัณ์์อักษัรระบุ
การดำาเนินงาน	 ม่ีการสุอบที่านรายงานที่างการเงินและรายงาน
ผลการดำาเนินงานท่ี่�มิีใช่้ที่างการเงิน	 โดยฝ่่ายบริหารและคัณ์ะ
กรรมีการตุรวจสุอบ	 ม่ีการแบ่งแยกหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบเพ่�อ
ตุรวจสุอบซ่ิ�งกันและกัน	 การกำาหนดขึ้อบเขึ้ตุอำานาจหน้าท่ี่�และ
วงเงินอำานาจอนุมัีติุในแตุ่ละระดับไว้เป็ีนลายลักษัณ์์อักษัร	 
ม่ีการจัดที่ำาเอกสุารหลักฐานท่ี่�เอ่�ออำานวยให้ม่ีการแบ่งสุ่วนและ
บุคัคัลผ้้รับผิดช้อบ	 เพ่�อให้มัี�นใจว่าระบบการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	
ระบบคัวบคุัมีภายใน	 และกระบวนการกำากับด้แลกิจการขึ้อง
บริษััที่	 ได้จัดให้ม่ีข่ึ้�นอย่างเพ่ยงพอ	 ม่ีปีระสิุที่ธิีภาพตุรงตุามี
วัตุถุืปีระสุงค์ัขึ้องบริษััที่ท่ี่�วางไว้

4. สารสนเท่ศ์แลิ้ะการสื�อสาร
	 บริษััที่ม่ีการพัฒนาระบบสุารสุนเที่ศและระบบข้ึ้อม้ีลอย่าง
ตุ่อเน่�อง	 ม่ีการจัดที่ำาข้ึ้อม้ีลท่ี่�สุำาคััญตุ่าง	ๆ	อย่างเพ่ยงพอท่ี่�จะใช้้ 
ในการตัุดสิุนใจ	 ในการพิจารณ์ารายงานการปีระชุ้มีขึ้องคัณ์ะ
กรรมีการม่ีการบันท่ี่กสุรุปีคัวามีเห็นขึ้องกรรมีการ	 ม่ีการจัดเก็บ
เอกสุารเปี็นหมีวดหม่้ี	 การบันท่ี่กบัญช่้ได้ปีฏิบัติุตุามีนโยบาย 
บัญช่้ตุามีหลักการบัญช่้ท่ี่�รับรองทัี่�วไปีและเหมีาะสุมีกับลักษัณ์ะ 
ธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 นอกจากน่�บริษััที่ม่ีระบบข้ึ้อม้ีลสุารสุนเที่ศท่ี่� 

เก่�ยวเน่�องกับการปีฏิบัติุงาน	 การรายงานที่างการเงินและการ
ดำาเนินงาน	 การปีฏิบัติุตุามีนโยบายและระเบ่ยบปีฏิบัติุตุ่าง	 ๆ	 
ท่ี่�ใช้้ในการคัวบคุัมีและดำาเนินกิจกรรมีขึ้ององค์ักร	 เพ่�อให้มัี�นใจ
ว่าสุารสุนเที่ศและการสุ่�อสุารทัี่�งภายในและภายนอกองค์ักร	
สุามีารถืที่ำาให้องค์ักรบรรลุวัตุถุืปีระสุงค์ัและเป้ีาหมีาย

5. การต์้ดิ์ต์ามแลิ้ะประเม้นผู้ลิ้ 
	 บริษััที่ม่ีระบบการติุดตุามีผลการดำาเนินงานโดยคัณ์ะ
กรรมีการบริษััที่	 ได้เปีร่ยบเท่ี่ยบผลการดำาเนินงานว่าเป็ีนไปีตุามี
เป้ีาหมีายท่ี่�กำาหนดอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 โดยคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ได้
มีอบหมีายให้คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบที่ำาหน้าท่ี่�สุอบที่านการ
ปีระเมิีนระบบการคัวบคุัมีภายใน	เพ่�อให้ระบบการคัวบคุัมีภายใน
ม่ีคัวามีเพ่ยงพอ	เหมีาะสุมีกับการดำาเนินธุีรกิจและม่ีปีระสิุที่ธิีผล
ในการดำาเนินงาน	 และรายงานให้คัณ์ะกรรมีการบริษััที่และ 
ผ้้ถื่อหุ้นที่ราบโดยคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 ได้ปีฏิบัตุิหน้าท่ี่� 
และแสุดงคัวามีเห็นอยา่งเป็ีนอิสุระภายใตุ้ขึ้อบเขึ้ตุ	อำานาจหน้าท่ี่�
ท่ี่�ได้รับมีอบหมีายจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ในการช้่วยกำากับ 
ด้แลให้การดำาเนินงานขึ้องบริษััที่	 ปีราศจากคัวามีขัึ้ดแย้งที่าง 
ผลปีระโยช้น์	ม่ีบที่บาที่หน้าท่ี่�ในการสุอบที่านงบการเงิน	การสุอบ
ที่านรายการระหว่างกัน	 การสุอบที่านการบริหารคัวามีเสุ่�ยง 
การสุอบที่านการปีฏิบัติุตุามีกฎหมีาย	 การสุอบที่านและกำากับ
ด้แลการตุรวจสุอบภายใน	 และการพิจารณ์าคััดเล่อกและ 
เสุนอแตุ่งตัุ�งผ้้สุอบบัญช่้ปีระจำาปีี
	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ม่ีคัวามีเห็นว่า	ในสุภาพปัีจจุบันบริษััที่
ม่ีระบบการคัวบคัุมีภายในท่ี่�เพ่ยงพอและสุอดคัล้องกับแบบ
ปีระเมีินการคัวบคัุมีภายในขึ้องสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับ
หลักที่รัพยแ์ละตุลาดหลักที่รัพย	์บริษััที่ม่ีระบบการคัวบคุัมีภายใน
สุำาหรับเร่�องการที่ำาธุีรกรรมีกับผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่	 กรรมีการ	 
ผ้้บริหาร	หร่อผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับบุคัคัลดังกล่าว	อย่างเพ่ยงพอแล้ว	
รวมีทัี่�งม่ีระบบการติุดตุามีคัวบคุัมีด้แลการดำาเนินงานท่ี่�จะ
สุามีารถืป้ีองกันที่รัพย์สิุนขึ้องบริษััที่อันเกิดจากการท่ี่�ผ้้บริหาร 
นำาไปีใช้้โดยมิีช้อบหร่อโดยไม่ีม่ีอำานาจ	
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การกำากับัด้้แลู
การใชั�ข้�อมิ้ลูภูายใน์ 

	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ได้ตุระหนักถ่ืงคัวามีสุำาคััญขึ้องการ
ป้ีองกันข้ึ้อม้ีลภายในขึ้องบริษััที่ไปีใช้้เพ่�อปีระโยช้น์สุ่วนตุน 
เป็ีนอย่างยิ�ง	 จ่งม่ีการกำาหนดนโยบายให้ม่ีการเก็บรักษัาข้ึ้อม้ีล 
ซ่ิ�งยังมิีได้เปิีดเผยตุ่อสุาธีารณ์ช้นไว้เป็ีนคัวามีลับ	 โดยกำาหนดให้ 
รับร้้เฉพาะผ้้ม่ีสุ่วนเก่�ยวข้ึ้องเท่ี่านั�น
	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ได้แจ้งให้กรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 และผ้้สุอบบัญช่้	
ที่ราบถ่ืงภาระหน้าท่ี่�ในการรายงานการถ่ือหลักที่รัพย์ในบริษััที่
ขึ้องตุน	 รวมีถ่ืงบุคัคัลท่ี่�ม่ีคัวามีสัุมีพันธ์ีกับตุนเองดังตุ่อไปีน่�	 
(1)	 ค่้ัสุมีรสุหร่อผ้้ท่ี่�อย้่กินฉันท์ี่สุาม่ีภรรยา	 (2)	 บุตุรท่ี่�ยังไม่ีบรรลุ
นิติุภาวะ	(3)	นิติุบุคัคัลซ่ิ�งตุนเอง	บุคัคัลตุามี	(1)	และ	(2)	ถ่ือหุ้น
รวมีกันเกินร้อยละ	 30	 ขึ้องจำานวนสิุที่ธิีออกเสุ่ยงทัี่�งหมีด 
ขึ้องนิติุบุคัคัลดังกล่าว	 ตุลอดจนรายงานการเปีล่�ยนแปีลงการ 
ถ่ือหลักที่รัพย์	 ตุ่อสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการ	 ก.ล.ตุ.	 ตุามีมีาตุรา	
59	 และบที่ลงโที่ษัตุามีมีาตุรา	 275	 แห่งพระราช้บัญญัติุ 
หลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 พ.ศ.	 2535	 อ่กทัี่�ง	 บริษััที่ได้ 
ห้ามีมิีให้กรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 ผ้้สุอบบัญช่้	 รวมีถ่ืงค่้ับุคัคัลท่ี่�ม่ี 
คัวามีสุัมีพันธ์ีกับตุนเอง	 ที่ำาการซ่ิ�อ	 ขึ้าย	 โอน	 หร่อรับโอน 
หลักที่รัพย์ขึ้องบริษััที่	 โดยใช้้ข้ึ้อม้ีลภายในซ่ิ�งยังมิีได้เปิีดเผย 
ตุ่อสุาธีารณ์ช้น	 รวมีทัี่�งเพ่�อการซ่ิ�อขึ้ายหลักที่รัพย์โดยเฉพาะ 
ในช้่วง	 1	 เด่อนก่อนท่ี่�งบการเงินเผยแพร่ตุ่อสุาธีารณ์ช้น	 และ 
กำาหนดใหค้ัณ์ะกรรมีการและผ้บ้ริหารระดับสุ้งแจ้งตุ่อเลขึ้านุการ
บริษััที่	(ผ้้ท่ี่�คัณ์ะกรรมีการมีอบหมีาย)	ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน	
ก่อนจะซ่ิ�อจะขึ้ายหลักที่รัพย์ขึ้องบริษััที่	สุำาหรับกรณ่์ท่ี่�กรรมีการ	
ผ้้บริหาร	 และผ้้สุอบบัญช่้	 รวมีถ่ืงบุคัคัลท่ี่�ม่ีคัวามีสัุมีพันธ์ี 
กับตุนเองที่ำาการซ่ิ�อ	ขึ้าย	โอน	หร่อรับโอนหลักที่รัพย์ขึ้องบริษััที่
ท่ี่�ไม่ีเข้ึ้าข่ึ้ายกรณ่์ข้ึ้างตุ้น	 ให้รายงานตุ่อสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการ	
ก.ล.ตุ.	และตุลาดหลักที่รัพย์ทุี่กคัรั�งท่ี่�ที่ำาการซ่ิ�อ	ขึ้าย	โอน	หร่อ 
รับโอนหลักที่รัพย์ดังกล่าวภายใน	 3	 วันที่ำาการ	 นับแตุ่วันท่ี่� 
เกิดรายการข่ึ้�น	 โดยม่ีการรายงานการถ่ือหลักที่รัพย์ขึ้อง 
คัณ์ะกรรมีการและผ้้บริหารในท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 
ในแตุ่ละไตุรมีาสุ	 เพ่�อให้ที่ราบคัวามีเคัล่�อนไหวในการถ่ือหุ้น
บริษััที่ขึ้องคัณ์ะกรรมีการและคัณ์ะกรรมีการบริหาร

	 สุำาหรับในสุ่วนขึ้องพนักงาน	 บริษััที่ได้กำาหนดเร่�องน่�ไว้ 
เป็ีนหัวข้ึ้อหน่�งขึ้องจรรยาบรรณ์ท่ี่�พนักงานพ่งย่ดถ่ือปีฏิบัติุ 
โดยมิีให้พนักงานแสุวงหาผลปีระโยช้น์ให้ตุนเองและผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 
จากตุำาแหน่งหน้าท่ี่�การงานและขึ้อ้ม้ีลอันเป็ีนคัวามีลบัขึ้องบรษัิัที่	
 ทัี่�งน่�	หากพบว่า	บุคัคัลข้ึ้างตุ้นได้นำาข้ึ้อม้ีลภายในขึ้องบริษััที่
ไปีใช้้เพ่�อปีระโยช้น์สุ่วนตุน	บริษััที่ถ่ือว่าบุคัคัลดังกล่าวม่ีคัวามีผิด 
ที่างวินัยอยา่งร้ายแรงและจะถ้ืกลงโที่ษัตุามีข้ึ้อบังคัับพนักงานขึ้อง
บริษััที่ตุ่อไปี

การแต่ำงตัำ�งและพิจารณ์าค่์าตำอิบแทนขอิงผู้้้สอิบบัญ่ชี่
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบพิจารณ์าคุัณ์สุมีบัติุและการ 
ปีฏิบัติุงานขึ้องผ้้สุอบบัญช่้	 และเสุนอตุ่อคัณ์ะกรรมีการในการ 
แตุ่งตัุ�งผ้้สุอบบัญช่้ขึ้องบริษััที่ในแตุ่ละปีี	 รวมีถ่ืงค่ัาตุอบแที่นขึ้อง 
ผ้้สุอบบัญช่้	 โดยผ้้สุอบบัญช่้ท่ี่�ได้รับการเสุนอแตุ่งตัุ�งเป็ีนผ้้สุอบ
บัญช่้ท่ี่�ได้รับคัวามีเห็นช้อบจากสุำานักงาน	 ก.ล.ตุ.	 เพ่�อเสุนอ 
ขึ้ออนุมัีติุจากท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้น	

ในรอิบปี 2563 ค่์าตำอิบแทนขอิงผู้้้สอิบบัญ่ชี่ ประกอิบด้ำวย้
1. ค่์าตำอิบแทนจากการสอิบบัญ่ชี่ (Audit Fees)
	 ในปีี	 2563	 บริษััที่จ่ายค่ัาตุอบแที่นการสุอบบัญช่้ให้แก่	
บริษััที่	สุำานักงาน	อ่วาย	จำากัด	จำานวน	1.00	ล้านบาที่	(ไม่ีรวมี 
ค่ัาธีรรมีเน่ยมีวิช้าช่้พ	และค่ัาใช้้จ่ายอ่�น	ๆ	ตุามีท่ี่�เกิดข่ึ้�นจริง)	
	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่	 สุำานักงาน	 อ่วาย	 จำากัด	 และผ้้สุอบบัญช่้ท่ี่� 
เสุนอแตุ่งตัุ�งเป็ีนผ้้สุอบบัญช่้ขึ้องบริษััที่และบริษััที่ย่อย	 ไม่ีม่ี 
คัวามีสัุมีพันธ์ีหร่อสุ่วนได้เสุ่ยกับบริษััที่/บริษััที่ย่อย/ผ้้บริหาร/ 
ผ้้ถ่ือหุ้นรายใหญ่	หร่อผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับบุคัคัลดังกล่าว	ในลักษัณ์ะ
ท่ี่�จะม่ีผลกระที่บตุ่อการปีฏิบัติุหน้าท่ี่�อย่างเป็ีนอิสุระ
2. ค่์าบริการอ่ิ�น (Non-Audit Fees)
	 บริษััที่ม่ีการจ่ายค่ัาธีรรมีเน่ยมีวิช้าช่้พและค่ัาบริการอ่�น	 ๆ	
เป็ีนเงิน	 0.24	 ล้านบาที่	 ได้แก่	 ค่ัาสุอบที่านรายงานปีระจำาปีี	 
และค่ัาบริการตุรวจสุอบผลการดำาเนินงานเพ่�อใช้้สิุที่ธิียกเว้น 
ภาษ่ัเงินได้นิติุบุคัคัลตุามีข้ึ้อกำาหนดในบัตุรสุ่งเสุริมีการลงทุี่น 
ในปีี	2563
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สรุป็รายชัื�อกรรมิการแลูะ
ผู้้�มิีอำาน์าจควิบัคุมิบัริษัทั ป็ี 2563
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1. นายบรรยงค์ั	ลิ�มีปีระย้รวงศ์ x,	/

2. นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ /,	c x x / / / / /,	c x / / / /

3. นายปีระย้ร	รัตุนไช้ยานนท์ี่	 / / / / / / / / / / /

4. นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้	 /,	// / / /

5. นายเดนนิสุ	โคัลิน	มีาร์ติุน /

6. นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ� / /

7. นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน	 / /

8. นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์ / / / / / / x

9. ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์ / / / / c

10. นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล	 /,	// / /

11. นางสุาวกัลยพัลญ์	บ้รณ์ารมีย์	/,	// / / /

12. นางสุาวอินทิี่รา	อินทุี่รัตุนา // / /

หมาย้เหตุำ	 x	=	ปีระธีานกรรมีการ	 C	=	ปีระธีานกรรมีการบริหาร	 /	=	กรรมีการ	 //	=	กรรมีการบริหาร	
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ควิามิรับัผู้ิด้ชัอบั
ตั่อสังคมิ

นโยบายดิ์�านค์วามรับผู้้ดิ์ชอบต์่อสังค์ม
	 บริษััที่ตุระหนกัด่ว่า	องคัก์รท่ี่�จะเตุบิโตุอยา่งยั�งยน่ได้นั�น	ตุ้องม่ีคัวามีรบัผิดช้อบตุอ่สัุงคัมี	ดงันั�น	บริษััที่	จ่งไดก้ำาหนดแนวนโยบาย
คัวามีรับผิดช้อบตุ่อสัุงคัมี	ดังน่�
1.	 ม่ีคัวามีแน่วแน่ในการปีฏิบัติุตุ่อแรงงานอย่างเป็ีนธีรรมี		เพ่�อสุร้างคุัณ์ภาพช่้วิตุท่ี่�ด่ให้กับพนักงาน
2.	 ลดการใช้้ที่รัพยากรอย่างสิุ�นเปีล่อง
3.	 ผลิตุบริการด้านข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีคุัณ์ภาพเพ่�อตุอบสุนองคัวามีตุ้องการขึ้องล้กค้ัาและสุร้างคัวามีพ่งพอใจสุ้งสุุด
4.	 ดำาเนินธุีรกิจอย่างม่ีคุัณ์ธีรรมี	และซ่ิ�อสัุตุย์สุุจริตุ
5.	 สุนับสุนุนให้ม่ีการดำาเนินกิจกรรมีเพ่�อสุาธีารณ์ปีระโยช้น์	สัุงคัมี	และสิุ�งแวดล้อมี	
	 บริษััที่ม่ีการสุ่�อสุารนโยบายด้านคัวามีรับผิดช้อบตุ่อสัุงคัมีและการพัฒนาอย่างยั�งย่นให้พนักงานอย่างตุ่อเน่�อง	 ผ่านเคัร่�องม่ีอ 
การสุ่�อสุารภายในองค์ักรช่้องที่างตุ่าง	ๆ 	เช่้น	การปีฐมีนิเที่ศพนักงานใหม่ี	การใช้้จดหมีายข่ึ้าว	บอร์ดปีระช้าสัุมีพันธ์ี	การแจ้งผ่านอ่เมีล์	
Intranet	web	หร่อการช่้�แจงในท่ี่�ปีระชุ้มี	 เป็ีนตุ้น	 เพ่�อสุร้างคัวามีตุระหนักร้้และคัวามีเข้ึ้าใจในหน้าท่ี่�ขึ้องตุนเองในการรับผิดช้อบ 
ตุ่อสัุงคัมีและสุ่วนรวมี

ผู้้้มีส่วนได้ำส่วนเสีย้ 
	 การดำาเนินงานกับผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย		

ผู้้้มีส่วนได้ำส่วนเสีย้ ค์วามค์าดำหวัง การตำอิบสนอิง แนวทาง

1.	 พนักงาน • คุัณ์ภาพช่้วิตุท่ี่�ด่ขึ้องพนักงาน
• การสุ่�อสุารข้ึ้อม้ีลข่ึ้าวสุารท่ี่� 

ทัี่�วถ่ืงทุี่กคันในบริษััที่
• สุ่งเสุริมีศักยภาพขึ้องพนักงาน

• พัฒนาบุคัลากร
• ปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายแรงงาน

และข้ึ้อกำาหนดสิุที่ธิีมีนุษัยช้น
• สุภาพแวดล้อมีท่ี่�ด่ในการที่ำางาน
• สุวัสุดิการท่ี่�เหมีาะสุมีและ 

เป็ีนธีรรมี

• การสุ่�อสุารภายในองค์ักร	 
เช่้น	จดหมีายข่ึ้าว	บอร์ด 
ปีระช้าสัุมีพันธ์ี	เว็บบอร์ด 
ผ่าน	intranet	web	สุ่�อ	social	
media	ขึ้ององค์ักร

• การฝึ่กอบรมีหลักสุ้ตุรภายใน 
และภายนอกองค์ักร

• การจัดกิจกรรมีสัุงสุรรค์ัในโอกาสุ
ตุ่าง	ๆ 	

• การจัดกิจกรรมีเพ่�อช่้วยเหล่อ
สัุงคัมีและพัฒนาชุ้มีช้น

• กองทุี่นสุำารองเล่�ยงช่้พ

2.	 ล้กค้ัา • บริการข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีคุัณ์ภาพ
• ตุอบสุนองคัวามีตุ้องการ
• สุร้างคัวามีพ่งพอใจ

• พัฒนาบริการท่ี่�ตุรงกับคัวามี
ตุ้องการขึ้องล้กค้ัาแตุ่ละกลุ่มี

• การรักษัาคัวามีปีลอดภัยขึ้อง
ข้ึ้อม้ีล

• การตุอบสุนองล้กค้ัาอย่างทัี่นท่ี่
เม่ี�อเกิดข้ึ้อร้องเร่ยน

• นโยบายคุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีล 
สุ่วนบุคัคัล

• ม่ีช่้องที่างสุำาหรับล้กค้ัาร้องเร่ยน
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ผู้้้มีส่วนได้ำส่วนเสีย้ ค์วามค์าดำหวัง การตำอิบสนอิง แนวทาง

3.	 ค่้ัค้ัา,	ค่้ัแข่ึ้ง • ตุ่อตุ้านการทุี่จริตุ • ดำาเนินธุีรกิจภายใตุ้กรอบท่ี่�
กฎหมีายกำาหนดอย่างเคัร่งคัรัด

• เล่อกค่้ัค้ัาท่ี่�ม่ีการดำาเนินธุีรกิจ
ด้วยคัวามีโปีร่งใสุ

• นโยบายการจัดซ่ิ�อจัดจ้าง
• ไม่ีรับสิุนบนทุี่กช้นิด
• ปีฏิบัติุตุามีเง่�อนไขึ้ตุามีสัุญญากับ

ค่้ัค้ัาอย่างเคัร่งคัรัด

4.	 ผ้้ถ่ือหุ้น • สุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มีให้ผ้้ถ่ือหุ้น
• ม่ีผลปีระกอบการที่่�ด่	 

ธุีรกิจเติุบโตุอย่างตุ่อเน่�อง
• ที่ราบถ่ืงแนวโน้มีธุีรกิจและ

การลงทุี่นตุ่าง	ๆ 	

• เปิีดเผยข้ึ้อม้ีลด้วยคัวามีโปีร่งใสุ
และคัรบถ้ืวน

• การปีระชุ้มีปีระจำาปีีผ้้ถ่ือหุ้น
• การจ่ายเงินปัีนผล
• การเผยแพร่ข้ึ้อม้ีลอย่างคัรบถ้ืวน

บนเว็บไซิต์ุบริษััที่	รวมีทัี่�งเอกสุาร
เผยแพร่ตุ่าง	ๆ

5.	 ชุ้มีช้น	 • เป็ีนมิีตุรกับชุ้มีช้นและม่ีสุ่วน
ในการสุร้างคัวามียั�งยน่

• สุนับสุนุนกิจกรรมีในชุ้มีช้น
• สุร้างคัวามีเป็ีนอย้่และช่้วิตุ 

ท่ี่�ด่ข่ึ้�นขึ้องคันในชุ้มีช้น
• ให้คัวามีสุำาคััญกับการศ่กษัา	

พัฒนาเยาวช้น

• ม่ีช่้องที่างร้องเร่ยน	
• ม่ีสุ่วนช่้วยสุร้างงานและรายได้ 

ให้กับคันในชุ้มีช้น	
• ให้คัวามีร่วมีม่ีอกับภาคัรัฐ
• ที่ำากิจกรรมีร่วมีกับองค์ักรเพ่�อ

สัุงคัมีตุ่าง	ๆ 	ในพัฒนาการศ่กษัา
และชุ้มีช้น	

รายงานค์วามรับผู้้ดิ์ชอบต์่อสังค์ม
	 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	 ออนไลน์	 จำากัด	 (มีหาช้น)	 หร่อ	 BOL	 ม่ี 
คัวามีเช่้�ยวช้าญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้ึ้อม้ีล	 
และการบริหารจัดการคัวามีเสุ่�ยง	 ปีระกอบกับคัวามีร้้ด้าน
เที่คัโนโลย่สุารสุนเที่ศ	 ที่ำาให้บริษััที่เป็ีนผ้้นำาด้านการให้ 
บริการข้ึ้อม้ีลที่างธุีรกิจคัรบวงจร	ตัุ�งแตุ่บริการข้ึ้อม้ีลพ่�นฐาน	และ
ผลการดำาเนินงานขึ้องแตุ่ละบริษััที่	 รวมีถ่ืงบริการด้านข่ึ้าวสุาร	
การวิเคัราะห์และตุรวจสุอบข้ึ้อม้ีลเพ่�อใช้้เป็ีนเคัร่�องม่ีอตัุดสิุนใจ
ที่างธุีรกิจท่ี่�ม่ีคัวามีน่าเช่้�อถ่ือ	 โดยม่ีเป้ีาหมีายและคัวามีมุ่ีงมัี�น 
ในการให้บริการข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีคุัณ์ภาพ	 ม่ีคัวามีเท่ี่�ยงตุรง	 และน่าเช่้�อถ่ือ	 
ผ่านระบบคัอมีพิวเตุอร์และเที่คัโนโลย่ท่ี่�ม่ีทัี่�งคัวามีทัี่นสุมัีย	 
และม่ีการรักษัาคัวามีปีลอดภัยขึ้องข้ึ้อม้ีลท่ี่�ม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	ที่ำาให้
ได้รับคัวามีเช่้�อถ่ือและไว้วางใจจากกลุ่มีล้กค้ัาปีระเภที่องคั์กร	
กลุ่มีธีนาคัาร	 และสุถืาบันการเงินชั้�นนำาตุ่าง	ๆ 	 อย่างตุ่อเน่�อง	
อย่างไรก็ตุามี	นอกเหน่อจากการดำาเนินธุีรกิจเพ่�อขัึ้บเคัล่�อนที่าง
เศรษัฐกิจแล้ว	บริษััที่ยงัยด่มัี�นในนโยบายการดำาเนินธุีรกิจภายใตุ้
การกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	 ย่ดมัี�นในหลักจริยธีรรมีคัวบค่้ักับ 
การม่ีจิตุสุำาน่กด้านคัวามีรับผิดช้อบตุ่อสัุงคัมีอย่างแท้ี่จริง 
โดยคัำาน่งถ่ืงผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ยทุี่กภาคัสุ่วนทัี่�งภายในและ
ภายนอกองค์ักร	 ทัี่�งยังม่ีสุ่วนในการสุร้างสุรรค์ัและสุร้างคุัณ์
ปีระโยช้น์ให้กับสัุงคัมีไที่ยทัี่�งที่างตุรงและที่างออ้มี	เพ่�อนำาไปีสุ่้การ
พัฒนาอย่างยั�งยน่

	 จากกรอบนโยบายคัวามีรับผิดช้อบตุ่อสัุงคัมี	 บริษััที่ได้
กำาหนดแนวที่างการดำาเนินกิจกรรมี	โดยสุามีารถืสุรุปีสุาระสุำาคััญ
ได้ดังน่�
1. ค์วามรับผิู้ดำช่อิบต่ำอิผู้้้บริโภิค์
 ตำรวจสอิบด้ำแลคุ์ณ์ภิาพขอิงข้อิม้ลและการบริการ 
เน่�องจากธีรุกิจหลักขึ้องบรษัิัที่	ค่ัอ	การใหบ้ริการขึ้อ้ม้ีลที่างธีรุกิจ	
โดยจะมี่การให้บริการผ่านคัอมีพิวเตุอร์และระบบอินเที่อร์เน็ตุ
เป็ีนช่้องที่างหลัก	 ดังนั�น	 บริษััที่จ่งตุ้องคัวบคุัมีด้แลคุัณ์ภาพ 
ข้ึ้อม้ีลและการบริการอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 โดยม่ีการใช้้เคัร่�องม่ีอและ
เที่คัโนโลย่การวิเคัราะห์ที่างธุีรกิจท่ี่�หลากหลาย	 เพ่�อสุร้างคัวามี
พ่งพอใจสุ้งสุุดให้กับล้กค้ัา
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน: 
1.	 การใช้้เที่คัโนโลยท่่ี่�ทัี่นสุมัียในการบริหารจัดการข้ึ้อม้ีล	
2.	 ม่ีการคัวบคุัมีกระบวนการรักษัาคัวามีปีลอดภัยขึ้องข้ึ้อม้ีล 
	 อย่างรัดกุมี
 แนวทางและกิจกรรมด้ำานการตำรวจสอิบคุ์ณ์ภิาพขอิง
ข้อิม้ลและการบริการ
1.	 สุร้างหน้าเว็บไซิต์ุให้ใช้้งานง่าย	 ใช้้สุ่สุบายตุา	 เพ่�อถืนอมี 

สุายตุาผ้้ใช้้บริการ	
2.	 ม่ีการจัดหมีวดหม่้ีข้ึ้อม้ีลตุ่าง	ๆ 	 เพ่�ออำานวยคัวามีสุะดวกให้

ล้กค้ัาสุามีารถืค้ันหาและใช้้งานได้ง่าย	
3.	 ปีรับปีรุงและตุรวจสุอบข้ึ้อม้ีลให้ม่ีคัวามีทัี่นสุมัีย	 ถ้ืกตุ้อง	

และคัรบถ้ืวนอย้เ่สุมีอ
4.	 ม่ีการวิจัยและพัฒนาเพ่�อสุร้างนวัตุกรรมีขึ้องการบริการ

อย่างตุ่อเน่�อง
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5.	 ม่ีการจัดอบรมีคัวามีร้้เบ่�องตุ้นเก่�ยวกับการใช้้งานให้แก่ล้กค้ัา 
ก่อนจะเริ�มีตุ้นใช้้บริการ

6.	 บริษััที่ใช้้ระบบรักษัาคัวามีปีลอดภัยท่ี่�ได้มีาตุรฐานในระดับ
สุากล	รวมีถ่ืงม่ีการพฒันาระบบคัอมีพวิเตุอรแ์ละเคัร่อข่ึ้าย
ท่ี่�ม่ีคัวามีปีลอดภัยด้านสุารสุนเที่ศ	 โดยในปีี	 2559	บริษััที่
ได้ผ่านการตุรวจปีระเมีินมีาตุรฐานด้านการบริหารคัวามี
มัี�นคังปีลอดภัยขึ้องสุารสุนเที่ศ	 (ISMS)	 ตุามีมีาตุรฐาน	 
ISO/IEC27001:2013	(Surveillance)	โดยบริษััที่ม่ีข้ึ้อตุกลง
รักษัาคัวามีลับ	 และไม่ีเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลท่ี่�สุอดคัล้องกันกับ
มีาตุรฐาน	 ISO/IEC27001:2013	 และในปีี	 2560	 บริษััที่ 
ได้ม่ีการขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตุในสุ่วนขึ้องการพัฒนาซิอฟต์ุแวร์	โดย
ม่ีการเพิ�มีการปีฏิบัติุตุามีข้ึ้อกำาหนดตุามีมีาตุรฐานจากเดิมี	
102	ข้ึ้อ	เป็ีน	114	ข้ึ้อ

 การด้ำแลและคุ้์มค์รอิงล้กค้์า  
	 การปีกปี้องด้แลขึ้้อม้ีลขึ้องล้กค้ัา	 และไมี่นำาข้ึ้อม้ีลขึ้อง 
ล้กค้ัาไปีใช้้เพ่�อปีระโยช้น์สุ่วนตัุวขึ้องบุคัคัลใดบุคัคัลหน่�ง	 เป็ีน 
สิุ�งท่ี่�บริษััที่ให้คัวามีสุำาคััญสุ้งสุุด	และยด่ถ่ือปีฏิบัติุตุามีกฎระเบ่ยบ	
จรรยาบรรณ์	 ข้ึ้อบังคัับ	 และข้ึ้อกฎหมีายตุ่าง	ๆ 	 อย่างเคัร่งคัรัด 
มีาโดยตุลอด	 เน่�องจากบริษััที่ได้ตุระหนักถ่ืงการเคัารพสิุที่ธิี 
สุ่วนบุคัคัล	เพ่�อรักษัาคัวามีไว้วางใจขึ้องล้กค้ัาท่ี่�ม่ีตุ่อบริษััที่
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน: 
1.	 การรักษัาข้ึ้อม้ีลขึ้องล้กค้ัาให้เป็ีนคัวามีลับ	
2.	 ระบบรักษัาคัวามีปีลอดภัยขึ้องข้ึ้อม้ีลท่ี่�ได้มีาตุรฐาน
 แนวทางและกิจกรรมเกี�ย้วกับการด้ำแลและคุ้์มค์รอิงล้กค้์า
1.	 ม่ีบริการหลังการขึ้ายท่ี่�ด่	 โดยการให้คัำาปีร่กษัาและแก้ไขึ้

ปัีญหาให้กับล้กค้ัา	 รวมีทัี่�งม่ีระบบสุนับสุนุนให้คัวามี 
ช่้วยเหล่อในการแก้ปัีญหา

2.	 ม่ีนโยบายการคุ้ัมีคัรองข้ึ้อม้ีลสุ่วนบุคัคัลขึ้องผ้้ใช้้บริการ
3.	 ม่ีการจัดอบรมีพนักงานให้ม่ีคัวามีเข้ึ้าใจถ่ืงสิุที่ธิีคัวามีเปี็น

สุ่วนตัุวขึ้องล้กค้ัา	 และกำาหนดบที่ลงโที่ษัท่ี่�ชั้ดเจนหากม่ี
การกระที่ำาผิด	หร่อฝ่่าฝ้่นตุ่อกฎระเบ่ยบตุ่าง	ๆ 	

4.	 ม่ีการเก็บรักษัาข้ึ้อม้ีลคัวามีเปี็นสุ่วนตัุวขึ้องล้กค้ัาอย่าง
เคัร่งคัรัด	 โดยกรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 และพนักงานทุี่กระดับ	
จะไม่ีเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลใด	ๆ 	ขึ้องล้กค้ัา	หากมิีได้ม่ีการอนุญาตุ
จากล้กค้ัาก่อน	

5.	 ม่ีการจัดเก็บข้ึ้อม้ีลขึ้องล้กค้ัาอย่างเป็ีนระบบ	 ระเบ่ยบ	 
ม่ีคัวามีปีลอดภัย	 และไม่ีนำาข้ึ้อม้ีลไปีใช้้ในที่างท่ี่�มิีช้อบหร่อ 
ขัึ้ดตุ่อกฎหมีาย

	 นอกจากน่�	บริษััที่ยังได้รับรางวัลจากโคัรงการ “Bai Pho 
Business Awards by Sasin”	 ในปีี	 2551	 ซ่ิ�งเป็ีนรางวัล
เก่ยรติุยศสุำาหรับผ้้ปีระกอบการไที่ย	 เพ่�อยกย่องธุีรกิจท่ี่�ปีระสุบ
คัวามีสุำาเร็จและสุร้างคัวามีโดดเด่นที่างธุีรกิจได้อย่างน่าภาคัภ้มิีใจ 
ทัี่�งยังเป็ีนแบบอยา่งในการพัฒนาธุีรกิจ	SME	บนคัวามีโดดเด่นใน
มิีติุการสุร้างม้ีลค่ัาเพิ�มี	 (Value	 Creation)	 และมิีติุการให้ 
คัวามีสุำาคััญตุ่อล้กค้ัา (Customer	Focus)	ซ่ิ�งเป็ีนสิุ�งท่ี่�การันตุ่ว่า 
บริษััที่ใ ห้คัวามีสุำา คััญใน เร่� อ งขึ้องการ รับ ฟังและ เข้ึ้า ใจ 
คัวามีตุ้องการขึ้องล้กค้ัา	โดยบริษััที่ม่ีการพัฒนามีาอย่างตุ่อเน่�อง
2. การประกอิบกิจการด้ำวย้ค์วามเป็นธรรม
	 การไม่ีละเมิีดที่รัพย์สิุนที่างปัีญญา	
บริษััที่ดำาเนินธุีรกิจภายใตุ้กติุกาการแข่ึ้งขัึ้นท่ี่�สุุจริตุ	 เป็ีนธีรรมี	 
ไม่ีเอารัดเอาเปีร่ยบผ้้อ่�น	 ไม่ีขัึ้ดตุ่อกฎหมีายใด	ๆ 	 และไม่ีละเมิีด
ที่รัพย์สิุนที่างปัีญญา	 รวมีทัี่�งการหล่กเล่�ยงค่้ัค้ัาท่ี่�ล่วงละเมิีดสิุที่ธิี
มีนุษัยช้น	หร่อละเมิีดที่รัพย์สิุนที่างปัีญญา
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน:
1.	 ไม่ีนำาแนวคิัดหร่อผลงานขึ้องผ้้อ่�นมีาใช้้ปีระโยช้น์กับบริษััที่
2.	 ไม่ีนำาผลงานหร่อข้ึ้อม้ีลขึ้องผ้้อ่�นมีาดัดแปีลง	หร่อบิดเบ่อน
3.	 ย่ดมัี�นในจรรยาบรรณ์ที่างธีุรกิจ	 และกฎหมีายที่รัพย์สิุน 
	 ที่างปัีญญาอย่างเคัร่งคัรัด
 แนวทางและกิจกรรมเกี�ย้วกับการไม่ละเมิดำทรัพย์้สิน 
ทางปัญ่ญ่า
	 ในการดำาเนินการใด	ๆ 	 ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับที่รัพย์สิุนที่างปัีญญา	
ลิขึ้สิุที่ธิี�ตุ่าง	ๆ 	 ไม่ีว่าจะเป็ีนในปีระเที่ศหร่อตุ่างปีระเที่ศ	 บริษััที่ 
จะม่ีที่ำาสัุญญากับค่้ัค้ัา	โดยม่ีการระบุชั้ดเจนว่า	ข้ึ้อม้ีล	กระบวนการ
ผลิตุ	หร่อ	ลิขึ้สิุที่ธิี�ใด	ๆ 	ท่ี่�นำามีาใช้้	มิีได้ม่ีการละเมิีดตุ่อที่รัพย์สิุน
ที่างปัีญญาผ้้อ่�น	ไม่ีว่าจะเป็ีนที่รัพยสิ์ุนที่างปัีญญาในปีระเที่ศหร่อ
ตุ่างปีระเที่ศ	 โดยการสุร้างคัวามีตุระหนักในเร่�องดังกล่าว	 ผ่าน
ที่างสุายการบังคัับบัญช้า	 และการอบรมีตุ่าง	ๆ 	 เพ่�อให้พนักงาน
ได้ตุระหนักถ่ืงคัวามีสุำาคััญหากพนักงานกระที่ำาการใด	ๆ 	 ท่ี่�
เป็ีนการฝ่่าฝ้่นและละเมีิดสิุที่ธิีดังกล่าว	 ถ่ือว่าการกระที่ำานั�นเป็ีน
คัวามีผิดที่างวินัยอย่างร้ายแรง	 และจะดำาเนินการตุามีขัึ้�นตุอน 
ตุ่อไปี
3. การดำำาเนินธุรกิจอิย่้างมีธรรมาภิิบาล
	 บริษััที่ดำาเนินธุีรกิจด้วยคัวามีซ่ิ�อสัุตุยสุ์ุจริตุ	โปีรง่ใสุ	สุามีารถื
ตุรวจสุอบได้	 โดยม่ีการกำาหนดค่้ัม่ีอจริยธีรรมีธุีรกิจและจรรยา
บรรณ์ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ	 ผ้้บริหารและพนักงานไว้อย่างชั้ดเจน	
เพ่�อเป็ีนแนวที่างในการปีฏิบัติุขึ้องพนักงานทุี่กคันในองค์ักร
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน:
1.	 ดำาเนินธุีรกิจภายใตุ้กรอบท่ี่�กฎหมีายกำาหนดอย่างเคัร่งคัรัด
2.	 กำาหนดให้พนักงานปีฏิบัติุตุามีค่้ัม่ีอจริยธีรรมีธุีรกิจและ 
	 จรรยาบรรณ์
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 แนวทางและกิจกรรมเกี�ย้วกับการดำำาเนินธุรกิจอิย่้างมี 
ธรรมาภิิบาล
1.	 เล่อกค่้ัค้ัาท่ี่�ดำาเนินธุีรกิจด้วยคัวามีโปีร่งใสุ
2.	 ไม่ีรับสิุนบนหร่อผลปีระโยช้น์ในที่างมิีช้อบ	 และไม่ีเอารัด

เอาเปีร่ยบค่้ัค้ัา
3.	 กำาหนดให้พนักงานใหม่ีทุี่กคันได้รับการอบรมีเร่�องจริยธีรรมี

ตัุ�งแตุ่วันปีฐมีนิเที่ศ	 และม่ีการที่บที่วนคัวามีเข้ึ้าใจสุำาหรับ
พนักงานปัีจจุบัน	 โดยการจัดที่ำาแบบที่ดสุอบเก่�ยวกับ 
กฎเกณ์ฑิ์ในการปีฏิบัติุงาน	 ระเบ่ยบและขึ้้อปีฏิบัติุขึ้อง
พนักงาน	และนำาผลท่ี่�ได้มีาปีระเมิีนระดับคัวามีร้้คัวามีเข้ึ้าใจ
ขึ้องพนักงาน	 เพ่�อดำาเนินการสุ่�อสุารให้พนักงานม่ีคัวามี
เข้ึ้าใจและสุามีารถืปีฏิบัติุตุามีได้อย่างทัี่�วถ่ืง

4. การต่ำอิต้ำานการทุจริตำ
 ต่ำอิต้ำานการทุจริตำค์อิร์รัปชั่นทุกร้ปแบบ
	 บริษััที่และบริษััที่ย่อย	 ม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นและสุ่งเสุริมีให้คัณ์ะ
กรรมีการ	ผ้บ้ริหาร	และพนกังานทุี่กคัน	ดำาเนินธุีรกิจอยา่งโปีร่งใสุ	
ปีฏิบัติุงานอยา่งม่ีจริยธีรรมี	สุามีารถืตุรวจสุอบได	้โดยสุอดคัลอ้ง
กับหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้องบริษััที่
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน:
1.	 กำาหนดจริยธีรรมีธุีรกิจ
2.	 กำาหนดนโยบายการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุและคัอร์รัปีชั้น
 แนวทางและกิจกรรมการต่ำอิต้ำานการทุจริตำ
	 ม่ีการกำาหนดจริยธีรรมีธุีรกิจและนโยบายการตุ่อตุ้านทุี่จริตุ
และคัอร์รัปีชั้นและการรับสิุนบน	และนโยบายการรับข้ึ้อร้องเร่ยน	
(Whistleblower	 Policy)	 ท่ี่�คัรอบคัลุมีถ่ืงการแจ้งเบาะแสุ 
การกระที่ำาผิดหร่อข้ึ้อร้องเร่ยน	รวมีทัี่�งกระบวนการในจัดการกับ
เร่�องท่ี่�ถ้ืกร้องเร่ยน	 และแนวที่างให้คัวามีเปี็นธีรรมีและคุ้ัมีคัรอง
ผ้้แจ้งเร่�องร้องเร่ยนและบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง ทัี่�งน่�	 ฝ่่ายที่รัพยากร
บุคัคัลได้ม่ีการสุนับสุนุนและสุ่งเสุริมี	 รวมีถ่ืงการฝึ่กอบรมีให้
บุคัลากรทุี่กระดับเห็นคัวามีสุำาคััญและม่ีจิตุสุำาน่กในการตุ่อตุ้าน
การทุี่จริตุคัอร์รัปีชั้น
5. การร่วมพัฒนาชุ่มช่นและสังค์ม
 การส่งเสริมคุ์ณ์ภิาพชี่วิตำชุ่มช่น 
	 บริษััที่ม่ีการดำาเนินธุีรกิจท่ี่�เอ่�อปีระโยช้น์ตุ่อชุ้มีช้นโดยรอบ	
เน่�องจากบริษััที่เช่้�อว่ามีาตุรฐานคุัณ์ภาพช่้วิตุท่ี่�ด่ขึ้องคันในชุ้มีช้น	
เป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องการเตุิบโตุอย่างยั�งย่นขึ้ององค์ักร	 โดยการม่ี 
สุ่วนร่วมีกับชุ้มีช้นในการพัฒนาช่้วิตุคัวามีเป็ีนอย้ข่ึ้องคันในชุ้มีช้น
ให้ด่ข่ึ้�น
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน:
1.	 สุนับสุนุนเยาวช้นในชุ้มีช้นในการใช้้เวลาว่างให้เกิดปีระโยช้น์
2.	 ม่ีสุ่วนร่วมีในการพัฒนารายได้ภายในชุ้มีช้น

 แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุ์ณ์ภิาพชี่วิตำชุ่มช่น
1.	 การจ้างงานนักศ่กษัาในชุ้มีช้นให้เป็ีนพนักงานค่ัย์ข้ึ้อม้ีล	

Part-time	 เพ่�อสุร้างรายได้เสุริมีระหว่าง	 เร่ยน	 และใช้้ 
เวลาว่างให้เป็ีนปีระโยช้น์ระหว่างปิีดภาคัเร่ยน	

2.	 จากการจ้างงานนักศ่กษัา	 และพนักงานชั้�วคัราวเป็ีน 
จำานวนมีาก	 สุ่งผลที่างอ้อมีกับพ่อค้ัา	 แม่ีค้ัาโดยรอบให้ม่ี 
รายได้เพิ�มีมีากข่ึ้�น	โดยม่ีการจับจ่ายและซ่ิ�อ-ขึ้ายสิุนค้ัามีากข่ึ้�น	 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุ้มีช้น	 รวมีทัี่�งเกิดการ
พัฒนาคุัณ์ภาพช่้วิตุท่ี่�ด่ข่ึ้�นขึ้องคันในชุ้มีช้น

6. การจัดำการสิ�งแวดำล้อิม
 การด้ำแลรักษาสิ�งแวดำล้อิม 
	 บริษััที่ม่ีคัวามีตุระหนักถ่ืงคุัณ์ภาพสิุ�งแวดล้อมี	สุ่งเสุริมีการ
ใช้้ที่รัพยากรอย่างคุ้ัมีค่ัา	 รวมีทัี่�งลดผลกระที่บท่ี่�อาจเกิดข่ึ้�นกับ 
สิุ�งแวดล้อมี	 รวมีทัี่�งม่ีการพัฒนากระบวนการที่ำางาน	 เพ่�อลด 
การใช้้ที่รัพยากรให้ได้มีากท่ี่�สุุด
 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน:
1.	 การลดการใช้้ที่รัพยากรกระดาษั
2.	 การรักษัาคุัณ์ภาพขึ้องสิุ�งแวดล้อมีทัี่�งภายในและภายนอก

องค์ักร
3.	 สุ่งเสุริมีให้ม่ีการให้คัวามีร้้และฝึ่กอบรมีพนักงานในเร่�อง 

สิุ�งแวดล้อมี
 แนวทางและกิจกรรมการด้ำแลรักษาสิ�งแวดำล้อิม
1.	 รณ์รงค์ัให้ม่ีการใช้้กระดาษัทัี่�ง	2	หน้า	
2.	 รณ์รงค์ัให้ม่ีการคััดแยกขึ้ยะอย่างถ้ืกวิธ่ีอย่างตุ่อเน่�อง
3.	 การรับ-สุ่งข้ึ้อม้ีลแบบ	 soft-file	 มีากข่ึ้�น	 และปีริ�นท์ี่ 

เม่ี�อจำาเป็ีน
4.	 โคัรงการบริจาคัไสุ้ล้กแม๊ีกซ์ิท่ี่�ใช้้แล้ว	 นำาไปีร่ไซิเคิัลที่ำาเป็ีน

อุปีกรณ์์เพ่�อคันพิการและผ้้ สุ้งอายุได้	 เช่้น	 ไม้ีคัำ�ายัน	 
ไม้ีเคันวอร์คั	

5.	 การใช้้ผลิตุภัณ์ฑ์ิเคัร่�องถ่ืายเอกสุารท่ี่�เปีน็มิีตุรตุอ่สิุ�งแวดล้อมี	
อ่กทัี่�งตุระหนักถ่ืงคัวามีรับผิดช้อบตุ่อสิุ�งแวดล้อมี	 คัวามี
ปีลอดภัยขึ้องผ้้บริโภคั	และม่ีการรับรองฉลากเข่ึ้ยว

7. การปฏิิบัติำต่ำอิแรงงานอิย่้างเป็นธรรม และเค์ารพสิทธิ
มนุษย้ช่น
 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 
	 บริษััที่เช่้�อว่าพนักงานเป็ีนที่รัพยากรท่ี่�สุำาคััญอย่างยิ�งท่ี่�จะ
ช่้วยขัึ้บเคัล่�อนและนำาพาบริษััที่ไปีสุ่้คัวามีสุำาเร็จ	 บริษััที่จ่ง
ตุระหนักถ่ืงคัวามีเสุมีอภาคัและคัวามีเท่ี่าเท่ี่ยมีกันในเร่�องขึ้อง
สิุที่ธิีมีนุษัยช้น	จ่งเปีดิโอกาสุในการที่ำางาน	เพ่�อคัวามีกา้วหน้าขึ้อง
พนักงานทุี่กคันอย่างไม่ีเล่อกปีฏิบัติุ
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 กลยุ้ทธ์และกรอิบการดำำาเนินงาน:
1.	 การจ้างงานอย่างเป็ีนธีรรมี	
2.	 การปีฏิบัติุตุามีกฎหมีายแรงงานอย่างเคัร่งคัรัด
3.	 เคัารพสิุที่ธิีในการแสุดงคัวามีคิัดเห็นขึ้องพนักงาน
4.	 การสุ่งเสุริมีศักยภาพขึ้องพนักงานตุามีหน้าท่ี่�รับผิดช้อบ
5.	 ใสุ่ใจสุุขึ้ภาพอนามัียขึ้องพนักงาน
 แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 
1.	 ม่ีนโยบายเก่�ยวกับการด้แลเร่�องค่ัาตุอบแที่นและสุวัสุดิการขึ้องพนักงาน	 โดยย่ดหลักคัวามีเป็ีนธีรรมี	 จ้งใจ	และสุามีารถืแข่ึ้งขัึ้น

ได้กับธุีรกิจในอุตุสุาหกรรมีปีระเภที่เด่ยวกันและอุตุสุาหกรรมีอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 และกำาหนดให้ม่ีการบริหารระบบค่ัาตุอบแที่น	 
โดยการสุำารวจค่ัาตุอบแที่นในตุลาดอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 สุำาหรับค่ัาตุอบแที่นพิเศษัในการปีฏิบัติุงานท่ี่�นอกเหน่อจากการที่ำางานปีกตุิ	
เช่้น	ค่ัาล่วงเวลา	ค่ัาที่ำางานวันหยุด	บริษััที่จะม่ีการจ่ายค่ัาตุอบแที่นโดยย่ดตุามีกฎหมีายแรงงาน

2.	 ม่ีสุวัสุดิการกองทุี่นสุำารองเล่�ยงช่้พสุำาหรับผ้้บริหารและพนักงาน
3.	 การจัดอบรมีหลักสุ้ตุรภายในสุำาหรับพนักงาน	 และสุ่งพนักงานไปีอบรมีหลักสุ้ตุรภายนอก	 ตุามีตุำาแหน่งหน้าท่ี่�ในบริษััที่	 

เพ่�อพัฒนาคัวามีร้้และศักยภาพขึ้องพนักงาน	และนำามีาใช้้ปีระโยช้น์สุำาหรับการที่ำางาน	และการใช้้ช่้วิตุในสัุงคัมี	รวมีถ่ืงม่ีระบบ	
E-Learning	ให้พนักงานสุามีารถืศ่กษัาหาคัวามีร้้ได้ตุลอดเวลา

หลักส้ตำรการอิบรม/สัมมนาภิาย้ในและภิาย้นอิก ปี 2562 - 2563

ปี พ.ศึ.

อิบรม/สัมมนาภิาย้ใน อิบรม/สัมมนาภิาย้นอิก

หลักส้ตำรที�จัดำ
จำานวนพนักงานที�
เข้ารับการอิบรม

จำานวนชั่�วโมง
โดำย้เฉลี�ย้ต่ำอิค์น

หลักส้ตำรที�จัดำ
จำานวนพนักงานที�
เข้ารับการอิบรม

จำานวนชั่�วโมง
โดำย้เฉลี�ย้ต่ำอิค์น

2562 5 102 8.59 45 79 5.5

2563 3 63 5.02 23 49 13.28

หลักส้ตำร E-Learning ปี 2563

จำานวนหลักส้ตำร จำานวนพนักงานที�เข้าเรีย้น จำานวนชั่�วโมงโดำย้เฉลี�ย้ต่ำอิค์น

64 151 11.44

4.	 ม่ีการจ้างงานบุคัคัลทุี่พพลภาพเข้ึ้าที่ำางานในบริษััที่ 
ตุามีเกณ์ฑ์ิ	และให้โอกาสุกับผ้้ท่ี่�เหมีาะสุมี	 กับงานท่ี่�บริษััที่
พ่งให้การสุ่งเสุริมีและช่้วยเหล่อได้

5.	 สุ่งเสุริมีให้พนักงานม่ีกิจกรรมีบำาเพ็ญปีระโยช้น์	 หร่อ
ที่ำาคัวามีด่เพ่�อสัุงคัมีตุามีโอกาสุ

6.	 ม่ีช่้องที่างการสุ่�อสุารเพ่�อรับฟังคัวามีคิัดเห็นขึ้องพนักงาน	
สุำาหรับแสุดงคัวามีคิัดเห็นตุ่าง	ๆ 	 ท่ี่�สุ่งถ่ืงปีระธีานกรรมีการ
ตุรวจสุอบโดยตุรง	ท่ี่�อ่เมีล์	BOLwhistleblowing@bol.co.th	

7.	 จัดกิจกรรมีสัุมีมีนาเชิ้งปีฏิบัติุการ	 หลักสุ้ตุร	 “การพัฒนา
ทัี่กษัะการสุ่�อสุาร	และการปีระสุานงานอย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ”	
เพ่�อให้พนักงานร้้จักวิธ่ีการที่ำางานเป็ีนท่ี่มีอย่างม่ีปีระสิุที่ธิีภาพ	
และเป็ีนการสุร้างคัวามีสัุมีพันธ์ีอันด่ระหว่างผ้้บริหารและ
พนักงานตุ่างแผนก	 รวมีทัี่�งม่ีการปีระเมิีนและติุดตุามีผล	 
หลังจากเสุร็จสิุ�นกิจกรรมี	3	เด่อน

8.	 จัดให้ม่ีการตุรวจสุุขึ้ภาพเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี	
9.	 ด้แลสุภาพแวดล้อมีในท่ี่�ที่ำางานให้มี่สุุขึ้อนามัียท่ี่�ด่	 เช่้น	 ม่ี

กำาหนดการกำาจัดปีลวก	ขึ้ดัพ่�น	ซัิกพรมี	การเปีล่�ยนไสุก้รอง
ตุ้้นำ�าด่�มีอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 รวมีทัี่�งม่ีการตุรวจสุอบคุัณ์ภาพ 
นำ�าด่�มีให้อย้ใ่นเกณ์ฑ์ิปีกติุเป็ีนปีระจำาทุี่กเด่อน	รวมีทัี่�งติุดตัุ�ง
เคัร่�องฟอกอากาศ	 ในห้องท่ี่�ม่ีการติุดตัุ�งเคัร่�องถ่ืายเอกสุาร
จำานวนมีาก	 เพ่�อกรองฝุ่่นละออง	 มีลภาวะ	 และกลิ�นท่ี่� 
เกิดจากเคัร่�องถ่ืายเอกสุาร
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2. สร้างอิาค์ารศ้ึนย์้การเรีย้นร้้ แห่งที� 12
	 บริษััที่ได้ดำาเนินการสุนับสุนุนเงินจำานวน	400,000	บาที่	ใน
การสุร้างอาคัารศ้นย์การเร่ยนร้้	 แห่งท่ี่�	 12	 ณ์	 โรงเร่ยนบ้าน
เที่อดไที่ย	 ตุำาบลแม่ีฟ้าหลวง	 อำาเภอแม่ีสุลอง	 จังหวัดเช่้ยงราย	
เป็ีนอาคัาถืาวร	 2	 ชั้�น	 แบ่งเป็ีนห้องสุมุีด	 และห้องคัอมีพิวเตุอร์	
พร้อมีทัี่�งอุปีกรณ์์คัอมีพิวเตุอร์	สุ่�อการศ่กษัา	ตุำาราตุ่าง	ๆ 	เพ่�อเป็ีน
แหล่งค้ันคัว้าข้ึ้อม้ีล	เสุริมีคัวามีร้้ให้เด็กนักเร่ยน

ค์วามรับผู้้ดิ์ชอบต์่อสังค์มในดิ์�านอื�น ๆ
	 นอกเหน่อจากกิจกรรมีคัวามีรับผิดช้อบตุ่อสัุงคัมีใน 
กระบวนการดำาเนินธุีรกิจแล้ว	 บริษััที่ได้ให้คัวามีสุำาคััญกับ 
การศ่กษัาและการเร่ยนร้้	 เพราะเช่้�อว่าการศ่กษัาค่ัอรากฐาน
สุำาคััญในการพัฒนาบุคัลากรขึ้องช้าตุิในอนาคัตุ	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่
ตุระหนักด่ว่า	 การให้คัวามีร้้ท่ี่�ด่และการฝึ่กปีฏิบัติุบุคัลากรขึ้อง
ช้าติุให้เห็นถ่ืงคัวามีสุำาคััญขึ้องขึ้้อม้ีลท่ี่�ถ้ืกตุ้อง	 ที่ำางานจริงด้วย
ตุนเอง	ร้้จักถ่ืงปัีญหาและสุามีารถืแกปั้ีญหาตุ่าง	ๆ 	ได้	โดยม่ีพ่�เล่�ยง
ให้คัำาแนะนำา	 บริษััที่จ่งม่ีการสุนับสุนุนกิจกรรมีที่างการศ่กษัา	 
ค่ัอ	 การม่ีสุ่วนร่วมีในการให้การศ่กษัาจากการที่ำางานจริงให้กับ
ท้ี่องถิื�น	บริษััที่ร่วมีม่ีอกับสุถืาบันที่างการศ่กษัาตุ่าง	ๆ 	ในการรับ
นักศ่กษัาท่ี่� ตุ้องการฝึ่กงานได้ม่ีโอกาสุเข้ึ้ามีา	 ม่ีสุ่วนร่วมี 
ในการขัึ้�นตุอนการบันท่ี่กข้ึ้อม้ีล	 ซ่ิ�งเป็ีนโคัรงการตุ่อเน่�องท่ี่�ได้รับ
คัวามีร่วมีม่ีอท่ี่�ด่จากสุถืาบันการศ่กษัาระดับมีหาวิที่ยาลัยตุ่าง	ๆ 	
ตุลอดมีา	อ่กทัี่�งการท่ี่�ให้สุถืาบันการศ่กษัา	อาจารย์	และนักศ่กษัา	
ได้ม่ีโอกาสุได้ใช้้บริการข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัลขึ้องบริษััที่	เพ่�อปีระโยช้น์
ในการที่ำางานวิจัย	 การศ่กษัา	 และการที่ำาวิที่ยานิพนธ์ีอ่กด้วย	
บริษััที่จ่งได้เข้ึ้าไปีม่ีสุ่วนร่วมีในกิจกรรมีสุ่งเสุริมีสัุงคัมีและสุาธีารณ์ 
ปีระโยช้น์	 ร่วมีสุนับสุนุนงบปีระมีาณ์	 การมีอบวัสุดุอุปีกรณ์์	 
และขึ้องใช้้ท่ี่�จำาเป็ีนกับหน่วยงานตุ่าง	ๆ 	อาทิี่

