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THAILAND’S LEADER IN

BUSINESS DECISION
MAKING SOLUTIONS
ผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชัันเพื่่�อการตััดสิินใจอัันดัับหนึ่่�งของไทย

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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WE CAPTURE THE

POWER OF
DATA

TO OFFER THE
FUTURE OF BUSINESS
DECISION MAKING
เราพร้้อมพาคุุณเข้้าสู่่�อนาคคต
แห่่งการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ

INNOVATION IS
THE HEART OF BOL’S
BUSINESS STRATEGY

นวััตกรรมคืือหััวใจสำำ�คััญของเรา

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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VISION / วิิสััยทััศน์์
TO BECOME THE LEADING PROVIDER OF BUSINESS INFORMATION
IN THE ASEAN REGION
เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชัันเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจอย่่างครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน

MISSION / พัันธกิิจ
TO DELIVER COMPLETE AND ACCURATE BUSINESS INFORMATION
เป็็นผู้้� ให้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจที่่�มีีความถููกต้้องและครบถ้้วนเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจ
TO DELIVER VALUE ADDED PRODUCT AND SERVICE
เป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการ
TO ACHIEVE TOP OF MIND AWARENESS IN THE FIELD OF DATA ANALYTICS
เป็็นองค์์กรที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักและนึึกถึึงเป็็นอัันดัับแรกในเรื่่�องข้้อมููลและการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
TO THRIVE AS AN INNOVATION ORGANIZATION IN BIG DATA ANALYTICS
เป็็นองค์์กรแห่่งนวััตกรรมด้้าน BIG DATA ANALYTIC

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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พััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
SIGNIFICANT MILESTONES

1998

1996
Signed MOU with DBD to provide
online information of registered
companies in Thailand
เซ็็นสััญญา กัับ กรมพัฒ
ั นาธุุรกิจการ
ิ
ค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์ เพื่่อ� ให้้บริิการ
ข้้อมููลบริิษัทั จดทะเบีียนออนไลน์์
ในประเทศไทย

Joint Venture with Dun and
Bradstreet (D&B), a world
leading information provider
ร่่วมทุุนกัับ D&B ผู้้�ให้้บริิการข้้อมููล
ชั้้น� นำำ�ของโลก

1997

1995

Bingo Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ Bingo
Established Business Online
Co., Ltd. (BOL)
ก่่อตั้้�งบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด
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2006

2003
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DSS product launch
พัฒ
ั นาเครื่่อ� งมืือที่่ช่� ว่ ยในการตััดสิินใจ
Decision Support System (DSS)

Established D&B (Thailand)
Co., Ltd.
ก่่อตั้้ง� บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั
ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

2000

2004

Set up Credit Bureau
ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็น
ศููนย์์ประมวลผล Credit Bureau

Listed on MAI Stock
Exchange of Thailand
เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ MAI

2009
Development of 300,000 SME Financial Stress Score
พัฒ
ั นาตััวชี้้วัั� ดความเสี่่ย� งในรููปแบบของ Financial Stress Score
ที่่ส� ามารถคาดการณ์์ความเป็็นไปได้้ที่่� SME จะเกิิดวิิกฤตทางการเงิิน

Received first certification on ISMS in accordance
with standards of ISO/IEC 27001:2005 from BVQI
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการ
ด้้านความมั่่น� คงปลอดภััย สารสนเทศ ISMS
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
ARM Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ARM

D&B
Co., Ltd.

Partnership with FICO
ร่่วมมืือกัับ FICO

2019
LGIS Product Release
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ LGIS

2017
2014
Enlite Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ENLITE

2008

2010

“200 Best Under
A Billion” Award from
Forbes Asia Magazine
ได้้รางวััล “200 Best Under
A Billion” จากนิิตยสาร
Forbes Asia

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

2015

Established BOL
Digital Co., Ltd.
จััดตั้้ง� บริิษัทั บีีโอแอล ดิิจิติ อล จำำ�กััด

SMELink Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ SMELink

Expansion to Vietnam
ขยายกิิจการไปยัังประเทศเวีียดนาม
โดยร่่วมจััดตั้้ง� บริิษัทั Business
Information Co., Ltd.

2018

2020

MatchLink Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ MatchLink

ESG Emerging List
ได้้รัับการคััดเลืือก
ให้้เข้้าอยู่่�ในทำำ�เนีียบ
“บริิษัทั วิิถียั่่ี ง� ยืืน
ที่่น่� า่ ลงทุุน” หรืือ ESG
Emerging List
และเป็็นหลัักทรััพย์์
ใน Universe ของกลุ่่�ม
หลัักทรััพย์์ ESG100

CORPUS product launch
เปิิดตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ CORPUS

“200 Best Under
A Billion” Award
from Forbes Asia
Magazine
ได้้รางวััล “200 Best
Under A Billion”
จากนิิตยสาร
Forbes Asia

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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CORPUS

Enhance your due diligence, make the best
informed decisions, and expand your business
opportunities with intelligent information system
วิิเคราะห์์คู่่�ค้้า ตััดสิินใจแม่่นยำำ� และเพิ่่�มโอกาส
ในการทำำ�ธุุรกิิจด้้วยระบบข้้อมููลอััจฉริิยะ

MATCHLINK

Your trusted business
networking platform
ผู้้�ช่่วยที่่�คุุณวางใจในการทำำ�ธุุรกิิจ

DUN&BRADSTREET

Empower your data-driven business through
the power of global data and analytics
เพิ่่�มขีีดความสามารถด้้วยข้้อมููลทั่่�วโลก และการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกระดัับสากล

DEBTLINE

Global accounts receivable management service
บริิหารลููกหนี้้�การค้้าด้้วยเครืือข่่ายทั่่�วโลก

ENLITE

In-depth financial information system specially designed
for financial institutions
ระบบข้้อมููลทางการเงิินเชิิงลึึกที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับสถาบัันการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริิหาร
MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD AND
EXECUTIVE CHAIRMAN

ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ท้้าทายที่่�สุุด
ปีีหนึ่่�ง ...อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด
(มหาชน) มองว่่าเป็็นโอกาสดีีที่่�ทำำ�ให้้
ธุุรกิิจหัันมาให้้ความสนใจเรื่่�องข้้อมููล
เพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
ทางธุุรกิิจเพิ่่�มมากขึ้้�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.

(นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์)
(Mr. Banyong Limprayoonwong)
ประธานกรรมการ
Chairman
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(นายแจ็็ค มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ)
(Mr. Jack Min Intanate)
ประธานกรรมการบริิหาร
Executive Chairman

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

Dear Valued Shareholders,

ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ท้้าทายที่่�สุุดปีีหนึ่่�ง เนื่่�องจากมีีเหตุุการณ์์
สำำ�คััญต่่าง ๆ เกิิดขึ้น้� มากมาย โดยเฉพาะการแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรนา หรืือ โควิิด-19 ที่่ถื� อื เป็็นวิิกฤตครั้้�งใหญ่่ส่ง่ ผลกระทบอย่่าง
รุุนแรง รวดเร็็ว และเป็็นวงกว้้างมากที่่สุ� ดุ ครั้้�งหนึ่่ง� ในประวััติศิ าสตร์์
ทำำ�ให้้ผู้้�คนทั่่�วโลกต้้องเปลี่่ย� นแปลงวิิธีกี ารใช้้ชีีวิติ และการทำำ�ธุรุ กิิจ
จนเกิิดเป็็น “ความปกติิรููปแบบใหม่่” หรืือที่่เ� ราเรีียกกัันว่่า “New
Normal” ทั้้�งนี้้� บริิษัท บิ
ั ิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) ก็็หลีีก
เลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้ ที่่� จ ะได้้ รัั บ ผลกระทบดัั ง กล่่ า ว โดยในระยะสั้้� น
มีีกลุ่่�มลููกค้้าบางส่่วน ที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งาน
เป็็นการ Work from Home (WFH) ทำำ�ให้้ขั้้�นตอนการจััดซื้้�อ
จัั ด จ้้ างใช้้ ร ะยะเวลาที่่� น านขึ้้�น มีีก ารต่่ อสัั ญ ญาที่่� ล่่า ช้้ า หรืือมีี
ลููกค้้ารายเล็็กบางรายที่่�ชะลอการตััดสิินใจใช้้งานระบบเนื่่�องจาก
ประสบปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ อย่่างไรก็็ตาม ลููกค้้าส่่วนใหญ่่
ก็็คงยัังมีีการซื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ในภาพรวมบริิษััทยัังคงมีี
การเติิบโตที่่�ดีี ทั้้�งนี้้�ในระยะกลางถึึงระยะยาว บริิษััทมองว่่าเป็็น
โอกาสดีีที่่ทำ� ำ�ให้้ธุรุ กิิจหัันมาให้้ความสนใจเรื่่อ� งข้้อมููลเพื่่อ� สนัับสนุุน
การตััดสิินใจทางธุุรกิิจเพิ่่�มมากขึ้้�น เนื่่�องจากแต่่ละบริิษััทต้้อง
เพิ่่�มความระมััดระวัังและต้้องการข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้�น้  ประกอบกัับการ WFH ที่่�ผ่่านมา
ทำำ�ให้้แต่่ละบริิษัทั มีีความเป็็นดิิจิทัิ ลั และต้้องการข้้อมููลในรููปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้�น้

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.

แม้้ว่่าภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีี 2563 จะหดตััวในเกืือบ
ทุุกธุุรกิิจ แต่่ความต้้องการในการใช้้ข้้อมููลในภาพรวมก็็ยัังคง
เพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มบริิษััท) ยัังมีี
ความเติิบโตอัันน่่าพอใจ โดยงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563 แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษััทมีี
รายได้้ ร วมอยู่่�ที่่� 626.20 ล้้ า นบาท  เพิ่่� ม ขึ้้� น ร้้ อ ยละ 16.37
เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น และมีีอััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้น� ต้้นลดลงเป็็นร้้อยละ
57.47 จากร้้อยละ 58.08 ในปีี 2562 โดยกลุ่่�มบริิษัทั มีีกำำ�ไรสุุทธิิ
หลัังหัักภาษีีจำำ�นวน 178.50 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว
จำำ�นวน 34.59 ล้้านบาท

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
บริิษััท ขอขอบคุุ ณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ income of 626.20 million baht, increasing by 16.37% from
ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีอุุปการคุุณ  the figures of the previous year. The gross profit margin
ทุุกท่่าน ที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีี has decreased from 58.08% to 57.47% in 2020. The Group
เสมอมา เรามีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจที่่�จะดำำ�เนิินกิิจการอย่่าง of Companies has earned a net profit after tax deduction
มีีธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย in the amount of 178.50 million baht, which is an increase
ทุุกภาคส่่วน รวมถึึงพััฒนาองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อก้้าวไปสู่่� of 34.59 million baht from the profit of the previous year.
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
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.
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริิหาร

PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE COMMITTEE

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์

นายแจ็็ค มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ

MR. BANYONG LIMPRAYOONWONG
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ
Independent Director and Chairman of the board

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

MR. ANANT TANGTATSWAS
กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
Independent Director, Vice Chairman,
Chairman of Audit Committee, Chairman of Nomination
and Remuneration Committee, Chairman of Corporate
Governance Committee

นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

MR. CHAIYAPORN KIATNUNTAVIMON
กรรมการ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
กรรมการบรรษััทภิิบาล และเลขานุุการบริิษััท
Director, Chief Operating Officer,
Corporate Governance Committee,
Company Secretary

นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน

MS. MANIDA ZINMERMAN
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee
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MR. JACK MIN INTANATE
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
Director and Executive Chairman

นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช

MS. CHAMAIPORN APIKULVANICH
กรรมการ ผู้้�จััดการใหญ่่ และกรรมการบรรษััทภิิบาล
Director, Chief Executive Officer,
Corporate Governance Committee

นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน

MR. DENNIS COLIN MARTIN
กรรมการ
Director

นางสาวสุุธีีรา ศรีี ไพบููลย์์

MS. SUTEERA SRIPAIBULYA
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

นายประยููร รััตนไชยานนท์์

MR. PRAYOON RATTANACHAIYANONT
กรรมการ
Director

นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์

MS. KANYAPAN BURANAROM
กรรมการ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี และการเงิิน
Director, Chief Financial Officer

ผศ. ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

ASST. PROF. DR. KARNDEE LEOPAIROTE
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee

นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา

MS. INTIRA INTURATTANA
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล
Chief Data Officer

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
Mr. Banyong Limprayoonwong
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ/อายุุ : 67 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 29-3-2561 จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 3 ปีี
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

Education

• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• รััฐประศาสนศาสตร์์มหาบััณฑิิต (รป.ม.)
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร วปอ. 2546 (วปม. 1)
สถาบัันการป้้องกัันประเทศ
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส. 1) รุ่่�นที่่� 32  
วิิทยาลััยนัักบริิหาร ก.พ.
• วุุฒิิบััตร หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์
(TEPCoT) รุ่่�นที่่� 3 สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการ และ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 7/2557
สถาบัันพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 111/2557 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่่�นที่่� 43/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
29 มีี.ค. 2561 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2556 - 2563
ที่่�ปรึึกษากลุ่่�มงานกฎหมาย
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2556 - 2561
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท อุุบลไบโอเอทานอล จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
บริิษััท ทิิพยประกัันชีีวิิต จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหาร
บริิษััท ทิิพยประกัันชีีวิิต จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
ที่่ปรึึ
� กษากฎหมาย
บริิษััท กฎหมายเอสซีีจีี จำำ�กััด
2552 - 2556
อธิิบดีี กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์
2551 - 2552
ผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง
กระทรวงพาณิิชย์์
2546 - 2551
รองอธิิบดีี กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา
กระทรวงพาณิิชย์์

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

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายแจ็็ค มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
Mr. Jack Min Intanate
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร/อายุุ : 66 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 10.88%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : 32,942,900
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 18 ปีี
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

Education

• ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติมศั
ิ ักดิ์์� (เทคโนโลยีีสารสนเทศ)
คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรีี
• ปริิญญา นิิติิศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิตติ
ิ มศั
ิ ักดิ์์� Dominican University of
California, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติมศั
ิ ักดิ์์� สาขาระบบสารสนเทศ
เพื่่�อการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม 
• ปริิญญากิิตติมศั
ิ ักดิ์์� วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (วิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์)
คณะวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีการเกษตร มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรีี
• ปริิญญา สถาปััตยกรรมศาสตร์์บััณฑิิต Fu Hsing Institute of
Technology (ไต้้หวััน)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1 สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ปีี 2554
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP)
(12/2548)
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2548)

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2532 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
2539 - 2562
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
2554 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำำ�กััด (มหาชน)
2556 - 2560
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
บริิษัท 
ั เอสวีีโอเอ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2530 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์ช จำ
์ ำ�กััด
2532 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้�ง คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
2537 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เวนเจอร์์ โพรไฟล์์ จำ�กั
ำ ัด
2538 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท คอร์์แอนด์์พีีค จำ�กั
ำ ัด
2538 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอเน็็ต จำ�กั
ำ ัด
2542 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เออาร์์ไอทีี จำำ�กััด
2543 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำ�กั
ำ ัด
2549 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษัท ดีี 
ั แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2551 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำ�กั
ำ ัด
2560 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด

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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นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
Mr. Anant Tangtatswas
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล/อายุุ : 70 ปีี
สััดส่่วนการถือื หุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.10%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 09-08-2553/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 11 ปีี
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

Education

• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย มหานคร
นิิวยอร์์ค สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญา เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน วิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร (วปรอ. 377)
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 85/2553
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Risk Management Committee Program
(RMP) (รุ่่�นที่่� 2/2557)

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2555 - ก.พ. 2559 กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท เอสวีีโอเอ จำำ�กััด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท เอสวีีโอเอ จำำ�กััด (มหาชน)

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

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2548 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท กรีีนสปอต จำำ�กััด
2563 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท อนัันตนา จำำ�กััด

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
Ms. Chamaiporn Apikulvanich
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ ผู้้�จััดการใหญ่่ และกรรมการบรรษััทภิิบาล/อายุุ : 59 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.65%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 18 ปีี
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

Education

• พััฒนบริิหารศาสตร์์มหาบััณฑิิตทางสถิิติิประยุุกต์์ เกีียรติินิิยมดีีมาก
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญา เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต  เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง มหาวิิทยาลััย
หอการค้้าไทย
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547)
• ประกาศนีียบััตร Fostering a Board and Management Team (2548)
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุ่่�นที่่� 1/2559
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Executive Development Program
(EDP) รุ่่�นที่่� 6
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่่�นที่่� 1
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร 2 MORROW SCALE รุ่่�นที่่� 5

• 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
		

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการบรรษััทภิิบาล
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2549 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2557 - 30 ม.ค. 2563
กรรมการ
บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด
2559 - 30 ม.ค. 2563
กรรมการ
บริิษััท แท็็กซี่่�-บีีม จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอไอ แล็็บ จำำ�กััด
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5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

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

Business Online Public Company Limited
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

2018 - Present

นายประยููร รััตนไชยานนท์์
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ/อายุุ : 57 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 (%) : 0.53%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : 0.002%
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 18 ปีี
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

Education

• Master of Business Administration, University of Scranton, USA
• ปริิญญา พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547)

•
•
•
•

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้�ง คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เฮลท์์ ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด
2551 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอบิิคส์ ดีี
์ เวลลอปเมนต์์ จำำ�กััด
2551 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท ดีีทูู 
ั
ซิิสเต็็มส์์ จำ�กั
ำ ัด
2545 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท 
ั เอเน็็ต จำำ�กััด
2543 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท 
ั เอนิิว คอร์์ปอเรชััน จำำ�กััด
2542 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท ค
ั อร์์แอนด์์พีีค จำำ�กััด
2542 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท 
ั เออาร์์ไอทีี จำำ�กััด
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท 
ั กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำำ�กััด

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

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)

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน : กรรมการ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร กรรมการบรรษััทภิิบาล
และเลขานุุการบริิษััท/อายุุ : 49 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.66%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 13-08-2558/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 6 ปีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 12-12-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร : 18 ปีี
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

Education

• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต University of South Australia
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต  (อุุตสาหกรรมเคมีี) สถาบัันพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
(รุ่่�นที่่� 126/2559)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
(คปภ.) ปีี 2554
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Company Secretary Program (CSP)
(รุ่่�นที่่� 8/2547)

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิหาร
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการบรรษััทภิิบาล
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2549 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท บีี
ั โอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด
2562 - 2563
ประธานกรรมการ
Business Information Company Limited
(ประเทศเวีียดนาม)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
Business Information Company Limited
(ประเทศเวีียดนาม)

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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นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
Mr. Dennis Colin Martin
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ/อายุุ : 57 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 13-11-2563/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 1 เดืือน 17 วััน
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

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

• 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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหาร
CTOS Digital Sdn Bhd, Malaysia
ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
CIBI Information, Inc, Philippines
ปััจจุุบััน
กรรมการ
CTOS SG Pte Ltd, Singapore

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

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์
Ms. Kanyapan Buranarom
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน/อายุุ : 47 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.23%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 13-11-2563/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 1 เดืือน 17 วััน
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 12-12-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร : 18 ปีี
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

Education

• ปริิญญา ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษเชิิงอาชีีพเพื่่อ� การ
สื่่�อสารนานาชาติิ (ภาคภาษาอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
• ปริิญญา บััญชีีบััณฑิิต เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)
(รุ่่�นที่่� 105/2556)

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี และการเงิิน
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษัท 
ั เอิิร์ธ 
์ เท็็ค เอนไวรอนเมนท์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน)

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)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2549 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด
ปััจจุุบััน
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ปััจจุุบััน
นัักบััญชีีวิิชาชีีพอาเซีียน
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นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
Ms. Manida Zinmerman
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน/อายุุ : 54 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.46%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : 380,000
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 18 ปีี
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

Education

• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์มหาบััณฑิิต Columbia University
• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• Graduate Diploma Business Law มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ประกาศนีียบััตร โครงการ  Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุ่่�น 2/2555
• ประกาศนีียบััตร โครงการ  Director Certification Program (DCP)
รุ่่�น 8/2544

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท อิินทััช โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ไม่่มีี

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

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
Ms. Suteera Sripaibulya

ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน/อายุุ : 67 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.20%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 17-09-2551/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 13 ปีี
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

Education

• AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard
University (USA)
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (คณิิตศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (หลัักสููตร วตท.)
รุ่่�นที่่� 4
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)
(2552)
			

• 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2551 - ปััจจุุบััน
กรรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2554 - ปััจจุุบััน
รองผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�จััดการสายเทคโนโลยีี
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่ไ� ม่่ใช่่บริิษัทั จดทะเบีียน/องค์์กรอื่่น�
2556 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
2555 - 2560
ประธานกรรมการ
บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ จำ�กั
ำ ัด
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท 
ั เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ จำำ�กััด
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เนชั่่�นแนลดิิจิิทััลไอดีี จำำ�กััด
ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษัท 
ั บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม จำำ�กััด
ปััจจุุบััน
กรรมการ
บริิษััท เอนิิว คอร์์ปอเรชััน จำำ�กััด
ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำำ�กััด
		

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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ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน/อายุุ : 46 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.20%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 29-03-2556/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 8 ปีี
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

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
ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accreditation Program (DAP)
(รุ่่�นที่่� 110/2557)

• 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)
		

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2556 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น 		
2560 - ปััจจุุบััน ผู้้�ก่่อตั้้�งและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ไอโครา จำำ�กััด
2561 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บริิษััท ออกแบบกลยุุทธ์์และนวััตกรรม อนาคต จำำ�กััด
2561 - ปััจจุุบััน กรรมการประจำำ�วิิทยาลััยนานาชาติิปรีีดีี พนมยงค์์
ม.ธรรมศาสตร์์
2561 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาด้้านอนาคตศาสตร์์และนวััตกรรม
บริิษััท แมกโนเลีีย ควอลิิตี้้� ดีีเวล๊๊อปเม้้นท์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
2562 - ปััจจุุบััน กรรมการ
บริิษััท อิินโนวาติิโอ จำำ�กััด
2562 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (องค์์การมหาชน)
2563 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

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

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

25

นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา
Ms. Intira Inturattana
ตำำ�แหน่่ง : ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล/อายุุ : 51 ปีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2563 : 0.02%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : 79,000
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 1-3-2558/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร : 6 ปีี
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

Education

• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการตลาด สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
• ประกาศนีียบััตร ภาษาจีีนกลาง มหาวิิทยาลััยจี้้�หนาน สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
• ปริิญญา ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต สาขาบรรณารัักษศาสตร์์และสารนิิเทศ
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

• 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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี

5 YEARS’ WORK EXPERIENCE

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2560 - ปััจจุุบััน ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
2558 - 2559
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการทั่่�วไป ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)

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
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น 		 Positions in Other Non-listed Companies/Organizations
2559 - ปััจจุุบััน กรรมการ
2016 - Present
Director
บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด
Ecartstudio Company Limited
2562 - ปััจจุุบััน กรรมการ
2019 - Present
Director
Business Information Company Limited
Business Information Company Limited
(ประเทศเวีียดนาม)
(Vietnam)
2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ
2020 - Present
Director
บริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำำ�กััด
Creden Asia Company Limited
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ข้้อมููลสำำ�คััญทาง
การเงิิน
เปรีียบเทีียบรายได้้
รายได้้อื่่�น*
(30.1 ล้้านบาท)
บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
(60.6 ล้้านบาท)
บริิการอื่่�นๆ
(64 ล้้านบาท)

รายได้้อื่่�นๆ *
(30.6 ล้้านบาท)
บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
(137.8 ล้้านบาท)
บริิการอื่่�นๆ
(66.9 ล้้านบาท)

12%

22%

11%

11%
6%

2562

2563

71%

62%

5%

บริิการด้้านข้้อมููล
(383.4 ล้้านบาท)

บริิการด้้านข้้อมููล
(390.9 ล้้านบาท)

รายได้้รวมทั้้�งหมด 538.1 ล้้านบาท

รายได้้รวมทั้้�งหมด 626.2 ล้้านบาท

*รายได้้อื่่�นประกอบด้้วยดอกเบี้้�ยรัับ, เงิินปัันผลรัับ และอื่่�นๆ

การเปรีีี�ยบเทีีี�ยบตััั�วเลขทางการเงิิิ�นสำำ�หรััั�บปีีี� 2559-2563
(งบการเงิินรวม)
2559

(หน่่วย : ล้้านบาท)

399 437 488 538 626

รายได้้รวม

73

77

104 144 178

กำำ�ไรสุุทธิิ

2560

578 641 693 684 1,000

2561

2562

2563

403 469 505 501

สิินทรััพย์์รวม

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

710

ส่่วนของผู้้�ถืือหุุ้�น
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ข้้อมููลทางการเงิิน
โดยสรุุป

สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

งบการเงิินรวม
2561
2562
2563
692,896 684,237 1,000,077
187,655 183,295 289,577
505,241 500,942 710,500
487,485 538,120 626,205
458,907 507,985 595,579
243,914 295,041 342,265
117,563 151,860 204,598
104,087 143,912 178,497

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
รายได้้รวม
รายได้้จากการให้้บริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิ
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)
53.15
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)
21.35
อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (ร้้อยละ)
15.02
อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)
20.60
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
2.80
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น (เท่่า)
0.37
เปรีียบเทีียบข้้อมููลต่่อหุ้้�น (บาท)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)
0.13
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)
0.62
มููลค่่าที่่ต� ราไว้้ต่่อหุ้้�น (บาท)
0.10
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)*
0.12
เงิินปัันผลจ่่าย (ล้้านบาท)*
98.50
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ - ทุุนจดทะเบีียน (ล้้านหุ้้�น)
820.51
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ - ทุุนที่่อ� อกและ เรีียกชำำ�ระแล้้ว (ล้้านหุ้้�น) 820.51

58.08
26.74
21.03
28.73
2.54
0.37
0.18
0.61
0.10
0.15
123.08
820.51
820.51

57.47
28.50
17.85
25.12
2.32
0.41

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2561
2562
2563
658,932 646,992 963,994
171,195 166,313 268,334
487,737 480,679 695,660
424,729 470,460 566,682
398,394 439,375 535,215
216,834 262,035 322,923
112,339 147,617 209,960
101,637 140,633 184,002
54.43
23.93
15.42
20.84
2.76
0.35

59.64
29.89
21.74
29.26
2.49
0.35

60.34
32.47
19.09
26.45
2.24
0.39

0.22
0.12
0.87
0.59
0.10
0.10
0.195
0.12
160.00 98.50
820.51 820.51
820.51 820.51

0.17
0.59
0.10
0.15
123.08
820.51
820.51

0.22
0.85
0.10
0.195
160.00
820.51
820.51

* เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทมีีมติิอนุุมััติิให้้เสนอจ่่ายเงิินปัันผลงวดสุุดท้้ายสำำ�หรัับปีี 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.115 บาท 
เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 94.36 ล้้านบาท ดัังนั้้�น เมื่่�อรวมเงิินปัันผลจ่่ายระหว่่างกาลที่่จ่� ่ายไปแล้้วจำำ�นวนหุ้้�นละ 0.08 บาท ทำำ�ให้้เงิินปัันผลจ่่ายสำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�นหุ้้�นละ 0.195 บาท ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะนำำ�เสนอเพื่่�ออนุุมััติิเรื่่�องดัังกล่่าวในที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้�ถื้ ือหุ้้�นของบริิษััทต่่อไป

28

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููล
ทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ

เลขที่่�บััตรส่่งเสริิม
เลขทะเบีียนบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่ายแล้้ว
ชื่่�อบริิษััทย่่อย
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) (BOL)
เลขที่่� 1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี 
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านโอกาส
และความเสี่่ย� งในการทำำ�ธุรุ กิิจ โดยให้้บริิการข้้อมููลเชิิงลึึกผ่่านซอฟต์์แวร์์และแอพพลิิเคชั่่�น
ที่่�ทัันสมััย ตลอดจนเป็็นผู้้�ออกแบบและพััฒนาโซลููชั่่�นสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการและ
สถาบัันการเงิิน รวมถึึงเป็็นที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและภููมิิภาคอาเซีียน
2423(7)/2556 ได้้รับั การส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการ ซอฟต์์แวร์์ ประเภท ENTERPRISE
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.8 กิิจการซอฟต์์แวร์์
0107546000407
+66 2657 3999
+66 2657 3900-1
https://www.BOL.co.th
82,050,550 บาท 
82,050,550 บาท
0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 820,505,500 หุ้้�น
บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี 
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
ให้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจทั้้�งไทยและต่่างประเทศ ให้้คำำ�ปรึึกษา และให้้บริิการวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยง และโอกาสทางการตลาด
+66 2657 3939
+66 2657 3901
https://www.dnbthailand.co.th
5,000,000 บาท 
2,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 500,000 หุ้้�น
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ชื่่�อบริิษััทย่่อย
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ

เลขที่่�บััตรส่่งเสริิม
โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว
ชื่่�อบริิษััทร่่วม
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

30

บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด
เลขที่่� 1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี 
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
ให้้บริิการแพลตฟอร์์ มสำำ�หรัับจัับคู่่�ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (MatchLink) เพื่่�อจััดทำำ� 
Business Matching สำำ�หรัับเชื่่�อมโยงผู้้�ซื้้�อ ผู้้�ขายในการทำำ�ธุุรกิิจ การเข้้าถึึงแหล่่ง
เงิินทุุน ตลอดจนสนัับสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจในด้้านต่่าง ๆ สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
เพื่่�อลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
60-0193-1-00-2-0 ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการ ซอฟต์์แวร์์ ประเภท 
ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.7.2 กิิจการพััฒนา
ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรืือ DIGITAL CONTENT
+66 2657 3949
+66 2657 3901
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 3,000,000 หุ้้�น
บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำำ�กััด
เลขที่่� 131 ถนนราษฏร์์บููรณะ แขวงราษฏร์์บููรณะ
เขตราษฏร์์บููรณะ กรุุงเทพมหานคร 10140
ดำำ�เนิินธุุรกิิจทางด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในที่่�ดิิน อาคารสำำ�นัักงาน
เพื่่อ� ให้้กลุ่่�มผู้้ถื� อื หุ้้�นและลููกค้้าทั่่�วไปเช่่าพื้้�นที่่ ต
� ลอดจนดำำ�เนิินการบริิหารจััดการอาคาร
150,000,000 บาท 
150,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 15,000,000 หุ้้�น
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ข้้อมููลของนิิติบุิ ุคคลที่่�บริิษััท ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้อย
้ ละ 10 ขึ้้�นไป
ชื่่อ� บริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว
ชื่่�อบริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว
ชื่่�อบริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด
เลขที่่� 129 ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
ให้้บริิการออกแบบ พััฒนาและให้้คำำ�ปรึึกษาทางด้้านระบบ Web-Based Application
และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร
+66 2643 0807-9
+66 2643-0810
https://www.ecartstudio.com
15,832,190 บาท
15,832,190 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,583,119 หุ้้�น
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
100/28-29 อาคารสาธรนครทาวเวอร์์ ชั้้�น 18 ถนนสาทรเหนืือ แขวงสีีลม 
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร 10500
ให้้บริิการข้้อมููลเครดิิตแก่่สถาบัันการเงิินและประชาชนทั่่�วไป
+66 2095 5800
+66 2095 5801-2
https://www.ncb.co.th
250,000,000 บาท 
250,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 25,000,000 หุ้้�น
บริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
1-7 อาคารซิิลลิิค เฮ้้าส์์ ชั้้�น 5 ห้้อง 1บีี ถนนสีีลม แขวงสีีลม 
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุุรกิิจหลัักเกี่่�ยวกัับ ตััวกลางในการปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลและ SMEs
ออนไลน์์ ที่่�ให้้ผู้�กู้้ ้�เชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับนัักลงทุุน
+66 2026 3514
https://www.peerpower.co.th
19,270,000 บาท
19,270,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 1,927,000 หุ้้�น
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ชื่่�อบริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่ายแล้้ว

บริิษััท เอไอ แล็็บ จำำ�กััด
25 ซอยเจริิญนคร 14 ถนนเจริิญนคร แขวงคลองต้้นไทร
เขตคลองสาน กรุุงเทพมหานคร 10600
ให้้บริิการ จััดทำำ�  ออกแบบ พััฒนา โปรแกรม คอมพิิวเตอร์์และแอพพลิิเคชั่่�น โดยใช้้
เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence or AI)
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 200,000 หุ้้�น

ชื่่�อบริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

บริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำำ�กััด
9/22 ถนนราชพฤกษ์์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่่�งชััน กรุุงเทพมหานคร 10170
ให้้บริิการระบบเซ็็นเอกสารออนไลน์์ และระบบพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิตอล
1,405,000 บาท
1,405,000 บาท
100 บาท
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 10,810 หุ้้�น
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิ์์� จำ�ำ นวน 3,240 หุ้้�น

ชื่่�อบริิษััท

BUSINESS INFORMATION COMPANY LIMITED
(บริิษััท บิิซิิเนส อิินฟอร์์เมชััน จำำ�กััด)
Vietcombank Tower, CEO Suite’s Boardroom Level 21,
5 Me Linh Square, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
ให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจผ่่านซอฟต์์แวร์์และแอพพลิิเคชั่่�นที่่�ทัันสมััย
ตลอดจนโซลููชั่่�นสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการและสถาบัันการเงิิน
1,000,000 US Dollars

สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ติิดต่่อส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

ir@bol.co.th
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
กรรมการและผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์
กรรมการและผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นายทะเบีียนหุ้้�นและใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์
+66 2009 9999
โทรสาร
+66 2009 9476
ผู้้�สอบบััญชีี
นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5906
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
193/136-137 อาคารเลครััชดา ชั้้�น 33 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์
+66 2264 0777
โทรสาร
+66 2264 0789-90
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เป้้าหมาย
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษัทั มีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่อ� เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้
บริิการข้้อมููล ข่่าวสาร การวิิเคราะห์์และตรวจสอบข้้อมููลอย่่าง
ครบวงจร เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการตััดสิินใจ
ทางธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว และถููกต้้องมากที่่�สุุด
โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาและปรัับปรุุงฐานข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�
อย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�โครงการเพื่่�อจััดหาข้้อมููลจาก
แหล่่งข้้อมููลอื่่�นเพิ่่�มเติิมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการนำำ�ที่่�สุุดของ
เทคโนโลยีีใหม่่จากต่่างประเทศ เข้้ามาช่่วยในการวิิเคราะห์์
ประมวลผล และนำำ�เสนอข้้อมููลในมิิติที่ิ ห่� ลากหลาย เพื่่อ� ประโยชน์์
สููงสุุดสำำ�หรัับลููกค้้าทั้้�งในด้้านการวิิเคราะห์์เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสและ
การลดความเสี่่� ย งทางธุุ ร กิิ จ  ความปลอดภัั ย ของข้้ อ มููลและ
ระบบฐานข้้อมููลเป็็นหััวใจสำำ�คััญของธุุรกิิจของเรา บริิษััทจึึงได้้มีี
การดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาระบบคอมพิิ ว เตอร์์ แ ละเครืือข่่ า ยให้้ มีี
ความรวดเร็็วและปลอดภััย เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
และมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีโครงการในการขยาย
ตลาดผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษัทั ไปยัังต่่างประเทศอีีกด้้วย

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
ทั้้�งในประเทศและภููมิิภาคอาเซีียน

พัันธกิิจ (Mission)

1. เป็็นผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนเพื่่�อ
ใช้้ในการตััดสิินใจ
2. เป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่สิินค้้าและ
บริิการแก่่ลููกค้้า
3. เป็็นองค์์กรที่่เ� ป็็นที่่รู้� ้�จักั และผู้้ใ� ช้้บริิการนึึกถึึงเป็็นอัันดัับแรก
ในเรื่่�องการให้้บริิการข้้อมููลและการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
4. เป็็นองค์์กรแห่่งนวััตกรรมด้้าน Big Data Analytic