1. โค์รงการการ์ดำนี�เพ่�อิน้อิง ม้ลนิธิสร้างเสริมไทย้
	 บริษััที่ดำาเนินการสุนับสุนุนอยา่งตุ่อเน่�องติุดตุ่อกันเป็ีนเวลา	
18	ปีี	เพ่�อเป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องโคัรงการสุ่งเสุริมีการศ่กษัา	เสุริมีสุร้าง
คัวามีร้้	 และพัฒนาคุัณ์ภาพช่้วิตุเยาวช้น	 เพ่�อเตุร่ยมีพร้อมี 
ท่ี่�จะก้าวเข้ึ้าสุ่้สัุงคัมีแห่งภ้มิีปัีญญา	 (Knowledge	 Based	
Society)	 ตุามีวิสัุยทัี่ศน์ขึ้องม้ีลนิธิี	 โดยอาศัยศิลปีะซ่ิ�งเป็ีน 
สิุ�งท่ี่�สุามีารถืเข้ึ้าถ่ืงได้ทุี่กช้นชั้�น	 เพ่�อเป็ีนเวท่ี่ให้เด็กท่ี่�ม่ีคัวามี
บกพรอ่งด้านร่างกาย	และเดก็ด้อยโอกาสุ	ได้แสุดงคัวามีสุามีารถื
ให้สุังคัมีได้รับร้้	 ซ่ิ�งร้ปีแบบโคัรงการเป็ีนลักษัณ์ะให้เด็กร่วมีที่ำา	
Workshop	สุร้างสุรรค์ังานศิลปีะตุามีจินตุนาการผ่านภาพวาด
	 โดยในปีี	 2563	 บริษััที่ได้ให้พนักงานม่ีสุ่วนร่วมีเป็ีนอาสุา
สุมัีคัรในการจัดกิจกรรมีสุ่งเสุริมีและเปิีดโอกาสุให้เด็ก	ๆ 	ได้แสุดง
คัวามีสุามีารถืในการวาดภาพ	ภายใตุ้แนวคิัด	“วิถีใหม่เม่อิงไทย้” 
โดยให้เด็ก	ๆ 	 วาดภาพท่ี่�สุ่�อคัวามีหมีายถ่ืงการใช้้ช่้วิตุภายใตุ้ 
สุถืานการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องไวรัสุโคัโรนา	2019	(COVID	–	19)	
และได้นำาภาพวาดท่ี่�ช้นะเลิศดังกล่าว	 มีาที่ำาเป็ีนการ์ดอวยพร 
ปีีใหม่ี	 เป็ีนการเสุริมีสุร้างกำาลังใจ	 ที่ำาให้เด็กเกิดคัวามีภาคัภ้มิีใจ
และร้้จักคุัณ์ค่ัาขึ้องตุนเอง	 สุ่งผลให้เด็กเกิดการเร่ยนร้้และ 
พัฒนาตุนเองในด้านตุ่าง	ๆ 	 ตุ่อไปี	 นอกจากน่�	 ยังได้จัดกิจกรรมี
สัุนที่นาการตุ่าง	ๆ 	 เพ่�อสุร้างคัวามีสุุขึ้	 สุร้างรอยยิ�มี	 และคัวามี
สุนุกสุนานให้กับเด็ก	ๆ 	
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 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	ออนไลน์	 จำากัด	 (มีหาช้น)	 (“บริษััที่”)	 ม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นในการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุและคัอร์รัปีชั้น	 โดยไม่ียินยอมีรับ 
การทีุ่จริตุและคัอร์รัปีชั้นใด	 ๆ	 ทัี่�งสิุ�น	 และทัี่�งน่�ได้กำาหนดให้บริษััที่รวมีถ่ืงบุคัคัลท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับการดำาเนินธุีรกิจทุี่กหน่วยงาน 
ดำาเนินการปีฏิบัติุตุามีนโยบายการตุ่อตุ้านการทุี่จริตุและคัอร์รัปีชั้น	 โดยให้คัวามีสุำาคััญกับคัวามีโปีร่งใสุ	 และคัำาน่งถ่ืงคัวามีซ่ิ�อสัุตุย์
สุุจริตุในการติุดตุ่อที่ำาธุีรกรรมีกับเจ้าหน้าท่ี่�	 หร่อหน่วยงานตุ่าง	 ๆ	 เพ่�อหล่กเล่�ยงการดำาเนินการท่ี่�อาจสุ่งผลตุ่อการกระที่ำาท่ี่� 
ไม่ีเหมีาะสุมีและขัึ้ดแย้งตุ่อหลักการบริหารจัดการท่ี่�ด่	 รวมีทัี่�งตุ่อตุ้านการให้หร่อการรับสิุนบนตุ่าง	 ๆ	 เพ่�ออำานวยคัวามีสุะดวก	หร่อ 
ผลปีระโยช้น์ที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่	และม่ีการกำาหนดบที่ลงโที่ษัที่างวินัยแก่ผ้้ท่ี่�กระที่ำาคัวามีผิดดังกล่าว

1. นโยบายท่างดิ์�านการเมือง
	 บริษััที่	ม่ีแนวปีฏิบัติุที่างด้านการเม่ีอง	ดังน่�
1.1	 ใช้้สิุที่ธิีขึ้องตุนเองในฐานะพลเม่ีองด่ตุามีกฎหมีายรัฐธีรรมีน้ญ	

และกฎหมีายอ่�น	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง
1.2	 ไม่ีเข้ึ้าร่วมีกิจกรรมีใด	 ๆ	 และไม่ีแสุดงคัวามีคิัดเห็นใด	 ๆ	 

ท่ี่�อาจก่อให้เกิดคัวามีเข้ึ้าใจว่า	 บริษััที่ม่ีสุ่วนเก่�ยวข้ึ้อง	 หร่อ
ให้การสุนับสุนุนพรรคัการเม่ีองใดพรรคัการเม่ีองหน่�งหร่อ 
กลุ่มีพลังใดกลุ่มีพลังหน่�ง	 อันอาจนำาไปีสุ่้คัวามีไม่ีสุามัีคัค่ั
ปีรองดองภายในบริษััที่และปีระเที่ศช้าติุ

1.3	 ไม่ีใช้้ที่รัพย์สุินขึ้องบริษััที่เพ่�อสุนับสุนุนพรรคัการเม่ีองใด
พรรคัการเม่ีองหน่�ง	 หร่อกลุ่มีพลังใดกลุ่มีพลังหน่�ง	 เพ่�อ 
แลกกับสิุที่ธิีพิเศษัหร่อผลปีระโยช้น์อันมิีช้อบ

2. นโยบายการให�แลิ้ะการรับของกำานัลิ้
2.1	 กรรมีการ	ผ้้บริหาร	และพนักงาน	พ่งหล่กเล่�ยงการรับขึ้อง

กำานัลทัี่�งท่ี่�เป็ีนตัุวเงินและมิีใช่้ตัุวเงินจากค่้ัค้ัาหร่อผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง 
กับธุีรกิจขึ้องบริษััที่	เว้นแตุ่ในเที่ศกาลหร่อปีระเพณ่์นิยมี

2.2	 กรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 และพนักงาน	 ตุ้องไม่ีรับเงินหร่อ
ปีระโยช้น์ตุอบแที่นใด	ๆ 	เป็ีนการสุ่วนตัุวจากล้กค้ัา	ค่้ัค้ัา	ขึ้อง 
บริษััที่หร่อจากบุคัคัลใดอันเน่�องจากการที่ำางานในนามีบริษััที่

2.3	 กรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 และพนักงาน	 จะตุ้องไม่ีให้ก้้หร่อก้้ย่มี
เงินหร่อเร่�ยไรเงิน	สิุ�งขึ้องจากล้กค้ัาหร่อผ้้ที่ำาธุีรกิจกับบริษััที่	
เว้นแตุ่เป็ีนการก้้ย่มีเงินจากธีนาคัารหร่อสุถืาบันการเงิน 
ในฐานะขึ้องล้กค้ัาขึ้องธีนาคัาร	หร่อสุถืาบันการเงินดังกล่าว

2.4	 การให้หร่อการรับ	เงินบริจาคัหร่อเงินสุนับสุนุนตุ้องเป็ีนไปี
อย่างโปีร่งใสุและถ้ืกตุ้องตุามีกฎหมีาย	 โดยตุ้องมัี�นใจว่า 
เงินบริจาคัหร่อเงินสุนับสุนุนไม่ีได้ถ้ืกนำาไปีใช้้เพ่�อเป็ีนข้ึ้ออ้าง
ในการให้หร่อการรับสิุนบน

2.5	 บริษััที่ไม่ีม่ีนโยบายเสุนอเงิน	 สิุ�งจ้งใจขึ้องกำานัล	 สิุที่ธิีปีระโยช้น์
พิเศษั	ในร้ปีแบบใด	ๆ	แก่ล้กค้ัา	ค่้ัค้ัาขึ้องบริษััที่	หน่วยงาน
ภายนอกทัี่�งขึ้องรัฐและเอกช้น	หร่อบุคัคัลใด	ๆ 	เพ่�อให้ได้มีา 
ซ่ิ�งธุีรกิจ	ยกเว้นการให้การเล่�ยงรับรองที่างธุีรกิจตุามีปีระเพณ่์
นิยมี	สุ่วนลดการค้ัาและโคัรงการสุ่งเสุริมีการขึ้ายขึ้องบริษััที่

3. นโยบายการแจ็�งเบาะแสการกระท่ำาผู้้ดิ์หรือ 
ข�อร�องเรียน
	 บริษััที่ม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�น	 สุ่งเสุริมีให้กรรมีการ	 ผ้้บริหารและ
พนักงานดำาเนินธุีรกิจอย่างถ้ืกตุ้อง	โปีร่งใสุ	ยุติุธีรรมีและสุามีารถื
ตุรวจสุอบได้	 โดยสุอดคัล้องกับการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่และ
จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่
	 บริษััที่ได้จัดให้ม่ีนโยบายการแจ้งเบาะแสุการกระที่ำาผิดหร่อ
ข้ึ้อร้องเร่ยน	 (Whistle	Blowing)	 เพ่�อให้มัี�นใจว่าผ้้บังคัับบัญช้า
และหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 ได้ที่ำาหน้าท่ี่�ด้แลและให้คัำาแนะนำา
ตุลอดจนสุอดสุ่องพฤติุกรรมีตุ่าง	 ๆ	 ขึ้องกรรมีการ	 ผ้้บริหาร	 
และพนักงานให้เป็ีนไปีโดยถ้ืกตุ้อง	 โดยผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ย	 สุามีารถื
แจ้งร้องเร่ยนการกระที่ำาท่ี่�อาจที่ำาให้เกิดคัวามีสุงสัุยได้ว่าเป็ีนการ
ทุี่จริตุหร่อคัอร์รัปีชั้น	 ท่ี่�เกิดข่ึ้�นกับบริษััที่	 โดยที่างตุรง	หร่อที่างอ้อมี	
บริษััที่ม่ีกลไกในการคุ้ัมีคัรองผ้้แจ้งเบาะแสุ	หร่อให้ข้ึ้อม้ีล	และให้
คัวามีสุำาคััญกับการเก็บรักษัาขึ้้อม้ีลตุ่าง	 ๆ	 ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับข้ึ้อ 
ร้องเร่ยนไว้เป็ีนคัวามีลับ	 การแจ้งเบาะแสุการกระที่ำาผิดหร่อ 
ข้ึ้อร้องเร่ยน	สุามีารถืดำาเนินการโดยผ่านช่้องที่างการรับเร่�องท่ี่�ได้ 
กำาหนดไว้	ดังน่�	
1)	 จดหมีายเป็ีนลายลักษัณ์์อักษัร	สุ่งไปีรษัณ่์ย์มีาท่ี่�:	
	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�
		 (กรรมีการอิสุระ	 รองปีระธีานกรรมีการ	 และปีระธีาน

กรรมีการตุรวจสุอบ)
	 บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)
	 1023	อาคัารเอ็มีเอสุ	สุยามี	ชั้�น	32	ถืนนพระรามี	3	
	 แขึ้วงช่้องนนที่ร่	เขึ้ตุยานนาวา	กรุงเที่พฯ	10120
2)	 จดหมีายอิเล็กที่รอนิกส์ุ	(E-mail)	
 BOLwhistleblowing@bol.co.th
	 ผ้้ร้องเร่ยนจะตุ้องระบุรายละเอ่ยดขึ้องเร่�องท่ี่�จะแจ้งเบาะแสุ	
หร่อข้ึ้อร้องเร่ยน	พร้อมีช่้�อ	ท่ี่�อย้	่และหมีายเลขึ้โที่รศพัท์ี่ท่ี่�สุามีารถื
ติุดตุ่อได้สุะดวก
	 รายละเอ่ยดในการร้องเร่ยนทัี่�ง	2	ช่้องที่าง	ดังกล่าว	จะสุ่งถ่ืง
ปีระธีานกรรมีการตุรวจสุอบโดยตุรง	

น์โยบัายการตั่อตั�าน์
การทัุจริตัแลูะคอร์รัป็ชััน์
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รายการ
ระห้วิ่างกัน์ 

	 รายช่้�อขึ้องกิจการท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกัน	 ลักษัณ์ะคัวามีสัุมีพันธ์ี	
ข้ึ้อม้ีลรายการระหวา่งกันรวมีถ่ืงนโยบายในการกำาหนดราคัาตุามี
ปีระเภที่ขึ้องรายการคั้า	 ได้ถ้ืกเปิีดเผยไว้ในหมีายเหตุุปีระกอบ 
งบการเงินปีระจำาปีี	 สิุ�นสุุดวันท่ี่�	 31	 ธัีนวาคัมี	 2563	 ภายใตุ้
หมีายเหตุุปีระกอบงบการเงิน	 ข้ึ้อ	 6	 รายการธุีรกิจกับกิจการ 
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกัน	โดยบริษััที่ได้ดำาเนินการตุามีนโยบาย	ดังตุ่อไปีน่�	

นโยบายแลิ้ะค์วามจ็ำาเป็นของรายการระหว่างกัน 
	 การดำาเนินธุีรกรรมีระหว่างบริษััที่	และบริษััที่ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกัน	
เป็ีนสิุ�งท่ี่�หล่กเล่�ยงได้ยากและถ่ือเป็ีนการดำาเนินธุีรกิจตุามีปีกติุ	
โดยรายการระหว่างกันท่ี่�เกิดข่ึ้�น	สุ่วนใหญ่เป็ีนการให้บริการที่าง
ด้านข้ึ้อม้ีล	 และ/หร่อ	 การให้บริการที่างลิขึ้สิุที่ธิี�	 รวมีถ่ืงการ 
ซ่ิ�อขึ้ายอุปีกรณ์์คัอมีพิวเตุอร์ตุ่าง	 ๆ	 ซ่ิ�งสุนับสุนุนธุีรกิจปีกตุิ	 
โดยราคัาซ่ิ�อและขึ้ายสิุนค้ัาจะกำาหนดจากราคัาตุามีปีกตุิขึ้อง 
ธุีรกิจหร่อเปี็นราคัาท่ี่�อ้างอิงกับราคัาตุลาด	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ได้
พิจารณ์ารายการระหว่างกันอย่างรอบคัอบ	 อย่างม่ีเหตุุผลและ
เป็ีนอิสุระ	โดยคัำาน่งถ่ืงปีระโยช้น์สุ้งสุุดขึ้องบริษััที่	

ค์วามจ็ำาเป็นแลิ้ะค์วามสมเหต้์สมผู้ลิ้ของรายการ
ระหว่างกัน
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบขึ้องบริษััที่	 ได้พิจารณ์าข้ึ้อม้ีลท่ี่�
เก่�ยวข้ึ้องกันกับรายการระหว่างกันและม่ีคัวามีเห็นว่า	 รายการ
ระหว่างกันม่ีคัวามีจำาเปี็น	 และมี่คัวามีสุมีเหตุุสุมีผลขึ้องการที่ำา
รายการเพ่�อก่อให้เกิดปีระโยช้น์สุ้งสุุดขึ้องบรษัิัที่	ถ่ือว่าเป็ีนไปีตุามี
ลักษัณ์ะการปีระกอบธุีรกิจทัี่�วไปี	 และเป็ีนรายการท่ี่�เกิดข่ึ้�นตุามี
ราคัาตุลาดหร่อราคัายตุุธิีรรมี	และไม่ีมีค่ัวามีแตุกตุ่างจากการขึ้าย
หร่อซ่ิ�อกับบุคัคัลภายนอกอ่�น

ขั�นต์อนการอน้มัต์้การท่ำารายการระหว่างกัน
	 สุำาหรับขัึ้�นตุอนการอนุมัีติุการที่ำารายการระหว่างกันใน 
ทุี่ก	 ๆ	 รายการค้ัาท่ี่�เป็ีนรายการกับบุคัคัลและ/หร่อกิจการท่ี่�
เก่�ยวข้ึ้องกันได้ผ่านการพิจารณ์าอนุมัีติุท่ี่�เหมีาะสุมีภายใตุ้ 
กฎเกณ์ฑ์ิตุามีพระราช้บัญญัติุหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 
พ.ศ.	 2535	 และขึ้้อบังคัับ	 ปีระกาศ	 คัำาสัุ�ง	 หร่อข้ึ้อกำาหนด 
ขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 และคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์ 
และตุลาดหลักที่รัพย์	 (ก.ล.ตุ.)	 ว่าด้วยเร่�องการที่ำารายการท่ี่� 
เก่�ยวโยงกันขึ้องบริษััที่จดที่ะเบ่ยน	 ทัี่�งน่�	 กรรมีการท่ี่�มี่สุ่วนได้ 
สุ่วนเสุ่ยกับรายการดังกล่าว	 จะได้งดออกเสุ่ยงในการอนุมัีติุการ
ที่ำารายการดังกล่าว	ทัี่�งน่�	บริษััที่ได้รวบรวมีและนำาเสุนอธุีรกรรมี
หร่อการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกันขึ้องบริษััที่จดที่ะเบ่ยนให้ 
คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	สุอบที่านทุี่กไตุรมีาสุ	(post	audit)	เพ่�อ
ให้มัี�นใจว่า	 รายการท่ี่�เกิดข่ึ้�นเป็ีนไปีตุามีราคัาตุลาดหร่อราคัา
ยติุุธีรรมีและไมีม่่ีคัวามีแตุกตุา่งกับรายการท่ี่�ที่ำากับบุคัคัลภายนอก
ตุามีคัำาแนะนำาท่ี่�ระบุในมีาตุรา	 89/12(1)	 แก้ไขึ้เพิ�มีเติุมีโดย 
พระราช้บัญญัติุหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 (ฉบับท่ี่�	 4)	 
พ.ศ.	2551

แนวโน�มการท่ำารายการระหว่างกันในอนาค์ต์
	 รายการระหว่างกันขึ้องบริษััที่ท่ี่�เกิดข่ึ้�นและอาจเกิดข่ึ้�น 
ตุ่อไปีในอนาคัตุจะเปี็นรายการท่ี่�เปี็นไปีตุามีปีกตุิขึ้องธีุรกิจ	 ไม่ีม่ี
การถื่ายเที่ผลปีระโยช้น์	 ระหว่างบริษััที่กับบุคัคัลหร่อกิจการท่ี่�
เก่�ยวข้ึ้องกัน	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ได้แตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบให้
เป็ีนผ้้ดำาเนินการตุรวจสุอบและพิจารณ์าเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลขึ้อง
รายการระหว่างกันหร่อรายการท่ี่�อาจมี่คัวามีขัึ้ดแย้งที่าง 
ผลปีระโยช้น์ให้ม่ีคัวามีถ้ืกตุ้องและคัรบถ้ืวน	ตุามีกฎหมีายว่าด้วย
หลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์และข้ึ้อบังคัับ	 ปีระกาศ	 คัำาสัุ�ง	
หร่อข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ตุลอดจน
การปีฏิบัติุตุามีข้ึ้อกำาหนดเก่�ยวกับการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลการที่ำา
รายการเก่�ยวโยงและการได้มีาหร่อจำาหน่ายที่รัพย์สิุน	 และตุามี
มีาตุรฐานการบัญช่้ท่ี่�กำาหนดโดยสุมีาคัมีนักบัญช่้และผ้้สุอบบัญช่้
รับอนุญาตุแห่งปีระเที่ศไที่ย		
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บุค์ค์ลที�อิาจมี 
ค์วามขัดำแย้้ง

ลักษณ์ะค์วามสัมพันธ์ ลักษณ์ะราย้การ

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท) ค์วามจำาเป็นและสมเหตุำสมผู้ล

รับ จ่าย้

1. บริษััที่	ด่	แอนด์	บ่	
(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน	 

โดย	BOL	ถ่ือหุ้นคิัดเป็ีน 
ร้อยละ	99.99	 

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563

ราย้ได้ำ
1.	รายได้จากการให้บริการ

ข้ึ้อม้ีล
2.	รายได้จากการให้บริการ

นำาเข้ึ้าข้ึ้อม้ีล	ตุรวจสุอบ	
ด้แลรักษัาระบบ	และ
บริการด้าน	Back	Office

3.33	

6.52	

รายได้จากการให้บริการข้ึ้อม้ีล	 และรายได้จาก
การให้บริการนำาเข้ึ้าข้ึ้อม้ีล	 รวมีถ่ืง	 ตุรวจสุอบ	
ด้แลรักษัาระบบ	และบริการด้าน	Back	Office	
เป็ีนรายการดำาเนินธุีรกิจปีกติุ	และเป็ีนปีระโยช้น์
ตุ่อการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่	 อัตุราค่ัาบริการ
และเง่�อนไขึ้การช้ำาระเงินปีกติุ	 เช่้นเด่ยวกับ
บุคัคัลภายนอก

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธีรุกิจปีกตุ	ิและสุนบัสุนุนธุีรกิจปีกตุิ	
โดยคัำาน่งถ่ืงผลปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	 อัตุรา 
ค่ัาบริการเป็ีนไปีตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	ไม่ีแตุกตุ่าง
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

2. บริษััที่	บ่โอแอล 
ดิจิตุอล	จำากัด

เป็ีนผ้้ถ่ือหุ้นและ
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน 

โดย	BOL	ถ่ือหุ้นคิัดเป็ีน
ร้อยละ	99.99 

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563

ราย้ได้ำ
รายได้จากการให้เช่้า
อุปีกรณ์์สุำานักงาน,	อุปีกรณ์์
คัอมีพิวเตุอร์	และโปีรแกรมี
คัอมีพิวเตุอร์

0.28	 รายได้จากการให้เช่้าอุปีกรณ์์สุำานักงาน,	อุปีกรณ์์
คัอมีพิวเตุอร์	 และโปีรแกรมีคัอมีพิวเตุอร์เพ่�อ 
ใช้้ในสุำานักงาน	 เป็ีนรายการดำาเนินธุีรกิจปีกติุ	
เ ป็ีนอัตุราตุามีเง่� อนไขึ้การช้ำาระเ งินปีกติุ	 
เช่้นเด่ยวกับบุคัคัลภายนอก

ราย้จ่าย้
ค่ัาลิขึ้สิุที่ธิี�จากการใช้้ระบบ	
MatchLink	เพ่�อให้บริการ
ล้กค้ัา

2.50	 ค่ัาลิขึ้สิุที่ธิี�จากการใช้้ระบบเพ่�อให้บริการล้กค้ัา	
และคัา่บริการอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกัน	เป็ีนรายการท่ี่�มี่
คัวามีจำาเป็ีนตุ่อการดำาเนินงานที่างธุีรกิจปีกติุ
ขึ้องบริษััที่

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปี 
ตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	และราคัาตุลาด	ไม่ีแตุกตุ่าง
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

3. บริษััที่	กลุ่มีแอดวานซ์ิ	
ร่เสิุร์ช้	จำากัด

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน 

เป็ีนผ้้ถ่ือหุ้น
รายใหญ่ขึ้อง	BOL	
โดยถ่ือหุ้นคิัดเป็ีน
ร้อยละ	16.42 

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563

ราย้จ่าย้
1.	ค่ัาบริการ	เช่้น	ระบบ

วิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีล,	จัดการ
ด้านบัญช่้การเงิน	และ
ปีรับปีรุงฐานข้ึ้อม้ีล	เป็ีนตุ้น	 
รวมีทัี่�งค่ัาธีรรมีเน่ยมี 
ในการใช้้สิุที่ธิี

0.79	 ค่ัาบริการในการวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีล,	 จัดการด้าน
บัญช่้การเงิน	 และปีรับปีรุงฐานข้ึ้อม้ีล	 เป็ีน
รายการท่ี่�จะกอ่ให้เกิดรายไดแ้ก่บริษััที่ในอนาคัตุ	
ซ่ิ�งเป็ีนธุีรกิจท่ี่�เก่�ยวเน่�องกับธุีรกิจเดิมีท่ี่�ม่ีอย้่ 
เป็ีนการเพิ�มีม้ีลค่ัาสิุนค้ัาท่ี่�บริษััที่ม่ีอย้่แล้ว

สร้ปรายการธ้รก้จ็ท่ี�มีสาระสำาค์ัญ์ท่ี�เก้ดิ์ข้�นในเดิ์ือน มกราค์ม - ธันวาค์ม ปี 2563 
สำาหรับบ้ค์ค์ลิ้หรือก้จ็การท่ี�เกี�ยวข�องกัน (ต์ามหมายเหต์้ประกอบงบการเงินเฉพาะก้จ็การ)

ลำาดัำบ
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(หน่วย	:	ล้านบาที่)

บุค์ค์ลที�อิาจมี 
ค์วามขัดำแย้้ง

ลักษณ์ะค์วามสัมพันธ์ ลักษณ์ะราย้การ

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท) ค์วามจำาเป็นและสมเหตุำสมผู้ล

รับ จ่าย้

2.	ค่ัาบริการด้าน	Back	
Office	และอ่�น	ๆ	ได้แก่	
งานด้านระบบเงินเด่อน,	
กฎหมีาย,	จดที่ะเบ่ยน
บริษััที่	เป็ีนตุ้น

3.42	 ค่ัาบริการงานตุ่าง	ๆ 	ด้าน	Back	Office	เช่้น	งาน
ด้านระบบเงินเด่อน,	กฎหมีาย	และอ่�น	ๆ	และ 
ค่ัาจดที่ะเบ่ยนบริษััที่	หากใช้้นโยบาย	Outsourcing	
จะที่ำาให้บริษััที่ได้รับปีระโยช้น์และคุ้ัมีคั่ากว่า 
การท่ี่�บริษััที่จะตุ้องว่าจ้างบุคัลากรในสุาขึ้า 
อาช่้พนั�น	ๆ 	เพ่�อเป็ีนพนักงานขึ้องบรษัิัที่โดยตุรง

3.	ค่ัาลิขึ้สิุที่ธิี�การใช้้โปีรแกรมี
บัญช่้ตุามีสัุญญาอนุญาตุ
ให้ใช้้

2.54	 ค่ัาลิขึ้สิุที่ธิี�การใช้้โปีรแกรมีบัญช่้ตุามีสัุญญา
อนุญาตุให้ใช้้เป็ีนรายการท่ี่�มี่คัวามีจำาเปี็นตุ่อ 
การดำาเนินงานที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธีรุกิจปีกตุ	ิและสุนบัสุนุนธุีรกิจปีกตุิ	
อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปีตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	 และ
ราคัาตุลาด	 ไม่ีแตุกตุ่างจากการที่ำารายการกับ
บุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเปี็น
และสุมีเหตุุสุมีผล

4. บริษััที่	ข้ึ้อม้ีลเคัรดิตุ
แห่งช้าติุ	จำากัด

เป็ีนผ้้ถ่ือหุ้นและ 
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน 

โดย	BOL	ถ่ือหุ้นคิัดเป็ีน 
ร้อยละ	12.25 

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563

ราย้ได้ำ
1.	รายได้ค่ัาสิุที่ธิีและ 

ค่ัาบริการตุามีสัุญญา 
ท่ี่�ตุกลงกัน	และรายได้
จากการให้บริการข้ึ้อม้ีล

34.76	 รายได้ค่ัาบริการตุามีสัุญญา	และรายได้จากการ
ให้บริการข้ึ้อม้ีล	 เป็ีนรายการดำาเนินธุีรกิจปีกติุ	
และเป็ีนปีระโยช้น์ตุ่อการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่	
อัตุราค่ัาบริการและค่ัาธีรรมีเน่ยมีได้ถ้ืกกำาหนดไว้ 
ในสัุญญา

2.	รายได้เงินปัีนผลรับ 26.34 รายได้เงินปัีนผลรับเป็ีนไปีตุามีอัตุราท่ี่�ปีระกาศจ่าย

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการสุนับสุนุนธุีรกิจปีกติุ	 โดยคัำาน่งถ่ืง 
ผลปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปี
ตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	 ไม่ีแตุกตุ่างจากการที่ำา
รายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 และเงินปัีนผลท่ี่�ได้รับ
เป็ีนไปีตุามีสัุดสุ่วนการถ่ือหุ้นในอัตุราเด่ยวกันกับ
ผ้้ถ่ือหุ้นรายอ่�น	 รายการดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีน	
และสุมีเหตุุสุมีผล	

5. บริษััที่	ดาตุ้าวัน	เอเช่้ย	
(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นร่วมีกัน ราย้ได้ำ
รายได้ตุามีสัุญญาอนุญาตุให้
ใช้้สิุที่ธิีระบบวิเคัราะห์ฐาน
ข้ึ้อม้ีลธุีรกิจ

0.49	 รายได้ตุามีสัุญญาอนุญาตุให้ใช้้สิุที่ธิีระบบ
วิเคัราะห์ฐานข้ึ้อม้ีลธุีรกิจเป็ีนอัตุราตุามีราคัา
ตุลาดและเป็ีนเ ง่�อนไขึ้การช้ำาระเ งินปีกติุ	 
เช่้นเด่ยวกับบุคัคัลภายนอก	

ราย้จ่าย้
1.	ค่ัาบำารุงรักษัาอุปีกรณ์์และ

โปีรแกรมีคัอมีพิวเตุอร์	
เพ่�อให้บริการล้กค้ัาขึ้อง
บริษััที่

0.85	 ค่ัาบำารุงรักษัาอุปีกรณ์์และโปีรแกรมีคัอมีพิวเตุอร์,	 
ค่ัาบริการห้องปีระชุ้มีและค่ัาไฟฟ้าห้องปีฏิบัติุ
การคัอมีพิวเตุอร์	 เป็ีนรายการท่ี่�มี่คัวามีจำาเป็ีน 
ตุ่อการดำาเนินธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 อัตุราคั่าบริการ
และเง่�อนไขึ้การช้ำาระเงิน	ไม่ีแตุกตุ่างจากการที่ำา
รายการกับบุคัคัลภายนอก

2.	ค่ัาบริการห้องปีระชุ้มีและ
ค่ัาไฟฟ้าห้องปีฏิบัติุการ
คัอมีพิวเตุอร์

3.51	

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปี 
ตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	และราคัาตุลาด	ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

ลำาดัำบ
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บุค์ค์ลที�อิาจมี 
ค์วามขัดำแย้้ง

ลักษณ์ะค์วามสัมพันธ์ ลักษณ์ะราย้การ

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท) ค์วามจำาเป็นและสมเหตุำสมผู้ล

รับ จ่าย้

6. บริษััที่	เวนเจอร์
โพรไฟล์	จำากัด

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ 
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน

ราย้จ่าย้
1.	ค่ัาเช่้าและค่ัาบริการ
2.	ค่ัาสุาธีารณ้์ปีโภคั	ได้แก่	

ค่ัาไฟฟ้า,	ค่ัานำ�าปีระปีา

0.59
0.67	

ค่ัาเช่้าและค่ัาบริการตุ่าง	 ๆ	 เป็ีนรายการท่ี่�มี่ 
คัวามีจำาเป็ีนตุ่อการดำาเนินธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 
อัตุราค่ัาบริการและเง่�อนไขึ้การช้ำาระเงิน	ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลภายนอก

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปีตุามี 
เง่�อนไขึ้สัุญญา	 และราคัาตุลาด	 ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

7. บริษััที่	เอเน็ตุ	จำากัด ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน

ราย้จ่าย้
ค่ัาเช่้าใช้้บริการอินเตุอร์เน็ตุ	
และอ่�น	ๆ	ได้แก่	Leased	
Line		และค่ัา	Domain	
เป็ีนตุ้น

0.50	 บริษััที่ใช้้บริการ	 Domain	 และ	 Lease	 Line	 
ในการ	Access	ระบบ	Internet	ในการดำาเนิน
ธุีรกิจปีกติุ	 เป็ีนอัตุราตุามีราคัาตุลาด	 และเปี็น
เง่�อนไขึ้การช้ำาระเงินปีกติุ	 เช่้นเด่ยวกับบุคัคัล
ภายนอก

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปีตุามี 
เง่�อนไขึ้สัุญญา	 และราคัาตุลาด	 ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

8. บริษััที่	เอบิคัส์ุ	
ด่เวลลอปีเมีนต์ุ	จำากัด

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ 
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน 

โดย	BOL	ถ่ือหุ้นคิัดเป็ีน
ร้อยละ	20 

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563

ราย้ได้ำ
รายได้เงินปัีนผลรับ 1.00 รายได้เงินปัีนผลรับเป็ีนไปีตุามีอัตุราท่ี่�ปีระกาศจ่าย

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนเงินปัีนผลท่ี่�ได้รับตุามีสัุดสุ่วนการถ่ือหุ้น 
ในอัตุราเด่ยวกันกับผ้้ถ่ือหุ้นรายอ่�น

9. บริษััที่	เอร่สุ	อินเตุอร์
เนชั้�นแนล	
(ปีระเที่ศไที่ย)	จำากัด

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ 
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน

ราย้จ่าย้
รายจ่ายค่ัาพัฒนาระบบ
บัญช่้

0.59 ค่ัาบริการในการพัฒนาระบบบัญช่้	ARGO	เป็ีน
รายการท่ี่�ม่ีคัวามีจำาเป็ีนและเป็ีนปีระโยช้น์ตุ่อ
การดำาเนินธุีรกิจขึ้องบริษััที่	อัตุราค่ัาบริการตุามี
ราคัาตุลาด	 และเปี็นเง่�อนไขึ้การช้ำาระเงินปีกติุ	
เช่้นเด่ยวกับบุคัคัลภายนอก	

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธีรุกิจปีกตุ	ิและสุนบัสุนุนธุีรกิจปีกตุิ 
โดยคัำาน่งถ่ืงผลปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	 อัตุรา 
ค่ัาบริการเป็ีนไปีตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	ไม่ีแตุกตุ่าง
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

ลำาดัำบ
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บุค์ค์ลที�อิาจมี 
ค์วามขัดำแย้้ง

ลักษณ์ะค์วามสัมพันธ์ ลักษณ์ะราย้การ

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท) ค์วามจำาเป็นและสมเหตุำสมผู้ล

รับ จ่าย้

10. บริษััที่	เอสุว่โอเอ	จำากัด	
(มีหาช้น)

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นร่วมีกัน ราย้ได้ำ
รายได้ตุามีสัุญญาอนุญาตุ 
ให้ใช้้สิุที่ธิีระบบวิเคัราะห์
ฐานข้ึ้อม้ีลธุีรกิจ
ราย้จ่าย้
ค่ัาสุนับสุนุนการจัดที่ำา 
ขึ้องขึ้วัญปีีใหม่ี

0.71

0.03

รายได้ตุามีสัุญญาอนุญาตุให้ใช้้สิุที่ธิีระบบ
วิเคัราะหฐ์านขึ้อ้ม้ีลธุีรกิจ	รวมีถ่ืงค่ัาค่ัาสุนับสุนุน
การจัดที่ำาขึ้องขึ้วัญปีีใหม่ี	 เป็ีนอัตุราตุามีราคัาตุลาด	
และเป็ีนเง่�อนไขึ้การช้ำาระเงินปีกติุ	 เช่้นเด่ยวกับ
บุคัคัลภายนอก

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปีตุามี
เง่�อนไขึ้สัุญญา	 และราคัาตุลาด	 ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

11. บริษััที่	เออาร์ไอพ่	จำากัด	
(มีหาช้น)

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นและ
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน

ราย้จ่าย้
1.	ค่ัาโฆษัณ์าตุามีสุ่�อ 

สิุ�งพิมีพ์	สุ่�อออนไลน์
	 ตุ่าง	ๆ	และกิจกรรมี

ปีระช้าสัุมีพันธ์ี
	 ที่างการตุลาด
2.	ค่ัาชุ้ดขึ้องขึ้วัญ

1.07	

0.47	

ค่ัาใช้้บริการด้านโฆษัณ์าตุามีสุ่�อสิุ�งพิมีพ์	 สุ่�อ
ออนไลน์	 และกิจกรรมีปีระช้าสัุมีพันธ์ีที่างการ
ตุลาด	 รวมีถ่ืงค่ัาชุ้ดขึ้องขึ้วัญ/ขึ้องสุัมีนาคัุณ์ 
ในเที่ศกาล	หร่องานตุ่าง	ๆ	เป็ีนอัตุราตุามีราคัา 
ตุลาด	 และเปี็นเง่�อนไขึ้การช้ำาระเงินปีกติุ	 
เช่้นเด่ยวกับบุคัคัลภายนอก	

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปี 
ตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	และราคัาตุลาด	ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

12. บริษััที่	เอไอ	แล็บ	จำากัด เป็ีนผ้้ถ่ือหุ้นและ
ม่ีกรรมีการร่วมีกัน 

โดย	BOL	ถ่ือหุ้นคิัดเป็ีน
ร้อยละ	19.00

ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563

ราย้จ่าย้
ค่ัาพัฒนาระบบ 1.93	 ค่ัาบริการในการพัฒนาระบบ	 เป็ีนรายการท่ี่� 

จะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษััที่ในอนาคัตุ	 ราคัาท่ี่�
เร่ยกเก็บเป็ีนราคัาท่ี่�สุมีเหตุุสุมีผล	เพ่�อปีระโยช้น์
ในการดำาเนินธุีรกิจขึ้องบริษััที่	

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปี
ตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	และราคัาตุลาด	ไม่ีแตุกตุ่าง
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

13. บริษััที่	ไอท่ี่	ซิิตุ่�	จำากัด	
(มีหาช้น)

ม่ีผ้้ถ่ือหุ้นที่างอ้อมี ราย้จ่าย้
ซ่ิ�ออุปีกรณ์์คัอมีพิวเตุอร์และ
อ่�น	ๆ	เพ่�อใช้้ในสุำานักงาน

0.19	 การซ่ิ�ออุปีกรณ์์คัอมีพิวเตุอร์เพ่�อใช้้ในสุำานักงาน	
เป็ีนอัตุราตุามีราคัาตุลาด	 และเป็ีนเง่�อนไขึ้การ
ช้ำาระเงินปีกติุ	เช่้นเด่ยวกับบุคัคัลภายนอก	

ค์วามเห็นกรรมการตำรวจสอิบ
เป็ีนรายการธุีรกิจปีกติุ	 อัตุราค่ัาบริการเป็ีนไปี
ตุามีเง่�อนไขึ้สัุญญา	 และราคัาตุลาด	 ไม่ีแตุกตุ่าง 
จากการที่ำารายการกับบุคัคัลทัี่�วไปี	 รายการ 
ดังกล่าวจ่งม่ีคัวามีจำาเป็ีนและสุมีเหตุุสุมีผล

 73.43  19.65 

ลำาดัำบ
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คำาอธุิบัายแลูะการวิิเคราะห้์ฐาน์ะการเงิน์แลูะ
ผู้ลูการด้ำาเน์ิน์งาน์ข้องฝ่่ายจัด้การ

(หน่วย	:	พันบาที่)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2562 2563 2561 2562 2563
จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สินทรัพย์้

สินทรัพย์้หมุนเวีย้น

เงินสุดและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสุด 224,140 32% 238,019 35% 168,970 17% 190,829 29% 203,487 31% 130,009 13%

เงินลงทุี่นชั้�วคัราว 14,855 2% 19,962 3% 	-			 	-			 14,855 2% 19,962 3% 	-			 	-			

ล้กหน่�การค้ัาและล้กหน่�อ่�น 223,913 32% 115,874 17% 130,471 13% 212,689 32% 107,581 17% 128,948 13%

สิุนที่รัพย์ที่างการเงินหมุีนเว่ยนอ่�น 	-	 - 	-	 - 150,040 15% 	-	 - 	-	 - 150,040 16%

สิุนที่รัพย์หมุีนเว่ยนอ่�น 25,931 4% 46,207 6% 43,844 4% 20,158 3% 38,820 6% 33,865 4%

รวมสินทรัพย์้หมุนเวีย้น 488,839 70% 420,062 61% 493,325 49% 438,531 66% 369,850 57% 442,862 46%

สินทรัพย์้ไม่หมุนเวีย้น

เงินฝ่ากธีนาคัารท่ี่�ม่ีภาระคัำ�าปีระกัน 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 1%

สิุนที่รัพย์ที่างการเงินไม่ีหมุีนเว่ยนอ่�น 	-	 - 	-	 	-	 335,185 34% 	-	 - 	-	 	-	 335,185 35%

เงินลงทุี่นในบริษััที่ย่อย 	-	 - 	-	 - 	-			 - 31,000 5% 32,000 5% 32,000 3%

เงินลงทุี่นในบริษััที่ร่วมี 31,843 5% 31,215 5% 30,560 3% 30,000 5% 30,000 5% 30,000 3%

เงินลงทุี่นในการร่วมีค้ัา 	-	 - 14,722 2% 12,217 1% 	-	 - 15,500 2% 15,500 2%

เงินลงทุี่นระยะยาวอ่�น 92,555 13% 93,655 13% 	-			 - 92,555 14% 93,655 14% 	-			 -

สุ่วนปีรับปีรุงอาคัารและอุปีกรณ์์ 20,335 3% 51,559 8% 44,546 4% 19,715 3% 46,483 7% 40,306 5%

สิุนที่รัพย์สิุที่ธิีการใช้้ 	-	 - 	-	 - 28,267 3% 	-	 - 	-	 - 22,088 2%

สิุนที่รัพย์ไม่ีม่ีตัุวตุน 36,359 5% 46,462 7% 38,904 4% 24,358 4% 34,215 5% 30,319 3%

สิุนที่รัพย์ภาษ่ัเงินได้รอการตัุดบัญช่้ 7,085 1% 9,890 1% 835 	-			 7,039 1% 9,260 2% 	-			 	-			

สิุนที่รัพย์ไม่ีหมุีนเว่ยนอ่�น 1,680 1% 2,472 1% 2,038 	-			 1,534 	-	 1,829 1% 1,534 -

รวมสินทรัพย์้ไม่หมุนเวีย้น 204,057 30% 264,175 39% 506,752 51% 220,401 34% 277,142 43% 521,132 54%

รวมสินทรัพย์้ 692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

หนี�สินและส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น

หนี�สินหมุนเวีย้น

เงินก้้ย่มีจากสุถืาบันการเงิน 	-	 - 	-	 - 17,000 6% 	-	 - 	-	 - 17,000 6%

เจ้าหน่�การค้ัาและเจ้าหน่�อ่�น 124,005 66% 143,627 78% 161,580 55% 109,509 64% 127,800 77% 147,337 55%

สุ่วนขึ้องหน่�สิุนตุามีสัุญญาเช่้าท่ี่�ถ่ืงกำาหนดช้ำาระภายในหน่�งปีี 	-	 - 	-	 - 2,850 1% 	-	 - 	-	 - 2,191 1%

ภาษ่ัเงินได้ค้ัางจ่าย 3,375 2% 330 1% 9,571 3% 1,956 2% 	-	 - 9,571 4%

ปีระมีาณ์การหน่�สิุนระยะสัุ�น 26,200 14% 1,200 1% 	-			 - 26,200 15% 1,200 1% 	-			 -

ค่ัาสิุที่ธิีปีระโยช้น์ค้ัางจ่าย 15,908 8% 16,718 8% 16,991 6% 15,908 9% 16,718 9% 16,991 6%

หน่�สิุนหมุีนเว่ยนอ่�น 5,362 3% 3,284 2% 4,723 2% 5,035 3% 2,808 2% 4,679 2%

รวมหนี�สินหมุนเวีย้น 174,850 93% 165,159 90% 212,715 73% 158,608 93% 148,526 89% 197,769 74%

หนี�สินไม่หมุนเวีย้น

หน่�สิุนตุามีสัุญญาเช่้า	 -	 สุุที่ธิีจากสุ่วนท่ี่�ถ่ืงกำาหนดช้ำาระ
ภายในหน่�งปีี 	-	 - 	-	 - 21,990 8% 	-	 - 	-	 - 16,906 6%

สุำารองผลปีระโยช้น์ระยะยาวขึ้องพนักงาน 12,805 7% 18,136 10% 20,221 7% 12,587 7% 17,787 11% 19,789 7%

สุำารองตุ้นทุี่นในการร่�อถือน 	-	 - 	-	 - 3,262 1% 	-	 - 	-	 - 2,481 1%

หน่�สิุนภาษ่ัเงินได้รอการตัุดบัญช่้ 	-	 - 	-	 - 31,389 11% 	-	 - 	-	 - 31,389 12%

รวมหนี�สินไม่หมุนเวีย้น 12,805 7% 18,136 10% 76,862 27% 12,587 7% 17,787 11% 70,565 26%

รวมหนี�สิน 187,655 100% 183,295 100% 289,577 100% 171,195 100% 166,313 100% 268,334 100%

ส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น

ทุี่นจดที่ะเบ่ยน 82,051 16% 82,051 16% 82,051 12% 82,051 17% 82,051 17% 82,051 12%

ทุี่นออกจำาหน่ายและเร่ยกช้ำาระแล้ว 82,051 16% 82,051 16% 82,051 12% 82,051 17% 82,051 17% 82,051 12%

สุ่วนเกินม้ีลค่ัาหุ้นสุามัีญ 139,271 28% 139,271 28% 139,271 20% 139,271 29% 139,271 28% 139,271 20%

กำาไรสุะสุมี

	 จัดสุรรแล้ว	-	สุำารองตุามีกฎหมีาย 8,260 2% 8,260 2% 8,260 1% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 1%

		ยังไม่ีได้จัดสุรร 275,659 54% 271,880 54% 310,891 43% 258,155 52% 251,097 53% 295,614 42%

องค์ัปีระกอบอ่�นขึ้องสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น 	-	 	-	 	(520) 	-	 170,027 24% 	-	 	-	 	-	 	-	 170,464 25%

รวมส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น 505,241 100% 500,942 100% 710,500 100% 487,737 100% 480,679 100% 695,660 100%

รวมหนี�สินและส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น 692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

เปรีย้บเทีย้บงบแสดำงฐานะการเงิน ณ์ วันที� 31 ธันวาค์ม 2561 - 2563
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1. รายไดิ์�รวมของกลิ้้่มบริษัท่

	 จากงบกำาไรขึ้าดทุี่นเบ็ดเสุร็จขึ้องกลุ่มีบริษััที่ในปีี	 2563	 
รายได้รวมีคิัดเป็ีนเงิน	626.2	 ล้านบาที่	เพิ�มีข่ึ้�น	88.1	 ล้านบาที่	
หร่อเพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	16.4	เม่ี�อเท่ี่ยบกับรายได้รวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่
ในปีี	2562	โดยม่ีสุาเหตุุหลักมีาจากการเพิ�มีข่ึ้�นขึ้องรายได้การให้
บริการด้านข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัลและรายได้จากการให้บริการผ่าน
ระบบท่ี่�ช่้วยในการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ	 ได้แก่	 การให้บริการผ่าน	
Corpus,	 Enlite	 และรายได้จากโคัรงการพิเศษั	 (Special	
Project)	ซ่ิ�งเป็ีนแบบโคัรงการ	One-Off	เป็ีนตุ้น 2559 2560 2561 2562 2563

(หน่วย	:	ล้านบาที่)

399.3
436.5

487.5

538.1

626.2

1.2 การเปรีย้บเทีย้บราย้ได้ำจากการให้บริการขอิงกลุ่มบริษัท1.1 การเปรีย้บเทีย้บราย้ไดำ้รวมขอิงกลุ่มบริษัทโดำย้วิธี  
 Common - Size

   รายได้�อื�น์    บัริการด้�าน์ข้�อมิ้ลู

   บัริการด้�าน์การบัริห้ารควิามิเสี�ยง    บัริการอื�น์ๆ

2559 2560 2561 2562 2563
7.0% 6.3% 10.0% 11.9% 10.7%
6.3% 10.0% 8.5%

11.3%
22.0%

5.3% 5.1% 5.8% 5.6% 4.9%

81.4% 78.6% 75.7% 71.2%
62.4%

	 ในสุ่วนขึ้องอัตุราร้อยละขึ้องรายได้รวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่ 
ในปีี	2563	เม่ี�อเท่ี่ยบกับรายไดป้ีระเภที่เด่ยวกันกับปีีก่อน	รายได้
จากการบริการด้านการบริหารคัวามีเสุ่�ยงเติุบโตุเพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	
10.7	 y-o-y	 ขึ้ณ์ะท่ี่�รายได้จากการให้บริการด้านข้ึ้อม้ีล,	 รายได้ 
จากการให้บริการอ่�นๆ	 และรายได้อ่�นม่ีสัุดสุ่วนขึ้องอัตุรา 
ร้อยละขึ้องรายได้	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับรายได้รวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่	 
ลดลงรอ้ยละ	8.8	y-o-y,	ร้อยละ	1.2	y-o-y	และรอ้ยละ	0.7	y-o-y	
ตุามีลำาดับ

   บัริการอื�น์ๆ    บัริการด้�าน์การบัริห้ารควิามิเสี�ยง

   บัริการด้�าน์ข้�อมิ้ลู

2559 2560 2561 2562 2563

325.0
343.3 368.8 383.4 390.9

25.3
43.5

41.5
60.6

137.8

27.8
27.4

48.7
64.0

66.9

(หน่วย	:	ล้านบาที่)

	 รายได้จากการให้บริการขึ้องกลุ่มีบริษััที่ในปีี	 2563	 รวมี 
เป็ีนเงิน	 595.6	 ล้านบาที่	 เพิ�มีข่ึ้�น	 87.6	 ล้านบาที่	หร่อเพิ�มีข่ึ้�น 
ร้อยละ	 17.2	 เม่ี�อเปีร่ยบเท่ี่ยบกับรายได้จากการดำาเนินงานใน 
ปีี	2562	โดยม่ีสุาเหตุุหลักมีาจากการเพิ�มีข่ึ้�นขึ้องรายได้จากการ
ให้บริการด้านการบริหารคัวามีเสุ่�ยง,	 รายได้จากการให้บริการ
ด้านข้ึ้อม้ีลนิติุบุคัคัลและข้ึ้อม้ีลซ่ิ�งช่้วยในการตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจ	
และรายได้อ่�นๆ	จากการให้บริการ	เพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	127.4	ร้อยละ	
2.0	 และร้อยละ	 4.5	 ตุามีลำาดับ	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับรายได้ปีระเภที่
เด่ยวกันกับปีีก่อน
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1.3 การเปรีย้บเทีย้บต้ำนทุนการให้บริการและค่์าใช้่จ่าย้ในการบริหารขอิงกลุ่มบริษัท     
(หน่วย	:	ล้านบาที่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะขอิงกิจการ

2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง) 2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ตุ้นทุี่นการให้บริการ 	212.9	 55.1% 253.3 60.7% 40.4 19.0% 	177.3	 54.9% 	212.3	 59.8% 35.0 19.7%

ค่ัาใช้้จ่ายในการบริหาร 	173.4	 44.9% 164.1 39.3% (9.3) (5.4%) 	145.5	 45.1% 142.9 40.2% (2.6) (1.8%)

รวม  386.3 100.0% 417.4 100.0%  31.1 8.1%  322.8 100.0% 355.2 100.0% 32.4 10.0%

	 ตุามีงบการเงินรวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่ในปีี	2563	 ม่ีตุ้นทุี่นการให้บริการจำานวน	253.3	 ล้านบาที่	 เพิ�มีข่ึ้�นเป็ีนเงิน	40.4	 ล้านบาที่	
หร่อเพิ�มีข่ึ้�นคิัดเป็ีนร้อยละ	19.0	เม่ี�อเท่ี่ยบกับตุ้นทุี่นการให้บริการในปีีก่อนในขึ้ณ์ะท่ี่�ค่ัาใช้้จ่ายในการบริหารลดลงเป็ีนเงิน	9.3	ล้านบาที่	
หร่อลดลงคิัดเป็ีนร้อยละ	 5.4	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับค่ัาใช้้จ่ายในการบริหารในปีีท่ี่�ผ่านมีา	 สุาเหตุุหลักมีาจากการช้ะลอการใช้้จ่ายทุี่กปีระเภที่	
ได้แก่	ค่ัาใช้้จ่ายสุำาหรับกิจกรรมีด้านการตุลาดเป็ีนตุ้น	นับตัุ�งแตุ่ตุ้นปีี	2563	ท่ี่�ผ่านมีาอันเน่�องมีาจากการระบาดขึ้องโรคัติุดเช่้�อไวรัสุโคัโรนา	
2019	ในปีระเที่ศ

1.4 การเปรีย้บเทีย้บกำาไรสุทธิขอิงกลุ่มบริษัท    

	 กำาไรสุุที่ธิีขึ้องกลุ่มีบริษััที่ม่ีการเพิ�มีข่ึ้�นอย่างตุ่อเน่�อง	 
โดยกำาไรสุุที่ธิีดังกล่าวในปีี	 2563	 รวมีเป็ีนเงิน	178.5	 ล้านบาที่ 
โดยเพิ�มีข่ึ้�น	34.6	ล้านบาที่	หร่อเพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	24.0	เม่ี�อเท่ี่ยบ
กับกำาไรสุุที่ธิีขึ้องปีีก่อน2559 2560 2561 2562 2563

72.6 76.6

104.1

143.9

178.5

(หน่วย	:	ล้านบาที่)
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2. การวิเค์ราะห์ฐานะท่างการเงิน
(หน่วย	:	พันบาที่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง) 2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สินทรัพย์้

สินทรัพย์้หมุนเวีย้น

เงินสุดและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสุด 	238,019	 34.8% 	168,970	 16.9% (69,049) (29.0%) 203,487 31.5% 	130,009	 13.5% (73,478) (36.1%)

เงินลงทุี่นชั้�วคัราว 	19,962	 2.8% 	-			 	-			 (19,962) (100.0%) 19,962 3.1% 	-			 	-			 (19,962) (100.0%)

ล้กหน่�การค้ัาและล้กหน่�อ่�น 	115,874	 16.9% 130,471 13.0% 14,597 12.6% 107,581 16.6% 	128,948	 13.4% 21,367 19.9%

สิุนที่รัพย์ที่างการเงินหมุีนเว่ยนอ่�น 	-	 	-	 	150,040	 15.0% 150,040 100.0% - 	-	 	150,040	 15.6% 150,040 100.0%

สิุนที่รัพย์หมุีนเว่ยนอ่�น 	46,207	 6.8% 	43,844	 4.4% (2,363) (5.1%) 38,820 6.0% 	33,865	 3.5% (4,955) (12.8%)

รวมสินทรัพย์้หมุนเวีย้น  420,062 61.3% 493,325 49.3% 73,263 17.4% 369,850 57.2%  442,862 46.0% 73,012 19.7%

สินทรัพย์้ไม่หมุนเวีย้น

เงินฝ่ากธีนาคัารท่ี่�ม่ีภาระคัำ�าปีระกัน 	14,200	 2.1% 	14,200	 1.4% 	-			 	-			 14,200 2.2% 	14,200	 1.5% 	-			 	-			

สิุนที่รัพย์ที่างการเงินไม่ีหมุีนเว่ยนอ่�น 	-	 	-	 	335,185	 33.5% 	335,185	 100.0% 	-	 	-	 335,185 34.8% 335,185 100.0%

เงินลงทุี่นในบริษััที่ย่อย 	-	 	-	 	-			 	-			 	-			 	-	 32,000 4.9% 	32,000	 3.3% 	-			 	-			

เงินลงทุี่นในบริษััที่ร่วมี 	31,215	 4.6% 	30,560	 3.1% (655) (2.1%) 30,000 4.6% 	30,000	 3.1% 	-			 	-			

เงินลงทุี่นในการร่วมีค้ัา 	14,722	 2.2% 	12,217	 1.2% (2,505) (17.0%) 15,500 2.3% 	15,500	 1.6% 	-			 	-			

เงินลงทุี่นระยะยาวอ่�น 	93,655	 13.7% 	-			 	-			 (93,655) (100.0%) 93,655 14.6% 	-			 	-			 (93,655) (100.0%)

สุ่วนปีรับปีรุงอาคัารและอุปีกรณ์์	 	51,559	 7.5% 	44,546	 4.5% (7,013) (13.6%) 46,483 7.2% 	40,306	 4.2% (6,177) (13.3%)

สิุนที่รัพย์สิุที่ธิีการใช้้ 	-	 	-	 	28,267	 2.8% 	28,267	 100.0% - 	-	 	22,088	 2.3% 22,088	 100.0%

สิุนที่รัพย์ไม่ีม่ีตัุวตุน 	46,462	 6.8% 	38,904	 3.9% (7,558) (16.3%) 34,215 5.3% 	30,319	 3.1% (3,896) (11.4%)

สิุนที่รัพย์ภาษ่ัเงินได้รอการตัุดบัญช่้ 	9,890	 1.4% 835 0.1% (9,055) (91.6%) 9,260 1.4% 	-			 	-			 (9,260) (100.0%)

สิุนที่รัพย์ไม่ีหมุีนเว่ยนอ่�น 	2,472	 0.4% 	2,038	 0.2% (434) (17.6%) 1,829 0.3% 1,534 0.1% (295) (16.1%)

รวมสินทรัพย์้ไม่หมุนเวีย้น  264,175 38.7% 506,752 50.7% 242,577 91.8% 277,142 42.8%  521,132 54.0% 243,990 88.0%

รวมสินทรัพย์้  684,237 100.0%  1,000,077 100.0% 315,840 46.2% 646,992 100.0%  963,994 100.0% 317,002 49.0%

	 ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธัีนวาคัมี	 2563	 กลุ่มีบริษััที่ม่ีสิุนที่รัพย์รวมีจำานวน	 1,000.1	 ล้านบาที่	 โดยเพิ�มีข่ึ้�น	 315.8	 ล้านบาที่	 หร่อเพิ�มีข่ึ้�น 
ร้อยละ	46.2	เม่ี�อเท่ี่ยบกับสิุนที่รัพย์รวมีปีี	2562	สุ่วนใหญ่รายการท่ี่�เพิ�มีข่ึ้�นเป็ีนผลมีาจากการวัดม้ีลค่ัาตุามีมีาตุรฐานรายงานที่างการเงิน
ท่ี่�เริ�มีม่ีผลบังคัับใช้้ในปีีปัีจจุบัน	 ซ่ิ�งได้แก่	 สิุนที่รัพย์ที่างการเงินหมุีนเว่ยนอ่�น,	 สิุนที่รัพย์ที่างการเงินไม่ีหมุีนเว่ยนอ่�น,	 และสิุนที่รัพย์สิุที่ธิีการใช้้	 
เป็ีนตุ้น	 รวมีถ่ืงรายการท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงจากการจัดปีระเภที่	 ซ่ิ�งได้แก่	 เงินสุดและรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสุด,	 เงินลงทุี่นชั้�วคัราว,	 สิุนที่รัพย์
ที่างการเงินหมุีนเว่ยนอ่�น	และเงินลงทุี่นระยะยาวอ่�น
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(หน่วย	:	พันบาที่)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง) 2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง)
จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวีย้น

เงินก้้ย่มีจากสุถืาบันการเงิน 	-	 	-	 17,000	 5.9% 17,000 100.0% 	-	 	-	 	17,000	 6.3% 17,000 100.0%

เจ้าหน่�การค้ัาและเจ้าหน่�อ่�น 143,627	 78.4% 161,580	 55.8% 17,953	 12.5% 127,800		 76.8% 	147,337	 54.9% 19,537 15.3%

สุ่วนขึ้องหน่�สิุนตุามีสัุญญาเช่้า
	 ท่ี่�ถ่ืงกำาหนดช้ำาระภายในหน่�งปีี 	-	 	-	 2,850	 1.0% 2,850 100.0% 	-	 	-	 	2,191	 0.8% 2,191 100.0%

ภาษ่ัเงินได้ค้ัางจ่าย 330	 0.2% 9,571	 3.3% 9,241 2,800.3% 	-	 	-	 	9,571	 3.6% 9,571 100.0%

ปีระมีาณ์การหน่�สิุนระยะสัุ�น 1,200	 0.7% 	-			 	-			 (1,200) (100.0%) 1,200	 0.7% 	-			 	-			 (1,200) (100.0%)

ค่ัาสิุที่ธิีปีระโยช้น์ค้ัางจ่าย 16,718	 9.1% 16,991	 5.9% 273	 1.6% 16,718	 10.1% 	16,991	 6.3% 273 1.6%

หน่�สิุนหมุีนเว่ยนอ่�น  3,284	 1.7% 4,723 1.7% 1,439 43.8% 2,808	 1.7% 4,679 1.8% 1,871 66.6%

รวมหนี�สินหมุนเวีย้น 165,159 90.1% 212,715 73.6% 47,556 28.8% 148,526 89.3% 197,769 73.7% 49,243 33.2%

หนี�สินไม่หมุนเวีย้น 

หน่�สิุนตุามีสัุญญาเช่้า	 -	 สุุที่ธิีจากสุ่วน
ท่ี่�ถ่ืงกำาหนดช้ำาระภายในหน่�งปีี 	-	 	-	 21,990	 7.6% 21,990 100% 	-	 	-	 	16,906	 6.3% 16,906 100.0%

สุำารองผลปีระโยช้น์ระยะยาว
	 ขึ้องพนักงาน 18,136	 9.9% 20,221	 7.0% 2,085	 11.5% 17,787	 10.7% 	19,789	 7.4% 2,002	 11.3%

สุำารองตุ้นทุี่นในการร่�อถือน 	-	 	-	 3,262	 1.0% 3,262 100% 	-	 	-	 	2,481	 0.9% 2,481 100.0%

หน่�สิุนภาษ่ัเงินได้รอการตัุดบัญช่้ 	-	 	-	 31,389	 10.8% 31,389 100% 	-	 	-	 	31,389	 11.7% 31,389 100.0%

รวมหนี�สินไม่หมุนเวีย้น 18,136 9.9% 76,862 26.4% 58,726 323.8% 17,787 10.7% 70,565 26.3% 52,778 296.7%

รวมหนี�สิน 183,295 100.0% 289,577 100.0% 106,282 58.0% 166,313 100.0% 268,334 100.0% 102,021 61.3%

	 ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563	กลุ่มีบริษััที่ม่ีหน่�สิุนรวมีจำานวน	289.6	ล้านบาที่	โดยเพิ�มีข่ึ้�น	106.3	ล้านบาที่	หร่อเพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	58.0	
เม่ี�อเท่ี่ยบกับปีีก่อน	 สุาเหตุุหลักเป็ีนผลมีาจากการตุ่คัวามีมีาตุรฐานบัญช่้ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	 ในด้านหลักการขึ้องการรับร้้รายการ	 การวัดม้ีลค่ัา	 
การแสุดงรายการ	 และการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลขึ้องหน่�สิุนตุามีสัุญญาเช่้า	 การเพิ�มีข่ึ้�นขึ้องตุ้นทุี่นค้ัางจ่ายการในเจ้าหน่�เน่�องจากโคัรงการท่ี่�เสุร็จสิุ�น 
อย้่ในระหว่างการออกใบแจ้งหน่�	รวมีถ่ืงม่ีการก้้ย่มีระยะสัุ�นจากสุถืาบันการเงินเพ่�อใช้้ในกิจกรรมีดำาเนินงานขึ้องโคัรงการพิเศษั

(หน่วย	:	พันบาที่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง) 2562 2563 เพิ�มขึ�น/(ลดำลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น

ทุี่นจดที่ะเบ่ยน	 	82,051	 16.4% 	82,051	 11.5% 	-	 	-	 	82,051	 17.1% 	82,051	 11.8% 	-	 	-	

ทุี่นออกจำาหน่ายและช้ำาระเต็ุมี
	 ม้ีลค่ัาแล้ว 	82,051	 16.4% 	82,051	 11.5% 	-	 	-	 	82,051	 17.1% 	82,051	 11.8% 	-	 	-	

สุ่วนเกินม้ีลค่ัาหุ้นสุามัีญ 	139,271	 27.8% 	139,271	 19.6% 	-	 	-	 	139,271	 29.0% 	139,271	 20.0% 	-	 	-	

กำาไรสุะสุมี	

จัดสุรรแล้ว	-	สุำารองตุามีกฎหมีาย 	8,260	 1.6% 	8,260	 1.2% 	-			 	-	 	8,260	 1.7% 	8,260	 1.2% 	-			 	-			

ยังไม่ีได้จัดสุรร 	271,880	 54.3% 310,891 43.8% 39,011 14.3% 	251,097	 52.2% 295,614 42.5% 44,517 17.7%

องค์ัปีระกอบอ่�นขึ้องสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น (520) (0.1%) 170,027 23.9% 170,547 n/a 	-	 - 170,464 	24.5% 170,464 100.0%

รวมส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น  500,942 100.0%  710,500 100.0% 209,558 41.8%  480,679 100.0%  695,660 100.0% 214,981 44.7%

	 ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563	กลุ่มีบริษััที่ม่ีสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นตุามีงบการเงินรวมี	เป็ีนจำานวน	710.5	ล้านบาที่	เพิ�มีข่ึ้�น	209.6	ล้านบาที่	
หร่อเพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	 41.8	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นและองค์ัปีระกอบอ่�นขึ้องสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นในปีีก่อน	 ซ่ิ�งเป็ีนผลมีาจากกลุ่มีบริษััที่ 
ม่ีผลการดำาเนินงานสุำาหรับปีี	 2563	 เป็ีนเงิน	 178.5	 ล้านบาที่	 (สุามีารถืด้รายละเอ่ยดตัุวเลขึ้ได้ในงบกำาไรขึ้าดทุี่นเบ็ดเสุร็จ)	 อย่างไรก็ด่ 
บางสุ่วนถ้ืกหักกลบจากการจ่ายเงินปัีนผลสุ่วนท่ี่�เหล่องวดสุุดท้ี่ายปีระจำาปีี	2562	เป็ีนจำานวน	73.8	ล้านบาที่	และเงินปัีนผลระหว่างกาลขึ้อง
ปีี	2563	เป็ีนจำานวน	65.6	ล้านบาที่ในเด่อนเมีษัายนและกันยายนปีี	2563	ตุามีลำาดับ
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3. การวิเค์ราะห์อัต์ราส่วนท่างการเงินท่ี�สำาค์ัญ์ 

3.1 ค์วามสามารถในการทำากำาไร  

	 ในปีี	2563	อัตุราสุ่วนกำาไรขัึ้�นตุ้นจากงบกำาไรขึ้าดทุี่นเบ็ดเสุร็จรวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่	เท่ี่ากับร้อยละ	57.5	เม่ี�อเปีร่ยบเท่ี่ยบกับ
อัตุราสุ่วนกำาไรขัึ้�นตุ้นดังกล่าวปีี	 2562	 เท่ี่ากับร้อยละ	 58.1	 จะเห็นได้ว่าอัตุราสุ่วนกำาไรขัึ้�นตุ้นในปีี	 2563	 ลดลงเพ่ยงเล็กน้อย	
เท่ี่ากับร้อยละ	1.0

	 ในปีี	 2563	 อัตุราสุ่วนกำาไรสุุที่ธิีจากงบกำาไรขึ้าดทุี่นเบ็ดเสุร็จรวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่เท่ี่ากับร้อยละ	 28.5	 โดยเพิ�มีข่ึ้�นเท่ี่ากับ 
ร้อยละ	6.7	เปีร่ยบเท่ี่ยบกับอัตุราสุ่วนกำาไรสุุที่ธิีในปีี	2562	เหตุุผลหลักเกิดจากการช้ะลอการใช้้จ่ายทุี่กปีระเภที่	ได้แก่	ค่ัาใช้้จ่าย
สุำาหรับกิจกรรมีด้านการตุลาด	เป็ีนตุ้น	นับตัุ�งแตุ่ตุ้นปีี	2563	ท่ี่�ผา่นมีา	อันเน่�องจากการระบาดขึ้องโรคัติุดเช่้�อ	ไวรัสุโคัโรนา	2019	
ในปีระเที่ศ

	 ในปีี	 2563	 อัตุราสุ่วนผลตุอบแที่นกำาไรสุุที่ธิีตุ่อสิุนที่รัพย์	 (ROA)	 จากงบกำาไรขึ้าดทุี่นเบ็ดเสุร็จรวมีขึ้องกลุ่มีบริษััที่เท่ี่ากับ 
ร้อยละ	17.9	โดยลดลงเท่ี่ากับร้อยละ	14.8	เม่ี�อเท่ี่ยบกับอัตุราสุ่วนผลตุอบแที่นกำาไรสุุที่ธิีตุ่อสิุนที่รัพย์	(ROA)	ปีี	2562

อัิตำราส่วนกำาไรขั�นต้ำน (%)

2559 2560 2561 2562 2563

57.5%58.1%
53.2%

48.5%49.0%

อัิตำราส่วนกำาไรสุทธิ (%)

2559 2560 2561 2562 2563

18.2% 17.6%

21.4%

26.7% 28.5%

อัิตำราส่วนผู้ลตำอิบแทนต่ำอิสินทรัพย์้ (%)

2559

12.6% 12.0%

15.0%

21.0%

2560 2561 2562 2563

17.9%
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อัิตำราส่วนผู้ลตำอิบแทนต่ำอิส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น (%) 

	 ในปีี	 2563	 กลุ่มีบริษััที่ม่ีอัตุราสุ่วนผลตุอบแที่นตุ่อสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	 (ROE)	 ลดลง	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับอัตุราสุ่วนผลตุอบแที่น 
ตุ่อสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้น	 (ROE)	 ในปีี	 2562	 โดยลดลงเท่ี่ากับร้อยละ	 12.5	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับอัตุราสุ่วนผลตุอบแที่นตุ่อสุ่วนขึ้อง 
ผ้้ถ่ือหุ้น	(ROE)	ปีี	2562

16.3%

20.6%

28.7%
25.1%

2559 2560 2561 2562 2563

18.0%

3.2 อัิตำราส่วนสภิาพค์ล่อิง (เท่า)  

2559 2560 2561 2562 2563

2.2

2.7 2.8
2.5

2.3

	 ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธัีนวาคัมี	 2563	 อัตุราสุ่วนสุภาพคัล่องขึ้องกลุ่มีบริษััที่ลดลงเท่ี่ากับ	 0.2	 เท่ี่า	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับอัตุราสุ่วน 
สุภาพคัล่องในปีีก่อน

3.3 อัิตำราส่วนวิเค์ราะห์นโย้บาย้ทางการเงิน  

 อัิตำราส่วนหนี�สินต่ำอิส่วนขอิงผู้้้ถ่อิหุ้น (เท่า)

2559 2560 2561 2562 2563

0.43
0.37 0.37 0.37

0.41

	 ในระหว่างปีี	2563	อัตุราสุ่วนหน่�สิุนตุ่อสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นขึ้องบริษััที่	(D/E)	เท่ี่ากับ	0.41	เท่ี่า	เพิ�มีข่ึ้�น	0.4	เท่ี่า	เม่ี�อเท่ี่ยบกับ
อัตุราสุ่วนหน่�สิุนตุ่อสุ่วนขึ้องผ้้ถ่ือหุ้นในปีีก่อน
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3.4 ค์วามสามารถในการบริหารทรัพย์้สิน   
 ล้กหนี�การค้์าและล้กหนี�อ่ิ�น    
	 ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	ขึ้องปีี	2562	และ	2563	กลุ่มีบริษััที่	
ม่ีรายการล้กหน่�การค้ัาและล้กหน่�อ่�นเท่ี่ากับ	115.9	ล้านบาที่	และ	
130.5	 ล้านบาที่	 ตุามีลำาดับ	 หร่อคิัดเป็ีน	 ร้อยละ	 16.9	 และ 
ร้อยละ	13.0	ขึ้องสิุนที่รัพย์รวมีตุามีลำาดับ	 	 	

76.7%
89.6%85.7%

94.6%
85.5%

2559 2560 2561 2562 2563

	 ในปีี	 2563	 บริษััที่ฯ	 ปีระกาศจ่ายเงินปัีนผลจากกำาไรสุุที่ธิีปีระจำาปีี	 2562	 คิัดเป็ีนร้อยละ	 85.5	 เม่ี�อเท่ี่ยบกับกำาไรสุุที่ธิี 
ตุามีงบการเงินรวมี	 ในเด่อนกุมีภาพันธ์ี	 2564	 ท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการขึ้องกลุ่มีบริษััที่ได้อนุมัีติุจ่ายปัีนผลปีระจำาปีี	 2563	 ในอัตุรา 
หุ้นละ	0.195	บาที่	คิัดเป็ีนร้อยละ	89.6	เท่ี่ยบกับกำาไรสุุที่ธิีปีระจำาปีี	2563	ตุามีงบการเงินรวมี	ทัี่�งน่�สิุที่ธิีรับเงินปัีนผลดังกล่าว
ข่ึ้�นอย้่กับมีติุขึ้องท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นสุามัีญปีระจำาปีี	2564	ท่ี่�จะจัดข่ึ้�นในเด่อนม่ีนาคัมี	2564

ย้อิดำค์งเหล่อิล้กหนี�การค้์า ตำามงบการเงินขอิงกลุ่มบริษัท

 ล้กหนี�การค้์า

	 ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	ขึ้องปีี	2562	และ	2563	กลุ่มีบริษััที่
ม่ีรายการล้กหน่�การค้ัาเท่ี่ากับ	37.3	 ล้านบาที่	และ	87.9	 ล้านบาที่	 
ตุามีลำาดับหร่อคิัดเป็ีนสัุดสุ่วน	ร้อยละ	5.5	และ	ร้อยละ	8.8	ขึ้อง
สิุนที่รัพย์รวมีตุามีลำาดับ	 การเพิ�มีข่ึ้�นขึ้องล้กหน่�การค้ัา	ณ์	 สิุ�นปีี	
2563	เม่ี�อเท่ี่ยบกับปีี	2562	เน่�องจากการเติุบโตุขึ้องรายได้จาก
การให้บริการขึ้องกลุ่มีบริษััที่เพิ�มีข่ึ้�น	87.6	ล้านบาที่	หร่อคิัดเป็ีน
ร้อยละ	 17.2	 (สุามีารถืด้รายละเอ่ยดตัุวเลขึ้ได้ในข้ึ้อม้ีลที่างการ
เงินโดยสุรุปี)

เก่ินก่ว่� 6 เดือน 
แตั้่ไม่เก่ิน 12 เดือน

ย์้งไม่ถึงก่ำ�ห้นดชำ�ริะ

น้อย์ก่ว่� 3 เดือน

72.3%

6.3%

21.4%

ณ์	31	ธัีนวาคัมี	2562	และ	2563

ย์้งไม่ถึงก่ำ�ห้นดชำ�ริะ

น้อย์ก่ว่� 3 เดือน เก่ินก่ว่� 3 เดือน 
แตั้่ไม่เก่ิน 6 เดือน

เก่ินก่ว่� 6 เดือน 
แตั้่ไม่เก่ิน 12 เดือน

59.9%

0.9%1.7%

37.5%

อัิตำราส่วนการจ่าย้เงินปันผู้ล (%)

2562 2563
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ระย้ะเวลาค้์างช่ำาระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

ยั้งไม่ถึงกำาหนดำช่ำาระ 	33.3	 29.3 	58.1 31.3 25.4 58.4

เกินกำาหนดำช่ำาระ

น้อยกว่า	3	เด่อน 	46.5	 	8.0	 33.0 45.7 7.8 	32.6	

เกินกว่า	3	เด่อนแตุ่ไม่ีเกิน	6	เด่อน 	2.2	 	-			 	1.5	 	2.2	 2.3 	1.5	

เกินกว่า	6	เด่อนแตุ่ไม่ีเกิน	12	เด่อน 	-			 	2.3	 	0.8	 	-			 - 	0.8	

รวมล้กหนี�การค้์า  82.0  39.6  93.4 79.2 35.5 93.3

หัก	ค่ัาเผ่�อหน่�สุงสัุยจะสุ้ญ 	-			 (2.3) (5.5) 	-			 (2.3) (5.5)

รวมล้กหนี�การค้์า-สุทธิ  82.0  37.3 87.9 79.2 33.2 87.8

	 จากตุารางข้ึ้างตุ้นในปีี	 2563	 กลุ่มีบริษััที่ได้เริ�มีคัำานวณ์ค่ัาเผ่�อผลขึ้าดทุี่นด้านเคัรดิตุท่ี่�คัาดว่าจะเกิดข่ึ้�นโดยใช้้แนวคิัดขึ้อง 
ผลขึ้าดทีุ่นด้านเคัรดิตุท่ี่�คัาดว่าจะเกิดข่ึ้�น	 จากการเริ�มีนำามีาตุรฐานการรายงานที่างการเงินฉบับใหม่ี	 มีาถ่ือปีฏิบัติุเป็ีนปีีแรกจ่งที่ำาให้
ม้ีลค่ัาค่ัาเผ่�อหน่�สุงสัุยจะสุ้ญในปีี	2563	เพิ�มีข่ึ้�นเป็ีน	5.5	ล้านบาที่	เม่ี�อเท่ี่ยบกับค่ัาเผ่�อหน่�สุงสัุยจะสุ้ญจำานวนเงิน	2.3	ล้านบาที่ในปีี	2562
	 สุำาหรับนโยบายการให้สิุนเช่้�อ	(credit	term)	ขึ้องกลุ่มีบริษััที่	โดยปีกติุกำาหนดไว้เป็ีนระยะเวลา	30	วัน	อย่างไรก็ตุามี	อาจม่ีบาง
กรณ่์ท่ี่�กลุ่มีบริษััที่	จะพิจารณ์าระยะเวลาการให้สิุนเช่้�อสุำาหรับบริษััที่เอกช้นขึ้นาดใหญ่	หร่อหน่วยงานราช้การแตุกตุ่างจากท่ี่�กำาหนด
ไว้ข้ึ้างตุ้นก็ได้	ข่ึ้�นอย้กั่บคัวามีเหมีาะสุมีขึ้องธุีรกิจแตุ่ละปีระเภที่	โดยพิจารณ์าจากคุัณ์สุมีบัติุและสุถืานะที่างการเงินขึ้องล้กค้ัารายนั�นๆ	
อ่กทัี่�งกลุ่มีบริษััที่	ม่ีนโยบายคัวบคุัมีคุัณ์ภาพขึ้องล้กหน่�รายใหม่ี	รวมีถ่ืงม่ีกระบวนการที่บที่วนวงเงินเคัรดิตุและระยะเวลาการติุดตุามี
หน่�ล้กค้ัาเป็ีนปีระจำาทุี่ก	ๆ	เด่อน	ในกรณ่์ท่ี่�ล้กหน่�เริ�มีม่ีปีระวัติุค้ัางช้ำาระเกินกว่าระยะเวลา	(credit	term)	ท่ี่�ได้รับอนุมัีติุ	ฝ่่ายสิุนเช่้�อ
จะม่ีปีระสุานงานร่วมีกับฝ่่ายขึ้ายและการตุลาด	 เพ่�อวิเคัราะห์ปัีญหากับคัวามีล่าช้้าขึ้องล้กหน่�ในแตุ่ละราย	 เพ่�อรายงานตุ่อ 
คัณ์ะกรรมีการบริหารขึ้องบริษััที่
	 กลุ่มีบริษััที่	ได้กำาหนดนโยบายในการพจิารณ์าตัุ�งค่ัาเผ่�อหน่�สุงสุยัจะสุ้ญสุำาหรบัล้กค้ัาเอกช้นและหนว่ยงานราช้การโดยพิจารณ์า
จากการวิเคัราะห์อายุหน่�และปีระสุบการณ์์ในการติุดตุามีหน่�	เป็ีนดังน่�

อัิตำราร้อิย้ละขอิงการตัำ�งค่์าเผู่้�อิหนี�สงสัย้จะส้ญ่

อิายุ้หนี�ที�ค้์างช่ำาระ บริษัททั�วไป หน่วย้งานราช่การ

ค้ัางช้ำาระ	91	-	180	วัน 25% -

ค้ัางช้ำาระ	181	-	270	วัน 50% 25%

ค้ัางช้ำาระ	271	-	365	วัน 100% 50%

ค้ัางช้ำาระ	365	วันข่ึ้�นไปี 100% 100%

	 ระยะเวลาการเก็บหน่�โดยเฉล่�ยในช่้วง	3	ปีีท่ี่�ผ่านมีาเป็ีนดังน่�

อิายุ้หนี�ที�ค้์างช่ำาระ 2561 2562 2563

ระยะเวลาการเก็บหน่�โดยเฉล่�ย	(วัน) 45 43 40

	 ในช่้วงปีี	 2561	 -	 2562	 สุาเหตุุหลักท่ี่�ที่ำาให้ระยะเวลาการเก็บหน่�โดยเฉล่�ยในช่้วงระยะเวลานั�นม่ีระยะเวลานาน	 เน่�องจาก 
สุ่วนใหญ่เป็ีนล้กหน่�การค้ัาท่ี่�เกิดจากธีนาคัารขึ้นาดใหญ่	 ซ่ิ�งม่ีขัึ้�นตุอนการวางบิลท่ี่�ม่ีระยะเวลาเกินกว่า	 30	 วัน	 สุำาหรับปีี	 2563	 
นับตัุ�งแตุ่เริ�มีม่ีการระบาดขึ้องโรคัติุดเช่้�อไวรัสุโคัโรนา	2019	ในปีระเที่ศ	สุ่งผลกระที่บตุ่อคัวามีล่าช้้าในการรับช้ำาระหน่�จากล้กค้ัาบ้าง	
อันเน่�องมีาจากนโยบายการที่ำางานท่ี่�เป็ีนแบบ	Work	from	Home	(WFH)	ที่ำาให้การรับสุ่งเอกสุารใช้้ระยะเวลาเพิ�มีข่ึ้�น

ระย้ะเวลาการช่ำาระหนี�ขอิงล้กหนี�ค์งค้์างขอิงกลุ่มบริษัท
ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2561	-	2563

(หน่วย	:	ล้านบาที่)
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3.5 ปัจจัย้ที�อิาจจะส่งผู้ลกระทบต่ำอิผู้ลการดำำาเนินงานและ
ฐานะการเงินขอิงบริษัทในอินาค์ตำ
	 ในปีี	2563	ปีระเที่ศไที่ยไดรั้บผลกระที่บจากวกิฤตุโคัวดิ-19	
ซ่ิ�งสุ่งผลกระที่บตุ่อภาคัธุีรกิจเป็ีนอย่างมีาก	กิจกรรมีที่างเศรษัฐกิจ 
เก่อบทัี่�งหมีดตุ้องหยุดช้ะงักลง	 ม่ีธุีรกิจเป็ีนจำานวนมีากท่ี่�ตุ้อง
ที่ยอยปิีดตัุวลง	 หร่อตุ้องรัดเข็ึ้มีขัึ้ดปีระหยัดค่ัาใช้้จ่าย	 ซ่ิ�ง 
ธีนาคัารแห่งปีระเที่ศไที่ยคัาดการณ์์ว่า	 ภาพรวมีเศรษัฐกิจ 
ในปีี	2563	อาจหดตัุวกว่า	5%	และน่าจะใช้้เวลามีากกว่า	2	ปีีท่ี่�
จะกลับไปีสุ่้ระดับการเติุบโตุขึ้องจ่ด่พ่ในช่้วงก่อนจะปีระสุบปัีญหา
การแพร่ระบาดขึ้องโคัวิด-19
	 ทัี่�งน่�	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	ก็หล่กเล่�ยง
ไม่ีได้	ท่ี่�จะได้รับผลกระที่บดังกล่าว	โดยในระยะสัุ�น	บริษััที่ได้รับ
ผลกระที่บจากคัวามีล่าช้้าในการตุ่ออายุสัุญญา	เน่�องจากม่ีล้กค้ัา
บางสุ่วนท่ี่�ช้ะลอการตุัดสิุนใจในการเล่อกใช้้บริการ	 หร่อม่ีล้กค้ัา
บางสุ่วนท่ี่�ม่ีการปีรับเปีล่�ยนกระบวนการจัดซ่ิ�อจัดจ้างเน่�องจาก 
ม่ีการเปีล่�ยนลักษัณ์ะการที่ำางานเป็ีนแบบ	Work	 from	Home	
(WFH)

	 อย่างไรก็ตุามี	หากมีองในภาพรวมี	บริษััที่มีองว่าภาวะตุลาด
ในปัีจจุบันยังคังด่อย้่	ในระยะสัุ�น	ถ่ือว่าได้รับผลกระที่บค่ัอนข้ึ้าง
น้อย	 แตุ่ในระยะกลางถ่ืงระยะยาว	 บริษััที่มีองว่าเป็ีนโอกาสุด่ท่ี่�
แตุ่ละบริษััที่จะหันมีาให้คัวามีสุนใจเร่�องข้ึ้อม้ีลเพ่�อสุนับสุนุนการ
ตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจท่ี่�เพิ�มีมีากข่ึ้�น	 เพ่�อนำามีาช่้วยในการหาล้กค้ัา
ใหม่ีและการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	 นอกจากน่�	 ผ้้ปีระกอบการเอง 
ก็เริ�มีม่ีการปีรับตัุวมีากข่ึ้�น	 ปีระกอบกับผ้้บริหารรุ่นใหม่ีท่ี่�ให้ 
คัวามีสุำาคััญด้านเที่คัโนโลยแ่ละการวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีลท่ี่�เพิ�มีมีากข่ึ้�น	 
ที่ำาให้แตุ่ละบริษััที่ม่ีคัวามีเป็ีนดิจิทัี่ลและตุ้องการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบ
อิเล็กที่รอนิกส์ุมีากขึ้่�น	 ทัี่�งน่�	 บริษััที่ม่ีแผนในการปีรับปีรุงระบบ	
Corpus	ในปัีจจุบัน	เป็ีนระบบ	Corpus	X	ท่ี่�ม่ี	Enhance	Feature	
เพ่�อเพิ�มีคัวามีสุามีารถืและมุีมีมีองในการวิเคัราะห์ข้ึ้อม้ีลให้
คัรอบคัลุมีรอบด้านมีากข่ึ้�น	 ทัี่�งที่างด้านการหาล้กค้ัาใหม่ี	 
การวิเคัราะห์พอร์ตุล้กค้ัาในปัีจจุบัน	 การเปีร่ยบเท่ี่ยบกับค่้ัแข่ึ้ง	 
ตุลอดจนการบริหารคัวามีเสุ่�ยง	 ซ่ิ�งคัาดการณ์์ว่าน่าจะที่ำาให้ม่ี 
ปีริมีาณ์ผ้้ใช้้งานระบบเพิ�มีข่ึ้�นอย่างตุ่อเน่�อง
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	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ตุระหนักถ่ืงหน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบในฐานะกรรมีการขึ้องบริษััที่จดที่ะเบ่ยนในตุลาดหลักที่รัพย์ 
แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ในการกำากับด้แลให้รายงานที่างการเงินปีระจำาปีีบัญช่้	 2563	 ขึ้องบริษััที่	 ท่ี่�จัดที่ำาข่ึ้�น	 ม่ีข้ึ้อม้ีลที่างบัญช่้ท่ี่�ถ้ืกตุ้อง 
คัรบถื้วนในสุาระสุำาคััญ	 โปีร่งใสุ	 อย่างเพ่ยงพอท่ี่�จะดำารงรักษัาไว้ซ่ิ�งที่รัพย์สิุนขึ้องบริษััที่	 ป้ีองกันการทีุ่จริตุและการดำาเนินการ 
ท่ี่�ผิดปีกติุ	 รวมีทัี่�งได้ถ่ือปีฏิบัติุตุามีมีาตุรฐานการบัญช่้ท่ี่�เหมีาะสุมีและถ่ือปีฏิบัติุอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	 ตุลอดจนม่ีการพิจารณ์าถ่ืงคัวามี 
สุมีเหตุุสุมีผล	และคัวามีรอบคัอบในการจัดที่ำางบการเงินและงบการเงินรวมีขึ้องบริษััที่	และบริษััที่ย่อย	รวมีถ่ืงข้ึ้อม้ีลสุารสุนเที่ศที่าง 
การเงินท่ี่�ปีรากฏในรายงานปีระจำาปีีบัญช่้	2563	ขึ้องบริษััที่

	 ดังนั�น	เพ่�อให้ผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ยเกิดคัวามีเช่้�อมัี�นตุ่อรายงานที่างการเงินขึ้องบริษััที่	คัณ์ะกรรมีการบริษััที่จ่งได้แตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการ
ตุรวจสุอบ	 ปีระกอบด้วย	 กรรมีการอิสุระผ้้ซ่ิ�งม่ีคุัณ์สุมีบัติุคัรบถ้ืวนตุามีข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 ที่ำาหน้าท่ี่� 
สุอบที่านให้บริษััที่ม่ีการรายงานที่างการเงิน	 และการดำาเนินงานอย่างถ้ืกตุ้องเพ่ยงพอ	 ม่ีการเปีิดเผยข้ึ้อม้ีลรายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน 
หร่อรายการท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแย้งที่างผลปีระโยช้น์ให้ม่ีคัวามีโปีร่งใสุ	ถ้ืกตุ้อง	และคัรบถ้ืวน	รวมีทัี่�งให้ม่ีคัวามีเพ่ยงพอขึ้องการบริหาร
คัวามีเสุ่�ยง	 การคัวบคุัมีภายใน	 การตุรวจสุอบภายใน	 และการกำากับด้แลขึ้องบริษััที่ท่ี่�เหมีาะสุมีและม่ีปีระสิุที่ธิีผล	 ตุลอดจนม่ี 
คัวามีคัรบถืว้นเพ่ยงพอ	และเหมีาะสุมีขึ้องกระบวนการตุดิตุามีการปีฏบัิติุตุามีกฎหมีาย	ระเบ่ยบ	ข้ึ้อบังคัับ	นโยบายตุ่าง	ๆ 	ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	
และข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	

	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ม่ีคัวามีเห็นว่า	งบการเงินขึ้องบริษััที่	และงบการเงินรวมีขึ้องบริษััที่	และบริษััที่ย่อย	ปีระจำาปีีบัญช่้	2563	
สิุ�นสุุด	ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธัีนวาคัมี	 2563	 ท่ี่�คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้สุอบที่านร่วมีกับฝ่่ายบริหาร	 และผ้้สุอบบัญช่้	 บริษััที่	 สุำานักงาน 
อ่วาย	 จำากัด	 ได้แสุดงฐานะการเงิน	 ผลการดำาเนินงาน	 และกระแสุเงินสุด	 ถ้ืกตุ้อง	 คัรบถ้ืวน	 เช่้�อถ่ือได้	 สุมีเหตุุสุมีผล	 ถ่ือปีฏิบัติุ 
ตุามีมีาตุรฐานการบัญช่้ท่ี่�รับรองโดยทัี่�วไปี	ม่ีการใช้้นโยบายบัญช่้ท่ี่�เหมีาะสุมีและถ่ือปีฏิบัติุอย่างสุมีำ�าเสุมีอ	เปิีดเผยข้ึ้อม้ีลอย่างโปีร่งใสุ	 
เพ่ยงพอ	และปีฏิบัติุถ้ืกตุ้องตุามีกฎหมีาย	และกฎระเบ่ยบท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง

	 นายบรรยงค์ั	ลิ�มีปีระย้รวงศ์	 นายมิีนที่ร์	อิงค์ัธีเนศ
	 ปีระธีานกรรมีการ	 ปีระธีานกรรมีการบริหาร

รายงาน์ควิามิรับัผู้ิด้ชัอบัข้องคณิะกรรมิการ
ใน์การจัด้ทัำารายงาน์ทัางการเงิน์ ป็ระจำาป็ี 2563
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รายงาน์ข้อง
คณิะกรรมิการตัรวิจสอบั

เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบขึ้องบริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	ปีระกอบด้วยกรรมีการอิสุระ	4	ท่ี่าน	ดังม่ีรายช่้�อตุ่อไปีน่�
1.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�	*	 	 กรรมีการอิสุระ	รองปีระธีานกรรมีการ	และปีระธีานคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	
2.	 นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน	 	 กรรมีการอิสุระและกรรมีการตุรวจสุอบ
3.	 นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์	 	 กรรมีการอิสุระและกรรมีการตุรวจสุอบ
4.	 ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์		 	 กรรมีการอิสุระและกรรมีการตุรวจสุอบ	
	 	 *บุคัคัลท่ี่�ม่ีปีระสุบการณ์์ในด้านบัญช่้และการเงิน	และการสุอบที่านงบการเงิน

	 โดยกรรมีการแตุ่ละท่ี่านม่ีคุัณ์สุมีบัติุตุามีท่ี่�กำาหนดไว้ในกฎบัตุรขึ้องคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	 ซิ่�งสุอดคัล้องกับข้ึ้อกำาหนดและ
แนวที่างปีฏิบัติุตุามีหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย		

	 ในรอบปีี	 2563	 ท่ี่�ผ่านมีา	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้ม่ีการปีระชุ้มีร่วมีกันทุี่กไตุรมีาสุ	 โดยร่วมีกับผ้้ตุรวจสุอบภายใน	 และ 
ผ้้สุอบบัญช่้	พร้อมีทัี่�งเชิ้ญฝ่่ายจัดการ	และฝ่่ายบัญช่้	เข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีตุามีวาระอันคัวร	เพ่�อสุอบที่านรายงานที่างการเงิน	แลกเปีล่�ยน
ข้ึ้อคิัดเห็นและให้ข้ึ้อเสุนอแนะซ่ิ�งกันและกัน	 เพ่�อให้รายงานที่างการเงินได้จัดที่ำาอย่างถ้ืกตุ้องตุามีหลักการบัญช่้ท่ี่�รับรองโดยทัี่�วไปี 
ม่ีการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลอย่างเพ่ยงพอไม่ีพบว่าม่ีการปีฏิบัติุใด	 ๆ	 อันเป็ีนการขัึ้ดแย้งกับข้ึ้อกำาหนดและกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับบริษััที่ 
โดยในปีี	2563	ได้จัดให้ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบรวมี	4	คัรั�ง	ทัี่�งน่�ได้ม่ีการรายงานผลการปีฏิบัติุงานขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
ตุรวจสุอบตุ่อคัณ์ะกรรมีการบริษััที่		รับที่ราบทุี่กคัรั�งตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบริษััที่		ซ่ิ�งสุามีารถืสุรุปีปีระเด็นท่ี่�เป็ีนสุาระสุำาคััญ	ดังน่�

1. การสอิบทานราย้งานทางการเงิน
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้สุอบที่านงบการเงินรายไตุรมีาสุ	และงบการเงินปีระจำาปีีขึ้องบริษััที่	รวมีทัี่�งงบการเงินรวมีขึ้องบริษััที่	
และบริษััที่ยอ่ยรว่มีกับผ้้สุอบบัญช่้	ฝ่่ายจดัการ	และฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน	เพ่�อนำาเสุนอตุ่อคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	รวมีทัี่�งเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี
กับผ้้สุอบบัญช่้โดยไม่ีม่ีฝ่่ายจัดการเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มีด้วยอย่างน้อยปีีละ	1	คัรั�ง

2. ราย้การที�อิาจมีค์วามขัดำแย้้งทางผู้ลประโย้ช่น์
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบพิจารณ์ารายการท่ี่�อาจม่ีคัวามีขัึ้ดแยง้ที่างผลปีระโยช้น์ขึ้องบริษััที่	และบริษััที่ยอ่ย	โดยยด่หลักคัวามีสุมี
เหตุุสุมีผล	และคัำาน่งถ่ืงปีระโยช้น์ขึ้องผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ยขึ้องบริษััที่	รวมีทัี่�งการเปิีดเผยข้ึ้อม้ีลอยา่งเพ่ยงพอ	ตุามีเง่�อนไขึ้ท่ี่�ตุลาดหลกัที่รัพย์
แห่งปีระเที่ศไที่ยกำาหนด

3. การค์วบคุ์มภิาย้ในและการบริหารค์วามเสี�ย้ง 
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้สุอบที่านคัวามีม่ีปีระสิุที่ธิีผลขึ้องระบบการคัวบคุัมีภายในระดับองค์ักร	 โดยใช้้แบบปีระเมิีน 
คัวามีเพ่ยงพอขึ้องระบบการคัวบคุัมีภายในขึ้องสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพยแ์ละตุลาดหลักที่รัพย	์ซ่ิ�งจัดที่ำาโดยฝ่่ายจัดการ	
รวมีทัี่�งยังได้สุอบที่านผลการตุรวจสุอบระบบการคัวบคัุมีภายใน	 ซ่ิ�งคัรอบคัลุมีคัวามีปีลอดภัยขึ้องระบบเที่คัโนโลย่สุารสุนเที่ศจาก
หน่วยงานตุรวจสุอบภายในและผ้้สุอบบัญช่้	 ตุลอดจนติุดตุามีให้ฝ่่ายจัดการปีรับปีรุงระบบการคัวบคุัมีภายในขึ้องระบบงานท่ี่�สุำาคััญ
ให้ม่ีปีระสิุที่ธิีผลมีากยิ�งข่ึ้�น	และการบริหารคัวามีเสุ่�ยงรวมีถ่ืงมีาตุรการตุ่าง	ๆ	ในการจัดการกับคัวามีเสุ่�ยงสุำาคััญตุ่าง	ๆ	ทัี่�งน่�	บริษััที่ได้ 
เปิีดเผยคัวามีเสุ่�ยงสุำาคััญตุ่าง	ๆ	ไว้ภายใตุ้หัวข้ึ้อปัีจจัยคัวามีเสุ่�ยงในรายงานปีระจำาปีี	2563
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4. การปฏิิบัติำตำามกฎหมาย้และข้อิกำาหนดำ
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้สุอบที่านการปีฏิบัตุิตุามีกฎหมีายและข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวขึ้้องกับ
ธุีรกิจขึ้องบริษััที่อย่างเคัร่งคัรัด

5. การสอิบทานการกำากับด้ำแลกิจการที�ดีำ
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้สุอบที่านให้บริษััที่ม่ีการบริหารจัดการตุามีหลักการขึ้องการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	 เพ่�อให้เกิดคัวามี
โปีร่งใสุและเป็ีนธีรรมี	เพ่�อให้เกิดคัวามีเช่้�อมัี�นตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ย

6. การกำากับด้ำแลงานตำรวจสอิบภิาย้ใน
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ	ได้พิจารณ์าวัตุถุืปีระสุงค์ัและขึ้อบเขึ้ตุการปีฏิบัติุงาน	รวมีทัี่�งอนุมัีติุแผนการตุรวจสุอบปีระจำาปีี	2563		
ขึ้องฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน	รวมีทัี่�งได้สุอบที่านคัวามีเป็ีนอิสุระ	ทิี่ศที่างกลยุที่ธ์ี	คัวามีเพ่ยงพอขึ้องที่รัพยากรตุ่าง	ๆ	ตุ่อการปีฏิบัติุงาน
ขึ้องหน่วยงานตุรวจสุอบภายใน	 พร้อมีทัี่�งให้ข้ึ้อเสุนอแนะ	 และข้ึ้อสัุงเกตุ	 การรับที่ราบผลการตุรวจสุอบและข้ึ้อเสุนอแนะ 
ปีระจำาปีี	2563	ทัี่�งขึ้องผ้้สุอบบัญช่้และฝ่่ายตุรวจสุอบภายใน	รวมีถ่ืงจัดที่ำารายงานผลการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบเสุนอให้กับ 
คัณ์ะกรรมีการบริษััที่ที่ราบทุี่กคัรั�งท่ี่�ม่ีการปีระชุ้มี	 โดยได้ให้ข้ึ้อเสุนอแนะท่ี่�เป็ีนปีระโยช้น์ตุ่อการบริหารงานขึ้องฝ่่ายจัดการ	 ซ่ิ�ง 
ฝ่่ายจัดการได้ดำาเนินการปีรับปีรุงแก้ไขึ้ตุามีข้ึ้อเสุนอแนะอย่างเหมีาะสุมี	 เพ่�อให้สุอดคัล้องกับแนวที่างปีฏิบัติุท่ี่�ด่ขึ้องคัณ์ะกรรมีการ
ตุรวจสุอบ	และข้ึ้อกำาหนดขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย

7. การต่ำอิต้ำานการทุจริตำและค์อิร์รัปชั่น
	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้เน้นยำ�าคัวามีมุ่ีงมัี�นขึ้องคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ในการตุ่อตุ้านทุี่จริตุและคัอร์รัปีชั้นอย่างสิุ�นเชิ้ง	 และ
สุ่�อสุารไปียังผ้้บริหารและพนักงานทุี่กระดับ

8. การพิจารณ์าคั์ดำเล่อิกผู้้้สอิบบัญ่ชี่และการกำาหนดำค่์าตำอิบแทน
	 การพิจารณ์าและเสุนอแตุง่ตัุ�งผ้้สุอบบัญช่้รับอนุญาตุขึ้องบรษัิัที่และค่ัาตุอบแที่นผ้สุ้อบบัญช่้	โดยพิจารณ์าถ่ืงคุัณ์ภาพผ้้สุอบบัญช่้	
คัวามีช้ำานาญในการตุรวจสุอบและเหมีาะสุมีกับปีริมีาณ์งานท่ี่�ตุรวจ	 สุำาหรับรอบปีีบัญช่้	 2563	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบได้ 
พิจารณ์าเสุนอตุ่อคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 เพ่�อนำาเสุนอขึ้ออนุมัีติุตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นให้แตุ่งตัุ�ง	 บริษััที่	 สุำานักงาน	 อ่วาย	 จำากัด	 เป็ีน 
ผ้้สุอบบัญช่้ขึ้องบริษััที่	 โดยผ้้สุอบบัญช่้ท่ี่�ได้รับการเสุนอแตุ่งตัุ�งเป็ีนผ้้สุอบบัญช่้ท่ี่�ได้รับคัวามีเห็นช้อบจากสุำานักงาน	 ก.ล.ตุ.	 ม่ีรายช่้�อ 
ผ้้สุอบบัญช่้	ดังน่�	

	 นางสุาวศิริวรรณ์	นิตุย์ดำารง	 	 ผ้้สุอบบัญช่้รับอนุญาตุ	เลขึ้ที่ะเบ่ยน	5906	และ/หร่อ	
	 นางสุาวกมีลทิี่พย์	เลิศวิที่ย์วรเที่พ			 ผ้้สุอบบัญช่้รับอนุญาตุ	เลขึ้ที่ะเบ่ยน	4377	และ/หร่อ
	 นางสุรินดา	หิรัญปีระเสุริฐวุฒิ	 	 ผ้้สุอบบัญช่้รับอนุญาตุ	เลขึ้ที่ะเบ่ยน	4799

	 คัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบม่ีคัวามีเห็นว่า	 ในปีี	 2563	 บริษััที่ม่ีการรายงานข้ึ้อม้ีลที่างการเงินและการดำาเนินงานอย่างถ้ืกตุ้อง 
ม่ีระบบการคัวบคัมุีภายในท่ี่�เหมีาะสุมีเพ่ยงพอ	และการปีฏบัิติุเป็ีนไปีตุามีกฎหมีายว่าด้วยหลักที่รัพยแ์ละตุลาดหลกัที่รัพย	์ข้ึ้อกำาหนด
ขึ้องตุลาดหลักที่รัพย์	 หร่อกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องกับธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 การตุรวจสุอบภายใน	 การบริหารคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�เหมีาะสุมีและ 
ม่ีปีระสิุที่ธิีผล	 ม่ีการปีฏิบัติุตุามีกฎหมีาย	 ข้ึ้อกำาหนด	 และข้ึ้อผ้กพันตุ่าง	 ๆ	 ม่ีการเปิีดเผยรายการท่ี่�เก่�ยวโยงกันอย่างถ้ืกตุ้องและม่ี 
การปีฏิบัติุงานท่ี่�สุอดคัล้องกับระบบการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่อย่างเพ่ยงพอ	โปีร่งใสุ	และเช่้�อถ่ือได้

	 	 	 	 	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�
	 	 	 	 	 ปีระธีานคัณ์ะกรรมีการตุรวจสุอบ

    



รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 101 

รายงาน์ข้องคณิะกรรมิการสรรห้า
แลูะพื่่จารณิาค่าตัอบัแทัน์

เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

	 คัณ์ะกรรมีการบรษัิัที่	ได้ม่ีมีติุแตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพจิารณ์าค่ัาตุอบแที่นขึ้อง	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	
เม่ี�อวันท่ี่�	13	พฤศจิกายน	2557	ปีระกอบด้วยกรรมีการอิสุระทัี่�งหมีดเพ่�อให้การที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนอิสุระ	จำานวน	4	ท่ี่าน	ดังม่ีรายช่้�อตุ่อไปีน่�
	 1.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�	 กรรมีการอิสุระและปีระธีานกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
	 2.	 นางสุาวมีานิดา	ซิินเมีอร์แมีน	 กรรมีการอิสุระและกรรมีการสุรรหาพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
	 3.	 นางสุาวสุุธ่ีรา	ศร่ไพบ้ลย์	 กรรมีการอิสุระและกรรมีการสุรรหาพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
	 4.	 ผศ.ดร.	การด่	เล่ยวไพโรจน์	 กรรมีการอิสุระและกรรมีการสุรรหาพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

	 ในปีี	2563	ท่ี่�ผ่านมีา	ม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นรวมี	3	คัรั�ง	 โดยคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและ
พิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นทุี่กท่ี่านได้ให้คัวามีสุำาคััญในการเข้ึ้าร่วมีปีระชุ้มี	 พร้อมีกับม่ีข้ึ้อเสุนอแนะท่ี่�เป็ีนปีระโยช้น์ตุ่อการพัฒนางาน	 
เพ่�อใช้้ในการพิจารณ์าสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น

	 โดยคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นได้จัดการปีระชุ้มีเพ่�อพิจารณ์าเร่�องตุ่าง	ๆ 	ตุามีท่ี่�ได้รับมีอบหมีายอย่างรอบคัอบ	
ระมัีดระวัง	สุมีเหตุุสุมีผล	โปีร่งใสุ	และเป็ีนอิสุระ	โดยคัำาน่งถ่ืงผลปีระโยช้น์สุ้งสุุดขึ้องบริษััที่	และผ้้ถ่ือหุ้นเป็ีนสุำาคััญ	ภายใตุ้ขึ้อบเขึ้ตุ
อำานาจหน้าท่ี่�และคัวามีรับผิดช้อบท่ี่�กำาหนดไว้ในกฎบัตุรคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	ซ่ิ�งสุอดคัล้องกับข้ึ้อกำาหนด
และแนวที่างปีฏบัิติุตุามีหลกัการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้องตุลาดหลกัที่รัพยแ์ห่งปีระเที่ศไที่ย	โดยได้ม่ีการพจิารณ์าในเร่�องท่ี่�สุำาคััญ	ดังน่�

1. การสรรหากรรมการ
	 พิจารณ์าสุรรหาบุคัคัลท่ี่�มี่คุัณ์สุมีบัติุเหมีาะสุมีตุามีขึ้้อกำาหนดในกฎหมีาย	 และไมี่ม่ีลักษัณ์ะตุ้องห้ามีตุามีขึ้้อกำาหนดขึ้องบริษััที่	
โดยม่ีการกำาหนดวิธ่ีการสุรรหากรรมีการอย่างม่ีหลักเกณ์ฑ์ิ	โปีร่งใสุ	และม่ีคัวามีสุอดคัล้องตุามีโคัรงสุร้างขึ้องบริษััที่	ซ่ิ�งท่ี่�ผ่านมีาบริษััที่
ได้ม่ีการเปิีดช่้วงเวลาขึ้องการเสุนอช่้�อบุคัคัลเพ่�อเป็ีนกรรมีการ	 แตุ่เน่�องจากไม่ีม่ีผ้้ถ่ือหุ้นรายย่อยเสุนอช่้�อบุคัคัลเพ่�อรับการพิจารณ์า
แตุ่งตัุ�งเป็ีนกรรมีการบริษััที่	 ดังนั�น	 คัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	 จ่งเสุนอให้พิจารณ์าแตุ่งตัุ�งกรรมีการท่ี่�ออก 
ตุามีวาระปีระจำาปีี	2563	กลับเข้ึ้าดำารงตุำาแหน่งกรรมีการอ่กวาระหน่�ง	โดยท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นสุามัีญปีระจำาปีี	2563	ม่ีมีติุอนุมัีติุแตุ่งตัุ�ง
กรรมีการใหม่ีตุามีท่ี่�เสุนอ

2. การพิจารณ์าค่์าตำอิบแทน
	 พิจารณ์าค่ัาตุอบแที่นกรรมีการโดยคัำาน่งถ่ืงคัวามีเหมีาะสุมีกับภาระหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบท่ี่�ได้รับมีอบหมีาย	 และผลการ 
ปีฏิบัติุงาน	 ปีระเภที่และขึ้นาดธุีรกิจขึ้องบริษััที่	 ปัีจจัยท่ี่�อาจม่ีผลกระที่บตุ่อธุีรกิจ	 และภาวะเศรษัฐกิจโดยรวมี	 ค่ัาตุอบแที่นตุ้องอย้่ 
ในระดับท่ี่�เหมีาะสุมีและเพ่ยงพอท่ี่�จะจ้งใจและรักษัากรรมีการท่ี่�ม่ีคุัณ์ภาพไว้	 ทัี่�งน่�	 ได้นำาเสุนอตุ่อคัณ์ะกรรมีบริษััที่เพ่�อพิจารณ์าและ 
นำาเสุนอตุ่อท่ี่�ปีระชุ้มีผ้้ถ่ือหุ้นสุามัีญปีระจำาปีี	 2563	 เพ่�อขึ้ออนุมัีติุ	 พร้อมีเปิีดเผยค่ัาตุอบแที่นกรรมีการบริษััที่	 กรรมีการชุ้ดย่อย	 
ไว้ในรายงานปีระจำาปีี

	 ณ์	วันท่ี่�	31	ธัีนวาคัมี	2563	คัณ์ะกรรมีการขึ้องบริษััที่	ม่ีทัี่�งหมีด	11	ท่ี่าน	ปีระกอบด้วย	กรรมีการท่ี่�เป็ีนผ้้บริหาร	4	ท่ี่าน	กรรมีการ
ท่ี่�มิีได้เป็ีนผ้้บริหาร	7	ท่ี่าน	ในจำานวนน่�ม่ีกรรมีการอิสุระ	5	คัน	(มีากกว่า	1	ใน	3	ขึ้องจำานวนกรรมีการทัี่�งคัณ์ะ)	ในปีี	2563	กรรมีการ
ได้รับค่ัาตุอบแที่นตุามีท่ี่�แสุดงไว้ในหัวข้ึ้อเร่�องค่ัาตุอบแที่นขึ้องกรรมีการและผ้้บริหาร	ซ่ิ�งคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
เห็นว่าจำานวนคัณ์ะกรรมีการและคั่าตุอบแที่นม่ีคัวามีเหมีาะสุมีสุอดคัล้องกับหน้าท่ี่�คัวามีรับผิดช้อบ	 และเป็ีนไปีตุามีนโยบายและ 
หลักเกณ์ฑ์ิขึ้องคัณ์ะกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น	โดยคัณ์ะกรรมีการบริษััที่ได้พิจารณ์าเห็นช้อบด้วยแล้ว

	 	 	 	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�
	 	 	 	 ปีระธีานกรรมีการสุรรหาและพิจารณ์าค่ัาตุอบแที่น
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รายงาน์ข้อง
คณิะกรรมิการบัรรษัทัภูิบัาลู

เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

	 คัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 ได้ม่ีมีติุแตุ่งตัุ�งคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	 บริษััที่	 บิซิิเนสุ	 ออนไลน์	 จำากัด	 (มีหาช้น)	 เม่ี�อวันท่ี่�	 14 
กุมีภาพันธ์ี	 2561	 เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เสุนอแนวปีฏิบัติุด้านการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ให้สุอดคัล้องตุามีหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ 
ขึ้องสุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 ตุ่อคัณ์ะกรรมีการ	 และกำากับด้แลการปีฏิบัติุงานขึ้องกรรมีการ
และฝ่่ายจัดการให้เป็ีนไปีตุามีนโยบายการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	ปีระกอบด้วยกรรมีการ	จำานวน	3	ท่ี่าน	ดังน่�	

	 1.	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�	 	 รองปีระธีานกรรมีการ	และปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล
	 2.	 นางสุาวช้ไมีพร	อภิกุลวณิ์ช้	 	 กรรมีการบรรษััที่ภิบาล
	 3.	 นายชั้ยพร	เก่ยรติุนันที่วิมีล	 	 กรรมีการบรรษััที่ภิบาล

	 ในปีี	 2563	 ท่ี่�ผ่านมีาม่ีการปีระชุ้มีคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	 1	 คัรั�ง	 คัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาลได้ปีฏิบัติุหน้าท่ี่� 
ตุามีท่ี่�ได้รับมีอบหมีายจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 ซ่ิ�งกำาหนดไว้ในกฎบัตุรคัณ์ะกรรมีการบรรษััที่ภิบาล	 โดยม่ีหน้าท่ี่�รับผิดช้อบ 
ด้านการกำากับด้แลการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่	ให้เป็ีนไปีตุามีหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	 ม่ีการบริหารจัดการอย่างโปีร่งใสุ	เปิีดเผย	 
ตุรวจสุอบได้	ม่ีคัวามีเป็ีนธีรรมีกับผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ยทุี่กกลุ่มี	และม่ีการเจริญเติุบโตุอย่างยั�งย่น	โดยม่ีการพิจารณ์าเร่�องท่ี่�สุำาคััญ	ดังน่�

1.	 กำากับด้แลให้ม่ีการที่บที่วนและปีรับปีรุงนโยบายการกำากับด้แลกิจการ	 หลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	 จริยธีรรมีในการ 
ดำาเนินธุีรกิจ	 และจรรยาบรรณ์กรรมีการบริษััที่	 ผ้้บริหาร	 และพนักงาน	 ให้สุอดคัล้องกับแนวที่างการกำากับด้แลกิจการขึ้อง
ตุลาดหลักที่รัพย์แห่งปีระเที่ศไที่ย	 สุำานักงานคัณ์ะกรรมีการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดหลักที่รัพย์	 สุมีาคัมีสุ่งเสุริมีกรรมีการ
บริษััที่ไที่ย	(IOD)	และหลักเกณ์ฑ์ิขึ้อง	ASEAN	CG	Scorecard	รวมีถ่ืงเพิ�มีเติุมีนโยบายและแนวที่างปีฏิบัติุท่ี่�ด่เก่�ยวกับการกำากับ
ด้แลกิจการตุามีท่ี่�ได้รับอนุมัีติุจากคัณ์ะกรรมีการบริษััที่

2.	 ที่บที่วนนโยบายการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่ขึ้องบริษััที่	และให้คัวามีเห็นช้อบนำาหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	ปีี	2560	(CG	Code)	
ไปีปีรับใช้้ตุามีบริบที่ที่างธุีรกิจขึ้องบริษััที่	และให้เปิีดเผยในรายงานปีระจำาปีี	2563	และ	แบบ	56-1	ขึ้องบริษััที่

3.	 กำากับด้แลและสุนับสุนุนให้บริษััที่	 ม่ีการปีฏิบัติุตุามีหลักการกำากับด้แลกิจการท่ี่�ด่	 เพ่�อสุร้างคัวามีเช่้�อมัี�นว่าบริษััที่ดำาเนินธุีรกิจ 
ด้วยคัวามีรับผิดช้อบ	ม่ีคัวามีโปีร่งใสุ	ซ่ิ�อสัุตุย์สุุจริตุ	และปีฏิบัติุตุ่อผ้้ม่ีสุ่วนได้เสุ่ยอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมีกัน

4.	 กำากับด้แลให้ม่ีการที่บที่วนและแก้ไขึ้เพิ�มีเติุมีกฎบัตุรคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	 และคัณ์ะกรรมีการชุ้ดย่อย	 เพ่�อให้เหมีาะสุมีกับ
สุถืานการณ์์ปัีจจุบัน

5.	 รายงานผลการดำาเนินงานตุ่อคัณ์ะกรรมีการบริษััที่	อย่างตุ่อเน่�องสุมีำ�าเสุมีอ

	 	 	 	 นายอนันต์ุ	ตัุงทัี่ตุสุวัสุดิ�
	 	 	 	 ปีระธีานกรรมีการบรรษััที่ภิบาล
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บัริษัทั บัิซิเน์ส ออน์ไลูน์์ จำากัด้ (มิห้าชัน์) แลูะบัริษัทัย่อย
ร�ยง�นข้องผูู้้สำอบบัญช้่รับอนุญ�ต และงบก�รเงินรวมู
31 ธุันว�คัมู 2563



เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน)

รายงาน
ของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส         
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของ
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน    

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัทีสุ่ดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ            
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ              
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5.1 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเกีย่วกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 
ซ่ึงเป็นรำยกำรบญัชีที่มีมูลค่ำที่เป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำบริกำรหลำยประเภท 
มีกำรท ำสัญญำบริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสัญญำที่ท ำกบัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย       
ท ำให้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทัมีเงื่อนไขในกำรรับรู้รำยไดท้ี่แตกต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญั เป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดโ้ดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูร้ับผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอย่ำงมำสุ่ม
ทดสอบกำรปฏิบตัิตำมกำรควบคุมทีก่ลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอย่ำงสัญญำบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้
รำยไดว้่ำเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสัญญำบริกำรของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยได้
ของกลุ่มบริษทั  สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรท่ีเกดิขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
และสอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี
รำยไดแ้บบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.14 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัประเภทและ             
วดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทนุ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยจ์ ำนวนหลำยแห่ง ตำมรำยละเอียดที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 13 ซ่ึงมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวนที่มีนยัส ำคญัต่องบกำรเงิน (คิดเป็นร้อยละ 34 
และร้อยละ 35 ของยอดสินทรัพยร์วม ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั) เงินลงทุนดงักล่ำว
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรอย่ำงสูงในกำรเลือกวิธีกำรที่ใชใ้นกำรประเมิน 
รวมถึงกำรพจิำรณำขอ้สมมติฐำนและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมนิวิธีที่ใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม เชน่ วิธีคิดลดกระแสเงินสดที่กิจกำรจะไดร้ับในอนำคต และ
วิธีกำรอ่ืนๆท่ีเหมำะสมกบักจิกำรท่ีลงทุน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดป้ระเมินขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน เช่น กำรก ำหนดประมำณกำรกระแสเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯเลือกใช ้โดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีตและ
แผนธุรกิจของบริษทัท่ีลงทุนในอนำคต และขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรทดสอบควำมเหมำะสมของสมมติฐำนที่ส ำคญัที่ใช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดทีค่ำดว่ำจะไดร้ับในอนำคตจำกเงินลงทุนในบริษทัท่ีลงทุนที่จดัท ำโดยฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯ เช่น อตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว รวมถึงสอบทำนควำมแม่นย  ำ
ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมินควำมน่ำเช่ือถือของประมำณ
กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้ับในอนำคตดงักล่ำวตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 

ข้อมูลอื่น  
ผูบ้ริหำรเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให้ควำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเกีย่วเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ทีไ่ดร้ับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏว่ำขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้่ำขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบว่ำมีเร่ืองดงักล่ำวทีต่อ้งรำยงำน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีทีม่ีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง               
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทจุริตอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้ับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตกุำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณท่ี์เกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกจิกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียง              
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เกีย่วขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 

ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กุมภำพนัธ์ 2564  

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 109 



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 168,969,719       238,018,691       130,009,092       203,487,086       
เงินลงทนุชัว่คราว 9 -                          19,962,111         -                          19,962,111         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 130,471,283       115,874,130       128,947,565       107,581,406       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 11 150,039,816       -                          150,039,816       -                          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 43,843,698         46,207,403         33,865,330         38,819,971         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 493,324,516       420,062,335       442,861,803       369,850,574       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 14,200,000         14,200,000         14,200,000         14,200,000         
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 13 335,185,153       -                          335,185,153       -                          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -                          -                          31,999,860         31,999,860         
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 30,560,086         31,214,827         30,000,000         30,000,000         
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 16 12,217,250 14,722,477 15,499,550         15,499,550         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                          93,655,488         -                          93,655,488         
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 17 44,546,209         51,558,957         40,305,759         46,482,778         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22.1 28,267,035         -                          22,088,152         -                          
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 18 38,904,026         46,462,106         30,318,901         34,215,152         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 835,305              9,889,798           -                          9,259,885           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,037,581           2,471,484           1,535,078           1,828,706           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 506,752,645       264,175,137       521,132,453       277,141,419       
รวมสินทรัพย์ 1,000,077,161    684,237,472       963,994,256       646,991,993       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 168,969,719       238,018,691       130,009,092       203,487,086       
เงินลงทนุชัว่คราว 9 -                          19,962,111         -                          19,962,111         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 130,471,283       115,874,130       128,947,565       107,581,406       
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 11 150,039,816       -                          150,039,816       -                          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 43,843,698         46,207,403         33,865,330         38,819,971         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 493,324,516       420,062,335       442,861,803       369,850,574       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 14,200,000         14,200,000         14,200,000         14,200,000         
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 13 335,185,153       -                          335,185,153       -                          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -                          -                          31,999,860         31,999,860         
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 30,560,086         31,214,827         30,000,000         30,000,000         
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 16 12,217,250 14,722,477 15,499,550         15,499,550         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                          93,655,488         -                          93,655,488         
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 17 44,546,209         51,558,957         40,305,759         46,482,778         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22.1 28,267,035         -                          22,088,152         -                          
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 18 38,904,026         46,462,106         30,318,901         34,215,152         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 835,305              9,889,798           -                          9,259,885           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,037,581           2,471,484           1,535,078           1,828,706           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 506,752,645       264,175,137       521,132,453       277,141,419       
รวมสินทรัพย์ 1,000,077,161    684,237,472       963,994,256       646,991,993       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)110 



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 17,000,000 -                          17,000,000 -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 161,579,523       143,627,602       147,336,635       127,800,744       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22.2 2,849,991           -                          2,191,326           -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,571,114           329,828 9,571,114           -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 21 -                          1,200,000           -                          1,200,000           
คา่สิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 16,991,176         16,717,585         16,991,176         16,717,585         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,723,425           3,284,745           4,678,829           2,808,009           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 212,715,229       165,159,760       197,769,080       148,526,338       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22.2 21,989,660         -                          16,906,482         -                          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23 20,220,616         18,136,292         19,788,989         17,786,728         
ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 24 3,262,707           -                          2,480,771           -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 28 31,389,190         -                          31,389,190         -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,862,173         18,136,292         70,565,432         17,786,728         
รวมหนีสิ้น 289,577,402       183,296,052       268,334,512       166,313,066       

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 
   ทนุจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 820,505,500 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 82,050,550         82,050,550         82,050,550         82,050,550         
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 820,505,500 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 82,050,550         82,050,550         82,050,550         82,050,550         
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 139,271,186       139,271,186       139,271,186       139,271,186       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 8,260,000           8,260,000           8,260,000           8,260,000           
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 310,891,249       271,880,036       295,613,705       251,097,191       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 170,026,774       (520,352)             170,464,303       -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 710,499,759       500,941,420       695,659,744       480,678,927       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,000,077,161    684,237,472       963,994,256       646,991,993       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 17,000,000 -                          17,000,000 -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 161,579,523       143,627,602       147,336,635       127,800,744       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22.2 2,849,991           -                          2,191,326           -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,571,114           329,828 9,571,114           -                          
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 21 -                          1,200,000           -                          1,200,000           
คา่สิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 16,991,176         16,717,585         16,991,176         16,717,585         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,723,425           3,284,745           4,678,829           2,808,009           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 212,715,229       165,159,760       197,769,080       148,526,338       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22.2 21,989,660         -                          16,906,482         -                          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23 20,220,616         18,136,292         19,788,989         17,786,728         
ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 24 3,262,707           -                          2,480,771           -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 28 31,389,190         -                          31,389,190         -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,862,173         18,136,292         70,565,432         17,786,728         
รวมหนีสิ้น 289,577,402       183,296,052       268,334,512       166,313,066       

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 
   ทนุจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 820,505,500 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 82,050,550         82,050,550         82,050,550         82,050,550         
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 820,505,500 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 82,050,550         82,050,550         82,050,550         82,050,550         
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 139,271,186       139,271,186       139,271,186       139,271,186       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 8,260,000           8,260,000           8,260,000           8,260,000           
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 310,891,249       271,880,036       295,613,705       251,097,191       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 170,026,774       (520,352)             170,464,303       -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 710,499,759       500,941,420       695,659,744       480,678,927       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,000,077,161    684,237,472       963,994,256       646,991,993       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 111 



บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หุ้ริับปีีสิ�นส้ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 26 595,579,255       507,984,999       535,214,624       439,374,717       
รายไดเ้งินปันผล 26,337,500         23,275,000         27,337,500         24,275,000         
รายไดอ่ื้น 2,756,172           4,004,170           2,625,706           4,001,673           
รวมรำยได้ 624,672,927       535,264,169       565,177,830       467,651,390       
ค่ำใช้จ่ำย 27
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 253,314,008       212,944,280       212,291,748       177,339,378       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 164,127,607       173,431,365       142,933,476       145,503,262       
รวมค่ำใช้จ่ำย 417,441,615       386,375,645       355,225,224       322,842,640       
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 207,231,312       148,888,524       209,952,606       144,808,750       
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 345,260              371,518              -                          -                          
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 16 (2,588,050)          (256,721)             -                          -                          
รายไดท้างการเงิน 1,532,022           2,856,197           1,503,950           2,808,312           
ตน้ทนุทางการเงิน (1,922,329)          -                          (1,496,301)          -                          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 204,598,215       151,859,518       209,960,255       147,617,062       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (26,101,275)        (7,947,887)          (25,958,014)        (6,983,578)          
ก ำไรส ำหรับปี 178,496,940       143,911,631       184,002,241       140,633,484       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16 82,823                (520,352)             -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั 82,823                (520,352)             -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุใน
   ตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน- สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 8,995,592           -                          8,995,592           -                          
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,995,592           -                          8,995,592           -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 9,078,415           (520,352)             8,995,592           -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 187,575,355       143,391,279       192,997,833       140,633,484       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 26 595,579,255       507,984,999       535,214,624       439,374,717       
รายไดเ้งินปันผล 26,337,500         23,275,000         27,337,500         24,275,000         
รายไดอ่ื้น 2,756,172           4,004,170           2,625,706           4,001,673           
รวมรำยได้ 624,672,927       535,264,169       565,177,830       467,651,390       
ค่ำใช้จ่ำย 27
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 253,314,008       212,944,280       212,291,748       177,339,378       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 164,127,607       173,431,365       142,933,476       145,503,262       
รวมค่ำใช้จ่ำย 417,441,615       386,375,645       355,225,224       322,842,640       
ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 207,231,312       148,888,524       209,952,606       144,808,750       
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 345,260              371,518              -                          -                          
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 16 (2,588,050)          (256,721)             -                          -                          
รายไดท้างการเงิน 1,532,022           2,856,197           1,503,950           2,808,312           
ตน้ทนุทางการเงิน (1,922,329)          -                          (1,496,301)          -                          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 204,598,215       151,859,518       209,960,255       147,617,062       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (26,101,275)        (7,947,887)          (25,958,014)        (6,983,578)          
ก ำไรส ำหรับปี 178,496,940       143,911,631       184,002,241       140,633,484       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16 82,823                (520,352)             -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั 82,823                (520,352)             -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุใน
   ตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน- สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 8,995,592           -                          8,995,592           -                          
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,995,592           -                          8,995,592           -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 9,078,415           (520,352)             8,995,592           -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 187,575,355       143,391,279       192,997,833       140,633,484       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)112 