กลุ่่�มเป้้าหมายหลัักของบริิษััท  เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายประเภท
องค์์กร ปััจจุุบัันสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่
1. กลุ่่�มสถาบัันการเงิิน
2. กลุ่่�มผู้้�ประกอบการภาคธุุรกิิจ และอุุตสาหกรรม
3. กลุ่่�มหน่่วยงาน และองค์์กรต่่าง ๆ จากภาครััฐ
ลููกค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่ ใช้้บริิการของบริิษััทเพื่่�อช่่วย
ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจในหลายขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินงาน
เริ่่มตั้้
� ง� แต่่การหากลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายใหม่่ และใช้้เพื่่อ� ประกอบการ
ตััดสิินใจทางธุุรกิิจ โดยนำำ�ข้้อมููลมาเป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิิน
และบริิหารความเสี่่�ยงในการทำำ�ธุุรกรรมขององค์์กร ปรัับปรุุง
แก้้ไขการบริิหารสภาพคล่่องและเทอมทางการค้้าอีีกด้้วย ทำำ�ให้้
บริิ การของเราเป็็ นองค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญในการพัั ฒนากลยุุทธ์์
การบริิหารงานให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ช่่วยในการเพิ่่�มโอกาสทางการค้้าได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีี 
Data Visualization ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�มีีปริิมาณมาก
และมีีความซัับซ้้อน มาสรุุปเป็็นการแสดงผลข้้อมููลในรููปแบบ
ที่่�เข้้าใจง่่าย ช่่วยให้้ผู้้�บริิหารสามารถเห็็นข้้อมููลในมิิติิต่่าง ๆ
เพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้�น้
อนึ่่�ง บริิษัทยั
ั ังมีีเป้้าหมายในการสรรหาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ที่่�มีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อขยายขีีดความ
สามารถด้้านการแข่่งขัันของบริิษััทให้้มีีบริิการที่่�หลากหลาย
และตอบรัับกัับความต้้องการของลููกค้้าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น การ
ร่่ ว มมืือกัั บ บริิ ษัั ทชั้้� น นำำ� จากต่่ า งประเทศที่่� มีีความเชี่่� ย วชาญ
ด้้านการบริิหารจััดการหนี้้�ทางการค้้าทั่่�วโลก เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการให้้บริิการตามหนี้้�การค้้าทั่่�วโลกของทางบริิษััทได้้อย่่าง
เต็็มรููปแบบ รวมถึึงการสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ในการใช้้งานระบบ
ผ่่านอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้งานของ
ลููกค้้าได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา และทุุกอุุปกรณ์์
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
บริิษัท บิ
ั ิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (“บริิษััท”) ก่่อตั้้�งขึ้้�น เมื่่�อ
วัันที่่� 26 เมษายน 2538 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท 
ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2546 ได้้จดทะเบีียนแปรสภาพเป็็น
บริิษััทมหาชนจำำ�กััดตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ชื่่อ�
บริิษัท บิ
ั ซิิ เิ นส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) เริ่่มต้
� น้ ที่่ทุ� นุ จดทะเบีียน
75 ล้้านบาท โดยได้้เข้้าทำำ�การซื้้อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม  เอ ไอ
เมื่่� อ วัั น ที่่� 21 เมษายน 2547 มีี ก ารเพิ่่� มทุุ น จดทะเบีียน
เมื่่� อ วัั น ที่่� 23 กัั น ยายน 2551 เป็็ น 78.75 ล้้ า นบาท  ได้้ มีี
การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนครั้้�งที่่� 2 เมื่่อ� วัันที่่� 9 เมษายน 2557 เป็็น
82.6 ล้้านบาท และในปีี 2561 บริิษััทได้้ลดทุุนจดทะเบีียนเป็็น
82.05 ล้้านบาท  เนื่่�องจากการยกเลิิกหุ้้�นสามััญที่่�เหลืือจากการ
ใช้้สิทธิ
ิ ิใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
บริิษัทป
ั ระกอบธุุรกิิจให้้บริิการข้้อมููล ข่่าวสาร การวิิเคราะห์์
และตรวจสอบข้้อมููล เพื่่อ� ใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
ซึ่่ง� ข้้อมููลดัังกล่่าวได้้มาจากการรวบรวมข้้อมููลจากหลาย ๆ แหล่่ง
ได้้แก่่ ข้้อมููลจากกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
โดยมีีสัั ญ ญาเพื่่� อ รัั บ ข้้ อ มููลนิิ ติิ บุุ คค ลที่่� จ ดทะเบีียนจัั ด ตั้้� ง กัั บ
กระทรวงพาณิิชย์ทั้้์ ง� หมดในประเทศ ซึ่่ง� รวมถึึง สถานะของบริิษัทั
คณะกรรมการ และผลดำำ� เนิิ น การของแต่่ ล ะบริิ ษัั ท  กว่่ า
1,500,000 บริิษัทั ในประเทศไทย และบริิษัทยั
ั งั ได้้รวบรวมข้้อมููล
จากแหล่่งอื่่น� เช่่น ข้้อมููลข่่าวสารในหมวดอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ โดย
รวบรวมจากหนัังสืือพิิมพ์์ ตลอดจนแหล่่งข่่าวด้้านธุุรกิิจชั้้�นนำำ�
ต่่าง ๆ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดเก็็บ และประมวลผลข้้อมููล
การชำำ�ระเงิินของลููกหนี้้�การค้้าจากบริิษััทต่่าง ๆ ที่่�ร่่วมโครงการ
กัับบริิษััทอีีกด้้วย โดยบริิษััทจะทำำ�การตรวจสอบ ประมวลผล
วิิเคราะห์์ จััดเก็็บ และบัันทึึกข้้อมููลเพื่่�อให้้บริิการผ่่านระบบ
คอมพิิวเตอร์์ออนไลน์์ ภายใต้้เว็็บไซต์์ของบริิษััทชื่่�อ https://
www.BOL.co.th
นอกจากนี้้� การร่่ วมทุุ นกัั บ D&B นั้้� น ถืือเป็็ นการเพิ่่�ม
ศัักยภาพของบริิษััท  นอกจากบริิษััทจะได้้เรีียนรู้้�การจััดการและ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลชั้้�นนำำ�ระดัับโลกแล้้ว
บริิษััทยัังสามารถขยายขอบเขตการให้้บริิการข้้อมููลของบริิษััท
ไปยัังต่่างประเทศ ผ่่านเครืือข่่ายของ D&B และสามารถเพิ่่�ม
บริิการข้้อมููลบริิษััทในต่่างประเทศให้้ลููกค้้าในประเทศ เพื่่�อให้้
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ผู้้�ใช้้สามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ซึ่่�งจะเป็็น
ผลดีีต่่อการพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อของ
ประเทศให้้แข็็งแกร่่ง และส่่งเสริิมความโปร่่งใสของการทำำ�ธุรุ กรรม 
และในวัันที่่� 22 มีีนาคม 2549 บริิษััทได้้จััดตั้้�งบริิษััท ดีี แอนด์์ บีี 
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ขึ้้�นมา ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท 
และเพิ่่�มเป็็น 5 ล้้านบาทในปีี 2562 เลขทะเบีียน 0105549038501
ด้้วยคลัังข้้อมููลกว่่า 1,500,000 บริิษัทั ในประเทศไทย และ
อีีกกว่่า 300 ล้้านบริิษััทใน 214 ประเทศทั่่�วโลก และจาก
ความเชี่่ย� วชาญด้้านการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการฐานข้้อมููล
และการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง ประกอบกัั บ ความรู้้�ท าง
ด้้านไอทีี ทำำ�ให้้บริิษััทเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการทางธุุรกิิจครบ
วงจร ตั้้�งแต่่บริิการข้้อมููลพื้้�นฐาน และผลการดำำ�เนิินการของ
แต่่ ละบริิ ษััท  รวมถึึงบริิ การด้้ านข่่ าวสาร การวิิ เคราะห์์ และ
ตรวจสอบข้้อมููล เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
ที่่� มีีประสิิ ทธิิ ภ าพ รวดเร็็ ว และถููกต้้ อ งมากที่่� สุุ ด  ตลอดจน
เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงในการลงทุุน เพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นและ
โอกาสทางธุุรกิิจ
บริิ ษัั ทยัั ง ได้้ รัั บ มอบหมายให้้ เ ป็็ น ศููนย์์ ป ระมวลผลของ
ฐานข้้อมููลลููกหนี้้�สิินเชื่่�อทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับจากสถาบัันการเงิินที่่�
เป็็นสมาชิิกของบริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด (NCB) ตั้้�งแต่่
เริ่่�มก่่อตั้้�ง จนถึึงปััจจุุบััน
ในปีี 2547 บริิษััทได้้นำำ�เข้้าระบบการวิิเคราะห์์ทางการเงิิน
จากต่่างประเทศ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับข้้อมููล
ทำำ�ให้้ผู้ใ�้ ช้้สามารถวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางการเงิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และใช้้ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการได้้เป็็นอย่่างดีี
บริิษััทยัังได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการประมวลผลข้้อมููล
ในเชิิงลึึก เพื่่อ� เพิ่่�มศักั ยภาพในการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งและโอกาส
ทางธุุรกิิจ โดยตั้้�งแต่่ปีี 2548 บริิษััทได้้พััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ช่่วย
ในการตััดสิินใจที่่�เรีียกว่่า Decision Support System (“DSS”)
ขึ้้� น สำำ� หรัั บ ลููกค้้ า ที่่� เ ป็็ น สถาบัั น การเงิิ น ระบบ DSS จะเป็็ น
การผนวกข้้อมููลในฐานข้้อมููลของบริิษััทกัับฐานข้้อมููลของลููกค้้า
ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถวิิเคราะห์์โอกาสในการขยายตลาดใหม่่
บริิหารฐานข้้อมููลลููกค้้า และเพื่่�อช่่วยการบริิหารความเสี่่�ยงให้้
มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

ในปลายปีี 2550 บริิษัทั ได้้ทำ�ำ การเปิิดตััวผลิิตภัณฑ์
ั ์ CORPUS
โดยเป็็นระบบที่่�เป็็นศููนย์์รวมของการให้้บริิการข้้อมููลออนไลน์์
ทั้้�งในส่่วนของข้้อมููลนิิติิบุุคคล ข้้อมููลกรรมการ รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
งบการเงิินของบริิษััท ตลอดจนข้้อมููลข่่าว ผ่่านบริิการต่่าง ๆ
เพื่่�อผู้้�ใช้้สามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�มีีกว่่า 1,500,000 บริิษััททั่่�วประเทศ
ประกอบกัับข้้อมููลอื่่น� ๆ มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ภาพรวมทางธุุรกิิจ
ไปจนถึึงการวิิเคราะห์์สภาพธุุรกิิจรายบริิษััทได้้โดยง่่าย และ
สามารถตอบสนองความต้้องการในการใช้้ข้้อมููลที่่�แตกต่่างกััน
ของคนหลาย ๆ กลุ่่�ม  เพื่่�อช่่วยให้้นัักบริิหารในทุุกสาขาอาชีีพ
ในหลากหลายอุุตสาหกรรมสามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ไปใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดกัับองค์์กร
ในปีี 2552 บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่ย� งโดยคาดการณ์์
ความเป็็นไปได้้ที่่�นิิติิบุุคคลจะเกิิดวิิกฤตทางการเงิินในรููปแบบ
ของคะแนน หรืือ Financial Stress Score (FS Score) ซึ่่�ง
ถููกพัั ฒ นาจากการศึึกษาวิิ จัั ย ร่่ ว มกัั น ระหว่่ า ง BOL และทีีม
วิิเคราะห์์ D&B ประเทศสหรััฐอเมริิกา ให้้เป็็นตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยง
ที่่�มีีความแม่่นยำำ�เป็็นมาตรฐานสากล FS Score จะช่่วยให้้ลููกค้้า
สามารถเข้้าใจสถานะการดำำ�เนิินกิิจการของคู่่�ค้้า สามารถกระจาย
ความเสี่่�ยงและกำำ�หนดกลยุุทธ์์บริิหารความเสี่่�ยงใน Portfolio
ของลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2557 บริิษััทได้้ทำำ�การเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ ENLITE
ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจของผู้้ใ� ช้้งานกลุ่่�มธนาคารและสถาบััน
การเงิินเพื่่�อให้้ครอบคลุุมทั้้�งในและต่่างประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน
โดยเฉพาะ โดดเด่่นในด้้านการรวบรวมและจััดระเบีียบข้้อมููล
(Data Integration) โดยผนวกฐานข้้อมููลนิิติิบุุคคลจดทะเบีียน
ของประเทศไทยทั้้�งหมด วิิเคราะห์์ ประมวลผล และนำำ�เสนอ
ในมิิติิต่่าง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้้วยเครื่่�องมืือ
ในการวิิเคราะห์์ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ทั้้�งที่่�เป็็นคุุณสมบััติิหลััก
และที่่� เป็็ นคุุ ณสมบััติิพิิเศษเพิ่่�มเติิ ม  (Premium Features)
ที่่�สามารถเลืือกให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานได้้ เช่่น Risk Score/
Risk Class เพื่่� อ แสดงค่่ า คะแนนด้้ า นความเสี่่� ย งโอกาสที่่�
จะเกิิดวิิกฤตทางการเงิินและนำำ�ไปสู่่�การปิิดกิิจการ/เลิิก/ร้้าง/
ล้้มละลายในอนาคต, News บริิการข้้อมููลข่่าวบริิษัทั , Auditor
Flag เพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นในส่่วนของงบการเงิินของผู้้�ตรวจ
สอบบััญชีี, Location Based Intelligence (LI) เพื่่�อแสดง
ข้้อมููลนิิติิบุุคคลในรููปแบบแผนที่่�เพื่่�อดููการกระจายตััว Account
Relationship Management (ARM) เพื่่�อการนำำ�เสนอข้้อมููล
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น และกรรมการในรููปแบบ
แผนภาพ ฯลฯ นอกจากนี้้�บริิษััท ยัังมีีเป้้าหมายในการขยาย
ขอบเขตการให้้บริิการให้้ครอบคลุุมทั้้�งในและต่่างประเทศใน
กลุ่่�มอาเซีียน

อีีกทั้้�งบริิษััทยัังได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาระบบนำำ�ส่่งงบการเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (DBD e-Filing) ร่่วมกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้า และพัันธมิิตรอื่่�น ๆ ที่่�มีีเจตนารมณ์์ร่่วมกััน ที่่�จะส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนให้้กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า ได้้พััฒนาการให้้บริิการ
รัับงบการเงิินทุุกประเภทธุุรกิิจผ่่านทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (DBD
e-Filing) ขึ้�น้ เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกและเพิ่่�มช่่องทาง
การนำำ�ส่่งงบการเงิิน รวมทั้้�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้
บริิการข้้อมููลงบการเงิินของประเทศไทยให้้มีีความถููกต้้องและ
รวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น�  ซึ่่ง� เปิิดให้้บริิการรัับงบการเงิินผ่่านทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(DBD e-Filing) ตั้้�งแต่่ปีีงบการเงิิน 2557 เป็็นต้้นไป
ในปีี 2560 บริิษััทได้้จััดตั้้�งบริิษััท บีีโอแอล ดิิจิติ อล จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท  เลขทะเบีียน 0105560000956
และได้้มีีการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม  2561
เป็็ น 30 ล้้ า นบาท  โดยเป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� มุ่่� งเน้้ น การคิิ ด ค้้ น และ
พััฒนานวััตกรรมเพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดบริิการในรููปแบบใหม่่ มีีการพััฒนา
แพลตฟอร์์ มสำำ� หรัั บ จัั บ คู่่�ทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (MatchLink)
เพื่่�อจััดทำำ� Business Matching สำำ�หรัับเชื่่�อมโยงผู้้�ซื้้�อผู้้�ขาย การ
เข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน และสามารถนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ช่่วยประกอบการ
ตััดสิินใจ ตลอดจนสนัับสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจในด้้านต่่าง ๆ
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ เพื่่อ� ลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน และเพิ่่�มโอกาส
ในการทำำ�ธุรุ กิิจ นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ได้้ร่ว่ มลงทุุนกัับบริิษัทั เพีียร์์
พาวเวอร์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท fintech startup ประกอบธุุรกิิจ
หลัักเกี่่�ยวกัับ ตััวกลางในการปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลออนไลน์์
และสิินเชื่่�อ SMEs ที่่�เชื่่�อมต่่อให้้ผู้้�กู้้�ที่่�มีีศัักยภาพสามารถกู้้�เงิิน
โดยตรงกัั บ นัั ก ลงทุุ น ในอัั ต ราดอกเบี้้� ย ที่่� ต่ำำ�� กว่่ า ธนาคารหรืือ
สถาบัันการเงิินในปััจจุุบััน และในขณะเดีียวกัันนัักลงทุุนก็็ได้้รัับ
อััตราผลตอบแทนที่่�จููงใจมากขึ้้�นสามารถให้้อััตราผลตอบแทน
ที่่�สม่ำำ��เสมอและมากกว่่าผลิิตภััณฑ์ท์ างการเงิินทั่่�วไป 
ในปีี 2561 บริิษัทั ได้้เปิิดตััวฟัังก์์ชั่่น� SENSE ซึ่่ง� เป็็นบริิการใหม่่
ของระบบ CORPUS ที่่ร� วบรวมข้้อมููลจากสื่่อ� โซเชีียล เว็็บบอร์์ด และ
เว็็บไซต์์ต่า่ ง ๆ เนื่่อ� งจากบริิษัทั เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการจััดเก็็บ
ข้้อมููลในรููปแบบ Big Data และการนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาใช้้ เช่่น
การฟัังและวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคในสื่่อ� สัังคมออนไลน์์
หรืือ Social Listening บริิษััทจึึงเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�น SENSE เข้้าไปใน
ระบบ CORPUS เพื่่�อให้้ครอบคลุุมข้้อมููลทุุกมิิติิ เพิ่่�มมุุมมองการ
วิิเคราะห์์ภาพรวมธุุรกิิจ ทำำ�ให้้รู้้�จัักลููกค้้าและคู่่�ค้้าได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง
และช่่วยเพิ่่�มความมั่่�นใจในการตััดสิินใจ
ในปีี 2562 บริิษััทได้้ขยายกิิจการไปยัังประเทศเวีียดนาม 
โดยบริิษัทั ได้้ร่ว่ มจััดตั้้ง� บริิษัท 
ั Business Information Co., Ltd.
เพื่่อ� ให้้บริิการข้้อมููลเพื่่อ� การตััดสิินใจทางธุุรกิิจผ่่านซอฟต์์แวร์์และ
แอพพลิิเคชั่่�นที่่�ทัันสมััย ตลอดจนโซลููชั่่�นสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
และสถาบัันการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

35

ลัักษณะการให้้บริิการ

ธุุรกิิจของ BOL ในปััจจุุบันั แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มใหญ่่ ๆ ได้้แก่่
1. บริิการด้้านข้้อมููล (Information Services)
1.1. บริิการข้้อมููลธุุรกิิจ (Basic Information)
1.2. บริิการข้้อมููลสำำ�หรัับสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (Decision
Support Information)
1.3. บริิการข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ (Analytic Information)
2. บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Services)
2.1. ระบบเพื่่�อการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Solution)
2.2. ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Consultancy)
3. บริิการอื่่�น ๆ (Other Services)
3.1. โครงการพิิเศษ (Special Project)
3.2. บริิการติิดตามหนี้้�การค้้าทั่่�วโลก (DebtLine)
1. บริิการด้้านข้้อมููล (Information Services)
การให้้บริิการข้้อมููล เป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััท  และด้้วย
ปััจจััยภายในและภายนอก ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องปรัับตััวต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง ข้้อมููลในการตััดสิินใจจึึงทวีีความสำำ�คััญในบทบาท
ของการบริิหารจััดการในองค์์กร เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุมและเหมาะสม
กัับสภาพการแข่่งขััน ระดัับความพร้้อมของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�อาจ
แตกต่่างกััน บริิษััทได้้พััฒนาการให้้บริิการให้้มีีความหลากหลาย
อย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ให้้ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า โดยมุ่่�งเน้้น
ในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม 
� และมุุมมองใหม่่ ๆ ในการบริิหารความเสี่่ย� ง
และโอกาส ในปััจจุุบัันบริิการข้้อมููลได้้มีีรููปแบบต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.1 บริิการข้้อมููลธุุรกิิจ (Business Information)
เป็็นบริิการข้้อมููลบริิษัททั้้
ั ง� ในประเทศและต่่างประเทศ  ผ่่าน
บริิการออนไลน์์และออฟไลน์์ ซึ่ง่� เป็็นบริิการสำำ�หรัับบริิษัทั เอกชน
หน่่วยงานราชการ และหน่่วยงานธุุรกิิจโดยทั่่�วไป โดยเป็็นการนำำ�
เอาแหล่่งข้้อมููลธุุรกิิจต่่าง ๆ มาเชื่่�อมโยงอย่่างบููรณาการ ทำำ�ให้้
ผู้้ใ� ช้้บริิการสามารถมองภาพของข้้อมููลได้้อย่่างครบถ้้วนทั้้�งเชิิงลึึก
และเชิิงกว้้าง รองรัับผู้้ใ� ช้้หลายระดัับ และตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้งานที่่�แตกต่่างกััน อาทิิเช่่น
• การให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบ Web-based application ซึ่่�ง
มีีฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งานหลััก ดัังนี้้�
- การเข้้าถึึงมิิติิของข้้อมููลจากการเชื่่�อมโยงที่่�มาจากหลาย
แหล่่งข้้อมููลและมีีความทัันสมััย
- การวิิเคราะห์์ทางการเงิินเชิิงลึึก ที่่ช่� ว่ ยให้้ผู้ใ้� ช้้สามารถมีีความ
เข้้าใจความซัับซ้้อนของตััวเลขทางการเงิินได้้โดยง่่าย
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- การแจ้้งเตืือนความเปลี่่�ยนแปลง เป็็นแจ้้งเตืือนเหตุุการณ์์
สำำ�คััญของกลุ่่�มเป้้าหมายซึ่่�งอาจจะมีผี ลกระทบกัับองค์์กร
- การค้้ น หากลุ่่�มลููกค้้ า ตามเงื่่� อ นไข ทำำ� ให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึง
การกระจายตััวของกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างชััดเจนเพื่่�อใช้้ใน
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร
- การสืืบค้้นพิิเศษที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพทางการตลาด
• การให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบรายงาน
• การให้้ บ ริิ ก ารข้้ อ มููลในรููปแบบฐานข้้ อ มููล ซึ่่� ง ผู้้� ใช้้ ส ามารถ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�ใช้้เลืือกข้้อมููลในฐานข้้อมููลของบริิษัทั
และจะได้้รัับข้้อมููลในรููปแบบที่่ลูู� กค้้าต้้องการ
1.2. บริิการข้้อมููลสำำ�หรัับสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (Decision
Support Information)
เป็็นการให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบของระบบช่่วยในการ
ตััดสิินใจ ซึ่่ง� เป็็นบริิการสำำ�หรัับหน่่วยงานขนาดใหญ่่ เช่่น สถาบััน
การเงิิน ที่่�มีีความจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ข้้อมููล และมุุมมองในระดัับ
ภาพรวม บริิการนี้้จ� ะเป็็นบริิการที่่ร� วมถึึงข้้อมููล ระบบแอพพลิิเคชั่่�น
ระบบคอมพิิวเตอร์์ และการอััพเดทข้้อมููลให้้ทัันสมััย
1.3. บริิการข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ (Analytic Information)
เป็็นการให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบของคะแนน หรืือตััวชี้้วั� ดั
โดยเป็็นการนำำ�เอาข้้อมููลทางธุุรกิิจและข้้อมููลทางการเงิินของ
นิิ ติิ บุุ คค ลที่่� มีี ใ นฐานข้้ อ มููลของบริิ ษัั ท กว่่ า 260,000 ราย
มาวิิเคราะห์์ในเชิิงสถิิติแิ ละแปลค่่าออกมาเป็็นคะแนน เพื่่อ� ใช้้คาด
การณ์์ความเป็็นไปได้้ของนิิติบุิ คค
ุ ลใด ๆ ที่่จ� ะเกิิดวิิกฤตทางการเงิิน
โดยนำำ�ไปสู่่�การล้้มละลาย พิิทักั ษ์์ทรัพั ย์์เด็็ดขาด การเลิิกหรืือฟื้้น� ฟูู
กิิจการ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าใจสถานะการดำำ�เนิินกิิจการของ
ลููกค้้า สามารถกระจายความเสี่่�ยงและกำำ�หนดกลยุุทธ์์บริิหาร
ความเสี่่�ยงใน Portfolio ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Services)
2.1 ระบบเพื่่�อการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Solution)
เป็็นการให้้บริิการร่่วมกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�จากต่่างประเทศใน
การนำำ�เสนอเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้แก่่สถาบััน
ทางการเงิิน เช่่น ระบบการวิิเคราะห์์ทางการเงิิน ระบบ Business
Rule Engine เป็็นต้้น
2.2 ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Consultancy)
เป็็นการให้้บริิการที่่ปรึึ
� กษาด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง โดย
การนำำ�ป ระสบการณ์์ และความเชี่่� ย วชาญในมุุ มม องและ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล มาให้้บริิการลููกค้้าโดยมีีรููปแบบเป็็นการจััด
การอบรม และให้้คำำ�ปรึึกษา

3. บริิการอื่่�น ๆ (Other Services)
พ.ศ. 2551 ร่่วมจััดตั้้�ง บริิษััท  เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำ�กั
ำ ัด
3.1 โครงการพิิเศษ (Special Project)
ด้้วยสััดส่่วนการลงทุุน 20% จากทุุนจดทะเบีียน
โครงการพิิเศษ  (Special Project) เป็็นโครงการที่่�บริิษััท 
150 ล้้านบาท
ดำำ�เนิินการโดยอาศััยความเชี่่�ยวชาญหลัักของบริิษััท  เช่่น การ พ.ศ. 2552 บริิ ษัั ท ได้้ รัั บการรัั บรองมาตรฐานระบบบริิ ห าร
บริิหารจััดการฐานข้้อมููล การตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล
จัั ด การด้้ า นความมั่่� น คงปลอดภัั ย  สารสนเทศ
การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการ
Information Security Management System
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (Risk Management) เป็็นต้้น ซึ่่�ง
(ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
โครงการพิิเศษนี้้� จะดำำ�เนิินการภายใต้้ความต้้องการเฉพาะ
จากบริิษัท บูู
ั โร เวอริิทัส 
ั เซอทิิฟิเิ คชั่่�น (ประเทศไทย)
(Special Requirements) ของลููกค้้าแต่่ละราย
จำำ�กััด (BVQI) ถืือเป็็นมาตรฐานที่่�ดีีที่่�สุุดในการ
3.2 บริิการติิดตามหนี้้�การค้้าทั่่�วโลก (DebtLine)
จััดการด้้านระบบการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููล
บริิษัทั ได้้เสนอบริิการจััดเก็็บหนี้้�การค้้าอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อ
องค์์กร นัับเป็็นความสำำ�เร็็จอีีกขั้้�นหนึ่่�งของบริิษััท 
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสภาพคล่่องทางการเงิินให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้า
ที่่�มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการข้้อมููลแก่่ลููกค้้าได้้
ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ลููกค้้าของบริิษัทั ได้้รับั เงิินจากการขายสิินค้้าและ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีคุุณภาพเป็็นที่่�ยอมรัับ
บริิการครบถ้้วน โดยยัังคงรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับคู่่�ค้้าไว้้ได้้
ในระดัับสากลอย่่างมืืออาชีีพ สร้้างความมั่่�นใจให้้
โดยในปััจจุุบััน ได้้มีีการขยายขอบเขตการให้้บริิการตามหนี้้�
กัับลููกค้้าในการใช้้บริิการข้้อมููลของบริิษััทได้้เป็็น
การค้้าครอบคลุุม 150 ประเทศทั่่�วโลก
อย่่างดีี
พ.ศ. 2554 D&B Worldwide Network Awards 2011
เหตุุการณ์์สำำ�คััญของบริิษััท
“Excellence in Information Quality”
พ.ศ. 2538 ก่่อตั้้�งบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด
พ.ศ. 2554 ก่่อตั้้�งบริิษััทย่่อย “บริิษััท ไอโบล จำำ�กััด” ด้้วยทุุน
พ.ศ. 2539 บริิษััท บิิซิิเนส  ออนไลน์์ จำำ�กััด ได้้เซ็็นสััญญากัับ
จดทะเบีียน 5 ล้้านบาท และเสร็็จการชำำ�ระบััญชีี
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ให้้บริิการ
ไปเมื่่�อ 26 ธัันวาคม 2556
ข้้อมููลบริิษััทจดทะเบีียนออนไลน์์ให้้แก่่ประชาชน พ.ศ. 2555 บริิษัท บิ
ั ซิิ เิ นส ออนไลน์์ จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้ลงนาม
ทั่่�วไป
ต่่ออายุุสััญญาให้้สิิทธิิประโยชน์์ฯ กัับกรมพััฒนา
พ.ศ. 2541 บริิษัท บิ
ั ิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด ร่่วมทุุนกัับ D&B
ธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ออกไปอีีก 5 ปีี
ผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลชั้้�นนำำ�ของโลก
(ปีี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563)  นัับแต่่วัันที่่�ครบ
พ.ศ. 2546 จดทะเบีียนแปรสภาพเป็็นบริิษัทม
ั หาชนจำำ�กััด
กำำ�หนดอายุุสัญ
ั ญา อีีกทั้้�งยัังมีกี ารลงนามในบัันทึึก
พ.ศ. 2547 บริิษัท บิ
ั ซิิ เิ นส ออนไลน์์ จำำ�กัดั (มหาชน) เข้้าทำำ�การ
ข้้อตกลงความร่่วมมืือการให้้บริิการเผยแพร่่ข้อ้ มููล
ซื้้�อขาย ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
ธุุรกิิจกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เพิ่่�มเติิมอีีก 1 ฉบัับ
พ.ศ. 2549 ก่่อตั้้ง� บริิษัทย่
ั อ่ ย “บริิษัทั ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย)
โดยมีีอายุุของสััญญา 15 ปีี (ปีี พ.ศ. 2564 – พ.ศ.
จำำ�กัดั ” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท 
2578)
พ.ศ. 2551 รางวััล “Bai Pho Business Award” by Sasin พ.ศ.  2555 ได้้รัับพิิจารณาขึ้�้นทะเบีียนผู้้�ค้้า กลุ่่�มงานจ้้างที่่�
2008 โดดเด่่นในมิิติิการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม  (Value
ปรึึกษาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
Creation) และการให้้ ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ ลููกค้้ า
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน) (ทอท.)
(Customer Focus)
โดยได้้รัับการอนุุมััติิเมื่่�อ 16 สิิงหาคม 2555
พ.ศ. 2551 รางวััล “200 Best Under A Billion” จาก พ.ศ. 2555 ติิ ด อัั น ดัั บ 1 ใน 9 บริิ ษัั ท จดทะเบีียนในกลุ่่�ม 
นิิตยสาร Forbes Asia ฉบัับเดืือนกัันยายน 2551
“mai stars” กำำ�ไรสุุทธิิ มีีกระแสเงิินสดจากการ
ได้้สำ�ำ รวจบริิษัทั จดทะเบีียนในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิกิ
ดำำ�เนิินงาน และมีีการจ่่ายปัันผลต่่อเนื่่�อง 5 ปีี
จำำ�นวน 24,155 บริิษัท 
ั เพื่่อ� มอบรางวััล “200 Best
(ปีี 2550 - 2554) มีีอัันดัับบรรษััทภิบิ าลตั้้ง� แต่่ “ดีี”
Under A Billion” ให้้แก่่บริิษััทจดทะเบีียนที่่�
หรืืออยู่่�ในเกณฑ์์ 3 ดาวขึ้้�นไป
มีีรายได้้ต่ำำ��กว่่า 1 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ และมีี
ผลการดำำ�เนิินงานโดดเด่่น

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2555 บริิษัทั ได้้ทำำ�สัญ
ั ญาวางโครงสร้้างระบบเชื่่อ� มต่่อฐาน
ข้้อมููลของกรมบัังคัับคดีี  กระทรวงยุุติิธรรม กัับ
บริิ ษัั ท ข้้ อ มููลเครดิิ ต แห่่ ง ชาติิ  จำำ�กัั ด โดยอายุุ
ของสััญญามีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม  2555 ถึึง
31 ธัันวาคม 2564
พ.ศ. 2556 ร่่วมกัับภาครััฐในการเปิิดตััวโครงการใหม่่ “ระบบ
บริิหารข้้อมููลข่่าวสารจัังหวััดอััจฉริิยะ (Smart
Province)” ระบบข้้อมููลข่่าวสารจัังหวััดอััจฉริิยะ
คืือ ระบบฐานข้้อมููลและสารสนเทศภููมิิศาสตร์์เชิิง
บริิหารที่่�ช่่วยให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงของข้้อมููลทุุก
ภาคส่่วน เพื่่�อสะท้้อนภาพในมิิติิต่่าง ๆ บนระบบ
แผนที่่� เพื่่� อ ใช้้ ใ นการวางแผนยุุ ทธ ศาสตร์์ ข อง
จัังหวััดหรืือพื้้�นที่่�ที่่�ดููแลให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
พ.ศ. 2557 ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด ด้้วย
สััดส่่วนการลงทุุน 15% ของหุ้้�นทั้้�งหมด
พ.ศ. 2557 ร่่วมมืือกัับ บริิษัท 
ั อาร์์ เอ็็ม  เอส จำำ�กััด (ประเทศ
ฮ่่องกง) เพื่่�อเป็็นตััวแทนร่่วมในการให้้บริิการตาม
หนี้้�การค้้าในประเทศไทย และ 150 ประเทศ
ทั่่�วโลก
พ.ศ. 2557 ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ในกิิจการ ซอฟต์์แวร์์
ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL
CONTENT ประเภท 5.8 กิิจการซอฟต์์แวร์์ เลขที่่�
บััตร 2423(7)/2556
พ.ศ. 2558 บริิษัทั ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการ
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย สารสนเทศ Information
Security Management System (ISMS) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริิษััท 
บููโร เวอริิทััส  เซอทิิฟิิเคชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(BVQI) ฉบัั บปรัั บปรุุ งล่่ าสุุ ด ถืือเป็็ นมาตรฐาน
ที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดการด้้านระบบการรัักษาความ
ปลอดภััยข้้อมููลองค์์กร
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พ.ศ. 2560 บริิษััทได้้รัับรางวััล “องค์์กรนวััตกรรมยอดเยี่่�ยม 
สาขาบริิ ก าร” (Innovative Organization:
Service) ในงานประกาศรางวััลองค์์กรนวััตกรรม
ยอดเยี่่�ยม  2560 ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยสำำ�นัักนวััตกรรม
แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) และ ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 ก่่อตั้้ง� บริิษัทย่
ั อ่ ย “บริิษัท บีี
ั โอแอล ดิิจิติ อล จำำ�กัดั ”
ทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท 
พ.ศ. 2560 ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท  เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำ�กั
ำ ัด ด้้วย
สััดส่่วนการลงทุุน 10% ของหุ้้�นทั้้�งหมด
พ.ศ. 2561 “บริิ ษัั ท บีี โอแอล ดิิ จิิ ต อล จำำ�กัั ด ” เพิ่่� มทุุ น
จดทะเบีียนเป็็น 30 ล้้านบาท
พ.ศ. 2561 บริิษัทผ่
ั ่านการประเมิิน CMMI Level 3 (CMMI/
DEV3) ซึ่่ง� สะท้้อนว่่าบริิษัทั มีีการกำำ�หนดมาตรฐาน
ขั้้�นตอน เครื่่�องมืือ และวิิธีีการดำำ�เนิินการพััฒนา
และปรัับปรุุงคุุณภาพซอฟต์์แวร์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
พ.ศ. 2562 บริิ ษัั ท บีี โอแอล ดิิ จิิ ต อล จำำ�กัั ด ได้้ รัั บ รางวัั ล
THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ประเภท 
นวััตกรรมด้้านการเงิินยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
พ.ศ. 2562 ก่่อตั้้ง� บริิษัท 
ั “Business Information Company
Limited” ทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 US Dollars
พ.ศ. 2563 บริิษัทั ได้้รับั รางวััล “200 Best Under A Billion”
จากนิิ ต ยสาร Forbes Asia สำำ� หรัั บ บริิ ษัั ท
จดทะเบีียนที่่มี� รี ายได้้ต่ำ��ำ กว่่า 1 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ
และมีีผลการดำำ�เนิินงานโดดเด่่น

ปััจจััย
ความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยง (ความเสี่่�ยงหลััก) เป็็นปััจจััยที่่�บริิษััท
พิิจารณาเห็็นว่่าอาจส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินงานของบริิษััท
ทั้้�ง นี้้�ค วามเสี่่�ย งและความไม่่ แ น่่ น อนอื่่�น ที่่�บ ริิ ษััทมิิไ ด้้ ก ล่่ า วถึึง
จััดเป็็นความเสี่่ย� งที่่ไ� ม่่มีีนััยสำำ�คััญ หรืือเป็็นความเสี่่ย� งที่่บ� ริิษัทั ไม่่อาจ
คาดหมายได้้

1. ความเสี่่ย� งในด้้านความปลอดภััยของฐานข้้อมููล

บริิษััทประกอบธุุรกิิจให้้บริิการข้้อมููล ข่่าวสาร ฐานข้้อมููล
ถืือเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ดัังนั้้�น หากข้้อมููลของบริิษััท
เกิิดความเสีียหายในด้้านการสููญหาย หรืือการลัักลอบเข้้าฐานข้้อมููล
(Hacking) เพื่่�อขโมยหรืือทำำ�ลายข้้อมููล หรืือจากการที่่�ระบบ
เครืือข่่ายของบริิษัทั มีีปััญหา จะมีผี ลกระทบต่่อการให้้บริิการและ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท 
มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดเป็็นนโยบายและระเบีียบปฏิิบัติั ใิ นการรัักษา
ความปลอดภััยของข้้อมููลและการดููแลระบบเครืือข่่าย บริิษััท
มีกี ารสำำ�รองข้้อมููลทุุกวัันอย่่างเป็็นระเบีียบและชััดเจน โดยจััดเก็็บ
ที่่�บริิษััท และที่่ศูู� นย์์ข้้อมููลสำำ�รอง (Backup Site) ซึ่่�งทั้้�งสองแห่่ง
มีี ร ะบบการรัั ก ษาความปลอดภัั ย อย่่ างรัั ด กุุ ม  บริิ ษััทกำำ� หนด
รายชื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตและระดัับการเข้้าถึึงฐานข้้อมููลอย่่าง
ชััดเจน มีีการใช้้ Access Card ที่่ใ� ช้้ได้้เฉพาะในแต่่ละชั้้น� โทรทััศน์์
วงจรปิิด การพิิมพ์์ลายนิ้้�วมืือรหััสผ่่าน (Finger Scan) ในการ
บัันทึึกการเข้้า-ออกทุุกครั้้�ง เป็็นต้้น
บริิษััทยัังมีีการตรวจสอบ ปรัับปรุุงระบบการทำำ�งานทั้้�ง
ในด้้านเครืือข่่าย ฮาร์์ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์อยู่่�ตลอดเวลา โดยจััด
ให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลการทำำ�งานของระบบ เพื่่�อควบคุุม
ไม่่ให้้ระบบเครืือข่่ายของบริิษััทขััดข้้อง รวมถึึงป้้องกัันไม่่ให้้มีี
การลัักลอบเข้้าระบบหรืือฐานข้้อมููลของบริิษัท 
ั นอกจากนี้้� บริิษัทั
ได้้ติิดตั้้�ง Firewall ซึ่่�งเป็็นระบบมาตรฐานสากลในการป้้องกััน
การลัักลอบเข้้าระบบหรืือฐานข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตของ
บุุคคลภายนอก ซึ่่ง� ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทยั
ั งั ไม่่เคยประสบกัับเหตุุการณ์์
ดัังกล่่าว