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำน (บำท) 29
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.22                    0.18                    0.22                    0.17                    

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
งบกำาไรขาดทุุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หุ้ริับปีีสิ�นส้ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำน (บำท) 29
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.22                    0.18                    0.22                    0.17                    

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 113 
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รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 115 



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 204,598,215       151,859,518       209,960,255       147,617,062       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   โอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                          (7,257,321)          -                          (10,154,517)        
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 6,707,473           -                          6,707,473           -                          
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 33,316,135         27,054,458         25,882,604         21,792,364         
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(โอนกลบั) -                          (1,861,493)          -                          (1,849,601)          
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (345,260)             (371,518)             -                          -                          
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 2,588,050           256,721              -                          -                          
   ส ารองโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 2,084,324           5,331,507           2,002,261           5,199,136           
   ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,698)                 142,687              (1,921)                 111,216              
   โอนกลบัส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (1,200,000)          (25,000,000)        (1,200,000)          (25,000,000)        
   ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                          (5,409,123)          -                          (5,409,123)          
   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (12,733)               1,948,850           (12,733)               1,938,225           
   รายไดเ้งินปันผล (26,337,500)        (23,275,000)        (27,337,500)        (24,275,000)        
   ตน้ทนุทางการเงิน 1,922,329           -                          1,496,301           -                          
   รายไดท้างการเงิน (1,532,022)          (2,856,197)          (1,503,950)          (2,808,312)          
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 221,787,313       120,563,089       215,992,790       107,161,450       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (21,190,856)        115,296,530       (27,959,640)        115,255,432       
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,363,706           (14,866,852)        4,954,641           (13,252,794)        
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,200,947)          (791,721)             (1,341,222)          (294,515)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,902,995         20,657,233         17,471,916         19,311,084         
   คา่สิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 273,591              809,626              273,591              809,626              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,368,659           (2,121,757)          1,800,799           (2,271,944)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 219,304,461       239,546,148       211,192,875       226,718,339       
   จ่ายภาษีเงินได้ (19,032,383)        (13,797,834)        (18,353,902)        (11,160,056)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 200,272,078       225,748,314       192,838,973       215,558,283       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
งบกระแสเงินสด
สำ�หุ้ริับปีีสิ�นส้ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 204,598,215       151,859,518       209,960,255       147,617,062       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   โอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                          (7,257,321)          -                          (10,154,517)        
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 6,707,473           -                          6,707,473           -                          
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 33,316,135         27,054,458         25,882,604         21,792,364         
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(โอนกลบั) -                          (1,861,493)          -                          (1,849,601)          
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (345,260)             (371,518)             -                          -                          
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 2,588,050           256,721              -                          -                          
   ส ารองโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 2,084,324           5,331,507           2,002,261           5,199,136           
   ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,698)                 142,687              (1,921)                 111,216              
   โอนกลบัส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (1,200,000)          (25,000,000)        (1,200,000)          (25,000,000)        
   ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                          (5,409,123)          -                          (5,409,123)          
   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (12,733)               1,948,850           (12,733)               1,938,225           
   รายไดเ้งินปันผล (26,337,500)        (23,275,000)        (27,337,500)        (24,275,000)        
   ตน้ทนุทางการเงิน 1,922,329           -                          1,496,301           -                          
   รายไดท้างการเงิน (1,532,022)          (2,856,197)          (1,503,950)          (2,808,312)          
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 221,787,313       120,563,089       215,992,790       107,161,450       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (21,190,856)        115,296,530       (27,959,640)        115,255,432       
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,363,706           (14,866,852)        4,954,641           (13,252,794)        
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,200,947)          (791,721)             (1,341,222)          (294,515)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,902,995         20,657,233         17,471,916         19,311,084         
   คา่สิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 273,591              809,626              273,591              809,626              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,368,659           (2,121,757)          1,800,799           (2,271,944)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 219,304,461       239,546,148       211,192,875       226,718,339       
   จ่ายภาษีเงินได้ (19,032,383)        (13,797,834)        (18,353,902)        (11,160,056)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 200,272,078       225,748,314       192,838,973       215,558,283       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หุ้ริับปีีสิ�นส้ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                          100                     -                          100                     
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -                          (5,107,233)          -                          (5,107,233)          
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (130,077,705)      -                          (130,077,705)      -                          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (1,000,000)          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุในบริษทัร่วมคา้ -                          (15,499,550)        -                          (15,499,550)        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                          (1,100,000)          -                          (1,100,000)          
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน (28,449,285)        -                          (28,449,285)        -                          
เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (7,177,243)          (43,352,777)        (6,782,142)          (37,980,582)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 14,019                388,935              14,019                387,774              
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,807,426)          (26,690,721)        (4,123,817)          (22,044,753)        
เงินสดรับจากเงินปันผล 27,337,500         24,275,000         27,337,500         24,275,000         
จ่ายดอกเบ้ีย (37,750)               -                          (37,750)               -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,418,030           2,863,321           1,389,958           2,815,436           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (142,779,860)      (64,222,925)        (140,729,222)      (55,253,808)        
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 17,000,000         -                          17,000,000         -                          
ช ารืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,125,484)          -                          (3,172,039)          -                          
จ่ายเงินปันผล (139,415,706)      (147,646,632)      (139,415,706)      (147,646,632)      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (126,541,190)      (147,646,632)      (125,587,745)      (147,646,632)      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ (69,048,972)        13,878,757         (73,477,994)        12,657,843         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 238,018,691       224,139,934       203,487,086       190,829,243       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 168,969,719       238,018,691       130,009,092       203,487,086       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 1,927,080           836,466              1,927,080           821,416              
   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 966,620              55,148                966,620              55,148                
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 70,021                44,232                70,021                44,232                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน

ประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมำเลเซีย บริษทัฯด ำเนินธุรกิจ
หลกัในกำรให้บริกำรและพฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และให้บริกำร
ขอ้มูลทำงธุรกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ตลอดจนให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจรวมถึงกำร
บริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม 
ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

การเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

เมื่อวนัที่ 28 ตุลำคม 2563 บริษทั เคพเพล คอมมิวนิเคชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด (“Keppel”) ซ่ึงเดิมเป็นผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษทัฯได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นที่ถือทั้งส้ิน 197,044,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.01 ของจ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ CTOS Holdings Sdn Bhd จ ำนวน 164,101,100 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแลว้และขำยให้กรรมกำรของบริษทัฯจ ำนวน 32,942,900 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 4.01 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่ำตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นทั้งหมดคิดเป็น
มูลค่ำทั้งส้ินประมำณ 827.6 ลำ้นบำท  

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

บริิษััท บิซิิเนส ออนไลน์ จำำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่่อย่
หุ้มายเหุ้ตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หุ้ริับปีีสิ�นส้ดวัันท่� 31 ธัันวั�คม 2563
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด  (มหำชน)             
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่ำ          
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
   2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ  ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลธุรกิจ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรระบบโซเชียลบิซิเนส ไทย 99.99 99.99 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัที่บริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัย่อยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัที่มีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวิธี
รำคำทุน 

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 119 



 

 3 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี        
รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงกำร
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดม้ีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกันควำม เส่ียงของเงิน ลงทุน สุท ธิในห น่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเกี่ยวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเกี่ยวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำยุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้มีกำรด้อยค่ำ
ดำ้นเครดิตเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบตัิครั้ งแรก
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสมและ/หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 และ
ไมป่รับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบตัิครั้ งแรก
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัที่  1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนที่ แสดง
เปรียบเทียบ 
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือก
เพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีในช่วงเวลำที่ยงัมีควำมไม่แน่นอน
เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวนัที่  22 เมษำยน 2563 และ                    
มีผลบังคบัใช้ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่                  
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  

ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีในเร่ืองกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีกำรอย่ำงง่ำย
และกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด 

ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์       
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น ในกำร
จดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบตัิตำม
มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัได้เคยถือปฏิบตัิ
ในช่วงที่ผ่ำนมำ และไดบ้นัทึกขำดทุนจำกผลกระทบดงักล่ำวเป็นจ ำนวนรวม 61 ลำ้นบำท เป็นขำดทุนจำก
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำยุติธรรม ผ่ำน           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงเกิดจำก 
กำรลดลงของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดแห่งหน่ึง 

 ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 
สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 
มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำ
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบตัิทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำมำตรฐำนดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทัในปีที่เร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิ 

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)122 



 

 6 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือ
ปฏิบัติ 

 ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบัน 
โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสมและ/หรือ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธันวำคม 2562 

มำตรฐำน          
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน          
กำรรำยงำน          
ทำงกำรเงิน                
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 19,962 (19,962) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น - 19,962 - 19,962 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 295,491 - 295,491 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 93,655 (93,655) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 32,027 32,027 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,472 - (1,635) 837 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 2,353 2,353 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 24,972 24,972 

ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอน - - 3,067 3,067 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 40,367 - 40,367 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น  (521) 161,469 - 160,948 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธันวำคม 2562 

มำตรฐำน          
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำน          
กำรรำยงำน          
ทำงกำรเงิน                
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 19,962 (19,962) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น - 19,962 - 19,962 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 295,491 - 295,491 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น 93,655 (93,655) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 24,976 24,976 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,829 - (1,635) 194 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
1,811 

 
1,811 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 19,199 19,199 

ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอน - - 2,331 2,331 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 40,367 - 40,367 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น  - 161,469 - 161,469 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิครั้ งแรก แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
  

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

กำรวดัมูลคำ่ยุติธรรมของเงินลงทนุในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  201,836 
หัก: หน้ีสินภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี   (40,367) 
ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้ือหุน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั  161,469 
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ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมลูค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                          

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทนุ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น 

รำคำทนุ 
ตดั

จ ำหน่ำย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่     
1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 238,019 - - 238,019 238,019 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 115,874 - - 115,874 115,874 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 19,962 - - 19,962 19,962 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14,200 - - 14,200 14,200 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 93,655 - 295,491 - 295,491 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 481,710 - 295,491 388,055 683,546 

  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                                           

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดั

จ ำหน่ำย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่     
1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 203,487 - - 203,487 203,487 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 107,581 - - 107,581 107,581 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 19,962 - - 19,962 19,962 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14,200 - - 14,200 14,200 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 93,655 - 295,491 - 295,491 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 438,885 - 295,491 345,230 640,721 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน  
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4.2  สัญญำเช่ำ 
 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครั้ งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ

เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
ส ำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบตัิครั้ งแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน              
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำที่เปิดเผย ณ วนัที่  
 31 ธนัวำคม 2562 8,527 6,558 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ 26,094 20,061 
หัก:  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (7,296) (5,609) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร     

รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครั้ งแรก 27,325 21,010 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 27,325 21,010 
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.0 6.0 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 2,353 1,811 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 24,972 19,199 

 27,325 21,010 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิ
ครั้ งแรก ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน              
เฉพำะกิจกำร 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 32,027 24,976 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 32,027 24,976 
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5.  นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 รายได้ค่าบริการ 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบและรำยได้จำกกำรให้สิทธิในกำรเขำ้ถึงซอฟต์แวร์และขอ้มูล
ออนไลน์ของบริษทัฯรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำว จะรับรู้ ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรโดยพิจำรณำตำม                   
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร ซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทั 

รำยไดท้ี่รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้ำ้งรับ” ภำยใตลู้กหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ซ่ึงจะจัดประเภทเป็นลูกหน้ีกำรค้ำเม่ือกิจกำรมีสิทธิที่จะได้รับ
ช ำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมือ่กิจกำรไดใ้ห้บริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินที่กิจกำรได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระที่ตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยได้รับล่วงหนำ้” ภำยใตเ้จำ้หน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้
เป็นรำยไดเ้มื่อไดป้ฏิบตัิตำมภำระที่ระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เมื่อกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่เกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลัง ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่           
คำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียทีแ่ทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้มื่อบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัที่ได้มำและไม่มีขอ้จ ำกัดในกำร
เบิกใช ้
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5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม  
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

5.4 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของ

สินทรัพย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 
  อำยุกำรให้ประโยชน์ 

  ส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 10  ปี 
  อุปกรณ์และอ่ืน ๆ  3 - 5  ปี 
 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอำคำรระหว่ำงปรับปรุงและสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 
 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บง่ช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยุกำรให้ประโยชน์ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 และ 10 ปี 
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5.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.7 สัญญำเช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท์ี่ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัที่สินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจงูใจตำม
สัญญำเช่ำที่ไดร้ับ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ ดงัน้ี 

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 10 ปี 
หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเชำ่ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรที่
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัที่สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ี่เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำ
เชำ่หักค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท์ี่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำร      
ใชง้ำนของสินทรัพยท์ี่เช่ำ หรืออำยุของสัญญำเชำ่ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกว่ำ 

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำ         
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

 กำรขำยและเช่ำกลบัคืนท่ีเขำ้ลกัษณะสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น ส่วนเกินของรำยรบัท่ีไดจ้ำกกำรขำยที่สูงกว่ำรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพย ์จะบนัทึกรับรู้เป็นรำยไดร้อตดับญัชี และตดัจ ำหน่ำยไปตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
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5.8 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้และวดั

มูลค่ำในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ   

 รำยกำรที่ เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ  วนัที่ เกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือสินทรัพยท์ี่ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่ำต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพยแ์ละ
ค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพ
ตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท์ี่ก  ำลงัพิจำรณำ
อยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีที่สุด                
ซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์          
หักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน
และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีควำมเกี่ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรที่ใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้ งล่ำสุด 
โดยมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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5.10 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที่บริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเมื่อกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเกี่ยวขอ้ง 

5.11 ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอนเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
ตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีจะเกิดขึ้น ประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะท ำกำรร้ือถอน 
ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำน
ต่ำง ๆ เชน่ ระยะเวลำในกำรร้ือถอน อตัรำเงินเฟ้อในอนำคตและอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

5.12 ประมำณกำรหนี้สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมื่อภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ           
ปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
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5.13 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชหั้กภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชหั้กภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษท่ีีเกิดขึ้นเกีย่วขอ้งกบั
รำยกำรทีไ่ดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

5.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ที่ไม่มีองค์ประกอบ เกี่ยวกับกำรจดัหำเงินที่มีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้ 
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที ่วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นกำรรับช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที่ระบุไว้
เท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)  
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
เง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ระบุไวเ้ท่ำนั้น 

ทั้งน้ี รำยได้ดอกเบ้ีย ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหรือกำรโอน
กลับรำยกำรผลขำดทุนนั้ นจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและค ำนวณด้วยวิธีกำรเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ในขณะที่กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เคยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนเขำ้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  
ณ วนัที่รับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คำ้ เป็นตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถ
เปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีที่เป็นกำร
ไดร้ับคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก ำหนดให้ประเมินกำรดอ้ยค่ำ  
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สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อคำ้ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ไดร้ับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรำยได้อ่ืนในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เมื่อสิทธิที่จะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือได้มีกำรโอนสิทธิท่ีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผู ้ให้กู้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดร้ับช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่ไดม้ำ โดยกระแสเงินสดที่คำด
ว่ำจะไดร้ับ รวมถึงกระแสเงินสดที่ไดม้ำจำกขำยหลกัประกนัที่ถือไว ้หรือส่วนปรับปรุงดำ้นเครดิตอ่ืน ๆ ซ่ึง
ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขตำมสัญญำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแตก่ำรรบัรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะที่หำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทนุดว้ยจ ำนวนเงินที่เท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เมื่อมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพ่ิมขึ้นของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ี
กำรค้ำโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกัน และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินที่รบัรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดร้ับ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี 

เงินลงทนุ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ (ถำ้มี)   

5.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัที่วดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลที่สำมำรถสังเกตไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลที่น ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญำบริกำรระยะยำว 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำวโดยอำ้งอิงกับขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร
ตำมสัญญำเมื่อกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ขั้นควำมส ำเร็จของ
งำนบริกำรถูกก ำหนดโดยพิจำรณำจำกอตัรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริกำรทั้งส้ินท่ีตอ้ง
ให้โดยผูบ้ริหำรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณขั้นควำมส ำเร็จของงำน         
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลที่ไดร้ับจำกผูบ้ริหำรโครงกำร 

 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำว 
กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลกัษณะงำนโครงกำรและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ที่ตอ้งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ตอ้งใช้ในกำรให้บริกำรตำมสัญญำจนแลว้เสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษัทฯจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 

ประมำณกำรค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ำ 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
บริกำรระยะยำวแต่ละสัญญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์กำรล่ำช้ำ และเช่ือมัน่ว่ำ
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัได้บนัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

สัญญำเช่ำ  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธกิารเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 
ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดย
ค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่ม
บริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพ่ิมเป็นอตัรำดอกเบ้ียที่กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินที่จ ำเป็นเพื่อให้ได้มำซ่ึง
สินทรัพยท์ี่มีมูลค่ำใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจที่คลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ืมและหลกัประกนัที่คลำ้ยคลึง 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่คลำ้ยคลึงกัน เป็นต้น ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในอนำคต 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตวัแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่ใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชหั้กภำษีและขำดทุน

ทำงภำษีที่ไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ        
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม

เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้ น                
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัย่อย 
 (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

ค่ำบริกำรรับ - - 10 10 รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่วมกนั
ตำมที่ระบุในสัญญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร - - 3 3 รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่วมกนั
ตำมที่ระบุในสัญญำ 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 1 1 ตำมอตัรำที่ประกำศจ่ำย 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 
     

ค่ำบริกำรรับ 37 38 36 38 รำคำตลำด, ตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม, 
รำคำที่ตกลงร่วมกนัตำมที่ระบุ
ในสัญญำ 

ค่ำบริกำรจ่ำย 13 19 12 16 รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่วมกนั
ตำมที่ระบุไวใ้นสัญญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร 7 10 3 6 รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่วมกนั
ตำมที่ระบุไวใ้นสัญญำ 

ซ้ืออุปกรณ ์  2 9 2 4 รำคำตลำด 
เงินปันผลรับ 26 23 26 23 ตำมอตัรำทีป่ระกำศจ่ำย 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อืน่ - กิจกำร           

ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)     
บริษทัย่อย - - 1,232 3,240 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 13,803 7,235 9,820 4,284 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนี้อื่น -       
กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 13,803 7,235 11,052 7,524 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำร       
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 20)     

บริษทัย่อย  - - 666 - 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 6,567 6,784 6,517 10,455 

เจำ้หน้ีกรรมกำร - 504 - 504 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ - 
กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 6,567 7,288 7,183 10,959 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14.6 25.6 14.6 25.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      0.6 0.5 0.5 0.4 
รวม 15.2 26.1 15.1 26.0 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 179 127 149 97 
เงินฝำกธนำคำร 168,791 237,892 129,860 203,390 
รวม 168,970 238,019 130,009 203,487 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี 
(2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวครำว 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินจ ำนวน 19.96 ลำ้นบำท ซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ีย           
ร้อยละ 5.0 ต่อปี และครบก ำหนดไถ่ถอนภำยในเดือนมกรำคม 2563  
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10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,023 3,013 3,629 5,628 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,410 - 3,410 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 6,433 3,013 7,039 5,628 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 55,018 26,283 54,641 19,781 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  29,555 7,976 29,220 7,795 
   3 - 6 เดือน 1,528 2,345 1,528 2,345 
 6 - 12 เดือน 826 - 826 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 86,927 36,604 86,215 29,921 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (5,487) (2,345) (5,487) (2,345) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ 81,440 34,259 80,728 27,576 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 87,873 37,272 87,767 33,204 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั - 1 - 1 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 6,704 4,117 2,357 1,219 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 38,418 64,434 37,771 61,911 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 666 105 1,656 677 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 3,273 12,842 2,963 10,569 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 49,061 81,499 44,747 74,377 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (6,463) (2,897) (3,566) - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 42,598 78,602 41,181 74,377 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 130,471 115,874 128,948 107,581 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 5,242 2,345 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึ้น 6,708 6,708 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 11,950 9,053 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำประเภท 6 เดือน จ ำนวน 150 ล้ำนบำท           

ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.30 - 0.55 ต่อปี 

12. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกัน 
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯได้น ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ  14.20 ล้ำนบำท           

(2562: 14.20 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กับธนำคำรสองแห่งเพ่ือค ้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
หนังสือค ้ ำประกันท่ีธนำคำรออกให้ในนำมของบริษัทฯเพ่ือกำรค ้ ำประกันกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร           
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนประกอบด้วยเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ ์
ทุนช ำระ
แลว้ 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน รำคำทุน 

มูลคำ่
ยุติธรรม เงินปันผลรับส ำหรับปี 

       2563 2562 
   (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ 

จ ำกดั 
ให้บริกำรขอ้มูลกำรให้สินเชือ่ ถือหุ้นทำงตรง 

250,000 12.25 27,864 302,330 26,338 23,275 
บริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั ออกแบบพฒันำใหค้ ำปรึกษำดำ้น

ระบบ Web-Based Applications 
ถือหุ้นทำงตรง 

15,831 16.71 62,273 950 - - 
บริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ธุรกิจ Fintech ถือหุ้นทำงตรง 19,270 10.00 18,588 18,755 - - 
บริษทั เอไอ แล็บ จ ำกดั เทคโนโลยีดำ้นปัญญำประดษิฐ ์ ถือหุ้นทำงตรง 2,000 19.00 380 150 - - 
บริษทั ครีเดน เอเชีย จ ำกดั ให้บริกำรจดักำรขอ้มูล ยืนยนัตวัตน 

(eKYC, eSignature) 
ถือหุ้นทำงตรง 

1,405 10.00 13,000 13,000 - - 
     122,105 335,185 26,338 23,275 
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ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำเป็นกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอืน่สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/                        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - 
รำยกำรจดัประเภทใหม่จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                       
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำใช ้ 93,655 

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มเคร่ืองมือ              
ทำงกำรเงินมำใช ้ 201,836 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง (หมำยเหตุ 4) 295,491 
บวก: เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - รำคำทุน 28,450 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน 11,244 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 335,185 

บริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกัด  
เมื่อวนัที่ 17 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯครั้ งท่ี 6/2562 มีมติอนุมตัิให้บริษทัฯ ลงทุน
ในบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั เพ่ิมเติม โดยซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวจำกผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 43,700 
หุ้น รำคำหุ้นละ 140 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 6.12 ลำ้นบำท บริษทัฯได้ช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแลว้ เมื่อวนัที่                 
21 มกรำคม 2563  

เมื่อวนัที่ 3 มกรำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั มีมติอนุมตัิให้บริษทั
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 14.90 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,490,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 19.27 ลำ้นบำท 
(หุ้นสำมญั 1,640,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท และหุ้นบุริมสิทธิ 287,000 หุ้น มูลค่ำ หุ้นละ 10 บำท) โดย 
กำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวน 150,000 หุ้น และออกหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 287,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท  ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่ำว บริษทัฯยงัคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุน      
จดทะเบียนในบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั  
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บริษัท อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกัด 
เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั มีมติอนุมตัิให้เพ่ิมทุน
จดทะเบียนจำก 14.61 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,461,219 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 15.83 ล้ำนบำท           
(หุ้นสำมัญ 1,583,119 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวน 121,900 หุ้น        
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังกล่ำวจ ำนวน            
88,031 หุ้น รำคำหุ้นละ 106 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 9.33 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ
เพ่ิมขึ้นจำกเดิมร้อยละ 12.08  เป็นร้อยละ 16.71 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั บริษทัฯ
ไดช้ ำระค่ำหุ้นแลว้เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2563 

 บริษัท ครีเดน เอเชีย จ ำกัด 
เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯครั้ งท่ี 3/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
ลงทุนในบริษทั ครีเดน เอเชีย จ ำกดั ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 10 โดยลงทุนในหุ้นทุนจ ำนวน 1,405 หุ้น 
รำคำหุ้นละ 9,252.67 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 13 ล้ำนบำท บริษัทฯได้ช ำระค่ำหุ้นแล้วเมื่ อว ันที่                  
29 กรกฎำคม 2563 ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบักำรจดักำรขอ้มูล กำรให้บริกำรยืนยนัตวัตน 
(eKYC) และกำรให้บริกำรลำยเซ็นออนไลน์ (eSignature)  

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลที่บริษทัฯรบั 

ในระหว่ำงปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั                2,000 2,000 99.99 99.99 2,000 2,000 - - 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 - - 
     32,000 32,000 - - 

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด 
เมื่อวนัที่ 7 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมตัิ ให้บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด 
(“บริษทัย่อย”) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 15 ลำ้นบำท (หุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 
30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ  3,000,000 หุ้น  มูลค่ำหุ้นละ  10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่
จ ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนดังกล่ำว บริษทัฯยงัคงถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด เมื่อวนัที่ 24 พฤษภำคม 2561 
บริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุ้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์
แลว้เมื่อวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 
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บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด  
เมื่อวนัที่ 18 ธนัวำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมตัิ ให้บริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 
5 ล้ำนบำท  (หุ้นสำมัญ  500,000 หุ้ น  มูลค่ ำหุ้ นละ  10 บำท)  โดยกำรออก หุ้นสำมัญ เพ่ิมทุนให ม่
จ ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนดังกล่ำว บริษัทฯยงัคงถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่อวนัที่ 7 มกรำคม 
2562 บริษทัฯได้ช ำระค่ำหุ้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัย่อยได้จดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 8 มกรำคม 2562 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอบิคส์                    
ดีเวลลอปเมนต์ จ  ำกดั 

ให้เช่ำอำคำร
ส ำนักงำน 

ไทย 
20 20 30,560 31,215 30,000 30,000 

15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 345 372 1,000 1,000 
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15.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 

 
บริษทั เอบิคส์                              

ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 
 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 36,728 39,797 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 116,273 116,560 
หน้ีสินหมุนเวียน (201) (282) 
สินทรัพย์ - สุทธ ิ 152,800 156,075 
สัดส่วนเงินลงทุน  20% 20% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร ในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 30,560 31,215 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั - - 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 30,560 31,215 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
รำยได ้ 2,777 2,982 
ก ำไร   1,726 1,858 

16. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
16.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีรำคำทุน 

  2563 
(ร้อยละ) 

2562 
(ร้อยละ) 

2563 2562 2563 2562 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลเพ่ือ  
กำรตดัสินใจทำงธุรกจิ 50 50 12,217 14,722 15,500 15,500 

เมื่อวนัที่ 17 กันยำยน 2562 บริษทัฯและบริษทั CRIF S.p.A ได้ร่วมกนัจดัตั้งบริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชั่น 
จ ำกัด (“บริษทัร่วมทุน”) ในประเทศเวียดนำม โดยบริษทัร่วมทุนดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ โดยบริษทัฯมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 
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16.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้เงนิปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษัทฯรับ 

ในระหว่ำงปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ำกดั (2,588) (257) 83 (520) - - 

16.3 ขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 

สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 24,052 29,389 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 419 177 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 88 122 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (125) (243) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 24,434 29,445 
สัดส่วนเงินลงทุน 50% 50% 
สัดส่วนตำมวิธีส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพยสุ์ทธิ 12,217 14,722 
ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั - - 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่วมค้ำ 12,217 14,722 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2563 2562 
บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมช่ัน จ ำกัด   
รำยไดอ่ื้น 22 3 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ีย (94) (31) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (5,104) (485) 
ก ำไร(ขำดทุน) (5,176) (513) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,176) (513) 
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17. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2562 20,650 15,336 100,223 14,375 346 150,930 
ซ้ือเพิ่ม 1,782 3,630 18,116 - 20,497 44,025 
จ ำหน่ำย (20,577) (8,862) (34,654) - - (64,093) 
โอนเขำ้ (ออก) 11,535 - - - (11,535) - 
31 ธันวำคม 2562 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 
ซ้ือเพิ่ม 773 113 3,933 - 3,449 8,268 
จ ำหน่ำย - - (3,462) - - (3,462) 
โอนเขำ้ (ออก) 10,571 1,839 - - (12,410) - 
31 ธันวำคม 2563 24,734 12,056 84,156 14,375 347 135,668 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2562 20,395 11,224 93,759 3,356 - 128,734 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 262 1,271 7,919 2,874 - 12,326 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ที่จ  ำหน่ำย (20,354) (6,760) (34,643) - - (61,757) 

31 ธันวำคม 2562 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,467 1,375 8,562 2,875 - 15,279 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ที่จ  ำหน่ำย - - (3,460) - - (3,460) 

31 ธันวำคม 2563 2,770 7,110 72,137 9,105 - 91,122 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2562 - 1,815 46 - - 1,861 
ลดลงระหว่ำงปี - (1,815) (46) - - (1,861) 
31 ธันวำคม 2562 - - - - - - 
31 ธันวำคม 2563 - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธันวำคม 2562 13,087 4,369 16,650 8,145 9,308 51,559 
31 ธันวำคม 2563 21,964 4,946 12,019 5,270 347 44,546 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2562 (จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนบริกำร ส่วนทีเ่หลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 12,326 

2563 (จ ำนวน 8.5 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 15,279 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2562 20,577 14,985 96,229 14,375 290 146,456 
ซ้ือเพิ่ม 1,782 3,198 16,526 - 17,132 38,638 
จ ำหน่ำย (20,577) (8,832) (34,644) - - (64,053) 
โอนเขำ้(ออก) 8,115 - - - (8,115) - 
31 ธันวำคม 2562 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 
ซ้ือเพิ่ม 773 113 3,553 - 3,449 7,888 
จ ำหน่ำย - - (3,462) - - (3,462) 
โอนเขำ้(ออก) 10,571 1,839 - - (12,410) - 
31 ธันวำคม 2563 21,241 11,303 78,202 14,375 346 125,467 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2562 20,322 11,032 90,181 3,356 - 124,891 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 211 1,229 7,081 2,874 - 11,395 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ที่จ  ำหน่ำย (20,354) (6,740) (34,634) - - (61,728) 

31 ธันวำคม 2562 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,125 1,261 7,802 2,875 - 14,063 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ที่จ  ำหน่ำย - - (3,460) - - (3,460) 

31 ธันวำคม 2563 2,304 6,782 66,970 9,105 - 85,161 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2562 - 1,806 44 - - 1,850 
ลดลงระหว่ำงปี - (1,806) (44) - - (1,850) 
31 ธันวำคม 2562 - - - - - - 
31 ธันวำคม 2563 - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธันวำคม 2562 9,718 3,830 15,483 8,145 9,307 46,483 
31 ธันวำคม 2563 18,937 4,521 11,232 5,270 346 40,306 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2562 (จ ำนวน 7.1 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 11,395 
2563 (จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 14,063 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่         
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 60.56 ล้ำนบำท            
(เฉพำะของบริษทัฯ: 59.47 ลำ้นบำท) (2562: 57.28 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 56.89 ลำ้นบำท)) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
พฒันำ 

 
รวม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
พฒันำ 

 
รวม 

31 ธันวำคม 2563       
รำคำทุน 162,587 6,178 168,765 140,266 5,274 145,540 
หัก: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (129,861) - (129,861) (115,221) - (115,221) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 32,726 6,178 38,904 25,045 5,274 30,319 
       
31 ธันวำคม 2562       
รำคำทุน 150,976 11,071 162,047 129,534 10,970 140,504 
หัก: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (115,585) - (115,585) (106,289) - (106,289) 
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ 35,391 11,071 46,462 23,245 10,970 34,215 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิตน้ปี 46,462 36,358 34,215 24,357 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,711 15,349 933 10,530 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำง
พฒันำ 5,007 9,483 4,103 9,725 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (14,276) (14,728) (8,932) (10,397) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิปลำยปี 38,904 46,462 30,319 34,215 
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19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน BIBOR + 2.75% 17,000 - 17,000 - 
รวม 17,000 - 17,000 - 

 เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัฯ 

20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 363 351 363 2,997 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 1,083 10,361 1,083 5,375 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 378 345 378 345 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจำ่ย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 45,310 19,985 41,795 18,707 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,653 4,067 1,650 4,062 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 30,786 29,148 28,859 26,555 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 3,079 2,352 3,032 2,352 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 6,281 1,250 5,407 717 
รำยไดร้ับล่วงหนำ้ - กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,094 173 1,760 1,203 
รำยไดร้ับล่วงหนำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 71,553 75,596 63,010 65,488 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 161,580 143,628 147,337 127,801 
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21. ประมำณกำรหนี้สินระยะส้ัน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ประมำณกำร
ค่ำปรับจำก               
งำนล่ำชำ้ 

ตน้ทุนใน              
กำรร้ือถอน รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 25,000 1,200 26,200 
เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงปี 22,564 - 22,564 
ลดลงในระหว่ำงปี (47,564) - (47,564) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 1,200 1,200 
เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงปี 5,777 - 5,777 
ลดลงในระหว่ำงปี (5,777) (1,200) (6,977) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 - - - 

22. สัญญำเช่ำ  
 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 3 - 10 ปี 

22.1  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม - 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร - 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4) 32,027 24,976 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,760) (2,888) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 28,267 22,088 
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22.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนเงนิที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 34,621 26,619 
หัก: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (9,781) (7,522) 
รวม 24,840 19,097 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,850) (2,191) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 21,990 16,906 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุ 35 
ภำยใตหั้วขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

22.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 3,760 2,888 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,640 1,260 

22.4 อื่น ๆ 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 4.12 
ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.17 ลำ้นบำท)   
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23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี   
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 18,136 12,805 17,787 12,588 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทนุบริกำรในปัจจุบนั  1,598 1,415 1,526 1,357 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 486 436 476 429 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 3,480 - 3,413 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 20,220 18,136 19,789 17,787 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไมมี่กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 
1 ปีขำ้งหนำ้ (2562: ไมมี่) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 10 ปี (เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ปี) (2562: 10 ปี เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ปี) 

สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
อตัรำคิดลด 2.68 2.68 2.68 2.68 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินเพิ่มข้ึน(ลดลง) หน้ีสินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,477) 1,673 (1,411) 1,593 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,797 (1,615) 1,757 (1,581) 
     
    (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินเพิ่มข้ึน(ลดลง) หน้ีสินเพิ่มข้ึน(ลดลง) 
 เพิม่ข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,431) 1,624 (1,375) 1,557 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,582 (1,424) 1,516 (1,368) 

เมื่ อว ันที่  5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                          
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย 400 วนั กฎหมำยดังกล่ำวจะมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนเพ่ิมขึ้น 3.5 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.4 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทัได้บนัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวแลว้โดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนของปี 2562  

24. ส ำรองต้นทนุในกำรร้ือถอน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 (หมำยเหตุ 4) 3,067 2,331 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 196 150 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 3,263 2,481 
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 กลุ่มบริษัทรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับต้นทุนในกำรร้ือถอนอุปกรณ์ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัท 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนและอุปกรณ์ส ำนักงำนภำยหลงัจำกส้ินสุดสัญญำเช่ำพ้ืนท่ี
ในอำคำรส ำนกังำน 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญตัิของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

26. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทัแบง่ตำมลกัษณะกำรให้บริกำรไดต้่อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตำมโครงกำรให้บริกำรขอ้มูล
ขำ่วสำรธุรกจิโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน ์ 209,296 207,714 212,390 208,970 

รำยไดค้่ำใชบ้ริกำรระบบตำมโครงกำรที่ไดร้ับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 88,472 95,148 87,022 86,685 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรอ่ืน 297,811 205,123 235,803 143,720 
รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 595,579 507,985 535,215 439,375 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 92,543 113,533 42,478 42,615 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 503,036 394,452 492,737 396,760 
รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 595,579 507,985 535,215 439,375 

รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะมีรำยไดท้ี่รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระที่ยงัปฏิบตัิไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำจ ำนวน 192.2 ล้ำนบำท (2562: 127.2 ล้ำนบำท)           
ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 2 - 5 ปี  
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มูล 90,108 103,334 54,380 70,694 
ตน้ทุนงำนโครงกำร 103,555 53,323 103,555 53,323 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 117,089 116,996 100,847 97,818 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำที่ปรึกษำ 15,686 15,204 15,686 15,204 
ค่ำเส่ือมรำคำ 19,039 12,326 16,951 11,395 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 14,276 14,728 8,932 10,397 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 3,978 10,741 3,367 8,894 
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำด 2,259 8,067 1,878 7,065 
ค่ำไฟฟ้ำ 3,624 4,207 3,455 4,074 

28. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 28,273 10,209 27,925 8,830 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล         
ของปีก่อน - 544 - 375 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี:      
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกดิผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,172) (2,805) (1,967) (2,221) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 26,101 7,948 25,958 6,984 
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จ ำนวนภำษีเงนิไดท้ี่เกีย่วขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เกี่ยวกบัก ำไรจำกกำร          

วดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำน ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2,249 - 2,249 - 

รวม 2,249 - 2,249 - 

 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 204,598 151,860 209,960 147,617 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 40,920 30,372 41,992 29,523 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

ของปีก่อน - 
 

544 - 
 

375 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 30) (12,310) (10,189) (12,310) (10,189) 
กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษ ี - (272) - - 
ผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่รับรู้ 1,273 - - - 
รำยไดท้ี่ไดร้ับยกเวน้ภำษี (5,468) (4,855) (5,468) (4,855) 
ค่ำใชจ้่ำยที่ไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษ ี 3,037 1,332 2,997 745 
ค่ำใชจ้่ำยที่มีสิทธิหักไดเ้พิ่มข้ึน (1,351) (8,705) (1,253) (8,615) 
กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ของปีก่อน 

 
- 

 
(392) 

 
- 

 
- 

อื่นๆ - 113 - - 
รวม (14,819) (22,968) (16,034) (22,914) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท้ี่แสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุน 26,101 7,948 25,958 6,984 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อกำรลดทุนของเงินลงทนุ 4,152 4,152 4,152 4,152 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 2,892 1,550 2,892 1,550 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - ซอฟท์แวร์ 680 561 - - 
ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอน 652 - 496 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,045 3,627 3,958 3,558 
รวม 12,421 9,890 11,498 9,260 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สัญญำเช่ำ (358) - (271) - 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (42,616) - (42,616) - 
รวม (42,974) - (42,887) - 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (30,553) 9,890 (31,389) 9,260 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 836 9,890 - 9,260 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (31,389) - (31,389) - 

 (30,553) 9,890 (31,389) 9,260 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 12.76 ลำ้นบำท (2562: 
12.78 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำ
กำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2565 ถึงปี 2568 

29. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 
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30. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดร้ับสิทธิพิเศษภำษีจำกกรมส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสริม

กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตัิของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใตเ้งื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ับสิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีอำกรท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

รำยละเอียด บริษัทฯ 
บริษัท บีโอแอล                    
ดิจิตอล จ ำกัด                                   
(บริษัทย่อย) 

บตัรส่งเสริมเลขที่ 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 
ลงวนัที ่ 9 ตุลำคม 2556 14 กุมภำพนัธ์ 2560 

1. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัที่ไดร้ับ   

2.1 ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่
ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริม (นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำผลขำดทุนสะสมซ่ึงเกิดข้ึน
ระหว่ำงเวลำที่ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมำหัก
ออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำที่ไดร้ับ
ยกเวน้ภำยในเวลำ 5 ปี โดยจะหักจำกก ำไรสุทธิของปี
ใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได้ 

8 ปี                                    
(จะหมดอำยุในวนัที่            
15 ธันวำคม 2565) 

5 ปี  
(จะหมดอำยุในวนัที่            

31 มีนำคม 2566)                                    

2.2 ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไดร้ับ
กำรส่งเสริมซ่ึงไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำที่
ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ไดร้ับ ไดร้ับ 

2.3 ไดร้ับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรที่น ำเขำ้มำ
ใชใ้นกำรผลิตตำมจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมติั  

ตลอดระยะเวลำที่ไดร้ับ
กำรส่งเสริม 

ตลอดระยะเวลำที่ไดร้ับ
กำรส่งเสริม 

3.  วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบัตรส่งเสริม 16 ธันวำคม 2557               
(วนัที่มีผลบงัคบัใช้ตำม

สัญญำฉบบัแรก) 

1 เมษำยน 2561  
(วนัที่มีผลบงัคบัใช้ตำม

สัญญำฉบบัแรก) 
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รำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ ำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ส่วนของรำยไดท้ี่ไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 88,472 95,148 87,022 86,685 
ส่วนของรำยไดท้ี่ไม่ไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 507,107 412,837 448,193 352,690 
รวมรำยไดจ้ำกกำรบริกำร 595,579 507,985 535,215 439,375 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯที่ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้ับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ กำรให้บริกำรและ
พฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเงินและให้บริกำรขอ้มูลต่ำงๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และ
ออฟไลน์ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใช้ในกำร
วดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมที่แสดง
ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวม
ของกิจกำร  

32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกัด และจะ
จ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2563 
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 2.9 ลำ้นบำท) 
(2562: 2.6 ลำ้นบำท เฉพำะของบริษทัฯ: 2.2 ลำ้นบำท) 
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33. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 

(ลำ้นบำท) 
เงินปันผลจ่ำย 
(บำทต่อหุ้น) 

เงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับปี 2561 ทีป่ระชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นเม่ือวนัที่ 
   2 เมษำยน 2562 98.46 0.12 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562 
ถึงวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัที่ 6 สิงหำคม 2562 

49.23 0.06 
รวมเงินปันผลที่จ่ำยในปี 2562  147.69 0.18 
    
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ            
เม่ือวนัที่ 30 มีนำคม 2563 73.85 0.09 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
ถึงวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัที่ 14 สิงหำคม 2563 

65.64 0.08 
รวมเงินปันผลที่จ่ำยในปี 2563  139.49 0.17 

34. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันและหน้ีสินที่อำจจะเกิดขึ้นในภำยหน้ำ

นอกเหนือจำกที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืนดงัน้ี 

34.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำบริกำร 
 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำกบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง เพื่อให้ไดสิ้ทธิในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริกำร

ขอ้มูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 2555 บริษัทฯได้ต่ออำยุ
สัญญำกับหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญำดังกล่ำวไป
ส้ินสุดเดือนธันวำคม 2563 รวมทั้งได้ลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกำรให้บริกำรเผยแพร่ขอ้มูล
ธุรกิจเพ่ิมเติม โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซ่ึงจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละคงท่ีของรำยไดห้รือจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตำมสัญญำในแต่ละปีตลอดอำยุของสัญญำและบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง  

 ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2563 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำฉบับใหม่กับหน่วยรำชกำรแห่งดังกล่ำวโดย มี
ระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสัญญำฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใช้แทนสัญญำฉบบัเดิมนับตั้ งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 
2564 เป็นตน้ไป  
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ในระหว่ำงปี 2558 บริษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิกบับริษทัใน
ต่ำงประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้ไดร้ับสิทธิในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมท่ีระบุใน
สัญญำ สัญญำดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 5 ปี 

 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำท่ีเกี่ยวกบัตน้ทุนค่ำบริกำรอ่ืนๆ กบับริษทัหลำยแห่ง 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริกำรดังกล่ำว มีก ำหนด
จ่ำยช ำระดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
จ่ำยช ำระภำยใน     

ภำยใน 1 ปี 12.94 50.81 12.58 29.54 
1 ถึง 5 ปี 10.20 73.71 10.16 73.32 
มำกกว่ำ 5 ปี - 170.47 - 170.47 

34.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเพื่อพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และรำยจ่ำย                 

ฝ่ำยทุนอ่ืนจ ำนวน 4.88 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 4.49 ลำ้นบำท (2562: 5.72 ลำ้นบำท)) 

34.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำค่ำสิทธิ 
 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิกบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง ในกำรขอ

อนุญำตน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำให้บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงที่จะจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละคงท่ีของยอดรำยไดท้ี่เกิดจำกกำรให้บริกำรระบบดงักล่ำวตำมท่ีระบุในสัญญำ 
สัญญำดงักล่ำวไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของสัญญำ 

34.4 ส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช ำระ 
 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเกี่ยวกบัส่วนของเงินลงทุนที่ยงัไม่เรียกช ำระในบริษทัย่อยเป็นจ ำนวน 3 ลำ้นบำท 

34.5 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 
 บริษัทฯมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 42.07 ลำ้นบำท ซ่ึง

เกี่ยวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯเพือ่ค  ้ำประกนักำรปฏิบตัิงำนตำม
สัญญำ (2562: 45.41 ลำ้นบำท) 
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35. ล ำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของ

มูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
เงินลงทุนในตรำสำรทนุที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 335 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและขอ้มูลที่ใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต 
และวิธีในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมอ่ืน 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
36.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เงินลงทุน และเงินกู้ยืมระยะส้ัน กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกับธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำร
ให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนี้การค้า  
กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม            
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระส ำคัญ  กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของ          
ลูกหน้ีกำรคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวั 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก และลูกคำ้รำยใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสถำบนักำรเงิน รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนของรัฐ 
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กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ค  ำนวณจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบ
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่คลำ้ยคลึงกัน กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้และอนัดับควำม
น่ำเช่ือถือของลูกคำ้ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็น
ถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลสนับสนุนที่มีควำมสมเหตุสมผลที่มีอยู่ ณ วนัที่รำยงำนที่
เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกับยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีได้รับกำรอนุมตัิแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย 
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่
อำจเกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรที่มีอนัดับ
ควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิต
ระหว่ำงประเทศ  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกับเงินกู้ยืมระยะส้ัน สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับ
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ในระดบัต ่ำ 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส ำคญัที่มีอตัรำดอกเบ้ียสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ
วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     
 

ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.00 - - 55.67 12.30 168.97 0.15 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 
 265.24 - -    55.67 12.30  333.21  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17.00 - - - - 17.00 3.38 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.85 16.48 5.51 - - 24.84 6.00 
 19.85 16.48 5.51 - - 41.84  

 
  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     
 

ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.00 - - 16.74 12.27 130.01 0.15 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 
  265.24  - - 16.74 12.27 294.25  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17.00 - - - - 17.00 3.38 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.19 12.75 4.16 - - 19.10 6.00 
 19.19 12.75 4.16 - - 36.10  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราดอกเบี�ย
คงที�ภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง                  

ตามราคาตลาด 
ไม่มี                 

อตัราดอกเบี�ย รวม 
อตัราดอกเบี�ยที�

แทจ้ริง 

     (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 151.31 61.47 25.23 238.01 0.10 - 1.45 

เงินลงทุนชั�วคราว 19.96 - - 19.96 5.00 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

 185.47 61.47 25.23 272.17  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

 

อตัราดอกเบี�ย
คงที�ภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง          

ตามราคาตลาด 
ไม่มี                        

อตัราดอกเบี�ย รวม 
อตัราดอกเบี�ยที�

แทจ้ริง 

     (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 151.31 30.15 22.02 203.48 0.10 - 1.45 

เงินลงทุนชั�วคราว 19.96 - - 19.96 5.00 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

  185.47 30.15 22.02 237.64  

 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือให้บริการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  
 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน             

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

หนี� สินทางการเงิน              
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                        
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ1หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.11 1.00 0.13 0.26 30.0371 30.1540 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.01 0.01 0.01 0.14 30.0371 30.1540 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช ้เงินกูย้ืมธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรกู้ยืมเงินเพ่ือน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและได้
ขอ้สรุปว่ำควำมเส่ียงดังกล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนที่
หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่              
31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี รวม 
รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนพุันธ์     
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 17,000 - - 17,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 161,579 - - 161,579 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,115 21,468 9,038 34,621 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 182,694 21,468 9,038 213,200 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไมเ่กิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี รวม 
รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนพุันธ์     
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 17,000 - - 17,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 147,337 - - 147,337 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,163 16,507 6,949 26,619 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 167,500 16,507 6,949 190,956 
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37. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยตุิธรรมเป็นประจ ำและมีล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงนิรวม/          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4) 295,491 
ซ้ือระหว่ำงปี 28,450 
ก ำไรสุทธิที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 11,244 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 335,185 

ขอ้สมมติฐำนหลกัที่ใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงิน เทคนิคกำรวัดมูลค่ำ 

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ อัตรำที่ใช้ 

ผลกระทบที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐำน 

เงินลงทุนใน 
ตรำสำรทุน 

คิดลดกระแสเงินสด 
 และวิธีมูลค่ำก ำไร

คงเหลือ 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน          
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 

10 - 15% อตัรำเพิ่มข้ึน 5% จะท ำให้มูลค่ำยุติธรรม
ลดลงเป็นจ ำนวน 98 ลำ้นบำท 

อตัรำลดลง 5% จะท ำให้มูลค่ำยุติธรรม
เพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน 318 ลำ้นบำท 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที่               
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.41:1 (2562: 0.37:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.39:1 (2562: 0.35:1) 
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39. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
          เมื่อวนัที ่11 กุมภำพนัธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมตัิให้เสนอจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ย

ส ำหรับปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.115 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 94.36 ลำ้นบำท ดังนั้นเมื่อรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลที่จ่ำยไปแลว้จ ำนวนหุ้นละ 0.08 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 
0.195 บำท ทั้งน้ี บริษทัฯจะน ำเสนอเพือ่อนุมตัิเร่ืองดงักล่ำวในที่ประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ต่อไป 

40. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเมื่อวนัที่ 11 กุมภำพนัธ์ 2564 
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Financial Comparison for the year 2016 - 2020
(Consolidated Financial Statements)

Revenue Comparisons 

Total Revenues

399 437 488 538 626

Net Profit

73 77 104 144 178

Total Assets

578 641 693 684 1,000

Total Equity

403 469 505 501 710

  2016          2017          2018          2019         2020 (Unit : Million Baht)

Total Revenues 538.1 Million Baht

Information Services
(383.4 Million Baht)

2019

12%

11%

6% 71%

Other Income*
(30.1 Million Baht)

Risk Management Service
(60.6 Million Baht)

Other Services
(64 Million Baht)

Total Revenues 626.2 Million Baht

Other Income*
(30.6 Million Baht)

Information Services
(390.9 Million Baht)

Risk Management Service
(137.8 Million Baht)

Other Services
(66.9 Million Baht)

2020 62%

11%
22%

5%

*Other income includes interest income, dividend income and other.

FINANCIAL 
HIGHLIGHTS
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(Unit : Thousand Baht)

For the year ended 31 December

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Total assets 692,896 684,237  1,000,077 658,932 646,992  963,994 

Total liabilities 187,655 183,295  289,577 171,195 166,313  268,334 

Total equity 505,241 500,942  710,500 487,737 480,679  695,660 

Total revenues 487,485 538,120  626,205 424,729 470,460  566,682 

Revenue from services 458,907 507,985  595,579 398,394 439,375  535,215 

Gross profit 243,914 295,041  342,265 216,834 262,035  322,923 

Profit before income tax expenses 117,563 151,860  204,598 112,339 147,617  209,960 

Net profit 104,087 143,912  178,497 101,637 140,633  184,002 

Financial Ratio

Gross profit margin ratio (%) 53.15 58.08  57.47 54.43 59.64  60.34 

Net profit margin ratio (%) 21.35 26.74  28.50 23.93 29.89  32.47 

Return on assets ratio (%) 15.02 21.03  17.85 15.42 21.74  19.09 

Return on equity ratio (%) 20.60 28.73  25.12 20.84 29.26  26.45 

Liquidity ratio (Times) 2.80 2.54  2.32 2.76 2.49  2.24 

Debt to equity ratio (Times) 0.37 0.37  0.41 0.35 0.35  0.39 

Comparison of information per share (Baht)

Basic earning per share (Baht) 0.13 0.18  0.22 0.12 0.17  0.22 

Book value per share (Baht) 0.62 0.61  0.87 0.59 0.59  0.85 

Par value per share (Baht ) 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10  0.10 

Dividend per share (Baht)* 0.12 0.15 0.195 0.12 0.15 0.195

Dividend payment (Million Baht)* 98.50 123.08  160.00 98.50 123.08  160.00 

Number of shares - registered (Share : Million) 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51  820.51 

Number of shares - issued and paid-up
    (Share : Million) 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51  820.51 

* On 11 February 2021, the meeting of the Company’s Board of Directors approved to propose final dividend payment for 2020 of Baht 0.115 
per share, totaling Baht 94.36 million. Thus, including the interim dividend of Baht 0.08 per share, the total dividend payment for 2020 
amounted to Baht 0.195 per share. The Company will propose these matters for approval in the Annual General Meeting of the Company’s 
shareholders.       

SUMMARY OF FINANCIAL 
INFORMATION
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GENERAL
INFORMATION

Company’s Name Business Online Public Company Limited (BOL)

Address 1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120

Type of Business Business Online or BOL, is a leader in business information and aims to 
assist customers in capturing opportunities and anticipating risk in the 
business world. BOL’s services include providing actionable insights through 
modern software and applications, designing and developing solutions for 
corporations and financial institutions, as well as being a business advisor 
both nationally and in the ASEAN region.

Certificate No. 2423(7)/2556 received investment support on software development  
TYPE: ENTERPRISE SOFTWARE and DIGITAL CONTENT (Type 5.8 Software)

Company Registered Number 0107546000407

Tel. +66 2657 3999

Fax +66 2657 3900-1

Homepage https://www.BOL.co.th

Registered Capital 82,050,550 Baht 

Paid-Up Capital 82,050,550 Baht

Par Value 0.10 Baht 

Shares Amount 820,505,500 Ordinary shares

Subsidiary Name D&B (Thailand) Co., Ltd.

Address 1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120

Type of Business D&B (Thailand) offers information services both in Thailand and internationally 
by providing consultations services, as well as tools for risk analytics and 
maximising marketing opportunities.

Tel. +66 2657 3939

Fax +66 2657 3901

Homepage https://www.dnbthailand.co.th

Registered Capital 5,000,000 Baht 

Paid-Up Capital 2,000,000 Baht

Par Value 10 Baht 

Shares Amount 500,000 Ordinary shares



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 175 

Subsidiary’s Name BOL Digital Co., Ltd. 

Address 1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi, 
Yannawa, Bangkok 10120

Type of Business BOL Digital has developed an e-matching platform (MatchLink) that provides 
Business Matching services to connect buyers and sellers. The platform is 
designed to facilitate business transactions, loan provisions, as well as various 
other entrepreneurial activities to maximise efficiency and create business 
opportunities.

BOI Certificate No. 60-0193-1-00-2-0 received investment support for Type 5.7.2 Enterprise 
Software and Digital Content Development

Tel. +66 2657 3949

Fax +66 2657 3901

Registered Capital 30,000,000 Baht

Paid-Up Capital 30,000,000 Baht

Par Value 10 Baht

Shares Amount 3,000,000 Ordinary shares

Associated Company’s ABIKS Development Co., Ltd.

Address 131 Ratburana Road., Ratburana, Ratburana, Bangkok 10140

Type of Business ABIKS Development Co., Ltd. is a company principally engaged in real  
estate development businesses, including investment in land and office  
buildings for rent, as well as the rendering of property management services 
to shareholders and other customers.

Registered Capital 150,000,000 Baht 

Paid-Up Capital 150,000,000 Baht

Par Value 10 Baht 

Shares Amount 15,000,000 Ordinary shares
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Companies which BOL holds stake at less 10%

Company’s Name Ecartstudio Co., Ltd.

Address 129 Rama IX Rd., Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310

Type of Business Ecartstudio consults, designs and develops comprehensive web-based 
applications, as well as enterprise location-based applications.

Tel. +66 2643 0807-9 

Fax +66 2643-0810

Homepage https://www.ecartstudio.com

Registered Capital 15,832,190 Baht

Paid-Up Capital 15,832,190 Baht

Par Value 10 Baht 

Shares Amount 1,583,119 Ordinary shares

Company’s Name National Credit Bureau Co., Ltd.

Address 100/28-29 Sathorn Nakhon Tower Bldg. 18 Fl. North Sathorn Road, Silom, 
Bang Rak, Bangkok 10500

Type of Business The National Credit Bureau offers credit information to financial institutions 
and to the general public.

Tel. +66 2095 5800 

Fax +66 2095 5801-2

Homepage https://www.ncb.co.th

Registered Capital 250,000,000 Baht

Paid-Up Capital 250,000,000 Baht

Par Value 10 Baht 

Shares Amount 25,000,000 Ordinary shares

Company’s Name Peer Power Co., Ltd.

Address 1-7 Zuellig House Bldg. 5 Fl. Room 1B Silom Road, Silom, 
Bang Rak, Bangkok 10500

Type of Business PeerPower provides the intermediate platform for releasing online private 
and SMEs loans, allowing borrowers to connect directly to investors.

Tel. +66 2026 3514

Homepage https://www.peerpower.co.th

Registered Capital 19,270,000 Baht 

Paid-Up Capital 19,270,000 Baht 

Par Value 10 Baht 

Shares Amount 1,927,000 Ordinary shares
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Company’s Name AI LAB Co., Ltd.

Address 25 Soi Charoen Nakhon 14, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, 
Khlong San, Bangkok 10600

Type of Business AI LAB provides design, development, computer programs and applications 
using Artificial Intelligence (AI) technology.

Registered Capital 2,000,000 Baht 

Paid-Up Capital 2,000,000 Baht

Par Value 10 Baht 

Shares Amount 200,000 Ordinary shares

Company’s Name Creden Asia Co., Ltd.

Address 9/22 Ratchaphruk Road, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170

Type of Business Creden Asia provides e-signature and e-KYC system.

Registered Capital 1,405,000 Baht 

Paid-Up Capital 1,405,000 Baht 

Par Value 100 Baht 

Shares Amount 10,810 Ordinary shares

3,240 Preferred shares

Company’s Name Business Information Company Limited

Address Vietcombank Tower, CEO Suite’s Boardroom Level 21, 5 Me Linh Square, 
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Type of Business Business Information Company is a business information service provider 
for decision making providing actionable insights through modern software 
and applications for corporations and financial institutions.

Registered Capital 1,000,000 US Dollars

Investor Relations ir@bol.co.th

Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon  
Director & Chief Operating Officer
Ms. Kanyapan Buranarom
Director & Chief Financial Officer

OTHER RELEVANT INFORMATION

Share Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, Din-Daeng, Bangkok 10400

Tel. +66 2009 9999

Fax +66 2009 9476

Auditor Ms. Siriwan Nitdamrong
C.P.A. (Thailand) Registration No. 5906
EY Office Limited
193/136-137, Lake Ratchada Office Complex, 33Fl., 
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel. +66 2264 0777

Fax +66 2264 0789-90
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BUSINESS 
OBJECTIVES 

BOL is striving to be the leading provider of business 
information and analytics tools to enable our customers 
in a fast and effective decision making process. The 
company continuously develops and updates its existing 
business registry and financial database while searching 
for new information sources. Leading innovations from 
around the world are harnessed to offer new dimensions 
in analyzing and interpreting business risks and 
opportunities. The security of our database and network 
is at heart of business, ensuring a smooth running of 
customer experience. Moreover, the company has 
initiated our services venture in aboard.

Vision
To become the leader in information services and assist 
business decision-making in Thailand and in the ASEAN 
region.

Mission
1. To deliver complete and accurate business 

information to decision makers
2. To deliver value added products and service to 

customers
3. To bring a corporate name and services to be top 

of mind for customers
4. To be an innovative organization in the area of Big 

Data Analytic

The company’s main target customers can be divided 
into 3 main categories as follows:
1. Financial Institutions
2. Local Business & MNCs
3. Government agency

A majority of our customers integrate our services in 
various stages of their operation, from searching new 
target customers, supporting their corporate decisions in 
evaluating and managing risks associated with business 
transactions, and preventing the delinquency payment. 
Moreover, BOL’s services equip customers with analytic 
tools for a better formulation of business strategy to 
broaden their market opportunities and enhance revenue 
performance. In addition, we have brought in a data 
visualisation technology to analyse big data by using 
modern technology in transforming complex information 
into charts and graphs. This genuinely allows business 
executives to make more effective decisions.

Furthermore, the company continuously establish new 
business partnership with a leading company in order to 
excel our services and satisfy the growing needs of our 
clients. For instance, BOL has collaborated with a leading 
global debt recovery agency to expand on its 
comprehensive debt recovery service. In addition, the 
company also looks to bring new user experience on 
mobile platforms while enhancing usability so that our 
customers can access our services from anywhere, at any 
time, and on any device.
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NATURE OF BUSINESS OF BOL
AND ITS SUBSIDIARIES

Business Online Company Limited was founded on  
26 April 1995 with registered capital of 10 million baht. 
On 1 December 2003, the company converted its status 
to a public company and was renamed as Business Online 
Public Company Limited with registered capital of 75 
million baht and listed on the “Market for Alternative 
Investment (mai)” on 21 April 2004. The company 
increased its registered capital to 78.75 million baht on 
23 September 2008 and second time, increased its 
registered capital to 82.6 million baht on 9 April 2014. In 
2018, registered capital reduction to 82.05 million baht 
due to the cancellation of the remaining ordinary shares 
from the exercise of warrants.

Our business activities are to provide information that 
has been analysed and validated, as well as related  
news, to improve customers’ decision making process. 
The information is compiled from many sources such as 
the Department of Business Development, Ministry of 
Commerce, under the agreement which allows BOL 
access to basic information, including company status, 
Board of Directors, and financial performance of more 
than 1,500,000 registered companies in Thailand.  
The company also gathers other information such as 
related news from various industries through leading 
newspapers and other respectable business news 
sources. In addition, the company stores and analyses 
trade payment information from existing customers while 
the information received is thoroughly checked, 
evaluated, analyzed and stored in our online system  
that can be accessed through the company’s website: 
https://www.BOL.co.th 

The company’s cooperation with Dun & Bradstreet 
International (D&B) has increased BOL’s capabilities; not 
only have we gained knowledge in data management 
and analysis from a world’s leading company but this 
has enabled the company to extend our service to 
international markets via D&B’s network. From this, we 
had launched a service that offers information on 
overseas companies for our local customers as a decision 

tool which is beneficial in strengthening the country’s 
credit risk management and promoting transparency of 
business transactions. On 22 March 2006, BOL established 
a wholly owned subsidiary, D&B (Thailand) Co., Ltd. 
(Company Registration Number: 0105549038501) with  
a registered capital of 1 million baht and increased its 
registered capital to 5 million baht in 2019.

With information of more than 1,500,000 registered 
companies in Thailand and more than 300 million 
registered companies in 214 countries around the globe 
and expertise in developing Database Management 
Systems, Risk Management, in conjunction with 
information technology know-how that make the 
company to become one of the leading companies in 
providing fully-integrated information services ranging 
from basic information such as basic information and 
company operation results which include: news services, 
information analysis and validation. These can be used 
as effective tools that are effective and accurate while 
reducing risks associated with investments and building 
more confidence and business opportunities.

The company has been selected as the data processing 
center for credit information submitted by financial 
institutions which are members of National Credit Bureau 
Co., Ltd. (NCB) since its establishment. 

In 2004, BOL introduced a comprehensive Financial 
Analysis System to the market. This system enhanced 
the efficiency in analyzing financial information and 
assisted managers to confidently devise strategies.

BOL began providing in-depth data analysis to improve 
its capability in business risks and opportunity analysis. 
Since 2005, the company has developed a new 
generation of product that specifically caters for financial 
institutions which is called Decision Support System 
(“DSS”). DSS enables the integration of BOL’s and 
customers’ databases to help customers better organize 
their databases to capture market opportunities and 
improve their risk management.
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At the end of 2007, BOL launched a new product called 
“Corpus”. Corpus is a new concept of information service 
that integrates information on companies’ profile, 
shareholder information, director details and financial 
statements. Users could easily access the information of 
over 1,000,000 companies to analyze threats and 
opportunities of any given company. Corpus was designed 
to answer the needs for information which may vary  
from industry to industry or from one job function to 
another.

In 2009, the company has finished developing a risk 
forecasting tool that indicates an organization’s 
probability in running into financial crisis and displays the 
result in a form of a score or Financial Stress Score  
(FS Score) that achieves international standards. The tool 
is a result of collaboration between BOL and the analyst 
team of D&B in the United States. It is expected that  
the tool will help customers to understand the financial 
standings of their business partners while diversifying their 
risks though better risk management strategies.

In 2014, a new product launched under the name of 
“ENLITE”, the system specifically caters for the decision 
support process of banking and financial institutions both 
domestically and within the ASEAN region. Highlight 
features include data integration with Thailand’s business 
registration database which can be analyzed, evaluated 
with reports in forms of data visualization while premium 
features include Risk Score/Risk Class that predict future 
probability of a financial crisis; News, that gather 
information from leading sources domestically and 
internationally; Auditor Flag that contains financial 
commentary from the auditors; Location Based 
Intelligence, which displays information in a map form 
and Account Relationship Management, which gives a 
picture of how each company, shareholders and directors 
are related.  

Furthermore, the company has jointly developed a 
system that electronically receives financial statements 
under the name ‘DBD e-Filing’ with the Department of 
Business Development (DBD) and other partners with the 

intention to support DBD in improving its service while 
providing convenience and a new channel to receive 
financial statements from registered companies. DBD 
e-Filing increases the integrity of financial information 
while it is expected that the service would be available 
for 2014 financial year filings.

In 2017, the company established BOL Digital Company 
Limited (registration number 0105560000956) with a 
registered capital of 15 million Baht; and increased the 
registered capital on 31 May 2018 to 30 million baht to 
focus on the research and development of innovations  
that will result in new solutions. During this period, an 
electronic business matching platform (MatchLink) has 
been developed to facilitate the connection between 
buyers, suppliers and sources of funding; the data from 
which can be used to support business decision making, 
reduce operational process and increase opportunities. 
In addition, the company invested in and jointly invested 
with Peer Power Company Limited, a fintech startup  
that serves as an intermediary for online personal loan  
that directly connects potential borrowers to investors 
so that they get a lower interest rate from banks or 
financial institutions while investors enjoy better  
benefits that are more constant and returns that are 
higher than other financial products.

In 2018, the company launched SENSE, a new social 
listening function of Corpus that consolidates and 
analyses data from social media, web boards and 
websites. Incorporating the company vision of offering 
big data analytics, this social listening tool aims to  
capture consumer behaviour on every social network. 
SENSE provides comprehensive data coverage, widens 
customer scope for business analysis, allows for an  
in-depth understanding of different stakeholders and 
ultimately increases confidence in decision making. 

In 2019, the company has expanded the business 
2020 into Vietnam. BOL established Business  
Information Company Limited to provide information  
for business decisions through modern software  
and applications as well as solutions for entrepreneurs 
and financial institutions.
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Type of Services
BOL services are divided into 3 main groups as follows:
1. Information Services
1.1. Business Information
1.2. Decision Support Information
1.3. Analytic Information
2. Risk Management Services
2.1. Risk Management Solution
2.2. Risk Management Consultancy
3. Other Services
3.1. Special Project
3.2. DebtLine
1. Information Services
Information service is BOL’s main business. In order to 
compete, the company must adapt both internal and 
external changes. As a result, information for decision 
making has become even more crucial to organizational 
management and that is why BOL continues to develop 
a variety of information service for customers who may 
have different degree of needs for information. In 
addition, we put great emphasis on adding value to 
information and discover new perspectives in interpreting 
information so that our customers can better manage 
their risks and opportunities. Our information service is 
delivered in the following categories:
1.1. Business Information Service
This covers both domestic and international company 
information through online and offline channels. The 
service is provided to private businesses and organizations, 
as well as governmental agencies by gathering business 
information from various sources thus giving different 
levels of users comprehensive and in-depth information 
which is offered in many forms such as:
• Web-based application that has the following functions:

- Access to updated, multi-dimensional information 
gathered from various sources

- In-depth financial analysis that helps users to easily 
understand complex numbers

- Alert changes to target companies that may have 
effects on the users’ organizations

- Finding new customers according to user-defined 
criteria which helps with devising organisational 
strategies

- Advanced search that enhances marketing 
effectiveness

• Reports
• Customised database – users can choose data items 

from our database in compiling reports tailored to their 
specifications

1.2. Decision Support Information
This is provided as a Decision Support System that suits 
large organizations such as financial institutions where 
overview of business information is essential to their 
operations. This also includes applications, systems and 
information that are regularly updated.
1.3. Analytic Information
This is provided in forms of scores and ratings by 
compiling business and financial information of over 
260,000 companies in our database. This is then analysed 
by using statistical methods before a score is given. Users 
then use this score to predict the probability of a 
company facing a financial crisis which leads to 
bankruptcy, receivership, foreclosure or rehabilitation so 
that they understand their customer’s business, diversify 
their risks, and effectively employing suitable risk 
management strategies for their portfolio.
2. Risk Management Services
2.1. Risk Management Solutions
Through cooperation with a leading international 
company, we are able to provide risk management tools 
to financial institutions such as financial analysis system 
and business rules engine.
2.2. Risk Management Consultancy
We also serve as risk management consultants by bringing 
our experience and expertise on data analysis to serve 
our customers through consulting sessions and seminars.
3. Other Services
3.1 Special Project
Special project is one that the company provides by 
using our expertise in data management and auditing, 
and IT infrastructure development that satisfy our 
customers’ unique requirements.
3.2. DebtLine
The company provides debt collection service to 
enhance financial and liquidity management to 
customers. This helps them to reduce bad debts  
while maintaining good relationships with their trading  
partners.
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Milestones of BOL 
1995 Established Business Online Co., Ltd. (BOL).
1996 Signed a memorandum of understanding (MOU) 

with the Department of Business Development, 
Ministry of Commerce to provide online 
information of registered companies in Thailand. 

1998 Entered into a joint venture with Dun and 
Bradstreet (D&B), a world leading information 
provider. 

2003 The company converted its status to a public 
company.

2004 Listed on the “Market for Alternative Investment 
(mai)”, The Stock Exchange of Thailand.

2006 Established D&B (Thailand) Co., Ltd. as a 
fully-owned subsidiary with the registered capital 
of 1 million Baht.

2008 “Bai Pho Business Award” by Sasin 2008 
Outstanding in “Value Creation” and “Customer 
Focus”

2008  “200 Best Under A Billion” Award from Forbes 
Asia Magazine (September 2008 issue) conducted 
a survey on listed companies in Asia Pacific region 
consisting of 24,155 companies. The purpose of 
this award was to give “200 Best Under A Billion” 
Award to l i s ted companies which had 
revenues of less than a billion US Dollars and 
had outstanding performances.

2008 Inverted 20% of 150 million Baht registered capital 
with other partner to establish ABIKS Development 
Co., Ltd.

2009  BOL was certified on the Information Security 
Management System (ISMS) in accordance with 
standards of ISO/IEC 27001:2005 from Bureau 
Veritas Certification (Thailand) Co., Ltd. (BVQI).  
This is the best standard in the Information 
Security Management System. This is one of the 
achievements which demonstrate our commitment 
to professionally serve our customers with highest 
quality and efficiency.

2011 D&B Worldwide Network Awards 2011 “Excellence 
in Information Quality” Award from D&B 
International.

2011 Established iBOL Co., Ltd. as a fully-owned 
subsidiary with the registered capital of 25  
million Baht. (Increased the registered capital to 
25 million Baht)

2012 BOL and DBD have reached an agreement to 
extend the Agreement for a period of 5 years 
(from 2016 – 2020). In addition, both parties  
have signed a memorandum of understanding on 
the cooperation of business information service 
having a term of 15 years (from 2021 – 2035)

2012 Be considered registered traders. The group hired 
a consultant, information technology and 
communications. Airports of Thailand Public 
Company Limited (Thailand) (AOT) was approved 
on 16 August 2012.

2012  The net cash flow from operating performance, 
by 9 listed companies in the “mai stars”
The dividend for five years (2007 – 2011) 
which corporate – governance scores rated 
“Good” (3 STAR) or more benchmark.

2012 Built network infrastructure that connects the 
database of Department of Legal Execution, 
Ministry of Justice and National Credit Bureau. The 
contract came into effect from 1 January 2012 to 
31 December 2021

2013 With the collaboration with government, the  
new released project “Smart Province” is the 
executive information system (EIS) that connects 
the information of all sectors to visualize satellite 
imagery in different dimensions on the map to 
set the strategic planning of provinces or territory 
for the optimization outcome.

2014  Invested in a 15% stake of Ecartstudio Company 
Limited 
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2014 Begin cooperation with RMS Company Limited 
(Hong Kong) as trade debt collection representative 
in Thailand and 150 countries worldwide

2014 Receive BOI under category 5.8 Enterprise 
Software and Digital Content (certificate number 
2423(7)/2556) 

2015  BOL was certified on the Information Security 
Management System (ISMS) in the new version 
reviewed by ISO/IEC 27001:2005 to ISO/
IEC27001:2013 of certification from Bureau Veritas 
Certification (Thailand) Co., Ltd. (BVQI). This is the 
best standard in the Information Security 
Management System.  

2017 BOL received an award for “Innovative Organization: 
Service” at Total Innovation Management Awards 
2017 by National Innovation Agency and the Stock 
Exchange of Thailand

2017 Established a subsidiary “BOL Digital Company 
Limited” with a registered capital of 15 million 
Baht

2017  Invested in 10% stake in Peer Power Company 
Limited

2018 BOL Digital increased the registered capital to  
30 million baht

2018 The company received a certification of appraisal 
in CMMI Level 3 (CMMI/DEV3), indicating that the 
company maintains an international standard in 
the procedure, equipment and the development 
of software

2019 BOL Digital received an award “THAILAND TOP 
SME AWARDS 2019 Best Financial Innovation  
of the Year”

2019 Established “Business Information Company 
Limited” with a registered capital of 1,000,000 US 
Dollars

2020  “200 Best Under A Billion” Award from Forbes 
Asia Magazine for listed companies which had 
revenues of less than a billion US Dollars and had 
outstanding performances
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RISK 
FACTORS 

Risk factors (Key risks) are considered as factors which 
may have adverse effects on the company’s operation 
and performance. The factors not being mentioned are 
considered to be insignificant or beyond the company’s 
anticipation. 

1. Risks Related to the security of BOL’s 
Database
Since the company is in the business of providing 
information, database are therefore the most crucial 
assets of the company. Any loss of information or illegal 
break-in (hacking) to steal or destroy the database or any 
network problem will have detrimental impact on the 
company’s operations and services. 

Risk Mitigation
The company has therefore implemented a set of  
policies and procedures to protect database and to 
ensure network security. The company also performs 
backing up all files at the production site and back-up 
facility on a daily basis.  Both facilities are equipped  
with high levels of security. The company appoints  
a list of personnel who have access the database 
according to their authorisation. The company also 
implements a number of physical security systems such 
as access card to allow only authorised personnel 
to access to the specific area, the installation of  
close-circuit television, and fingerprint scans to record 
personnel who access to the data center.

Moreover BOL’s network system, hardware and  
software are maintained and updated to ensure that they  
function properly at all times. Data Centre staff are 
dedicated to monitor the status of the system. The 
company implemented firewall, an international standard 
network security system to prevent system intrusion and 
the company has never experienced a security breach 
with its database.

In the year 2008, BOL implemented a system procedure 
to comply with ISO/IEC27001:2005 (Information Security 
Management System). We have been certified with this 
international standard by Bureau Veritas Certification 
(Thailand) Co., Ltd. in June 2009 and such standards are 
reviewed annually and in  the year 2015, the company 
adopted in the new version reviewed by ISO/IEC 
27001:2005 to ISO/IEC27001:2013 of certification.

2. Risks from Information Sources 
Nowadays, the major sources of information supported 
the company’s services are supplied by Department of 
Business Development, Ministry of Commerce. BOL 
develops, analyses, and adds most value to information 
received from the organization to serve relevant 
information services to customers. However, there are 
some risks associated to these information sources, such 
as quality of information and the continuity of the 
support from the organisation.

Risk Mitigation
The company is working closely with the organisation by 
checking and correcting data errors to improve data 
quality. BOL also searches for other respectable sources 
i.e. by gathering data from interviews, researches and 
questionnaires, etc. BOL also develops these information 
by turning them into a more in-depth analysis.

3. Competition risk
In the current information age, an information service 
available on the internet is expanding in an unprecedented 
speed. There is always a possibility for new entrants to 
the market.
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Risk Mitigation
The company always emphasises on value perceived  
by customers. With 20 years experience in a business 
that provides business information, the company 
continuously researches and develops its database. In 
the meantime, the company also concentrates on human 
resource development by having staff exposed to new 
technology trend from joining local and international 
events. The incremental knowledge is used to enhance 
the company’s strategies to create value to the service 
that best fit to user’s requirements. Moreover, we have 
received support from our business alliances who mostly 
are global leaders in the business information industry 
through constant collaborations in order to improve our 
company’s business in the future.

4. Dependency on Long-Serving Management 
and Senior Employees. 
Most of management and senior employees have  
been with the company for long period. Their skill and 
experiences are very specialist and critical to the 
company success. If the company is unable to retain 
them and has no proper succession plan, it may create 
negative impact on business and financial performance.

Risk Mitigation
The company regards employee retention as its priority. 
One of the significant factors for company’s sustainable 
success is maintaining skilled and experienced personnel 
in management, sales, marketing and production. 
Furthermore, BOL consistently trains its human resources 
to assure that they could provide effective product 
development and selling. ESOP for senior employees’ 
scheme is used to encourage them to work with the 
company in long-term and binding their interest to 
company’s performance.

5. Risk Compliance with Privacy Act 
The main products and services of the Company are 
mostly related to business and juristic information, but 
some products and services are involved with personal 
information such as details of the shareholders and 
directors. Therefore, the Company has a duty to collect, 
use, disclose and process personal data in accordance 
with the criteria and conditions set forth in the 
Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), which  
has been postponed the enforcement of some  
provisions that will come into full effect on June 1, 2021. 
In this regard, the failure to comply with the Personal 
Data Protection Act would entail civil, criminal and 
administrative laws.

Although, there has not yet been any rule and standard 
set for compliance with the Personal Data Protection 
Act, but the Company is aware of the risks and  
impacts of compliance on this Act. The Company 
therefore provides measures to further mitigate the  
risks.

Risk Mitigation
The Company has conducted and reviewed its policy 
and guidelines regarding information management 
includes collecting, using, disclosing, and processing of 
business information and personal information as well 
as assessing the potential impact of the provision of 
personal information service.
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The Company has updated Privacy Policy and Terms and 
Conditions on the provision of personal information and 
the Company’s regulations regarding the collection, use, 
disclosing and processing of business and personal 
information as well as additional personal information 
protection measures including the appointment of data 
protection officers in order to complete the operations 
related to personal data protection of the Company and 
in accordance with the law.

Risk Management
Risk management is an important tool to ensure that the 
external and internal risks affecting the company’s goals 
will be addressed and mitigated for the effective and 
efficient operations. The risk management, in addition to 
being comprehensive and Company-wide, also focuses 
on control activities and monitors to ensure that the risk 
management is appropriate and can be adopted 
throughout the organisation with oversight by the 
accountable management team. The information and 
communication of the risks is also available to everyone 
in the organisation to enhance the responsiveness in 
handling the risks effectively. The risk management policy 
is developed based on the Good Corporate Governance 
practice.

The types of risks with direct impact to business operation 
can be classified into 4 categories as follows:

1. Operational Risk 
Is a risk resulting from operations, including IT equipment 
and operation staffs, which may affect the operation of 
the firm.  To address the risk, the company has set up a 
clear procedure and operating manual, including 
supervision of each business units that might consistently 
cause damage to the company, to ensure that the 
operations are properly executed.

2.  IT Risk 
Is a risk that could be present to any organisation today.  
Within IT Risk, the key risks are Information Access Risk, 
Business Continuity Risk, Infrastructure Risk, and 
Availability Risk. Information Access Risk is the risk which 
employees have unauthorized access or access beyond 
the responsible areas in the system. Business Continuity 
Risk is the risk which the disruption in technology affects 
the firms’ operations and business continuity. Technology 
Infrastructure Risk is the risk which may occur when the 
purchase of IT equipment does not fit the nature of the 
firm’s business and IT application. Availability Risk is the 

risk which occur when employees or management could 
not access the information under his/her responsibility. 
To address the risks above, the company has setup the 
system and structure to manage the IT system to prevent 
unauthorized access to customers’ information, created 
backup data, developed business continuity plan  
around IT, and managed IT resources as appropriate to 
the business.

3. Industry Risk 
Is unique risk which is present only in the firm’s business 
sector because of the particular business information 
derived from government. The risk may occur from 
unforeseeable events, such as the uncertainty of or 
change in regulation concerning rule on the receipt of 
information and the lack of support from government 
office. These uncertainties and changes may lead to  
risk events affecting the firm’s success. To address the  
risk, the company has been working closely with related 
government agencies, planning for alternative sources  
of information, and building necessary alliances. The 
company also strives to offer the information with 
analysis and applied services in addition to delivering 
generic information.

4.  Financial Risk 
Is the risk resulting from financial unpreparedness, default 
of debts, reimbursement mistakes, liquidity, interest rate, 
foreign exchange, and the risk factors affecting the 
operations and financial position of the company. To 
address the risk, the company has considered the  
funding arrangement to ensure adequate and timely 
funding and has analysed the firm’s debtors’ financial 
situation to mitigate the risks that could affect the firm’s 
investment. The company also conducted a feasibility 
study of the applicable of foreign exchange rate risks 
control system. 

The Risk Management above must be conducted 
continuously and systematically with further 
developments to integrate the practice into the 
company’s culture through the engagement of  
everyone in the organisation. This must be communicated 
to everyone in the organisation and reviewed  
regularly to ensure the Risk Management is current and 
appropriate in today’s business context.
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SHAREHOLDING 
STRUCTURE

Top Ten major shareholders as of 30 December 2020 include:

No. Shareholder No. of shares % of shareholding

1 CTOS DIGITAL SDN.BHD. 164,101,100 20.00

2 ADVANCED RESEARCH GROUP CO., LTD.* 134,688,000 16.42

3 MR. MIN INTANATE* 89,272,900 10.88

4 DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. 71,250,000 8.68

5 MR. VISNU SKULPICHETRAT 61,574,300 7.50

6 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 32,845,000 4.00

7 PAN PACIFIC CONSULTANT CO., LTD.* 30,484,000 3.72

8 MRS. PARINYA KHANCHAROENSUK 22,100,000 2.69

9 THAI NVDR CO., LTD. 19,192,580 2.34

10 MR. HARKISHIN TANWANI 19,000,000 2.32

11 OTHER SHAREHOLDERS 175,997,620 21.45

Total 820,505,500 100.00

*  Min Intanate holds securities in his name and through 2 juristic persons: Advanced Research Group Co., Ltd. and Pan Pacific Consultants  
Co., Ltd., collectively holds 31.02%.

Dividend Policy
The company’s dividend policy is to pay dividend not less than 50 percent of consolidated net profit after tax. 
However, the payout ratio may be lower if the company plans to expand its operations. The dividend payment 
shall not exceed the retained earnings in the company’s financial statements.
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Shareholding Structure

D&B (Thailand) Co., Ltd.
Shareholding 99.99%

ABIKS Development Co., Ltd.
Shareholding 20%

National Credit Bureau Co., Ltd.
Shareholding 12.25%

BUSINESS INFORMATION Co., Ltd. (Vietnam)
Shareholding 50%

Ecartstudio Co., Ltd. 
Shareholding 16.71%

Creden Asia Co., Ltd.
Shareholding 10%

BOL Digital Co., Ltd.
Shareholding 99.99%

AI Lab Co., Ltd.
Shareholding 19%

Peer Power Co., Ltd.
Shareholding 10%
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Board of Directors

Audit CommitteeNomination and 
Remuneration Committee

Internal Audit & Compliance

Assistant Executive Chairman

Corporate Governance 
Committee

Executive Committee

Chief Executive Officer

Chief Operating Officer

Company Secretary

Sale, Marketing & Business 
Development

Operation & System Accounting, Finance & HRA

MANAGEMENT STRUCTURE 
OF THE COMPANY

As of 31 December 2020
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THE BOARD OF 
DIRECTORS

No. Name Positions

1. Mr. Banyong Limprayoonwong Independent Director & Chairman of the Board
2. Mr. Min Intanate Director & Executive Chairman
3. Mr. Anant Tangtatswas Independent Director & Vice Chairman

4. Ms. Chamaiporn Apikulvanich Director
5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Director
6. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Director
7. Mr. Dennis Colin Martin Director
8. Ms. Kanyapan Buranarom Director
9. Ms. Manida Zinmerman Independent Director 

10. Ms. Suteera Sripaibulya Independent Director 
11. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director 

Company Secretary
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon

The Authorized Directors
The authorized directors are Mr. Banyong Limprayoonwong, Mr. Min Intanate, Ms. Chamaiporn Apikulvanich
and Mr. Prayoon Rattanachaiyanont. Any two signatures of the four directors with the company’s seal shall bind 
the company.

Board of Director Meeting and Sub-Committee Meeting Attendance for the year 2020

Board of Director

Board of 
Director

(11 persons)
8 times

Audit
 Committee 

(4 persons)
4 times

Nomination and 
Remuneration 

Committee
(4 persons)

3 time

Corporate 
Governance 
Committee
(3 persons)

1 time

Non-Executive 
Committee

(7 persons)
1 time

 1. Mr. Banyong Limprayoonwong 7/8 - - - 1/1
 2. Mr. Min Intanate 8/8 - - - -
 3. Ms. Chamaiporn Apikulvanich 8/8 - - 1/1 -
 4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 8/8 - - - 1/1
 5. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon 8/8 - - 1/1 -
 6. Dr. Wilson Teo Yong Peng(1) 7/8 - - - -
 7. Mr.Pang Thieng Hwi(2) 2/3 - - - -
 8. Mr. Dennis Colin Martin(3) 1/1 - - - 1/1
 9. Ms. Kanyapan Buranarom(3) 1/1 - - - -
 10. Mr. Anant Tangtatswas 8/8 4/4 3/3 1/1 1/1
 11. Ms. Manida Zinmerman 8/8 4/4 3/3 - 1/1
 12. Ms. Suteera Sripaibulya 7/8 4/4 3/3 - 1/1
 13. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote 8/8 4/4 3/3 - 1/1

(1) Resigned as a director of the Company, effective from November 13, 2020 onwards
(2) Appointed to new director, effective from July 30, 2020, and resigned as a director, effective from November 13, 2020 onwards 
(3) Appointed to new director, effective from November 13, 2020 onwards

Board of Directors (31 December 2020)
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Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors shall honestly and prudently 
perform their duties in accordance with the laws of 
Thailand, the objectives of the company as contained  
in the Articles of Association of the company, and  
minutes of shareholders’ meetings, all with the aim to 
protect the interests of the company.  A summary of the 
duties are as follows:
1.  The Board of Directors shall hold an annual general 

shareholders’ meeting within four months after the 
last day of each fiscal year.

2.  The Company had arranged Board of Director 
meetings at least 1 time per 3 months and also 
arranged non-executive director meeting at least  
1 time per a year. Therefore, in 2019, the company 
had arranged non-executive director 1 time on 17th 

December 2019.
3.  The Board of Directors shall prepare the statement 

of financial position and statement of comprehensive 
income as at the last date of the fiscal year for 
reporting to the shareholders in Annual General 
Meeting for their consideration and approval.

4.  As deem appropriate, the Board of Directors may 
designate any director(s) or any person as their  
proxy to act on behalf of the Board on specific issues  
for a period of time under the Board supervision. 
The Board may change, amend or cancel the proxy 
whenever it deems appropriate.  

The Board of Directors may assign their proxy to Executive 
Committee to perform certain activities. However, the 
proxy shall limit the authorized person(s) not to make 
decision on any transaction that may have any conflict 
of interest with the company or its subsidiaries, except 
for the transactions which are already or under guidelines 
approved by the Board. 

The Board has approved Level of Authorization for 
delegation of authority at various levels, with clear 
approval framework and process. Some key areas are:
- For financial investment, loan/fund from financial 

institution over THB 20 million must be submitted  
to the Board for approval.

- For Joint Venture institution over THB 35 million must 
be submitted to the Board for approval.

- For purchasing and procurement of goods and service 
including fixed asset for operating according to the 
approved budget (recognition of expenses): expenditure 
over THB 20 million must be submitted to the  
Board for approval.

-  For man power of the year must be submitted to the 
Board for approval.

5. The Board of Directors shall determine the 
company’s target, policy, business plan and budget 
and supervise the management of the Executive 
Committee to ensure that they are in line with  
the company’s policy, with an exception for the 
following matters which require the approval of 
shareholders: a capital increase, capital reduction, 
debenture issuance, disposal or transfer of the 
business or a significant part of there to other parties, 
the purchase or transfer of other businesses, and  
an amendment of Memorandum of Association or 
Articles of Association. 

The Board of Directors shall ensure the company 
complies with regulations of the SEC and SET, i.e. 
connected transactions, the disposal or acquisition of 
assets, etc.
6.  The Board of Directors shall determine the 

management structure, appoint of the Executive 
Committee, Chief Executive Officer, and members 
of other Committees.

7.  The Board of Directors shall monitor the company’s 
performance in comparison to the business plan 
and budget.

8.  Director(s) shall not engage in any business which is 
similar or in competition with the business of the 
company or become a partner in an ordinary 
partnership or become a director of a private 
company or any other company operating a business 
which is similar or in competition with the business 
of the company, unless he or she notifies the 
shareholders in the Annual General Meeting prior  
to the resolution of his or her appointment.

9. A director shall notify the company without delay 
if there is a conflict of interest, whether directly or 
indirectly interest in any contract which is made by 
the company; or holds shares or debentures of the 
company or an affiliated company, and shall  
indicate any increase or decrease in the number  
of the director’s total number of shares.



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED192 

THE EXECUTIVE 
COMMITTEE

No. Name Positions

1. Mr. Min Intanate Executive Chairman

2. Ms. Chamaiporn Apikulvanich Chief Executive Officer

3. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Chief Operating Officer

4. Ms. Kanyapan Buranarom Chief Financial Officer

5. Ms. Intira Inturattana Chief Data Officer

Duties and Responsibilities of the Executive Committee
The duties of the Executive Committee are to manage 
the company according to strategies and policies set  
by the Board including the determination of policy, 
business plan, budget, management structure and overall 
management of the company.  The Executive Committee 
is to report the plan to the Board for its consideration 
and/or approval and also monitor the company’s 
performance in accordance with the policies. The 
Executive Committee’s duties are summarized as 
following:
1. Prepare and propose annual budget to the Board 

of Directors. In urgent case, the Executive Committee 
shall consider and approve any changes of annual 
budget and shall report to the Board in the next 
Board meeting.

2. Approve the expenditures under the authority of 
the company (Level of Authorization) that have  
been approved by the Board of Directors.

3. Approve major investment as contained in the 
annual budget that are assigned or approved by  
the Board of Directors. 

4.  Provide advice to management in respect of 
financial, marketing, human resource management, 
and others.

The Executive Committee has the authority to make 
decisions relating to any normal business transaction  
of the company, which do not include approval  
of transactions which may cause a conflict of interest 
with the company or its subsidiary (if any) according  
to the SET’s regulations.  The Executive Committee  
is required to obtain approval from the Board or 
Shareholders for connected transactions in accordance 
with the company’s Articles of Association or relevant 
laws, except for normal business transactions already 
covered by existing guidelines approved by the Board.
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THE AUDIT 
COMMITTEE

The Board of Directors of Business Online Public Company Limited approved the appointment of an Audit Committee 
on 24 October 2003. The Audit Committee consists of Directors with qualifications specified by Securities  
and Exchange Act. The Audit Committee currently consists of four (4) Independent Directors, at least one of  
whom shall possess qualifications in accounting and finance.

Name Position Other positions

1. Mr. Anant Tangtatswas(1) Chairman of Audit Committee Independent Director, Vice Chairman 
Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee
Chairman of the Corporate Governance

2. Ms. Manida Zinmerman Audit Committee Independent Director
Nomination and Remuneration Committee

3. Ms. Suteera Sripaibulya Audit Committee Independent Director
Nomination and Remuneration Committee

4. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Audit Committee Independent Director
Nomination and Remuneration Committee

(1) Audit Committee  with qualifications in finance and accounting

The Audit Committee’s secretary
Ms. Tida Limthongvirat  Senior Internal Audit Manager

Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1.  To review the company’s financial reporting process 

to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the company’s internal control system 

and internal audit system to ensure that they are 
suitable and efficient, to determine an internal  
audit unit’s independence, as well as to approve 
the appointment, transfer and dismissal of the  
chief of internal audit unit or any other unit in charge 
of an internal audit;

3.  To review the company’s compliance withthe 
Securities and Exchange Act, the Exchange’s 
regulations, and the laws relating to the company’s 
business;

4.  To consider, select, lay off nominate an independent 
person to be the company’s auditor, and to  
propose such person’s remuneration, as well as to 
attend a non-management meeting with an  
auditor at least once a year;

5. To review the connected transactions, or the 
transactions that may lead to conflicts of interests, 
to ensure that they are in compliance with the 
Securities and Exchange Act, and are reasonable  
and for the highest benefit of the company;
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6.  To prepare, and to disclose in the company’s annual 
report, an Audit Committee’s report this must be 
signed by the Audit Committee’s Chairman and 
contain of at least the following information:
- An opinion on the accuracy, completeness and 

creditability of the company’s financial report,
- An opinion on the adequacy of the company’s 

internal control system,
- An opinion on the compliance with the Securities 

and Exchange Act, the Exchange’s regulations, or 
the laws relating to the company’s business,

- An opinion on the suitability of an auditor,
- An opinion on the transactions that may lead to 

conflicts of interests,
- The number of the Audit Committee meetings, 

and the attendance of such meetings by each 
committee member,

- An opinion or overview comment received by the 
Audit Committee from its performance of duties 
in accordance with the charter,

- Other transactions which, according to the Audit 
Committee’s opinion, should be known to the 
shareholders and general investors, subject to the 
scope of duties and responsibilities assigned by 
the Board of Directors.

7.  To perform any other acts as assigned by the Board 
of Directors, with the approval of the Audit 
Committee. In the case that the Audit Committee’s 
duties are changed, the company shall report  
on a resolution to change their duties, and shall 
prepare a list and scope of work of the Audit 
Committee according to such change in the form as 
prescribed by the Stock Exchange of Thailand (SET). 
Such list and scope of work must be submitted to 
the SET within 3 (three) business days from the  
date on which the change is made in accordance 
with the procedures under the SET’s regulations 
relating to reporting via an electronic media.
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Under the resolution of the Board of Directors of BOL on 13 November 2014, the company’s Nomination and 
Remuneration Committee is set up by appointing the qualified directors consists of 4 directors as follow; 

Name Position Other positions
1. Mr. Anant Tangtatswas Chairman of the Nomination 

and Remuneration Committee 
Independent Director, Vice Chairman
Chairman of Audit Committee
Chairman of the Corporate Governance

2. Ms. Manida Zinmerman Member of the Nomination and 
Remuneration Committee 

Independent Director
Audit Committee

3. Ms. Suteera Sripaibulya Member of the Nomination and 
Remuneration Committee 

Independent Director
Audit Committee

4. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Member of the Nomination and 
Remuneration Committee 

Independent Director
Audit Committee

The Nomination and Remuneration Committee’s secretary
Ms. Tida Limthongvirat  Senior Internal Audit Manager 

THE NOMINATION AND 
REMUNERATION COMMITTEE

Duties and responsibilities of the Nomination and  
Remuneration Committee
The committee is to nominate and consider remuneration 
as assigned by the Board of Directors.
The committee’s duties and responsibilities are:
1. Nomination 
1.1 Setting guidelines and policies in nominating Board 

of Directors and other sub-committee members  
by considering what would be the appropriate 
number, structure and composition of members, 
and outlining necessary directors’ qualifications,  
and proposing these ideas for approval by the  
Board of Directors and/or Shareholders’ Meeting  
as appropriate. 

1.2 Searching, selecting and proposing appropriate 
persons to assume the position of the Board of 
Directors whose terms have expired and/or became 
vacant, including newly appointed director. 

1.3 Executing other tasks related to nominations as 
assigned by the Board of Directors.

2. Remuneration
2.1 Preparing guidelines and policies in determining  

the Board of Directors and other sub-committees’ 
remuneration, and proposing it to the Board of 
Directors and/or Shareholders’ Meeting for approval 
as appropriate. 

2.2 Determining necessary and appropriate monetary 
and non-monetary remuneration, for individual 
members of the Board of Directors by taking 
into consideration each director’s duties and 

responsibilities and performance. The report  
will be submitted to the Board of Directors for consent 
and to the Shareholders’ Meeting for approval. 

2.3 Being responsible for any other tasks related  
to the remuneration as assigned by the Board of  
Directors.

3. Criterion and process for nomination and  
 appointment
 The company will be highly recognised of nomination 

and appointment of director. The Nomination and 
Remuneration Committee will consider the 
qualification of new directors as comply with the 
related regulations as required by The Public Limited 
Company Act, Securities and Exchange Act  
B.E 2535 and the regulation of the company.  
They will be judged on the basis of Board  
Diversity, gender, level of education, specialized 
expertise, skill, experience, and visionary leader 
which is beneficial to the company including  
have the moral and ethics. This criterion is a  
policy on Board Diversity and also uses Board  
Skill Matrix to define and find the qualification  
that Board of Director may be lacking, also find  
the appropriate qualification with Board of  
Director’s structure and company’s business 
strategy. For nomination the existing director will 
additional consider the past performance as  
Director, giving useful suggestions and comments 
that are beneficial to the company’s operation  
with transparency and ensuring to shareholders. 



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED196 

Under the resolution of the Board of Directors of BOL on 14 November 2018, the company’s Corporate  
Governance Committee is set up by appointing the qualified directors consists of 4 directors as follow; 

Name Position Other position

1. Mr. Anant Tangtatswas Chairman of the Corporate Governance Independent Director, Vice Chairman
Chairman of Audit Committee
Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee

2. Ms. Chamaiporn Apikulvanich Member of the Corporate Governance Executive Director
Chief Executive Officer

3. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Member of the Corporate Governance Executive Director
Chief Operating Officer

The Nomination and Remuneration Committee’s secretary
Ms. Tida Limthongvirat   Senior Internal Audit Manager 

Duties and responsibilities of the Corporate Governance 
Committee
The Corporate Governance Committee has the duties 
and responsibilities to promote and support, together 
with monitoring board directors, executives as well as 
staff at all levels, to perform in compliance with the 
established good corporate governance policies and 
practice guidelines on anti-corruption as follows:

1. Formulate, for approval by the Board of Directors, 
good corporate governance policy and practice 
guideline on anti-corruption that are appropriate for 
the Company, within the specified legal framework, 
criteria, rules and regulations of the relevant 
governing authorities (such as the Stock Exchange 
of Thailand, the Office of the Securities and Exchange 
Commission, and other involved agencies), as well 
as in accordance with international standards and 
guidelines on good corporate governance.

2. Consider, review and improve good corporate 
governance policies and practice guideline on  
anti-corruption on a regular basis, as required to 
ensure its continued conformity with international 
standards and guidelines on good corporate 
governance principles and practices, as well as the 
relevant laws, criteria, applicable rules and 
regulations, and the businesses of the Company.

3. Direct, supervise and advise the board directors, 
executives, and staff of the Company in carrying  
out their assigned duties and responsibilities to be 
in accordance with good corporate governance  
policies and practice guideline on anti-corruption, 
in order to achieve positive results and sustainability 
for the Company.

4. Provide suggestions relevant to business ethics  
and best practices to the Company’s directors, 
management and employees. 

5. Appoint working groups to support good corporate 
governance-related practices and activities as 
appropriate.

6. Undertake any other good corporate governance-
related tasks assigned by the Board of Directors.

CORPORATE 
GOVERNANCE COMMITTEE
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The definition of Independent Director 
The company has defined the “Independent Director” in accordance with the requirement set by the SEC and SET, 
as follows:
An Independent Director is a director who independently provides opinions to the Board of Directors, as follows:
1. Holds shares but not exceed 1 percent of the company paid-up capital.
2. Does not take part in the management of the company, or its subsidiaries.
3. Is independent from the management and shareholders who have the authority in the company.
4. Is not a related person or close relative of any management member or majority shareholder of the company 

or the authority person. 
5. Does not have any significant business relation with the company which may refrain from providing or expressing 

his/her independent opinions.
6. Is not an employee, staff member or advisor who receives a regular salary from the company during the 2 year 

period before becoming an independent director.

Remuneration for Directors and Management
Director’s Remuneration

Name Position

Monetary Remuneration 
(Baht)

Year 2020 Year 2019

Mr. Banyong Limprayoonwong Chairman of the Board 4,305,556 4,016,000 

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Director 540,000 490,000

Dr. Wilson Teo Yong Peng Director 235,000 190,000

Mr. Anant Tangtatswas Independent Director Vice Chairman 
Chairman of Audit Committee
Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance Committee

1,262,000 1,207,000

Ms. Manida Zinmerman Independent Director 
Member of Audit Committee
Member of Nomination and 
Remuneration Committee

855,000 795,000

Ms. Suteera Sripaibulya Independent Director 
Member of Audit Committee
Member of Nomination and 
Remuneration Committee

850,000 800,000

Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director  
Member of Audit Committee
Member of Nomination and 
Remuneration Committee

855,000 790,000

 Total 8,902,556 8,288,000
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Criteria and procedures for director’s remuneration 
Nomination and Remuneration Committee had considered the duties of Board of Directors and the responsibilities 
including type, how to pay and the amount of remuneration in compliance of the responsibilities, the intention of 
Board of Directors, type and size of business, commercial market and the competitors. The remuneration must  
be in the appropriate to retain the quality directors within the Company. Type of the remuneration is monthly 
remuneration, meeting allowance, and other benefits.

However, the criteria of remuneration of top management had been considered by Executive Chairman and the 
company’s performance compliance with the responsibilities of top management.

Remark: - The Board of Director meeting allowance  amount 5,000 Baht per attendance.
 - The Nomination and Remuneration Committee meeting allowance amount 5,000  Baht per attendance.
 - The Corporate Governance Committee meeting allowance amount 5,000  Baht per attendance.
 - None of other benefits.

Executive Committee’s Remuneration
The overall remuneration for the Executive Committee will be received in forms of salaries and bonus.

Year 2020 Year 2019

Total 5 persons Total 5 persons

Total amount 19.23 Million Baht Total amount 17.48 Million Baht

 
Other Remuneration
The company contributes to the provident fund for the Executive Committee.

Year 2020 Year 2019

Total 5 persons Total 5 persons

Total amount 0.60 Million Baht Total amount 0.57 Million Baht
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CORPORATE
GOVERNANCE POLICY

Business Online Public Company Limited has always seen the importance of good governance, and has consistently 
enforced appropriate monitoring processes to that effect. Business values and ethics are deeply rooted in how we 
deal with our customers, partners, competitors, members of the public and our staff. The Company believes that 
a well established corporate governance policy should consist of a competent management structure, qualified 
and accountable directors and executives with a strong vision for the company, and appropriate control mechanisms 
to ensure the transparency and auditability of the Company’s operations. Furthermore, respect for the rights of all 
shareholders, and a strong sense of responsibility towards all the Company’s stakeholders, are also key factors in 
maximising the economic value of the Company and increasing sustainable returns on investment to our shareholders 
in the long term.

The Board of Directors is determined to manage the Company under the principles of good corporate governance. 
Thus, certain management policies have been determined in order to maximise corporate efficiency, while achieving 
the Company’s objectives. The Company’s corporate governance policies can be divided into 5 categories as  
follows:
1. The Rights of Shareholders
2. Equitable Treatment of Shareholders
3. The Roles of the Company in Regards of its Stakeholders
4. Disclosure of Information and Transparency
5. Responsibilities of the Board

Terminology:
The Company  Business Online Public Company Limited
The Board  The Board of Directors
Management  Managers, or the first four individuals in executive positions following a manager, including those 
who hold positions equivalent to the aforementioned individuals, and those who hold executive level positions in 
accounting or financial departments that are managers or higher, or the equivalent.

I. The Rights of Shareholders
1. Shareholders, including institutional investors, are given the right to be owners of the company. They are given 

the power to appoint the Board of Directors to serve in their interest and are given the right to make significant 
decisions for the company. Thus, the company believes in encouraging shareholders to exercise their rights. 
For example, during annual meetings, minority shareholders are given the opportunity to suggest agendas and 
nominate members of the Board in accordance to the rules and regulations determined by the company. 
Communication channels and regulations for the aforementioned activities are announced within December 
of every year. Relevant forms can be downloaded from our corporate website every year.

2. Fundamental rights of shareholders, including institutional investors:
2.1. Trade or transfer shares, receive share certificates, and have the right to access and obtain relevant and 

adequate information, including: operational results and management policies in a timely manner and 
on a regular basis.

2.2. Receive dividends from the Company.
2.3. Participate and vote in shareholder meetings to elect or remove members of the Board, appoint the 

external auditors, approve any type of remuneration made to the Board such as allowances for committee 
meetings and bonuses, consider affairs that may have an effect on the company, such as dividend 
payments, amendments to the memorandum of association, increases or decreases in capital, the approval 
of special transactions, etc.
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2.4. Be informed prior to shareholder meetings of the criteria and the procedures that govern such meetings, 
and be equipped with sufficient information regarding the issues that will be decided in each agenda well 
in advance - Permitted to send enquiries to directors prior to the meetings and during the meetings, as 
well as all propose agendas and allow representatives to attend meetings and vote by proxy.

2.5. The Board of Directors must recognize shareholders rights and avoid any actions that may violate those 
rights.

2.6. The company has invited a legal advisor to attend every shareholder meeting to inspect the counting of 
shareholder votes.

3. All shareholders and regulatory institutions will receive invitations to the Annual Shareholder’s Meeting. Invitations 
will include the date, time, venue and meeting agenda. Agendas will detail the goals and rationales of each 
topic, along with directors’ profiles, auditors’ names, the name of the Company’s auditing firm and comments 
provided by the Board and relevant Committees.  Furthermore, a list of documents required to present to 
officers prior to attending an Annual Shareholder’s Meeting and registration procedures will also enclosed. 
Should a representative be attending in the place of a shareholder, a letter of authorization and a note informing 
the provision of free duty stamps on the day of the meeting will also attached with the invitation. The Company 
will choose a suitable location and time for the meeting to be held,  with the intention for as many shareholders 
to attend as possible. The Company will neither add nor change any meeting agendas or significant information 
without prior notice to shareholders.   

4. The Chairman of the Board shall attend each meeting to answer shareholders’ queries or he or she will appoint 
other directors or managers to elaborate on the answers in greater detail.

5. Following each Annual Shareholder’s Meeting, a summary of each meeting and the voting results of each 
agenda will be made public within one working day following the meetings via a newsletter to the Stock 
Exchange of Thailand (hereafter referred to as SET) and an update on the Company’s website https://www.
BOL.co.th. A full report of the meeting will be made available on the Company’s website within 14 working 
days of the meeting. Shareholders who attended and were unable to attend the meeting alike, will be informed 
of the Company’s current directors, the directors that were present at the meeting, how shareholders’ voted, 
how those votes were counted, the voting results for each agenda and the ensuing questions and answers for 
each topic.

6. The Company has a dividend policy, which will be followed as a part of shareholders’ rights, with each 
shareholder receiving equal treatment. 

 Shareholder Voting Rights for the Selection of Directors
 A selection of directors will only take place when there is a pre-determined and specified agenda for it. The 

nomination process will be transparent and unambiguous, and shareholders will be provided with sufficient 
information to make a selection. Directors’ profiles will be made public and will be updated each time there 
is a change in the members of the Board. The Board of Directors shall be appointed by shareholders in the 
Annual General Meeting according to the following procedures:

 1. Each shareholder shall have one vote per one share.
 2. Each shareholder may cast his or her vote for one or more candidates to be selected for Board membership.  

 Shareholders are only allowed to award the full number of votes they possess to a candidate. In the case  
 that a shareholder votes for more than one candidate, each candidate that is selected will receive the  
 same number of votes. 

  The candidates receiving the highest number of votes in respective order shall be appointed as directors.  
 In the event that a number of candidates receive an equal number of votes for the last position of  
 directorship, the Chairman of the meeting shall have the deciding vote.
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II. Equitable Treatment of Shareholders
1. Shareholders have the right to one vote per owned share. They have the right to equal access to information 

regarding the Company and its activities. By policy, the Company is obliged to inform shareholders of the rights 
of attending the Company’s shareholder meetings, including: the right for  one share to act as one vote  such 
as their rights to receive their share of profits in the form  of dividends, their rights to freely transfer the Company’s 
stock, their rights to access the company’s news and information, their rights to attend and vote in the 
shareholders’ meetings under the policy relating to the equitable and of fair treatment to shareholders. 

2. Shareholders will receive the necessary information from the company for each meeting in a fair and timely 
manner. The company will not display any bias towards any one group of shareholders by providing them with 
information that has not been made public.

3. In shareholders’ meetings, the shareholders shall be treated with fairness.
4. Notifications of the Company’s Annual Shareholder’s Meeting will be issued in both Thai and English, and 

dispatched along with the Company’s annual report 14 days prior to a scheduled Meeting. The same information 
will be published on the Company’s website for atleast 30 days prior to a Meeting date. The company respects 
the rights of all its shareholders, will treat them equally, and will be responsible for protecting shareholders’ 
interests by complying with established laws and regulations.

5. The Company encourages all shareholders and institutional shareholders who cannot vote in person to vote 
by proxy. The Company will provide the appropriate proxy forms for shareholders who wish to do so, and in 
order to facilitate the proxy, the Company has also provided an independent director to act on behalf of its 
shareholders. 

 The Company will provide 3 types of proxy forms for its shareholders. These forms will be similar to those set 
by the Department of Business Development of the Ministry of Commerce. The Company will explain in detail 
as to how a shareholder can assign his/her rights as a shareholder to a proxy in writing, through an attachment 
to an invitation of an Annual Shareholder’s Meeting.

6. The Company will use and keep the voting cards for all agenda items in an Annual Shareholder’s Meeting, 
should there be a contest of the meeting’s voting outcome.  To create an accurate , transparent and timely 
meeting report, the Company also uses barcode system technology, and electronic PDAs to perform registration 
and vote-counting.  

7. The Company has mechanisms to prevent insider trading, in order to protect fraud and the leak of information, 
as established by Company protocol.
7.1 Directors, executives and employees who are affiliated with the Company’s internal information (hereafter 

referred to as confidants) and related individuals having the following relationships with other directors, 
including: (1) spouse or cohabiting couples (2) children who are minors (3) juristic persons of whom 
directors, executives and relevant parties who are in (1) and (2) hold shares of an aggregate amount 
exceeding thirty percent of the total voting shares, are prohibited from changing, in terms of acquisitions 
or dispositions, of his or her company securities for 1 month before the Company discloses its financial 
statements to SET. Confidants and related parties will also have the responsibility of reporting their holding 
of securities according to the regulations of the Securities and Exchange Commission (hereafter referred 
to as SEC), to the Board of Directors each time there is a change in their security holdings. 

7.2  Directors and executives must inform the Company Secretary (appointed by the Board) of any decision 
to buy or sell their securities, at least one day in advance.

7.3 Directors and executives must disclose their personal interests along with its related parties, in order for 
the Board to consider potential conflicts of interest for each transaction, and make a decision in the 
Company’s best interest as a whole. Directors and executives who may have a conflict of interest in 
certain transactions must not participate in the decision making processes of said transactions. Ultimately 
the process of approving every transaction should adhere to the Company’s established inter-company 
regulations.



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED202 

The Company shall strictly comply with the laws issued by the SET and the SEC on potential conflicts of interest 
and give priority to eliminating said conflicts of interest among stakeholders by enforcing inter-company regulations 
that are prudent, just and transparent. Information regarding potential conflicts of interest will be made comprehensive, 
clear and in a timely fashion for the benefit of the Company. Furthermore, the Company will also have a policy to 
supervise the use of internal information and impose sanctions on executives or employees who disclose internal 
company information to the public or utilize such information for personal benefit. The internal structure of shares 
that are held within a company, including shares held by Directors and Executives will be fully disclosed in the 
Company’s annual report as well.

III. The Roles of the Company in Regards of Stakeholders
1. The Board of Directors must be aware of the rights of stakeholders as stipulated by law, and should support 

cooperation between the Company and its stakeholders in the creation of prosperity, business opportunities 
and transactions to build a sustainable financial status. The Board of Directors will ensure that the rights of the 
Company’s stakeholders are being protected and practiced.

2. The Board of Directors must take into account the benefits received and given by stakeholders in generating 
competitiveness and profits for the Company.

3. Caring deeply about the community and the environment, the Company encourages employees and customers 
to be concerned about preserving the environment by leading a “reuse and recycle” lifestyle.  The Company 
continuously operates projects and activities with strategies to conserve energy, reduce waste, save wildlife, 
conserve the environment and increase participation in local communities. Examples include avoiding 
unnecessary use of printed documents and saving electricity when possible. 

4. The Company recognizes the rights of its stakeholders, and has issued policies to coincide with these rights, to 
assure stakeholders that these rights are being exercised. Relevant parties include shareholders, employees, 
customers, business partners, creditors, competitors, the general public and society as a whole. The Company 
will cooperate with various stakeholders according to its roles and responsibilities, to ensure the Company’s 
business transactions are stable and successful and to fulfill the expected benefits of each party in a just 
manner.
4.1. Policies and Guidelines towards Shareholders
 The Company is determined to be a model representative for its shareholders in carrying out business 

transactions, and commits to maximizing shareholder satisfaction in regards of building sustainable long 
term growth, while disclosing transparent and reliable information for its shareholders.

4.2. Policies and Guidelines towards Employees
 The Company has established policies that recognize the importance of safety, sanitation and a conducive 

work environment as factors of successful business transactions. Thus, the Company is responsible for 
implementing and maintaining a safe working environment to nurture and protect the lives and the 
property of all of its employees. All of our members of staff, executives and employees included, are 
the Company’s most valuable assets and a critical factor for success. Thus, the Company must place an 
emphasis on developing and promoting a positive working atmosphere, alongwith a culture of teamwork, 
consideration, and respect for individuality on the fundamental basis of human rights. The employment, 
promotion and transferal of all staff members shall be considered on a fair and equal basis based on 
ethical standards. The Company’s members of staff will be nurtured to deliver as much value to the 
company as possible, by developing their knowledge in their given profession, nurturing their mindsets 
and personal skills, as well as developing their career paths. Training courses will be organized both 
internally and externally for at least 50% from the average total number of employees in a given year, 
to coincide with the Skill Development Promotion Act of B.E 2545. Furthermore, policies to manage 
employee compensation and welfare must also be managed in a just manner. For example, executives 
and employees must be provided with providence funds and should be given and understanding of 
money management and the management of their providence funds. Various other factors should be 
taken into account when establishing such policies, including an employee’s qualifications, experience, 
position and level of responsibility. The Company must also work towards preventing accidents, maintain 
a reasonable number of employee absence rates and strictly adhere to the country’s labor laws.  
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4.3. Policies and Guidelines towards Customers
 Customer satisfaction and consumer confidence are very important to the Company. Thus, the Company 

aims to provide high quality goods and services at reasonable prices, and maintain good relationships 
with our customers. To uphold this value, the following guidelines have been determined:
4.3.1. Products and Services
 The Company shall provide high quality products and services, while continuously improving their 

standards. Meanwhile, the Company also aims to disclose all information related to their products 
with integrity.

4.3.2. Confidentiality of Customers’ Information
 Directors, management, and staff members at all levels shall not disclose any information on 

customers without prior permission from said customers or from authorized personnel of any 
company in the Group. The only exception to this is the release of information requested by law 
enforcement officers in accordance to the law. Furthermore, the Company also recognizes the 
importance of keeping customers’ information in a confidential, systematic and safe manner, and 
looks to prevent wrongful use of information.

4.3.3. Suggestions
 The Company encourages the business unit to continuously seek customer feedback through 

various channels, including customer satisfaction surveys, feedback forms and market surveys. 
4.4. Policies and Guidelines towards Business Partners and Creditors
 The Company’s dealings with any business partner shall be conducted in a manner that upholds the 

reputation of the Company and all relevant laws. The Company does not support partners with unethical 
business practices, illegal actions, corruption, intellectual property violations or human rights violations.  
All company personnel must be aware of the common interests of the Company’s business partners and 
treat them equitably. The Company determines clear and just policies and guidelines for the selection 
of business partners. The Company shall also consider its business partners to be a key factor in jointly 
creating a value chain for its customers.

 In regards of its treatment of Creditors, the Company is committed to conducting business with principle 
and discipline to establish trust. The Company will adhere to the contract or the terms of agreed 
requirements. In the case of non-compliance, the Company will notify its Creditors in order for both parties 
to jointly find a solution.

4.5. Policies and Guidelines towards Competitors
 The Company has a policy of free and fair competition and will not try to monopolize the industry. The 

Company will not force its business partners to limit its distribution to only have the Company’s products. 
The Company shall not acquire information of its competitors by any illegal or unethical methods.

4.6. Policies and Guidelines towards Society and the Environment
 The Company is aware that it is a Thai company and has a responsibility to Thailand and Thai society. 

The Company is committed to making a contribution to society by supporting activities of public interest 
and cooperating with the communities. Such activities are stated under the Company’s CSR policy.  

5. The Company has established a Whistle Blowing policy, with a process to handle any type of misconduct. The 
policy also ensures fair treatment and protection of the employees who report these misconducts. Individuals 
can request information, complain or report any misconduct relating to the Company’s financial reports, internal 
control system, human rights or business ethics by sending an e-mail to independent directors or the Chairman 
of Audit Committee through the e-mail: BOLwhistleblowing@bol.co.th, posted on the Company’s website. 

6. The Company has established an anti-corruption policy and will not pay bribes to further its own business 
interests. The policy includes risk assessments, as well as procedures on supervision and control to prevent, 
monitor and evaluate the risk of corruption.  The Company has assigned the Human Resources Department to 
support the procedures of anti-corruption policy, including training all levels of employees to have an awareness 
of the anti-corruption.
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IV. Disclosure of Information and Transparency
1.  The Company gives importance to the accurate, complete, timely and transparent disclosure of information, 

including financial information/reports, operational results, and other related information.  Investors and all 
relevant parties may use such information when making decisions to trade via various media and distribution 
channels of the SET and SEC, which may include companies’ websites, annual reports, annual information 
reports (56-1), and from the e-mail: ir@bol.co.th. The investor relations , or IR function of the Company aims 
to publicize this information in Thai and English to its shareholders and investors. 

2.  The Company provides a summary of the Corporate Governance Policy approved by its Board of Directors 
through various channels such as the annual report and website.

3.  The Company provides a statement of the Board’s responsibilities concerning the Company’s financial report. 
This statement is presented alongside the auditor’s report in the Company’s financial statements (56-1) and 
annual report (56-2). The Company submits the financial statements within the submission deadline and no 
corrections will be required of these financial statements by the Office of the SEC and the SET.

4. The Company discloses the list of the Board of Independent Directors, roles, duties and responsibilities of the 
Board of Directors and Audit Committees, remuneration, the total number of meeting attendants, the number 
of Director meeting attendances in the previous year and the Directors’ history in the annual registration 
statement (Form 56-1) and the annual report (Form 56-2). 

5.  The Company provides the Investor Relations Department with the key mandate of managing investor relations-
related duties and activities, in particular, the disclosure of both financial and non-financial information under 
the governing disclosure and transparency policy. This information includes comparative financial performance 
and status, current operations, the Company’s ability to compete in the industry and the Company’s future 
plans and policies.

6. The Company discloses the information of Directors and Executives’ shareholding and interest transaction in 
the Board of Directors’ Meeting quarterly to report the Company’s stock trading transaction of Directors and 
Executives.   

7. The Company discloses the shareholder structure and Directors and Executives’ shareholding percentage. The 
Board of Directors understands that the shareholder structure of the Company may have an impact on the 
power of control and the management of the firm.

8.   The Company hires an auditor who is independent and qualified as an auditor, such as individuals who have 
been recognised and approved by the SEC. The Company will also reveal any auditing fees or other payments 
that are paid to the auditor.

V. Responsibilities of the Board of Directors (English has more than Thai)
1. Structure of the Board
 The Company’s Board of Directors comprises of 10 directors, diverse in gender, age who specialize in various 

aspects of business. Each Director must have the skills, knowledge and experience in their particular field, with 
at least one Director specializing in the main business of the Company. The Board is responsible for determining 
the strategy and overview of the organisation, as well as supervising, monitoring and evaluating the Company’s 
performance. The Board of Directors’ structure is as follows:
1.1 The majority of the Board consists of Independent and non-executive Directors. At least one-third of the 

Board must compromise of Independent Directors, with at least 3 Independent Directors on the Board at 
a given time. There must be a total of 11 Board members who meet the qualifications under the SET and 
SEC’s regulations, four Executive Directors who represent 36% of the Board, seven non-executive Directors 
who represent 64% of the Board, four of whom are Independent Directors, and represent 45% of the 
Board (over one-third).

1.2 At every Annual Shareholder’s Meeting, one-third of the directors shall retire.  If one-third of the Directors 
is not a round number, the number closest thereto shall be used.  The directors to vacate office within 
the first and second year following Company registration shall draw lots. In subsequent years, the directors 
serving the longest shall resign.  The directors who vacate office are eligible for re-election by the Company’s 
shareholders.
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2. Qualifications, roles, duties and responsibilities of members of the Board
2.1. Members of the Board have the qualifications, the duty and the responsibility to manage the company 

according to its objectives, corporate regulations, the law and according to the resolutions of each 
Shareholder’s Meeting. Their roles must be fulfilled with integrity and with the aim to protect the interests 
of the Company. The key duties of the Board are as follows:
2.1.1. Organize an annual Shareholders’ meeting within 4 months following the end of the Company’s 

fiscal year.
2.1.2. Organize Board of Directors’ meetings at least once every 3 months
2.1.3. Ensure that financial statements are provided, including the Company’s statement of comprehensive 

income for the last 3 months at the end of the quarter, as well as the financial statements and 
comprehensive income statements at the end of the Company’s fiscal year that have already been 
reviewed by auditors. These statements will be presented during the Annual Shareholders’ Meeting 
for approval.

2.1.4. Establish the qualifications required of Independent Directors. Independent Directors are able to 
freely give their opinions on the Company’s Management and must possess the qualities equivalent 
to the requirements of the SET. 

2.1.5. Set up an Internal Audit unit that directly reports to the Board, in order for members to effectively 
monitor the operations of the Company.

2.1.6. Appoint a Company Secretary.
2.1.7. Authorize for one or more Directors, or any other individual to act on behalf of the Board. This 

individual will remain under the power of the Board, or may be given an appropriate amount of 
authority within a given time period, according to what the Board decides. The Board will have the 
right to revoke, change or modify this position when deemed appropriate. The Board may also 
authorize for the Executive Committee to have the authority to perform various tasks within an 
established scope of power. This authorization must not allow the Executive Committee to approve 
any matters that pertain a conflict of interest, or may result in a conflict of interest with the Company 
or a subsidiary, unless it ha been specifically authorized by the Board of Directors.

2.1.8. Take part in establishing the vision and mission of the Company, in order for executives and 
employees to move forward in a unified direction. These statements should be reviewed annually. 
The Board must ensure the Company’s strategies are being implemented and comply with the 
approved budget plan. 

2.1.9. Establish the Company’s goals, guidelines, policies, plans and budgets, as well as monitor and 
ensure the Company’s Executive Committee are acting according to the strategies that have been 
determined. Exceptions would be if the Board needed approval from the Annual Shareholder 
Meetings, including matters in which the law requires approval from the Company’s shareholders 
such as a increase or a decrease in capital, debenture issuances, or the sale or transfer of business 
of all companies. Other examples would be if another individual purchases or transfers the business 
of another company, or if there is an amendment in the Memorandum of Association or in the 
Company’s regulations, for example.

 Furthermore, the Board must supervise and ensure the Company adheres to the laws  
and regulations of the SET. For example, regulations in relation to related transactions, the purchase 
or sale of important assets (deemed important according to the SET), announcements by the SEC, 
as well as laws relating to the Company. 

2.1.10. Monitor the operations of the Company, ensuring they follow the established plan and budget 
consistently.

2.1.11. Consider the management structure of the Company, appoint the Chief Executive Officer and other 
members of the Board as appropriate.

2.1.12. Refrain from operating in a similar line of business and competing with the Company. Members of 
the Board may not become a partner, join an ordinary partnership or a limited partnership, or 
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become a director of a private or public company that operates in the same line of business to 
compete with the Company unless he or she informs the Company’s stakeholders at an Annual 
Shareholders’ Meeting prior to making such an appointment. 