ในปีี 2551 บริิษัทั ได้้เริ่่ม� เข้้าสู่่�โครงการความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศ และได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการ
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ Information Security
Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2005 จาก บริิษัท บูู
ั โร เวอริิทัส 
ั เซอทิิฟิเิ คชั่่�น (ประเทศไทย)
จำำ�กััด เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน 2552 ปััจจุุบัันบริิษัทั ได้้มีีการปรัับปรุุง
และผ่่านการรัับรองเป็็นมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 โดย
มีีการสอบทานมาตรฐานดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี

2. ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาข้้อมููลจากภาครััฐ

ปััจจุุบัันข้้อมููลหลัักที่่�บริิษััทนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาบริิการ
ต่่าง ๆ ของบริิษัท 
ั เป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐานที่่ไ� ด้้รับั จากหน่่วยงานภาครััฐ  
ได้้แก่่ กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ โดยบริิษััทนำำ�
ข้้อมููลพื้้�นฐานดัังกล่่าวมาพััฒนาเป็็นข้้อมููลเชิิงประยุุกต์์ เพื่่อ� นำำ�ไป
ให้้บริิการแก่่ลููกค้้า ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการพึ่่�งพาข้้อมููลจาก
ภาครัั ฐ อาจมีี ผ ลกระทบต่่ อ บริิ ก ารของบริิ ษัั ท ในหลายด้้ า น
ได้้แก่่ ความถููกต้้องและความทัันสมััยของข้้อมููล การที่่�ไม่่ได้้การ
สนัับสนุุนข้้อมููลจากหน่่วยงานของรััฐ เป็็นต้้น
มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิษัทั ได้้มีกี ารประสานงานกัับหน่่วยงานภาครััฐอย่่างใกล้้ชิดิ
ทั้้�ง ในด้้ า นการช่่ ว ยกัั น ตรวจสอบและแก้้ ไขข้้ อ มููลที่่� ไ ม่่ ถูู กต้้ อ ง
เป็็นการช่่วยทำำ�ให้้ข้้อมููลของทางราชการมีีความถููกต้้องทัันสมััย
อีีกทางหนึ่่�ง นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังดำำ�เนิินการหาแหล่่งข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมจากที่่�อื่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ ได้้แก่่ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
จากการสััมภาษณ์์ การวิิจััยและแบบสอบถามต่่าง ๆ เป็็นต้้น
รวมทั้้�งพััฒนาข้้อมููลออกไปในเชิิงประยุุกต์์ และวิิเคราะห์์เชิิงลึึก
มากกว่่าการให้้บริิการข้้อมููลทั่่�วไป

3. ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขััน

เนื่่�องจากปััจจุุบัันเป็็นยุุคของข้้อมููลข่่าวสาร การให้้บริิการ
ข้้อมููลผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตมีีการขยายวงกว้้างอย่่างรวดเร็็ว มีีความ
เป็็นไปได้้ว่่าอาจมีีผู้้�ประกอบการรายอื่่�น เข้้ามาให้้บริิการที่่�มีี
ลัักษณะใกล้้เคีียงกัับการให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััท
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มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิษััทตระหนัักถึึงประโยชน์์ของผู้้�ใช้้ข้้อมููลเป็็นหลัักจาก
ประสบการณ์์ ที่่� บ ริิ ษัั ท ให้้ บ ริิ ก ารข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ มากกว่่ า 20 ปีี
ประกอบกัับบริิษัทั มีีแผนงานการวิิจัยั และพััฒนาข้้อมููลอย่่างเป็็น
รููปแบบและต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งมีีการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััท
ในด้้านการอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ การเดิินทางไปดููงานและเทคโนโลยีี
ต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยนำำ�มาปรัับปรุุงนโยบาย
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและกลยุุทธ์ข์ องบริิษัท 
ั เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่
บริิการที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้ได้้เป็็นอย่่างดีี 
นอกจากนั้้�น บริิษัทยั
ั งั ได้้รับั การสนัับสนุุนจากพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ของโลก
ในการประชุุมแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทางด้้านธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อนำำ�ความรู้้�ใหม่่ ๆ มาพััฒนาบริิการของบริิษัทั ในเชิิงประยุุกต์์
ต่่อไป

4. บริิษัทต้้
ั องพึ่่ง� พาผู้้บ� ริิหารและบุุคลากรฝ่่ายบริิหาร
อาวุุโส และธุุรกิิจของบริิษัทั อาจได้้รัับผลกระทบ หาก
บริิษััทไม่่สามารถรัักษาบุุคลากรเหล่่านี้้� หรืือไม่่มีี
บุุคลากรที่่�เหมาะสมมาแทนได้้

ในปััจจุุบันั บริิษัทั บริิหารงานโดยกลุ่่�มผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน
อาวุุโสจํํานวนหนึ่่�ง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีประสบการณ์์การทํํางานที่่�
ยาวนานในบริิษััท ซึ่่�งเป็็นการยากที่่�จะหาบุุคคลมาทดแทนได้้
ดัังนั้้�นหากบริิษััทต้้องสููญเสีียบุุคลากรอาวุุโส  และไม่่สามารถหา
บุุคลากรใหม่่ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมอย่่างเพีียงพอมาทดแทนได้้
ทัันท่่วงทีี อาจส่่งผลกระทบในทางลบต่่อธุุรกิิจ ฐานะทางการเงิิน
ผลการดํําเนิินงาน และโอกาสในทางธุุรกิิจของบริิษััท
มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิษััทเชื่่�อว่่าการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และความสํําเร็็จ
โดยส่่ ว นใหญ่่ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ความสามารถของบริิ ษัั ท ที่่� จ ะรัั ก ษา
บุุ ค ลากรที่่� มีีคุุ ณสมบัั ติิ และมีีประสบการณ์์ ด้้ า นการบริิ ห าร
การขาย การตลาด และการผลิิต  รวมถึึงความสามารถที่่�จะ
ฝึึกอบรมพนัักงาน เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติั ิงานด้้านการผลิิต  และ
การจํําหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารอบรมและสนัับสนุุนการเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� ง
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5. ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่า
ด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการหลัักของบริิษััทเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
ทางธุุรกิิจและข้้อมููลของนิิติิบุุคคล แต่่ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บางส่่วนเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล เช่่น รายละเอีียดของผู้้�ถือื หุ้้�น
และกรรมการของนิิติิบุุคคล บริิษััทจึึงมีีหน้้าที่่�ต้้องเก็็บรวบรวม 
ใช้้เปิิดเผย และประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามหลัักเกณฑ์์และ
เงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล”) ซึ่่�งมีีการเลื่่�อน
การใช้้บัังคัับบางบทบััญญััติิออกไปให้้มีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มิิถุุนายน 2564 การไม่่ปฏิิบััติิตาม  พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล อาจก่่อให้้เกิิดความรัับผิิดทางแพ่่ง ทางอาญา และ
ทางปกครองได้้
แม้้ว่า่ ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีกี ารออกหลัักเกณฑ์์และกำำ�หนดมาตรฐาน
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตาม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล บริิษัทั
ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและผลกระทบเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตาม
พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล บริิษััทจึึงจััดให้้มีีมาตรการ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวต่่อไป
มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารทบทวนนโยบายและระเบีียบของบริิษัทั
เกี่่�ยวกัับการเก็็บรวบรวม  ใช้้ เผยแพร่่ และประมวลผลข้้อมููล
ทางธุุรกิิจและข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตลอดจนประเมิินผลกระทบ
อัันอาจเกิิดขึ้้�นจากการให้้บริิการข้้อมููลซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล
บริิษัทั ได้้ปรัับปรุุงนโยบาย ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับ
การให้้บริิการข้้อมููล ข้้อสััญญา และระเบีียบของบริิษััทเกี่่�ยวกัับ
การเก็็บรวบรวม ใช้้ เผยแพร่่ และประมวลผลข้้อมููลทางธุุรกิิจและ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตลอดจนกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่ ว นบุุ คค ลเพิ่่� ม เติิ ม  รวมถึึงแต่่ ง ตั้้� ง เจ้้ า หน้้ า ที่่� คุ้้�มค รองข้้ อ มููล
ส่่วนบุุคคล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของบริิษััทเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย และสอดคล้้อง
กัับกฎหมาย

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญที่่�ทำำ�
ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า ความเสี่่ย� งทั้้�งหมดมีีผลกระทบสำำ�คััญ ทั้้�งจาก
ภายในและภายนอกที่่�มีีต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร
จะได้้รัับการพิิจารณาและดำำ�เนิินการให้้หมดไปหรืือลดน้้อยลง
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
แต่่ทั้้�งนี้้� การบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว นอกจากจะต้้องมีีการ
ดำำ�เนิินการทั่่�วทั้้�งองค์์กรแบบบููรณาการ ยัังต้้องให้้ความสำำ�คััญ
ในการกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบต่่อกิิจกรรมการควบคุุม  (Control
Activities) รวมถึึงได้้มีกี ารติิดตามการดำำ�เนิินการที่่มี� อี ยู่่�ในปััจจุุบันั
(Monitoring) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ การจััดการความเสี่่ย� ง มีีคุุณภาพ
มีีความเหมาะสม และการบริิหารความเสี่่�ยงได้้นำำ�ไปใช้้ทุุกระดัับ
ขององค์์กร มีกี ารรายงานความเสี่่ย� งทั้้�งหมดที่่มี� ผี ลกระทบสำำ�คััญ
ต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรต่่อผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบ
และท้้ ายสุุ ดมีีสารสนเทศและการสื่่� อสาร (Information &
Communication) แก่่บุุคลากรทุุกคนให้้ได้้รัับรู้้�และเข้้าใจอย่่าง
ทั่่�วถึึง จะสามารถช่่วยให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตอบสนอง
ต่่อเหตุุการณ์์ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิภิ าพยิ่่ง� ขึ้้น� โดยมีีการ
กำำ�หนดเป็็นนโยบายการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ซึ่่ง� มุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาระบบบริิหารจััดการความเสี่่ย� งตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่ดีี 
� (Good Corporate Governance)
สำำ�หรัับประเภทความเสี่่�ยงในทุุกระดัับขององค์์กร แบ่่ง
ความเสี่่ย� งที่่อ� าจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตรง ออกเป็็น 4 ด้้าน
ได้้แก่่
1. 	ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operational Risk)
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการปฏิิบัติั ิงานทุุก ๆ ขั้้�นตอน โดย
ครอบคลุุมถึึงปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการในการทำำ�งาน
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ บุุคลากรในการปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิงานขององค์์กรได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีี
การกำำ�หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจน รวมถึึงมีีมาตรการ
ในการดููแลการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายต่่อองค์์กรได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงาน
เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
2.	ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk)
เป็็นความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้น้� กัับทุุกองค์์กรในปััจจุุบันั  ความเสี่่ย� ง
ด้้านเทคโนโลยีีนี้้�ประกอบด้้วย ความเสี่่�ยงในการเข้้าถึึงข้้อมููล
สารสนเทศ (Information Access Risk) เป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดขึ้น้� โดยพนัักงานทั่่�วไปอาจเข้้าสู่่�ระบบสารสนเทศ และใช้้ข้อ้ มููล
ต่่าง ๆ ของบริิษัทั เกิินกว่่าอำำ�นาจของตนเองที่่�มีีอยู่่� ความเสี่่�ยงใน
ความต่่อเนื่่อ� งของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Business Continuity Risk)
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเทคโนโลยีีเกิิดการขััดข้้อง อาจทำำ�ให้้
ธุุรกิิจนั้้�นไม่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกรรมต่่าง ๆ ต่่อไปได้้ ความเสี่่�ยงใน
โครงสร้้างทางเทคโนโลยีี (Infrastructure Risk) อาจเกิิดขึ้้�นใน

กรณีีที่่บ� ริิษัทั มีีการเลืือกซื้้อ� อุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีีไม่่เหมาะสมกัับ
ลัักษณะงานของบริิษััท  และความเสี่่�ยงในความสะดวกในการ
ใช้้เทคโนโลยีี (Availability Risk) เป็็นความเสี่่�ยงที่่�พนัักงานหรืือ
ผู้้บ� ริิหารไม่่สามารถเข้้าใช้้ข้อ้ มููลต่่าง ๆ ตามที่่ต� นเองนั้้�นมีีขอบข่่าย
การรัับผิิดชอบตามหน้้าที่่� จากความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ดัังกล่่าว บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีโครงสร้้างและการจััดการด้้าน IT
ที่่�รััดกุุมที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้บุุคคลที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจเข้้าถึึงข้้อมููลของ
ลููกค้้า การมีีข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนเมื่่�อต้้องการใช้้งาน มีีการ
สำำ�รองข้้อมููลและจััดทำำ�แผนฉุุกเฉิินทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รวมถึึงมีีการจััดการทรััพยากรทางด้้าน IT ที่่�เหมาะสมกัับธุุรกิิจ
3.	ความเสี่่�ยงด้้านอุุตสาหกรรม (Industry Risk)
เป็็นความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากคุุณสมบัติั เิ ฉพาะของภาคธุุรกิิจของ
บริิษััท  เนื่่�องจากเป็็นธุุรกิิจข้้อมููลที่่�เฉพาะเจาะจงเนื่่�องจากธุุรกิิจ
ของบริิษัทต้
ั อ้ งพึ่่ง� พาข้้อมููลจากภาครััฐ อาจมีีความเสี่่ย� งเนื่่อ� งจาก
เหตุุการณ์์อัันไม่่คาดฝัันเกิิดขึ้้�นได้้ เช่่น ความไม่่แน่่นอนหรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎระเบีียบในเรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การให้้รัับ
ข้้อมููล การที่่�ไม่่ได้้การสนัับสนุุนข้้อมููลจากหน่่วยงานของรััฐ ใน
ประเด็็นที่่�เป็็นความไม่่แน่่นอนและความเปลี่่�ยนแปลงนี้้�จะทำำ�ให้้
เกิิดเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง และส่่งผลกระทบต่่อความสำำ�เร็็จของ
การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ได้้ ดังั นั้้�น บริิษัทจึึ
ั งได้้มีกี ารประสานงาน
กัับหน่่วยงานภาครััฐอย่่างใกล้้ชิดิ นอกจากนั้้น� บริิษัทยั
ั งั ดำำ�เนิินการ
หาแหล่่งข้้อมููล และพัันธมิิตรเพิ่่�มเติิมจากที่่�อื่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ
รวมทั้้�งพััฒนาข้้อมููลออกไปในเชิิงประยุุกต์์ และวิิเคราะห์์เชิิงลึึก
มากกว่่าการให้้บริิการข้้อมููลทั่่�วไป
4.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk)
เป็็นความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากความไม่่พร้้อมในเรื่่อ� งงบประมาณ 
ปััญหาทางการเงิิน การผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� ความผิิดพลาดจากการ
เบิิกจ่่าย สภาพคล่่องทางการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่ย� งด้้านอััตราแลกเปลี่่ย� น รวมทั้้�งความเสี่่ย� งที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อ
ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินขององค์์กร โดยบริิษััทได้้
คำำ�นึึงถึึงการจััดหาแหล่่งเงิินทุุน ให้้เพีียงพอและทัันเวลาอยู่่�เสมอ
รวมถึึงมีีการวิิเคราะห์์สถานะลููกหนี้้� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจ
กระทบต่่อการลงทุุนต่่าง ๆ ของบริิษัทั ได้้ และศึึกษาความเป็็นไปได้้
ในการใช้้เครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการตามกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งต้้อง
ทำำ�อย่่างเป็็นขั้้�นตอนและต่่อเนื่่�อง และมีีการพััฒนากระบวนการ
บริิหารความเสี่่ย� งจนทำำ�ให้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของวััฒนธรรมการ
ทำำ�งานขององค์์กร โดยประสานเข้้ากัับกระบวนการทำำ�งานปกติิ
ที่่�ทุุกคนในองค์์กรมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง และที่่�สำำ�คััญต้้องมีี
การสื่่อ� สารและเผยแพร่่ให้้ทุกุ คนในองค์์กรเข้้าใจในทุุกขั้้น� ตอนไป
ในแนวทางเดีียวกััน รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการทบทวน ความเสี่่�ยง
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีีด้้วย
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โครงสร้้าง
การถืือหุ้้�น

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 ประกอบด้้วย
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
CTOS DIGITAL SDN.BHD.
บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำำ�กััด*
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ*
บริิษััท ดััน แอนด์์ แบรดสตรีีท อิินเตอร์์เนชัันแนล จำำ�กััด
นายวิิศณุุ สุุกุุลพิิเชฐรััตน์์
บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท แพน แปซิิฟิิค คอนซััลแตนท์์ จำ�กั
ำ ัด*
นางปริิญญา ขัันเจริิญสุุข
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
นายฮารกิิชิิน ทัันวานีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�น ๆ
รวมทั้้�งสิ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น
164,101,100
134,688,000
89,272,900
71,250,000
61,574,300
32,845,000
30,484,000
22,100,000
19,192,580
19,000,000
175,997,620
820,505,500

% การถืือหุ้้�น
20.00
16.42
10.88
8.68
7.50
4.00
3.72
2.69
2.34
2.32
21.45
100.00

* นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ถืือหลัักทรััพย์์ในนามตนเอง และถืือหลัักทรััพย์์ผ่่านนิิติิบุุคคล 2 บริิษััท คืือ บริิษััท  กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำำ�กััด บริิษััท  แพน แปซิิฟิิค 
คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด รวมหลัักทรััพย์์ที่่�ถืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 31.02

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

บริิษัทั มีนี โยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิปิ ระจำำ�ปีีที่ป่� รากฏในงบการเงิินรวมหลัังหัักภาษีีเงิินได้้
นิิติบุิ คค
ุ ล อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั อาจจะกำำ�หนดให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตราที่่น้� อ้ ยกว่่าอััตราที่่กำ� ำ�หนดขั้้น� ต้้นได้้ หากบริิษัทั มีีความจำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องนำำ�เงิินกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวนดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่�อขยายการดำำ�เนิินงานของบริิษััทต่่อไป  โดยการจ่่ายเงิินปัันผลต้้องไม่่เกิินกว่่า
กำำ�ไรสะสมของงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 99.99%
บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 99.99%
BUSINESS INFORMATION Co., Ltd. (ประเทศเวีียดนาม)
อััตราการถืือหุ้้�น 50%
บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 20%
บริิษััท เอไอ แล็็บ จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 19%
บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 16.71%
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 12.25%
บริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 10%
บริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำำ�กััด
อััตราการถืือหุ้้�น 10%
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โครงสร้้างการจััดการ
ของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการบริิหาร

หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
และกำำ�กัับดููแล

ผู้้�ช่่วยประธานกรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร

เลขานุุการบริิษััท

กลุ่่�มการขายการตลาด
และพััฒนาธุุรกิิจ
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กลุ่่�มปฏิิบััติิการและระบบ

กลุ่่�มบััญชีีการเงิิน
และบริิหารงานบุุคคล

คณะกรรมการ
บริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท (31 ธัันวาคม 2563)
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะกรรมการบริิษััท
นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์
นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการอิิสระ และรองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

เลขานุุการบริิษััท
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทน
นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์ หรืือ นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ หรืือ นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช หรืือ นายประยููร รััตนไชยานนท์์
กรรมการสองในสี่่�คนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และการประชุุมคณะกรรมการชุุดย่อย
่ สำำ�หรัับปีี 2563
คณะกรรมการบริิษััท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
ดร. วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง(1)
นายปััง เทีียง ฮวีี(2)
นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน(3)
นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์(3)
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการบริิษััท
ตรวจสอบ และพิิจารณาค่่าตอบแทน บรรษััทภิิบาล ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
(จำำ�นวน 11 ท่่าน) (จำำ�นวน 4 ท่่าน) (จำำ�นวน 4 ท่่าน) (จำำ�นวน 3 ท่่าน) (จำำ�นวน 7 ท่่าน)
8 ครั้้�ง
4 ครั้้�ง
3 ครั้้�ง
1 ครั้้�ง
1 ครั้้�ง

7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
7/8
2/3
1/1
1/1
8/8
8/8
7/8
8/8

4/4
4/4
4/4
4/4

3/3
3/3
3/3
3/3

1/1
1/1
1/1
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ลาออกจากการเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
เข้้าเป็็นกรรมการใหม่่เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม  2563 และลาออกจากการเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
(3)
เข้้าเป็็นกรรมการใหม่่เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
(1)
(2)
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ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ในการจััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบ
ด้้ ว ยกฎหมายด้้ ว ยความซื่่� อ สัั ตย์์ สุุ จ ริิ ต และระมัั ด ระวัั ง รัั ก ษา
ผลประโยชน์์ของบริิษััท โดยสรุุปอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
1. จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี
ภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษัทั
2. จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย 3 เดืือน
ต่่อครั้้�ง และจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�
ไม่่เป็็นผู้้บ� ริิหารอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ซึ่่ง� ในปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมา
นั้้�น บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�
ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 1 ครั้้�ง โดยได้้ประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 17
ธัันวาคม 2563
3. จััดให้้มีีการทำำ�แสดงฐานะทางการเงิิน และงบกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จของบริิษัท ณ วั
ั
ันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษัท ซึ่
ั ่�ง
ผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบแล้้ว และนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้ถื้� อื หุ้้�น
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
4. คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบอำำ�นาจให้้กรรมการคนหนึ่่�ง
หรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่ง� อย่่างใด
แทนคณะกรรมการบริิษัทั ได้้ โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของ
คณะกรรมการบริิษััท  หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุุคคล
ดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร
ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทอาจยกเลิิกเพิิกถอนเปลี่่�ยนแปลง
หรืือแก้้ไขบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจ หรืืออำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้
เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั อาจมอบอำำ�นาจให้้คณะกรรมการ
บริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่ใ� นการปฏิิบัติั งิ านต่่าง ๆ โดยมีีรายละเอีียด
การมอบอำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริิหาร ซึ่่�งการมอบอำำ�นาจนั้้�นต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบ
อำำ�นาจที่่ทำ� ำ�ให้้คณะกรรมการบริิหารสามารถพิิจารณา และอนุุมัติั ิ
รายการที่่� ต นหรืือบุุ คค ลที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดทำำ�กัับบริิษััท  หรืือ
บริิษััทย่่อย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบาย
และหลัักเกณฑ์์ที่คณ
่� ะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาและอนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว
คณะกรรมการได้้อนุุมััติิระดัับอำำ�นาจอนุุมััติิ โดยกำำ�หนด
ระดัับอำำ�นาจดำำ�เนิินการไปยัังฝ่่ายจััดการในเรื่่�องต่่าง ๆ อาทิิ
- การลงทุุนทางการเงิิน การกู้้�ยืืมเงิิน การจััดหาแหล่่ง
เงิินกู้้�กัับสถาบััน สำำ�หรัับยอดเงิินที่่�เกิินกว่่า 20 ล้้านบาท
ขึ้้�นไป ต้้องขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษัทั

46

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

- การลงทุุน/ร่่วมทุุนในธุุรกิิจ สำำ�หรัับยอดเงิินที่่เ� กิินกว่่า 35
ล้้านบาทขึ้�น้ ไป ต้้องขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
- การอนุุมััติิการจััดซื้้�อ จััดหา สิินค้้าและบริิการ รวมถึึง
ทรััพย์์สิิน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้งบประมาณที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติั ิ (กรณีีการรัับรู้้�ทางบััญชีี
เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ย) เว้้นแต่่กรณีีใช้้งบประมาณ เกิินวงเงิินที่่ไ� ด้้
รัับอนุุมััติิเกิินกว่่า 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป ต้้องขออนุุมััติิ
จากคณะกรรมการบริิษัทั
- สำำ� หรัั บ อัั ต รากำำ�ลัั ง คนประจำำ� ปีี  ต้้ อ งขออนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการบริิษัทั
5. กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณ
ของบริิษััท ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหารและการจััดการ
ของคณะกรรมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย เว้้นแต่่ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั
ต้้องได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการดำำ�เนิิน
การ อัันได้้แก่่ เรื่่อ� งที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั มติิอนุุมัติั ิ
จากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น เช่่น การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออก
หุ้้�นกู้้�  การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมด หรืือ
บางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการซื้้�อ หรืือรัับโอน
กิิจการของบริิษััทอื่�่นมาเป็็นของบริิษััท  การแก้้ไขหนัังสืือ
บริิคณห์ส์ นธิิ หรืือข้้อบัังคัับ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังมีีขอบเขต  หน้้าที่่�ใน
การกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ อาทิิ
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิิน
ที่่�สำำ�คััญตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
6. พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
บริิหาร ผู้้�จััดการใหญ่่ และคณะกรรมการอื่่�นตามความ
เหมาะสม
7. ติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานให้้ เ ป็็ น ไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่่างต่่อเนื่่�อง
8. กรรมการจะต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท  หรืือเข้้าเป็็น
หุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััด
ความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของ
บริิษัทั เอกชน หรืือบริิษัทม
ั หาชนอื่่น� ที่่ป� ระกอบกิิจการอัันมีี
สภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของ
บริิษััท เว้้นแต่่จะได้้แจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะ
มีีมติิแต่่งตั้้�ง
9. กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบโดยไม่่ชัักช้้า หากมีีส่่วน
ได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรง หรืือโดยอ้้อมในสััญญาที่่�บริิษััททำำ�ขึ้้�น
หรืือถืือหุ้้�น หรืือหุ้้�นกู้้เ� พิ่่�มขึ้้น� หรืือลดลงในบริิษัท 
ั หรืือบริิษัทั
ในเครืือ

คณะกรรมการ
บริิหาร
ลำำ�ดัับ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริิหาร
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์
นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรัตั นา

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิหารมีหี น้้าที่่ใ� นการบริิหารงานในเรื่อ�่ งเกี่่ย� วกัับ
การดำำ�เนิินงานตามปกติิและกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ 
โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำำ�นาจการบริิหารต่่าง ๆ ของบริิษัท 
ั
หลัักเกณฑ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ
เพื่่�อเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
และ/หรืือให้้ ค วามเห็็ น ชอบ รวมตลอดถึึงการตรวจสอบ
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามนโยบายที่่�กำำ�หนด
โดยสรุุปอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่สำ� ำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
1. พิิจารณาเรื่่�องการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีตามที่่�ฝ่่าย
จััดการเสนอ ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� ให้้รวมถึึงการพิิจารณาและอนุุมััติิ
การเปลี่่ย� นแปลงและเพิ่่�มเติิมงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
ในระหว่่างที่่�ไม่่มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในกรณีี
เร่่งด่่วน และให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อทราบ
ในที่่�ประชุุมคราวต่่อไป

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล
2. อนุุมัติั กิ ารใช้้จ่า่ ย ตามระดัับอำำ�นาจอนุุมัติั ขิ องบริิษัท 
ั (Level
of Authorization) ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษัทั
3. อนุุ มัั ติิ ก ารใช้้ จ่่ า ยเงิิ น ลงทุุ น ที่่� สำำ� คัั ญ ๆ ที่่� ไ ด้้ กำำ� หนดไว้้
ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีตามที่่�จะได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัท 
ั หรืือตามที่่คณ
� ะกรรมการบริิษััท
ได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว
4. เป็็นคณะที่่�ปรึึกษาให้้ฝ่่ายจััดการในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบาย
ด้้านการเงิิน การตลาด การบริิหารงานบุุคคล และด้้าน
การปฏิิบัติั ิการอื่่�น ๆ
ทั้้ง� นี้้ อำ
� �ำ นาจของคณะกรรมการบริิหารจะไม่่รวมถึึงการอนุุมัติั ิ
รายการใดที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง หรืือรายการใดที่่�คณะกรรมการ
บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับคณะกรรมการบริิหารมีีส่่วน
ได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับบริิษััท  หรืือ
บริิษััทย่่อย ตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ซึ่่ง� การอนุุมัติั ริ ายการในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการและ/หรืือที่่� ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาและ
อนุุมััติิรายการดัังกล่่าวตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััท  หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นลัักษณะ
การดำำ�เนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่่�วไปของบริิษััทที่่�คณะกรรมการ
กำำ�หนดกรอบการพิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ บริิษัท บิ
ั ิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) ได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่่�อวัันที่่� 24 ตุุลาคม 2546
โดยแต่่งตั้้�งจากกรรมการซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด ปััจจุุบัันประกอบด้้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้้�งหมด 4 ท่่าน และ 1 ท่่าน มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิิน ทั้้�งนี้้� ทุุกท่่านยัังดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระของ
บริิษััทด้้วย ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�(1)

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

กรรมการตรวจสอบ

4. ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

กรรมการตรวจสอบ

(1)

ตำำ�แหน่่งอื่่�น ๆ
กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิิน

เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์
ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน  
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิผิ ล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระ
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบ
ในการพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง โยกย้้ า ยหรืือเลิิ ก จ้้ า งหัั ว หน้้ า
หน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่น� ใดที่่รั� บั ผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัั ก ทรัั พย์์  ข้้ อกำำ�หนดของตลาดหลัั กทรัั พ ย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
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4. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่
ตลอดจนเลิิกจ้้าง บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท 
ั และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคล
ดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีี
ฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้้ อ กำำ� หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์  ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
รายงานดัั ง กล่่ า วสมเหตุุสมผลและเป็็ น ประโยชน์์ สูู งสุุ ด
ต่่อบริิษััท

6. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้
ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้อง
ประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
- ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััท
- ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
- ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์
- จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้า
ร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน

- ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่คณ
� ะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
- รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริิษัทั
7. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดตามที่่คณ
� ะกรรมการของบริิษัทม
ั อบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีี
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้้บริิษััทแจ้้งมติิเปลี่่�ยนแปลงหน้้าที่่� และจััดทำำ�รายชื่่�อและ
ขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงตามแบบที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด และ
นำำ�ส่่ ง ต่่ อ ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ภ ายใน 3 วัั น ทำำ� การ นัั บ แต่่
วัันที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว โดยวิิธีีการตามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ว่่ า ด้้ ว ยการรายงานโดยผ่่ า นสื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
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คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน	
คณะกรรมการ บริิษััท บิิซิิเนส  ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2557 โดยแต่่งตั้้�งจากกรรมการซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิเหมาะสม ปััจจุุบัันประกอบด้้วย คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งหมด 4 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ
1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิิสระ
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
2. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท  โดยมีี
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การสรรหา
1.1 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการสรรหากรรมการ
บริิษัท 
ั และกรรมการชุุดย่่อย โดยพิิจารณาความเหมาะสมของ
จำำ�นวน โครงสร้้าง และองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
กำำ�หนดคุุณสมบัติั ขิ องกรรมการ เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิ ษััท และ/หรืือเสนอขออนุุ มัั ติิ ต่่ อ ที่่� ป ระชุุ มผู้้� ถืื อ หุ้้�น
แล้้วแต่่กรณีี
1.2 พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่�เหมาะสมให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษััทที่่�ครบวาระ และ/หรืือมีี
ตำำ�แหน่่งว่่างลง และ/หรืือ แต่่งตั้้�งเพิ่่�ม
1.3 ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการสรรหาตามที่่�คณะกรรมการ
บริิษััทมอบหมาย
2. การพิิจารณาค่่าตอบแทน
2.1 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อเสนอ
ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท  และ/หรืือเสนอขออนุุ มัั ติิ ต่่ อ
ที่่�ประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
2.2 พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�จำ�ำ เป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
และมิิใช่่ตัวั เงิินของคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นรายบุุคคล โดยการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทให้้พิิจารณา
ความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ และผลงาน

50

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและนำำ�เสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ
2.3 ปฏิิบััติิการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณาค่่าตอบแทน
ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
3. หลัักเกณฑ์์และกระบวนการสรรหา
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญกัับการสรรหาบุุคคลเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการหากเป็็นการเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการรายใหม่่พิิจารณา
จากองค์์ ป ระกอบ และคุุ ณสมบัั ติิ ที่่� ส อดคล้้ อ งตามกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ พ.ร.บ. บริิษััทมหาชนจำำ�กััด
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
รวมถึึงข้้อบัังคัับบริิษัท 
ั โดยคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำำ�หนดให้้เพศ ระดัับ
การศึึกษา ความรู้้�ความสามารถ ทัักษะวิิชาชีีพ ประสบการณ์์
การทำำ�งาน และมีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน มีีภาวะความเป็็น
ผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์กว้้างไกล อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการ
ของบริิษััท  รวมถึึงคุุณธรรมและจริิยธรรม  เป็็นนโยบายว่่าด้้วย
ความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษัท 
ั (Board
Diversity) และจััดทำำ�  Board Skill Matrix เพื่่�อกำำ�หนดและ
ตรวจสอบคุุณสมบัติั ขิ องกรรมการที่่ต้� อ้ งการสรรหา โดยพิิจารณา
จากทัักษะและความจำำ�เป็็นที่่ยั� งั ขาด รวมถึึงคุุณสมบัติั ที่ิ เ่� หมาะสม
และสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบและโครงสร้้างของกรรมการตาม
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท สำำ�หรัับการเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการ
รายเดิิม พิจิ ารณาจากองค์์ประกอบเพิ่่�มเติิมในด้้านผลการปฏิิบัติั ิ
งานที่่�ผ่่า นมา การให้้ ข้้อ เสนอแนะ และความคิิ ด เห็็ น ที่่�เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท  โดยมีีกระบวนการที่่�
โปร่่งใสสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการ บริิษัท บิ
ั ซิิ เิ นส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) ได้้อนุุมัติั จัิ ดั ตั้้ง� คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล เมื่่อ� วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2561
โดยแต่่งตั้้ง� จากกรรมการซึ่่ง� มีีคุุณสมบัติั เิ หมาะสม ปััจจุุบันั ประกอบด้้วยคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลทั้้ง� หมด 3 ท่่าน ดัังรายชื่่อ� ต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

2. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช

กรรมการบรรษััทภิิบาล

3. นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

กรรมการบรรษััทภิิบาล

ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ
กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร

เลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรัตน์
ั ์
ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลจััดตั้้ง� ขึ้น�้ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่สนั
� บั สนุุน
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการ
บริิษััท ด้้านบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจการ
ต่่าง ๆ ให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายที่่�
กำำ�หนดไว้้ เพื่่อ� เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ผู้้ถื� อื หุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทุุกภาคส่่วน โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� (Good Corporate
Governance Policy) และแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน ที่่�เหมาะสมกัับบริิษััท  ภายใต้้กรอบ
ของกฎหมาย หลัั ก เกณฑ์์ ระเบีียบและข้้ อ บัั ง คัั บ ของ
หน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ได้้แก่่ ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
แนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากล
เพื่่�อเสนอคณะกรรมการอนุุมััติิ
2. พิิจารณาทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี  และแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทาง
ปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลัักเกณฑ์์
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ และธุุรกิิจของบริิษัทั
3. กำำ�กัับ ดููแล และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตาม
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี 
� และแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน เพื่่�อให้้มีีผลในทางปฏิิบััติิ
และมีีความต่่อเนื่่�อง

4. เสนอแนะข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีแก่่กรรมการผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ของบริิษััท
5. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนงานการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดที่่คณ
� ะกรรมการมอบหมาย

นิิยามกรรมการอิิสระ

นิิยามกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทได้้กํําหนดไว้้ เทีียบเท่่ากัับ
ข้้อกํําหนดขั้้�นต่ำำ��ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการที่่�มีีความเป็็นอิิสระใน
การแสดงความเห็็น โดยมีีคุุณสมบัติั ใิ นวาระการดํํารงตํําแหน่่ง ดัังนี้้�
1. เป็็นกรรมการซึ่่�งอาจถืือหุ้้�นของบริิษััทได้้ แต่่ต้้องไม่่เกิิน
ร้้อยละ 1 ของหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
2. เป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานในบริิษัทั หรืือ
บริิษััทย่่อย
3. เป็็นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
อํํานาจควบคุุม
4. ต้้องไม่่เป็็นญาติิสนิท 
ิ หรืือเป็็นบุุคคลซึ่่ง� รัับหรืือมีผี ลประโยชน์์
ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอํํานาจควบคุุม
5. เป็็ น ผู้้�ซึ่่�งไม่่ มีีความสัั มพััน ธ์์ ทางธุุ ร กิิ จที่่� มีีสาระสํําคััญ กัับ
บริิ ษัั ทซึ่่� ง สามารถมีีอิิ ทธิิ พ ลต่่ อ การแสดงความเห็็ น ที่่�
เป็็นอิิสระ
6. ต้้องไม่่เป็็นลููกจ้้าง หรืือพนัักงานที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจํํา
ในช่่วงสองปีีก่่อนดํํารงตํําแหน่่ง
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่่าตอบแทนกรรมการ และผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนกรรมการ
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
ดร. วิิวสััน เตีียว ยองเพ็็ง
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
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กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ/รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษััทภิบิ าล/
ประธานกรรมการบรรษััทภิบิ าล
กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
รวม

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนรวม (บาท)
ปีี 2563
ปีี 2562
4,305,556
4,016,000
540,000
490,000
235,000
190,000
1,262,000
1,207,000

855,000

795,000

850,000

800,000

855,000

790,000

8,902,556

8,288,000

หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้พิิจารณาจากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและการทำำ�งาน
ของกรรมการ รวมถึึงประเภทค่่าตอบแทน วิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทน และจำำ�นวนค่่าตอบแทนกรรมการ โดยให้้สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ ความตั้้�งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุุรกิิจของบริิษััท ตลาด และคู่่�แข่่งขััน โดยที่่�ค่่าตอบแทนดัังกล่่าว
ต้้องอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ โดยมีีประเภทของค่่าตอบแทน คืือ ค่่าตอบแทน
รายเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตามหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้มีีการพิิจารณาโดยประธานกรรมการบริิหาร และ
ผลการดำำ�เนิินการของบริิษััทประกอบด้้วย รวมถึึงให้้สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารระดัับสููง
หมายเหตุุ ปีี 2563 ค่่าเบี้้�ยประชุุม
- สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการ
ครั้้�งละ 5,000 บาท 
- สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ครั้้�งละ 5,000 บาท
- สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
ครั้้�งละ 5,000 บาท
- สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น
ไม่่มีี
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริิหาร ที่่�ได้้รัับจากบริิษััทในรููปแบบเงิินเดืือนและโบนััส
ปีี 2563
จำำ�นวน
รวมเป็็นเงิิน

5 คน
19.23 ล้้านบาท

ปีี 2562
จำำ�นวน
รวมเป็็นเงิิน

5 คน
17.48 ล้้านบาท

	ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่คณะกรรมการบริิหาร
ปีี 2563
จำำ�นวน
รวมเป็็นเงิิน

5 คน
0.60 ล้้านบาท

ปีี 2562
จำำ�นวน
รวมเป็็นเงิิน

5 คน
0.57 ล้้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
บริิษััท บิิซิิเนส  ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) ให้้ความสำำ�คััญ และจััดให้้มีีกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาโดยตลอดอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง บริิษััทได้้ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกเรื่่�อง จริิยธรรมธุุรกิิจในการปฏิิบัติั ิต่่อลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่งขััน สัังคม และพนัักงาน อย่่างมีีคุุณธรรม 
บริิษััทมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�ประกอบไปด้้วย ระบบการบริิหารจััดการที่่�ดีี  การมีีคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� มีีกลไกการควบคุุมและการถ่่วงดุุลอำำ�นาจเพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ การเคารพในสิิทธิิความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญใน
การเพิ่่�มมููลค่่าและผลตอบแทนสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทในระยะยาว
คณะกรรมการมีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะบริิหารงานขององค์์กร โดยยึึดหลัักบรรษััทภิบิ าล จึึงกำำ�หนดนโยบาย กลไกการบริิหารและระบบ
กำำ�กัับดููแลเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายที่่�วางไว้้
บนแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ยึึ� ดมั่่น� ในความโปร่่งใส รัับผิิดชอบ ต่่อผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย โดยแบ่่งเป็็น 5 หมวด ดัังนี้้�
หมวด 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
หมวด 2 การปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
หมวด 3 บทบาทของบริิษัทต่
ั ่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
หมวด 4 การเปิิดเผยสารสนเทศและความโปร่่งใส
หมวด 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

คำำ�นิิยาม

บริิษััท หมายถึึง บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ หมายถึึง กรรมการ บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�บริิหาร หมายถึึง ผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากผู้้�จััดการลงมา ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่ากัับ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่สี่� ทุ่� กุ ราย และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีี หรืือการเงิินที่่เ� ป็็น
ระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า

หมวด 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

1. ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน มีีสิิทธิิในความเป็็นเจ้้าของ โดยควบคุุมบริิษััทผ่่านการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการให้้ทำำ�หน้้าที่่�
แทนตน และมีีสิิทธิใิ นการตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คััญของบริิษัท 
ั บริิษัทจึึ
ั งควรส่่งเสริิมให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�นได้้ใช้้สิทธิ
ิ ขิ องตน
โดยบริิษัทั ได้้เปิิดช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอวาระการประชุุม และเสนอชื่่อ� กรรมการเพื่่อ� แต่่งตั้้ง� สำำ�หรัับการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นภายใต้้หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทกำำ�หนด ซึ่่�งช่่องทางและหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวจะแจ้้งให้้ทราบในช่่วงเดืือนธัันวาคม
ของทุุกปีี ผ่่านการดาวน์์โหลดแบบฟอร์์มและรายละเอีียดต่่าง ๆ ทางเว็็บไซต์์ของบริิษัท 
ั
2. สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน ได้้แก่่
2.1 การซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น สิิทธิิในการได้้รัับใบหุ้้�น โอนหุ้้�น และสิิทธิิในการรัับทราบข้้อมููล ผลการดำำ�เนิินงาน นโยบายการ
บริิหารงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ และทัันเวลา
2.2 การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของกิิจการ
2.3 การเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการเป็็นรายบุุคคล แต่่งตั้้�ง
ผู้้�สอบบััญชีี  รวมถึึงอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการทุุกรููปแบบ เช่่น ค่่าเบี้้�ยประชุุม  โบนััส  และพิิจารณาเรื่่�องที่่�มีผี ลกระทบ
ต่่อบริิษััท  เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การกำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับ และหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือ
เพิ่่�มทุุน และการอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
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3.

4.
5.

6.

2.4 ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน ควรได้้รัับทราบกฎเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุม  และข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
ต่่อการพิิจารณาในแต่่ละวาระก่่อนการประชุุมตามเวลาอัันควร มีีโอกาสซัักถามกรรมการทั้้�งในที่่�ประชุุมและส่่งคำำ�ถาม
ล่่วงหน้้า มีีโอกาสเสนอวาระการประชุุม และมีีสิิทธิมิ อบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุม 
2.5 คณะกรรมการต้้องตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญถึึงสิิทธิขิ องผู้้ถื� อื หุ้้�น ไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการละเมิิด หรืือริิดรอนสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น
2.6 บริิษััทจััดให้้มีที่ี ่�ปรึึกษากฎหมายของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นด้้วย เพื่่�อเป็็นผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียงผู้้�ถือื หุ้้�น
การส่่งหนัังสืือนััดประชุุมผู้ถื้� อื หุ้้�น จะได้้รับั หนัังสืือเชิิญประชุุมและสารสนเทศเกี่่ย� วกัับสถานที่่� เวลา วาระ และเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งพิิจารณา
วััตถุปุ ระสงค์์ และเหตุุผล รายละเอีียดของเนื้้�อหาแต่่ละวาระ เช่่น ประวััติกิ รรมการ รายชื่่อ� ผู้้�สอบบััญชีี บริิษัทผู้
ั ้�สอบบััญชีี พร้้อม
ความเห็็นของคณะกรรมการ เพื่่�อพิิจารณาเหตุุผลความจำำ�เป็็น หนัังสืือมอบฉัันทะตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และรายชื่่�อของ
กรรมการอิิสระ พร้้อมทั้้�งคำำ�แนะนำำ�ในการมอบฉัันทะ เพื่่อ� ให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�นสามารถเลืือกที่่จ� ะมอบฉัันทะให้้เข้้าประชุุมแทนได้้ และแจ้้ง
เรื่่�องจััดเตรีียมอากรแสตมป์์ไว้้ให้้บริิการแก่่ผู้้�รัับมอบฉัันทะ โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย โดยบริิษััทจะจััดสถานที่่�และเวลาที่่�เหมาะสม
เพื่่�อให้้มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมมากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�บริิษััทมิิได้้มีีการเพิ่่�มวาระการประชุุม  หรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญ โดยไม่่ได้้แจ้้งให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า
ประธานกรรมการเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อตอบคำำ�ถาม หรืือให้้คณะกรรมการบริิหาร หรืือกรรมการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นผู้้�ตอบ
หลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบและเข้้าถึึงสารสนเทศเกี่่�ยวกัับผลการพิิจารณา และผลของการลงคะแนนเสีียง
บริิษัทั เปิิดเผยมติิที่ป่� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นพร้้อมผลการลงคะแนนภายในวัันทำำ�การถััดไปจากวัันที่่�ประชุุมผู้�ถื้ อื หุ้้�น โดยแจ้้งเป็็นจดหมาย
ข่่าวไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัท 
ั และนำำ�รายงานการประชุุม  เผยแพร่่ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท 
https://www.bol.co.th ภายใน 14 วััน หลัังจากวัันประชุุม  เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งที่่�มาและไม่่ได้้มาเข้้าร่่วมประชุุมรัับทราบถึึง
รายชื่่�อกรรมการ และผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมประชุุม วิิธีีการลงคะแนน และนัับคะแนน ผลของการลงคะแนนในแต่่ละวาระ
และประเด็็นคำำ�ถามคำำ�ตอบ
การจ่่ายเงิินปัันผล บริิษััทได้้มีีจััดสรรส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินกิิจการ โดยการจ่่ายเงิินปัันผล เป็็นไปตามนโยบายการจ่่าย
เงิินปัันผลของบริิษััทให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
การแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการเป็็ น ไปตามวาระที่่� กำำ� หนดไว้้ โ ดยเจาะจง มีีความโปร่่ ง ใส  และชัั ด เจน ในการเสนอชื่่� อ กรรมการ
เพื่่�อการเลืือกตั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดที่่�เพีียงพอ เพื่่�อประโยชน์์ในการคััดสรร มีีการเปิิดเผยประวััติิของกรรมการทุุกท่่านโดยละเอีียด
ต่่อสาธารณชน และทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ ซึ่่�งในการแต่่งตั้้�งกรรมการ ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการตาม
หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถือื
2. ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีอี ยู่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้
ในกรณีีที่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนสููงสุุด
ตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�พึึงจะมีี  หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีบุุคคลที่่�
ได้้รัับเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็น
ผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด

หมวด 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

1. ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนมีี  และมีีความเท่่าเทีียมกัันในสารสนเทศเกี่่�ยวกัับบริิษััท  โดยบริิษััทมีี
การแจ้้งข้้อบัังคัับบริิษัทั ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น สิิทธิิการลงเสีียงลงคะแนน 1 หุ้้�นสามััญ
ต่่อ 1 เสีียง สิิทธิิการมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าประชุุมแทนตน สิิทธิิในการเสนอชื่่�อกรรมการก่่อนการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี
2. ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็นอย่่างเพีียงพอ และยุุติิธรรม ทัันเวลา จากบริิษััท  และบริิษััทไม่่แสดงความเอนเอีียงกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง โดยการให้้สารสนเทศที่่�ยัังไม่่เปิิดเผย
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับการปฏิิบัติั ิโดยยุุติิธรรม
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4. บริิษััทมีีการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่าง ๆ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า 14 วััน
ก่่อนวัันประชุุม  พร้้อมทั้้�งมีีการเผยแพร่่เอกสารทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท ล่่วงหน้้า 30 วััน
นอกจากนี้้�แล้้ว ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายยัังได้้รัับสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. บริิษััทกำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะรููปแบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถกำำ�หนดทิิศทางการลงคะแนนเสีียงได้้ และเสนอชื่่�อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระเป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยได้้จััดทำำ�หนัังสืือมอบฉัันทะ
ทั้้�ง 3 แบบ ตามที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าปรัับปรุุงมาให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบ โดยชี้้�แจงวิิธีีการมอบฉัันทะให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นไปตาม
เอกสารแนบที่่�แนบไปพร้้อมกัับจดหมายเชิิญประชุุม
6. บริิษัทั มีกี ารใช้้บัตั รลงคะแนนเสีียงในวาระที่่สำ� ำ�คััญ และเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐานเพื่่อ� จะได้้ตรวจสอบได้้ในกรณีีมีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง
อย่่างไรก็็ตามบริิษััทมีีการเตรีียมบััตรลงคะแนนเสีียงไว้้ในทุุกวาระ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการลงคะแนน และโปร่่งใส
ในการนัับคะแนน
7. บริิษัทั มีีมาตรการในการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน (Insider Trading) ในการป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในไปเปิิดเผยต่่อบุุคคล
อื่่�น ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน
7.1 กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร พนัักงานในหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลภายใน (ผู้้�ล่ว่ งรู้้�ข้อ้ มููล) และบุุคคลที่่มี� ีความสััมพันั ธ์์กับั ผู้้�ล่ว่ ง
รู้้�ข้้อมููล ดัังต่่อไปนี้้� (1) คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา (2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ (3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งผู้้�ล่่วงรู้้�
ข้้อมููล บุุคคลตาม  (1) และ (2) ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว
ต้้องไม่่ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทภายในเวลา 1 เดืือน ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส  และงบการเงิิน
ประจำำ� ปีี และมีี ห น้้ า ที่่� ร ายงานการถืื อ หลัั ก ทรัั พ ย์์ ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ต่่อคณะกรรมการทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการถือื หลัักทรััพย์์
7.2 กรรมการ และผู้้�บริิหารแจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษััท  (ผู้้�ที่่�คณะกรรมการมอบหมาย) ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน ก่่อนจะซื้้�อจะ
ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
7.3 กรรมการ และผู้้�บริิหารจะต้้องเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และผู้้�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้พิิจารณา
ธุุรกรรมของบริิษัทั ที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และตััดสิินใจเพื่่อ� ประโยชน์์ของบริิษัทั โดยรวม ซึ่่ง� กรรมการ และ
ผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับธุุรกรรมที่่�ทำำ�กัับบริิษััทต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� ให้้เป็็นไป
ตามมาตรการการอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั
บริิ ษัั ทปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ ข องตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย และสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ในเรื่่�องความขััดแย้้งของผลประโยชน์์อย่่างเคร่่งครััด โดยคณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญในการขจััดความขััดแย้้งของ
ผลประโยชน์์ของผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง มีกี ารกำำ�หนดนโยบายเกี่่ย� วกัับความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ รวมถึึงนโยบายและความจำำ�เป็็นของรายการ
ระหว่่างกัันอย่่างรอบคอบเป็็นธรรมและโปร่่งใส และมีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างครบถ้้วนชััดเจน และทัันเวลา เพื่่อ� ผลประโยชน์์
ของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีนี โยบายกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยมีีบทลงโทษในการที่่ผู้� ้�บริิหาร หรืือพนัักงาน
นำำ�ข้้อมููลภายในบริิษััทไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน รวมทั้้�งยัังมีีการเปิิดเผยโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของ
บริิษััทไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และเปิิดเผยการถืือหุ้้�นของบริิษัทข
ั องคณะกรรมการ และผู้้�บริิหารอย่่างครบถ้้วนอีีกด้้วย

หมวด 3 บทบาทของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

1. คณะกรรมการรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และสนัับสนุุนให้้มีีการร่่วมมืือกัันระหว่่างบริิษััท 
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการสร้้างความมั่่�งคั่่�ง สร้้างงาน และสร้้างกิิจการให้้มีีฐานะการเงิินที่่�มั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืน คณะกรรมการ
มั่่�นใจว่่าสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับการคุ้้�มครอง และปฏิิบัติั ิด้้วยดีี
2. คณะกรรมการคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่�่ได้้รัับ และการทำำ�ประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ในการสร้้างความได้้เปรีียบเชิิง
การแข่่งขััน และการทำำ�กำำ�ไรให้้กัับบริิษัทั
3. บริิ ษัั ทต ระหนัั ก ถึึงความสำำ� คัั ญ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยคำำ�นึึ งถึึงการใช้้ ทรัั พ ยากรอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ และคำำ�นึึ งถึึง
ผลกระทบที่่จ� ะเกิิดขึ้น้� กัับสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น การใช้้กระดาษอย่่างรู้้�คุณค่
ุ า่ การ reuse/recycle การรณรงค์์ร่ว่ มกัันประหยััดพลัังงาน
ไฟฟ้้า เป็็นต้้น
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4. บริิษััทตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่าง ๆ และมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�จะดููแล
ให้้ความมั่่�นใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ตลอดจนสาธารณชนและสัังคมโดยรวม
อย่่างเหมาะสม  และจะให้้มีีการร่่วมมืือกัันระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในกลุ่่�มต่่าง ๆ ตามบทบาท  และหน้้าที่่� เพื่่�อให้้กิิจการ
ของบริิษััทดำำ�เนิินไปด้้วยดีี มีีความมั่่�นคงและตอบสนองผลประโยชน์์ที่่�เป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย
4.1 นโยบาย และแนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของผู้้�ถืือหุ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึง
การเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษััทในระยะยาวด้้วยผลตอบแทนที่่ดีี� และต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
โปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
4.2 นโยบาย และแนวทางปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
บริิษััทมีีนโยบายที่่�แสดงถึึงความตระหนัักและถืือว่่าความปลอดภััย สุุขอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พนัักงานทุุกคนของบริิษัทั จะต้้องได้้รับั ความปลอดภััย มีีสุุขภาพอนามััย
ที่่ดีี 
� ภายใต้้สภาพการทำำ�งาน และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ดีี 
� พนัักงานเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าสููงสุุด และเป็็นปััจจััยสำำ�คััญสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ของบริิษััทจึึงปฏิิบัติั ิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมบนหลัักสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกคนเคารพสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนสากล ไม่่ละเมิิดต่่อหลัักการดัังกล่่าว บริิษัทจึึ
ั งได้้มุ่่�งพััฒนาเสริิมสร้า้ งวััฒนธรรมและบรรยากาศ
การทำำ�งานที่่�ดีี  รวมทั้้�งส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพ และให้้ความเคารพต่่อความเป็็น
ปััจเจกชน การว่่าจ้้าง แต่่งตั้้�งและโยกย้้ายพนัักงาน จะพิิจารณาบนพื้้�นฐานของคุุณธรรม  และการใช้้ทรััพยากรบุุคคล
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษัทั รวมถึึงมีนี โยบายการอบรม และพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน บริิษัทจั
ั ดั ให้้พนัักงานได้้ฝึกึ อบรม
ฝีีมืือแรงงานเพิ่่�มเติิมในสาขาอาชีีพที่่พ� นัักงานได้้ปฏิบัิ ติั งิ านอยู่่� เพื่่อ� ให้้พนัักงานได้้มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ และทััศนคติิ
ที่่�ดีีต่่อการปฏิิบัติั ิงาน โดยหลัักสููตรนั้้�น ๆ สอดคล้้องเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท และเกี่่�ยวข้้องเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งงานของ
พนัักงานที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการจััดให้้พนัักงานได้้รับั ฝึึกอบรมในแต่่ละปีี ทั้้ง� การจััดอบรมภายในบริิษัท 
ั
และการส่่งพนัักงานไปอบรมภายนอกบริิษััท ครบตามสััดส่่วนหรืือมากกว่่าร้้อยละ 50 ของลููกจ้้างเฉลี่่�ยในระหว่่างปีีนั้้�น
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการพััฒนาฝีีมืือแรงงาน พ.ศ. 2545 อีีกทั้้�งมีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลการบริิหาร
ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการให้้เป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม เช่่น การจััดให้้มีกี องทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
โดยจััดให้้มีเี จ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการเงิิน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ เป็็นต้้น โดยคำำ�นึึงถึึง
ปััจจััยต่่าง ๆ ได้้แก่่ คุณวุ
ุ ุฒิิ ประสบการณ์์ ระดัับ ตำำ�แหน่่ง หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เป็็นต้้น อีีกทั้้�งป้้องกัันมิิให้้มีีหรืือเกิิด
สถิิติิการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุหรืืออััตราการหยุุดงาน และบริิษััทยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
4.3 นโยบาย และแนวทางปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจ และความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าที่่�จะได้้รัับผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพ
ในระดัับราคาที่่�เหมาะสมกัับคุุณภาพ รวมทั้้�งรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ดีี จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับลููกค้้าไว้้
ดัังต่่อไปนี้้�
4.3.1 สิินค้้าและบริิการ
ผลิิตสิินค้้า และบริิการที่่�มีีคุุณภาพ โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับมาตรฐานให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง เพื่่�อให้้ได้้
สิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มที่่สูู� งขึ้้�น มีีคุุณภาพและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึงเปิิดเผยข่่าวสาร
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้า และบริิการอย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
4.3.2 การรัักษาข้้อมููลของลููกค้้า
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับจะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของลููกค้้า โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าก่่อน
เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องตามบทบัังคัับของกฎหมาย อีีกทั้้�งจััดเก็็บข้้อมููลของ
ลููกค้้าอย่่างเป็็นระบบ ปลอดภััย และไม่่นำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทางไม่่ถููกต้้อง
4.3.3 การให้้ข้้อเสนอแนะ
จััดให้้มีีหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการให้้ข้้อเสนอแนะในสิินค้้า และบริิการ ให้้คำำ�ปรึึกษา วิิธีีแก้้ไขปััญหา และ
คำำ�แนะนำำ�ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุดในสิินค้้าและบริิการ
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4.4 นโยบาย และแนวทางปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�
การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าใด ๆ ต้้องไม่่นำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีียต่่อชื่่อ� เสีียงของบริิษัทั หรืือขััดต่่อกฎหมายใด ๆ รวมถึึงการ
หลีีกเลี่่�ยงการซื้้�อสิินค้้าที่่�คู่่�ค้้าละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา ไม่่นำำ�ผลงานหรืือข้้อมููลอัันเป็็นสิิทธิิ
ของบุุคคลภายนอก นำำ�มาใช้้ประโยชน์์ภายในบริิษััทจะต้้องตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของ
ผู้้�อื่น่� มีกี ารคำำ�นึึงถึึงความเสมอภาคในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลประโยชน์์ร่ว่ มกัันกัับคู่่�ค้้า การคััดเลืือกคู่่�ค้้าทำำ�อย่่างยุุติธิ รรม 
โดยมีี น โยบายการคัั ด เลืือกคู่่�ค้้ า ที่่� ถืื อ ปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งชัั ด เจน ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ถืื อ ว่่ า คู่่�ค้้ า เป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ� คัั ญ ในการร่่ ว มสร้้ า ง
Value Chain ให้้กัับลููกค้้า  
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้�บริิษัทยึึ
ั ดมั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักการและวิินัยั เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� ถืือให้้แก่่เจ้้าหนี้้� โดยบริิษัทั
ยึึดมั่่น� ในสััญญาหรืือเงื่อ�่ นไขต่่าง ๆ ที่่ต� กลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด หากเกิิดกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ�่ นไขที่่ต� กลงกัันไว้้ได้้
บริิษััทจะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขปััญหา
4.5 นโยบาย และแนวทางปฏิิบัติั ิต่่อคู่่�แข่่ง  
บริิษัทสนั
ั บั สนุุนและส่่งเสริิมนโยบายการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด หรืือกำำ�หนดให้้คู่่�ค้า้ ต้้องขาย
สิินค้้าของบริิษัทั เท่่านั้้น� และไม่่มีนี โยบายในการแข่่งขัันทางการค้้า โดยใช้้วิิธีีการใด ๆ ให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลของคู่่�แข่่งขัันอย่่าง
ผิิดกฎหมาย และขััดต่่อจริิยธรรม
4.6 นโยบาย และแนวทางปฏิิบัติั ต่ิ อ่ สาธารณชนและสัังคมโดยรวม 
บริิษััทในฐานะเป็็นบริิษััทของคนไทย ตระหนัักและมีีจิิตสำำ�นึึกในบุุญคุุณของประเทศ และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม
ซึ่่�งต้้องรัับผิิดชอบในการช่่วยเหลืือสัังคม สนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชน ตลอดจนการสนัับสนุุนกิิจกรรม
ของท้้องถิ่่�นที่่�บริิษัทั มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยได้้เริ่่�มจััดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบทางสัังคม
5. บริิษัทั ได้้จััดให้้มีีนโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด (Whistle Blowing) รวมถึึงจััดให้้มีีกระบวนการในการจััดการกัับเรื่่�อง
ที่่�ร้้องเรีียนว่่าอาจเป็็นการกระทำำ�ผิิด รวมถึึงแนวทางในการให้้ความเป็็นธรรม  และปกป้้องคุ้้�มครองพนัักงานหรืือผู้้�แจ้้งเบาะแส
ในการกระทำำ�ผิิด หรืือพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืน กฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริิษััท  หรืือจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ต่่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้้โดยตรง ผ่่านทางอีีเมล์์ BOLwhistleblowing@bol.co.th ซึ่่�งรายละเอีียดระบุุไว้้ใน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท
6. บริิษัทจั
ั ดั ให้้มีนี โยบายเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รัปชั่่
ั น� และห้้ามจ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท  รวมถึึง
การประเมิินความเสี่่ย� ง กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลและควบคุุมดููแลเพื่่อ� ป้้องกััน และติิดตามประเมิินผลความเสี่่ย� ง
จากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น อย่่างไรก็็ตามแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นนี้้� ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลจะทำำ�การ
สนัับสนุุนและส่่งเสริิม รวมถึึงการฝึึกอบรมให้้บุคุ ลากรทุุกระดัับเห็็นความสำำ�คััญและมีีจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

หมวด 4 การเปิิดเผยสารสนเทศและความโปร่่งใส

1. บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลที่่� มีีความถููกต้้ อ งครบถ้้วนโปร่่งใสทั่่�วถึึง และทัันเวลา อาทิิ เป้้าหมายระยะยาว
ของบริิษััท ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ รายการระหว่่างกััน ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ใช้้ประกอบการตััดสิินใจลงทุุน โดยผ่่านช่่องทางและสื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่าง ๆ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงผ่่านทางเว็็บไซต์์
ของบริิษัท 
ั รายงานประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) อีีกทั้้�งอีีเมล์์ในการติิดต่่อกัับผู้้�รัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
การติิดต่่อกัับนัักลงทุุน IR@bol.co.th รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
2. บริิษัทั ได้้รายงานนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่คณ
� ะกรรมการได้้ให้้ความเห็็นชอบไว้้ โดยสรุุปและรายงานผลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น รายงานประจำำ�ปีี และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
3. บริิษััทได้้แสดงรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในแบบ
แสดงรายงานข้้ อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ� ปีี (แบบ 56-2) โดยบริิ ษััทจัั ด ส่่ ง รายงานทางการเงิิ น
ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ภายในระยะเวลาที่่�
กำำ�หนด และไม่่มีีรายการที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สอบบััญชีีแสดงความคิิดเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไข หรืืองบการเงิินไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่แสดงความเห็็น
ต่่องบการเงิิน
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4. บริิษััทได้้มีีการเปิิดเผยรายชื่่�อคณะกรรมการอิิสระ บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่่าตอบแทน จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการในปีีที่่�ผ่่านมา
ประวััติิคณะกรรมการ ไว้้ในแบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
5. บริิษััทจััดให้้มีีผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบในการให้้ข้้อมููลสารสนเทศและสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุนตลอดจนนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
รวมถึึงมีีการพบปะให้้ข้้อมููลดัังกล่่าวตามความเหมาะสม ฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
6. บริิษััทได้้มีีการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของคณะกรรมการและผู้้� บริิหาร รวมถึึงรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียในที่่�ประชุุม
คณะกรรมการ ในแต่่ละไตรมาส เพื่่อ� ให้้ทราบความเคลื่่อ� นไหวในการถืือหุ้้�นบริิษัทข
ั องคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริิหาร
7. บริิษััทได้้มีีการแจกแจงโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท  และเปิิดเผยการถืือหุ้้�นของกรรมการ และผู้้�บริิหารให้้ทราบการถืือหุ้้�น
อย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการมีีความเข้้าใจเรื่่�องโครงสร้้างความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่ออำำ�นาจการควบคุุม
หรืือการบริิหารจััดการของบริิษัทั
8. บริิษััทมีีการจ้้างผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระ และมีีคุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับการยอมรัับเป็็นผู้้�สอบบััญชีี  โดยผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าว
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. รวมถึึงเปิิดเผยค่่าสอบบััญชีี ค่่าบริิการอื่่�น ๆ ที่่�จ่่ายให้้กัับผู้้�สอบบััญชีี
หรืือบริิษััทสอบบััญชีี