2.1.13. Inform the Company immediately in case of a direct or indirect conflict of interest from a contract 
within the Company, or with the increase or decrease in the shares or debentures of the Company, 
or its subsidiaries.

2.2. The Board has established and approved a written corporate governance policy. The policy and its 
implementation will be reviewed regularly at least once a year. 

2.3. The Board has established a business ethics policy and/or a code of conduct for the Company’s Directors, 
Executives and employees. The Board also advocates for the awareness and implementation of these 
policies. To ensure these policies are known to all, the Company trains all of its new employees during 
their orientation and reviews the policies for current employees by conducting short questionnaires on 
operational, discipline and Human Resources policies and regulations. These questionnaires are conducted 
periodically when there happens to be a change or modification in the policies. The results from these 
questionnaires will be used to evaluate the level of awareness and knowledge within the Company, and 
can be used to improve internal communication with the Company’s employees regarding Good Corporate 
Governance.  

2.4. The Board established a formal risk management policy and procedure and reviews it annually in order 
to assess any negative internal and external risks that may impact the Company.

2.5. The Board oversees the establishment of policies for the use of internal information to prevent the 
disclosure of confidential, or market sensitive information, which may affect the price of the Company’s 
securities.

2.6. The Board oversees the Company’s information security management system that is certified to an 
international standard.

2.7. The Board supervises the Company’s financial liquidity and its ability to repay debt by assigning the 
management team to report and evaluate to the Board of the Company’s financial position on a regular 
basis. 

2.8. The Board requires for the management team to formulate a financial solution plan should the Company 
face or seems likely to encounter financial difficulties. Nevertheless, the management of the Company 
is responsible for informing the Board on a regular basis, as well as request for approval in the case a 
decision must be made according to the financial solution plan.

2.9. The Board advocates for innovation, adding value to the Company and its customers or stakeholders as 
well as having a social responsibility towards society and the environment. 

3. Chairman of the Board and the Chief Executive Officer
3.1. The Chairman and Chief Executive Officer (CEO) must not be the same person, so as to separate their 

responsibilities between policy setting, supervision and management of operation and in order for both 
parties to check and balance each other.

3.2. The Chairman of the Board is a non-executive Director, and is responsible for being the chairman of the 
Company’s board meetings, Annual Shareholder Meetings and meetings for non-executive Directors. He 
or she is also responsible for leading the Board to monitor, supervise and review the actions of the 
Executive Committee, as well as other sub-committees to ensure they achieve the  Company’s established 
objectives. 

3.3. The Chief Executive Officer is responsible for administering, operating and performing day-to-day business 
activities to further the benefits of the Company and adhere to its goals and regulations. He or she is 
responsible for enforcing regulations, resolutions, policies, plans and budgets that been determined by 
the Board and/or the Annual Meeting of Shareholders within the relevant legal framework and the 
established amount of power granted to them by the Board.
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4. Independent Directors
4.1 Independent Directors are considered qualified Directors according to the regulations of the SEC and the 

SET. They must not have a conflict of interest, and are responsible for carrying the interests of every 
shareholder equally.

4.2 Independent Directors may attend Board meetings and give their opinions freely. The qualities and terms 
of office of an Independent Director are as follows:
4.2.1. Is a Director who may hold shares within the Company, without the exceeding 1% of the total 

voting rights.
4.2.2. Is a Director who does not directly manage the Company or any of its subsidiaries. 
4.2.3. Is a Director free from the management and the Company’s shareholders who have controlling 

power. 
4.2.4. Cannot be a close relative, or an individual who receives benefits from the management, Executives, 

major shareholders or the person in power. 
4.2.5. Is an individual with no significant business relationships with the Company, as it may affect the 

Directors’ candor expressing independent opinions.
4.2.6. Cannot be an employee or staff that has received a regular salary in the last two years before 

holding a position. 
5. Sub – Committees
 The Company has arranged to set up various sub-committees, including the Executive Committee, the Audit 

Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Corporate Governance Committee according 
to the regulations of SET in order to assist the Board in monitoring the responsibilities of each Director.
5.1. The Executive Committee
 The Executive Committee is responsible for the management of matters relating to day-to-day operations. 

General responsibilities include determining corporate policies, making business plans, setting budgets 
and establishing the management structure of the Company. The Committee is given administrative power 
in the Company and determines the direction of the Company that corresponds with the current economic 
situation to propose to the Board for approval and/or agreement. Executive Committee members also 
monitor and evaluate the Company’s operations according to the established policies. In summary, the 
duties and responsibilities of the Committee are as follows:

 Duties and Responsibilities of the Executive Committee
1. Consider the annual budget plan proposed by the Management Team before it is proposed to the 

Board of Directors for approval, as well as approve any changes or additions to the budget in urgent 
cases when a Board meeting has not yet been held. Members must then inform the Board of these 
modifications in the upcoming Board meetings.

2. Approve corporate spending according to the Company’s level of authorization, as approved by the 
Board.

3. Approve the spending on important investments specified in the annual budget, as previously assigned 
or approved in principle by the Board.

4. Advise the Management team in regards of financial policies, marketing strategies, personnel 
management and in other operations.

 
 Nevertheless, the Executive Committee does not have the authority to approve items that they may 

have a conflict of interest with. Nor do they have the authority to approve any items that the Executive 
Committee, or any related individual may have a conflict of interest or may receive any form of 
alternative benefits that conflict with the Company or its subsidiaries. According to the regulations 
of the SET, such transactions must be proposed to the Board of and/or the Annual Shareholders’ 
Meeting for consideration and approvalม as specified by corporate regulation or by relevant laws. 
Exceptions are made for typical, corporate business transactions of which the Board has clearly 
defined clear frameworks of authority.
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5.2. The Audit Committee 
 The Audit Committee is a part of the Board of Directors, and is appointed by Board and the Company’s 

shareholders’. The Committee consists of 3 person, one of whom must possess qualifications in accounting 
and finance (as of 31 December 2017, the Committee consisted of 4 individuals). Their qualifications 
comply with the regulations of the SET with regards to independence. There must be a chief of the 
Internal Audit Committee who will also act as a secretary to the Audit Committee. The Audit Committee 
has the duties and authorities as follows: 

 Qualifications of Audit Committee members
1. Any Audit Committee member and any related individuals shall not hold over 1 percent of paid-up 

capital within the Company, subsidiaries, partner companies and/or related companies. 
2. The Audit Committee shall be independent from the Company’s financial functions and every-day 

management, and remain unrelated to such operations, whether directly or indirectly. This extends 
to companies within the same group and its subsidiaries. The Committee shall not hold such interests 
for the period of 1 year prior to their appointment with the exception that the Board has decided 
that these interests will not affect the Committee’s independent views.

3. Audit Committee members shall not be appointed to act as representatives for the interests of major 
shareholders or individuals related to the Company’s major shareholders.

4. Audit committee members shall not be involved in the Company’s administration, nor shall they 
be employees, staff or consultants who receive a regular monthly salary from the Company, companies 
in the a group, partner companies, related companies or the company’s major shareholders.

5. Audit committee members shall not be involved with, or the close relatives of, the Company’s 
executives or major shareholders.

6. Audit Committee members must be able to provide comments or assessment of the work delegated 
by the Company’s Board, without being under control of the executives or major shareholders of 
the company, or their relatives.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1. Review to ensure that the Company has accurate and an adequate number of financial reports.
2. Review to ensure that the Company has an appropriate and effective internal control system and 

internal audit system. The Committee must also review the independence of the of the internal 
audit unit, as well as approve the appointment, transferral, or termination of the head of the internal 
audit unit, or any department responsible for the Company’s internal audit functions.

3. Review to ensure that the Company complies with the laws of the securities exchange, the 
requirements of the stock market, as well as any laws related to the business of the Company. 

4. Consider, nominate, appoint or terminate an independent party to carry out duties as an external 
auditor for the Company. The Committee must offer compensation for this party, as well as attend 
meetings with said party at least once a year. No one from the Management team be present during 
these meetings.

5. Review related transactions or transactions that may indicate a conflict of interest to comply with 
the law and/or the regulations of the SET, in order to ensure that such transactions are reasonable 
and are of greatest benefit to the Company.

6. Prepare an Audit Committee report to be disclosed in the Company’s  annual  report, of which must 
be signed by the Chairman of the Audit Committee and must contain at least the following information:
• Evaluations on the accuracy, completeness and reliability of the financial reports of the Company.
• Evaluations on the adequacy of the internal control system of the Company.
• Evaluations on the Company’s compliance with the laws of the securities exchange, the 

requirements of the stock market, as well as any laws related to the business of the Company. 
• Evaluations on the suitability of the Company’s auditor.
• Evaluations on the transactions that may have conflicts of interest.
• Records of the number of meetings held by the Audit Committee, and the attendance of each 

member of the Committee to these meetings.
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• Overall opinions or observations of the Audit Committee regarding the Company’s adherence to 
the established Charter.

• Other items that the Committee believes the Company’s shareholders and general investors 
should be aware of, within the scope and responsibilities as assigned by the Board.

7. Perform any other tasks assigned by the Board, with the approval of the Audit Committee.
 In the event that there is a modification in the duties of the Audit Committee, the Company is 

responsible for making the notification for these changes, stating the list of names, along with the 
changes in the  Committee’s scope of work according to the form as requested by the SET. The 
documents must be submitted within 3 business days following from the date in which the changes 
have been implemented. Procedures to submit the documents must follow the requirements of the 
SET via electronic channels.

Terms of Office for the Audit Committee
1. Members of the Audit Committee shall remain in office for 2 years, including additional appointments 

and withdrawals from the Audit Committee. Members of the Audit Committee whose term in office 
has expired may be re-appointed.

2. Should the chairmanship of the Audit Committee become vacant for any reason other than by 
rotation, the Directors shall appoint a person with all the necessary qualifications to replace the 
previous Chairman. The appointed person shall remain in office only for the remaining term of office 
of the person whom they are replacing, and the SET shall be notified accordingly.

3. To resign from the Audit Committee, member(s) of the Audit Committee shall submit his or her letter 
of resignation to the Chairman of the Board of Directors at least 30 days in advance. The Board of 
Directors shall approve resignations and send copies of resignation letters to the SET.  

Audit Committee Meetings
1. The Audit Committee shall hold meetings once every each quarter to deliberate the quarterly budget 

and other issues in accordance to the Committee’s framework. The Chairman of the Audit Committee 
may call for meetings in special instances to deliberate issues that are necessary or urgent as deemed 
appropriate.

2. In calling a meeting of the Audit Committee, the Chairman of the Audit Committee, or the secretary 
of the Audit Committee through the order of the Chairman of the Audit Committee, shall send a 
letter to the members of the Audit Committee no less than seven days prior to the date of the 
meeting. An exception may be made in urgent circumstances, the meeting may be announced by 
other means or scheduled for an earlier and more suitable period.

3. The Chairman of the Audit Committee shall report the minutes of the meeting to the Board of 
Directors on the following day.

4. The secretary of the Audit Committee shall not have the right to vote.
5.3. The Nomination and Remuneration Committee
 The Nomination and Remuneration Committee is to be appointed from the Board of Directors and must 

comprise of not less than 3 Directors or Executives, with at least half of the total number of members 
being Independent Directors.

 Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
 The Nomination and Remuneration Committee performs duties as assigned by the Board of Directors, 

with a general scope of responsibilities as follows:
1. Nomination Responsibilities

1.1. Set rules and policies on the recruitment of Directors and members of sub-committees. 
Committee members consider the suitability of the organisations’ structures and the 
composition of Board to determine the qualifications for a Director, and propose this policies 
to the Board and/or Annual Shareholders’ Meetings for their approval, as the case may be. 

1.2. Consider, select and propose suitable candidates to become a Director, should a current 
Director’s term is about to expire, should there be a vacant position and/or if the Company 
wishes to appoint an additional Director.

1.3. Enact any other actions related to nomination as assigned by the Board.
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2. Remuneration Responsibilities
2.1. Set rules and policies for determining the remuneration for Directors and members of  

sub-committees and propose these policies to the Board and/or Annual Shareholders’ Meetings 
for their approval, as the case may be.

2.2. Determine the necessary and appropriate monetary and non-monetary compensation for the 
Board of Directors. Remuneration must be determined on an individual basis by considering 
the duties of each Director, and must be proposed to the Board and/or Annual Shareholders’ 
Meetings for their approval, as the case may be.

2.3. Enact any other actions related to remuneration as assigned by the Board.
Terms of Office for the Nomination and Remuneration Committee
1. Members of the Nomination and Remuneration Committee shall remain in office for 2 years, including 

additional appointments and withdrawals from the Audit Committee. Members of the Audit Committee 
whose term in office has expired may be re-appointed.

2. Should the chairmanship of the Committee become vacant for any reason other than by rotation, 
the Directors shall appoint a person with all the necessary qualifications to replace the previous. 
The appointed person shall remain in office only for the remaining term of office of the person whom 
they are replacing.

3. To resign from the Committee, member(s) of the Committee shall submit his or her letter of resignation 
to the Chairman of the Board of Directors at least 30 days in advance, in order for the Board to find 
a suitable replacement.

Nomination and Remuneration Committee Meetings
1. The Nomination and Remuneration Committee shall hold meetings at least twice every each year 

to deliberate on nominations and remunerations for the Company’s Directors.
2. During each Committee meeting, there should be at least half the number of members in attendance
3. In the event that the Chairman of the Committee is not present at the meeting or unable to perform 

the duties of chairmanship, the Directors attending the meeting may select a member of the Committee 
to act as a chairman for that meeting

5.4. The Corporate Governance Committee
 The Corporate Governance Committee has been established to support the Board of Directors and the 

Executive Committee in all aspects of maintaining corporate governance, effectively overseeing operational 
activities to achieve set objectives and targets. This will create added value and confidence for shareholders 
and stakeholders in every sector.

 
 The Board of Directors is responsible for the appointment of the Corporate Governance Committee by 

electing appropriate individuals from the members of the Board of Directors and/or any qualified candidates. 
The Chairman of the Committee has to be nominated from one of the Company’s Independent Directors.

 Duties and Responsibilities of the Corporate Governance Committee
1. Governing and monitoring business operations and the performance of the Board’s committees, 

ensuring management personnel and company employees comply with the principles of the 
Company’s policies, good corporate governance and related laws. 

2. Establishing and reviewing significant company procedures and practices that comply with the 
principles of good corporate governance. 

3. Regularly evaluating the Company’s policies, principles and practices. 
4. Providing suggestions relevant to business ethics and best practices to the Company’s directors, 

management and employees. 
5. Ensuring the principles of good corporate governance are performed in practice, continuously and 

appropriately. 
6. Reporting to the Board of Directors regarding the Company’s corporate governance along with its 

opinions of the Company’s practices and recommendations for relevant improvements. 
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 Terms of Office of the Corporate Governance Committee
 The term for each committee member is 3 years. The Nominating and Compensation Committee will annually 

consider and select appropriate individuals from the members of the Board of Directors and/or any qualified 
candidates to propose for further consideration. The Chairman of the Committee has to be nominated from 
one of the Company’s Independent Directors. Retired members are eligible to be re-elected for another term.

 Meetings for the Corporate Governance Committee
1. The Corporate Governance Committee shall convene for a meeting at least 1 time per year, the number 

of meetings may vary depending on necessity and circumstance. 
2. Meeting agendas and supporting documentation should be delivered to the members of the Corporate 

Governance Committee prior to the set meeting date. 
3. A Corporate Governance Committee meeting requires the attendance of no less than 50% of its members 

for a quorum.
4. All resolutions of a Corporate Governance Committee meeting shall be passed by majority votes of the 

members present at the meeting. Members with a conflict of interest will not participate in any agenda 
of which they have a conflict of interest.

6. Meetings for the Board of Directors
6.1 The Annual Shareholder’s Meeting will be organized within 4 months after the end of Company’s fiscal 

or accounting year.
6.2 There will be a Board meeting organized every 3 months, with a yearly schedule that is announced in 

advance and special meetings can be organized if necessary.
6.3 The minimum of quorum of Directors to form a resolution need to be no fewer than two out of  three 

of all Board members.
6.4 Non-Executive Directors will meet among themselves and freely discuss all concerns without participation 

of the Management team.
6.5 To schedule a meeting of the Board of the Directors, Chairman of the Board of the Directors and Executive 

Chairman will consider and approve agenda.
6.6 The Company Secretary of the Board will deliver a letter including the meeting invitation, agenda and 

related documents to the Directors at least 7 days in advance, to allow Directors time to study the 
information before meeting.

6.7 The Chairman of the Board acts as Chairman during the Board meeting and during the Annual Shareholder’s 
Meeting. The role of the Chairman is to allocate the appropriate amount of time to each agenda, in order 
for Directors to discuss and express their opinions freely, especially on critical issues, to ensure that all 
shareholders and stakeholders receive fair and equally balanced benefits. The Chairman will ensure that 
the management presents relevant information to support the discussions, and will also act as a leader 
of the Directors. He or she will be responsible for monitoring the Executive Committee and other sub-
committees to make certain the planned objectives will be achieved. Furthermore, the Chairman will be 
the deciding vote in the case that two sides of Directors have equal votes.

7. Meetings for Non-Executive Directors
 The Board of Directors requires for Non-Executive Directors to meet at least once, without any Executive Directors 

in attendance, to allow Non-Executive Directors to exchange opinions and consider issues relating to the business 
of the Company, as well as other matters of interest.

8. Directorship in Other Companies
8.1. The Company’s Directors may take the position as a director for the maximum of 5 listed companies. 

Furthermore, the role shall not impede the duties of director and have no conflict of interest.
8.2. The Company’s Chief Executive Officer is unable to hold the position of director at any other company 

except for the Company’s own subsidiaries, or any other company that has already been approved by 
the Board.
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9. Self-Evaluation of the Board of Directors
 The Board conducts an annual Board Self-Assessment, both as an overall group and on an individual basis, and 

the results will be reviewed by the Board. The Company Secretary will prepare self-assessment forms with the 
following criteria as follows: Structure and characteristics of the Board, roles and responsibilities of the Board, 
Board meetings, Board’s performance of duties, their relationship with the Management team, and self-
development of Directors and Executives. All the results from the assessment will be informed during the 
following Board meeting, along with suggestions on how to develop the effectiveness of the Directors’ and/or 
related sectors’ work, in order to achieve the maximum benefits of good corporate governance. The Board also 
has an annual assessment for the Chief Executive Officer of the Company as well.

10. Remuneration  
10.1. The Company has a transparent and clear policy to remunerate Directors and the Management team at 

an appropriated level, which is sufficient and attractive.
10.2. The Company has a policy to increase remuneration at an appropriate level for Directors who are assigned 

to be on the Audit Committee.
10.3. The remuneration of the Management team must comply with the principles and policies set by the 

Board of Directors, which is also based on the obligations, responsibilities and performances of each 
individual as well as the operating results of the Company. 

10.4. The Company’s remuneration is at a comparative rate when compare to the remuneration of other 
companies’ within the same industry.  Factors to be considered include experience, duties, roles and 
responsibilities of the Directors. Moreover, the remuneration must also be approved in the Annual 
Shareholder’s Meeting.

11. Development of the Board and Executives
11.1. The Company encourages and facilitates training for new Directors by providing the Board’s handbook.  

Training and site visits to the Company and its subsidiaries are also included.  Directors are entitled to 
acknowledge and sign the Business Code of Conduct before commencing his/her  or her role.

11.2. The Company also encourages taking external training courses and taking certified examinations in order 
to continuously develop specific skills in their profession. This would also improve the competitiveness 
of the Company.

12. The Company Secretary
 The Board of Directors is responsible for appointing a Company Secretary to be in charge of the following 

responsibilities.
12.1. Provide preliminary guidelines for the Board regarding the policies and regulations of the SET, and ensure 

the regulations are accurately and consistently followed. The Company Secretary must also inform the 
Board of any important adjustments in said regulations.

12.2. Advise the Board on the rules and regulations related to the Directors’ duties and responsibilities and 
advocate for them to be followed.

12.3. Prepare and file the Board’s and shareholders’ documents necessary for Board meetings and the Annual 
Shareholder’s Meeting. 

12.4. Organize the Annual Shareholder’s Meetings according to the law, corporate regulations and established 
practice .

12.5. Record the Annual Shareholder’s Meetings and Board Meetings, as well as ensure the resolutions made 
during the meeting are followed. 

12.6. Create and store Directors’ registration, the annual reports, the notice of Annual Shareholders’ Meetings, 
the notice of the Board of Directors’ meetings, the Annual Shareholders’ Meeting reports and the Board 
of Directors’ meeting reports.

12.7. Disclose information regarding conflict of interest for Directors, Executives and related individuals, according 
to the law.
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12.8. File reports on the conflict of interest of Directors and the Management team
12.9. Disclose information and important materials according to the established regulations and requirements.
12.10. Communicate to shareholders their rights as shareholders, the Company news and act as a medium 

between the Company’s shareholders and its Board and Management.
12.11. Administer other activities from the Board as directed.
12.12. Arrange Board’s self-assessment and present its results to the Board.
12.13. Coordinate between the Board of Directors and Executives.

13. The Company’s Succession Plan
 The Board of Directors has put in place a succession plan for the top management positions (Chief Executive 

Officer) of the Company. The main management of the organization is the Executive Director, Director of 
Information, Business Director, Accounting and Finance Director and Assistant IT General Manager. Investors, 
and members of the organization, including employees, can trust that the Company’s business will continue 
in a timely manner, even if important positions are vacant. The Human Resources Department will be authorized 
to consider the criterion of this succession plan and revise it annually.

14. The Supervision of the Operations of Subsidiaries and Affiliated Companies
 The Board of Directors has always put a strong emphasis on good corporate governance, as it is a vital mechanism 

that can be an effective and transparent management tool for when subsidiaries and affiliated companies are 
receiving the Company’s investment. The Board will be appointed as members to the Board of Directors or 
Executives of these firms in proportion to the number of shares they hold in the Company. As a representative 
of the Company, the Director(s) will receive policy mandates for the control and/or supervision of the subsidiary 
and affiliated companies.

 In the case of an affiliated company, the Company conducts business in compliance with “The Principle of 
Good Corporate Governance”. Practices such as the accurate, complete and transparent information disclosure 
of an affiliated Company’s financial information and related parties transactions, the purchasing of assets or 
other important transactions, employing the suitable accounting policy that suits the business and in accordance 
with Generally Accepted Accounting Standard, and keeping accounting documents as required by laws and 
regulations.

 The Good Corporate Governance principles of this Company have been reviewed by the Board of Directors and 
have been applied according to the 2017 CG Code guidelines on November 7, 2019.

 1 st Amendment approved by the Board of Directors on 13 November, 2020
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Employee of the Company and Subsidiary

Department Number of employees 2020 (persons)

Management 4

Sales & Marketing 19

Customer Service 5

Product & Business Development 5

Data & Information Operation 23

Network and Security Management 11

Software Development & Data Management 20

Data Center 10

Project Management 13

Internal Audit 3

Accounting, Finance and Credit Control 8

Human Resource & Administrative 13

Total 134

Total employee of BOL Year 2020 Year 2019

Total employees as of 31 December 2020 (persons) 134 persons 128 persons

Employee of the Company and Subsidiary (BOL)
Subsidiary
(D&B TH)

Subsidiary
(BOL Digital)

Total

Total employees as of 31 December 2020 (persons) 134 persons 23 persons 9 persons 166 persons

Compensation for Employees

Detail Year 2020 Year 2019

Salaries and Bonuses (Baht) 77,078,542.53 74,046,979.41 

Provident Fund (Baht) 2,301,287.75 1,968,474.25 

Welfare
• Physical Check Up 
• Group life insurance (consist of life insurance, accident insurance and health insurance)
• Social Security
• Provident Fund
• Marriage Allowance 
• Funeral Allowance
• Visit Maternity Allowance, Visiting Patient Allowance 
• Performance Bonus 
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Environment, Health and Safety Policy
The Company policy to conduct its business in a manner 
that protects the safety of employees, others involved 
in its operations, customers and the public. Our group 
of companies will strive to prevent all accidents, injuries 
and occupational illnesses through the active participation 
of every employee. Our group of companies are 
committed to continuous efforts to identify and eliminate 
or manage safety risks associated with its activities.
1. Safety Policy

• To protect the health and safety of employees 
and those involved in its operations, its customers 
and the public.

• To conduct business in a manner that is compatible 
with the balanced environmental and economic 
needs of the communities.

• To conduct and support to for the safety effects 
of its operations, promptly applying significant 
findings.

2. Health
• Protect employees, contractors or the public from 

risks of illness related to the companies’ operation.
• Provide voluntary health promotion programs 

designed to enhance employees’ well-being, 
productivity and personal safety.

• Take care and keep track of workplace to be good 
for health.

3. Environment
• Conduct its business in a manner that is compatible 

with the balanced environmental and economic 
needs of the communities in which it operates.

• Encourage concern and respect for the 
environment, emphasize every employee’s 
responsibility in environmental performance and 
ensure appropriate operating practices and 
training.

Human Resource Development Policy
The company places great emphasis on training and 
development of employees.  The objectives are to 
develop specialised and technical knowledge, skills and 
experience of employees. These knowledge are the 
cornerstone of human development, allowing them 
perform assignments effectively and prepare the 
employees towards their career goals. This process will, 
in turn, strengthen operations of the company. New 
employees are provided with orientation programs that 
cover information about the company.  It also provide 
sales skill training including customer service techniques 
and techniques for creating better experience for 
customers and product knowledge and demonstrations 
including knowledge on product innovation from the 
company’s business partners.  In addition, the company 
stresses the importance of follow up on development 
and evaluate employees’ performance in light of the 
established goals and objectives, in order to set 
compensation, including salary, bonus and equity and 
non-equity incentive compensation and creating the 
employees’ loyalty in long-term. The company recognises 
the importance of improving on employees’ performance 
and enhances their efficiency by providing the training 
programs to develop specific skills in their professional 
continuously.  Regarding this, the company has set  
up policy on management decentralisation and giving  
the importance on the company’s unit/staff coordination 
effectively.  

Accident statistics, and/or work absence statistics, 
and/or work-related injury and illness rate over the 
last 3 years 
- None -

Legal Disputes over the Past Three Years
- None -
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Training/seminar for self-development of directors for the year 2021

No. Name-Surname Position Program Institution

1. Mr. Banyong Limprayoonwong Independent Director & 
Chairman of the Board

– –

2. Mr. Min Intanate Director – –

3. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Director – –

4. Ms. Chamaiporn Apikulvanich Director 1. 2Morrow Scaler 
Beyond Frontiers 
(Survival)

2morrow Group Co., Ltd

 2. High Impact Coaching 
& Positive Feedback

Learning Hub (Thailand)

5. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Director  High Impact Coaching 
& Positive Feedback

Learning Hub (Thailand)

6. Mr. Dennis Colin Martin Director – –

7. Ms. Kanyapan Buranarom Director 1. Professional 
Accountants Act in 
accordance with 

 the Law

Department of Business 
Development

   2. Financial Reporting 
Standards about the 
Leases and Revenue 
from Contracts with 
Customers

Department of Business 
Development

  3. Financial Reporting 
Standards for PAEs/
NPAEs/SMEs

Federation of Accounting 
Professions

  4.  The New CFO (Crisis 
Financial Officer)

The Stock Exchange of 
Thailand

  5. High Impact Coaching 
& Positive Feedback

Learning Hub (Thailand)

  6. TFRS on Financial 
Instruments: 
Perspective on the 
Use and Analysis of 
Information through 
Financial Statements

Federation of Accounting 
Professions

  7. Preparation of Annual 
Report according to 
Principles of 
Integrated Reporting

Federation of Accounting 
Professions

8. Mr. Anant Tangtatswas Independent Director 
& Vice Chairman

– –

9. Ms. Manida Zinmerman Independent Director – –

10. Ms. Suteera Sripaibulya Independent Director – –

11. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director – –
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Self-Assessment of the Board of Directors 
and Sub-Committees
The Board of Directors is committed to manage the 
organization based on Corporate Governance Principles. 
Therefore, it has set up policies, management mechanisms, 
and governance systems to ensure the operational 
effectiveness and achieve its objectives and goals set on 
the business practices that adhere to transparency and 
responsibility to all stakeholders. In this regard, 
performance of the Board of Directors is regularly 
evaluated, and the assessment results are considered 
together among the Board of Directors.

Assessment of the Board of Directors
The Board of Directors has conducted the 2020 self-
assessment as follows:
1. Structure and qualifications of the Board of Directors
2. Roles, duties and responsibilities of the Board of  
 Directors
3. Board meeting
4. Acting of the Board of Directors
5. Management Relations
6. Self-development of directors and executive  
 development

Overall, the 2020 directors’ self-assessment result of 
96.93% is considered excellent.  
Assessment of Sub-Committees
The Board of Directors has organized an evaluation of 
the 2020 performance of Sub-Committees as follows:
1.  Structure and qualification of Sub-Committees
2.  Sub-Committee Meeting
3.  Roles, duties and responsibilities of Sub-Committees

Overall, the 2020 performance of sub-committees is 
considered excellent as follows: 

Sub-Committees
Assessment 

Results 
(Percent)

Audit Committee 95.42

Nomination and Remuneration Committee 96.11

Corporate Governance Committee 100.00
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INTERNAL 
CONTROL

The Board of Directors and Executive Committee have continuously emphasised on the importance of the  
internal control system in order to have an adequate internal control system suitable for the company’s business  
operation to achieve the highest management efficiency as well as taking care of property, reducing mistakes and 
waste that might occur to the company, managing finance and risk, managing and keeping security of data and  
information technology system, and supervising the performance and compliance with rules and regulations  
of authorities agencies to ensure that company’s operations would be able to achieve the objectives and  
create the highest additional value in the long-term. The evaluation of internal control system could be  
summarized as follows:

1. Control Environment
1.1 The company clearly set its business operation  

goals which were reviewed by the Board of Directors.  
The goals are assessed and used as employees’ jobs 
guidelines.

1.2 The company clearly and functionally designed its 
organisational structure and chains of command 
together with ass ignment,  author i ty and 
responsibilities in writing. All employees are to 
possess the perception concerning roles, authority, 
duty, and responsibility.

1.3 The company has set up an anti-corruption policy 

and whistle blowing mechanism to ensure that 
directors, executives and staff can perform their 
duties with transparency, proper, just, and check 
and balance under good governance.

1.4 The company emphasised the importance of 
honesty and ethics in doing business by setting 
policies and regulations in writing. The Code of Ethics 
are classified as follow.
1.4.1 Business Ethics
1.4.2 Code of Conduct for Executives
1.4.3 Code of Conduct for Employees
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2. Risk Evaluation
The management identified risks from internal and 
external factors which might have negative impact  
on the achievement of organisational objectives.  
The company analysed and managed risks to ensure  
that its operations are in line with the set goals.

3. Control Activities
The company has effective, suitable, and adequate 
control activities as follows: setting policies and 
regulations on working in writing; reviewing financial 
reports and non-financial performance reports by the 
management and the Audit Committee so that both 
teams can monitor each other; imposing scope of 
authority and the level of authorized and delegation 
financial in writing; preparing supporting documents  
that aids the delegation of duties to relevant divisions 
and persons to ensure that the risk management  
system, internal control system, and business  
supervision process of the company were sufficiently  
and efficiently provided in accordance with the 
company’s objectives. 

4. Information Technology and 
Communication
The company continuously develops its information 
technology system and data system and sufficiently 
made various important data to be used in making 
decisions.  The minutes and opinion of the meetings of 
the committee were summarized, classified and filed 
accordingly.  Account entry was made in accordance with 
the generally accepted accounting principles to fit the 
company’s business characteristics.  Moreover, the 

company had the information technology system to 
facilitate its works, financial and operation result reports, 
compliance with the policy and regulations used in 
controlling and carrying out the organisation’s activities 
to ensure that the information technology and 
communication, both inside and outside the organisation, 
enabled the organisation to achieve its objectives and 
goals.

5. Monitoring and Assessment  
The company’s performance monitoring and assessment 
system has been, consistently, followed by the Board of 
Directors.  The annual actual operation results are in line 
with the set target and meet the company’s goals.  
The Board of Directors has delegated the Audit 
Committee to review the company’s internal control 
system to ensure sufficient and appropriate internal 
control for efficient business operation, and to report  
to the Board of Directors and shareholders. The 
company’s Audit Committee independently conducts 
inspection, reviews financial statements, reviews risks  
and legal compliance, expresses opinions without 
conflicts of interest, reviews and supervises the internal 
audit, and considers and proposes the annual auditor  
of the company.

The Board of Directors is of the opinion that, presently, 
the company has sufficient internal control system and 
in line with the requirements for internal control 
assessment of SET.  The company has sufficient  
internal control system for business transactions with 
major shareholders of the company, directors,  
executives or related persons, and misuses of  
company’s assets.
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MONITORING OF 
INSIDER TRADING

The Board of Directors has recognised the importance of 
preventing the company’s internal information against 
use for personal benefits, and therefore made a  
policy to keep confidential information that have not  
been made available to the public. Such confidential 
information shall only be disclosed to the parties 
concerned. 

The company has advised directors, executives and 
auditors of their duties to report on the company’s stocks 
held by them as well as the related persons having  
the following relationship in accordance with the  
such persons: (1) spouse or cohabiting couple (2) minor 
child (3) juristic person wherein directors, executives  
and the persons in (1) and (2) hold shares at an  
aggregate amount exceeding thirty percent of the total 
voting shares of such juristic person,and to report  
changes to the Securities and Exchange Commission in 
section 59 and the penalty in section 275 according 
to the Act on Securities and Securities Exchange  
B.E. 2535. Moreover, the company prohibits directors, 
executives and auditors including their such related 
persons from purchasing, selling, transferring, or taking 
transfer of, the company’s stock using internalinformation 
not yet disclosed to the public, and from trading of stocks 
particularly during 1 month and to notify Company 
Secretary (appointed by Board of Directors) at least one 
day before trading the securities before disclosure of 
financial statements to the public, In the cases where 
directors, executives and auditor including their such 
related persons purchase, sell, transfer, or taking  
transfer of the company’s stocks do not fall under the 
above categories, all such transactions shall be reported 
to the Securities Exchange Commission and the  
Stock Exchange of Thailand within three (3) working days 
of their occurrence. There are reports for the company’s  
stocks held by directors and executives at the quarterly 
Board of Directors Meeting.

As for employees, the company includes this subject as 
a matter of ethics to be observed by employees. 
Employees must not use their positions, duties and  
the company’s confidential information to seek  
benefits for themselves and related parties.

If any of the above persons are found to use the 
company’s internal information for their own benefits, 
the company shall deem that such persons have 
committed a serious disciplinary offense and will be 
subjected to penalisation pursuant to the company’s 
Articles of Association.

Appointment of External Auditors and Consideration  
of Audit Fees
The Audit Committee considers the qualifications and 
performance of external auditors for recommendation 
to the Board of Directors for their annual appointment, 
and the proposed audit fees The auditor has been 
appointed which is approved by SEC for further 
consideration and approval by the General Meeting of 
Shareholders. 

In the year 2020, the remuneration for external 
auditors included:

1. Audit Fees
In 2020, the company has paid the auditing fee of 1.00 
million Baht (not including professional service fee and 
other actual expense) to EY Office (Thailand).

EY office (Thailand) and its appointed auditors has no 
relationship or any interest in the company, subsidiaries, 
executives and related persons, which may have  
an impact on performing the task independently.

2. Non-Audit Fees
The company paid for professional service and other 
service fees totaling 0.24 million baht for the audit of 
the company’s annual report and operating results in 
order to exercise corporate tax exemption as specified 
by the Board of Investment for the year 2020.
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LIST OF DIRECTORS AND  
AUTHORIZED PERSONS OF THE COMPANY
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1. Mr. Banyong Limprayoonwong x, /

2. Mr. Min Intanate /, c x x / / / / /, c x / / / /

3. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont / / / / / / / / / / /

4. Ms. Chamaiporn Apikulvanich /, // / / /

5. Mr. Dennis Colin Martin /

6. Mr. Anant Tangtatswas / /

7. Ms. Manida Zinmerman / /

8. Ms. Suteera Sripaibulya / / / / / / x

9. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote / / / / c

10. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon /, // / /

11. Ms. Kanyapan Buranarom /, // / / /

12. Ms. Intira Inturattana // / /

Remark x = Chairman of the Borad   C = Executive Chairman  / = Director // = Executive  Director
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CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility policy (CSR)
The company is aware how the organization to be sustainable growth it must have corporate social responsibility 
policy. Therefore, the company has adopted CSR (Corporate Social Responsibility) policy as the details: 
1. Employees are confident of their job security and fair career progression.
2. Operating projects and activities with strategies to conserve energy and reduce waste.
3. Emoting customer satisfaction by delivering quality products and services at fair prices. 
4. Not supporting any illegal use of products that violates property rights.
5. Exercising environmental stewardship of accepted standards and helping to improve the quality of life for 

community and society.

The company has continuously communicated the CSR policy and the sustainability development to employees 
through the internal communication channels. There are the orientation new employees, newsletter, information 
board, e-mail, intranet web, and the meeting in order to raise awareness and understanding of the employees’ roles 
for social and public responsibility.

Stakeholders

Stakeholders Expectation Response Implement

1. Employees • Better quality of life
• To communicate information 

to all employees 
• Promoting capability 

building professionally  

• To develop the employees
• Compliance to labor 

legislation and human rights
• Quality of working 

environment  
• Fair benefits

• Internal communication such 
newsletter, information board, 
intranet

• Training inside and outside 
courses

• To do activities in several 
occasion

• To do social service activities 
and community development 

• Provident Fund

2.  Customers • Provide the quality products 
and services 

• Meet the customers’ need 
• Satisfaction of customers

• Develop service to meet 
each customer’s need 

• Security of information 
• Immediate response to 

complaint

• Privacy policy
• Channel for customers’ 

complaints

3. Partners, 
 Competitors

• Anti-Corruption • Operating business under 
the strictly legal framework 

• Deal with partners who 
conduct business with 
transparency 

• Procurement policy 
• Not accept all of bribe 
• Strictly comply to contractual 

conditions with partners
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Stakeholders Expectation Response Implement

4. Shareholders • Add value for shareholders
• Good operating 

performance, continual 
growth

• Awareness of business 
trends and investments

• Disclosure and transparency • Annual General Meeting 
• Pay dividend 
• Disclosure information 

completely on the company’s 
website and all of release 
documents 

5. Community • Building a sustainable 
society by growing the 
philosophy of social 
responsibility

• Create and participate in 
social related activities to 
benefit the communities and 
wider society

• Operate business 
sustainably and add value 
to society 

• Support education and 
community development

• Channels for customers’ 
complaints 

• Provide cooperation and  
support for policies and  
activities which benefit 
communities and society 
overall 

• Cooperate with government 
sectors

• Cooperate with social 
organization to develop 
education

Corporate Social Responsibility Reporting 
(CSR)
Business Online Public Company Limited specializes in 
developing database management system and risk 
management with the knowledge of information 
technology. The company is leader of providing total 
service of business information; basic information service 
and the company’s performance including news service, 
analyzing and verifying the data for being the reliable 
tool in business decision. The objectives and commitment 
are providing the quality, reliable, creditable data through 
computer system and advanced technologies. The 
company also has the efficiency method of security  
data. Therefore, the company got continuously the  
creditability and trust from the customers that are the 
corporate group, organizations, leading banks and 
financial institutions. The aside from the conducting 
business to drive the economy, the company has 
committed in Corporate Governance policy, truly 
adhering in ethical principle and awareness in corporate 
social responsibility so the company engages in all sector 
of stakeholders both internal and external, and also 
support the social benefits for Thai society to reach 
sustainability development.

From the Corporate Social Responsibility (CSR) framework, 
the company defines direction of CSR activities which is 
summarized as followed: 
1. Customer Responsibility
To verifying the quality information and service. 
Due to core business of the company is providing 
information business through the major channels; 
computer system and internet. Therefore, it needs to 
control and verify the quality and service regularly by 
various tools and analyzing technology to ensure the 
customers’ satisfaction.
Strategic framework:
1. New Data Management program to assist in 

improving data integrity and support business 
functions. 

2. Strictly monitoring and maintain security process of 
information.

Action to verify the quality of information and service
1. Develop more user-friendly interfaces on website.
2. Classify data to provide products and services via 

easy-to-use. 
3. Improve and verify data to be updated, corrected 

and completed regularly.
4. Deliver innovative products and services that simplify 

customers’ experience continuously.
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5. Provide training for products knowledge and 
demonstration including knowledge on product 
innovation.

6. Maintain the high standard of information security 
management including develop computer system 
and security network. In the past year, the company 
was audited on the Information Security Management 
System (ISMS) reviewed by ISO/IEC 27001:2013 
(surveillance) and the company has confidentiality 
agreement that accordance to ISO/IEC 27001:2013 
standard.  In 2017, the Firm has expanded the scope 
of software development by increasing compliance 
with the current standard from 102 to 114 topics.

Customer care and protection
To protect the data of customers and do not use their 
data for personal interest, are top priority of business 
process. The company strictly adhere the regulations, 
ethics, rules and legal regulations and aware of the 
respect to individual rights in order to maintain the 
customers’ trust.
Strategic framework:
1. Keeping customers’ information confidential.
2.  Standard security of information.
Action to Customer care and protection 
1. Continuously improve the quality of its goods and 

services, in order to maximize the benefit and 
satisfaction of its customers.  

2. Policy to protect the privacy of customers.
3. Training the employees to be awareness in 

customer’s privacy rights and impose punishment 
to the offender or break the rules. 

4. The privacy of the customer information is kept by 
the Board of Director, Executive and all of employees’ 
level if it is not allowed by customers.  

5. Secure data systematically and do not illegal. 

Furthermore, the company was awarded the project “Bai 
Pho Business Awards by Sasin” in year 2008 that was 
the honor of Thai entrepreneur to praiseworthy the 
successful and distinguished business. Also being the role 
model to develop SME business on “Value Creation” 
and “Customer Focus” dimensions. These can guarantee 
that the company emphasizes and develops continuously 
the importance of listening and understanding the 
customers’ need. 

2. Fair Business Operating
Not violating intellectual-property
The company operates business under fair rules, honesty, 
not contrary the rules and not violating intellectual-
property including avoiding partners who abuse the 
human rights or violate intellectual-property. 
Strategic framework:
1. Must not present works from others for any 

company’s benefits. 
2. Must not copy, reproduce, distribute or pass ideas 

from others for any use.  
3. Strictly adhere to code of conduct and intellectual-

property law. 
Action to do not violating intellectual-property 
The company realizes the importance of intellectual 
property rights and will not encourage any violation of 
patents, copyrights, information technology and any 
other aspect of intellectual assets. If the work is subject 
to intellectual property rights, the company shall review 
terms and conditions and strictly abide by them.  The 
company will prepare agreements with partners that are 
standardized, taking into consideration fair terms and 
conditions for both parties.  The company will set up a 
system to monitor and ensure the compliance of all 
terms and conditions and to prevent unfair treatment or 
corruption throughout process. In addition, as part of the 
efforts to minimize corruptions, the company holds an 
anti-corruption training course to educate employees 
regarding company’s policy and guidelines towards  
anti-corruption actions and to encourage all employees 
to fight against corruptions in all forms.  It prescribes, 
matters of which employees should be aware and to 
which they are to adhere as well as setting out penalties 
in case of violations.

3. To operate business with good governance
The company operates business with honesty, 
transparency and able to investigate. We have codes of 
conduct and corporate ethics to be the guideline for 
directors and employees to follow.
Strategic framework:
1. To operate business under the law strictly.
2. To prescribe the employees to comply with codes 

of conduct and corporate ethics.
Action to operate business with good governance
1. To select good partners those do business with 

transparency. 
2. Not receive bribes and illegal interest. Do not exploit 

the partners.
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3. New employees have to be trained about Code of 
Conduct since orientation day; also the current 
employees are revised. The employees have to do 
the test of “Code of Conduct “and the result will 
be assessed of awareness and knowledge in order 
to communicate with employees to comply. 

4. Anti-Corruption
Anti-Corruption in all manners
The company and subsidiary are committed to encourage 
the Board of Director, management and all employees 
do business transparently, are aware of ethics in 
compliance with good corporate governance.
Strategic Framework:
1. Define the Code of Conduct
2. Define Anti-Corruption policy
Action to anti-corruption
Define the Code of Conduct and Anti-Corruption and do 
not pay bribe policies including Whistleblower Policy 
which support whistleblowing or complaint and also has 
process to handle any misconducts including ensure 
fairness and protect employees who are reporter. The 
company assigns Human Resources Department to 
support the procedures of anti-corruption policy including 
train the all level of employees have awareness of fight 
against corruption.

5. Community Social Development 
To support the quality life of community
The company realizes that the responsibility towards 
local community, society and the environment is integral 
to sustainable development. 
Strategic framework:
1. Promoting to take advantage of leisure time of youth. 
2. Building a job and helping to improve the quality of 

life. 

Action to support the quality life of community
1. Employ the university students within the community 

as data entry staff “Part-time” to earn money during 
studying and leisure time to benefit. 

2. By employing “Part-time”, it supported for 
occupational and income development in several 
communities that it is the implementing for 
community income sustainability and continuity.

6. Environment Management
Environmental conservation
The company is committed to taking into account 
environment responsibilities for sustainable growth in 
the future by adding value to the use of resources, 
aiming at achieving maximum benefits throughout the 
entire production process. 
Strategic framework:
1.  Paperless usage.
2. Developing and supporting the society and 

environment, in harmony with the company’s 
sustainable growth objectives through various 
campaigns and activities.  

3. Encourage and train all employees about 
environment.

Action to environment management
1. Encourage the use of two pages paper.
2. Campaign to separate waste properly. 
3. Campaign paperless operations and work flow 

automation.
4. Campaign to donation the used staples to recycle 

as the equipment for disabled and older person 
such as crutches and Ken walkers. 

5. Use copier products that are friendly to environment 
including awareness to community and environmental 
responsibility.

7. Treat workers fairly and respect the Human rights
To develop and support the employees
The company believes that the employees are very 
important resources to drive and lead the company to 
achieve goal. Therefore, the company had recognized  
to equality and human rights and also opens the 
opportunities to work for career path without 
discrimination.
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Strategic framework:
1. Provide with proper and fair treatment to employees.
2. Compliance with labor legislation strictly. 
3. Respect the employees’ rights to express their opinion.
4. Provide enhanced training and career mapping, clarifying roles and responsibilities. 
5. Protect and promote the safety and health of employees.
Action to develop and support the employees
1. The company has compensation and welfare policy based on fairness and motivation including competitive 

with the same type of business or related industry. In addition, the company has the management of remuneration 
system by researching the remuneration in the related industry regularly. For the other wages such as the 
overtime wage and working on holiday, the company will pay compensation based on labor legislation.   

2. The provident fund for executives and employees. 
3. Employees at all levels received more training for their roles, are counseled about their career path and engaged 

more effectively with each other, including providing an E-learning system for employees to be able to study 
at any time

In-house and public training courses for year 2019 - 2020

Year

In-House Courses Public Courses

Amount of 
Courses

Attended 
Employees

Average Hours 
per Employee

Amount of 
Courses

Attended 
Employees

Average Hours 
per Employee

2019 5 102 8.59 45 79 5.5

2020 3 63 5.02 23 49 13.28

2020 E - LEARNING COURSE

No. of Course No. of employees Average Hours per Employee

64 151 11.44

4. Hired disable employees on work basis and give  
the opportunity to suitable person.

5. Support the benefit or voluntary activities by chance 
6. Channel to communicate for acknowledge  

the employees opinion such as e-mail address 
BOLwhistleblowing@bol.co.th

7. Arrange seminar and workshop activity “Developing 
of communication skill and efficiently coordinates” 
in order to raise the awareness of working  
as teamwork and being good relationship between 
management and employees of dif ferent 
departments as well.

8. Provide the annual health check. 
9. Manage the environment to be sanitation workplace 

such as eliminate termites, scrub floors, washing 
carpets, changing drinking water filter regularly, 
checking the quality of drinking water in every  
month and also installing the de-aerator inside  
the rooms which are a lot of copying machines to 
filter dust, pollution and the smell that causes  
by the copying machines. 
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Other Corporate Social Responsibility 
In addition in-process CSR activities, the company 
recognizes the importance of education and  
knowledge because the education is the key foundation 
to develop nation’s workforce in the future which is  
the reason why the company focus on education  
to the workforce to realize the importance of  
credible information, working while being capable to 
solve problems under supervision. Therefore, the 
company also supports student’s activities. Those  
are participation in education of actual work for local, 
collaboration with educational institutions with  
internship program in data entry along with providing 
our business information to educational institutions so 
that their student and faculty have the opportunity  
and benefits in using for research, teaching and thesis 
writing. 

The company has participated in social and public 
activities, and support money, necessary materials to 
other organizations such as:

1. Card for You’ initiative by Better Thailand Foundation
The company has been supporting this event for 18 years 
continuously as part of supporting the education and 
developing the quality of life among children to prepare 
become to “Knowledge Based Society” based on  
vision of the foundation through art which is accessible 
to all social classes. To provide platform for children  
with physical disabilities and disadvantages has showed  
their creativity by doing workshop.

In 2020, the Company encouraged employees to 
participate in activity that encourages children to express 
their drawing ability under the concept of “Our New 
Way of Life”, by painting a picture that conveys the 
means of living under the COVID-19 pandemic that has 
changed their lifestyle. The award-winning painting  
will be used as New Year greeting cards to encourage 
children to be proud and know their own values,  
resulting in their learning and self-development in various 
aspects. There are also various recreational activities to 
create happiness, smiles and fun for children.

2. Construction of 12th Learning Center Building 
The Company has contributed 400,000 baht to construct 
the 12th Learning Center Building at Thirdthai School, Mae 
Salong Subdistrict, Mae Fa Luang District, Chiang Rai. The 
construction is a two-storey permanent building, divided 
into a library room and a computer room with the 
computer equipment, educational media, and various 
textbooks for research purposes in order to enhance 
student knowledge.
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ANTI-FRAUD AND 
CORRUPTION POLICIES

Business Online Public Company Limited is committed to anti-corruption by not consenting any behavior concerning 
fraud and corruption. The Company has applied an anti-corruption policy within the organization for all the departments 
and individuals involved in its business operations to follow. The policies will focus on the transparency and integrity 
of communication amongst staff and between departments, in order to avoid any inappropriate practices and  
any conflict against the principles of good corporate governance. Furthermore, the policy also opposes bribery of 
any form that may benefit the Company, with a disciplinary penalty imposed on those who offend these regulations.

1. Political Policies
The Company has established political guidelines as follows:
1.1 All members of the Company must fulfill their  

duties as a responsible citizen in accordance to 
constitutional law and other related laws.

1.2 All members may not participate in any political 
activity and may not express any opinions that may 
mislead a third party that the Company is involved 
with, or supports any political party or group, which may 
cause polarization within the Company and in society.

1.3 All members may not use the Company’s assets  
to support any political party or group in exchange  
for special privileges or wrongful benefits.

2. Policy for Giving and Receiving Gifts
The Company has established policies regarding giving 
and receiving gifts as follows:
2.1 Directors, executives and employees shall avoid 

accepting both monetary and non-monetary gifts  
from partners or from any individuals related to  
business of the Company, except as a festivity or 
as a tradition.

2.2 Directors, executives and employees must not 
accept any personal payments or benefits from 
customers, business partners or from any individuals 
while working, or accept such benefits on behalf  
of the company.

2.3 Directors, executives and employees must not lend 
or borrow money, or raise money at the expense of 
the Company’s customers or business partners.  
The exception would be requesting loans from  
banks or financial institutions, as a customer of said 
financial institutions.

2.4 Giving or receiving donations or financial support 
must be transparent and legal, and they should be 
made apparent that such donations or support funds 
are not used as an excuse for giving or receiving bribes.

2.5 The Company does not have a policy to offer money, 
gifts or special benefits of any form to its customers, 
partners, external agencies that are public and private,  
or any individuals in order to acquire a business deal. 
Exceptions include traditional networking, trade discounts 
and promotional projects of the Company.

3. Whistleblowing Policies
The Company is determined to encourage its directors, 
executives and employees to operate business in a 
correct, transparent and fair manner, in which their 
transactions can be audited in accordance with good 
corporate governance and the business ethics of the 
Company.

The Company has established a policy for whistle 
blowing, or reporting any misconduct or complaint. 
Supervisors and related departments may monitor and 
advise accordingly, and ensure that directors, executives 
and employees are conducting appropriate behavior. 
Individuals who wish to whistle blow can report any 
suspicious activity that may directly or indirectly cause 
fraud or corruption within the Company. The Company 
has a mechanism to protect whistleblowers as well 
as keeping every report confidential. Any potential 
misconduct or any complaints can be notified  
through the following channels:

1. Written letters addressed to:
 Mr. Anant Tangtatswas 
 (Independent Director, Vice Chairman and Chairman 

of the Audit Committee) 
 Business Online Public Company Limited
 1023 MS Siam Tower, 32th Floor, 
 Rama 3 Road Chong Nonsri, Yannawa, 
 Bangkok 10120
2. Emails may be sent to:
 BOLwhistleblowing@bol.co.th 

The complainant must specify details of the potential  
misconduct or complaint ,  together with the 
whistleblower’s name, address and contact number.

The notified information from both channels will  
be directed to the Chairman of the Audit Committee.
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CONNECTED 
TRANSACTIONS

The company has reported connected transactions with 
related parties in the Note to Financial Statements as of 
31 December 2020, item 6. The company has entered 
into connected transactions taking into account the 
following guidelines:

Necessity and Rationale of Connected 
Transactions
Connected transactions are necessary and reasonable  
to create the best benefits to the company and are 
considered to be transacted under ordinary course of 
business, mostly information services and /or copyright 
services including trading computer equipment.  
The transactions, moreover, are priced according to Fair 
and at arms’ length principle. 

Necessity and Justification of Transactions 
with Connected Persons or Business Entities.
The Audit Committee reviewed the transactions with 
connected persons and/or business entities and it is of 
the opinion that the transactions are essential and 
justified and beneficial to the firm at optimum level. The 
transactions are, therefore, considered as being 
conducted under normal business practice and priced 
at market rates or just price without any favor or arm’s 
length transaction.

Procedure to Approve Connected 
Transactions 
Each connected transaction has to undergo procedure 
for approval in compliance with rules and regulations 
stipulated in the Securities and Exchange Act B.E. 2535 
and other related rules, announcements and guidelines 
made by The Stock Exchange of Thailand (SET) and The 
Securities and Exchange Commission (SEC) of connected 
transactions entered into by listed companies. A director 
who relates to a connected transaction has to be 
refrained from casting vote on such matter. Moreover, 
these connected transactions are reviewed by the  
audit committee in order to ensure them made in 
accordance with marketable conditions. There are no 
any differences price comparing with the 3rd party 
transactions as per section 89/12(1) that is amended by 
the Securities and Exchange Act (No.4) B.E. 2551. 

Connected Transaction Tendency
Connected transactions that have been made or are to 
be made in the future shall be according to ordinary 
course of business with to transferring of benefits 
between the company and related parties. The company 
has appointed the Audit Committee to audit and consider 
the disclosure of connected transactions, which may 
potentially create conflict of interest to comply with 
Securities and Exchange Act and other related rules, 
announcements and guidelines made by relevant 
authorities concerning connected transactions entered 
into by listed companies, as well as in accordance  
with standard set by the Institute of Certified Accountants  
and Auditors of Thailand (Federation of Accounting  
Professions).
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(Unit : Million Baht)

 No.

Type of party 
 or person 

having conflict 
of interest

Type of relationship Type of transaction

Amount  
(Million Baht) Necessity and Justification

Revenue Expenses

1. D&B (Thailand)
Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors 

(BOL holds 99.99% 
of shares as of  

31 December 2020)

Revenue
1. Revenue from 

providing information 
services

2. Revenue from 
providing data 
importing and 
monitoring, system 
maintenance, and 
back office services

3.33 

6.52 

Revenue from providing information 
services and revenue from providing 
data importing including system 
maintenance and back office services 
are considered normal business 
transaction and beneficial to the 
Company’s operation. Service fees and 
payment conditions are in line with 
market pr ices appl ied to other 
customers.

Opinion of the Audit Committee
Cons idered as normal bus iness 
transaction and supportive normal 
business taking into consideration the 
interest of the Company under the same 
term and condition of the agreement 
applied to other customers. The 
transaction is therefore considered 
necessary and reasonable. 

2. BOL Digital 
Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors 

(BOL holds 99.99% 
of shares as of  

31 December 2020)

Revenue
Revenue earned from 
leasing out office 
supplies, computer 
equipment and 
computer software

0.28 Revenue earned from leasing out office 
supplies, computer equipment and 
software is considered normal business 
transaction. The payment rate is based 
on the normal payment term charged 
to other customers. 

Expenses
License fee for using 
MatchLink system

2.50 System license fee and other related 
service fees are essential to the normal 
business operation of the Company.

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction,  
the service fees are in accordance with 
contract terms and market prices, which 
are in line with the fees charged to other 
customers. These transactions are 
therefore necessary and reasonable.

3. Advance 
Research Group 
Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors 

(ARG is a majority 
shareholder of 

BOL, holding 16.42% 
of shares as of  

31 December 2020)

Expenses
1. Service fees for  

data analytic system, 
financial accounting 
system, and database 
enhancement system 
including fee to 
exercise a right

0.79 Service fees for data analytic system, 
financial accounting system, and 
database enhancement sys tem  
will generate future revenue for the 
Company, adding value to existing 
products and business.

Summary of business transactions with related parties and related persons incurred 
during January - December 2020 (notes to separate financial statements)
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(Unit : Million Baht)

 No.

Type of party 
 or person 

having conflict 
of interest

Type of relationship Type of transaction

Amount  
(Million Baht) Necessity and Justification

Revenue Expenses

2. Fees for back office 
services and other 
supporting services, i.e. 
payroll system, legal 
and company 
registration etc.

3.42 It is more beneficial for the Company to 
outsource the back office service and 
support, including payroll system, legal 
and company registration fees, compared 
with the expenses of hir ing the 
professionals as the Company’s full-time 
employees.

3. License fee for using of 
accounting program as 
per term and 
condition under the 
agreement 

2.54 License fee for using of accounting 
program as per term and condition 
under the agreement is considered a 
necessary transaction for the business 
operation of the Company.
Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction 
and supportive normal business, the fees 
are in accordance with contract terms 
and market prices, which are in line with 
the fees charged to other customers. 
These transactions are therefore 
necessary and reasonable.

4. National Credit 
Bureau Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors  

(BOL holds 12.25% 
of shares as of 

31 December 2020)

Revenue
1. Revenue earned from 

license and services 
rendered according to 
the agreement 
regarding information 
providing services

2. Dividend received

34.76 

26.34

Revenue earned from license and 
services rendered according to the 
agreement regarding information 
providing services is considered a normal 
business transaction and beneficial to 
the operation of the Company. Service 
rates and fees are specified in the 
contract. Also the dividend income is in 
accordance with the declared dividend 
payment rate.
Opinion of the Audit Committee 
Considered normal business transaction, 
taking into consideration the interest of 
the Company under the same term and 
condition of the agreement applied to 
other customers. Also, the amount of 
dividends received is in the shareholding 
proportion at the same rate as other 
shareholders. These transactions are 
therefore considered necessary and 
reasonable. 

5. Dataone Asia 
(Thailand) 
Co., Ltd.

Common shareholders Revenue
Revenue per agreement 
for right to use business 
database analysis system

0.49 Revenue from license for the uses of 
business database analysis system are 
charged at the rate under the payment 
terms in line with market rate, similar to 
arm’s length transaction.

Expenses
1. Maintenance of 

computer equipments 
and software for the 
Company’s customer 
service 

0.85 Maintenance of computer equipments 
and software for the Company’s 
customer service as well as rental fees 
for conference room and electricity 
charge for computer lab are considered 
necessary to the business operation of 
the Company. Service fees and payment 
terms are in line with the fees charged 
to other customers.

2. Rental fees for 
conference room and 
electricity charge for 
computer lab

3.51 

Opinion of the Audit Committee 
Considered normal business transaction, 
service fees and payment terms are in 
line with the fees charged to other 
customers. The transaction is therefore 
considered necessary and reasonable.
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(Unit : Million Baht)

 No.

Type of party 
 or person 

having conflict 
of interest

Type of relationship Type of transaction

Amount  
(Million Baht) Necessity and Justification

Revenue Expenses

6. Venture Profile 
Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors

Expenses
1. Rental and service 

fees 

2. Public utilities fees: 
electricity and

0.59 

0.67

Rental fees and public utilities fees are 
considered necessary for the operation 
of the Company. Service fees and 
payment terms are in line with the fees 
charged to other customers

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
service fees and payment terms are in 
line with the fees charged to other 
customers. The transaction is therefore 
considered necessary and reasonable. 

7. Anet Co., Ltd. Common shareholders 
and directors

Expenses
Services fee - Internet, 
including leased line 
and domain

0.50 
The Company uses the Domain and 
Leased Line to access internet under 
normal course of business. Fees are 
charged at the rate under the payment 
terms in line with market rate, similar to 
arm’s length transaction.

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
service fees and payment terms are in 
line with the fees charged to other 
customers. The transaction is therefore 
considered necessary and reasonable.

8. ABIKS 
Development 
Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors  

(BOL holds 20% 
of shares as of 

31 December 2020)

Revenue
Dividend received 1.00 The dividend income is in accordance 

with the declared dividend payment rate

Opinion of the Audit Committee
The amount of dividends received is in 
the shareholding proportion at the same 
rate as other shareholders.

9. Ares International 
(Thailand)  
Co., Ltd.

Common shareholders 
and directors

Expenses
Fee for accounting 
software development

0.59
Fee for accounting software development 
is considered necessary and beneficial 
to the business operation of the 
Company.  Fee and payment terms are 
in line with the fees charged to other 
customers.

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
taking into consideration the interest of 
the Company under the same term and 
condition of the agreement applied to 
other customers. The transaction is 
therefore considered necessary and 
reasonable.
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(Unit : Million Baht)

 No.

Type of party 
 or person 

having conflict 
of interest

Type of relationship Type of transaction

Amount  
(Million Baht) Necessity and Justification

Revenue Expenses

10. SVOA Public 
Company Limited

Common shareholders Revenue
Revenue earned from 
database analysis 
software license 
agreement

Expenses
Support for the gift sets

0.71

0.03

Revenue earned from database analysis 
software license agreement, including 
support for the gift sets are charged at 
the rate under the payment terms in line 
with market rate, similar to arm’s length 
transaction.

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
service rates are in accordance with 
contract terms and market prices. The 
transaction is therefore considered 
necessary and reasonable.