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ อายุุ ซึ่่�งมีีความรู้้�ความสามารถ คุุณสมบััติิ ทั้้�งในด้้านทัักษะ
ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับบริิษััท  และมีีกรรมการบริิหาร อย่่างน้้อย 1 ท่่าน มีีประสบการณ์์
ในธุุรกิิจหลัักของบริิษััท  โดยคณะกรรมการ จะเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายและภาพรวมองค์์กร ตลอดจนมีบี ทบาท
สำำ�คััญในการกำำ�กับั ดููแล ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
1.1 คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นฝ่่ายบริิหารเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยมีีกรรมการอิิสระ
อย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ และมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน โดยคณะกรรมการประกอบด้้วย กรรมการ
ที่่�มีีประสบการณ์์ในด้้านต่่าง ๆ ของธุุรกิิจ มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด 11 ท่่าน ดัังนี้้� กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 4 ท่่าน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 36 กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร 7 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 64 (โดยมีีกรรมการอิิสระ 5 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 45 มากกว่่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ มีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์)
1.2 วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการ ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง กรรมการจะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
อย่่างน้้อยจำำ�นวนหนึ่่�งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออก
โดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม  (1/3) กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลััง
จดทะเบีียนบริิษัทนั้้
ั น� ให้้จับั สลากว่่าผู้้ใ� ดจะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไป ให้้กรรมการที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ เป็็นผู้้อ� อกจาก
ตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งไปนั้้�น อาจจจะเลืือกเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้
2.	คุุณสมบััติิ บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการมีีคุุณสมบััติิ บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดในการจััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษา
ผลประโยชน์์ของบริิษััท โดยสรุุปอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
2.1.1 จััดให้้มีีการประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััท
2.1.2 จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง
2.1.3 จััดให้้มีกี ารทำำ�งบแสดงฐานะทางการเงิิน และงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษัท สำ
ั ำ�หรัับงวด 3 เดืือนสิ้้น� สุุดแต่่ละ
ไตรมาส ซึ่่ง� ผู้้�สอบบััญชีีสอบทานแล้้วอีีกทั้้�งจััดทำำ�งบแสดงฐานะทางการเงิิน และงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษัท 
ั
ณ วัันสิ้้น� สุุดรอบปีีบัญ
ั ชีีของบริิษัท ซึ่
ั ง่� ผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบแล้้ว นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้ถื้� อื หุ้้�นในการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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2.1.4 พิิจารณากำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ โดยกรรมการอิิสระสามารถให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานของ
ฝ่่ายบริิหารได้้อย่่างเป็็นอิิสระ ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ เทีียบเท่่ากัับข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
2.1.5 จััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้คณะกรรมการ สามารถติิดตามการดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยมีีสายการรายงานไปยัังคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.6 พิิจารณาแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษัทั
2.1.7 มอบอำำ�นาจให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่�นใดปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการ
ได้้ โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการ หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าว มีีอำำ�นาจตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นสมควร และภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการอาจยกเลิิก
เพิิกถอนเปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจ หรืืออำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้ เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� อาจมอบอำำ�นาจให้้คณะกรรมการบริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ โดยมีีรายละเอีียดการมอบ
อำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิหาร ซึ่่ง� การมอบอำำ�นาจนั้้�น ต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบ
อำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหารสามารถพิิจารณา และอนุุมััติิรายการที่่�ตน หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่น่� ใดทำำ�กับั บริิษัท 
ั หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมัติั ริ ายการ
ที่่�เป็็นไปตามนโยบายและหลัักเกณฑ์์ที่คณ
่� ะกรรมการพิิจารณา และอนุุมััติิไว้้แล้้ว
2.1.8 มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ และพัันธกิิจของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ผู้บ้� ริิหาร และพนัักงานมีีจุุดมุ่่�งหมายไปในทิิศทาง
เดีียวกััน และมีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ซึ่ง่� คณะกรรมการได้้ติดิ ตามดููแลให้้มีกี ารนำำ�กลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั ไปปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการวางแผนงบประมาณที่่�อนุุมััติิ
2.1.9 กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริิษััท ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหารและ
การจัั ด การของคณะกรรมการบริิ ห ารให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมาย เว้้ น แต่่ ใ นเรื่่� อ งดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
คณะกรรมการต้้องได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการดำำ�เนิินการ อัันได้้แก่่ เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้
ต้้องได้้รัับมติิอนุุมัติั ิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้� การขาย หรืือโอนกิิจการของ
บริิษััททั้้�งหมด หรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการซื้้�อ หรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของ
บริิษััท การแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์ส์ นธิิ หรืือข้้อบัังคัับ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยังั มีีขอบเขตหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับั ดููแลให้้บริิษัทปฏิ
ั บัิ ติั ติ ามกฎหมาย ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ อาทิิ การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญตาม
กฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ประกาศอื่่�นของสำำ�นัักงาน กลต. หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท
2.1.10 ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่่างต่่อเนื่่�อง
2.1.11 พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ บริิหาร ผู้้�จััดการใหญ่่ (Chief Executive Officer) และ
คณะกรรมการอื่่�นตามความเหมาะสม
2.1.12 ต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัท 
ั หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนใน
ห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของบริิษััทเอกชน
หรืือบริิษััทมหาชนอื่่�นที่่�ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท
เว้้นแต่่จะได้้แจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
2.1.13 กรณีีมีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรง หรืือโดยอ้้อมในสััญญาที่่�บริิษััททำำ�ขึ้้�น หรืือถืือหุ้้�น หรืือหุ้้�นกู้้�เพิ่่�มขึ้้�น หรืือลดลง
ในบริิษััท หรืือบริิษััทในเครืือ กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษัทท
ั ราบโดยไม่่ชัักช้้า
2.2 คณะกรรมการจััดให้้มีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และให้้ความเห็็นชอบนโยบาย
ดัังกล่่าว โดยมีีการทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวเป็็นประจำำ� อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
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2.3 คณะกรรมการจััดให้้มีีนโยบายจริิยธรรมธุุรกิิจ และ/หรืือคู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััท  รวมถึึงส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิ ติิดตามผลการปฏิิบััติิดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า พนัักงานทุุกคนมีีความรู้้�
และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ รวมถึึงจรรยาบรรณธุุรกิิจ และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างถููกต้้อง
เหมาะสม  บริิษััทกำำ�หนดให้้พนัักงานใหม่่ทุุกคน จะต้้องได้้รัับการอบรมในระหว่่างการปฐมนิิเทศ และการพััฒนา
อบรม ทบทวนสำำ�หรัับพนัักงานปััจจุุบััน โดยอาจจััดทำำ�แบบทดสอบเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ในการปฏิิบััติิงาน ระเบีียบและ
ข้้อปฏิิบัติั ขิ องพนัักงาน รวมถึึงนโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคล ให้้พนัักงานทุุกคนได้้ทดสอบเป็็นระยะ ๆ เมื่่อ� เห็็นว่่าระเบีียบ
และข้้อปฏิิบัติั มีิ กี ารเปลี่่ย� นแปลง และนำำ�ผลที่่ไ� ด้้มาประเมิินระดัับความรู้้แ� ละความเข้้าใจของพนัักงานเพื่่อ� ดำำ�เนิินการสื่่อ� สาร
ให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจอย่่างทั่่�วถึึงในการส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีข
� ององค์์กรต่่อไป
2.4 คณะกรรมการจััดให้้มีีนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy) และมีีระบบจััดการที่่�มีีประสิิทธิิผล
ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร
2.5 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�นโยบายกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน เพื่่�อป้้องกัันการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็น
ความลัับไม่่ให้้เกิิดการรั่่�วไหล ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information)
2.6 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศที่่�ได้้รัับรองมาตรฐานระดัับสากล
ในด้้านการจััดการระบบการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลองค์์กร
2.7 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลสภาพคล่่องทางการเงิิน และความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััท  โดยมอบหมายให้้
ฝ่่ายบริิหารมีีหน้้าที่่�รายงานติิดตามและประเมิินฐานทางการเงิินของบริิษััทต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2.8 คณะกรรมการกำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารจััดทำำ�แผนการแก้้ปััญหาทางการเงิิ น หากบริิ ษัั ท อยู่่�ในภาวะที่่� ป ระสบปัั ญ หา
ทางการเงิินหรืือมีแี นวโน้้มที่่จ� ะประสบปััญหาดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ให้้ฝ่า่ ยบริิหารมีีหน้้าที่่ร� ายงานให้้คณะกรรมการทราบอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
และขออนุุมัติั ิในกรณีีที่่�จะตััดสิินใจตามแผนการแก้้ปััญหาทางการเงิิน
2.9 คณะกรรมการมีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์
ต่่อลููกค้้า หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
3. ประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการบริิหาร
3.1 ประธานกรรมการบริิ ษัั ท  และประธานกรรมการบริิ ห าร ต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น บุุ คค ลเดีียวกัั น เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความชัั ด เจนใน
ด้้านความรัับผิิดชอบระหว่่างการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับั ดููแล และการบริิหารงานประจำำ� ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้มีกี ารถ่่วงดุุลอำำ�นาจ
กัันอย่่างเหมาะสม
3.2 ประธานกรรมการบริิษััท  เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นฝ่่ายบริิหาร โดยจะเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ การประชุุม
ผู้้ถื� อื หุ้้�น การประชุุมของกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นฝ่่ายบริิหาร และรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการในการกำำ�กับั  ติิดตาม 
ดููแลการบริิหารงานของคณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงานที่่�
กำำ�หนดไว้้
3.3 ประธานกรรมการบริิหาร มีหี น้้าที่่ ดูู
� แล บริิหาร ดำำ�เนิินงาน และปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ตามปกติิธุรุ กิิจเพื่่อ� ประโยชน์์ของบริิษัท 
ั
ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับบริิษัท ต
ั ลอดจนระเบีียบ มติิ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่่�กำำ�หนดโดยที่่�
ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือที่่ป� ระชุุมผู้ถื้� อื หุ้้�น ภายใต้้กรอบกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และขอบเขตอำำ�นาจซึ่่ง� คณะกรรมการ
กำำ�หนด
4. กรรมการอิิสระ
4.1 กรรมการอิิสระ เป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งสามารถดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายได้้เท่่าเทีียมกััน ตลอดจนไม่่ให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ สามารถเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ และให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
4.2 คุุณสมบััติิและวาระการดํํารงตํําแหน่่งของคณะกรรมการอิิสระ
4.2.1 เป็็นกรรมการซึ่่�งอาจถืือหุ้้�นของบริิษัทั ได้้ แต่่ต้้องไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
4.2.2 เป็็นกรรมการที่่�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานในบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4.2.3 เป็็นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอํํานาจควบคุุม
4.2.4 ต้้องไม่่เป็็นญาติิสนิิท  หรืือเป็็นบุุคคลซึ่่�งรัับ หรืือมีีผลประโยชน์์ร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอํํานาจควบคุุม
4.2.5 เป็็นผู้้�ซึ่่�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�มีีสาระสํําคััญกัับบริิษัท ซึ่
ั ง�่ สามารถมีีอิทธิ
ิ พิ ลต้้องการแสดงความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ
4.2.6 ต้้องไม่่เป็็นลููกจ้้าง หรืือพนัักงานที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจํําในช่่วงสองปีีก่่อนดํํารงตํําแหน่่ง
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5.	คณะกรรมการชุุดย่่อย
บริิษััทจััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย คืือ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยศึึกษา และกลั่่�นกรองงาน
ของคณะกรรมการ
5.1	คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่ใ� นการบริิหารงานในเรื่อ�่ งเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิ และกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ 
โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำำ�นาจการบริิหารต่่าง ๆ ของบริิษััท  หลัักเกณฑ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ
เพื่่�อเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ และ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ รวมตลอดถึึงการตรวจสอบและติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามนโยบายที่่กำ� �ำ หนด โดยสรุุปอำ�ำ นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1) พิิจารณาเรื่่�องการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีตามที่่�ฝ่่ายบริิหารเสนอ ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้�
ให้้รวมถึึงการพิิจารณาและอนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลง และเพิ่่�มเติิมงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีในระหว่่างที่่�ไม่่มีีการประชุุม
คณะกรรมการในกรณีีเร่่งด่่วน และให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการ เพื่่�อทราบในที่่�ประชุุมคราวต่่อไป
2) อนุุมััติิการใช้้จ่่าย ตามระดัับอำำ�นาจอนุุมััติิของบริิษััท  (Level of Authorization) ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
3) อนุุมัติั กิ ารใช้้จ่า่ ยเงิินลงทุุนที่่สำ� ำ�คััญ ๆ ที่่ไ� ด้้กำำ�หนดไว้้ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีตามที่่จ� ะได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
หรืือตามที่่�คณะกรรมการได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว
4) เป็็นคณะที่่ปรึึ
� กษาให้้ฝ่่ายบริิหารในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายด้้านการเงิิน การตลาด การบริิหารงานบุุคคล และด้้านการปฏิิบััติิการ
อื่่�น ๆ
ทั้้ง� นี้้ อำ
� �ำ นาจของคณะกรรมการบริิหารจะไม่่รวมถึึงการอนุุมัติั ริ ายการใดที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง หรืือรายการใดที่่คณ
� ะกรรมการบริิหาร
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับคณะกรรมการบริิหารมีีส่่วนได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับบริิษััท  หรืือบริิษััทย่่อย
ตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่ง� การอนุุมัติั ริ ายการในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััท  หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่่ว� ไปของบริิษัทั ที่่คณ
� ะกรรมการกำำ�หนดกรอบการพิิจารณา
ไว้้ชััดเจนแล้้ว
5.2	คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคณะกรรมการ โดยแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการอย่่างน้้อย 3 คน และอย่่างน้้อย
1 คน ต้้ อ งมีีความรู้้�ด้้ า นบัั ญ ชีี/การเงิิ น โดยกรรมการตรวจสอบต้้ อ งมีีคุุ ณสมบัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ ความเป็็ น อิิ ส ระตามประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีผู้�จั้ ัดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษัท 
ั เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	คุุณสมบััติิของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท  บริิษััทในเครืือ บริิษััทร่่วม  บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�ให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดย
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2) มีีความเป็็นอิิสระ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม ทั้้�งในด้้านการเงิินและการบริิหารงานของบริิษัท 
ั หรืือบริิษัทร่
ั ว่ ม หรืือบริิษััทย่่อย
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท และรวมถึึงไม่่มีผี ลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน ลัักษณะดัังกล่่าวในเวลา 2 ปีีก่่อนได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบเว้้นแต่่คณะกรรมการได้้พิิจารณาอย่่างรอบคอบแล้้วเห็็นว่่าการเคยมีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้
ส่่วนเสีียนั้้�น จะไม่่มีผี ลกระทบต่่อการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่� และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระของกรรมการตรวจสอบ
3) ต้้องไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นตััวแทนเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของกรรมการของบริิษััท ผู้�ถื้ ือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้ถื� อื หุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้ที่� เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับผู้้ถื� อื หุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษัทั
4) ต้้องไม่่เป็็นผู้้ที่� มี่� ีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน รวมทั้้�งไม่่เป็็นลููกจ้้าง พนัักงาน หรืือที่่ปรึึ
� กษาที่่ไ� ด้้รับั เงิินเดืือนประจำำ�ในบริิษัท 
ั บริิษัทั
ในเครืือ บริิษััทร่่วม บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
5) ต้้องไม่่เป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือญาติิสนิิทของผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
6) สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความเห็็นหรืือรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการได้้
โดยอิิสระ โดยไม่่อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของฝ่่ายบริิหาร ผู้้บ� ริิหาร หรืือผู้้ถื� อื หุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษัทั รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิสนิิท
ของบุุคคลดัังกล่่าว
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บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้้บริิษัทั มีกี ารรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2) สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการ
พิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้ายหรืือเลิิกจ้้างหััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่น� ใดที่่รั� บั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
4) พิิจารณาคััดเลืือกเสนอแต่่งตั้้�ง หรืือเลิิกจ้้าง บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของบริิษััท  และ
เสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก โดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5) พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ารายงานดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
6) จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
6.1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
6.2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
6.3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
6.4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
6.5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
6.6) จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
6.7) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
6.8) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ
7) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่คณ
� ะกรรมการมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้บริิษััทแจ้้งมติิเปลี่่�ยนแปลงหน้้าที่่� และจััดทำำ�รายชื่่�อ และ
ขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตามแบบที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด และนำำ�ส่่งต่่อ
ตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน 3 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว โดยวิิธีีการตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
ว่่าด้้วยการรายงาน โดยผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวี าระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 2 ปีี รวมทั้้�งการแต่่งตั้้ง� เพิ่่�มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกได้้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้้ยื่่�นใบลาต่่อประธาน
กรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน โดยคณะกรรมการเป็็นผู้้�อนุุมัติั ิ
ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการ แต่่งตั้้�งบุุคคล
ที่่มี� ีคุุณสมบัติั ิครบถ้้วนทดแทนบุุคคลที่่ล� าออก โดยบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง� จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้ เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ตรวจสอบที่่�ตนแทน พร้้อมแจ้้งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยทราบ
การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ให้้ มีี ก ารประชุุ มคณ ะกรรมการตรวจสอบอย่่ า งน้้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้้� ง เพื่่�อ พิิ จ ารณางบการเงิิ น รายไตรมาส  และ
เรื่อ�่ งอื่่น� ๆ ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ ป
� ระธานกรรมการตรวจสอบอาจเรีียกประชุุมเป็็นกรณีีพิิเศษ  เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วนอื่่�น ๆ ตามแต่่จะเห็็นสมควร
2) ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้ประธานกรรมการตรวจสอบหรืือเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำำ�สั่่�ง
ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไปยัังกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม  เว้้นแต่่
ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนจะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�น หรืือกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
3) ให้้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�รายงานผลการประชุุมต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการในคราวถััดไป เพื่่�อทราบทุุกครั้้�ง
4) เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
รายงานประจำ�ปี 2563
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5.3	คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการ และประกอบด้้วยกรรมการ หรืือฝ่่ายบริิหาร
อย่่างน้้อย 3 คน โดยกรรมการอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจะต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และมีีกรรมการอิิสระดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน สามารถแต่่งตั้้�งพนัักงานของบริิษััทจำำ�นวน 1 คน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีีขอบเขตอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1) การสรรหา
1.1) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ และกรรมการชุุดย่่อย โดยพิิจารณาความเหมาะสมของจำำ�นวน
โครงสร้้าง และองค์์ประกอบของคณะกรรมการ กำำ�หนดคุุณสมบัติั ิของกรรมการ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ และ/หรืือ
เสนอขออนุุมััติต่ิ ่อที่่�ประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�น แล้้วแต่่กรณีี
1.2) พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่เ� หมาะสมให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ  กรรมการที่่ค� รบวาระ และ/หรืือมีีตำำ�แหน่่ง
ว่่างลง และ/หรืือแต่่งตั้้�งเพิ่่�ม
1.3) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการสรรหาตามที่่คณ
� ะกรรมการมอบหมาย
2) การกำำ�หนดค่่าตอบแทน
2.1) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อเสนอต่่อ
คณะกรรมการ และ/หรืือเสนอขออนุุมััติต่ิ ่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น แล้้วแต่่กรณีี
2.2) กำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่จำ� ำ�เป็็น และเหมาะสมทั้้�งที่่เ� ป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตัวั เงิินของคณะกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการให้้พิิจารณาความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และผลงาน เพื่่�อเสนอให้้
คณะกรรมการพิิจารณาและนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อขออนุุมััติิ
2.3) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง คราวละ 2 ปีี กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ผู้้�ที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้ามาใหม่่ได้้
2) ในกรณีีที่่ตำ� �ำ แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนว่่างลง เพราะเหตุุอันั มิิใช่่การพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระให้้คณะกรรมการ
แต่่งตั้้�งกรรมการผู้้�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน แทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างนั้้�น
โดยให้้มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ไปแทน
3) หากกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนท่่านใด ประสงค์์จะลาออกก่่อนครบวาระจะต้้องแจ้้งต่่อบริิษััทล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 30 วัันเพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้้�งทดแทน
การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1) ให้้มีกี ารประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่อ� พิิจารณาสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการ
2) การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนแต่่ละครั้้�ง ให้้มีีกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเข้้าร่่วม
ประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม
3) ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม  หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ให้้กรรมการที่่�มา
ประชุุม เลืือกกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนท่่านหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่ป� ระชุุม
5.4 	คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลจััดตั้้�งขึ้�น้ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการบริิ ห าร และคณะกรรมการ
ด้้านบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจการต่่าง ๆ ให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
เพื่่�อเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถือื หุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
คณะกรรมการเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล โดยเลืือกจากกรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งของบริิษัท 
ั และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ
ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระเป็็นประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
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บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
1) กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�บริิษััทจััดตั้้�งขึ้้�น รวมทั้้�ง
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีส
� อดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััท และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2) กำำ�หนดและทบทวนหลัักเกณฑ์์ข้้อพึึงปฏิิบัติั ิที่่�สำำ�คััญ ๆ ของบริิษัท ต
ั ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3) ทบทวนนโยบาย หลัักการและแนวทางการปฏิิบััติิงานที่่�ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4) เสนอแนะข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั
5) ดููแลให้้หลัักการบรรษััทภิิบาลที่่ดีี� มีีผลในทางปฏิิบัติั ิมีีความต่่อเนื่่�องและเหมาะสม
6) รายงานต่่อคณะกรรมการเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีข
� องบริิษัท 
ั พร้้อมความเห็็นในแนวปฏิิบัติั ิ และข้้อเสนอแนะเพื่่อ� แก้้ไข
ปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล มีวี าระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง คราวละ 3 ปีี คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะพิิจารณา
คััดเลืือกกรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งของบริิษััท  และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณา แต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบรรษััทภิิบาล
ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�ครบกำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวมีีสิิทธิิกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอีีกวาระหนึ่่�ง
การประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
1) คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลจะต้้องจััดให้้มีกี ารประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสม
2) วาระการประชุุม และเอกสารการประชุุมจะต้้องจััดส่่งให้้แก่่คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
3) ในการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลจะต้้องมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งจึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
4) มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลจะถืือตามเสีียงข้้างมากของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ทั้้�งนี้้�กรรมการ ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในเรื่่�องใดจะต้้องไม่่เข้้าร่่วมในการพิิจารณาหรืือลงมติิ
6. การประชุุมคณะกรรมการ
6.1 จััดให้้มีีการประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษัท 
ั
6.2 จัั ด ให้้ มีี ก ารประชุุ มคณ ะกรรมการอย่่ า งน้้ อ ย 3 เดืือนต่่ อ ครั้้� ง โดยกำำ� หนดวัั น ประชุุ ม ไว้้ ล่่ ว งหน้้ า ตลอดทั้้� ง ปีี และอาจมีี
การประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็น
6.3 จำำ� นวนองค์์ ป ระชุุ มขั้้� น ต่ำำ�� ณ ขณ ะที่่� คณ ะกรรมการจะลงมติิ ใ นที่่� ป ระชุุ มคณ ะกรรมการต้้ อ งมีี ก รรมการอยู่่�ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
6.4 จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุม
6.5 ประธานกรรมการบริิษััทและประธานกรรมการบริิหารจะเป็็นผู้้�ดููแลให้้ความเห็็นชอบกำำ�หนดวาระการประชุุม 
6.6 เลขานุุการบริิษัททำ
ั ำ�หน้้าที่่จั� ดั ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุมไปให้้กรรมการ
ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เพื่่�อให้้กรรมการได้้มีีเวลาศึึกษามาก่่อนล่่วงหน้้า
6.7 ประธานกรรมการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท  มีีหน้้าที่่�ดููแลและ
จััดสรรเวลาแต่่ละวาระให้้อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับกรรมการที่่�จะอภิิปราย แสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ  ในประเด็็นที่่สำ� ำ�คััญ
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น   และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นธรรม  รวมทั้้�งให้้ฝ่่ายบริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�เสนอข้้อมููล
ประกอบการอภิิปรายปััญหาสำำ�คััญ รวมถึึงเป็็นผู้้ล� งคะแนนเสีียงชี้้ข� าดในกรณีีที่่ที่� ป่� ระชุุมคณะกรรมการมีีการลงคะแนนเสีียงและ
คะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน  
7. การประชุุมของคณะกรรมการที่่�ไม่่เป็็นฝ่่ายบริิหาร
คณะกรรมการ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นฝ่่ายบริิหารประชุุมร่ว่ มกัันอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง โดยไม่่มีกี รรมการที่่เ� ป็็นฝ่่ายบริิหาร
เข้้าร่่วมการประชุุม  เพื่่อ� ให้้กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นฝ่่ายบริิหารได้้แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นและพิิจารณาประเด็็นต่่าง ๆ ทั้้�งที่่เ� กี่่ย� วกัับธุุรกิิจของ
บริิษัท 
ั และเรื่อ�่ งที่่อ� ยู่่�ในความสนใจ
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8. การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น
8.1 กรรมการสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียน ได้้ไม่่เกิิน 5 แห่่ง แต่่ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าว
ต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััท และไม่่มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
8.2 ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้�จัดั การใหญ่่ (Chief Executive Officer) บริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้ไม่่สามารถไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ที่่�บริิษััทอื่่�น ยกเว้้นบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทอื่่�นที่่คณ
� ะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
9. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััท
มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการเป็็นประจำำ�  โดยให้้มีกี ารประเมิินการปฏิิบัติั งิ านโดยรวมของคณะกรรมการ และ
การประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล (Self-Assessment) เพื่่อ� นำำ�ผลการประเมิินมาพิิจารณาร่่วมกัันในคณะกรรมการ
โดยเลขานุุการบริิษัทั จะจััดส่่งแบบฟอร์์มการประเมิินที่่�ประกอบไปด้้วยหลัักเกณฑ์์การประเมิินด้้านต่่าง ๆ เช่่น โครงสร้้าง และ
คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ บทบาท  หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ การประชุุมคณะกรรมการ การทำำ�หน้้าที่่�
ของคณะกรรมการ ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายบริิหาร การพััฒนาตนเองของคณะกรรมการ และการพััฒนาผู้้�บริิหารให้้แก่่กรรมการแต่่ละ
ท่่าน และรวบรวมสรุุปผลการประเมิินทั้้�งหมดแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการรัับทราบ รวมถึึงข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับจากการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ จะนำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิผลของการทำำ�งานของคณะกรรมการ และ/หรืือ
ส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทต่่อไป ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการยัังมีีการประเมิินผลงาน
ประจำำ�ปีีของผู้้�จััดการใหญ่่ (Chief Executive Officer) ขององค์์กรด้้วย
10.	ค่่าตอบแทน
10.1 คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการอย่่างชััดเจนและโปร่่งใส  และเพีียงพอในการจููงใจที่่�จะดููแลและรัักษา
กรรมการที่่�มีีคุุณสมบัติั ิตามที่่ต้� ้องการ
10.2 กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสม 
10.3 ค่่าตอบแทนฝ่่ายบริิหาร พิิจารณาโดยเชื่่อ� มโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัท 
ั และผลการปฏิิบัติั ขิ องผู้้บ� ริิหารแต่่ละท่่าน
10.4 การพิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งหมดดัังกล่่าว จะดููความเหมาะสมของประสบการณ์์ ความรู้้�ความสามารถ และความชำำ�นาญ
ของกรรมการ โดยดููตามความเหมาะสมของอุุตสาหกรรมบริิการ และได้้รัับค่่าตอบแทนตามจำำ�นวนที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
อนุุมััติิในแต่่ละปีี
11. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
11.1 กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่แต่่ละท่่านจะได้้รัับทราบข้้อมููลของบริิษััท  กฎระเบีียบ และข้้อมููลธุุรกิิจของบริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเพีียงพอ ก่่อนปฏิิบััติิหน้้าที่่�
11.2 กรรมการจะได้้รับั การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีกี ารอบรมและพััฒนาความรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ช่่วยให้้กรรมการสามารถ
ทำำ�หน้้าที่่�และกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
12. เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�พิิจาณาแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษัท 
ั โดยเลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหลััก ดัังนี้้�
12.1 ให้้ข้อ้ แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการเกี่่ย� วกัับข้้อกฎหมาย ข้้อควรปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ของทางการ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
ต่่าง ๆ ของบริิษััท ติิดตามให้้มีกี ารปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
แก่่กรรมการ
12.2 ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้ข้้อมููล และผลัักดัันคณะกรรมการให้้ปฏิิบััติิตาม 
12.3 จััดเตรีียมระเบีียบวาระการประชุุม เอกสารประกอบการประชุุมผู้�ถื้ ือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ
12.4 จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริิษััท และข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี 
12.5 บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น และที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
12.6 จััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ รายงานประจำำ�ปีี หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมคณะกรรมการ
12.7 ดำำ�เนิินการให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
12.8 เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงาน โดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
12.9 ดููแลให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบีียบและข้้อกำำ�หนด
12.10 ติิดต่่อและสื่่อ� สารกัับผู้้ถื� อื หุ้้�นเพื่่อ� ให้้ได้้รับั ทราบสิิทธิต่ิ า่ ง ๆ ของผู้้ถื� อื หุ้้�น และข่่าวสารของบริิษัท 
ั และเป็็นสื่่อ� กลางระหว่่าง
ผู้้�ถือื หุ้้�น กัับคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
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12.11 ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ
12.12 จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการ
12.13 ประสานงานระหว่่างคณะกรรมการ และผู้้�บริิหาร
13. แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการกำำ�หนดให้้มีีแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารสููงสุุด (ผู้้�จััดการใหญ่่) ผู้้�บริิหารงานหลัักขององค์์กร ได้้แก่่
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธุุรกิิจ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิินของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุน
องค์์กร ตลอดจนพนัักงานวางใจได้้ว่่า การดำำ�เนิินงานของบริิษััทจะได้้รัับการสานต่่ออย่่างทัันท่่วงทีี  หากตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ ดัังกล่่าว
ว่่างลง โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลเป็็นผู้้�พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง และให้้มีี
การทบทวนแผนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
14. การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญ และจััดให้้มีีกลไกในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน ที่่�ทำำ�ให้้สามารถควบคุุมดููแลการจััดการ และ
รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม  เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััท  เช่่น การพิิจารณา
ส่่งบุุคคลเพื่่�อเป็็นตััวแทนของบริิษััทไปเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม  ในบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม อย่่างน้้อยตาม
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น โดยบุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม  มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดของบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วมนั้้�น ๆ
ในกรณีีเป็็ น บริิ ษััทย่่ อย บริิ ษััทมีีก ารกำำ�หนดระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ หมาะสม  และรัั ด กุุ ม เพีียงพอ รวมถึึงกลไกอื่่� น
ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยดัังกล่่าว เช่่น กลไกในการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงาน
การทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทย่่อย กัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ หรืือการทำำ�รายการสำำ�คััญอื่่�นใด
ให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง รวมถึึงมีีการกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยให้้บริิษััทสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทัันตามกำำ�หนด
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฉบัับนี้้� ได้้ผ่่านการพิิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริิษััท  โดยการนำำ�หลัักปฏิิบััติิ
ตาม CG Code 2560 มาปรัับใช้้
คณะกรรมการบริิษัท 
ั อนุุมััติิเมื่่�อวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2562
แก้้ไขปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 และผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
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จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน) ปีี 2563
4
19
5
5
23
11
20
10
13
3
8
13
134

ผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายขายและการตลาด  
ฝ่่ายบริิการลููกค้้า
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและบริิการ   
ฝ่่ายบริิหาร และจััดการข้้อมููล  
ฝ่่ายระบบเครืือข่่าย และการจััดการด้้านความปลอดภััย
ฝ่่ายพััฒนาซอฟต์์แวร์์ และบริิหารจััดการฐานข้้อมููล
ฝ่่ายศููนย์์ประมวลผลข้้อมููล (Data Center)
ฝ่่ายบริิหารจััดการโครงการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่่ายบััญชีี การเงิิน และสิินเชื่่�อ
ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล และธุุรการ
รวม
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท
จำำ�นวนพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ปีี 2563
134 คน

ปีี 2562
128 คน

ข้้อมููลประกอบเพิ่่�มเติิม
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
จำำ�นวนพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บริิษััท
(BOL)
134 คน

บริิษััทย่่อย
(D&B TH)
23 คน

บริิษััทย่่อย
(BOL Digital)
9 คน

จำำ�นวนรวม
166 คน

ค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานทั้้�งหมด
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท
เงิินเดืือนและโบนััส (บาท)
บริิษััทสมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ (บาท)

ปีี 2563
77,078,542.53
2,301,287.75

สวััสดิิการ
• การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
• การประกัันภััยกลุ่่�ม (ประกอบไปด้้วย ประกัันชีีวิิต ประกัันอุุบัติั ิเหตุุ และประกัันสุุขภาพ)
• กองทุุนประกัันสัังคม
• กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
• เงิินช่่วยเหลืืองานแต่่งงาน
• เงิินช่่วยเหลืืองานศพ
• เงิินเยี่่�ยมไข้้ เยี่่�ยมคลอด
• โบนััส (Performance Bonus)
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ปีี 2562
74,046,979.41
1,968,474.25

นโยบายด้้านสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย และ นโยบายการอบรมและพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
สภาพแวดล้้อม
บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างคุุณภาพของบุุคลากรให้้ทำำ�งาน
บริิษััทดำำ�เนิินการโดยยึึดถืือนโยบายด้้านสุุขภาพอนามััย
ความปลอดภััยของพนัักงาน (ตลอดจนผู้้�ค้้าช่่วงและผู้้�รัับเหมา)
และปกป้้องสภาพแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อนโยบายด้้านนี้้เ� ทีียบเท่่าเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านอื่่น� ๆ
ของบริิษัท ซึ่
ั ง�่ ผู้้บ� ริิหารตามสายงานจะเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการดำำ�เนิิน
การตามนโยบายนี้้ใ� ห้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่อ� งและมีีประสิิทธิภิ าพ
พนัักงาน (ตลอดจนผู้้�ค้้าช่่วงและผู้้�รัับเหมา) ทุุกคนจะต้้อง
ถืือปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัันกัับนโยบายด้้านสุุขภาพอนามััย ความ
ปลอดภััยและสภาพแวดล้้อม  โดยให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดใน
กฎหมายของกรมสวััสดิกิ ารและคุ้้�มครองแรงงานได้้วางไว้้ ซึ่่�งมีี
วััตถุุประสงค์์ดัังต่่อไปนี้้�
1. นโยบายด้้านสุุขภาพอนามััยในการทำำ�งาน
- ป้้องกัันไม่่ให้้พนัักงานเกิิดการเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องมาจาก
การทำำ�งานในทุุกกรณีี
- ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีสุี ขุ ภาพอนามััยที่่ดีี 
� และไม่่ทำ�ำ การใด
ที่่เ� ป็็นผลร้้ายต่่อสุุขภาพอนามััยแก่่ลููกค้้าและผู้้�รัับเหมา
หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ดููแลสถานที่่� ทำำ� งานให้้ ถูู กสุุ ขลัั ก ษณะ และมีีความ
ปลอดภััยอยู่่�เสมอ
2. นโยบายด้้านความปลอดภััย
- ดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะที่่สร้
� า้ งความปลอดภััยสููงสุุดให้้กับั
พนัักงานและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องลููกค้้าและประชาชน
- ป้้ อ งกัั น อุุ บัั ติิ เ หตุุ เหตุุ บ าดเจ็็ บ และความเจ็็ บ ป่่ ว ย
เนื่่�องจากการทำำ�งานด้้วยความร่่วมมืืออย่่างจริิงจัังของ
พนัักงานทุุกคน
- ดููแลและติิดตามสภาพแวดล้้อมให้้ปลอดภััยอยู่่�เสมอ
3. นโยบายด้้านสภาพแวดล้้อม
- ปฏิิบััติิต่่อสภาพแวดล้้อมด้้วยความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อ
มาตรฐานตลอดจนปรัับปรุุงการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ให้้เกิิดผลดีีต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม อย่่างต่่อเนื่่�อง
- ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคน เกิิดความห่่วงใย
และเคารพต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนเน้้นให้้เห็็นว่่าภาระ
หน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิอัันสมควรนั้้�น เป็็นความรัับผิิดชอบ
ของพนัักงานทุุกคน

ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยมีีนโยบายพััฒนาบุุคลากร โดย
บุุ ค ลากรแต่่ ล ะคนจะได้้ รัั บ การฝึึ ก อบรมเพิ่่� มศัั ก ยภาพตาม
หลัักสููตรที่่�เหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งและหน้้าที่่� เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะการ
ทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพอยู่่�เสมอ และสร้้างความตื่่�นตััวในการ
แสวงหา ความรู้้�ใหม่่ ๆ เพื่่�อพััฒนาพนัักงานให้้เป็็นบุุคลากรที่่�มีี
คุุ ณ ภาพพร้้ อ มซึ่่� ง ความรู้้� ค วามสามารถ ศัั ก ยภาพ และ
ประสบการณ์์ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการเติิบโตขององค์์กร โดย
จััดให้้มีกี ารอบรมทั้้�งภายในและภายนอกบริิษัท 
ั โดยนัับตั้้ง� แต่่การ
รัับพนัักงานใหม่่ บริิษััทจะจััดให้้มีีการอบรมพนัักงานใหม่่เพื่่�อ
ความเข้้าใจถึึงขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานในส่่วนงานที่่�รัับผิิดชอบ
นอกจากนี้้�คู่่�ค้้าของบริิษััท  บริิษััทจะส่่งบุุคลากรเป็็นวิิทยากร
ในการให้้ความรู้้ใ� นการพััฒนาบริิการใหม่่ ๆ และ/หรืือ บริิษัทั จะมีี
การส่่งพนัักงานไปร่่วมสััมมนาและเรีียนรู้บ�้ ริิการใหม่่ ๆ จาก คู่่�ค้้า
เสมอมา อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทยั
ั ังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตาม
และวััดผลในด้้านความรู้้�ที่่�ได้้รัับ และความสามารถนำำ�ความรู้้�นั้้�น
มาประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจในการสร้้าง
ผลงาน สร้้างความจงรัักภัักดีี และความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน
ของบุุคลากรในองค์์กรในระยะยาว สำำ�หรัับแนวคิิดด้้านการ
บริิหารบุุคลากรในอนาคต  บริิษััทมีีแนวคิิดดำำ�เนิินงานควบคู่่�กัับ
การฝึึกอบรมที่่�สร้้างทัักษะความเชี่่�ยวชาญตามสายงาน โดย
การกระจายอำำ�นาจการบริิหารจััดการ ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ประสานงานระหว่่างหน่่วยงาน หรืือบุุคลากร ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น
สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ และ/หรืือ อััตราการหยุุดงาน และ/หรืือ
อััตราการเจ็็บป่่วย จากการทำำ�งาน ในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี –
ข้้อพิิพาทด้้านกฎหมายในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี –
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การอบรม / สััมมนา เพื่่�อพััฒนาตนเอง ของกรรมการ ประจำำ�ปีี 2563
ลำำ�ดัับ
คณะกรรมการบริิษััท
ตำำ�แหน่่ง
ชื่่�อหลัักสููตร
1 นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์ กรรมการอิิสระ
–
และประธานกรรมการ
2 นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
กรรมการ
–
และประธาน
กรรมการบริิหาร
3 นายประยููร รััตนไชยานนท์์
กรรมการ
–
4 นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช กรรมการ
1. 2 Morrow Scaler Beyond
Frontiers (Survival)
2. High Impact Coaching
& Positive Feedback
5 นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล กรรมการ
High Impact Coaching &
Positive Feedback
6 นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
กรรมการ
–
7 นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์ กรรมการ
1. ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
ปฏิิบัติั ิให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย
2. เจาะประเด็็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน
เรื่่�องสััญญาเช่่า และรายได้้
จากสััญญาที่่ทำ� ำ�กัับลููกค้้า
3. เจาะลึึกประเด็็นหลััก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินสำำ�หรัับบััญชีี 
PAEs/NPAEs/SMEs
4. The New CFO
(Crisis Financial Officer)
5. High Impact Coaching &
Positive Feedback
6. TFRS กลุ่่�มเครื่่�องมืือทาง
การเงิิน:มุุมมองการใช้้และ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลผ่่าน
งบการเงิิน
7. การจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีี
ตามหลัักการ Integrated
Reporting
8 นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
กรรมการอิิสระ
–
และรองประธาน
กรรมการ
9 นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน กรรมการอิิสระ
–
10 นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
กรรมการอิิสระ
–
11 ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์ กรรมการอิิสระ
–
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สถาบัันที่่�จัดอ
ั บรม
–
–
–
บริิษััท ทููมอร์์โรว์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
Learning Hub (Thailand)
Learning Hub (Thailand)
–
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า

สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
Learning Hub (Thailand)
สภาวิิชาชีีพบััญชีี 
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สภาวิิชาชีีพบััญชีี 
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
–
–
–
–

โดยผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของกรรมการแต่่ละท่่าน
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษัทั และ
ประจำำ�ปีี 2563 ที่่ผ่� ่านมา ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม คิิดเป็็น
คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบริิหารงานของ
องค์์กรโดยยึึดหลัักบรรษััทภิิบาล จึึงกำำ�หนดนโยบาย กลไกการ
บริิหารและระบบกำำ�กัับดููแลเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และบรรลุุตามวััตถุปุ ระสงค์์ และ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ บนแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยึึดมั่่�นในความ
โปร่่งใส รัับผิิดชอบ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย โดยมีีการ
ประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการเป็็ น ประจำำ� 
เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินมาพิิจารณาร่่วมกัันในคณะกรรมการ
การประเมิินคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท  ได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของตนเองเป็็นรายบุุคคล (Self-Assessment) ประจำำ�ปีี
2563 ซึ่่�งแบบประเมิินครอบคลุุมในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้บ� ริิหาร

ร้้อยละ 96.93
การประเมิินคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััท  ได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ ประจำำ�ปีี 2563
ซึ่่�งแบบประเมิินครอบคลุุมในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการชุุดย่่อย
2. การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย
โดยผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย
ประจำำ�ปีี 2563 ที่่ผ่� ่านมา ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม สรุุปได้้
ดัังนี้้�
ผลการประเมิิน
คณะกรรมการชุุดย่่อย
(ร้้อยละ)
คณะกรรมการตรวจสอบ
95.42
คณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
96.11
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
100.00
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การควบคุุม
ภายใน
คณะกรรมการบริิษัท 
ั และคณะกรรมการบริิหาร ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมุ่่�งเน้้นให้้บริิษัท 
ั
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท 
ั เพื่่อ� ประสิิทธิภิ าพสููงสุุดในการบริิหารงาน ตลอดจน
การดููแลทรััพย์์สิิน การลดความผิิดพลาดและความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท  การจััดการด้้านการเงิิน การบริิหารความเสี่่�ยง
การจััดการ และการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน การปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ของหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท 
จะสามารถบรรลุุวัตถุ
ั ุประสงค์์ สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสููงสุุดได้้ในระยะยาว โดยสรุุปการประเมิินระบบควบคุุมภายในได้้ ดัังนี้้�

1. สภาพแวดล้้อมการควบคุุม

1.1 บริิษััทมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผ่่านการ
พิิจารณาโดยคณะกรรมการบริิษััทที่่�ชััดเจน และวััดผล
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม  เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงาน
1.2 บริิษััทได้้จััดโครงสร้้างขององค์์กรและสายงานบัังคัับบััญชา
ที่่�ชััดเจนและเหมาะสม  มีีการมอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร พนัักงานทุุกคนทราบถึึง
บทบาท อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�ง
ตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตน
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1.3 บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและ
คอรััปชั่่�น รวมถึึงมีีนโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
หรืือข้้อร้้องเรีียน (Whistle Blowing) เพื่่�อให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง
ยุุ ติิธ รรม  และสามารถตรวจสอบได้้ โดยสอดคล้้ องกัับ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ
บริิษััท
1.4 บริิ ษัั ท ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ ความซื่่� อ สัั ตย์์ แ ละจริิ ย ธรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและระเบีียบ
ปฏิิบััติิอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยแยกจริิยธรรมใน
แต่่ละหมวดหมู่่� ดัังนี้้�
1.4.1 จริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััท
1.4.2 จรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร
1.4.3 จรรยาบรรณของพนัักงาน

2. การประเมิินความเสี่่�ยง

ฝ่่ ายบริิ ห ารมีี ก ารประเมิิ น ความเสี่่� ย ง ซึ่่� งเป็็ น เครื่่� อ งมืือ
สำำ�คััญที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า ความเสี่่ย� งทั้้�งหมดที่่มี� ผี ลกระทบ
สำำ�คััญ ทั้้�งจากภายในและภายนอกต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
ขององค์์กร จะได้้รัับการพิิจารณาและจััดการให้้หมดไปหรืือ
ลดน้้อยลง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ รวมถึึงมีีการติิดตามผล
ให้้มีีการปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง

เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการปฏิิบััติิงาน การรายงานทางการเงิินและการ
ดำำ�เนิินงาน การปฏิิบััติิตามนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ
ที่่�ใช้้ในการควบคุุมและดำำ�เนิินกิิจกรรมขององค์์กร เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าสารสนเทศและการสื่่�อสารทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
สามารถทำำ�ให้้องค์์กรบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย

5. การติิดตามและประเมิินผล

บริิ ษัั ท มีี ร ะบบการติิ ด ตามผลการดำำ� เนิิ น งานโดยคณะ
กรรมการบริิษัท 
ั ได้้เปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานว่่าเป็็นไปตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้
3.	กิิจกรรมการควบคุุม
บริิ ษัั ท มีีกิิ จ กรรมควบคุุ ม ที่่� เ หมาะสมเพีียงพอและมีี มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�สอบทานการ
ประสิิทธิิผล โดยกำำ�หนดให้้มีนี โยบาย อำำ�นาจอนุุมััติิ (Level of ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน เพื่่อ� ให้้ระบบการควบคุุมภายใน
Authorization) และระเบีียบปฏิิบััติิเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรระบุุ มีีความเพีียงพอ เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีประสิิทธิิผล
การดำำ�เนิินงาน มีีการสอบทานรายงานทางการเงิินและรายงาน ในการดำำ�เนิินงาน และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทและ
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�มิิใช่่ทางการเงิิน โดยฝ่่ายบริิหารและคณะ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กรรมการตรวจสอบ มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพื่่�อ และแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระภายใต้้ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�
ตรวจสอบซึ่่�งกัันและกััน การกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และ ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทในการช่่วยกำำ�กัับ
วงเงิิ น อำำ� นาจอนุุ มัั ติิ ใ นแต่่ ล ะระดัั บ ไว้้ เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร ดููแลให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ปราศจากความขััดแย้้งทาง
มีีการจััดทำำ�เอกสารหลัักฐานที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้มีีการแบ่่งส่่วนและ ผลประโยชน์์ มีีบทบาทหน้้าที่่ใ� นการสอบทานงบการเงิิน การสอบ
บุุคคลผู้้�รัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ทานรายการระหว่่างกััน การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง
ระบบควบคุุมภายใน และกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ การสอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย การสอบทานและกำำ�กัับ
บริิษััท  ได้้จััดให้้มีีขึ้้�นอย่่างเพีียงพอ มีีประสิิทธิิภาพตรงตาม ดููแลการตรวจสอบภายใน และการพิิ จ ารณาคัั ด เลืือกและ
เสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี
วััตถุุประสงค์์ของบริิษัทั ที่่�วางไว้้
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่า ในสภาพปััจจุุบันั บริิษัทั
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและสอดคล้้องกัับแบบ
4. สารสนเทศและการสื่่�อสาร
บริิษััทมีีการพััฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้้อมููลอย่่าง ประเมิินการควบคุุมภายในของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
ต่่อเนื่่�อง มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอที่่�จะใช้้ หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน
ในการตััดสิินใจ ในการพิิจารณารายงานการประชุุมของคณะ สำำ� หรัั บ เรื่่� อ งการทำำ�ธุุ ร กรรมกัั บ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ
กรรมการมีีการบัันทึึกสรุุปความเห็็นของกรรมการ มีีการจััดเก็็บ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว อย่่างเพีียงพอแล้้ว
เอกสารเป็็นหมวดหมู่่�  การบัันทึึกบััญชีีได้้ปฏิิบััติิตามนโยบาย รวมทั้้� ง มีี ร ะบบการติิ ด ตามควบคุุ มดูู แลการดำำ� เนิิ น งานที่่� จ ะ
บััญชีีตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและเหมาะสมกัับลัักษณะ สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทอัันเกิิดจากการที่่�ผู้้�บริิหาร
ธุุรกิิจของบริิษััท  นอกจากนี้้�บริิษััทมีีระบบข้้อมููลสารสนเทศที่่� นำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

73

การกำำ�กัับดููแล
การใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
ป้้ อ งกัั น ข้้ อ มููลภายในของบริิ ษัั ท ไปใช้้ เ พื่่� อ ประโยชน์์ ส่่ ว นตน
เป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงมีีการกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการเก็็บรัักษาข้้อมููล
ซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไว้้เป็็นความลัับ โดยกำำ�หนดให้้
รัับรู้้�เฉพาะผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี 
ทราบถึึงภาระหน้้าที่่�ในการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััท
ของตน รวมถึึงบุุ คค ลที่่� มีีความสัั มพัั น ธ์์ กัั บ ตนเองดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
(1) คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันท์์สามีีภรรยา (2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ (3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งตนเอง บุุคคลตาม (1) และ (2) ถืือหุ้้�น
รวมกัั น เกิิ น ร้้ อ ยละ 30 ของจำำ� นวนสิิ ทธิิ อ อกเสีียงทั้้� ง หมด
ของนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว ตลอดจนรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการ
ถืือหลัักทรััพย์์ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา
59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 อีีกทั้้�ง บริิษััทได้้
ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี  รวมถึึงคู่่�บุุคคลที่่�มีี
ความสัั มพัั น ธ์์ กัั บ ตนเอง ทำำ� การซื้้� อ  ขาย โอน หรืือรัั บ โอน
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท  โดยใช้้ข้้อมููลภายในซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผย
ต่่อสาธารณชน รวมทั้้�งเพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยเฉพาะ
ในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน และ
กำำ�หนดให้้คณะกรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููงแจ้้งต่่อเลขานุุการ
บริิษััท  (ผู้้�ที่่�คณะกรรมการมอบหมาย) ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน
ก่่อนจะซื้้�อจะขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท สำ�ำ หรัับกรณีีที่่�กรรมการ
ผู้้� บ ริิ ห าร และผู้้�ส อบบัั ญ ชีี  รวมถึึงบุุ คค ลที่่� มีีความสัั มพัั น ธ์์
กัับตนเองทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายกรณีีข้้างต้้น ให้้รายงานต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�งที่่�ทำำ�การซื้้�อ ขาย โอน หรืือ
รัั บ โอนหลัั ก ทรัั พ ย์์ ดัังกล่่ าวภายใน 3 วัั น ทำำ�การ นัั บ แต่่ วััน ที่่�
เกิิ ด รายการขึ้� ้น โดยมีี ก ารรายงานการถืื อ หลัั ก ทรัั พ ย์์ ข อง
คณะกรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารในที่่� ป ระชุุ มคณ ะกรรมการบริิ ษัั ท 
ในแต่่ละไตรมาส  เพื่่�อให้้ทราบความเคลื่่�อนไหวในการถืือหุ้้�น
บริิษััทของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริิหาร
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สำำ� หรัั บในส่่ ว นของพนัั ก งาน บริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดเรื่่� อ งนี้้� ไว้้
เป็็ น หัั ว ข้้ อ หนึ่่� ง ของจรรยาบรรณที่่� พ นัั ก งานพึึงยึึดถืื อ ปฏิิ บัั ติิ
โดยมิิให้้พนัักงานแสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง
จากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ก� ารงานและข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของบริิษัท 
ั
ทั้้�งนี้้� หากพบว่่า บุุคคลข้้างต้้นได้้นำำ�ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั
ไปใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตน บริิษัทั ถืือว่่าบุุคคลดัังกล่่าวมีีความผิิด
ทางวิินัยั อย่่างร้้ายแรงและจะถููกลงโทษตามข้้อบัังคัับพนัักงานของ
บริิษััทต่่อไป
การแต่่งตั้้�งและพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบพิิ จ ารณาคุุ ณสมบัั ติิ แ ละการ
ปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี  และเสนอต่่อคณะกรรมการในการ
แต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทในแต่่ละปีี รวมถึึงค่่าตอบแทนของ
ผู้้�สอบบััญชีี  โดยผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการเสนอแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�สอบ
บััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อเสนอ
ขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
ในรอบปีี 2563 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี ประกอบด้้วย
1.	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fees)
ในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด จำำ�นวน 1.00 ล้้านบาท (ไม่่รวม
ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ตามที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง)
ทั้้�งนี้้� บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด และผู้้�สอบบััญชีีที่่�
เสนอแต่่ งตั้้� งเป็็ นผู้้�สอบบัั ญชีีของบริิ ษััทและบริิ ษััทย่่ อย ไม่่ มีี
ความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท/บริิษััทย่่อย/ผู้้�บริิหาร/
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว ในลัักษณะ
ที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ
2.	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fees)
บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพและค่่าบริิการอื่่�น ๆ
เป็็นเงิิน 0.24 ล้้านบาท  ได้้แก่่ ค่่าสอบทานรายงานประจำำ�ปีี
และค่่าบริิการตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อใช้้สิิทธิิยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลตามข้้อกำำ�หนดในบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน
ในปีี 2563

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์ x, /
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
/, c
นายประยููร รััตนไชยานนท์์ /
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช  /, //
นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน /
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
/
นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน /
นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
/
ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์ /
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล /, //
นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์ /, //
นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรัตั นา //

หมายเหตุุ x = ประธานกรรมการ

Ecartstudio
Core & Peak
Anet
ARAC
Anew Corporation
Venture Profile
ARIT
Health Online
Earth Tech Environment
Green Spot
National Digital ID
National ITMX
Bangkok Smartcard System
Processing Center
Ruckdee Crowd Funding
Anakata Strategic Design And Innovation
Innovaatio
ICORA
AI Lab
Digitech One
Intouch Holdings
D2 SYSTEMS
Creden Asia

ARIP

ชื่่�อ - สกุุล

D&B (Thailand)
BOL Digital
ABIKS
NCB
ARG
SPVI

ลำำ�ดัับ

BOL

สรุุปรายชื่่�อกรรมการและ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท ปีี 2563

x x / / / / /, c
/ /
/
/ /

x / / / /
/ / / / / /

/
/
/
/

/

/

/ / / x
/ / / c

/ /
/ /

C = ประธานกรรมการบริิหาร

/
/
/ = กรรมการ

/
// = กรรมการบริิหาร
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ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม
นโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษัทต
ั ระหนัักดีีว่่า องค์์กรที่่จ� ะเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนได้้นั้้น�  ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนั้้�น บริิษัท จึึ
ั งได้้กำำ�หนดแนวนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�
1. มีีความแน่่วแน่่ในการปฏิิบัติั ิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม  เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับพนัักงาน
2. ลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างสิ้้�นเปลืือง
3. ผลิิตบริิการด้้านข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
4. ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
5. สนัับสนุุนให้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสาธารณประโยชน์์ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม 
บริิษััทมีีการสื่่�อสารนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนให้้พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านเครื่่�องมืือ
การสื่่อ� สารภายในองค์์กรช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น การปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ การใช้้จดหมายข่่าว บอร์์ดประชาสััมพันั ธ์์ การแจ้้งผ่่านอีีเมล์์
Intranet web หรืือการชี้้�แจงในที่่�ประชุุม  เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และความเข้้าใจในหน้้าที่่�ของตนเองในการรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและส่่วนรวม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย  
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

แนวทาง

1. พนัักงาน

• คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของพนัักงาน • พััฒนาบุุคลากร
• การสื่่�อสารภายในองค์์กร
• การสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารที่่�
• ปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงาน
เช่่น จดหมายข่่าว บอร์์ด
ทั่่�วถึึงทุุกคนในบริิษััท
และข้้อกำำ�หนดสิิทธิิมนุุษยชน
ประชาสััมพัันธ์์ เว็็บบอร์์ด
• ส่่งเสริิมศัักยภาพของพนัักงาน • สภาพแวดล้้อมที่่ดีี� ในการทำำ�งาน ผ่่าน intranet web สื่่�อ social
• สวััสดิิการที่่�เหมาะสมและ
media ขององค์์กร
เป็็นธรรม
• การฝึึกอบรมหลัักสููตรภายใน
และภายนอกองค์์กร
• การจััดกิิจกรรมสัังสรรค์์ในโอกาส
ต่่าง ๆ
• การจััดกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือ
สัังคมและพััฒนาชุุมชน
• กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

2. ลููกค้้า

• บริิการข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพ
• ตอบสนองความต้้องการ
• สร้้างความพึึงพอใจ
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• พััฒนาบริิการที่่ต� รงกัับความ • นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููล
ต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม
ส่่วนบุุคคล
• การรัักษาความปลอดภััยของ • มีีช่่องทางสำำ�หรัับลููกค้้าร้้องเรีียน
ข้้อมููล
• การตอบสนองลููกค้้าอย่่างทัันทีี
เมื่่�อเกิิดข้้อร้้องเรีียน

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

แนวทาง

3. คู่่�ค้้า, คู่่�แข่่ง

• ต่่อต้้านการทุุจริิต

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบที่่�
• เลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
กฎหมายกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด ด้้วยความโปร่่งใส
• นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
• ไม่่รัับสิินบนทุุกชนิิด
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขตามสััญญากัับ
คู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด

4. ผู้้�ถืือหุ้้�น

• สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
• มีีผลประกอบการที่่�ดีี 
ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ทราบถึึงแนวโน้้มธุุรกิิจและ
การลงทุุนต่่าง ๆ

• เปิิดเผยข้้อมููลด้้วยความโปร่่งใส • การประชุุมประจำำ�ปีีผู้้�ถือื หุ้้�น
และครบถ้้วน
• การจ่่ายเงิินปัันผล
• การเผยแพร่่ข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน
บนเว็็บไซต์์บริิษัท 
ั รวมทั้้�งเอกสาร
เผยแพร่่ต่่าง ๆ

5. ชุุมชน

• เป็็นมิิตรกัับชุุมชนและมีีส่่วน
ในการสร้้างความยั่่�งยืืน

• สนัับสนุุนกิิจกรรมในชุุมชน
• สร้้างความเป็็นอยู่่�และชีีวิิต
ที่่�ดีีขึ้�น้ ของคนในชุุมชน
• ให้้ความสำำ�คััญกัับการศึึกษา
พััฒนาเยาวชน

รายงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััท บิิซิิเนส  ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BOL มีี
ความเชี่่�ยวชาญในการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการฐานข้้อมููล
และการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง ประกอบกัั บ ความรู้้�ด้้ า น
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้ า นการให้้
บริิการข้้อมููลทางธุุรกิิจครบวงจร ตั้้�งแต่่บริิการข้้อมููลพื้้�นฐาน และ
ผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละบริิษััท  รวมถึึงบริิการด้้านข่่าวสาร
การวิิเคราะห์์และตรวจสอบข้้อมููลเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือตััดสิินใจ
ทางธุุรกิิจที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ โดยมีีเป้้าหมายและความมุ่่�งมั่่�น
ในการให้้บริิการข้้อมููลที่่มี� ีคุุณภาพ มีีความเที่่ย� งตรง และน่่าเชื่่อ� ถืือ
ผ่่ า นระบบคอมพิิ ว เตอร์์ แ ละเทคโนโลยีีที่่� มีีทั้้� ง ความทัั น สมัั ย
และมีกี ารรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลที่่มี� ีประสิิทธิภิ าพ ทำำ�ให้้
ได้้รัับความเชื่่�อถืือและไว้้วางใจจากกลุ่่�มลููกค้้าประเภทองค์์กร
กลุ่่�มธนาคาร และสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�ต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
อย่่างไรก็็ตาม นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่�อนทาง
เศรษฐกิิจแล้้ว บริิษัทยั
ั งั ยึึดมั่่น� ในนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้
การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี ยึึ ดมั่่� น ในหลัั ก จริิ ย ธรรมควบคู่่�กัั บ
การมีีจิิ ตสำำ�นึึ กด้้ า นความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมอย่่ า งแท้้ จ ริิ ง
โดยคำำ�นึึ งถึึงผู้้� มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียทุุ ก ภาคส่่ ว นทั้้� ง ภายในและ
ภายนอกองค์์กร ทั้้�งยัังมีีส่่วนในการสร้้างสรรค์์และสร้้างคุุณ
ประโยชน์์ให้้กับั สัังคมไทยทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

• มีีช่่องทางร้้องเรีียน
• มีีส่่วนช่่วยสร้้างงานและรายได้้
ให้้กัับคนในชุุมชน
• ให้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐ
• ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับองค์์กรเพื่่�อ
สัังคมต่่าง ๆ ในพััฒนาการศึึกษา
และชุุมชน

จากกรอบนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม  บริิษััทได้้
กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินกิิจกรรม โดยสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญ
ได้้ดัังนี้้�
1.	ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
	ตรวจสอบดููแลคุุณภาพของข้้อมููลและการบริิการ
เนื่่อ� งจากธุุรกิิจหลัักของบริิษัท คืื
ั อ การให้้บริิการข้้อมููลทางธุุรกิิจ
โดยจะมีีการให้้บริิการผ่่านคอมพิิวเตอร์์และระบบอิินเทอร์์เน็็ต
เป็็นช่่องทางหลััก ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงต้้องควบคุุมดููแลคุุณภาพ
ข้้อมููลและการบริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีการใช้้เครื่่�องมืือและ
เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย เพื่่�อสร้้างความ
พึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. การใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยในการบริิหารจััดการข้้อมููล
2. มีีการควบคุุมกระบวนการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
อย่่างรััดกุุม
แนวทางและกิิจกรรมด้้านการตรวจสอบคุุณภาพของ
ข้้อมููลและการบริิการ
1. สร้้างหน้้าเว็็บไซต์์ให้้ใช้้งานง่่าย ใช้้สีีสบายตา เพื่่�อถนอม
สายตาผู้้�ใช้้บริิการ
2. มีีการจััดหมวดหมู่่�ข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้
ลููกค้้าสามารถค้้นหาและใช้้งานได้้ง่่าย
3. ปรัับปรุุงและตรวจสอบข้้อมููลให้้มีีความทัันสมััย ถููกต้้อง
และครบถ้้วนอยู่่�เสมอ
4. มีีการวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมของการบริิการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
รายงานประจำ�ปี 2563
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5. มีกี ารจััดอบรมความรู้้เ� บื้้อ� งต้้นเกี่่ย� วกัับการใช้้งานให้้แก่่ลููกค้้า
ก่่อนจะเริ่่�มต้้นใช้้บริิการ
6. บริิษัทั ใช้้ระบบรัักษาความปลอดภััยที่่ไ� ด้้มาตรฐานในระดัับ
สากล รวมถึึงมีีการพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์และเครืือข่่าย
ที่่�มีีความปลอดภััยด้้านสารสนเทศ โดยในปีี 2559 บริิษัทั
ได้้ผ่่านการตรวจประเมิินมาตรฐานด้้านการบริิหารความ
มั่่�นคงปลอดภััยของสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริิษัทั มีีข้้อตกลง
รัักษาความลัับ และไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สอดคล้้องกัันกัับ
มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 และในปีี 2560 บริิษััท
ได้้มีกี ารขยายขอบเขตในส่่วนของการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ โดย
มีีการเพิ่่�มการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดตามมาตรฐานจากเดิิม 
102 ข้้อ เป็็น 114 ข้้อ
การดููแลและคุ้้�มครองลููกค้้า
การปกป้้ อ งดููแลข้้ อ มููลของลููกค้้ า และไม่่ นำำ�ข้้ อ มููลของ
ลููกค้้าไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง เป็็น
สิ่่ง� ที่่บ� ริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญสููงสุุด และยึึดถือื ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ
จรรยาบรรณ ข้้อบัังคัับ และข้้อกฎหมายต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด
มาโดยตลอด เนื่่�องจากบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงการเคารพสิิทธิิ
ส่่วนบุุคคล เพื่่�อรัักษาความไว้้วางใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อบริิษััท
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. การรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าให้้เป็็นความลัับ
2. ระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลที่่�ได้้มาตรฐาน
แนวทางและกิิจกรรมเกี่่ย� วกัับการดููแลและคุ้้�มครองลููกค้้า
1. มีีบริิการหลัังการขายที่่�ดีี  โดยการให้้คำำ�ปรึึกษาและแก้้ไข
ปัั ญ หาให้้ กัั บ ลููกค้้ า รวมทั้้� ง มีี ร ะบบสนัั บ สนุุ น ให้้ ค วาม
ช่่วยเหลืือในการแก้้ปััญหา
2. มีีนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ
3. มีีการจััดอบรมพนัักงานให้้มีีความเข้้าใจถึึงสิิทธิิความเป็็น
ส่่วนตััวของลููกค้้า และกำำ�หนดบทลงโทษที่่�ชััดเจนหากมีี
การกระทำำ�ผิิด หรืือฝ่่าฝืืนต่่อกฎระเบีียบต่่าง ๆ
4. มีีการเก็็บรัักษาข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าอย่่าง
เคร่่งครััด โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ
จะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลใด ๆ ของลููกค้้า หากมิิได้้มีกี ารอนุุญาต
จากลููกค้้าก่่อน
5. มีีการจััดเก็็บข้้อมููลของลููกค้้าอย่่างเป็็นระบบ ระเบีียบ
มีีความปลอดภััย และไม่่นำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่�มิิชอบหรืือ
ขััดต่่อกฎหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้รัับรางวััลจากโครงการ “Bai Pho
Business Awards by Sasin” ในปีี 2551 ซึ่่�งเป็็นรางวััล
เกีียรติิยศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการไทย เพื่่�อยกย่่องธุุรกิิจที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จและสร้้างความโดดเด่่นทางธุุรกิิจได้้อย่่างน่่าภาคภููมิิใจ
ทั้้ง� ยัังเป็็นแบบอย่่างในการพััฒนาธุุรกิิจ SME บนความโดดเด่่นใน
มิิ ติิ ก ารสร้้ า งมููลค่่ า เพิ่่� ม  (Value Creation) และมิิ ติิ ก ารให้้
ความสำำ�คััญต่่อลููกค้้า (Customer Focus) ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่ก� ารัันตีีว่่า
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ ในเรื่�่ อ งของการรัั บ ฟัั ง และเข้้ า ใจ
ความต้้องการของลููกค้้า โดยบริิษััทมีีการพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กติิกาการแข่่งขัันที่่�สุุจริิต  เป็็นธรรม 
ไม่่เอารััดเอาเปรีียบผู้้�อื่่�น ไม่่ขััดต่่อกฎหมายใด ๆ และไม่่ละเมิิด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา รวมทั้้�งการหลีีกเลี่่�ยงคู่่�ค้้าที่่�ล่่วงละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. ไม่่นำำ�แนวคิิดหรืือผลงานของผู้้�อื่่�นมาใช้้ประโยชน์์กัับบริิษััท
2. ไม่่นำำ�ผลงานหรืือข้้อมููลของผู้้�อื่่�นมาดััดแปลง หรืือบิิดเบืือน
3. ยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และกฎหมายทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาอย่่างเคร่่งครััด
แนวทางและกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา
ในการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา
ลิิขสิิทธิ์์�ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นในประเทศหรืือต่่างประเทศ บริิษััท
จะมีีทำำ�สัญ
ั ญากัับคู่่�ค้้า โดยมีกี ารระบุุชัดั เจนว่่า ข้้อมููล กระบวนการ
ผลิิต  หรืือ ลิิขสิิทธิ์์�ใด ๆ ที่่นำ� ำ�มาใช้้ มิิได้้มีีการละเมิิดต่่อทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาผู้้�อื่น่� ไม่่ว่า่ จะเป็็นทรััพย์์สินิ ทางปััญญาในประเทศหรืือ
ต่่างประเทศ โดยการสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องดัังกล่่าว ผ่่าน
ทางสายการบัังคัับบััญชา และการอบรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้พนัักงาน
ได้้ ต ระหนัั ก ถึึงความสำำ� คัั ญ หากพนัั ก งานกระทำำ� การใด ๆ ที่่�
เป็็นการฝ่่าฝืืนและละเมิิดสิิทธิิดัังกล่่าว ถืือว่่าการกระทำำ�นั้้�นเป็็น
ความผิิดทางวิินััยอย่่างร้้ายแรง และจะดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน
ต่่อไป
3. การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาล
บริิษัทดำ
ั ำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต โปร่่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้้ โดยมีีการกำำ�หนดคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยา
บรรณของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานไว้้อย่่างชััดเจน
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ิของพนัักงานทุุกคนในองค์์กร
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
2. กำำ�หนดให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและ
จรรยาบรรณ

แนวทางและกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
ธรรมาภิิบาล
1. เลืือกคู่่�ค้้าที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
2. ไม่่รัับสิินบนหรืือผลประโยชน์์ในทางมิิชอบ และไม่่เอารััด
เอาเปรีียบคู่่�ค้้า
3. กำำ�หนดให้้พนัักงานใหม่่ทุกุ คนได้้รับั การอบรมเรื่่อ� งจริิยธรรม
ตั้้�งแต่่วัันปฐมนิิเทศ และมีีการทบทวนความเข้้าใจสำำ�หรัับ
พนัั ก งานปัั จ จุุ บัั น โดยการจัั ด ทำำ� แบบทดสอบเกี่่� ย วกัั บ
กฎเกณฑ์์ในการปฏิิบััติิงาน ระเบีียบและข้้อปฏิิบััติิของ
พนัักงาน และนำำ�ผลที่่ไ� ด้้มาประเมิินระดัับความรู้้�ความเข้้าใจ
ของพนัักงาน เพื่่�อดำำ�เนิินการสื่่�อสารให้้พนัักงานมีีความ
เข้้าใจและสามารถปฏิิบััติิตามได้้อย่่างทั่่�วถึึง
4. การต่่อต้้านการทุุจริิต
	ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์รั์ ัปชัันทุุกรููปแบบ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีความมุ่่�งมั่่�นและส่่งเสริิมให้้คณะ
กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกคน ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส 
ปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีจริิยธรรม สามารถตรวจสอบได้้ โดยสอดคล้้อง
กัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัทั
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. กำำ�หนดจริิยธรรมธุุรกิิจ
2. กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
แนวทางและกิิจกรรมการต่่อต้้านการทุุจริิต
มีีการกำำ�หนดจริิยธรรมธุุรกิิจและนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
และคอร์์รัปชั
ั นั และการรัับสิินบน และนโยบายการรัับข้้อร้้องเรีียน
(Whistleblower Policy) ที่่�ครอบคลุุมถึึงการแจ้้งเบาะแส
การกระทำำ�ผิดิ หรืือข้้อร้้องเรีียน รวมทั้้�งกระบวนการในจััดการกัับ
เรื่่�องที่่�ถููกร้้องเรีียน และแนวทางให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครอง
ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคลได้้มีีการสนัับสนุุนและส่่งเสริิม  รวมถึึงการฝึึกอบรมให้้
บุุคลากรทุุกระดัับเห็็นความสำำ�คััญและมีีจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน
5. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิตชุ
ิ ุมชน
บริิษััทมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อชุุมชนโดยรอบ
เนื่่อ� งจากบริิษัทั เชื่่อ� ว่่ามาตรฐานคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีข
� องคนในชุุมชน
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยการมีี
ส่่วนร่่วมกัับชุุมชนในการพััฒนาชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชน
ให้้ดีีขึ้้�น
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. สนัับสนุุนเยาวชนในชุุมชนในการใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์
2. มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนารายได้้ภายในชุุมชน

แนวทางและกิิจกรรมการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน
1. การจ้้างงานนัักศึึกษาในชุุมชนให้้เป็็นพนัักงานคีีย์์ข้้อมููล
Part-time เพื่่�อสร้้างรายได้้เสริิมระหว่่าง เรีียน และใช้้
เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ระหว่่างปิิดภาคเรีียน
2. จากการจ้้ า งงานนัั ก ศึึกษา และพนัั ก งานชั่่� ว คราวเป็็ น
จำำ�นวนมาก ส่่งผลทางอ้้อมกัับพ่่อค้้า แม่่ค้้าโดยรอบให้้มีี
รายได้้เพิ่่มม
� ากขึ้น�้ โดยมีกี ารจัับจ่่ายและซื้้อ� -ขายสิินค้้ามากขึ้้น�
ก่่อให้้เกิิดการกระจายรายได้้ภายในชุุมชน รวมทั้้�งเกิิดการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้�น้ ของคนในชุุมชน
6. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั มีีความตระหนัักถึึงคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมการ
ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า รวมทั้้�งลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม  รวมทั้้�งมีีการพััฒนากระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อลด
การใช้้ทรััพยากรให้้ได้้มากที่่�สุุด
กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. การลดการใช้้ทรััพยากรกระดาษ
2. การรัักษาคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร
3. ส่่งเสริิมให้้มีีการให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงานในเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อม
แนวทางและกิิจกรรมการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
1. รณรงค์์ให้้มีีการใช้้กระดาษทั้้�ง 2 หน้้า
2. รณรงค์์ให้้มีีการคััดแยกขยะอย่่างถููกวิิธีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. การรัั บ -ส่่ ง ข้้ อ มููลแบบ soft-file มากขึ้้� น และปริ้้� น ท์์
เมื่่�อจำำ�เป็็น
4. โครงการบริิจาคไส้้ลููกแม๊๊กซ์์ที่่�ใช้้แล้้ว นำำ�ไปรีีไซเคิิลทำำ�เป็็น
อุุ ป กรณ์์ เ พื่่� อ คนพิิ ก ารและผู้้�สูู งอายุุ ไ ด้้ เช่่ น ไม้้ ค้ำำ��ยัั น
ไม้้เคนวอร์์ค 
5. การใช้้ผลิิตภัณฑ์
ั เ์ ครื่่อ� งถ่่ายเอกสารที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม 
อีีกทั้้�งตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค และมีีการรัับรองฉลากเขีียว
7. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม และเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน
การพััฒนาและส่่งเสริิมพนัักงาน
บริิษััทเชื่่�อว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่�จะ
ช่่ ว ยขัั บ เคลื่่� อ นและนำำ� พาบริิ ษัั ท ไปสู่่�ความสำำ� เร็็ จ บริิ ษัั ทจึึ ง
ตระหนัักถึึงความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมกัันในเรื่่�องของ
สิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน จึึงเปิิดโอกาสในการทำำ�งาน เพื่่อ� ความก้้าวหน้้าของ
พนัักงานทุุกคนอย่่างไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
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1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.
3.

กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
การจ้้างงานอย่่างเป็็นธรรม 
การปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
เคารพสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นของพนัักงาน
การส่่งเสริิมศัักยภาพของพนัักงานตามหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ใส่่ใจสุุขภาพอนามััยของพนัักงาน
แนวทางและกิิจกรรมการพััฒนาและส่่งเสริิมพนัักงาน
มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลเรื่่�องค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงาน โดยยึึดหลัักความเป็็นธรรม จููงใจ และสามารถแข่่งขััน
ได้้กัับธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมประเภทเดีียวกัันและอุุตสาหกรรมอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกำำ�หนดให้้มีีการบริิหารระบบค่่าตอบแทน
โดยการสำำ�รวจค่่าตอบแทนในตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ สำำ�หรัับค่่าตอบแทนพิิเศษในการปฏิิบััติิงานที่่�นอกเหนืือจากการทำำ�งานปกติิ
เช่่น ค่่าล่่วงเวลา ค่่าทำำ�งานวัันหยุุด บริิษัทั จะมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนโดยยึึดตามกฎหมายแรงงาน
มีีสวััสดิิการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน
การจััดอบรมหลัักสููตรภายในสำำ�หรัับพนัักงาน และส่่งพนัักงานไปอบรมหลัักสููตรภายนอก ตามตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในบริิษััท 
เพื่่�อพััฒนาความรู้้�และศัักยภาพของพนัักงาน และนำำ�มาใช้้ประโยชน์์สำำ�หรัับการทำำ�งาน และการใช้้ชีีวิิตในสัังคม รวมถึึงมีีระบบ
E-Learning ให้้พนัักงานสามารถศึึกษาหาความรู้้�ได้้ตลอดเวลา

หลัักสููตรการอบรม/สััมมนาภายในและภายนอก ปีี 2562 - 2563
อบรม/สััมมนาภายใน
ปีี พ.ศ.
จำำ�นวนพนัักงานที่่�
จำำ�นวนชั่่�วโมง
หลัักสููตรที่่�จััด
เข้้ารัับการอบรม
โดยเฉลี่่�ยต่่อคน
2562
5
102
8.59
2563
3
63
5.02

อบรม/สััมมนาภายนอก
จำำ�นวนพนัักงานที่่� จำำ�นวนชั่่�วโมง
หลัักสููตรที่่�จััด
เข้้ารัับการอบรม โดยเฉลี่่�ยต่่อคน
45
79
5.5
23
49
13.28

หลัักสููตร E-Learning ปีี 2563
จำำ�นวนหลัักสููตร
64

จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าเรีียน
151

4. มีี ก ารจ้้ า งงานบุุ คค ลทุุ พ พลภาพเข้้ า ทำำ� งานในบริิ ษัั ท
ตามเกณฑ์์ และให้้โอกาสกัับผู้้�ที่่�เหมาะสม กัับงานที่่�บริิษััท
พึึงให้้การส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือได้้
5. ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีีกิิ จ กรรมบำำ� เพ็็ ญ ประโยชน์์ หรืือ
ทำำ�ความดีีเพื่่�อสัังคมตามโอกาส
6. มีีช่่องทางการสื่่�อสารเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของพนัักงาน
สำำ�หรัับแสดงความคิิดเห็็นต่่าง ๆ ที่่�ส่่งถึึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง ที่่อีี� เมล์์ BOLwhistleblowing@bol.co.th
7. จััดกิิจกรรมสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ หลัักสููตร “การพััฒนา
ทัักษะการสื่่อ� สาร และการประสานงานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ”
เพื่่อ� ให้้พนัักงานรู้�จั้ กั วิิธีกี ารทำำ�งานเป็็นทีีมอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างผู้้�บริิหารและ
พนัักงานต่่างแผนก รวมทั้้�งมีีการประเมิินและติิดตามผล
หลัังจากเสร็็จสิ้้น� กิิจกรรม 3 เดืือน
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จำำ�นวนชั่่�วโมงโดยเฉลี่่�ยต่่อคน
11.44

8. จััดให้้มีกี ารตรวจสุุขภาพเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
9. ดููแลสภาพแวดล้้อมในที่่�ทำำ�งานให้้มีีสุุขอนามััยที่่�ดีี  เช่่น มีี
กำำ�หนดการกำำ�จัดั ปลวก ขััดพื้้�น ซัักพรม การเปลี่่ย� นไส้้กรอง
ตู้้�น้ำำ��ดื่่�มอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งมีีการตรวจสอบคุุณภาพ
น้ำำ��ดื่ม่� ให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิเป็็นประจำำ�ทุกุ เดืือน รวมทั้้�งติิดตั้้ง�
เครื่่�องฟอกอากาศ ในห้้องที่่�มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องถ่่ายเอกสาร
จำำ�นวนมาก เพื่่�อกรองฝุ่่�นละออง มลภาวะ และกลิ่่�นที่่�
เกิิดจากเครื่่�องถ่่ายเอกสาร

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในด้้านอื่่�น ๆ

นอกเหนืือจากกิิ จ กรรมความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมใน
กระบวนการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ แล้้ ว บริิ ษัั ท ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ� คัั ญ กัั บ
การศึึกษาและการเรีียนรู้้�  เพราะเชื่่�อว่่าการศึึกษาคืือรากฐาน
สำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรของชาติิในอนาคต ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ตระหนัักดีีว่่า การให้้ความรู้้�ที่่�ดีีและการฝึึกปฏิิบััติิบุุคลากรของ
ชาติิให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ทำำ�งานจริิงด้้วย
ตนเอง รู้้�จักั ถึึงปััญหาและสามารถแก้้ปัญ
ั หาต่่าง ๆ ได้้ โดยมีีพี่่เ� ลี้้ย� ง
ให้้คำำ�แนะนำำ�  บริิษััทจึึงมีีการสนัับสนุุนกิิจกรรมทางการศึึกษา
คืือ การมีีส่่วนร่่วมในการให้้การศึึกษาจากการทำำ�งานจริิงให้้กัับ
ท้้องถิ่่�น บริิษััทร่่วมมืือกัับสถาบัันทางการศึึกษาต่่าง ๆ ในการรัับ
นัั ก ศึึกษาที่่� ต้้ อ งการฝึึ ก งานได้้ มีี โ อกาสเข้้ า มา มีีส่่ ว นร่่ ว ม
ในการขั้้�นตอนการบัันทึึกข้้อมููล ซึ่่�งเป็็นโครงการต่่อเนื่่�องที่่�ได้้รัับ
ความร่่วมมืือที่่�ดีีจากสถาบัันการศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ
ตลอดมา อีีกทั้้�งการที่่ใ� ห้้สถาบัันการศึึกษา อาจารย์์ และนัักศึึกษา
ได้้มีีโอกาสได้้ใช้้บริิการข้้อมููลนิิติิบุคค
ุ ลของบริิษััท  เพื่่�อประโยชน์์
ในการทำำ�งานวิิจััย การศึึกษา และการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์อีีกด้้วย
บริิษัทจึึ
ั งได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมส่่งเสริิมสังั คมและสาธารณ
ประโยชน์์ ร่่วมสนัับสนุุนงบประมาณ  การมอบวััสดุุอุุปกรณ์์
และของใช้้ที่จำ่� ำ�เป็็นกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ อาทิิ

1. โครงการการ์์ดนี้้�เพื่่�อน้อ้ ง มููลนิิธิิสร้้างเสริิมไทย
บริิษัทดำ
ั ำ�เนิินการสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่อ� งติิดต่่อกัันเป็็นเวลา
18 ปีี เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการส่่งเสริิมการศึึกษา เสริิมสร้า้ ง
ความรู้้�  และพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต เยาวชน เพื่่� อ เตรีียมพร้้ อ ม
ที่่� จ ะก้้ า วเข้้ า สู่่�สัั ง คมแห่่ ง ภููมิิ ปัั ญ ญา (Knowledge Based
Society) ตามวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ข องมููลนิิ ธิิ โดยอาศัั ย ศิิ ล ปะซึ่่� ง เป็็ น
สิ่่�งที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกชนชั้้�น เพื่่�อเป็็นเวทีีให้้เด็็กที่่�มีีความ
บกพร่่องด้้านร่่างกาย และเด็็กด้้อยโอกาส ได้้แสดงความสามารถ
ให้้สัังคมได้้รัับรู้้� ซึ่่�งรููปแบบโครงการเป็็นลัักษณะให้้เด็็กร่่วมทำำ� 
Workshop สร้้างสรรค์์งานศิิลปะตามจิินตนาการผ่่านภาพวาด
โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมเป็็นอาสา
สมััครในการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้เด็็ก ๆ ได้้แสดง
ความสามารถในการวาดภาพ ภายใต้้แนวคิิด “วิิถีใี หม่่เมืืองไทย”
โดยให้้เด็็ก ๆ วาดภาพที่่�สื่่�อความหมายถึึงการใช้้ชีีวิิตภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
และได้้นำำ�ภาพวาดที่่�ชนะเลิิศดัังกล่่าว มาทำำ�เป็็นการ์์ดอวยพร
ปีีใหม่่ เป็็นการเสริิมสร้้างกำำ�ลัังใจ ทำำ�ให้้เด็็กเกิิดความภาคภููมิิใจ
และรู้้�จัั ก คุุ ณค่่ า ของตนเอง ส่่ ง ผลให้้ เ ด็็ ก เกิิ ด การเรีียนรู้้� แ ละ
พััฒนาตนเองในด้้านต่่าง ๆ ต่่อไป  นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดกิิจกรรม
สัันทนาการต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างความสุุข สร้้างรอยยิ้้�ม  และความ
สนุุกสนานให้้กัับเด็็ก ๆ

2. สร้้างอาคารศููนย์์การเรีียนรู้้� แห่่งที่่� 12
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการสนัับสนุุนเงิินจำำ�นวน 400,000 บาท ใน
การสร้้างอาคารศููนย์์การเรีียนรู้้�  แห่่งที่่� 12 ณ  โรงเรีียนบ้้าน
เทอดไทย ตำำ�บลแม่่ฟ้้าหลวง อำำ�เภอแม่่สลอง จัังหวััดเชีียงราย
เป็็นอาคาถาวร 2 ชั้้�น แบ่่งเป็็นห้้องสมุุด และห้้องคอมพิิวเตอร์์
พร้้อมทั้้�งอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ สื่อ่� การศึึกษา ตำำ�ราต่่าง ๆ เพื่่อ� เป็็น
แหล่่งค้้นคว้้าข้้อมููล เสริิมความรู้้�ให้้เด็็กนัักเรีียน
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นโยบายการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) (“บริิษััท”) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยไม่่ยิินยอมรัับ
การทุุจริิตและคอร์์รััปชัันใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น และทั้้�งนี้้�ได้้กำำ�หนดให้้บริิษััทรวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจทุุกหน่่วยงาน
ดำำ�เนิินการปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใส  และคำำ�นึึงถึึงความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตในการติิดต่่อทำำ�ธุุรกรรมกัับเจ้้าหน้้าที่่� หรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินการที่่�อาจส่่งผลต่่อการกระทำำ�ที่่�
ไม่่เหมาะสมและขััดแย้้งต่่อหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี  รวมทั้้�งต่่อต้้านการให้้หรืือการรัับสิินบนต่่าง ๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก หรืือ
ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษัท 
ั และมีีการกำำ�หนดบทลงโทษทางวิินััยแก่่ผู้้�ที่่�กระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว

1. นโยบายทางด้้านการเมืือง

บริิษัท 
ั มีีแนวปฏิิบััติทิ างด้้านการเมืือง ดัังนี้้�
1.1 ใช้้สิทธิ
ิ ขิ องตนเองในฐานะพลเมืืองดีีตามกฎหมายรััฐธรรมนููญ
และกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.2 ไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมใด ๆ และไม่่แสดงความคิิดเห็็นใด ๆ
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจว่่า บริิษััทมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง หรืือ
ให้้การสนัับสนุุนพรรคการเมืืองใดพรรคการเมืืองหนึ่่�งหรืือ
กลุ่่�มพลัังใดกลุ่่�มพลัังหนึ่่�ง อัันอาจนำำ�ไปสู่่�ความไม่่สามััคคีี
ปรองดองภายในบริิษััทและประเทศชาติิ
1.3 ไม่่ใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทเพื่่�อสนัับสนุุนพรรคการเมืืองใด
พรรคการเมืืองหนึ่่�ง หรืือกลุ่่�มพลัังใดกลุ่่�มพลัังหนึ่่�ง เพื่่�อ
แลกกัับสิิทธิิพิิเศษหรืือผลประโยชน์์อัันมิิชอบ
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3. นโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดหรืือ
ข้้อร้้องเรีียน