11. ARIP Public 
Company Limited

Common shareholders 
and directors

Expenses
1. Fees for 

advertisement via 
press, on-line media, 
and PR activity for 
marketing

2. Gift sets

1.07 

0.47 

Fees for advertisement via press, on-line 
media, and PR activity for marketing and 
gift sets are charged at the rate under 
the payment terms in line with market 
rate, similar to arm’s length transaction.

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
service rates are in accordance with 
contract terms and market prices. The 
transaction is therefore considered 
necessary and reasonable.

12. AI Lab Company 
Limited

Common shareholders 
and directors (BOL holds 

19.00% of shares 
 as of 31 December 

2020)

Expenses
Fees for system 
development

1.93 Fees for system development will 
generate future revenue for the 
Company, adding value to existing 
product and business. The price charged 
is reasonable and will be of benefit to 
the business operations of the Company.

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
service rates are in accordance with 
contract terms and market prices. The 
transaction is therefore considered 
necessary and reasonable.

13. IT City Public
Company Limited

Common indirect 
shareholders

Expenses
Purchase of computer 
equipments and other 
supplies for office use

0.19 Purchase of computer equipments and 
other supplies for office use are charged 
at the rate under the payment terms in 
line with market rate, similar to arm’s 
length transaction. 

Opinion of the Audit Committee
Considered normal business transaction, 
service rates are in accordance with 
contract terms and market prices. The 
transaction is therefore considered 
necessary and reasonable.

 73.43  19.65 



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED234 

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL 
POSITION AND OPERATING RESULTS

(Unit : Thousand  Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 224,140 32% 238,019 35% 168,970 17% 190,829 29% 203,487 31% 130,009 13%

Short-term investments 14,855 2% 19,962 3%  -    -   14,855 2% 19,962 3%  -    -   

Trade and other receivables 223,913 32% 115,874 17% 130,471 13% 212,689 32% 107,581 17% 128,948 13%

Other current financial assets  - -  - - 150,040 15%  - -  - - 150,040 16%

Other current assets 25,931 4% 46,207 6% 43,844 4% 20,158 3% 38,820 6% 33,865 4%

TOTAL CURRENT ASSETS 488,839 70% 420,062 61% 493,325 49% 438,531 66% 369,850 57% 442,862 46%

NON-CURRENT ASSETS

Restricted bank deposits 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 1%

Other non-current financial assets  - -  -  - 335,185 34%  - -  -  - 335,185 35%

Investment in subsidiaries  - -  - -  -   - 31,000 5% 32,000 5% 32,000 3%

Investment in associated company 31,843 5% 31,215 5% 30,560 3% 30,000 5% 30,000 5% 30,000 3%

Investment in joint venture  - - 14,722 2% 12,217 1%  - - 15,500 2% 15,500 2%

Other long-term investments 92,555 13% 93,655 13%  -   - 92,555 14% 93,655 14%  -   -

Building improvement and equipment 20,335 3% 51,559 8% 44,546 4% 19,715 3% 46,483 7% 40,306 5%

Right-of-use assets  - -  - - 28,267 3%  - -  - - 22,088 2%

Intangible assets 36,359 5% 46,462 7% 38,904 4% 24,358 4% 34,215 5% 30,319 3%

Deferred tax assets 7,085 1% 9,890 1% 835  -   7,039 1% 9,260 2%  -    -   

Other non-current assets 1,680 1% 2,472 1% 2,038  -   1,534  - 1,829 1% 1,534 -

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 204,057 30% 264,175 39% 506,752 51% 220,401 34% 277,142 43% 521,132 54%

TOTAL ASSETS 692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Short-term loan from financial institution  - -  - - 17,000 6%  - -  - - 17,000 6%

Trade and other payables 124,005 66% 143,627 78% 161,580 55% 109,509 64% 127,800 77% 147,337 55%

Current portion of lease liabilities  - -  - - 2,850 1%  - -  - - 2,191 1%

Income tax payable 3,375 2% 330 1% 9,571 3% 1,956 2%  - - 9,571 4%

Short-term provisions 26,200 14% 1,200 1%  -   - 26,200 15% 1,200 1%  -   -

Information utilisation fee payable 15,908 8% 16,718 8% 16,991 6% 15,908 9% 16,718 9% 16,991 6%

Other current liabilities 5,362 3% 3,284 2% 4,723 2% 5,035 3% 2,808 2% 4,679 2%

TOTAL CURRENT LIABILITIES 174,850 93% 165,159 90% 212,715 73% 158,608 93% 148,526 89% 197,769 74%

Non-current liabilities

Lease liabilities, net of current portion  - -  - - 21,990 8%  - -  - - 16,906 6%

Provision for long-term employee benefits 12,805 7% 18,136 10% 20,221 7% 12,587 7% 17,787 11% 19,789 7%

Provision for decommissioning costs  - -  - - 3,262 1%  - -  - - 2,481 1%

Deferred tax liability  - -  - - 31,389 11%  - -  - - 31,389 12%

Total non-current liabilties 12,805 7% 18,136 10% 76,862 27% 12,587 7% 17,787 11% 70,565 26%

TOTAL LIABILITIES 187,655 100% 183,295 100% 289,577 100% 171,195 100% 166,313 100% 268,334 100%

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share capital Registered 82,051 16% 82,051 16% 82,051 12% 82,051 17% 82,051 17% 82,051 12%

Issued and fully paid up 82,051 16% 82,051 16% 82,051 12% 82,051 17% 82,051 17% 82,051 12%

Share premium 139,271 28% 139,271 28% 139,271 20% 139,271 29% 139,271 28% 139,271 20%

Retained earnings

 Appropriated - statutory reserve 8,260 2% 8,260 2% 8,260 1% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 1%

  Unappropriated 275,659 54% 271,880 54% 310,891 43% 258,155 52% 251,097 53% 295,614 42%

Equity attributable to owners of the Company  -  -  (520)  - 170,027 24%  -  -  -  - 170,464 25%

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 505,241 100% 500,942 100% 710,500 100% 487,737 100% 480,679 100% 695,660 100%

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ 
EQUITY 692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

Comparison of statement of financial position as at 31 December 2018 to 2020
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1.2 Comparison of the Group’s services income

1. Total revenues of the Group

In 2020, the Company and our subsidiaries, (“the Group”), 
recorded Baht 626.2 million of total revenues, an  
increase of Baht 88.1 million or +16.4% y-o-y, compared 
to total consolidated revenues in 2019. This was  
mainly attributable to the Group’s strong performance 
of existing service incomes from providing business 
information and decision-making system such as  
Corpus, Enlite together with revenue from special 
projects, which are one-off projects.

1.1 Comparison of  total revenues of the Group by 
Common - Size method

 Other income  Information Services

 Risk Management Services  Other Services

2016 2017 2018 2019 2020
7.0% 6.3% 10.0% 11.9% 10.7%
6.3% 10.0% 8.5%

11.3%
22.0%

5.3% 5.1% 5.8% 5.6% 4.9%

81.4% 78.6% 75.7% 71.2%
62.4%

In terms of common size ratio, the Group’s total  
revenues in 2020 presented some increase in  
revenues from risk management services of 10.7% y-o-y.  
While, the Group’s revenue from information sevices  
and revenue from other services as well as other  
income when compare the ratio of total revenue  
last year decreased at 8.8% y-o-y, 1.2% y-o-y and 0.7% 
y-o-y, respectively.

2016 2017 2018 2019 2020

(Unit : Million Baht)

399.3
436.5

487.5

538.1

626.2

 Other Services   Risk Management Services

 Information Services

2016 2017 2018 2019 2020

325.0
343.3 368.8 383.4 390.9

25.3
43.5

41.5
60.6

137.8

27.8
27.4

48.7
64.0

66.9

(Unit : Million Baht)

In 2020, the Group earned Baht 595.6 million from 
services income, increased by Baht 87.6 million or +17.2% 
y-o-y, compared to total services income in 2019.  
Major growth in service incomes came from an increase 
of 127.4% from providing risk management service,  
a 2.0% increase from business information and  
decision-making system and a 4.5% increase from other 
services income, compared to the same services  
income in 2019. 
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1.3 Comparison of service costs and administrative expenses of the Group  
(Unit : Million Baht)

Consolidated The Company

2019 2020 Increase
(Decrease)

2019 2020 Increase
(Decrease)

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Cost of services 212.9 55.1% 253.3 60.7% 40.4 19.0% 177.3 54.9%  212.3 59.8% 35.0 19.7%

Administrative expenses 173.4 44.9% 164.1 39.3% (9.3) (5.4%) 145.5 45.1% 142.9 40.2% (2.6) (1.8%)

Total 386.3 100.0% 417.4 100.0%  31.1 8.1% 322.8 100.0% 355.2 100.0% 32.4 10.0%

According to the consolidated statements of comprehensive income in 2020, the Group reported costs of services 
of Baht 253.3 million, presenting an increase of Baht 40.4 million or a 19.0% increase, compared to cost of services 
in 2019. Meanwhile, total administrative expenses of BOL and our subsidiaries decreased by Baht 9.3 million  
or a 5.4% decrease, compared to total administrative expenses in 2019. The reasons were mainly due to the  
deceleration in all types of spending, especially in marketing expenses in response to uncertainty and impact of the  
COVID-19 pandemic on operation since early 2020.

1.4 Comparison of consolidated net profit of the Group 

Due to continuous growth of our performance, the Group 
recorded the consolidated net profit of Baht 178.5 million 
in 2020, with an increase of Baht 34.6 million or +24.0% 
y-o-y, compare to the consolidated net profit last year.

2016 2017 2018 2019 2020

72.6 76.6

104.1

143.9

178.5

(Unit : Million Baht)
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2. Analysis of Financial Position
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2019 2020 Increase (Decrease) 2019 2020 Increase (Decrease)

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 238,019 34.8% 168,970 16.9% (69,049) (29.0%) 203,487 31.5% 130,009 13.5% (73,478) (36.1%)

Short-term investments 19,962 2.8% - - (19,962) (100.0%) 19,962 3.1% - - (19,962) (100.0%)

Trade and other receivables 115,874 16.9% 130,471 13.0% 14,597 12.6% 107,581 16.6% 128,948 13.4% 21,367 19.9%

Other current financial assets - - 150,040 15.0% 150,040 100.0% - - 150,040 15.6% 150,040 100.0%

Other current assets 46,207 6.8% 43,844 4.4% (2,363) (5.1%) 38,820 6.0% 33,865 3.5% (4,955) (12.8%)

Total current assets 420,062 61.3% 493,325 49.3% 73,263 17.4% 369,850 57.2% 442,862 46.0% 73,012 19.7%

Non-current assets

Restricted bank deposits 14,200 2.1% 14,200 1.4% - - 14,200 2.2% 14,200 1.5% - -

Other non-current financial assets - - 335,185 33.5% 335,185 100.0% - - 335,185 34.8% 335,185 100.0%

Invenstment in subsidiaries - - - - - - 32,000 4.9% 32,000 3.3% - -

Investment in associated company 31,215 4.6% 30,560 3.1% (655) (2.1%) 30,000 4.6% 30,000 3.1% - -

Investment in joint venture 14,722 2.2% 12,217 1.2% (2,505) (17.0%) 15,500 2.3% 15,500 1.6% - -

Other long-term investments 93,655 13.7% - - (93,655) (100.0%) 93,655 14.6% - - (93,655) (100.0%)

Building improvement
   and equipment 51,559 7.5% 44,546 4.5% (7,013) (13.6%) 46,483 7.2% 40,306 4.2% (6,177) (13.3%)

Right-of-use assets - - 28,267 2.8% 28,267 100.0% - - 22,088 2.3% 22,088 100.0%

Intangible assets 46,462 6.8% 38,904 3.9% (7,558) (16.3%) 34,215 5.3% 30,319 3.1% (3,896) (11.4%)

Deferred tax assets 9,890 1.4% 835 0.1% (9,055) (91.6%) 9,260 1.4% - - (9,260) (100.0%)

Other non-current assets 2,472 0.4% 2,038 0.2% (434) (17.6%) 1,829 0.3% 1,534 0.1% (295) (16.1%)

Total non-current assets 264,175 38.7% 506,752 50.7% 242,577 91.8% 277,142 42.8% 521,132 54.0% 243,990 88.0%

Total assets 684,237 100.0% 1,000,077 100.0% 315,840 46.2% 646,992 100.0% 963,994 100.0% 317,002 49.0%

According to the consolidated statement of financial position of BOL and our subsidiaries (the Group) as of 31 December 
2020, the Group recorded total assets of Baht 1,000.1 million, increased by Baht 315.8 million or +46.2% y-o-y  
compared to total assets last year. The increases in items came from the effect of measurement according to 
adoption on Financial Reporting Standards, which are other current financial assets, other non-current financial assets 
and right of use assets, including a bit changes of classification in cash and cash equivalents, short-term investments, 
other current financial assets and other long-term investments.
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2019 2020 Increase (Decrease) 2019 2020 Increase (Decrease)

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Liabilities

Current liabilities

Liabilities - - 17,000 5.9% 17,000 100.0% - - 17,000 6.3% 17,000 100.0%

Current liabilities 143,627 78.4% 161,580 55.8% 17,953 12.5% 127,800 76.8% 147,337 54.9% 19,537 15.3%

Current portion of lease 
liabilities - - 2,850 1.0% 2,850 100.0% - - 2,191 0.8% 2,191 100.0%

Income tax payable 330 0.2% 9,571 3.3% 9,241 2,800.3% - - 9,571 3.6% 9,571 100.0%

Short-term provisions 1,200 0.7% - - (1,200) (100.0%) 1,200 0.7% - - (1,200) (100.0%)

Information utilisation fee payable 16,718 9.1% 16,991 5.9% 273 1.6% 16,718 10.1% 16,991 6.3% 273 1.6%

Other current liabilities 3,284 1.7% 4,723 1.7% 1,439 43.8% 2,808 1.7% 4,679 1.8% 1,871 66.6%

Total current liabilities 165,159 90.1% 212,715 73.6% 47,556 28.8% 148,526 89.3% 197,769 73.7% 49,243 33.2%

Non-current liabilities

Lease liabilities, net of current 
portion - - 21,990 7.6% 21,990 100% - - 16,906 6.3% 16,906 100.0%

Provision for long-term  
employee benefits 18,136 9.9% 20,221 7.0% 2,085 11.5% 17,787 10.7% 19,789 7.4% 2,002 11.3%

Provision for decommisioning 
costs - - 3,262 1.0% 3,262 100% - - 2,481 0.9% 2,481 100.0%

Deferred tax liabilities - - 31,389 10.8% 31,389 100% - - 31,389 11.7% 31,389 100.0%

Total non-current liabilities 18,136 9.9% 76,862 26.4% 58,726 323.8% 17,787 10.7% 70,565 26.3% 52,778 296.7%

Total liabilities 183,295 100.0% 289,577 100.0% 106,282 58.0% 166,313 100.0% 268,334 100.0% 102,021 61.3%

As of 31 December 2020, the Group recorded total liabilities of Baht 289.6 million, increased by Baht 106.3 million or 
+58.0% y-o-y compared to that of last year. This was mainly due to setting out the principles for the recognition, 
measurement, presentation and disclosure of lease liabilities, including an increasing accrued expenses due to invoice 
processing as well as short-term investment loans from financial institutions for operating activities in special project.

 
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2019 2020 Increase (Decrease) 2019 2020 Increase (Decrease)

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Shareholders’ equity

Share capital Registered 82,051 16.4% 82,051 11.5% - - 82,051 17.1% 82,051 11.8% - -

Issued and fully paid up 82,051 16.4% 82,051 11.5% - - 82,051 17.1% 82,051 11.8% - -

Share premium 139,271 27.8% 139,271 19.6% - - 139,271 29.0% 139,271 20.0% - -

Retained earnings

Appropriated - statutory reserve 8,260 1.6% 8,260 1.2% - - 8,260 1.7% 8,260 1.2% - -

Unappropriated 271,880 54.3% 310,891 43.8% 39,011 14.3% 251,097 52.2% 295,614 42.5% 44,517 17.7%

Equity attributable to owners 
of the Company (520) (0.1%) 170,027 23.9% 170,547 n/a - - 170,464 24.5% 170,464 100.0%

Total shareholders' equity 500,942 100.0% 710,500 100.0% 209,558 41.8% 480,679 100.0% 695,660 100.0% 214,981 44.7%

As of 31 December 2020, the consolidated statement of shareholders’ equity was Baht 710.5 million, increased by Baht 209.6 million or  
+41.8% y-o-y, compared to the Group’s equity and equity attributable to owners of the the Company in 2019. This was mainly due to the  
operating result for the year 2020 of Baht 178.5 million (please see the details in statement of comprehensive income). However, the  
increase was partially offset by the rest of BOL’s dividend payment of Baht 73.8 million in 2019 as well as BOL’s interim dividend payment  
of Baht 65.6 million in April and September 2020, respectively.
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3. Financial Ratio Analysis
3.1 Profitability Ratios

In 2020, gross profit margin of the Group was 57.5%, slightly decreased by 1.0% compared to the gross profit 
margin of 58.1% in 2019. 

In 2020, net profit margin ratio of the Group was 28.5%, increased by 6.7% compared to the net profit 
margin ratio in 2019. The reasons were mainly due to the deceleration in all types of spending, especially 
in marketing expenses in response to uncertainty and impact of the COVID-19 pandemic on operation  
since early 2020.

In 2020, return on assets ratio (ROA) of the Group was 17.9%, decreased by 14.8% compared to the ROA  
ratio in 2019.

Gross Profit Margin Ratio (%)

2016 2017 2018 2019 2020

57.5%58.1%
53.2%

48.5%49.0%

Net Profit Margin Ratio (%)

2016 2017 2018 2019 2020

18.2% 17.6%

21.4%

26.7% 28.5%

Return on Assets Ratio (ROA) (%)

2016

12.6% 12.0%

15.0%

21.0%

2017 2018 2019 2020

17.9%
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Return on Equity Ratio (ROE) (%) 

In 2020, return on equity ratio (ROE) of the Group was decreased by 12.5% compared to ROE ratio 
in 2019.

16.3%

20.6%

28.7%
25.1%

2016 2017 2018 2019 2020

18.0%

3.2 Liquidity Ratio (Times)

2016 2017 2018 2019 2020

2.2

2.7 2.8
2.5

2.3

As of 31 December 2020, liquidity ratio of the Group fell by 0.2 times compared to the same ratio  
last year.

3.3 Financial Leverage Ratios

 Debt to Equity Ratio (Times)

2016 2017 2018 2019 2020

0.43
0.37 0.37 0.37

0.41

During 2020, debt to equity ratio (D/E) of the Group approximately rose to 0.41 times, or an increase  
of 0.4 times compared to the same ratio in 2019. 



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 241 

3.4 Asset Management
Trade and Other Receivables 
As at 31 December 2019 and 2020, trade and other 
receivables of the Group was Baht 115.9 million, and 
Baht 130.5 million respectively, or equivalent to 16.9%, 
and 13.0% of total assets respectively. 

76.7%
89.6%85.7%

94.6%
85.5%

2016 2017 2018 2019 2020

In 2020, the Group announced the dividend payout ratio for the year 2019 at 85.5%, compare to the  
consolidated net profit. In February 2021, the Board of Dirctors has approved Baht 0.195 per share for  
annual dividend payment for the year 2020, which is equivalent to 89.6% of the consolidated net profit after  
tax for the year ended 2020. In this regard, the rights to receive dividend is subject to the approval of the 2021 
Annual General Meeting of shareholders that will be held in March 2021.

Trade Receivables Balance on the Consolidated Financial Statements

Trade Receivables
As at 31 December 2019 and 2020, the Group recorded 
trade receivables of Baht 37.3 million, and Baht 87.9 
million respectively, or equivalent to 5.5%, and 8.8% of 
total assets respectively. At the year ended 2020, trade 
receivables has increased compared to that of 2019, 
mainly due to an increase of Baht 87.6 million or 
accounting for a 17.2% increase from the continuous 
growth of the Group’s revenues (Please see details  
in the summary of financial information). 

Over 6 months - 
12 months

Not yet due

Up to 3 months

72.3%

6.3%

21.4%

As at 31 December 2019 and 2020

Not yet due

Up to 3 months

Over 3 months - 6 months

Over 6 months - 
12 months

59.9%

0.9%1.7%

37.5%

Dividend Payout Ratio (%)

2019 2020
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A/R Aging

Consolidated 
financial statements

Separate  
financial statements

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Not yet due 33.3 29.3 58.1 31.3 25.4 58.4

Past due

Up to 3 months 46.5 8.0 33.0 45.7 7.8 32.6

3 - 6 months 2.2 - 1.5 2.2 2.3 1.5

6 - 12 months - 2.3 0.8 - - 0.8

Total trade receivables 82.0 39.6 93.4 79.2 35.5 93.3

Less: Allowance for doubtful debts - (2.3) (5.5) - (2.3) (5.5)

Total trade receivables - net 82.0 37.3 87.9 79.2 33.2 87.8

As shown in the table above, the Group has started to calculate the expected credit loss in 2020 by  
applying the expected credit loss model under the first-time adoption of the new TFRS, resulting in the allowance 
for doubtful accounts increased to Baht 5.5 million in 2020 compared to the allowance of doubtful accounts of 
Baht 2.3 million in 2019.

For the credit policy of the Group, an average credit term is approximately 30 days. However, the Group may consider 
the different credit terms for large private enterprises and government agencies from those specified above, depending 
on the suitability of their business type, qualification and financial status. Furthermore, the Group has a policy to 
control quality of being the new debtors, including having a credit limit review process and montly aging  
account receivables report. In case that the payment becomes overdue, credit department will coordinate with 
sales and marketing department to analyze the delayed payment problems of each debtor in order to report to to 
Executive Committee.

The Group has established a policy to set up an allowance for doubtful accounts based on analysis of aging of 
receivables and debt collection experience as follows.

Overdue Period
Percent of the allowance for doubtful accounts

Corporate Government

91 - 180 days 25% -

181 - 270 days 50% 25%

271 - 365 days 100% 50%

More than 365 days 100% 100%

Average collection period over the past 3 years is as follows:

Year 2018 2019 2020

Average Collection Period (Days) 45 43 40

During 2018-2019, an increase in the average collection period was mainly due to the billing process longer  
than 30 days of the trade receivables those are large banks. In 2020, the COVID-19 pandemic in Thailand 
has significantly affected the delays in receiving payment due to the customers’ Work from Home (WFH)  
policy causing long document shipping time.        

Accounts Receivable Aging of the Group
As at 31 December 2018 - 2020

(Unit : Million Baht)
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3.5 Factors that May Impact Business Operations and 
the Financial Status of the Company Future
In 2020, Thailand’s economy had to face the consequences 
following the COVID-19 pandemic. This caused several 
economic activities to come to a halt, while many 
companies had to shut down or become more 
conservative in their spending. Overall, the Bank of 
Thailand has projected that the local economy would 
shrink by at least 5% and will likely need at least two 
years before returning to pre-pandemic growth rates.

Business Online Public Company Limited (the Company) 
was no exception to these repercussions. In the  
short-term, the Company faced a few delays in agreement 
renewals as some customers have prolonged their 
purchasing decisions. Additionally, certain customers 
have had to adapt their procurement process to 
accommodate Work from Home (WFH) policies, further 
elongating said delays. 

In spite of these challenges, from a broad perspective 
the Company believes the market conditions still remain 
favourable. In the short term, the effects from pandemic 
on the Company’s business have been relatively mild. 
However, in the mid to long-term, the Company sees 
this crisis as an opportunity for growth, as more and more 
companies begin to value business information to 
support their decisions, as well as find new prospects 
and manage risk exposure. Businesses have become  
more flexible and new generations of management are 
beginning to place greater value on new technology  
and data analytics. As such, the Company has planned 
to upgrade Corpus, one of its key services, into  
Corpus X: a refined platform with enhanced features that 
provide more comprehensive analytical capabilities and 
insightful business perspectives. Not only is Corpus X 
designed to expand user capacities in finding new 
prospects, but it has also been optimised to analyse 
customer portfolios, monitor and compare encroaching 
compet i to r s  and  manage  r i s k .  W i th  these  
new enhancements, the Company expects the number 
users on this platform to continue to grow. 
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THE BOARD OF DIRECTORS’
DUTIES ON FINANCIAL DISCLOSURE 2020

The Board of Directors of Business Online Public Company Limited understands the responsibility of ensuring  
integrity, sufficient, relevant and transparent disclosure of the company’s fiscal year 2020 financial statements.  
Such disclosure abides by the generally accepted accounting principles, ensuring the integrity of the company’s 
operations/appropriate accounting policies have been put in place and adhered to on a consistent basis while  
due consideration has been placed on the process of preparing the company and the company’s consolidated 
fiscal year 2020 financial statements including other information that has been included in this year’s annual  
report.

To enhance stakeholder trust, the Board appointed an Audit Committee comprising of Independent Directors 
with qualifications as stipulated by the guidelines of Stock Exchange of Thailand. Ensuring that the company  
provides sufficient, transparent, correct and appropriate financial disclosure along with information regarding  
related party transactions is a key function of the committee. Ensuring appropriate, sufficient and effective  
risk management guidelines, appropriate internal control procedures along with robust internal audit processes  
are also the functions of the committee. Legal compliance is at the forefront of the Board’s concerns therefore the 
committee is also charged with ensuring that the company’s operations adheres to all relevant external and  
internal legal, guidelines and policies. 

The Board of Directors believes that the company’s separate financial statement and consolidated financial  
statements for the company and subsidiary for fiscal year 2020 ending 31 December 2020. Which has been  
reviewed by the Audit Committee, management and the company’s financial auditor, EY Office Limited, to be 
correct, complete, appropriate, in compliance with generally accepted accounting practices and employs  
appropriate accounting policies on a consistent basis. The financial disclosure is deemed to be transparent,  
provides an appropriate level of disclosure and is in compliance with all the relevant legal, guidelines and policies. 

 Mr. Banyong Limprayoonwong Mr. Jack Min Intanate 
 Chairman of the Board  Executive Chairman 



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 245 

AUDIT COMMITTEE 
REPORT

Dear Shareholders

The Audit Committee of Business Online Public Company Limited comprises of 4 independent directors as follows:
 1. Mr. Anant  Tangtatswas* Independent Director, Vice Chairman and Chairman of Audit Committee
 2. Ms. Manida  Zinmerman Independent Director and Audit Committee Member
3. Ms. Suteera  Sripaibulya  Independent Director and Audit Committee Member
4.  Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote  Independent Director and Audit Committee Member
 * Director with experience in accounting, finance, and auditing

 Each of the directors meets the qualification mandated therein the Audit Committee Charter in accordance with 
the Good Governance Guideline from the SEC.

In 2020, the Audit Committee had quarterly meetings with Internal Auditors and Auditors, together with the 
management and the accounting team in attendance as appropriate, to audit the financial statements and exchange 
recommendations to ensure the financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted 
Accounting Standard with sufficient information disclosure. The Audit Committee found no practices conducted in 
conflict with the regulations and law related to the company. In 2020, there were 4 Audit Committee meetings. The 
Audit Committee informed the Board of Directors of the result of the work conducted by the Audit Committee 
during the respective Board of Director meeting. The key areas are as follows:

 1. Financial statements audit
 The Audit Committee audited the quarterly, annual, and consolidated financial statements with the auditors, 

management, and Internal Audit to present to the Board of Directors. The Audit Committee also meet with the 
auditors without the management team in attendance at least once a year. 

 2. Potential conflict of interest
 The Audit Committee reviewed the list of potential conflict of interests between the company and its subsidiaries 

based on the arm’s length transaction principle ensuring the benefits of stakeholders, the sufficiency of the 
disclosure in accordance with the SEC’s rules and regulations.

 3. Internal control and risk management  
 The Committee reviewed the effectiveness of the Company’s internal control system as per guidelines from 

the Office of the Securities and Exchange Commission. The Committee also reviewed the audit result regarding 
the Company’s internal control system, including the security of the information systems, conducted by the 
internal audit team and the external auditor. In addition, the Committee followed up on the remedial actions 
taken by the management to improve key business processes and make the internal controls and risk 
management more effective. Follow up of the necessary actions taken to mitigate significant risks. The company 
has disclosed key risk in risk factors section of the annual report for 2020.
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 4.  Law and regulations
 The Audit Committee reviewed the business conducted in compliance with the law and regulations.

 5. Good Governance
 The Audit Committee audited the company to ensure good governance for transparency and confidence of  

shareholders.

 6. Internal Audit
 The Audit Committee reviewed the objective and scope of the work and approved the Internal Audit plan 

for 2020, reviewed the Internal Audit Department’s Independence, direction, strategy and resource sufficiency.  
The Audit Committee also provided recommendations and acknowledged the result of the audit and  
recommendations for 2020 from both the auditors and Internal Audit. The Audit Committee presented  
Audit Committee report to the Board of Directors after each meeting and provided recommendations to  
the management team, which the management have implemented as appropriate according to the guideline 
provided by the Audit Committee and SEC.

7. Anti - Corruption
 The Committee emphasized the Board’s commitment and communicated this to the Company’s management  

and employees.

 8. Appointment of the company’s auditor and remuneration  
 The consideration and appointment of the auditor and the remuneration was conducted based on the  

qualification and expertise of the auditors in accordance to the amount of work required for the fiscal  
year 2020. The Audit Committee proposed to the Board of Directors to appoint EY Company Limited  
Limited’s auditors, whose names are under SEC approved list, to be the company’s auditor as follows:

Ms. Siriwan Nitdamrong C.P.A. Registration No. 5906 and/or 
Ms. Kamontip Lertwitworatep  C.P.A. Registration No. 4377 and/or
Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti C.P.A. Registration No. 4799

The Audit Committee believed that, in 2020, the company reported financial statements and operations  
with sufficient internal control and business conducted in compliance with the law and regulations mandated  
by the SEC. The internal control and risk management are appropriate and effective. The company  
provided appropriate and sufficient disclosure of the interconnectivity and conducted of business within  
reliable means and good governance.

 

 

    Mr. Anant Tangtatswas
    Chairman of the Audit Committee
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THE NOMINATION AND REMUNERATION 
COMMITTEE REPORT

Dear Shareholders

The Nomination and Remuneration Committee was established according to the resolution of the company’s  
Board of Directors meeting on 13 November 2014 comprising all the independent directors. They are:

1. Mr. Anant Tangtatswas Independent Director, Vice Chairman  
   and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2. Ms. Manida Zinmerman Independent Director and Nomination and Remuneration Committee
3. Ms. Suteera Sripaibulya Independent Director and Nomination and Remuneration Committee
4. Ass.Prof. Karndee Leopairote Independent Director and Nomination and Remuneration Committee

In 2020 the Committee called two meeting. The meeting was well participated with due care by all the members 
of the Committee. The Committee’s members proactively participated, contributed and gave recommendation 
beneficial for improvement of the domination and remuneration of directors of the company.

The committee called the meeting to consider the proposed agenda with due care, transparency and independence 
for the best interest of the company and it’s shareholders, within the given powers and responsibility prescribed 
therein the committee’s charter, which is in accordance with SET’s regulations and guidelines according to  
good governance. The major topics considered are:

1. Domination of director(s)
Scrutinization and selection of the qualification of person according to the legal requirements, regulations and 
possessing no prohibited characteristics in accordance with the company’s by law. The domination of director 
procedure is conducted with accountability, justification, due care, transparency, and agreeing with the company’s 
structure. The company had given a time period for shareholders to propose a person for domination, but  
there were no shareholders rendered the proposal letter for domination. The committee, therefore, reviewed  
and considered, and recommended the director whose term would come to expiration in 2020 to be re-appointed 
as director for another term. The Shareholders’ 2020 Annual General Meeting approved as recommended.

2. Remuneration
The company’s directors remuneration is based on duties, responsibilities, and performances, type and size of the 
company. Other factors taken into consideration are risks threatening the company’s business and the general 
economic situation. The remuneration must be at an appropriate level and attractive enough to attract and retain 
the qualified directors. The remuneration is proposed to the company’s board of directors for endorsement and 
further proposed to the shareholders’ 2020 annual general meeting for approval. The approved remuneration  
table of members of both the company’s directors and sub-committee is published in the company’s annual report.

As at December 31, 2020 there are 11 directors in the company’s Board of Directors, of which, 4 of the 11 directors 
are executives, 7 are non-executives, 5 are independent directors (more than 1/3 of the board members).  In 2020 
the directors received remuneration according to the directors remuneration table.  It is of the opinion of the 
committee that the number of the directors of the company and the corresponding remuneration are reasonable 
and commensurate with their respective responsibilities, and in line with the guidelines endorsed by the  
committee.

    Mr. Anant Tangtatswas
    Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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CORPORATE GOVERNANCE 
COMMITTEE’ REPORT

Dear Shareholders,

Please kindly be informed that Business Online Public Company Limited’s (hereinafter known as the company)  
Board of Directors has agreed upon the appointment of our Corporate Governance Committee as of February  
14, 2018. This Committee will have the responsibility of advising for best practices of corporate governance in 
accordance with the corporate governance code of The Securities and Exchange Commission to the company’s 
Board of Directors. Furthermore, the Committee will also be monitoring the performance of the Board and of the 
company’s management divisions to ensure they coincide with the aforementioned corporate governance  
policy. The Corporate Governance Committee comprises of three of the following individuals:

1.  Mr. Anant Tangtatswas  Vice Chairman and Chairman of the Corporate Governance Committee
2.  Ms. Chamaiporn Apikulvanich  Member of the Corporate Governance Committee
3.  Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Member of the Corporate Governance Committee

The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 2020 and has accomplished 
the duties which have been assigned by the company’s Board of Directors. Responsibilities of the Committee  
include supervising the company’s operations to follow the established corporate governance code, ensuring the 
company’s management is executed with transparency, disclosure, accountability and fairness to all potential 
stakeholders and that it will lead to the company’s sustainable growth. The key points of the Committee’s  
discussion are as follows:

1. Executing a review and development of the company’s corporate governance policies, the principles of how 
business is conducted and the ethics of the company’s committees, management and staff, in order to coincide 
with the corporate governance code of The Stock Exchange of Thailand, The Securities and Exchange 
Commission, Thai Institute of Directors, and the rules of the ASEAN CG Scorecard. Further policies and  
best practices regarding corporate governance will also be implemented, as approved by the company’s Board 
of Directors.

2. Revising the company’s corporate governance policies and the agreement to apply the corporate governance 
code of 2017 (hereinafter known as CG Code) to be adjusted for the company’s business context and  
be reveal in the company’s 2020 Annual Report and Form 56-1.

3. Directing and encouraging the company to follow the corporate governance code, in order to instill confidence 
that the company’s management is executed with transparency, disclosure, accountability and fairness to  
all potential stakeholders.

4. Ensuring there is an assessment and revision of the company’s Board of Directors and sub-Committees’ charter 
to align with the appropriate, and current circumstances.

5. Regularly reporting the Committee’s findings to the company’s Board of Directors.

    Mr. Anant Tangtatswas
    Chairman of the Corporate Governance Committee
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To the Shareholders of Business Online Public Company Limited 

INDEPENDENT 
AUDITOR REPORT 

 
 

Independent Auditor's Report 
To the Shareholders of Business Online Public Company Limited  

Opinion 

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Business Online Public 

Company Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of 

financial position as at 31 December 2020, and the related consolidated statements of 

comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, 

and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting 

policies, and have also audited the separate financial statements of Business Online Public 

Company Limited for the same period. 

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 

the financial position of Business Online Public Company Limited and its subsidiaries and of 

Business Online Public Company Limited as at 31 December 2020, their financial performance 

and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Basis for Opinion 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under 

those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 

Financial Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with 

the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting 

Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other 

ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. 

Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance 

in my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the 

context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, 

and I do not provide a separate opinion on these matters.  
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I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 

Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my 

audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks 

of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, 

including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit 

opinion on the accompanying financial statements as a whole. 

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below. 

Revenue recognition 

As discussed in Note 5.1 of the financial statements regarding the accounting policies on revenue 

recognition from rendering of services, the Group’s revenue represented significant amount in the 

financial statements.  In addition, the Group has numerous types of revenue and enters into 

service agreements with a large number of customers that contain a variety of conditions, the 

conditions for recognition of the Group’s service revenue are diverse.  I therefore gave significant 

attention to the revenue recognition of the Group. 

I have examined the revenue recognition of the Group by assessing and testing the Group’s IT 

system and its internal controls with respect to the revenue cycle by making enquiry of 

responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative 

samples to test the operation of the designed controls. I have applied a sampling method to 

select service agreements to assess whether revenue recognition was consistent with the 

conditions of the relevant agreement, and whether it was in compliance with the Group’s policy. 

In addition, on a sampling basis, I have examined supporting documents for actual service 

transactions occurring during the year and near the end of the accounting period. I have also 

reviewed credit notes that the Group issued after the period-end and performed analytical 

procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in revenue transactions 

throughout the period. 
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Valuation of equity investments 

As discussed in Note 5.14 of the financial statements regarding the accounting policies on the 
classification and measurement of investments in equity instruments. As at 31 December 2020, 
the Company has numerous investments in equity instruments of non-listed companies as 
disclosed in Note 13 whose values are significant to the financial statements (representing 34% 
and 35% of total assets in the consolidated and separate financial statements, respectively). 
Those investments are measured at fair value which required significant judgement of 
management in selecting the method, consideration of assumption and information used in fair 
value measurement of the investments in equity instruments. 

I assessed the methods used in fair value measurement e.g. discounting expected future cash 
flow and other suitable methods. In addition, I assessed the information used in calculation of fair 
value of investments e.g. estimation of the cash inflows and the financial models selected by 
management by gaining an understanding of the management’s decision-making process as to 
whether the decisions are consistent with the historical data and budget plans from investee 
companies. I also tested the appropriateness of significant assumptions applied by management 
in preparing estimates of the cash flows expected to be realised from those investee companies 
in the future e.g. discount rate and long-term revenue growth rates and a review of the accuracy 
of past cash flow projections in comparison to actual operating results in order to assess the 
reliability of the cash flow projections. I also tested the calculation of the realisable values of 
investments using the selected financial model. 

Other Information 

Management is responsible for the other information. The other information comprise the 
information included in annual report of the Group, but does not include the financial statements 
and my auditor’s report thereon. 

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express 
any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other 
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be 
materially misstated. If, based on the work I have performed, I conclude that there is a material 
misstatement of this other information, I am required to report that fact. I have nothing to report in 
this regard. 
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial 
Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s 

ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern 

and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate 

the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting 

process.  

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 

whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 

auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but 

is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will 

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error 

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 

statements.  

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional 

judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether 

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The 

risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one 

resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 

misrepresentations, or the override of internal control.  
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• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 

an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 

related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to 

continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to 

draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or,    

if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the 

audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 

the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions 

and events in a manner that achieves fair presentation. 

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities 

or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial 

statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group 

audit. I remain solely responsible for my audit opinion. 

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 

scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies 

in internal control that I identify during my audit. 

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant 

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships 

and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where 

applicable, related safeguards. 
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters 

that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are 

therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or 

regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, 

I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse 

consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 

of such communication. 

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report. 

 

 

 

 

Siriwan Nitdamrong 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 5906 

 

EY Office Limited 

Bangkok: 11 February 2021 
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2020Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position

As at 31 December 2020

(Unit: Baht)

Note  2020 2019  2020 2019

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 8 168,969,719      238,018,691      130,009,092      203,487,086      

Short-term investments 9 -                         19,962,111        -                         19,962,111        

Trade and other receivables 10 130,471,283      115,874,130      128,947,565      107,581,406      

Other current financial assets 11 150,039,816      -                         150,039,816      -                         

Other current assets 43,843,698        46,207,403        33,865,330        38,819,971        

Total current assets 493,324,516      420,062,335      442,861,803      369,850,574      

Restricted bank deposits 12 14,200,000        14,200,000        14,200,000        14,200,000        

Other non-current financial assets 13 335,185,153      -                         335,185,153      -                         

Investment in subsidiaries 14 -                         -                         31,999,860        31,999,860        

Investment in associated company 15 30,560,086        31,214,827        30,000,000        30,000,000        

Investment in joint venture 16 12,217,250 14,722,477 15,499,550        15,499,550        

Other long-term investments -                         93,655,488        -                         93,655,488        

Building improvement and equipment 17 44,546,209        51,558,957        40,305,759        46,482,778        

Right-of-use assets 22.1 28,267,035        -                         22,088,152        -                         

Intangible assets 18 38,904,026        46,462,106        30,318,901        34,215,152        

Deferred tax assets 28 835,305             9,889,798          -                         9,259,885          

Other non-current assets 2,037,581          2,471,484          1,535,078          1,828,706          

506,752,645      264,175,137      521,132,453      277,141,419      

Total assets 1,000,077,161   684,237,472      963,994,256      646,991,993      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Non-current assets

Total non-current assets

Separate financial statementsConsolidated financial statements

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position

As at 31 December 2020

(Unit: Baht)

Note  2020 2019  2020 2019

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 8 168,969,719      238,018,691      130,009,092      203,487,086      

Short-term investments 9 -                         19,962,111        -                         19,962,111        

Trade and other receivables 10 130,471,283      115,874,130      128,947,565      107,581,406      

Other current financial assets 11 150,039,816      -                         150,039,816      -                         

Other current assets 43,843,698        46,207,403        33,865,330        38,819,971        

Total current assets 493,324,516      420,062,335      442,861,803      369,850,574      

Restricted bank deposits 12 14,200,000        14,200,000        14,200,000        14,200,000        

Other non-current financial assets 13 335,185,153      -                         335,185,153      -                         

Investment in subsidiaries 14 -                         -                         31,999,860        31,999,860        

Investment in associated company 15 30,560,086        31,214,827        30,000,000        30,000,000        

Investment in joint venture 16 12,217,250 14,722,477 15,499,550        15,499,550        

Other long-term investments -                         93,655,488        -                         93,655,488        

Building improvement and equipment 17 44,546,209        51,558,957        40,305,759        46,482,778        

Right-of-use assets 22.1 28,267,035        -                         22,088,152        -                         

Intangible assets 18 38,904,026        46,462,106        30,318,901        34,215,152        

Deferred tax assets 28 835,305             9,889,798          -                         9,259,885          

Other non-current assets 2,037,581          2,471,484          1,535,078          1,828,706          

506,752,645      264,175,137      521,132,453      277,141,419      

Total assets 1,000,077,161   684,237,472      963,994,256      646,991,993      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Non-current assets

Total non-current assets

Separate financial statementsConsolidated financial statements

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position

As at 31 December 2020

(Unit: Baht)

Note  2020 2019  2020 2019

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 8 168,969,719      238,018,691      130,009,092      203,487,086      

Short-term investments 9 -                         19,962,111        -                         19,962,111        

Trade and other receivables 10 130,471,283      115,874,130      128,947,565      107,581,406      

Other current financial assets 11 150,039,816      -                         150,039,816      -                         

Other current assets 43,843,698        46,207,403        33,865,330        38,819,971        

Total current assets 493,324,516      420,062,335      442,861,803      369,850,574      

Restricted bank deposits 12 14,200,000        14,200,000        14,200,000        14,200,000        

Other non-current financial assets 13 335,185,153      -                         335,185,153      -                         

Investment in subsidiaries 14 -                         -                         31,999,860        31,999,860        

Investment in associated company 15 30,560,086        31,214,827        30,000,000        30,000,000        

Investment in joint venture 16 12,217,250 14,722,477 15,499,550        15,499,550        

Other long-term investments -                         93,655,488        -                         93,655,488        

Building improvement and equipment 17 44,546,209        51,558,957        40,305,759        46,482,778        

Right-of-use assets 22.1 28,267,035        -                         22,088,152        -                         

Intangible assets 18 38,904,026        46,462,106        30,318,901        34,215,152        

Deferred tax assets 28 835,305             9,889,798          -                         9,259,885          

Other non-current assets 2,037,581          2,471,484          1,535,078          1,828,706          

506,752,645      264,175,137      521,132,453      277,141,419      

Total assets 1,000,077,161   684,237,472      963,994,256      646,991,993      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Non-current assets

Total non-current assets

Separate financial statementsConsolidated financial statements



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 257 ANNUAL REPORT 2020

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED256 

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
As at 31 December 2020Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2020

(Unit: Baht)

Note  2020 2019  2020 2019

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Short-term loan from financial institution 19 17,000,000 -                         17,000,000 -                         

Trade and other payables 20 161,579,523      143,627,602      147,336,635      127,800,744      

Current portion of lease liabilities 22.2 2,849,991          -                         2,191,326          -                         

Income tax payable 9,571,114 329,828 9,571,114          -                         

Short-term provisions 21 -                         1,200,000          -                         1,200,000          

Information utilisation fee payable 16,991,176        16,717,585        16,991,176        16,717,585        

Other current liabilities 4,723,425          3,284,745          4,678,829          2,808,009          

Total current liabilities 212,715,229      165,159,760      197,769,080      148,526,338      

Non-current liabilities

Lease liabilities, net of current portion 22.2 21,989,660        -                         16,906,482        -                         

Provision for long-term employee benefits 23 20,220,616        18,136,292        19,788,989        17,786,728        

Provision for decommissioning costs 24 3,262,707          -                         2,480,771          -                         

Deferred tax liability 28 31,389,190        -                         31,389,190        -                         

Total non-current liabilities 76,862,173        18,136,292        70,565,432        17,786,728        

Total liabilities 289,577,402      183,296,052      268,334,512      166,313,066      

Shareholders’ equity

Share capital

   Registered

      820,505,500 ordinary shares of Baht 0.10 each 82,050,550        82,050,550        82,050,550        82,050,550        

   Issued and fully paid up

      820,505,500 ordinary shares of Baht 0.10 each 82,050,550        82,050,550        82,050,550        82,050,550        

Share premium 139,271,186 139,271,186      139,271,186      139,271,186      

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 25 8,260,000          8,260,000          8,260,000          8,260,000          

   Unappropriated 310,891,249      271,880,036      295,613,705      251,097,191      

Equity attributable to owners of the Company 170,026,774      (520,352)            170,464,303      -                         

Total shareholders' equity 710,499,759      500,941,420      695,659,744      480,678,927      

Total liabilities and shareholders' equity 1,000,077,161   684,237,472      963,994,256      646,991,993      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors
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Statements of financial position (continued)
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(Unit: Baht)
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2020

(Unit: Baht)

Note  2020 2019  2020 2019

Liabilities and shareholders' equity
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Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2020

(Unit: Baht)

Note  2020 2019  2020 2019
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2020

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2020 2019 2020 2019

Profit or loss:

Revenues

Service income 26 595,579,255      507,984,999      535,214,624      439,374,717      

Dividend income 26,337,500        23,275,000        27,337,500        24,275,000        

Other income 2,756,172          4,004,170          2,625,706          4,001,673          

Total revenues 624,672,927      535,264,169      565,177,830      467,651,390      

Expenses 27

Costs of services 253,314,008      212,944,280      212,291,748      177,339,378      

Administrative expenses 164,127,607      173,431,365      142,933,476      145,503,262      

Total expenses 417,441,615      386,375,645      355,225,224      322,842,640      

Operating profit 207,231,312      148,888,524      209,952,606      144,808,750      

Share of profit from investment in associate 15 345,260             371,518             -                         -                         

Share of loss from investment in joint venture 16 (2,588,050)         (256,721)            -                         -                         

Finance income 1,532,022          2,856,197          1,503,950          2,808,312          

Finance cost (1,922,329)         -                         (1,496,301)         -                         

Profit before income tax expenses 204,598,215      151,859,518      209,960,255      147,617,062      

Income tax expenses 28 (26,101,275)       (7,947,887)         (25,958,014)       (6,983,578)         

Profit for the year 178,496,940      143,911,631      184,002,241      140,633,484      

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

    to profit or loss in subsequent periods

Share of other comprehensive income of joint venture -

   exchange differences on translation of 

      financial statements in foreign currency 16 82,823               (520,352)            -                         -                         

Other comprehensive income to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods 82,823               (520,352)            -                         -                         

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Gain on changes in value of equity investments

   designated at fair value through other

   comprehensive income - net of income tax 13 8,995,592          -                         8,995,592          -                         

Other comprehensive income not to be reclassified

     to profit or loss in subsequent periods - net 

     of income tax 8,995,592          -                         8,995,592          -                         

Other comprehensive income for the year 9,078,415          (520,352)            8,995,592          -                         

Total comprehensive income for the year 187,575,355      143,391,279      192,997,833      140,633,484      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2020
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      financial statements in foreign currency 16 82,823               (520,352)            -                         -                         

Other comprehensive income to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods 82,823               (520,352)            -                         -                         

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Gain on changes in value of equity investments

   designated at fair value through other

   comprehensive income - net of income tax 13 8,995,592          -                         8,995,592          -                         

Other comprehensive income not to be reclassified

     to profit or loss in subsequent periods - net 

     of income tax 8,995,592          -                         8,995,592          -                         

Other comprehensive income for the year 9,078,415          (520,352)            8,995,592          -                         
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2020 2019 2020 2019

Basic earnings per share (Baht) 29

   Profit attributable to equity holders 

      of the Company 0.22                   0.18                   0.22                   0.17                   

   Weighted average number of 

      ordinary shares (shares) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
For the year ended 31 December 2020

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2020 2019 2020 2019
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2020 2019 2020 2019

Basic earnings per share (Baht) 29
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      of the Company 0.22                   0.18                   0.22                   0.17                   

   Weighted average number of 

      ordinary shares (shares) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
CASH FLOW STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2020 2019 2020 2019

Cash flows from operating activities 

Profit before tax 204,598,215      151,859,518      209,960,255      147,617,062      

Adjustments to reconcile profit before tax to 

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Reversal of allowance for doubtful accounts -                         (7,257,321)         -                         (10,154,517)       

   Allowance for impairment loss of financial assets 6,707,473          -                         6,707,473          -                         

   Depreciation and amortisation 33,316,135        27,054,458        25,882,604        21,792,364        

   Reversal of allowance for impairment of asset (reversal) -                         (1,861,493)         -                         (1,849,601)         

   Share of profit from investment in associated company (345,260)            (371,518)            -                         -                         

   Share of loss from investment in joint venture 2,588,050          256,721             -                         -                         

   Provision for employee benefits 2,084,324          5,331,507          2,002,261          5,199,136          

   Unrealised loss (gain) on exchange (1,698)                142,687             (1,921)                111,216             

   Provisions (reversal) (1,200,000)         (25,000,000)       (1,200,000)         (25,000,000)       

   Loss on diminution in value of withholding tax refundable -                         (5,409,123)         -                         (5,409,123)         

   Loss (gain) on sales of equipment (12,733)              1,948,850          (12,733)              1,938,225          

   Dividend income (26,337,500)       (23,275,000)       (27,337,500)       (24,275,000)       

   Finance cost 1,922,329          -                         1,496,301          -                         

   Finance income (1,532,022)         (2,856,197)         (1,503,950)         (2,808,312)         

Profit from operating activities before changes 

   in operating assets and liabilities 221,787,313      120,563,089      215,992,790      107,161,450      

Decrease (increase) in operating assets:

   Trade and other receivables (21,190,856)       115,296,530      (27,959,640)       115,255,432      

   Other current assets 2,363,706          (14,866,852)       4,954,641          (13,252,794)       

   Other non-current assets (1,200,947)         (791,721)            (1,341,222)         (294,515)            

Increase (decrease) in operating liabilities:

   Trade and other payables 15,902,995        20,657,233        17,471,916        19,311,084        

   Information utilisation fee payable 273,591             809,626             273,591             809,626             

   Other current liabilities 1,368,659          (2,121,757)         1,800,799          (2,271,944)         

Cash flows from operating activities 219,304,461      239,546,148      211,192,875      226,718,339      

   Cash paid for corporate income tax (19,032,383)       (13,797,834)       (18,353,902)       (11,160,056)       

Net cash from operating activities 200,272,078      225,748,314      192,838,973      215,558,283      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash flow statements
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ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 263 ANNUAL REPORT 2020

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED262 

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
CASH FLOW STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended 31 December 2020Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements (continued)

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2020 2019 2020 2019

Cash flows from investing activities 

Decrease in restricted banks deposits -                         100                    -                         100                    

Increase in short-term investments -                         (5,107,233)         -                         (5,107,233)         

Increase in other current financial assets (130,077,705)     -                         (130,077,705)     -                         

Cash paid for investment in subsidiary -                         -                         -                         (1,000,000)         

Cash paid for investment in joint venture -                         (15,499,550)       -                         (15,499,550)       

Cash paid for other long-term investment -                         (1,100,000)         -                         (1,100,000)         

Cash paid for other non-current financial assets (28,449,285)       -                         (28,449,285)       -                         

Cash paid for purchase of building improvement and equipment (7,177,243)         (43,352,777)       (6,782,142)         (37,980,582)       

Cash received from sales of equipment 14,019               388,935             14,019               387,774             

Cash paid for purchase of computer software (5,807,426)         (26,690,721)       (4,123,817)         (22,044,753)       

Dividend received 27,337,500        24,275,000        27,337,500        24,275,000        

Interest paid (37,750)              -                         (37,750)              -                         

Interest received 1,418,030          2,863,321          1,389,958          2,815,436          

Net cash used in investing activities (142,779,860)     (64,222,925)       (140,729,222)     (55,253,808)       

Cash flows from financing activities 

Increase in short-term loan from financial institution 17,000,000        -                         17,000,000        -                         

Payment of principal portion of lease liability (4,125,484)         -                         (3,172,039)         -                         

Dividend paid (139,415,706)     (147,646,632)     (139,415,706)     (147,646,632)     

Net cash used in financing activities (126,541,190)     (147,646,632)     (125,587,745)     (147,646,632)     

Net increase in cash and cash equivalents (69,048,972)       13,878,757        (73,477,994)       12,657,843        

Cash and cash equivalents at beginning of year 238,018,691      224,139,934      203,487,086      190,829,243      

Cash and cash equivalents at end of year 168,969,719      238,018,691      130,009,092      203,487,086      

Supplemental cash flow information:

Non-cash related transactions 

   Payables for purchase of assets 1,927,080          836,466             1,927,080          821,416             

   Payables for purchase of intagible assets 966,620             55,148               966,620             55,148               

   Increase in dividend payable 70,021               44,232               70,021               44,232               

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash flow statements (continued)
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2020 2019 2020 2019

Cash flows from investing activities 

Decrease in restricted banks deposits -                         100                    -                         100                    

Increase in short-term investments -                         (5,107,233)         -                         (5,107,233)         

Increase in other current financial assets (130,077,705)     -                         (130,077,705)     -                         

Cash paid for investment in subsidiary -                         -                         -                         (1,000,000)         

Cash paid for investment in joint venture -                         (15,499,550)       -                         (15,499,550)       

Cash paid for other long-term investment -                         (1,100,000)         -                         (1,100,000)         

Cash paid for other non-current financial assets (28,449,285)       -                         (28,449,285)       -                         

Cash paid for purchase of building improvement and equipment (7,177,243)         (43,352,777)       (6,782,142)         (37,980,582)       

Cash received from sales of equipment 14,019               388,935             14,019               387,774             

Cash paid for purchase of computer software (5,807,426)         (26,690,721)       (4,123,817)         (22,044,753)       

Dividend received 27,337,500        24,275,000        27,337,500        24,275,000        

Interest paid (37,750)              -                         (37,750)              -                         

Interest received 1,418,030          2,863,321          1,389,958          2,815,436          

Net cash used in investing activities (142,779,860)     (64,222,925)       (140,729,222)     (55,253,808)       

Cash flows from financing activities 

Increase in short-term loan from financial institution 17,000,000        -                         17,000,000        -                         

Payment of principal portion of lease liability (4,125,484)         -                         (3,172,039)         -                         

Dividend paid (139,415,706)     (147,646,632)     (139,415,706)     (147,646,632)     

Net cash used in financing activities (126,541,190)     (147,646,632)     (125,587,745)     (147,646,632)     

Net increase in cash and cash equivalents (69,048,972)       13,878,757        (73,477,994)       12,657,843        

Cash and cash equivalents at beginning of year 238,018,691      224,139,934      203,487,086      190,829,243      

Cash and cash equivalents at end of year 168,969,719      238,018,691      130,009,092      203,487,086      

Supplemental cash flow information:

Non-cash related transactions 

   Payables for purchase of assets 1,927,080          836,466             1,927,080          821,416             

   Payables for purchase of intagible assets 966,620             55,148               966,620             55,148               

   Increase in dividend payable 70,021               44,232               70,021               44,232               

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements (continued)

For the year ended 31 December 2020

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2020 2019 2020 2019

Cash flows from investing activities 

Decrease in restricted banks deposits -                         100                    -                         100                    

Increase in short-term investments -                         (5,107,233)         -                         (5,107,233)         

Increase in other current financial assets (130,077,705)     -                         (130,077,705)     -                         

Cash paid for investment in subsidiary -                         -                         -                         (1,000,000)         

Cash paid for investment in joint venture -                         (15,499,550)       -                         (15,499,550)       

Cash paid for other long-term investment -                         (1,100,000)         -                         (1,100,000)         

Cash paid for other non-current financial assets (28,449,285)       -                         (28,449,285)       -                         

Cash paid for purchase of building improvement and equipment (7,177,243)         (43,352,777)       (6,782,142)         (37,980,582)       

Cash received from sales of equipment 14,019               388,935             14,019               387,774             

Cash paid for purchase of computer software (5,807,426)         (26,690,721)       (4,123,817)         (22,044,753)       

Dividend received 27,337,500        24,275,000        27,337,500        24,275,000        

Interest paid (37,750)              -                         (37,750)              -                         

Interest received 1,418,030          2,863,321          1,389,958          2,815,436          

Net cash used in investing activities (142,779,860)     (64,222,925)       (140,729,222)     (55,253,808)       

Cash flows from financing activities 

Increase in short-term loan from financial institution 17,000,000        -                         17,000,000        -                         

Payment of principal portion of lease liability (4,125,484)         -                         (3,172,039)         -                         

Dividend paid (139,415,706)     (147,646,632)     (139,415,706)     (147,646,632)     

Net cash used in financing activities (126,541,190)     (147,646,632)     (125,587,745)     (147,646,632)     

Net increase in cash and cash equivalents (69,048,972)       13,878,757        (73,477,994)       12,657,843        

Cash and cash equivalents at beginning of year 238,018,691      224,139,934      203,487,086      190,829,243      

Cash and cash equivalents at end of year 168,969,719      238,018,691      130,009,092      203,487,086      

Supplemental cash flow information:

Non-cash related transactions 

   Payables for purchase of assets 1,927,080          836,466             1,927,080          821,416             

   Payables for purchase of intagible assets 966,620             55,148               966,620             55,148               

   Increase in dividend payable 70,021               44,232               70,021               44,232               

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries  
Notes to consolidated financial statements 
For the year ended 31 December 2020  

1. General information 

1.1 Corporate information 

 Business Online Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated 

and domiciled in Thailand. Its major shareholders are Advanced Research Group Co., Ltd., 

which is incorporate in Thailand, and CTOS Holdings Sdn Bhd, which is incorporated in 

Malaysia. Its principal activity is service provider and developer of local and global financial 

information system and as an online and offline business information service provider as 

well as consulting service and database management. The registered office of the Company 

is at 1023 MS Siam Tower, 28 Floor, Rama III Road, Kwang Chong Nonsi, Khet Yannawa, 

Bangkok. 

 Change in major shareholder of the Company 

 On 28 October 2020, Keppel Communications Pte. Ltd.,  (“Keppel”), which was a former 

major shareholder of the Company, completed the sale of the 197,044,000 shares that it 

held in the Company, representing 24.01 percent of the total issued shares of the 

Company, to CTOS Holdings Sdn Bhd total 164,101,100 shares, representing 20 percent of 

total issued shares of the Company and a director of the Company total 32,942,900 shares, 

representing 4.01 percent of total issued shares of the Company. The aggregate purchase 

price totals Baht 827.6 million. 

1.2 Coronavirus disease 2019 Pandemic 

 The Coronavirus disease 2019 pandemic is adversely impacting most businesses and 
industries. This situation may bring uncertainties and have an impact on the environment in 
which the group operates. The Group’s management has continuously monitored ongoing 
developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, 
provisions and contingent liabilities, and has used estimates and judgement in respect of 
various issues as the situation has evolved. 

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries 
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
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2. Basis of preparation 

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their 
presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the 
Department of Business Development, issued under the Accounting Act B.E. 2543. 

  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 
the Company. The financial statements in English language have been translated from the 
Thai language financial statements. 

  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies. 

2.2 Basis of consolidation 

a) The consolidated financial statements include the financial statements of Business 
Online Public Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary 
companies (“the subsidiaries”) (collectively as “the Group”): 

 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

   2020 2019 

   Percent Percent 

D&B (Thailand) Co., Ltd.  Business information service Thailand 99.99 99.99 

BOL Digital Co., Ltd. Social business service Thailand 99.99 99.99 

b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has 
rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it 
has the ability to direct the activities that affect the amount of its return. 

c) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains 
control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. 

d) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant 
accounting policies as the Company. 

e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary 
companies have been eliminated from the consolidated financial statements. 

f) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the 
subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the 
consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial 
position. 

2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries, joint ventures and 
associates under the cost method. 
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3.  New financial reporting standards  

a)   Financial reporting standards that became effective in the current year 

During the year, the Group has adopted the revised (revised 2019) and new financial 

reporting standards and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or 

after 1 January 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes  

directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 

users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not have 

any significant impact on the Group’s financial statements. However, the new standard 

involves changes to key principles, which are summarised below. 

Financial reporting standards related to financial instruments 

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and 

interpretations, as follows: 

 Financial Reporting Standards: 

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 

TFRS 9  Financial Instruments 

    Accounting Standard: 

TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

 Financial Reporting Standard Interpretations: 

TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 

of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into 

account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the 

Company’s business model), calculation of impairment using the expected credit loss 

method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and 

disclosure of financial instruments. 
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The impact of the adoption of these standards on the Group’s financial statements is as 
follows: 

- Classification and measurement of non-listed equity instruments - The Group has 

decided to measure these investments at fair value and classify them as financial 

assets at fair value through profit or loss or financial assets at fair value through other 

comprehensive income. 

- Recognition of expected credit losses - The Group recognises an allowance for 

expected credit losses on its debt instruments measured at amortised cost, and it is no 

longer necessary for a credit-impaired event to have occurred.  

The Group recognised the cumulative effect of the adoption of these financial reporting 

standards as an adjustment to the retained earnings and/or other components of 

shareholders’ equity as at 1 January 2020, and the comparative information was not 

restated. 

The cumulative effect of the change is described in Note 4. 

TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard 

sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 

leases, and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with a term of 

more than 12 months, unless the underlying asset  is low value. 

Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will 

continue to classify leases as either operating or finance leases. 

The Group recognised the cumulative effect of the adoption of this Financial reporting 

standard as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, and the 

comparative information was not restated. 