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�น ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส ยุุติธิ รรมและสามารถ
ตรวจสอบได้้ โดยสอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษัทั
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีนี โยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิดิ หรืือ
ข้้อร้้องเรีียน (Whistle Blowing) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�บัังคัับบััญชา
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�
ตลอดจนสอดส่่องพฤติิกรรมต่่าง ๆ ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานให้้เป็็นไปโดยถููกต้้อง โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สามารถ
แจ้้งร้้องเรีียนการกระทำำ�ที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความสงสััยได้้ว่า่ เป็็นการ
ทุุจริิตหรืือคอร์์รัปชั
ั นั ที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับบริิษัท 
ั โดยทางตรง หรืือทางอ้้อม 
บริิษัทั มีกี ลไกในการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือให้้ข้อ้ มููล และให้้
นโยบายการให้้และการรัับของกำำ�นััล
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน พึึงหลีีกเลี่่�ยงการรัับของ ความสำำ�คััญกัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อ
กำำ�นัลั ทั้้ง� ที่่เ� ป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตัวั เงิินจากคู่่�ค้า้ หรืือผู้้ที่� เ�่ กี่่ย� วข้้อง ร้้องเรีียนไว้้เป็็นความลัับ การแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดหรืือ
ข้้อร้้องเรีียน สามารถดำำ�เนิินการโดยผ่่านช่่องทางการรัับเรื่่อ� งที่่ไ� ด้้
กัับธุุรกิิจของบริิษััท เว้้นแต่่ในเทศกาลหรืือประเพณีีนิิยม
กรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัั ก งาน ต้้ อ งไม่่ รัั บ เงิิ น หรืือ กำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
ประโยชน์์ตอบแทนใด ๆ เป็็นการส่่วนตััวจากลููกค้้า คู่่�ค้้า ของ 1) จดหมายเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ส่่งไปรษณีีย์์มาที่่�:
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
บริิษัทั หรืือจากบุุคคลใดอัันเนื่่อ� งจากการทำำ�งานในนามบริิษัทั
(กรรมการอิิ ส ระ รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จะต้้องไม่่ให้้กู้้�หรืือกู้้�ยืืม
กรรมการตรวจสอบ)
เงิินหรืือเรี่่ย� ไรเงิิน สิ่่�งของจากลููกค้้าหรืือผู้้�ทำำ�ธุรุ กิิจกัับบริิษัท 
ั
บริิษัท บิ
ั ิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
เว้้นแต่่เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคารหรืือสถาบัันการเงิิน
1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 32 ถนนพระราม 3
ในฐานะของลููกค้้าของธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิินดัังกล่่าว
แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
การให้้หรืือการรัับ เงิินบริิจาคหรืือเงิินสนัับสนุุนต้้องเป็็นไป
2)
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail)
อย่่างโปร่่งใสและถููกต้้องตามกฎหมาย โดยต้้องมั่่�นใจว่่า
เงิินบริิจาคหรืือเงิินสนัับสนุุนไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่อ� เป็็นข้้ออ้้าง
BOLwhistleblowing@bol.co.th
ในการให้้หรืือการรัับสิินบน
ผู้้�ร้อ้ งเรีียนจะต้้องระบุุรายละเอีียดของเรื่่อ� งที่่จ� ะแจ้้งเบาะแส 
บริิษัทั ไม่่มีนี โยบายเสนอเงิิน สิ่่�งจููงใจของกำำ�นัลั  สิิทธิปิ ระโยชน์์ หรืือข้้อร้้องเรีียน พร้้อมชื่่อ� ที่่อ� ยู่่� และหมายเลขโทรศััพท์์ที่ส่� ามารถ
พิิเศษ ในรููปแบบใด ๆ แก่่ลููกค้้า คู่่�ค้้าของบริิษััท หน่่วยงาน ติิดต่่อได้้สะดวก
ภายนอกทั้้�งของรััฐและเอกชน หรืือบุุคคลใด ๆ เพื่่อ� ให้้ได้้มา
รายละเอีียดในการร้้องเรีียนทั้้ง� 2 ช่่องทาง ดัังกล่่าว จะส่่งถึึง
ซึ่่ง� ธุุรกิิจ ยกเว้้นการให้้การเลี้้ย� งรัับรองทางธุุรกิิจตามประเพณีี ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
นิิยม ส่่วนลดการค้้าและโครงการส่่งเสริิมการขายของบริิษัทั
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายการ
ระหว่่างกััน
รายชื่่�อของกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ลัักษณะความสััมพัันธ์์
ข้้อมููลรายการระหว่่างกัันรวมถึึงนโยบายในการกำำ�หนดราคาตาม
ประเภทของรายการค้้า ได้้ถููกเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563 ภายใต้้
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 6 รายการธุุรกิิจกัับกิิจการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบาย ดัังต่่อไปนี้้�

นโยบายและความจำำ�เป็็นของรายการระหว่่างกััน

การดำำ�เนิินธุุรกรรมระหว่่างบริิษัท 
ั และบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน
เป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ยากและถืือเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิ
โดยรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้�น้  ส่่วนใหญ่่เป็็นการให้้บริิการทาง
ด้้านข้้อมููล และ/หรืือ การให้้บริิการทางลิิขสิิทธิ์์� รวมถึึงการ
ซื้้� อขายอุุ ป กรณ์์ คอมพิิ ว เตอร์์ ต่่ าง ๆ ซึ่่� งสนัั บ สนุุ นธุุ ร กิิ จ ปกติิ
โดยราคาซื้้�อและขายสิินค้้าจะกำำ�หนดจากราคาตามปกติิของ
ธุุ ร กิิ จ หรืือเป็็ น ราคาที่่� อ้้ า งอิิ ง กัั บ ราคาตลาด ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ได้้
พิิจารณารายการระหว่่างกัันอย่่างรอบคอบ อย่่างมีีเหตุุผลและ
เป็็นอิิสระ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท 

ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน

สำำ�หรัับขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันใน
ทุุก ๆ รายการค้้าที่่�เป็็นรายการกัับบุุคคลและ/หรืือกิิจการที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั น ได้้ ผ่่ า นการพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ที่่� เ หมาะสมภายใต้้
กฎเกณฑ์์ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ และคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ว่่าด้้วยเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทจดทะเบีียน ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียกัับรายการดัังกล่่าว จะได้้งดออกเสีียงในการอนุุมััติิการ
ทำำ�รายการดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้รวบรวมและนำำ�เสนอธุุรกรรม
หรืือการทำำ� รายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ของบริิ ษัั ท จดทะเบีียนให้้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานทุุกไตรมาส (post audit) เพื่่อ�
ให้้มั่่�นใจว่่า รายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นไปตามราคาตลาดหรืือราคา
ยุุติธิ รรมและไม่่มีีความแตกต่่างกัับรายการที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
ตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�ระบุุในมาตรา 89/12(1) แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดย
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4)
พ.ศ. 2551

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการ
ระหว่่างกััน
แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท  ได้้พิิจารณาข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันกัับรายการระหว่่างกัันและมีีความเห็็นว่่า รายการ
ระหว่่างกัันมีีความจำำ�เป็็น และมีีความสมเหตุุสมผลของการทำำ�
รายการเพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัท 
ั ถือื ว่่าเป็็นไปตาม
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป  และเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นตาม
ราคาตลาดหรืือราคายุุติธิ รรม และไม่่มีีความแตกต่่างจากการขาย
หรืือซื้้�อกัับบุุคคลภายนอกอื่่�น

รายการระหว่่างกัันของบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นและอาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อไปในอนาคตจะเป็็นรายการที่่�เป็็นไปตามปกติิของธุุรกิิจ ไม่่มีี
การถ่่ายเทผลประโยชน์์ ระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบให้้
เป็็ น ผู้้�ดำำ� เนิิ น การตรวจสอบและพิิ จ ารณาเปิิ ด เผยข้้ อ มููลของ
รายการระหว่่ า งกัั น หรืือรายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน ตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง
หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจน
การปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ กำำ� หนดเกี่่� ย วกัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลการทำำ�
รายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน และตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่กำ� ำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย  

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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สรุุปรายการธุุรกิิจที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในเดืือน มกราคม - ธัันวาคม ปีี 2563
สำำ�หรัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

1. บริิษัท ดีี 
ั แอนด์์ บีี 
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

มีีผู้้�ถือื หุ้้�นและ
รายได้้
มีีกรรมการร่่วมกััน
1. รายได้้จากการให้้บริิการ 3.33
โดย BOL ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ข้้อมููล
ร้้อยละ 99.99
2. รายได้้จากการให้้บริิการ 6.52
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 นำำ�เข้้าข้้อมููล ตรวจสอบ
ดููแลรัักษาระบบ และ
บริิการด้้าน Back Office

2. บริิษัท บีี
ั โอแอล
ดิิจิติ อล จำำ�กััด

เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน
โดย BOL ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 99.99
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายได้้
รายได้้จากการให้้เช่่า
0.28
อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน, อุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ และโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
รายจ่่าย
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�จากการใช้้ระบบ
MatchLink เพื่่�อให้้บริิการ
ลููกค้้า

3. บริิษัท 
ั กลุ่่�มแอดวานซ์์
รีีเสิิร์ช จำ
์ ำ�กััด
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มีีผู้�ถื้ ือหุ้้�นและ
รายจ่่าย
มีีกรรมการร่่วมกััน
1. ค่่าบริิการ เช่่น ระบบ
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล, จััดการ
รายใหญ่่ของ BOL
ด้้านบััญชีีการเงิิน และ
โดยถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ปรัับปรุุงฐานข้้อมููล เป็็นต้้น
ร้้อยละ 16.42
รวมทั้้�งค่่าธรรมเนีียม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ในการใช้้สิทธิ
ิ ิ

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
รายได้้จากการให้้บริิการข้้อมููล และรายได้้จาก
การให้้บริิการนำำ�เข้้าข้้อมููล รวมถึึง ตรวจสอบ
ดููแลรัักษาระบบ และบริิการด้้าน Back Office
เป็็นรายการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ และเป็็นประโยชน์์
ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท อััตราค่่าบริิการ
และเงื่่� อ นไขการชำำ� ระเงิิ น ปกติิ เช่่ น เดีียวกัั บ
บุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ และสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
โดยคำำ�นึึ งถึึงผลประโยชน์์ ข องบริิ ษัั ท อัั ต รา
ค่่าบริิการเป็็นไปตามเงื่่�อนไขสััญญา ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
รายได้้จากการให้้เช่่าอุุปกรณ์์สำำ�นักั งาน, อุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ และโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อ
ใช้้ในสำำ�นัักงาน เป็็นรายการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
เป็็ น อัั ต ราตามเงื่่� อ นไขการชำำ� ระเงิิ น ปกติิ
เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก

2.50 ค่่าลิิขสิิทธิ์์�จากการใช้้ระบบเพื่่�อให้้บริิการลููกค้้า
และค่่าบริิการอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน เป็็นรายการที่่มี� ี
ความจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััท
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขสััญญา และราคาตลาด ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
0.79 ค่่าบริิการในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล, จััดการด้้าน
บัั ญ ชีีการเงิิ น และปรัั บ ปรุุ ง ฐานข้้ อ มููล เป็็ น
รายการที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่บริิษัทั ในอนาคต 
ซึ่่� ง เป็็ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ ธุุ ร กิิ จ เดิิ ม ที่่� มีี อ ยู่่�
เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าที่่�บริิษััทมีีอยู่่�แล้้ว

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

4. บริิษัท ข้
ั ้อมููลเครดิิต
แห่่งชาติิ จำ�กั
ำ ัด

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
ลัักษณะรายการ
ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
รัับ จ่่าย
2. ค่่าบริิการด้้าน Back
3.42 ค่่าบริิการงานต่่าง ๆ ด้้าน Back Office เช่่น งาน
Office และอื่่�น ๆ ได้้แก่่
ด้้านระบบเงิินเดืือน, กฎหมาย และอื่่�น ๆ และ
งานด้้านระบบเงิินเดืือน,
ค่่าจดทะเบีียนบริิษัท 
ั หากใช้้นโยบาย Outsourcing
กฎหมาย, จดทะเบีียน
จะทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับประโยชน์์และคุ้้�มค่่ากว่่า
บริิษััท เป็็นต้้น
การที่่� บ ริิ ษัั ท จะต้้ อ งว่่ า จ้้ า งบุุ ค ลากรในสาขา
อาชีีพนั้้�น ๆ เพื่่อ� เป็็นพนัักงานของบริิษัทั โดยตรง
3. ค่่าลิิขสิิทธิ์์�การใช้้โปรแกรม
2.54 ค่่ า ลิิ ขสิิ ทธิ์์� ก ารใช้้ โ ปรแกรมบัั ญ ชีีตามสัั ญ ญา
บััญชีีตามสััญญาอนุุญาต
อนุุญาตให้้ใช้้เป็็นรายการที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อ
ให้้ใช้้
การดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััท
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ และสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
อััตราค่่าบริิการเป็็นไปตามเงื่่�อนไขสััญญา และ
ราคาตลาด ไม่่แตกต่่างจากการทำำ�รายการกัับ
บุุคคลทั่่�วไป  รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็น
และสมเหตุุสมผล
เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นและ
รายได้้
มีีกรรมการร่่วมกััน 1. รายได้้ค่่าสิิทธิิและ
34.76
รายได้้ค่่าบริิการตามสััญญา และรายได้้จากการ
โดย BOL ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น ค่่าบริิการตามสััญญา
ให้้บริิการข้้อมููล เป็็นรายการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ร้้อยละ 12.25
ที่่�ตกลงกััน และรายได้้
และเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จากการให้้บริิการข้้อมููล
อััตราค่่าบริิการและค่่าธรรมเนีียมได้้ถููกกำำ�หนดไว้้
ในสััญญา
2. รายได้้เงิินปัันผลรัับ

5. บริิษัท 
ั ดาต้้าวััน เอเชีีย
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

มีีผู้้�ถือื หุ้้�นร่่วมกััน

26.34

รายได้้
รายได้้ตามสััญญาอนุุญาตให้้ 0.49
ใช้้สิิทธิิระบบวิิเคราะห์์ฐาน
ข้้อมููลธุุรกิิจ
รายจ่่าย
1. ค่่าบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์และ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าของ
บริิษััท
2. ค่่าบริิการห้้องประชุุมและ
ค่่าไฟฟ้้าห้้องปฏิิบััติิการ
คอมพิิวเตอร์์

รายได้้เงิินปัันผลรัับเป็็นไปตามอััตราที่่ป� ระกาศจ่่าย
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ โดยคำำ�นึึงถึึง
ผลประโยชน์์ของบริิษััท อััตราค่่าบริิการเป็็นไป
ตามเงื่่� อ นไขสัั ญ ญา ไม่่ แ ตกต่่ า งจากการทำำ�
รายการกัับบุุคคลทั่่�วไป  และเงิินปัันผลที่่�ได้้รัับ
เป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในอััตราเดีียวกัันกัับ
ผู้้ถื� อื หุ้้�นรายอื่่น� รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็น
และสมเหตุุสมผล
รายได้้ ต ามสัั ญ ญาอนุุ ญ าตให้้ ใช้้ สิิ ทธิิ ร ะบบ
วิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลธุุรกิิจเป็็นอััตราตามราคา
ตลาดและเป็็ น เงื่่� อ นไขการชำำ� ระเงิิ น ปกติิ
เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก
0.85 ค่่าบำำ�รุงุ รัักษาอุุปกรณ์์และโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์,
ค่่าบริิการห้้องประชุุมและค่่าไฟฟ้้าห้้องปฏิิบััติิ
การคอมพิิวเตอร์์ เป็็นรายการที่่�มีีความจำำ�เป็็น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท อััตราค่่าบริิการ
3.51 และเงื่อ่� นไขการชำำ�ระเงิิน ไม่่แตกต่่างจากการทำำ�
รายการกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขสััญญา และราคาตลาด ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

6. บริิษัท 
ั เวนเจอร์์
โพรไฟล์์ จำ�กั
ำ ัด

มีีผู้้�ถือื หุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน

รายจ่่าย
1. ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
2. ค่่าสาธารณููปโภค ได้้แก่่
ค่่าไฟฟ้้า, ค่่าน้ำำ��ประปา

7. บริิษัท 
ั เอเน็็ต จำำ�กััด

มีีผู้�ถื้ ือหุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน

รายจ่่าย
ค่่าเช่่าใช้้บริิการอิินเตอร์์เน็็ต 
และอื่่�น ๆ ได้้แก่่ Leased
Line  และค่่า Domain
เป็็นต้้น

8. บริิษัท 
ั เอบิิคส์์
ดีีเวลลอปเมนต์์ จำำ�กััด

9. บริิษัท 
ั เอรีีส อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
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มีีผู้ถื�้ อื หุ้้�นและ
รายได้้
มีีกรรมการร่่วมกััน
รายได้้เงิินปัันผลรัับ
โดย BOL ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 20
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีผู้้�ถือื หุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายจ่่าย
รายจ่่ายค่่าพััฒนาระบบ
บััญชีี

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

0.59 ค่่าเช่่าและค่่าบริิการต่่าง ๆ เป็็นรายการที่่�มีี
0.67 ความจำำ� เป็็ น ต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท 
อััตราค่่าบริิการและเงื่อ�่ นไขการชำำ�ระเงิิน ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อัตั ราค่่าบริิการเป็็นไปตาม
เงื่่� อ นไขสัั ญ ญา และราคาตลาด ไม่่ แ ตกต่่ า ง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
0.50 บริิษััทใช้้บริิการ Domain และ Lease Line
ในการ Access ระบบ Internet ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจปกติิ เป็็นอััตราตามราคาตลาด และเป็็น
เงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับบุุคคล
ภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อัตั ราค่่าบริิการเป็็นไปตาม
เงื่่� อ นไขสัั ญ ญา และราคาตลาด ไม่่ แ ตกต่่ า ง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
1.00

รายได้้เงิินปัันผลรัับเป็็นไปตามอััตราที่่ป� ระกาศจ่่าย
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็ น เงิิ น ปัั น ผลที่่� ไ ด้้ รัั บ ตามสัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�น
ในอััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�น
0.59 ค่่าบริิการในการพััฒนาระบบบััญชีี ARGO เป็็น
รายการที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท อั
ั ตั ราค่่าบริิการตาม
ราคาตลาด และเป็็นเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินปกติิ
เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ และสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
โดยคำำ�นึึ งถึึงผลประโยชน์์ ข องบริิ ษัั ท อัั ต รา
ค่่าบริิการเป็็นไปตามเงื่่�อนไขสััญญา ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

10. บริิษัท 
ั เอสวีีโอเอ จำำ�กััด
(มหาชน)

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

มีีผู้�ถื้ ือหุ้้�นร่่วมกััน

รายได้้
รายได้้ตามสััญญาอนุุญาต
ให้้ใช้้สิทธิ
ิ ิระบบวิิเคราะห์์
ฐานข้้อมููลธุุรกิิจ
รายจ่่าย
ค่่าสนัับสนุุนการจััดทำำ�
ของขวััญปีีใหม่่

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย
0.71

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

รายได้้ ต ามสัั ญ ญาอนุุ ญ าตให้้ ใช้้ สิิ ทธิิ ร ะบบ
วิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลธุุรกิิจ รวมถึึงค่่าค่่าสนัับสนุุน
การจััดทำำ�ของขวััญปีีใหม่่ เป็็นอััตราตามราคาตลาด
และเป็็นเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับ
0.03 บุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อัตั ราค่่าบริิการเป็็นไปตาม
เงื่่� อ นไขสัั ญ ญา และราคาตลาด ไม่่ แ ตกต่่ า ง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

11. บริิษัท 
ั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด
(มหาชน)

12. บริิษัท 
ั เอไอ แล็็บ จำำ�กััด

มีีผู้�ถื้ ือหุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน

รายจ่่าย
1. ค่่าโฆษณาตามสื่่�อ
สิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์
ต่่าง ๆ และกิิจกรรม
ประชาสััมพัันธ์์
ทางการตลาด
2. ค่่าชุุดของขวััญ

เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นและ
รายจ่่าย
มีีกรรมการร่่วมกััน
ค่่าพััฒนาระบบ
โดย BOL ถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 19.00
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1.07 ค่่ า ใช้้ บ ริิ ก ารด้้ า นโฆษณาตามสื่่�อ สิ่่�ง พิิ มพ์์ สื่�่อ
ออนไลน์์ และกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์ทางการ
ตลาด รวมถึึงค่่ า ชุุ ด ของขวัั ญ /ของสัั ม นาคุุ ณ
ในเทศกาล หรืืองานต่่าง ๆ เป็็นอััตราตามราคา
ตลาด และเป็็ น เงื่่� อ นไขการชำำ� ระเงิิ น ปกติิ
0.47 เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขสััญญา และราคาตลาด ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
1.93 ค่่าบริิการในการพััฒนาระบบ เป็็นรายการที่่�
จะก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่บริิษััทในอนาคต  ราคาที่่�
เรีียกเก็็บเป็็นราคาที่่สม
� เหตุุสมผล เพื่่อ� ประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท 
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการเป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขสััญญา และราคาตลาด ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

13. บริิษัท 
ั ไอทีี ซิิตี้้� จำำ�กััด
(มหาชน)

มีีผู้้�ถือื หุ้้�นทางอ้้อม

รายจ่่าย
ซื้้�ออุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และ
อื่่�น ๆ เพื่่�อใช้้ในสำำ�นัักงาน

0.19 การซื้้�ออุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์เพื่่�อใช้้ในสำำ�นัักงาน
เป็็นอััตราตามราคาตลาด และเป็็นเงื่่�อนไขการ
ชำำ�ระเงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการเป็็นไป
ตามเงื่อ�่ นไขสััญญา และราคาตลาด ไม่่แตกต่่าง
จากการทำำ� รายการกัั บ บุุ คค ลทั่่� ว ไป  รายการ
ดัังกล่่าวจึึงมีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
73.43 19.65
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการ
เปรีียบเทีียบงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 - 2563
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ�ป
� ระกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั ่อย
เงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ส่่วนของหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่ง� ปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ประมาณการหนี้้�สิินระยะสั้้�น
ค่่าสิิทธิิประโยชน์์ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
สำำ�รองต้้นทุุนในการรื้้�อถอน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนออกจำำ�หน่่ายและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถือื หุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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2561
จำำ�นวนเงิิน %

งบการเงิินรวม
2562
จำำ�นวนเงิิน %

224,140 32% 238,019 35%
14,855 2% 19,962 3%
223,913 32% 115,874 17%
25,931 4% 46,207 6%
488,839 70% 420,062 61%

(หน่่วย : พัันบาท)

2563
จำำ�นวนเงิิน %

168,970
-   
130,471
150,040
43,844
493,325

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2561
2562
2563
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน %

17% 190,829 29% 203,487 31% 130,009
-    14,855 2% 19,962 3%
-   
13% 212,689 32% 107,581 17% 128,948
15%
- 150,040
4% 20,158 3% 38,820 6% 33,865
49% 438,531 66% 369,850 57% 442,862

13%
-   
13%
16%
4%
46%

14,200 2% 14,200 2%
14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 1%
- 335,185 34%
- 335,185 35%
-   
- 31,000 5% 32,000 5% 32,000 3%
31,843 5% 31,215 5%
30,560 3% 30,000 5% 30,000 5% 30,000 3%
- 14,722 2%
12,217 1%
- 15,500 2% 15,500 2%
92,555 13% 93,655 13%
-   
- 92,555 14% 93,655 14%
-   
20,335 3% 51,559 8%
44,546 4% 19,715 3% 46,483 7% 40,306 5%
28,267 3%
- 22,088 2%
36,359 5% 46,462 7%
38,904 4% 24,358 4% 34,215 5% 30,319 3%
7,085 1%
9,890 1%
835
-   
7,039 1%
9,260 2%
-   
-   
1,680 1%
2,472 1%
2,038
-   
1,534
1,829 1%
1,534
204,057 30% 264,175 39% 506,752 51% 220,401 34% 277,142 43% 521,132 54%
692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

124,005 66% 143,627 78%
3,375 2%
330 1%
26,200 14%
1,200 1%
15,908 8% 16,718 8%
5,362 3%
3,284 2%
174,850 93% 165,159 90%

17,000
161,580
2,850
9,571
-   
16,991
4,723
212,715

12,805 7% 18,136 10%
12,805 7% 18,136 10%
187,655 100% 183,295 100%

21,990 8%
- 16,906 6%
20,221 7% 12,587 7% 17,787 11% 19,789 7%
3,262 1%
2,481 1%
31,389 11%
- 31,389 12%
76,862 27% 12,587 7% 17,787 11% 70,565 26%
289,577 100% 171,195 100% 166,313 100% 268,334 100%

82,051 16%
82,051 16%
139,271 28%

82,051 12%
82,051 12%
139,271 20%

82,051 16%
82,051 16%
139,271 28%

8,260 2%
8,260 2%
8,260
275,659 54% 271,880 54% 310,891
(520)
- 170,027
505,241 100% 500,942 100% 710,500
692,896 100% 684,237 100% 1,000,077

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

6%
- 17,000
55% 109,509 64% 127,800 77% 147,337
1%
2,191
3%
1,956 2%
9,571
- 26,200 15%
1,200 1%
-   
6% 15,908 9% 16,718 9% 16,991
2%
5,035 3%
2,808 2%
4,679
73% 158,608 93% 148,526 89% 197,769

82,051 17%
82,051 17%
139,271 29%

82,051 17%
82,051 17%
139,271 28%

6%
55%
1%
4%
6%
2%
74%

82,051 12%
82,051 12%
139,271 20%

1%
8,260 2%
8,260 2%
8,260 1%
43% 258,155 52% 251,097 53% 295,614 42%
24%
- 170,464 25%
100% 487,737 100% 480,679 100% 695,660 100%
100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

(หน่่วย : ล้้านบาท)
626.2

1. รายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษััท

538.1
487.5

จากงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2563
รายได้้รวมคิิดเป็็นเงิิน 626.2 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 88.1 ล้้านบาท 
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 16.4 เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษัทั
ในปีี 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของรายได้้การให้้
บริิการด้้านข้้อมููลนิิติิบุุคคลและรายได้้จากการให้้บริิการผ่่าน
ระบบที่่�ช่่วยในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ได้้แก่่ การให้้บริิการผ่่าน
Corpus, Enlite และรายได้้ จากโครงการพิิ เศษ  (Special
Project) ซึ่่�งเป็็นแบบโครงการ One-Off เป็็นต้้น

1.1 การเปรีี ย บเทีี ย บรายได้้ ร วมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท โดยวิิ ธีี
Common - Size

436.5
399.3

2559

2560

2561

2562

2563

1.2 การเปรีียบเทีียบรายได้้จากการให้้บริิการของกลุ่่�มบริิษัทั
(หน่่วย : ล้้านบาท)

5.3%

5.1%

5.6%

5.8%

66.9

4.9%

27.8
25.3

62.4%
71.2%

75.7%

78.6%

81.4%

325.0

2559

2560

11.9%

2561

รายได้้อื่่�น	
บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

343.3

368.8

64.0
60.6

137.8

383.4

390.9

22.0%

11.3%

8.5%
10.0%

10.0%
6.3%

6.3%
7.0%

27.4
43.5

48.7
41.5

10.7%

2562

2563

บริิการด้้านข้้อมููล
บริิการอื่่�นๆ

ในส่่วนของอััตราร้้อยละของรายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษััท
ในปีี 2563 เมื่่อ� เทีียบกัับรายได้้ประเภทเดีียวกัันกัับปีีก่อ่ น รายได้้
จากการบริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
10.7 y-o-y ขณะที่่�รายได้้จากการให้้บริิการด้้านข้้อมููล, รายได้้
จากการให้้ บ ริิ ก ารอื่่� น ๆ และรายได้้ อื่่� น มีีสัั ด ส่่ ว นของอัั ต รา
ร้้ อ ยละของรายได้้ เมื่่� อ เทีียบกัั บ รายได้้ ร วมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท 
ลดลงร้้อยละ 8.8 y-o-y, ร้้อยละ 1.2 y-o-y และร้้อยละ 0.7 y-o-y
ตามลำำ�ดัับ

2559

2560

บริิการอื่่�นๆ
บริิการด้้านข้้อมููล

2561

2562

2563

บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

รายได้้จากการให้้บริิการของกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2563 รวม
เป็็นเงิิน 595.6 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�น 87.6 ล้้านบาท  หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 17.2 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายได้้จากการดำำ�เนิินงานใน
ปีี 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้จากการ
ให้้บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง, รายได้้จากการให้้บริิการ
ด้้านข้้อมููลนิิติิบุุคคลและข้้อมููลซึ่่�งช่่วยในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
และรายได้้อื่น่� ๆ จากการให้้บริิการ เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 127.4 ร้้อยละ
2.0 และร้้อยละ 4.5 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ประเภท
เดีียวกัันกัับปีีก่่อน

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.3 การเปรีียบเทีียบต้้นทุุนการให้้บริิการและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารของกลุุ่�มบริิษััท				
(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินรวม
2562

2563

งบการเงิินเฉพาะของกิิจการ
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

ต้้นทุุนการให้้บริิการ

212.9

55.1%

253.3

60.7%

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

173.4

44.9%

164.1

39.3%

รวม

386.3 100.0%

417.4 100.0%

จำำ�นวนเงิิน

%

2562

2563

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

40.4 19.0%

177.3

54.9%

212.3

59.8%

35.0 19.7%

(9.3) (5.4%)

145.5

45.1%

142.9

40.2%

(2.6) (1.8%)

31.1

322.8 100.0%

355.2 100.0%

32.4 10.0%

8.1%

จำำ�นวนเงิิน

%

ตามงบการเงิินรวมของกลุุ่�มบริิษััทในปีี 2563 มีีต้้นทุุนการให้้บริิการจำำ�นวน 253.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นเงิิน 40.4 ล้้านบาท 
หรืือเพิ่่�มขึ้น�้ คิิดเป็็นร้้อยละ 19.0 เมื่่อ� เทีียบกัับต้้นทุุนการให้้บริิการในปีีก่อ่ นในขณะที่่ค่� า่ ใช้้จ่า่ ยในการบริิหารลดลงเป็็นเงิิน 9.3 ล้้านบาท 
หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 5.4 เมื่่�อเทีียบกัับค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารในปีีที่่�ผ่่านมา สาเหตุุหลัักมาจากการชะลอการใช้้จ่่ายทุุกประเภท 
ได้้แก่่ ค่า่ ใช้้จ่า่ ยสำำ�หรัับกิิจกรรมด้้านการตลาดเป็็นต้้น นัับตั้้ง� แต่่ต้น้ ปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมาอัันเนื่่อ� งมาจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 ในประเทศ
1.4 การเปรีียบเทีียบกำำ�ไรสุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััท				
(หน่่วย : ล้้านบาท)
178.5
143.9
104.1
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72.6

76.6

2559

2560

2561

2562

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

2563

กำำ� ไรสุุ ทธิิ ข องกลุ่่�มบริิ ษัั ท มีี ก ารเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยกำำ�ไรสุุทธิิดัังกล่่าวในปีี 2563 รวมเป็็นเงิิน 178.5 ล้้านบาท
โดยเพิ่่�มขึ้้�น 34.6 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 24.0 เมื่่�อเทีียบ
กัับกำำ�ไรสุุทธิิของปีีก่่อน

2. การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2562
จำำ�นวนเงิิน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563
%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
%

จำำ�นวนเงิิน

2562

%

จำำ�นวนเงิิน

2563
%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
%

จำำ�นวนเงิิน

%

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 238,019 34.8%
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

19,962

2.8%

168,970 16.9%
-   

(69,049)

(29.0%)

-    (19,962) (100.0%)

203,487 31.5% 130,009 13.5% (73,478) (36.1%)
19,962 3.1%

115,874 16.9%

130,471 13.0%

14,597

12.6%

-

-

150,040 15.0%

150,040

100.0%

46,207

6.8%

4.4%

(2,363)

(5.1%)

493,325 49.3%

73,263

17.4%

1.4%

-   

-   

14,200

335,185

100.0%

-

420,062 61.3%

43,844

-   

-    (19,962) (100.0%)

107,581 16.6% 128,948 13.4%
-

21,367

19.9%

- 150,040 15.6% 150,040 100.0%

38,820 6.0%

33,865

3.5%

(4,955) (12.8%)

369,850 57.2% 442,862 46.0%

73,012 19.7%

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
14,200

2.2%

14,200

1.5%

-   

-   

เงิินฝากธนาคารที่่มี� ภี าระค้ำำ�ป
� ระกััน

14,200

2.1%

สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่น�่

-

-

335,185 33.5%

เงิินลงทุุนในบริิษัทย่
ั ่อย

-

-

-   

-   

-   

-

32,000

4.9%

32,000

3.3%

-   

-   

เงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ่วม

31,215

4.6%

30,560

3.1%

(655)

(2.1%)

30,000

4.6%

30,000

3.1%

-   

-   

เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า

14,722

2.2%

12,217

1.2%

(2,505)

(17.0%)

15,500

2.3%

15,500

1.6%

-   

-   

เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น

93,655 13.7%

-   

93,655 14.6%

-   

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์

51,559

7.5%

44,546

4.5%

(7,013)

(13.6%)

46,483

7.2%

40,306

4.2%

(6,177) (13.3%)

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

-

-

28,267

2.8%

28,267

100.0%

-

-

22,088

2.3%

22,088 100.0%

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

46,462

6.8%

38,904

3.9%

(7,558)

(16.3%)

34,215

5.3%

30,319

3.1%

(3,896) (11.4%)

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

9,890

1.4%

835

0.1%

(9,055)

(91.6%)

9,260

1.4%

-   

-   

(9,260) (100.0%)

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

2,472

0.4%

2,038

0.2%

(434)

(17.6%)

1,829

0.3%

1,534

0.1%

(295) (16.1%)

-    (93,655) (100.0%)

- 335,185 34.8% 335,185 100.0%

-    (93,655) (100.0%)

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

264,175 38.7%

506,752 50.7% 242,577

91.8% 277,142 42.8% 521,132 54.0% 243,990 88.0%

รวมสิินทรััพย์์

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%

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 1,000.1 ล้้านบาท  โดยเพิ่่�มขึ้้�น 315.8 ล้้านบาท  หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 46.2 เมื่่�อเทีียบกัับสิินทรััพย์์รวมปีี 2562 ส่่วนใหญ่่รายการที่่�เพิ่่�มขึ้�น้ เป็็นผลมาจากการวััดมููลค่่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิิน
ที่่เ� ริ่่ม� มีผี ลบัังคัับใช้้ในปีีปัจั จุุบันั  ซึ่่ง� ได้้แก่่ สินิ ทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่น� , สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่น� , และสิินทรััพย์์สิทธิ
ิ กิ ารใช้้
เป็็นต้้น รวมถึึงรายการที่่�เปลี่่�ยนแปลงจากการจััดประเภท ซึ่่�งได้้แก่่ เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด, เงิินลงทุุนชั่่�วคราว, สิินทรััพย์์
ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น และเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น

รายงานประจำ�ปี 2563
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หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ประมาณการหนี้้�สิินระยะสั้้�น
ค่่าสิิทธิปิ ระโยชน์์ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วน
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาว
ของพนัักงาน
สำำ�รองต้้นทุุนในการรื้้�อถอน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

งบการเงิินรวม
2563
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน
%

2562
จำำ�นวนเงิิน %

143,627

- 17,000
78.4% 161,580

5.9%
55.8%

17,000
17,953

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562
2563
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน %

100.0%
- 17,000 6.3%
12.5% 127,800   76.8% 147,337 54.9%

17,000 100.0%
19,537 15.3%

2,850 1.0%
2,850 100.0%
- 2,191 0.8% 2,191 100.0%
330 0.2%
9,571 3.3%
9,241 2,800.3%
- 9,571 3.6% 9,571 100.0%
1,200 0.7%
-   
-    (1,200) (100.0%)
1,200 0.7%
-   
-    (1,200) (100.0%)
16,718 9.1% 16,991 5.9%
273
1.6% 16,718 10.1% 16,991 6.3%
273 1.6%
3,284 1.7%
4,723 1.7%
1,439
43.8%
2,808 1.7% 4,679 1.8% 1,871 66.6%
165,159 90.1% 212,715 73.6% 47,556
28.8% 148,526 89.3% 197,769 73.7% 49,243 33.2%

-

-

21,990

7.6%

21,990

18,136 9.9% 20,221 7.0%
2,085
3,262 1.0%
3,262
- 31,389 10.8% 31,389
18,136 9.9% 76,862 26.4% 58,726
183,295 100.0% 289,577 100.0% 106,282

100%

-

-

16,906

6.3%

16,906 100.0%

11.5% 17,787 10.7% 19,789 7.4% 2,002 11.3%
100%
- 2,481 0.9% 2,481 100.0%
100%
- 31,389 11.7% 31,389 100.0%
323.8% 17,787 10.7% 70,565 26.3% 52,778 296.7%
58.0% 166,313 100.0% 268,334 100.0% 102,021 61.3%

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษัทั มีหี นี้้�สิินรวมจำำ�นวน 289.6 ล้้านบาท โดยเพิ่่�มขึ้�น้ 106.3 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 58.0
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน สาเหตุุหลัักเป็็นผลมาจากการตีีความมาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในด้้านหลัักการของการรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า
การแสดงรายการ และการเปิิดเผยข้้อมููลของหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า การเพิ่่ม� ขึ้้น� ของต้้นทุุนค้้างจ่่ายการในเจ้้าหนี้้เ� นื่่อ� งจากโครงการที่่เ� สร็็จสิ้้น�
อยู่่�ในระหว่่างการออกใบแจ้้งหนี้้� รวมถึึงมีีการกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพื่่�อใช้้ในกิิจกรรมดำำ�เนิินงานของโครงการพิิเศษ