The cumulative effect of the change is described in Note 4. 
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Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives in 
Response to the Impact of the COVID-19 Pandemic 

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Guidance on Temporary 

Relief Measures for Accounting Alternatives in Response to the Impact of the COVID-19 

Pandemic. Its objectives are to alleviate some of the impact of applying certain financial 

reporting standards, and to provide clarification about accounting treatments during the 

period of uncertainty relating to this situation. 

On 22 April 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal 

Gazette and it is effective for the financial statements prepared for reporting periods ending 

between 1 January 2020 and 31 December 2020.  

During the period from the first quarter to the third quarter of 2020, the Group elected to 

apply the temporary relief measures on accounting alternatives relating to measurement of 

expected credit losses using a simplified approach and fair value measurement of non-

listed equity instruments. 

In the fourth quarter of 2020, the Group has assessed the financial impacts of the 

uncertainties of the COVID-19 Pandemic on the valuation of assets. As a result, in 

preparing the financial statements for the year ended 31 December 2020, the Group has 

decided to discontinue application of all temporary relief measures on accounting 

alternatives and recognised resulting losses, totaling Baht 61 million as loss on change in 

fair value of equity instruments designated at fair value through other comprehensive 

income in the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2020. 

These pertain to a decrease in the fair value of investment in an unquoted equity 

instrument. 

b)  Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on or 
after 1 January 2021 

The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting 

standards and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 

January 2021. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 

directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 

users of the standards. 

The management of the Group has evaluated that these standards do not have any 

significant impact on the Group’s financial statements in the year when they are adopted. 
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4. Cumulative effects of changes in accounting policies due to the adoption of new 
financial reporting standards 

 As described in Note 3 to the financial statements, during the current year, the Group has 
adopted financial reporting standards related to financial instruments and TFRS 16. The 
cumulative effect of initially applying these standards is recognised as an adjustment to 
retained earnings and/or other components of shareholders’ equity as at 1 January 2020. 
Therefore, the comparative information was not restated. 

The impacts of changes in accounting policies on the statements of financial position at the 

beginning of 2020 due to the adoption of these standards are presented as follows:   
 

(Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated financial statements 

  The impacts of  
 

31 December 
2019 

Financial 
reporting 

standards related 
to financial 
instruments TFRS 16 

1 January 
2020 

Statement of financial position     
Assets     
Current assets     
Short-term investments 19,962 (19,962) - - 
Other current financial assets - 19,962 - 19,962 
Non-current assets     
Other non-current financial assets - 295,491 - 295,491 
Other long-term investments 93,655 (93,655) - - 
Right-of-use assets - - 32,027 32,027 
Other non-current assets 2,472 - (1,635) 837 
Liabilities and shareholders’ equity     
Current liabilities     
Current portion of lease liabilities  - - 2,353 2,353 
Non-current liabilities     
Lease liabilities, net of current portion - - 24,972 24,972 
Provision for decommissioning costs - - 3,067 3,067 
Deferred tax liabilities  - 40,367 - 40,367 
Shareholders' equity     
Other components of shareholders’ 

equity (521) 161,469 - 160,948 
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(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

  The impacts of  
 

31 December 
2019 

Financial 
reporting 

standards related 
to financial 
instruments TFRS 16 

1 January 
2020 

Statement of financial position     
Assets     
Current assets     
Short-term investments 19,962 (19,962) - - 
Other current financial assets - 19,962 - 19,962 
Non-current assets     
Other non-current financial assets - 295,491 - 295,491 
Other long-term investments 93,655 (93,655) - - 
Right-of-use assets - - 24,976 24,976 
Other non-current assets 1,829 - (1,635) 194 
Liabilities and shareholders’ equity     
Current liabilities     
Current portion of lease liabilities  - - 1,811 1,811 
Non-current liabilities     
Lease liabilities, net of current portion - - 19,199 19,199 
Provision for decommissioning costs - - 2,331 2,331 
Deferred tax liabilities  - 40,367 - 40,367 
Shareholders' equity     
Other components of shareholders' 

equity - 161,469 - 161,469 

4.1  Financial instruments 

Details of the impact on other components of shareholders’ equity as at 1 January 2020 due 

to the adoption of financial reporting standards related to financial instruments are 

presented as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated/Separate 

financial statements 

Fair value measurement of investments in equity instruments 
of non-listed companies 

 
201,836 

Less: Deferred tax liabilities (40,367) 

Impacts on other components of equity due to the adoption of 
financial reporting standards related to financial instruments 161,469 
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The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance with 

TFRS 9 as at 1 January 2020, and with the carrying amounts under the former basis, are as 

follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

The former 
carrying 
amounts Classification and measurement in accordance with TFRS 9 

  

Fair value 
through profit 

or loss 

Fair value through 
other 

comprehensive 
income 

Amortised 
cost Total 

Financial assets as at          
1 January 2020      

Cash and cash equivalents 238,019 - - 238,019 238,019 

Trade and other receivables 115,874 - - 115,874 115,874 

Other current financial assets 19,962 - - 19,962 19,962 

Restricted bank deposits 14,200 - - 14,200 14,200 
Other non-current financial 

assets 93,655 - 295,491 - 295,491 

Total financial assets 481,710 - 295,491 388,055 683,546 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 

The former 
carrying 
amounts Classification and measurement in accordance with TFRS 9 

  

Fair value 
through profit 

or loss 

Fair value through 
other 

comprehensive 
income 

Amortised 
cost Total 

Financial assets as at         
1 January 2020      

Cash and cash equivalents 203,487 - - 203,487 203,487 

Trade and other receivables 107,581 - - 107,581 107,581 

Other current financial assets 19,962 - - 19,962 19,962 

Restricted bank deposits 14,200 - - 14,200 14,200 
Other non-current financial 

assets 93,655 - 295,491 - 295,491 

Total financial assets 438,885 - 295,491 345,230 640,721 

As at 1 January 2020, the Group has not designated any financial liabilities at fair value 

through profit or loss. 
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4.2  Leases 

On adoption of TFRS 16, the Group recognised lease liabilities in relation to leases that 

previously classified as operating leases measured at the present value of the remaining 

lease payments, discounted using the Group’s incremental borrowing rate as of 1 January 

2020. For leases that previously classified as finance leases, the Group recognised the 

carrying amount of the lease assets and lease liabilities before transition as right-of-use 

assets and lease liabilities, respectively at the date of initial application. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements 

Separate             

financial 

statements 

Operating lease commitments as at 31 December 2019 8,527 6,558 

Add:  Option to extend lease term 26,094 20,061 

Less:  Deferred interest expenses (7,296) (5,609) 

Increase in lease liabilities due to the adoption of TFRS 16 27,325 21,010 

Liabilities under finance lease agreements as at 

31 December 2019 - - 

Lease liabilities as at 1 January 2020 27,325 21,010 

Weighted average incremental borrowing rate  

 (percent per annum) 6.0 6.0 

Comprise of:   

Current lease liabilities 2,353 1,811 

Non-current lease liabilities 24,972 19,199 

 27,325 21,010 

The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption as at 1 January 2020 are 

summarised below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements 

Separate 

financial 

statements 

Buildings and building improvement 32,027 24,976 

Total right-of-use assets 32,027 24,976 
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5.  Significant accounting policies 

5.1 Revenue and expense recognition  

 Rendering of services 

 Revenue from maintenance service and revenue from provision of right to access to          
the Company’s software and online information is recognised on a straight-line basis over 
the period of the contract. 

 Service income under long-term contracts is recognised over time when service have been 
rendered taking into account the stage of completion, measuring based on information 
provided by the Group’s engineers or project managers. 

 The recognised revenue which is not yet due per the contracts has been presented under 
the caption of “Accrued income” under trade and other receivables in the statement of 
financial position, which is reclassified to trade receivables when the Group’s right to 
consideration is unconditional such as upon completion of services and acceptance by the 
customer. 

 The obligation to transfer services to a customer for which the Group has received 
consideration (or an amount of consideration is due) from the customer is presented as 
“Deferred income” under trade and other payables in the statement of financial position, 
which are recognised as revenue when the Company performs under the contract. 

 Other service revenue is recognised at point in time upon completion of the service. 

 Interest income  

 Interest income is calculated using the effective interest method and recognised on an 
accrual basis. The effective interest rate is applied to the gross carrying amount of a 
financial asset, unless the financial assets subsequently become credit-impaired when it is 
applied to the net carrying amount of the financial asset (net of the expected credit loss 
allowance).    

 Finance cost  

 Interest expense from financial liabilities at amortised cost is calculated using the effective 
interest method and recognised on an accrual basis.  

 Dividends 

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

5.2 Cash and cash equivalents 

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid 
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions. 
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5.3 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 

Investments in joint ventures and associates are accounted for in the consolidated financial 

statements using the equity method. 

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are accounted for in the separate 

financial statements using the cost method. 

5.4 Building improvement and equipment and depreciation 

 Building improvement and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and 

allowance for loss on impairment of assets (if any). Depreciation of building improvement 

and equipment is calculated by reference to their costs, on the straight-line basis over the 

following estimated useful lives:  

   Useful lives 

  Building improvement  5 - 10 years 

  Equipment and others  3 - 5 years 

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation is provided on building under improvement and assets under installation. 

An item of building improvement and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on 

disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 

5.5 Intangible assets 

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated 

impairment losses (if any).  

  Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible 

asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such 

intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation 

expense is charged to profit or loss. 

  A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

  Useful lives 

 Computer software 3 - 5 and 10 years 
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5.6 Related party transactions 

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 

Company. 

They also include associated companies and individuals or enterprises which directly or 

indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the 

Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the planning 

and direction of the Company’s operations. 

5.7 Leases  

At inception of contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A 

contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an 

identified asset for a period of time in exchange for consideration. 

The Group as a lessee 

Accounting policies adopted since 1 January 2020 

The Group applied a single recognition and measurement approach for all leases, except 

for short-term leases and leases of low-value assets. At the commencement date of the 

lease (i.e. the date the underlying asset is available for use), the Group recognises right-of-

use assets representing the right to use underlying assets and lease liabilities based on 

lease payments. 

Right-of-use assets 

Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation, any 

accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. 

The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities initially recognised, 

initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date 

of the lease less any lease incentives received. 

Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs, on the 

straight-line basis over the shorter of their estimated useful lives and the lease term. 

Building and building improvement  10  years 

If ownership of the leased asset is transferred to the Group at the end of the lease term or 

the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the 

estimated useful life of the asset. 
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Lease liabilities  

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments to be made over 

the lease term. The lease payments include fixed payments less any lease incentives 

receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts 

expected to be payable under residual value guarantees. Moreover, the lease payments 

include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the 

Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the 

Group exercising an option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an 

index or a rate are recognised as expenses in the period in which the event or condition that 

triggers the payment occurs. 

The Group discounted the present value of the lease payments by the interest rate implicit 

in the lease or the Group’s incremental borrowing rate. After the commencement date, the 

amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the 

lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if 

there is a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the 

assessment of an option to purchase the underlying asset. 

Short-term leases and leases of low-value assets 

A lease that has a lease term less than or equal to 12 months from commencement date or 

a lease of low-value assets is recognised as expenses on a straight-line basis over the 

lease term. 

Accounting policies adopted before 1 January 2020  

  Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are 

classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of 

the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding 

rental obligations, net of finance charges, are included in long-term payables, while the 

interest element is charged to profit or loss over the lease period. The assets acquired 

under finance leases is depreciated over the useful life of the assets.  

 Leases of equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of 

ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as 

an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term. 

 In cases where assets are sold and then leased back, whereby the transaction is a kind of 

finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the assets is 

recorded as deferred revenue and amortised over the lease term. 
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5.8 Foreign currencies 

 The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also 

and measured using the Company’s functional currency. 

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the 

date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 

are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period. 

 Gains and losses on exchange are included in determining income. 

5.9 Allowance for impairment of non-financial assets 

At the end of each reporting period, the Group performs impairment reviews in respect of 

the building improvement and equipment, right-of-use asset and other intangible assets 

whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An 

impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher 

of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying 

amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 

present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the 

time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs 

to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a 

valuation model that, based on information available, reflects the amount that the Company 

could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between 

knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. 

An impairment loss is recognised in profit or loss.  

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 

impairment losses may no longer exist or may have decreased, the Group estimates the 

asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there 

has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since 

the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset 

attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would 

have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. 

Such reversal is recognised in profit or loss. 
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5.10 Employee benefits 

 Short-term employee benefits  

  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred. 

Post-employment benefits  

Defined contribution plans 

The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. 

The fund is monthly contributed by employees and by the Company and the subsidiaries. The 

fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s and its subsidiaries’ 

contributions are recognised as expenses when incurred. 

Defined benefit plans  

The Group has obligations in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Group treats these severance payment 

obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 

independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.  

Actuarial gains and losses arising from defined benefit plans are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the date of the plan 

amendment or curtailment and the date that the Group recognises restructuring-related 

costs. 

5.11 Provision for decommissioning costs  

 The Group recognises a provision for decommissioning costs, where an obligation exists. 
The estimated amount of the eventual costs relating to the decommissioning is discounted 
to its present value. The decommissioning costs are included in right-of-use assets and 
depreciated on a straight-line basis over the expected period of the decommissioning. The 
Group recognised provision for decommissioning costs is based on decommissioning costs 
which involves various assumptions, such as decommissioning period, future inflation rate 
and discount rate.       

5.12 Provisions 

Provisions are recognised when the Group has a present obligation as a result of a past 

event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 

required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 

obligation.  
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5.13 Income tax 

  Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

Current tax 

  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

  Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 

rates enacted at the end of the reporting period.  

 The Group recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they 

recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses 

carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available 

against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be 

utilised. 

 At each reporting date, the Group reviews and reduces the carrying amount of deferred tax 

assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available 

to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

 The Group records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items 

that are recorded directly to shareholders’ equity.  

5.14 Financial instruments   

Accounting policies adopted since 1 January 2020 

The Group initially measures financial assets at its fair value plus, in the case of financial 

assets that are not measured at fair value through profit or loss, transaction costs. However, 

trade receivables, that do not contain a significant financing component are measured at 

the transaction price as disclosed in the accounting policy relating to revenue recognition.  

Classification and measurement of financial assets 

Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at 

amortised cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), or fair value 

through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition is 

driven by the Group’s business model for managing the financial assets and the contractual 

cash flows characteristics of the financial assets.  
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Financial assets at amortised cost  

The Group measures financial assets at amortised cost if the financial asset is held in order 

to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on 

specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the 

principal amount outstanding. 

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest 

rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit 

or loss when the asset is derecognised, modified or impaired. 

Financial assets at FVOCI (debt instruments) 

The Group measures financial assets at FVOCI if the financial asset is held to collect 

contractual cash flows and selling and the contractual terms of the financial asset give rise 

on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the 

principal amount outstanding. 

Interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are 

recognised in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets 

measured at amortised cost. The remaining fair value changes are recognised in other 

comprehensive income. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognised in 

other comprehensive income is recycled to profit or loss. 

Financial assets designated at FVOCI (equity instruments)  
Upon initial recognition, the Group can elect to irrevocably classify its equity investments 
which are not held for trading as equity instruments designated at FVOCI. The classification 

is determined on an instrument-by-instrument basis.  

Gains and losses recognised in other comprehensive income on these financial assets are 

never recycled to profit or loss.  

Dividends are recognised as other income in profit or loss, except when the dividends 

clearly represent a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, the 

gains are recognised in other comprehensive income.  

Equity instruments designated at FVOCI are not subject to impairment assessment. 
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Financial assets at FVTPL 

Financial assets measured at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair 

value with net changes in fair value recognised in profit or loss. 

These financial assets include derivatives, security investments held for trading, equity 

investments which the Group has not irrevocably elected to classify at FVOCI and financial 

assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest. 

Dividends on listed equity investments are recognised as other income in profit or loss.  

Classification and measurement of financial liabilities 

Except for derivative liabilities, at initial recognition the Group’s financial liabilities are 

recognised at fair value net of transaction costs and classified as liabilities to be 

subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are 

recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR 

amortisation process. In determining amortised cost, the Group takes into account any 

discounts or premiums on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. 

The EIR amortisation is included in finance costs in profit or loss.  

Derecognition of financial instruments 

A financial asset is primarily derecognised when the rights to receive cash flows from the 

asset have expired or have been transferred and either the Group has transferred 

substantially all the risks and rewards of the asset, or the Group has neither transferred nor 

retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of 

the asset. 

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or 

cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the 

same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are 

substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of 

the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective 

carrying amounts is recognised in profit or loss. 
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Impairment of financial assets 

The Group recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt 
instruments not held at FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual 

cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group 

expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The 

expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit 

enhancements that are integral to the contractual terms. 

For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since 

initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that 

are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for 

which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss 

allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure (a 

lifetime ECL). 

The Group considers a significant increase in credit risk to have occurred when contractual 

payments are more than 30 days past due, and considers a financial asset in default when 

contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also 

consider a financial asset to have a significant increase in credit risk and to be in default 

using other internal or external information, such as credit rating of issuers.  

For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. 

Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss 

allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. It is based on its historical credit 

loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the 

economic environment. 

A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the 

contractual cash flows. 

Offsetting of financial instruments  

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the 

statement of financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the 

recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets 

and settle the liabilities simultaneously. 
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Accounting policies adopted before 1 January 2020  

Trade accounts receivable  

 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful 

accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. 

The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging. 

 Investments  

 Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other 

investments, are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value (if any).  

5.15 Fair value measurement 

 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in 

an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement 

date. The Group applies a quoted market price in an active market to measure their assets 

and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting 

standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a 

quoted market price is not available, the Group measures fair value using valuation 

technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant 

observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair 

value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categories of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

liabilities  

Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or 

indirectly 

Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Group determines whether transfers have occurred 

between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the 

reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 
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6. Significant accounting judgements and estimates 

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

 Long-term service contracts 

 The Group recognises service income under long-term contracts taking into account the stage 

of completion of service contract activities, when the outcome of a service contract can be 

estimated reliably. The stage of completion is determined based on services performed to date 

as a percentage of total services to be performed by the project management. The 

management is required to make judgement and estimate the stage of completion based on 

past experience and information obtained from the project management. 

Estimated project costs for long-term contracts 

 The Group estimates project costs of long-term contracts based on the nature of the 

project, taking into account the volume and value of equipment to be used in the project 

and other expenses to be incurred to complete the service, including the trend of the 

changes in the costs of the equipment and other expenses. The estimates are reviewed 

regularly or when actual costs differ significantly from the figures used in the original 

estimates. 

Provision for delay penalty  

         The management applied judgement in estimating the provision for delay penalty to be 

realised on each long-term service contract based on the probability of occurrence. The 

management believed that the provision made would be sufficient as at the end of the 

reporting period. However, actual results could differ from the estimates. 

Leases  

Determining the lease term with extension and termination options - The Group as a 
lessee  

In determining the lease term, the management is required to exercise judgement in 

assessing whether the Group is reasonably certain to exercise the option to extend or 

terminate the lease considering all relevant facts and circumstances that create an 

economic incentive for the Group to exercise either the extension or termination option. 
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Estimating the incremental borrowing rate - The Group as a lessee 

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the 

management is required to exercise judgement in estimating its incremental borrowing rate 

(IBR) to discount lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have 

to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to 

obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic 

environment.  

Allowance for expected credit losses of trade receivables  

In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables, the 

management needs to make judgement and estimates based upon, among other things, 

past collection history, aging profile of outstanding debts and the forecast economic 

condition for groupings of various customer segments with similar credit risks. The Group’s 

historical credit loss experience and forecast economic conditions may also not be 

representative of whether a customer will actually default in the future. 

Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial 

position that are not actively traded and for which quoted market prices are not readily 

available, the management exercise judgement, using a variety of valuation techniques and 

models. The input to these models is taken from observable markets, and includes 

consideration of credit risk, liquidity, correlation and longer-term volatility of financial 

instruments. Change in assumptions about these factors could affect the fair value recognised 

in the statement of financial position and disclosures of fair value hierarchy. 

Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax 

losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the 

temporary differences and losses can be utilised. Significant management judgement is 

required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based 

upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.  

 Post-employment benefits under defined benefit plans  

  The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 

Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 

salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 
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7. Related party transactions  

 During the years, the Group had significant business transactions with related parties. Such 

transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and 

were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Group and 

those related parties. 

   (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                 

financial statements 

Separate                      

financial statements Pricing policy 

 2020 2019 2020 2019  

Transactions with subsidiaries 

   (eliminated from the consolidated financial statements) 

 

Service income - - 10 10 Market price, Mutually agreed prices 

as stipulated in the agreements 

Cost of services 

 

- - 3 3 Market price, Mutually agreed prices 

as stipulated in the agreements  

Transactions with associated company      

Dividend income - - 1 1 At the declared rate 

      

Transactions with related parties      

Service income 37 38 36 38 Market price, Cost plus margin, 

Mutually agreed prices as 

stipulated in the agreements  

Service fee expenses 13 19 12 16 Market price, Mutually agreed prices 

as stipulated in the agreements 

Cost of services 

 

7 10 3 6 Market price, Mutually agreed prices 

as stipulated in the agreements 

Purchase of equipment 2 9 2 4 Market price 

Dividend income 26 23 26 23 At the declared rate 

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of accounts between the Group and those 

related companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                
financial statements 

Separate                   
financial statements 

 2020 2019 2020 2019 
Trade and other receivables -                        

related parties (Note 10) 
  

  
Subsidiaries - - 1,232 3,240 
Related companies (Common 

shareholders and/or directors) 13,803 7,235 9,820 4,284 

Total trade and other receivables -                        
related parties 13,803 7,235 11,052 7,524 



ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 287 ANNUAL REPORT 2020

BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED286 

24 

 
(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                
financial statements 

Separate                   
financial statements 

 2020 2019 2020 2019 
Trade and other payables -    
related parties (Note 20)     
Subsidiaries - - 666 - 
Related companies (Common 
shareholders and/or directors) 6,567 6,784 6,517 10,455 
Amount due to the director - 504 - 504 

Total trade and other payables - 
related parties 6,567 7,288 7,183 10,959 

Directors and management’s benefits 

During the years ended 31 December 2020 and 2019, the Group had employee benefit 

expenses payable to their directors and management as below. 

(Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                
financial statements 

Separate                                  
financial statements 

 2020 2019 2020 2019 
Short-term employee benefits 14.6 25.6 14.6 25.6 
Post-employment benefits 0.6 0.5 0.5 0.4 

Total 15.2 26.1 15.1 26.0 

8. Cash and cash equivalents 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                
financial statements 

Separate                                  
financial statements 

 2020 2019 2020 2019 
Cash 179 127 149 97 

Bank deposits  168,791 237,892 129,860 203,390 

Total 168,970 238,019 130,009 203,487 

 As at 31 December 2020, bank deposits carried interests between 0.15 and 0.40 percent 

per annum (2019: between 0.10 and 1.45 percent per annum). 

9. Short-term investments 

 As at 31 December 2019, the Company had investment in bill of exchange of Baht 19.96 

million which carried interest at 5.0 percent per annum and due for redemption within 

January 2020. 
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10. Trade and other receivables 
(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Trade receivables - related parties     

Aged on the basis of due dates    

 Not yet due 3,023 3,013 3,629 5,628 

 Past due     

 Up to 3 months 3,410 - 3,410 - 

Total trade receivables - related parties 6,433 3,013 7,039 5,628 

Trade receivables - unrelated parties     

Aged on the basis of due dates     

Not yet due 55,018 26,283 54,641 19,781 

 Past due     

 Up to 3 months 29,555 7,976 29,220 7,795 

          3 - 6 months 1,528 2,345 1,528 2,345 

          6 - 12 months 826 - 826 - 

Total trade receivables - unrelated parties 86,927 36,604 86,215 29,921 

Less: Allowance for expected credit losses 

(2019: Allowance for doubtful accounts) (5,487) (2,345) (5,487) (2,345) 

Total trade receivables - unrelated parties - net 81,440 34,259 80,728 27,576 

Total trade receivables - net 87,873 37,272 87,767 33,204 

Other receivables     

Other receivables - unrelated parties - 1 - 1 

Accrued income - related parties 6,704 4,117 2,357 1,219 

Accrued income - unrelated parties 38,418 64,434 37,771 61,911 

Prepaid expense - related parties 666 105 1,656 677 

Prepaid expense - unrelated parties 3,273 12,842 2,963 10,569 

Total other receivables 49,061 81,499 44,747 74,377 

Less: Allowance for expected credit losses 

(2019: Allowance for doubtful accounts) (6,463) (2,897) (3,566) - 

Total other receivables - net 42,598 78,602 41,181 74,377 

Total trade and other receivables - net 130,471 115,874 128,948 107,581 
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Movements of allowance for expected credit losses of trade receivables for the year ended 

31 December 2020 are summarised below. 
 (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated 

financial 

statements 

Separate            

financial 

statements 

As at 1 January 2020 5,242 2,345 

Provision for expected credit losses 6,708 6,708 

As at 31 December 2020 11,950 9,053 

11. Other current financial assets 

 As at 31 December 2020, the Company had investment in 6 months fixed deposits of Baht 

150 million which carried interests of 0.30 - 0.55 percent per annum. 

12. Restricted banks deposits  

 As at 31 December 2020, the Company pledged fixed deposits at banks of approximately 

Baht 14.20 million (2019: Baht 14.20 million) with two banks to secure bank overdrafts and 

letter of guarantees issued by the banks on behalf of the Company in respect of the 

purchase of goods and services as required in the ordinary course of business of the 

Company. 

13. Other non-current financial assets 

 As at 31 December 2020, other non-current financial assets consisted of investments in          
non-listed companies designated at fair value through other comprehensive income as follows:   

   Consolidated/Separate financial statements 

Company’s name business Relation 
Paid up 

share capital 
Shareholding 
percentage 

Cost 
value 

Fair         
value 

Dividend received during 
the year 

       2020 2019 

   
(Thousand  

Baht) 
(%) (Thousand 

Baht) 
(Thousand 

Baht) 
(Thousand 

Baht) 
(Thousand 

Baht) 
National Credit 

Bureau Co., Ltd. 
Credit information provider Direct holding 

250,000 12.25 27,864 302,330 26,338 23,275 
Ecartstudio Co., Ltd. Designing, developing, 

consulting for Web-Based 
Applications 

Direct holding 

15,831 16.71 62,273 950 - - 
Peer Power Co., Ltd.  Fintech business Direct holding 19,270 10.00 18,588 18,755 - - 
AI Lab Co., Ltd. 
 

Artificial Intelligence 
Technology 

Direct holding 
2,000 19.00 380 150 - - 

Creden Asia Co., Ltd. Data management, providing 
an electronic know your 
customer (e-KYC) 
technology and eSignature 
services 

Direct holding 

1,405 10.00 13,000 13,000 - - 

     122,105 335,185 26,338 23,275 
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 Movements in other non-current financial assets during the year ended 31 December 2020 
are summarised below. 

 
(Unit: Thousand Baht) 

  

Consolidated/Separate                             
financial statements 

Balance as at 1 January 2020   - 
Reclassification from adoption of financial reporting standard 

related to financial instruments    93,655 
Adjustment from adoption of financial reporting standards 

related to financial instruments   201,836 

Balance as at 1 January 2020 - as restated (Note 4)   295,491 
Add: Increase during the year - at cost   28,450 

Gain on change in fair value of investments    11,244 

Balance as at 31 December 2020   335,185 

Peer Power Company Limited  

On 17 December 2019, the Company’s Board of Directors Meeting No.6/2019 passed a 

resolution to approve an additional investment in Peer Power Company Limited. The 

Company made additional investment by purchasing ordinary shares from existing 

shareholder of 43,700 ordinary shares at a price of Baht 140 per share, totaling Baht 6.12 

million. The Company paid for the share subscription on 21 January 2020.  

On 3 January 2020, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Peer Power 

Company Limited had passed a resolution to approve an increase in registered share 

capital from Baht 14.90 million (1,490,000 ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 19.27 

million (1,640,000 ordinary shares of Baht 10 each and 287,000 preferred shares of Baht 10 

each) through the issuance of 150,000 new ordinary shares and 287,000 preferred shares 

of Baht 10 each. After the increase in registered share capital, the Company still holds            

10 percent shareholding interest in Peer Power Company Limited.   
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Ecartstudio Co., Ltd.  

On 21 April 2020, the meeting of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of 

Ecartstudio Co., Ltd. had passed a resolution to approve an increase in registered share 

capital from Baht 14.61 million (1,461,219 ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 15.83 

million (1,583,119 ordinary shares of Baht 10 each) through the issuance of 121,900 new 

ordinary shares of Baht 10 each. The Company made additional investment in the 88,031 

newly issued ordinary shares of such company at a price of Baht 106 per share, totaling 

Baht 9.33 million which resulted in the increase in percentage of shareholding in Ecartstudio 

Co., Ltd. from 12.08 percent to 16.71 percent.  The Company paid for the share 

subscription on 27 April 2020. 

Creden Asia Co., Ltd 

On 12 May 2020, the Company’s Board of Directors Meeting No. 3/2020 passed a 

resolution to approve an investment of 10 percent of shareholding in Creden Asia Co., Ltd., 

the Company made investment in the 1,405 newly issued shares of such company at a 

price of Baht 9,252.67 per share, totaling Baht 13 million. The Company paid for the share 

subscription on 29 July 2020. Such company is principally engaged in data management, 

providing an electronic know your customer (e-KYC) technology and eSignature services. 

14. Investments in subsidiaries 

 Details of investments in subsidiaries as presented in the separate financial statements are 

as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

Company’s name Paid-up capital 

Shareholding 

percentage Cost 

Dividend received 

during the year 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

   (%) (%)     

D&B (Thailand) Co., Ltd.  2,000 2,000 99.99 99.99 2,000 2,000 - - 

BOL Digital Co., Ltd. 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 - - 

     32,000 32,000 - - 

BOL Digital Company Limited 

On 7 May 2018, the meeting of the Company’s Board of Directors passed resolutions to 

approve an increase in the registered share capital of BOL Digital Company Limited (“the 

subsidiary”) from Baht 15 million (1,500,000 ordinary shares of Baht 10) to Baht 30 million 

(3,000,000 ordinary shares of Baht 10) through the issuance of 1,500,000 new ordinary 

shares of Baht 10 each in which the Company will hold 99.99 percent shareholding interest 

in BOL Digital Company Limited.  On 24 May 2018, the Company fully paid for the share 

subscription. The subsidiary registered the share capital increase with the Ministry of 

Commerce on 31 May 2018. 
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D&B (Thailand) Co., Ltd. 

On 18 December 2019, the meeting of the Company’s Board of Directors passed 

resolutions to approve an increase in the registered share capital of D&B (Thailand) Co., 

Ltd. (“the subsidiary”) from Baht 1 million (100,000 ordinary shares of Baht 10) to Baht 5 

million (500,000 ordinary shares of Baht 10) through the issuance of 400,000 new ordinary 

shares of Baht 10 each in which the Company will hold 99.99 percent shareholding interest 

in D&B (Thailand) Co., Ltd. On 7 January 2019, the Company fully paid for the share 

subscription. The subsidiary registered the share capital increase with the Ministry of 

Commerce on 8 January 2019. 

15. Investment in associated company 

15.1 Details of associate: 

   (Unit: Thousand Baht) 

    

Consolidated                       

financial statements 

Separate                     

financial statements 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

Carrying amount based 

on equity method  

Carrying amount based 

on cost method  

   2020 2019 2020 2019 2020 2019 

    (%)  (%)     

Abiks Development 

 Co., Ltd. 

Property  

     Development 

Thailand 

20 20 30,560 31,215 30,000 30,000 

15.2 Share of comprehensive income and dividend received 

During the years, the Company has recognised its share of profit from investment in 

associated company in the consolidated financial statements and dividend income in the 

separate financial statements as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 
Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

Company’s name 

Share of profit from 
investment in associate 

during the years 
Dividend received 
 during the years 

 2020 2019 2020 2019 
 
Abiks Development Co., Ltd. 345 372 1,000 1,000 
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15.3 Summarised financial information about material associate 

 Summarised information about financial position   
(Unit: Thousand Baht) 

 Abiks Development Co., Ltd. 

 2020 2019 
Current assets 36,728 39,797 
Non-current assets 116,273 116,560 

Current liabilities (201) (282) 

Net assets 152,800 156,075 

Shareholding percentage  20% 20% 

Share of net assets 30,560 31,215 

Elimination entries - - 

Carrying amounts of associate based on equity method 30,560 31,215 

 Summarised information about comprehensive income 

(Unit: Thousand Baht) 

 

For the years ended                          

31 December 

 2020 2019 

Revenue 2,777 2,982 

Profit 1,726 1,858 

16. Investment in joint venture 

16.1  Details of investment in joint venture:           

    (Unit: Thousand Baht) 

   

Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

Joint ventures Nature of business 

Shareholding 

percentage 

Carrying amounts 

based on equity method 

Carrying amounts 

based on cost method 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 

  (%) (%)     

Business Information 

Co., Ltd. 

Provision of services by 

providing system with 

making decision tools 50 50 12,217 14,722 15,500 

 

15,500 

 On 17 September 2019, the Company and CRIF S.p.A jointly established Business 

Information Company Limited (“Joint venture”) in Vietnam. Such company has a registered 

share capital of USD 1 million in which the Company held a 50 percent interest.  
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16.2 Share of comprehensive income and dividend received 

 During the year, the Company recognised its share of comprehensive income from 

investment in the joint venture in the consolidated financial statements and dividend income 

in the separate financial statements as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

Joint ventures 

Share of loss from investments 

in joint venture during the year 

Share of other comprehensive 

income from investments in   

joint venture during the year 

Dividend received 

during the year 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Business Information 

Co., Ltd. (2,588) (257) 83 (520) - - 

16.3 Summarised financial information about joint venture 

 Summarised information about financial position 

(Unit: Thousand Baht) 
 2020 2019 

Business Information Co., Ltd.   
Cash and cash equivalents 24,052 29,389 
Other current assets 419 177 
Non-current assets 88 122 

Other current liabilities (125) (243) 

Net assets 24,434 29,445 

Shareholding percentage 50% 50% 

Share of net assets 12,217 14,722 

Elimination entries - - 

Carrying amounts of joint venture based on equity method 12,217 14,722 

 Summarised information about comprehensive income 

(Unit: Thousand Baht) 
 2020 2019 

Business Information Co., Ltd.   
Other income  22 3 
Interest expenses  (94) (31) 

Administration expenses   (5,104) (485) 

Profit (loss) (5,176) (513) 

Other comprehensive income - - 

Total comprehensive income (5,176) (513) 
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17. Building improvement and equipment   

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

Building 

improvement 

Office 

equipment 

Computer and 

equipment Vehicle 

Assets under 

installation Total 

Cost:       

1 January 2019 20,650 15,336 100,223 14,375 346 150,930 

Additions 1,782 3,630 18,116 - 20,497 44,025 

Disposals (20,577) (8,862) (34,654) - - (64,093) 

Transfer in (out) 11,535 - - - (11,535) - 

31 December 2019 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 

Additions 773 113 3,933 - 3,449 8,268 

Disposals - - (3,462) - - (3,462) 

Transfer in (out) 10,571 1,839 - - (12,410) - 

31 December 2020 24,734 12,056 84,156 14,375 347 135,668 

Accumulated depreciation:       

1 January 2019 20,395 11,224 93,759 3,356 - 128,734 

Depreciation for the year 262 1,271 7,919 2,874 - 12,326 

Depreciation on disposals (20,354) (6,760) (34,643) - - (61,757) 

31 December 2019 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 

Depreciation for the year 2,467 1,375 8,562 2,875 - 15,279 

Depreciation on disposals - - (3,460) - - (3,460) 

31 December 2020 2,770 7,110 72,137 9,105 - 91,122 

Allowance for impairment loss:       

1 January 2019 - 1,815 46 - - 1,861 

Decrease during the year - (1,815) (46) - - (1,861) 

31 December 2019 - - - - - - 

31 December 2020 - - - - - - 

Net book value:       

31 December 2019 13,087 4,369 16,650 8,145 9,308 51,559 

31 December 2020 21,964 4,946 12,019 5,270 347 44,546 

Depreciation for the year       

2019 (Baht 7.8 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses)  12,326 

2020 (Baht 8.5 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses) 15,279 
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(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 

Building 

improvement 

Office 

equipment 

Computer and 

equipment Vehicle 

Assets under 

installation Total 

Cost:       

1 January 2019 20,577 14,985 96,229 14,375 290 146,456 

Additions 1,782 3,198 16,526 - 17,132 38,638 

Disposals (20,577) (8,832) (34,644) - - (64,053) 

Transfer in (out) 8,115 - - - (8,115) - 

31 December 2019 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 

Additions 773 113 3,553 - 3,449 7,888 

Disposals - - (3,462) - - (3,462) 

Transfer in (out) 10,571 1,839 - - (12,410) - 

31 December 2020 21,241 11,303 78,202 14,375 346 125,467 

Accumulated depreciation:       
1 January 2019 20,322 11,032 90,181 3,356 - 124,891 

Depreciation for the year 211 1,229 7,081 2,874 - 11,395 

Depreciation on disposals (20,354) (6,740) (34,634) - - (61,728) 

31 December 2019 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 

Depreciation for the year 2,125 1,261 7,802 2,875 - 14,063 

Depreciation on disposals - - (3,460) - - (3,460) 

31 December 2020 2,304 6,782 66,970 9,105 - 85,161 

Allowance for impairment loss:       
1 January 2019 - 1,806 44 - - 1,850 

Decrease during the year - (1,806) (44) - - (1,850) 

31 December 2019 - - - - - - 

31 December 2020 - - - - - - 

Net book value:       

31 December 2019 9,718 3,830 15,483 8,145 9,307 46,483 

31 December 2020 18,937 4,521 11,232 5,270 346 40,306 

Depreciation for the year       

2019 (Baht 7.1 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses) 11,395 

2020 (Baht 7.8 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses) 14,063 

As at 31 December 2020, certain equipment items have been fully depreciated but are still 

in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those 

assets amounted to approximately Baht 60.56 million (the Company only: Baht 59.47 

million) (2019: Baht 57.28 million (the Company only: Baht 56.89 million)).  
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18. Intangible assets 

The net book value of intangible assets as at 31 December 2020 and 2019 is presented 

below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 

Computer 

software 

Software 

under 

development 

 

Total 

Computer 

software 

Software 

under 

development 

 

Total 

31 December 2020       

Cost 162,587 6,178 168,765 140,266 5,274 145,540 

Less: Accumulated amortisation  (129,861) - (129,861) (115,221) - (115,221) 

Net book value 32,726 6,178 38,904 25,045 5,274 30,319 

       

31 December 2019       

Cost 150,976 11,071 162,047 129,534 10,970 140,504 

Less: Accumulated amortisation  (115,585) - (115,585) (106,289) - (106,289) 

Net book value 35,391 11,071 46,462 23,245 10,970 34,215 

 A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2020 and 2019 is 

presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                                  

financial statements 

Separate                                           

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Net book value at beginning of year 46,462 36,358 34,215 24,357 

Acquisition of computer software 1,711 15,349 933 10,530 

Acquisition of computer software under 

development 5,007 9,483 4,103 9,725 

Amortisation charged for the year (14,276) (14,728) (8,932) (10,397) 

Net book value at end of year 38,904 46,462 30,319 34,215 
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19. Short-term loans from financial institutions 

  (Unit: Thousand Baht) 

 

Interest rate 

Consolidated 

financial statements 

Separate  

financial statements 

 (percent per annum) 2020 2019 2020 2019 

Short-term loans from financial 

institutions 

BIBOR+2.75% 

17,000 - 17,000 - 

Total 17,000 - 17,000 - 

Short-term loan from a financial institution is secured by the pledge of accounts receivable. 

 

20. Trade and other payables 

     (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                    

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Trade payables - related parties 363 351 363 2,997 

Trade payables - unrelated parties 1,083 10,361 1,083 5,375 

Accrued cost - related parties 378 345 378 345 

Accrued cost - unrelated parties 45,310 19,985 41,795 18,707 

Accrued expenses - related parties 1,653 4,067 1,650 4,062 

Accrued expenses - unrelated parties 30,786 29,148 28,859 26,555 

Other payables - related parties 3,079 2,352 3,032 2,352 

Other payables - unrelated parties 6,281 1,250 5,407 717 

Deferred income - related parties 1,094 173 1,760 1,203 

Deferred income - unrelated parties 71,553 75,596 63,010 65,488 

Total trade and other payables 161,580 143,628 147,337 127,801 
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21. Short-term provisions 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated/ Separate financial statements 

 

Provision for 

penalty delay Decommissioning Total 

1 January 2019 25,000 1,200 26,200 

Increase during the year 22,564 - 22,564 

Decrease during the year (47,564) - (47,564) 

31 December 2019 - 1,200 1,200 

Increase during the year 5,777 - 5,777 

Decrease during the year (5,777) (1,200) (6,977) 

31 December 2020 - - - 

22. Lease 

  The Group has lease contracts for assets used in its operations. Leases generally have 

lease term between 3 - 10 years. 

22.1 Right-of-use assets 

   Movement of right-of-use assets for the year ended 31 December 2020 are summarised 

below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements - 

building and 

building 

improvement 

Separate 

financial 

statements - 

building and 

building 

improvement 

As at 1 January 2020 (Note 4) 32,027 24,976 

Depreciation for the year (3,760) (2,888) 

As at 31 December 2020 28,267 22,088 
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22.2 Lease liabilities 

 (Unit: Thousand Baht) 

 31 December 2020 

 Consolidated 

financial statements 

Separate financial 

statements 

Lease payments 34,621 26,619 

Less: Deferred interest expenses (9,781) (7,522) 

Total 24,840 19,097 

Less: Portion due within one year (2,850) (2,191) 

Lease liabilities - net of current portion 21,990 16,906 

A maturity analysis of lease payments is disclosed in Note 36 under the liquidity risk. 

 

22.3 Expenses relating to leases that are recognised in profit or loss 

 (Unit: Thousand Baht) 

 For the year ended 31 December 2020 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

Depreciation expense of right-of-use assets 3,760 2,888 

Interest expense on lease liabilities 1,640 1,260 

 

22.4 Others 

The Group had total cash outflows for leases for the year ended 31 December 2020 of Baht 

4.12 million (the Company only: Baht 3.17 million). 
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23. Provision for long-term employee benefits  

 Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to 

employees after they retire, was as follows: 

     (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                     

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Provision for long-term employee 
benefits at beginning of year 18,136 12,805 17,787 12,588 

Included in profit or loss:     

Current service cost  1,598 1,415 1,526 1,357 

Interest cost  486 436 476 429 

Past service cost - 3,480 - 3,413 

Provision for long-term employee 
benefits at end of year 20,220 18,136 19,789 17,787 

As at 31 December 2020, the Group expects not to pay the long-term employee benefits 

during the next year (2019: Nil). 

 As at 31 December 2020, the weighted average duration of the liabilities for long-term 

employee benefit of the Group is 10 years (the Company only: 10 years) (2019: 10 years 

and the Company only: 10 years).  

 Significant actuarial assumptions are summarised below. 

     (Unit: percent per annum) 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                     

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Discount rate 2.68 2.68 2.68 2.68 

Salary increase rate 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 
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 The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2020 and 2019 are 

summarised below. 

     (Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2020 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                                  

financial statements 

 Liability increase (decrease) Liability increase (decrease) 

 Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1% 

Discount rate (1,477) 1,673 (1,411) 1,593 

Salary increase rate 1,797 (1,615) 1,757 (1,581) 

     (Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2019 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                          

financial statements 

 Liability increase (decrease) Liability increase (decrease) 

 Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1% 

Discount rate (1,431) 1,624 (1,375) 1,557 

Salary increase rate 1,582 (1,424) 1,516 (1,368) 

 On 5 April 2019, The Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in the Royal 

Gazette. This stipulates additional legal severance pay rates for employees who have 

worked for an uninterrupted period of twenty years or more, with such employees entitled to 

receive not less than 400 days’ compensation at the latest wage rate. The law was effective 

from 5 May 2019. This change is considered a post-employment benefits plan amendment 

and the Group has additional long-term employee benefit liabilities of Baht 3.5 million (The 

Company only: Baht 3.4 million). The Group reflected the effect of the change by 

recognising past service costs as expenses in the profit or loss for the year 2019. 

 

24. Provision for decommissioning costs 

 (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidate

d financial 

statements 

Separate 

financial 

statements 

As at 1 January 2020 (Note 4) 3,067 2,331 

Increase during the year 196 150 

As at 31 December 2020 3,263 2,481 
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The Group recognises a provision for decommissioning costs associated with office 

equipment owned by the Group. The Group is committed to decommissioning the office 

equipment after the expiry date of office rental agreement. 

 

25. Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after 

deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent 

of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.               

At present, the statutory reserve has fully been set aside. 

 

26. Service income 

 Service income of the Group classified by nature of services are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Service income from providing business 

information by online computer systems 209,296 207,714 212,390 208,970 

Service income from providing/ utilising 

software under the BOI investment promotion 

privilege 88,472 95,148 87,022 86,685 

Other service income 297,811 205,123 235,803 143,720 

Total service income 595,579 507,985 535,215 439,375 

Timing of revenue recognition:     

Revenue recognised at a point in time 92,543 113,533 42,478 42,615 

Revenue recognised over time 503,036 394,452 492,737 396,760 

Total service income  595,579 507,985 535,215 439,375 

Revenue to be recognised for the remaining performance obligations  

As at 31 December 2020, revenue aggregating to Baht 192.2 million (2019: Baht 127.2 

million) is expected to be recognised in the future relating to performance obligations that 

are unsatisfied (or partially unsatisfied) of contracts with customers. The Group expects to 

satisfy the performance obligations within 2 - 5 years. 
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27. Expenses by nature 

 Significant expenses by nature are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Costs of database management system 90,108 103,334 54,380 70,694 

Cost of projects 103,555 53,323 103,555 53,323 

Salaries and wages and other employee benefits 117,089 116,996 100,847 97,818 

Directors’ remuneration and consultant fee 15,686 15,204 15,686 15,204 

Depreciation 19,039 12,326 16,951 11,395 

Amortisation expenses 14,276 14,728 8,932 10,397 

Rental and service expenses from operating  

lease agreements 3,978 10,741 3,367 8,894 

Marketing expenses 2,259 8,067 1,878 7,065 

Electricity charges 3,624 4,207 3,455 4,074 

28. Income tax 

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2020 and 2019 are made up as 

follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Current income tax:     

Current income tax charge 28,273 10,209 27,925 8,830 

Adjustments in respect of income tax of 

previous year - 544 - 375 

Deferred tax:     

Relating to origination and reversal of 

temporary differences   (2,172) (2,805) (1,967) (2,221) 

Income tax expense reported in the 

profit or loss  26,101 7,948 25,958 6,984 
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 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for 

the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Deferred tax on gain from the change in value 

of financial assets measured at FVOCI 2,249 - 2,249 - 

Total 2,249 - 2,249 - 

The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below. 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Accounting profit before tax 204,598 151,860 209,960 147,617 

     

Applicable tax rate 20% 20% 20% 20% 

Accounting profit before tax multiplied by 

applicable tax rate 40,920 30,372 41,992 29,523 

Adjustments in respect of income tax of 

previous year - 

 

544 - 

 

375 

Effects of:     

Promotional privileges (Note 30) (12,310) (10,189) (12,310) (10,189) 

Utilisation of tax loss carried forward - (272) - - 

Unrecognised tax losses 1,273 - - - 

Income not subject to tax (5,468) (4,855) (5,468) (4,855) 

Non-deductible expenses 3,037 1,332 2,997 745 

Additional expense deductions allowed (1,351) (8,705) (1,253) (8,615) 

Recognition of deferred tax assets of 

previous year 

 

- 

 

(392) 

 

- 

 

- 

Others - 113 - - 

Total (14,819) (22,968) (16,034) (22,914) 

Income tax expenses reported in the               

profit or loss  26,101 7,948 25,958 6,984 
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The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Statements of financial position 

 Consolidated                             

financial statements 

Separate                                   

financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Deferred tax assets     

Allowance for share reduction of investment 4,152 4,152 4,152 4,152 

Allowance for expected credit losses 

(2019: Allowance for doubtful accounts) 2,892 1,550 2,892 1,550 

Accumulated amortisation - software 680 561 - - 

Allowance for impairment of equipment 652 - 496 - 

Provision for long-term employee benefits 4,045 3,627 3,958 3,558 

Total 12,421 9,890 11,498 9,260 

     

Deferred tax liabilities     

Unrealised fair value gain on investments (358) - (271) - 

Lease (42,616) - (42,616) - 

Total (42,974) - (42,887) - 

Deferred tax assets (liabilities) - net (30,553) 9,890 (31,389) 9,260 

Deferred tax assets (liabilities) 

   presented in the statements of  

   financial position:     

Deferred tax assets 836 9,890 - 9,260 

Deferred tax liabilities (31,389) - (31,389) - 

 (30,553) 9,890 (31,389) 9,260 

 As at 31 December 2020, a subsidiary has unused tax losses totaling Baht 12.76 million 

(2019: Baht 12.78 million), on which deferred tax assets have not been recognised and will 

be expired by 2022 - 2025. 

29. Earnings per share 

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity 

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year. 
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30. Promotional privileges 

 The Company and a subsidiary have been granted promotional privileges under the 

Investment Promotion Act B.E. 2520 by the Board of Investment under certain significant 

conditions.  Significant privileges of the Company and the subsidiary are as follows: 

Details The Company BOL Digital                      

Co., Ltd.                            

(the subsidiary) 

Certificate No. 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 

Date  9 October 2013 14 February 2017 

1. Promotional privileges for Software Software 

2. The significant privileges are:   

2.1 Exemption from corporate income tax on net 

income from promoted operations (commencing 

as from the date of first earning operating 

income). Furthermore, accumulated losses 

incurred during the corporate income tax 

exemption period, the Company is allowed to 

utilise the losses as a deduction against net 

income for a period of 5 years after the expiry of 

the tax exemption period, whether from any one 

year or from several years. 

8 years                             

(will expire on                     

15 December 2022) 

5 years 

(will expire on                     

31 March 2023)    

2.2 Exemption from income tax on dividends paid 

from the income of the promoted operations for 

which corporate income tax is exempted, 

throughout the corporate income tax exemption. 

Granted Granted 

2.3 Exemption from import duty on imported 

machinery for use in production as approved by 

the Board .  

Throughout the period 

of promoted 

Throughout the period 

of promoted 

3. Date of first earning operating income 16 December 2014 

(effective date of the 

first agreement) 

1 April 2018                       

(effective date of the 

first agreement) 
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The Company and the subsidiary’s operating revenues for the years ended 31 December 

2020 and 2019, dividend between promoted and non-promoted operations, are summarised 

below. 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2020 2019 2020 2019 

Promoted operations 88,472 95,148 87,022 86,685 

Non-promoted operations 507,107 412,837 448,193 352,690 

Total service income 595,579 507,985 535,215 439,375 

31. Financial information by segment 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports 

that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions 

about the allocation of resources to the segment and assess its performance.  

The Group is principally engaged in an online and offline information service provider and 

developer of financial news and other information services their operations are carried on 

only in Thailand.  Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a 

basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial 

statements. As a result, all of the revenues and operating profits as presented in the 

comprehensive income statements and assets as reflected in these financial statements 

pertain to the aforementioned reportable operating segment and geographical area. 

Major customers 

In 2020 and 2019, the Group has no major customer with revenue of 10 percent or more of 

its consolidated revenue. 

32. Provident fund 

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance 

with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the 

fund monthly at the rate of 3 percent of basic salary. The fund, which is managed by BBL 

Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in 

accordance with the fund rules. The contributions for the year 2020 amounting to 

approximately Baht 3.2 million (the Company only: Baht 2.9 million) (2019: Baht 2.6 million 

(the Company only: Baht 2.2 million) were recognised as expenses. 
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33.   Dividends 

Dividends Approved by 

Total dividends   

(Million Baht) 

Dividend per share  

(Baht per share) 

Final dividends for 2018 Annual General Meeting of the 

shareholders on 2 April 2019 98.46 0.12 

Interim dividends in respect of 

the profit for the period from 

1 January 2019 to 30 June 

2019 

Board of Directors’ meeting on         

6 August 2019 

49.23 0.06 

Total dividends paid in 2019  147.69 0.18 

    

Interim dividends from             

the 2019 operating results 

Board of Directors’ meeting on  

30 March 2020 73.85 0.09 

Interim dividends in respect of 

the profit for the period from 

1 January 2020 to 30 June 

2020 

Board of Directors’ meeting on     

14 August 2020         

65.64 0.08 

Total dividends paid in 2020  139.49 0.17 

34. Commitments and contingent liabilities  

 As at 31 December 2020 and 2019, the Group has commitments and contingent liabilities 

other than these disclosed in other notes to financial statements as follows: 

34.1 Service agreements 

 The Company has entered into agreement with a government enterprise to obtain the right 

to operate an online business information service and on 23 April 2012, the Company 

extended the agreement for 5 years with the government enterprise (2016 - 2020) to obtain 

the right to operate an online business information service. The agreement will be 

terminated in December 2020. In addition, the Company signed in the memorandum of 

understanding of the cooperation of business information service which the term of such 

memorandum is 15 years (2021 - 2035). The Company has to pay the fee at the fixed rate 

of service income or minimum guarantee for per year as specified in the agreements and 

such memorandum in order to continue the project.  

Subsequently, in August 2020, the Company has entered into new agreement with such 

government enterprise for the period of 5 years to obtain the right to operate an online 

business information service. The agreement will be effective from 1 January 2021 onward.  
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During the year 2015, D&B (Thailand) Co., Ltd., a subsidiary company, entered into an 

agreement with an overseas company to obtain the trademark license to provide services to 

customers. The subsidiary company is liable to pay a fee as specified in the agreement. The 

agreement is for the period of 5 years.  

In addition, the Group entered into service agreements related to cost of providing services 

with other companies.  

As at 31 December 2020 and 2019, the future payments under these service agreements 

are due as follows: 

   (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                        
financial statements 

Separate                           
financial statements 

 2020 2019 2020 2019 
Payable:     

In up to 1 year 12.94 50.81 12.58 29.54 
In over 1 and up to 5 years 10.20 73.71 10.16 73.32 
In over 5 years - 170.47 - 170.47 

34.2 Capital expenditure agreement 

 As at 31 December 2020, the Group has outstanding commitments under the agreements for 

development of the computer system and has other capital expenditure of Baht 4.88 million 

(the Company only: Baht 4.49 million (2019: Baht 5.72 million)). 

34.3 License agreements  

 The Company has entered into an agreement with a related company and an overseas 

company granting the Company for the rights to utilise software applications to another 

related company. Under the agreement, the Company is obliged to pay a fee at a certain 

percentage of revenues earned from the use of such service as stipulated in the agreement. 

The agreement does not stipulate a definite term. 

34.4 Uncalled portion of investment 

 The Company has outstanding commitment in respect of uncalled portion of investment in 

subsidiary of Baht 3 million. 

34.5 Bank guarantees 

The Company had outstanding bank guarantees of approximately Baht 42.07 million of 

certain performance bonds as required in the normal course of business to guarantee 

contractual performance (2019: Baht 45.41 million). 
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35.  Fair value hierarchy  

 As of 31 December 2020, the Group had the assets that were measured at fair value using 

different levels of inputs as follows:  

  (Unit: Million Baht) 

 Level 3 

Financial assets at fair value through OCI  

Investments in equity instruments of non-listed companies 335 

Valuation techniques and inputs to Level 3 valuation  

 The fair value of investments in non-listed company are estimated by discounting expected 

future cash flow and other methods used in fair value measurement. 

 During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.  

36. Financial instruments 

36.1 Financial risk management objective and policies 

 The Group’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, trade and 

other receivables, investments, and short-term loans. The financial risks associated with 

these financial instruments and how they are managed is described below. 

Credit risk 

The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables, 

deposits with banks and financial institutions and other financial instruments. The maximum 

exposure to credit risk is limited to the carrying amounts as stated in the statement of 

financial position. 

Trade receivables  

 The Group manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures 

and therefore does not expect to incur material financial losses. Outstanding trade 

receivables are regularly monitored. In addition, the Group does not have concentrations of 

credit risk since it has a large customer base and the major customers are almost financial 

institutes, state enterprises and government unit.  
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 An impairment analysis is performed at each reporting date to measure expected credit 

losses. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer 

segments with similar credit risks. The Group classifies customer segments by customer 

type and rating. The calculation reflects the probability-weighted outcome, the time value of 

money and reasonable and supportable information that is available at the reporting date 

about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.  

Financial instruments and cash deposits 

The Group manages the credit risk from balances with banks and financial institutions by 

making investments only with approved counterparties and within credit limits assigned to 

each counterparty. The limits are set to minimise the concentration of risks and therefore 

mitigate financial loss through a counterparty’s potential failure to make payments.  

The credit risk on debt instruments is limited because the counterparties are banks with high 

credit-ratings assigned by international credit-rating agencies. 

Interest rate risk 

The Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to its short-term loans. Most of 

the Group’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates 

which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  

 Significant financial assets and liabilities that are subject to interest classified by type of 

interest rate are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities 

that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing 

date if this occurs before the maturity date.  
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  (Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2020 

 Fixed interest rate     

 within                  

1 year 1 - 5 years 

Over              

5 years 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective 

interest rate 

       (% per annum) 

Financial assets        

Cash and cash equivalent 101.00 - - 55.67 12.30 168.97 0.15 - 0.40 

Other current financial assets 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 

 265.24 - -    55.67 12.30  333.21  

Financial liabilities        

Short-term loans from financial 

institutions 17.00 - - - - 17.00 3.38 

Lease liabilities 2.85 16.48 5.51 - - 24.84 6.00 

 19.85 16.48 5.51 - - 41.84  

 
 

(Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements as at 31 December 2020 

 Fixed interest rate     

 within                  

1 year 1 - 5 years 

Over              

5 years 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective 

interest rate 

       (% per annum) 

Financial assets        

Cash and cash equivalent 101.00 - - 16.74 12.27 130.01 0.15 - 0.40 

Other current financial assets 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 

 265.24  - - 16.74 12.27 294.25  

Financial liabilities        

Short-term loans from financial 

institutions 17.00 - - - - 17.00 3.38 

Lease liabilities 2.19 12.75 4.16 - - 19.10 6.00 

 19.19 12.75 4.16 - - 36.10  
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 (Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2019 

 

Fixed interest 

rates within                  

1 year 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective 

interest rate 

     (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalent 151.31 61.47 25.23 238.01 0.10 - 1.45 

Short-term investments 19.96 - - 19.96 5.00 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

 185.47 61.47 25.23 272.17  
 
 (Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements as at 31 December 2019 

 

Fixed interest 

rates within                  

1 year 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective 

interest rate 

     (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalent 151.31 30.15 22.02 203.48 0.10 - 1.45 

Short-term investments 19.96 - - 19.96 5.00 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

 185.47 30.15 22.02 237.64  
  
 Foreign currency risk 

The Group’s exposure to foreign currency risk arises mainly from purchasing or rendering 
services transactions that are denominated in foreign currencies. The Group has not 
entered into any contract in order to protect such foreign currency risk.  

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
summarised below.  

 Consolidated financial statements  

 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 1.11 1.00 0.13 0.26 30.0371 30.1540 
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 Separated financial statements  

 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 0.01 0.01 0.01 0.14 30.0371 30.1540 

Liquidity risk 

The Group monitors the risk of a shortage of liquidity through the use of bank loans and 

lease contracts. The Group has assessed the concentration of risk with respect to 

refinancing its debt and concluded it to be low. The Group has access to a sufficient variety 

of sources of funding. 

The table below summarises the maturity profile of the Group’s non-derivative financial 

liabilities as at 31 December 2020 based on contractual undiscounted cash flows: 

 (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated financial statements 

 Less than 

1 year 

1 to 5 

years > 5 years Total 

Non-derivatives     

Short-term loans from financial institutions 17,000 - - 17,000 

Trade and other payables 161,579 - - 161,579 

Lease liabilities 4,115 21,468 9,038 34,621 

Total non-derivatives 182,694 21,468 9,038 213,200 

     
 (Unit: Thousand Baht) 
 Separate financial statements 

 Less than 

1 year 

1 to 5 

years > 5 years Total 

Non-derivatives     

Short-term loans from financial institutions 17,000 - - 17,000 

Trade and other payables 147,337 - - 147,337 

Lease liabilities 3,163 16,507 6,949 26,619 

Total non-derivatives 167,500 16,507 6,949 190,956 
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37. Fair values of financial instruments 

 Since the majority of the Group’s financial instruments are short-term in nature or carrying 

interest at rates closed to the market interest rates, their fair value is not expected to be 

materially different from the amounts presented in statement of financial position.   

 Reconciliation of recurring fair value measurements, of financial assets, categorised within 

Level 3 of the fair value hierarchy. 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated financial 

statements/Separate 

financial statements 

Equity instruments designated at fair value through 

other comprehensive income 

 

Balance as of 1 January 2020 (Note 4) 295,491 

Acquired during the year 28,450 

Net gain recognised into other comprehensive income  11,244 

Balance as of 31 December 2020 335,185 

Key assumptions used in the valuation are summarised below. 

Financial 

instruments Valuation technique 

Significant 

unobservable inputs Rates 

Sensitivity of the input to               

fair value 

Investment in equity 

instruments 

Discounted future cash 

flows and residual 

income valuation 

Weighted average cost 

of capital (WACC) 

10 - 15% 5% increase in the WACC 

would result in Baht 98 million 

decrease in fair value 

5% decrease in the WACC 

would result in Baht 318 

million increase in fair value 

38. Capital management 

 The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it has appropriate 

capital structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at        

31 December 2020, the Group’s debt-to-equity ratio was 0.41:1 (2019: 0.37:1) and the 

Company’s was 0.39:1 (2019: 0.35:1). 

54 

39.  Events after the reporting period 

 On 11 February 2021, the meeting of the Company’s Board of Directors approved to 

propose final dividend payment for 2020 of Baht 0.115 per share, totaling Baht 94.36 million. 

Thus, including the interim dividend of Baht 0.08 per share, the total dividend payment for 

2020 amounted to Baht 0.195 per share. The Company will propose these matters for 

approval in the Annual General Meeting of the Company’s shareholders. 

40. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 11 February 2021. 
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39.  Events after the reporting period 

 On 11 February 2021, the meeting of the Company’s Board of Directors approved to 

propose final dividend payment for 2020 of Baht 0.115 per share, totaling Baht 94.36 million. 

Thus, including the interim dividend of Baht 0.08 per share, the total dividend payment for 

2020 amounted to Baht 0.195 per share. The Company will propose these matters for 

approval in the Annual General Meeting of the Company’s shareholders. 

40. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 11 February 2021. 
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