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระเต็็ม
มููลค่่าแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำำ�ไรสะสม 
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2562
จำำ�นวนเงิิน %
82,051
82,051
139,271

16.4%

งบการเงิินรวม
2563
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน
%

(หน่่วย : พัันบาท)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562
2563
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน % จำำ�นวนเงิิน %

82,051

11.5%

-

- 82,051

17.1%

82,051 11.8%

-

-

16.4% 82,051
27.8% 139,271

11.5%
19.6%

-

- 82,051
- 139,271

17.1% 82,051 11.8%
29.0% 139,271 20.0%

-

-

8,260 1.6%
8,260 1.2%
-   
271,880 54.3% 310,891 43.8% 39,011
(520) (0.1%) 170,027 23.9% 170,547
500,942 100.0% 710,500 100.0% 209,558

- 8,260 1.7% 8,260 1.2%
-   
-   
14.3% 251,097 52.2% 295,614 42.5% 44,517 17.7%
n/a
- 170,464 24.5% 170,464 100.0%
41.8% 480,679 100.0% 695,660 100.0% 214,981 44.7%

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษัทั มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามงบการเงิินรวม เป็็นจำำ�นวน 710.5 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 209.6 ล้้านบาท 
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 41.8 เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีก่่อน ซึ่่�งเป็็นผลมาจากกลุ่่�มบริิษััท
มีีผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2563 เป็็นเงิิน 178.5 ล้้านบาท  (สามารถดููรายละเอีียดตััวเลขได้้ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ) อย่่างไรก็็ดีี
บางส่่วนถููกหัักกลบจากการจ่่ายเงิินปัันผลส่่วนที่่เ� หลืืองวดสุุดท้้ายประจำำ�ปีี 2562 เป็็นจำำ�นวน 73.8 ล้้านบาท และเงิินปัันผลระหว่่างกาลของ
ปีี 2563 เป็็นจำำ�นวน 65.6 ล้้านบาทในเดืือนเมษายนและกัันยายนปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ
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3. การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
3.1	ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
49.0%

48.5%

2559

2560

53.2%

2561

58.1%

57.5%

2562

2563

ในปีี 2563 อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้น� ต้้นจากงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมของกลุ่่�มบริิษัท 
ั เท่่ากัับร้้อยละ 57.5 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้นดัังกล่่าวปีี 2562 เท่่ากัับร้้อยละ 58.1 จะเห็็นได้้ว่่าอััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้นในปีี 2563 ลดลงเพีียงเล็็กน้้อย
เท่่ากัับร้้อยละ 1.0
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิ (%)
26.7%

28.5%

21.4%

18.2%

17.6%

2559

2560

2561

2562

2563

ในปีี 2563 อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิจากงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมของกลุุ่�มบริิษััทเท่่ากัับร้้อยละ 28.5 โดยเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ
ร้้อยละ 6.7 เปรีียบเทีียบกัับอััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิใิ นปีี 2562 เหตุุผลหลัักเกิิดจากการชะลอการใช้้จ่า่ ยทุุกประเภท ได้้แก่่ ค่า่ ใช้้จ่า่ ย
สำำ�หรัับกิิจกรรมด้้านการตลาด เป็็นต้้น นัับตั้้ง� แต่่ต้น้ ปีี 2563 ที่่ผ่� า่ นมา อัันเนื่่อ� งจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
ในประเทศ
อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (%)
21.0%
12.6%

12.0%

2559

2560

17.9%

15.0%

2561

2562

2563

ในปีี 2563 อััตราส่่วนผลตอบแทนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์ (ROA) จากงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมของกลุุ่�มบริิษัทั เท่่ากัับ
ร้้อยละ 17.9 โดยลดลงเท่่ากัับร้้อยละ 14.8 เมื่่อ� เทีียบกัับอััตราส่่วนผลตอบแทนกำำ�ไรสุุทธิต่ิ อ่ สิินทรััพย์์ (ROA) ปีี 2562
รายงานประจำ�ปี 2563
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อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
28.7%
18.0%

2559

25.1%

20.6%
16.3%

2560

2561

2562

2563

ในปีี 2563 กลุุ่�มบริิษััทมีีอััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วนผลตอบแทน
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ในปีี 2562 โดยลดลงเท่่ากัับร้้อยละ 12.5 เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถือื หุุ้�น (ROE) ปีี 2562
3.2	อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
2.8

2.7
2.2

2559

2560

2561

2.5

2562

2.3

2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563 อััตราส่่วนสภาพคล่่องของกลุุ่�มบริิษััทลดลงเท่่ากัับ 0.2 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วน
สภาพคล่่องในปีีก่่อน
3.3	อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.43

2559

0.37

0.37

0.37

0.41

2560

2561

2562

2563

ในระหว่่างปีี 2563 อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (D/E) เท่่ากัับ 0.41 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�น 0.4 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับ
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุุ้�นในปีีก่่อน
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อััตราส่่วนการจ่่ายเงิินปัันผล (%)

76.7%

85.7%

2559

2560

94.6%

2561

85.5%

89.6%

2562

2563

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ประกาศจ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 85.5 เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิ
ตามงบการเงิินรวม ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการของกลุ่�มุ บริิษัทั ได้้อนุุมัติั จ่ิ า่ ยปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ในอััตรา
หุ้้�นละ 0.195 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 89.6 เทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2563 ตามงบการเงิินรวม ทั้้�งนี้้�สิิทธิิรัับเงิินปัันผลดัังกล่่าว
ขึ้้�นอยู่่�กัับมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 ที่่�จะจััดขึ้�น้ ในเดืือนมีีนาคม 2564
3.4	ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน 		
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น				 ลููกหนี้้�การค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ของปีี 2562 และ 2563 กลุุ่�มบริิษััท 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ของปีี 2562 และ 2563 กลุุ่�มบริิษััท
มีรี ายการลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่น่� เท่่ากัับ 115.9 ล้้านบาท และ มีีรายการลููกหนี้้ก� ารค้้าเท่่ากัับ 37.3 ล้้านบาท และ 87.9 ล้้านบาท 
130.5 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็น ร้้อยละ 16.9 และ ตามลำำ�ดัับหรืือคิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 5.5 และ ร้้อยละ 8.8 ของ
ร้้อยละ 13.0 ของสิินทรััพย์์รวมตามลำำ�ดัับ
สิินทรััพย์์รวมตามลำำ�ดัับ การเพิ่่�มขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้า ณ สิ้้�นปีี
2563 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 เนื่่�องจากการเติิบโตของรายได้้จาก
การให้้บริิการของกลุุ่�มบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�น 87.6 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 17.2 (สามารถดููรายละเอีียดตััวเลขได้้ในข้้อมููลทางการ
เงิินโดยสรุุป)

ยอดคงเหลืือลููกหนี้้�การค้้า ตามงบการเงิินของกลุุ่�มบริิษััท
ณ 31 ธัันวาคม 2562 และ 2563
น้้อยกว่่า 3 เดืือน

น้้อยกว่่า 3 เดืือน

เกิินกว่่า 3 เดืือน
แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน
เกิินกว่่า 6 เดืือน
1.7% 0.9% แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน

เกิินกว่่า 6 เดืือน
แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
6.3%
21.4%

2562

72.3%

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ

37.5%

2563

59.9%

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
รายงานประจำ�ปี 2563
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ระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�คงค้้างของกลุุ่�มบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 - 2563
ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
เกิินกว่่า 3 เดืือนแต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน
เกิินกว่่า 6 เดืือนแต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
รวมลููกหนี้้�การค้้า-สุุทธิิ

งบการเงิินรวม
2561
2562
2563
33.3
29.3
58.1

(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2561
2562
2563
31.3
25.4
58.4

46.5
2.2
-   
82.0
-   
82.0

45.7
2.2
-   
79.2
-   
79.2

8.0
-   
2.3
39.6
(2.3)
37.3

33.0
1.5
0.8
93.4
(5.5)
87.9

7.8
2.3
35.5
(2.3)
33.2

32.6
1.5
0.8
93.3
(5.5)
87.8

จากตารางข้้างต้้นในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทได้้เริ่่�มคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยใช้้แนวคิิดของ
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น จากการเริ่่�มนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ มาถืือปฏิิบััติิเป็็นปีีแรกจึึงทำำ�ให้้
มููลค่่าค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััยจะสููญในปีี 2563 เพิ่่ม� ขึ้้น� เป็็น 5.5 ล้้านบาท เมื่่อ� เทีียบกัับค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััยจะสููญจำำ�นวนเงิิน 2.3 ล้้านบาทในปีี 2562
สำำ�หรัับนโยบายการให้้สิินเชื่่�อ (credit term) ของกลุ่่�มบริิษัท 
ั โดยปกติิกำำ�หนดไว้้เป็็นระยะเวลา 30 วััน อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีบาง
กรณีีที่่�กลุ่่�มบริิษััท  จะพิิจารณาระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อสำำ�หรัับบริิษัทั เอกชนขนาดใหญ่่ หรืือหน่่วยงานราชการแตกต่่างจากที่่�กำำ�หนด
ไว้้ข้า้ งต้้นก็็ได้้ ขึ้้น� อยู่่�กัับความเหมาะสมของธุุรกิิจแต่่ละประเภท โดยพิิจารณาจากคุุณสมบัติั แิ ละสถานะทางการเงิินของลููกค้้ารายนั้้�นๆ
อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััท มีีนโยบายควบคุุมคุุณภาพของลููกหนี้้�รายใหม่่ รวมถึึงมีีกระบวนการทบทวนวงเงิินเครดิิตและระยะเวลาการติิดตาม
หนี้้�ลููกค้้าเป็็นประจำำ�ทุุก ๆ เดืือน ในกรณีีที่่�ลููกหนี้้�เริ่่�มมีีประวััติิค้้างชำำ�ระเกิินกว่่าระยะเวลา (credit term) ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ ฝ่่ายสิินเชื่่�อ
จะมีีประสานงานร่่วมกัับฝ่่ายขายและการตลาด เพื่่�อวิิเคราะห์์ปััญหากัับความล่่าช้้าของลููกหนี้้�ในแต่่ละราย เพื่่�อรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิหารของบริิษัทั
กลุ่่�มบริิษัท 
ั ได้้กำำ�หนดนโยบายในการพิิจารณาตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับลููกค้้าเอกชนและหน่่วยงานราชการโดยพิิจารณา
จากการวิิเคราะห์์อายุุหนี้้�และประสบการณ์์ในการติิดตามหนี้้� เป็็นดัังนี้้�
อายุุหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระ
ค้้างชำำ�ระ 91 - 180 วััน
ค้้างชำำ�ระ 181 - 270 วััน
ค้้างชำำ�ระ 271 - 365 วััน
ค้้างชำำ�ระ 365 วัันขึ้้�นไป

อััตราร้้อยละของการตั้้�งค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญ
บริิษััททั่่�วไป
หน่่วยงานราชการ
25%
50%
25%
100%
50%
100%
100%

ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�โดยเฉลี่่�ยในช่่วง 3 ปีีที่ผ่่� ่านมาเป็็นดัังนี้้�
อายุุหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระ
ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�โดยเฉลี่่�ย (วััน)

2561
45

2562
43

2563
40

ในช่่วงปีี 2561 - 2562 สาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้้ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�โดยเฉลี่่�ยในช่่วงระยะเวลานั้้�นมีีระยะเวลานาน เนื่่�องจาก
ส่่วนใหญ่่เป็็นลููกหนี้้�การค้้าที่่�เกิิดจากธนาคารขนาดใหญ่่ ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนการวางบิิลที่่�มีีระยะเวลาเกิินกว่่า 30 วััน สำำ�หรัับปีี 2563
นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อความล่่าช้้าในการรัับชำำ�ระหนี้้�จากลููกค้้าบ้้าง
อัันเนื่่�องมาจากนโยบายการทำำ�งานที่่�เป็็นแบบ Work from Home (WFH) ทำำ�ให้้การรัับส่่งเอกสารใช้้ระยะเวลาเพิ่่�มขึ้�น้
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3.5	ปััจจััยที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและ
ฐานะการเงิินของบริิษััทในอนาคต
ในปีี 2563 ประเทศไทยได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤตโควิิด-19
ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจเป็็นอย่่างมาก กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
เกืือบทั้้�งหมดต้้องหยุุดชะงัักลง มีีธุุรกิิจเป็็นจำำ�นวนมากที่่�ต้้อง
ทยอยปิิ ด ตัั ว ลง หรืือต้้ อ งรัั ด เข็็ มขัั ด ประหยัั ด ค่่ า ใช้้ จ่่ า ย ซึ่่� ง
ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทยคาดการณ์์ ว่่ า ภาพรวมเศรษฐกิิ จ
ในปีี 2563 อาจหดตััวกว่่า 5% และน่่าจะใช้้เวลามากกว่่า 2 ปีีที่่�
จะกลัับไปสู่่�ระดัับการเติิบโตของจีีดีีพีีในช่่วงก่่อนจะประสบปััญหา
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ทั้้�งนี้้� บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) ก็็หลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้ ที่่�จะได้้รัับผลกระทบดัังกล่่าว โดยในระยะสั้้�น บริิษััทได้้รัับ
ผลกระทบจากความล่่าช้้าในการต่่ออายุุสัญ
ั ญา เนื่่อ� งจากมีีลููกค้้า
บางส่่วนที่่�ชะลอการตััดสิินใจในการเลืือกใช้้บริิการ หรืือมีีลููกค้้า
บางส่่วนที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างเนื่่�องจาก
มีีการเปลี่่�ยนลัักษณะการทำำ�งานเป็็นแบบ Work from Home
(WFH)

อย่่างไรก็็ตาม หากมองในภาพรวม บริิษัทม
ั องว่่าภาวะตลาด
ในปััจจุุบัันยัังคงดีีอยู่่� ในระยะสั้้�น ถืือว่่าได้้รัับผลกระทบค่่อนข้้าง
น้้อย แต่่ในระยะกลางถึึงระยะยาว บริิษััทมองว่่าเป็็นโอกาสดีีที่่�
แต่่ละบริิษััทจะหัันมาให้้ความสนใจเรื่่�องข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อนำำ�มาช่่วยในการหาลููกค้้า
ใหม่่และการบริิหารความเสี่่�ยง นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบการเอง
ก็็เริ่่�มมีีการปรัับตััวมากขึ้้�น ประกอบกัับผู้้�บริิหารรุ่่�นใหม่่ที่่�ให้้
ความสำำ�คััญด้้านเทคโนโลยีีและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่เ� พิ่่�มมากขึ้น้�
ทำำ�ให้้แต่่ละบริิษัทั มีีความเป็็นดิิจิทัิ ลั และต้้องการข้้อมููลในรููปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีแผนในการปรัับปรุุงระบบ
Corpus ในปััจจุุบันั เป็็นระบบ Corpus X ที่่มี� ี Enhance Feature
เพื่่� อ เพิ่่� มค วามสามารถและมุุ มม องในการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลให้้
ครอบคลุุ ม รอบด้้ า นมากขึ้้� น  ทั้้� ง ทางด้้ า นการหาลููกค้้ า ใหม่่
การวิิเคราะห์์พอร์์ตลููกค้้าในปััจจุุบััน การเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง
ตลอดจนการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่าน่่าจะทำำ�ให้้มีี
ปริิมาณผู้้�ใช้้งานระบบเพิ่่�มขึ้�น้ อย่่างต่่อเนื่่�อง
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน ประจำำ�ปีี 2563
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ในการกำำ�กัับดููแลให้้รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีีบััญชีี  2563 ของบริิษััท  ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น มีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วนในสาระสำำ�คััญ โปร่่งใส  อย่่างเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััท ป้้องกัันการทุุจริิตและการดำำ�เนิินการ
ที่่�ผิิดปกติิ รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนมีีการพิิจารณาถึึงความ
สมเหตุุสมผล และความรอบคอบในการจััดทำำ�งบการเงิินและงบการเงิินรวมของบริิษััท  และบริิษััทย่่อย รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทาง
การเงิินที่่ป� รากฏในรายงานประจำำ�ปีีบััญชีี 2563 ของบริิษััท
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อรายงานทางการเงิินของบริิษัท คณ
ั
ะกรรมการบริิษััทจึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระผู้้�ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทำำ�หน้้าที่่�
สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิิน และการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความโปร่่งใส ถููกต้้อง และครบถ้้วน รวมทั้้�งให้้มีีความเพีียงพอของการบริิหาร
ความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำำ�กัับดููแลของบริิษััทที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล ตลอดจนมีี
ความครบถ้้วนเพีียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบายต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษัท 
ั และงบการเงิินรวมของบริิษัท 
ั และบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีีบััญชีี 2563
สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  2563 ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี  บริิษััท สำำ�นัักงาน
อีีวาย จำำ�กััด ได้้แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด ถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ สมเหตุุสมผล ถืือปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� บั รองโดยทั่่�วไป มีีการใช้้นโยบายบััญชีีที่่เ� หมาะสมและถือื ปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ��เสมอ เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส 
เพีียงพอ และปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
ประธานกรรมการบริิหาร

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 ท่่าน ดัังมีรี ายชื่่�อต่่อไปนี้้�
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� *
กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุุธีรี า ศรีีไพบููลย์์
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
*บุุคคลที่่�มีีประสบการณ์์ในด้้านบััญชีีและการเงิิน และการสอบทานงบการเงิิน

โดยกรรมการแต่่ละท่่านมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดและ
แนวทางปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมร่่วมกัันทุุกไตรมาส  โดยร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน และ
ผู้้�สอบบััญชีี พร้้อมทั้้�งเชิิญฝ่่ายจััดการ และฝ่่ายบััญชีี เข้้าร่่วมประชุุมตามวาระอัันควร เพื่่�อสอบทานรายงานทางการเงิิน แลกเปลี่่�ยน
ข้้อคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อให้้รายงานทางการเงิินได้้จััดทำำ�อย่่างถููกต้้องตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอไม่่พบว่่ามีีการปฏิิบััติิใด ๆ อัันเป็็นการขััดแย้้งกัับข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท
โดยในปีี 2563 ได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการรายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่่อคณะกรรมการบริิษัท  รั
ั บั ทราบทุุกครั้้�งต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัท  ซึ่
ั ง่� สามารถสรุุปประเด็็นที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษัท 
ั รวมทั้้�งงบการเงิินรวมของบริิษัท 
ั
และบริิษัทย่
ั อ่ ยร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี ฝ่า่ ยจััดการ และฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุม
กัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี ่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
2. รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณารายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษัท 
ั และบริิษัทย่
ั อ่ ย โดยยึึดหลัักความสม
เหตุุสมผล และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียของบริิษัท 
ั รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ตามเงื่อ่� นไขที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
3. การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายในระดัับองค์์กร โดยใช้้แบบประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่ง่� จััดทำำ�โดยฝ่่ายจััดการ
รวมทั้้�งยัังได้้สอบทานผลการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่�งครอบคลุุมความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศจาก
หน่่วยงานตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี  ตลอดจนติิดตามให้้ฝ่่ายจััดการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในของระบบงานที่่สำ� ำ�คััญ
ให้้มีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น และการบริิหารความเสี่่�ยงรวมถึึงมาตรการต่่าง ๆ ในการจััดการกัับความเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้
เปิิดเผยความเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่าง ๆ ไว้้ภายใต้้หััวข้้อปััจจััยความเสี่่�ยงในรายงานประจำำ�ปีี 2563
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4. การปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำ�ำ หนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
5. การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานให้้บริิษััทมีีการบริิหารจััดการตามหลัักการของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  เพื่่�อให้้เกิิดความ
โปร่่งใสและเป็็นธรรม เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
6. การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้พิิจารณาวััตถุุประสงค์์และขอบเขตการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งอนุุมััติิแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2563  
ของฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งได้้สอบทานความเป็็นอิิสระ ทิิศทางกลยุุทธ์์ ความเพีียงพอของทรััพยากรต่่าง ๆ ต่่อการปฏิิบััติิงาน
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะ และข้้อสัังเกต  การรัับทราบผลการตรวจสอบและข้้อเสนอแนะ
ประจำำ�ปีี 2563 ทั้้�งของผู้้�สอบบััญชีีและฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมถึึงจััดทำำ�รายงานผลการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้้กับั
คณะกรรมการบริิษััททราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการประชุุม  โดยได้้ให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารงานของฝ่่ายจััดการ ซึ่่�ง
ฝ่่ายจััดการได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะอย่่างเหมาะสม  เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
7. การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้เน้้นยํ้้�าความมุ่่�งมั่่�นของคณะกรรมการบริิษััทในการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชัันอย่่างสิ้้�นเชิิง และ
สื่่�อสารไปยัังผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ
8. การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีและการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การพิิจารณาและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตของบริิษัทั และค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี โดยพิิจารณาถึึงคุุณภาพผู้้�สอบบััญชีี 
ความชำำ�นาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกัับปริิมาณงานที่่�ตรวจ สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีี  2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้
พิิจารณาเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อนำำ�เสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แต่่งตั้้�ง บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท  โดยผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการเสนอแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. มีีรายชื่่�อ
ผู้้�สอบบััญชีี ดัังนี้้�
นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำำ�รง
นางสาวกมลทิิพย์์ เลิิศวิิทย์์วรเทพ
นางสริินดา หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5906 และ/หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4377 และ/หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4799

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ในปีี 2563 บริิษััทมีีการรายงานข้้อมููลทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้อง
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมเพีียงพอ และการปฏิิบัติั เิ ป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้อ้ กำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท  การตรวจสอบภายใน การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและ
มีีประสิิทธิิผล มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และข้้อผููกพัันต่่าง ๆ มีีการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างถููกต้้องและมีี
การปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัับระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเพีียงพอ โปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัท 
ั ได้้มีีมติิแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของ บริิษัท บิ
ั ซิิ เิ นส ออนไลน์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
เมื่่อ� วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2557 ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้ง� หมดเพื่่อ� ให้้การทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นอิิสระ จำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังมีีรายชื่่อ� ต่่อไปนี้้�
1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
กรรมการอิิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน
4. ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนรวม 3 ครั้้�ง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนทุุกท่่านได้้ให้้ความสำำ�คััญในการเข้้าร่่วมประชุุม  พร้้อมกัับมีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนางาน
เพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้จัดั การประชุุมเพื่่อ� พิิจารณาเรื่อ�่ งต่่าง ๆ ตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายอย่่างรอบคอบ
ระมััดระวััง สมเหตุุสมผล โปร่่งใส และเป็็นอิิสระ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท  และผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ ภายใต้้ขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด
และแนวทางปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีข
� องตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยได้้มีกี ารพิิจารณาในเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คััญ ดัังนี้้�
1. การสรรหากรรมการ
พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามข้้อกำำ�หนดในกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามข้้อกำำ�หนดของบริิษััท 
โดยมีีการกำำ�หนดวิิธีกี ารสรรหากรรมการอย่่างมีหี ลัักเกณฑ์์ โปร่่งใส และมีีความสอดคล้้องตามโครงสร้้างของบริิษัท ซึ่
ั ง่� ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั
ได้้มีีการเปิิดช่่วงเวลาของการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการ แต่่เนื่่�องจากไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณา
แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท ดัังนั้้�น คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จึึงเสนอให้้พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ออก
ตามวาระประจำำ�ปีี 2563 กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอีีกวาระหนึ่่�ง โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
กรรมการใหม่่ตามที่่�เสนอ
2. การพิิจารณาค่่าตอบแทน
พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการโดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย และผลการ
ปฏิิบััติิงาน ประเภทและขนาดธุุรกิิจของบริิษััท ปััจจััยที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม ค่่าตอบแทนต้้องอยู่่�
ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ทั้้�งนี้้� ได้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาและ
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อขออนุุมััติิ พร้้อมเปิิดเผยค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท  กรรมการชุุดย่่อย
ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริิษัท 
ั มีีทั้้ง� หมด 11 ท่่าน ประกอบด้้วย กรรมการที่่เ� ป็็นผู้้บ� ริิหาร 4 ท่่าน กรรมการ
ที่่�มิิได้้เป็็นผู้้�บริิหาร 7 ท่่าน ในจำำ�นวนนี้้�มีีกรรมการอิิสระ 5 คน (มากกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ) ในปีี 2563 กรรมการ
ได้้รับั ค่่าตอบแทนตามที่่แ� สดงไว้้ในหััวข้้อเรื่่อ� งค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้บ� ริิหาร ซึ่่ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เห็็นว่่าจำำ�นวนคณะกรรมการและค่่าตอบแทนมีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และเป็็นไปตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาเห็็นชอบด้้วยแล้้ว

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท  ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล บริิษััท บิิซิิเนส  ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) เมื่่�อวัันที่่� 14
กุุมภาพัันธ์์ 2561 เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เสนอแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ต่่อคณะกรรมการ และกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
และฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
2. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
3. นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการบรรษััทภิิบาล

ในปีี 2563 ที่่� ผ่่ า นมามีี ก ารประชุุ มคณ ะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าล 1 ครั้้� ง  คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าลได้้ ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล โดยมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท  ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  มีีการบริิหารจััดการอย่่างโปร่่งใส เปิิดเผย
ตรวจสอบได้้ มีีความเป็็นธรรมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการพิิจารณาเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  จริิยธรรมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สมาคมส่่งเสริิมกรรมการ
บริิษัทั ไทย (IOD) และหลัักเกณฑ์์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึึงเพิ่่�มเติิมนโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� เกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษัทั
2. ทบทวนนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีข
� องบริิษัท 
ั และให้้ความเห็็นชอบนำำ�หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� ปีี 2560 (CG Code)
ไปปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััท และให้้เปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี 2563 และ แบบ 56-1 ของบริิษััท
3. กำำ�กัับดููแลและสนัับสนุุนให้้บริิษััท  มีีการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบ มีีความโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน
4. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการทบทวนและแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท  และคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน
5. รายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท อย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต และงบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2563
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รายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่
ษทั ษับิัทซบิิิ เนส
ออนไลน์
จำกัจำำด�(มหำชน)
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ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสด สำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่ม
บริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รบั เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญทีส่ ุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้รายได้
ตำมทีก่ ล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.1 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชีเกีย่ วกับกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ซึ่งเป็ นรำยกำรบัญชีที่มีมูลค่ำที่เป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ค่ำบริ กำรหลำยประเภท
มีกำรทำสัญญำบริกำรกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำที่ทำกับลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย
ทำให้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของกลุ่มบริษทั มีเงื่อนไขในกำรรับรู ้รำยได้ที่แตกต่ำงกัน ด้วยเหตุน้ ขี ำ้ พเจ้ำจึงให้
ควำมสำคัญ เป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ ม
ทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมทีก่ ลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่ำงสัญญำบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้
รำยได้ว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำบริกำรของกลุ่มบริ ษทั และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้
ของกลุ่มบริ ษทั สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
และสอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี
รำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
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มูลค่ าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.14 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและ
วัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จำนวนหลำยแห่ง ตำมรำยละเอียดที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 13 ซึ่งมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นจำนวนที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงิน (คิดเป็ นร้อยละ 34
และร้อยละ 35 ของยอดสินทรัพย์รวม ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมลำดับ) เงินลงทุนดังกล่ำว
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรอย่ำงสูงในกำรเลือกวิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน
รวมถึงกำรพิจำรณำข้อสมมติฐำนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสดที่กิจกำรจะได้รับในอนำคต และ
วิธีกำรอื่นๆที่เหมำะสมกับกิจกำรที่ลงทุน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำยังได้ประเมินข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน เช่น กำรกำหนดประมำณกำรกระแสเงินสดและแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯเลือกใช้ โดยกำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ ำยบริ หำรว่ำสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตและ
แผนธุรกิจของบริษทั ที่ลงทุนในอนำคต และข้ำพเจ้ำได้ทำกำรทดสอบควำมเหมำะสมของสมมติฐำนที่สำคัญที่ใช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดทีค่ ำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกเงินลงทุนในบริษทั ที่ลงทุนที่จดั ทำโดยฝ่ ำย
บริ หำรของบริ ษทั ฯ เช่น อัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว รวมถึงสอบทำนควำมแม่นยำ
ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือของประมำณ
กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำวตลอดจนทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกีย่ วเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ทไี่ ด้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวทีต่ อ้ งรำยงำน
3
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีทมี่ ีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูง
กว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน
4
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•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญทีพ่ บจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกีย่ วข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 11 กุมภำพันธ์ 2564
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บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษทั บิซิเนส
บริออนไลน์
ษทั บิซิเนสจำกัออนไลน์
ด (มหำชน)
จำกัดและบริ
(มหำชน)
ษทั ย่อและบริ
ย ษทั ย่อย
ณงบแสดงฐำนะกำรเงิ
วัันที่่น � 31 ธัันนวาคม 2563
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
ณ วันที่ 31 ธัณนวำคม
วันที่ 312563
ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงิ
จการ
นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ หมายเหตุ
2563
2563 2562
2562 2563
2563 2562
2562
สินทรัพย์ สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุสินนเวีทรัยนพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดยบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ เงิคราว
นลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าลูและลู
กหนี้กการค้
หนี้อาและลู
ื่น กหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงิ
สิ นทรัพนย์หมุ
ทางการเงิ
นเวียนอืน่นหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุสินนเวีทรัยนอื
พย์่นหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพรวมสิ
ย์หมุนนเวีทรัยนพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่สิหนมุทรั
นเวีพยย์นไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที
เงินฝากธนาคารที
่มีภาระค้าประกั
่มีภาระค
น ้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงิ
สิ นทรัพนย์ไม่
ทางการเงิ
หมุนเวียนนอื
ไม่่นหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ
เงินลงทุ
ษทั ย่นอในบริ
ย ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ
เงินลงทุ
ษทั ร่นวมในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่
เงินลงทุ
วมค้
นในการร่
า
วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื
เงินลงทุน่นระยะยาวอื่น
ส่วนปรับปรุส่งวอาคารและอุ
นปรับปรุ งอาคารและอุ
ปกรณ์ ปกรณ์
สินทรัพย์สิทสิธินกทรั
ารใช้
พย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่สิมนีตทรั
วั ตนพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีสิ นเงิทรั
นได้พย์รภอการตั
าษีเงินดได้
บัญรอการตั
ชี ดบัญชี
สินทรัพย์ไม่สิหนมุทรั
นเวีพยย์นอื
ไม่่นหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพรวมสิ
ย์ไม่ หนมุทรั
นเวีพยย์นไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพรวมสิ
ย์ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
นเป็่ งของงบการเงิ
นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
นนี้
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8
9
10
11

8168,969,719168,969,719
238,018,691238,018,691
130,009,092130,009,092
203,487,086203,487,086
9
19,962,111
19,962,111
19,962,111
19,962,111
10130,471,283130,471,283
115,874,130115,874,130
128,947,565128,947,565
107,581,406107,581,406
11150,039,816150,039,816
150,039,816
150,039,816
43,843,698 43,843,698
46,207,403 46,207,403
33,865,330 33,865,330
38,819,971 38,819,971
493,324,516493,324,516
420,062,335420,062,335
442,861,803442,861,803
369,850,574369,850,574

12
13
14
15
16

12 14,200,000 14,200,000
14,200,000 14,200,000
14,200,000 14,200,000
14,200,000 14,200,000
13335,185,153335,185,153
335,185,153
335,185,153
14
31,999,860
31,999,860
31,999,860 31,999,860
15 30,560,086 30,560,086
31,214,827 31,214,827
30,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000
16 12,217,250 12,217,250
14,722,477 14,722,477
15,499,550 15,499,550
15,499,550 15,499,550
93,655,488
93,655,488
93,655,488
93,655,488
17 44,546,209 44,546,209
51,558,957 51,558,957
40,305,759 40,305,759
46,482,778 46,482,778
22.128,267,035 28,267,035
22,088,152
22,088,152
18 38,904,026 38,904,026
46,462,106 46,462,106
30,318,901 30,318,901
34,215,152 34,215,152
28 835,305 835,3059,889,798 9,889,798
9,259,885
9,259,885
2,037,581 2,037,5812,471,484 2,471,4841,535,078 1,535,0781,828,706 1,828,706
506,752,645506,752,645
264,175,137264,175,137
521,132,453521,132,453
277,141,419277,141,419
1,000,077,161
1,000,077,161
684,237,472684,237,472
963,994,256963,994,256
646,991,993646,991,993

17
22.1
18
28

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

บริษทั บิซิเนสบริออนไลน์
ษทั บิซิเนส
จำกัออนไลน์
ด (มหำชน)
จำกัและบริ
ด (มหำชน)
ษทั ย่อและบริ
ย ษทั ย่อย
ณงบแสดงฐำนะกำรเงิ
วัันนที่่(ต่� 31
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
อ) ธัันนวาคม
(ต่ อ) 2563
ณ วันที่ 31 ธัณ
นวำคม
วันที่ 2563
31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงิ
จการ
นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ หมายเหตุ
2563
2563 2562
2562 2563
2563 2562
2562
หนีส้ ินและส่ วหนี
นของผู
ส้ ินและส่
้ ถือหุว้ นนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวีหนี
ยนส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั
เงิน้ นกูจากสถาบั
ย้ มื ระยะสัน้ นการเงิ
จากสถาบั
น นการเงิน
เจ้าหนี้การค้าเจ้และเจ้
าหนี้กาหนี
ารค้้ อาื่นและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สส่ินวนของหนี
ตามสัญญาเช่
าที่ถึงญ
กาหนดช
ญาเช่าทีาระ
่ถึงกาหนดชาระ
้ สินตามสั
ภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ ภาษี
งจ่ายเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้ สินระยะสั้น ้ สินระยะสั้น
ค่าสิ ทธิประโยชน์
ค่าสิ ทคธิา้ ปงจ่ระโยชน์
าย คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวีหนี
ยนอื
้ สิน่นหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุ
รวมหนี
นเวียนส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุหนี
นเวีส้ ยินนไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัหนี
ญญาเช่
า - สุทญธิญาเช่
จากส่าว-นที
สุท่ถธิึงจกากส่
าหนดช
วนทีาระ
่ถึงกาหนดชาระ
้ สินตามสั
ภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์
สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
ระยะยาวของพนั
กงาน
กงาน
สารองต้นทุนสในการรื
ารองต้น้ อทุถอน
นในการรื้ อถอน
หนี้สินภาษีเงิหนี
นได้้ สริ นอตั
ภาษี
ดบัเงิญนชีได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่รวมหนี
หมุนเวีส้ ยินนไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน รวมหนีส้ ิน

19
20

1917,000,000 17,000,000
17,000,000
17,000,000
20161,579,523 161,579,523
143,627,602 143,627,602
147,336,635 147,336,635
127,800,744 127,800,744

22.2

22.2 2,849,991 2,849,991
2,191,326
2,191,326
9,571,114 9,571,114 329,828 329,828
9,571,114 9,571,114
21
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
16,991,176 16,991,176
16,717,585 16,717,585
16,991,176 16,991,176
16,717,585 16,717,585
4,723,425 4,723,425
3,284,745 3,284,745
4,678,829 4,678,829
2,808,009 2,808,009
212,715,229 212,715,229
165,159,760 165,159,760
197,769,080 197,769,080
148,526,338 148,526,338

21

22.2
23
24
28

ส่ วนของผู้ถือส่หุว้ นนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียทุนนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 820,505,500
หุน้ สามัญ 820,505,500
หุน้ มูลค่าหุน้ หุละน้ มู0.10
ลค่าบาท
หุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนออกจาหน่ทุานยและช
ออกจาหน่
าระเต็ายและช
มมูลค่าาระเต็
แล้ว มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 820,505,500
หุน้ มูลค่าหุน้ หุละน้ มู0.10
หุน้ สามัญ 820,505,500
ลค่าบาท
หุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่ส่าวหุนเกิ
น้ สามั
นมูญลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว -จัสดารองตามกฎหมาย
สรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื
องค์
่นของส่
ประกอบอื
วนของผู
่นของส่
ถ้ ือหุวน้ นของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู
รวมส่
้ถือหุว้ นนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่
รวมหนี
วนของผู
ส้ ินและส่
้ ถือหุว้ นนของผู้ถือหุ้น

22.221,989,660 21,989,660
16,906,482
16,906,482
2320,220,616 20,220,616
18,136,292 18,136,292
19,788,989 19,788,989
17,786,728 17,786,728
24 3,262,707 3,262,707
2,480,771
2,480,771
2831,389,190 31,389,190
31,389,190
31,389,190
76,862,173 76,862,173
18,136,292 18,136,292
70,565,432 70,565,432
17,786,728 17,786,728
289,577,402 289,577,402
183,296,052 183,296,052
268,334,512 268,334,512
166,313,066 166,313,066

82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
82,050,550 82,050,550
139,271,186 139,271,186
139,271,186 139,271,186
139,271,186 139,271,186
139,271,186 139,271,186
25

25 8,260,000 8,260,000
8,260,000 8,260,000
8,260,000 8,260,000
8,260,000 8,260,000
310,891,249 310,891,249
271,880,036 271,880,036
295,613,705 295,613,705
251,097,191 251,097,191
170,026,774 170,026,774(520,352) (520,352)
170,464,303 170,464,303
710,499,759 710,499,759
500,941,420 500,941,420
695,659,744 695,659,744
480,678,927 480,678,927
1,000,077,1611,000,077,161
684,237,472 684,237,472
963,994,256 963,994,256
646,991,993 646,991,993

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึน่ งเป็ของงบการเงิ
นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
นนี้

กรรมการ กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

ษทั ทั บิบิบซซิเปีี
ินส
เนส
(มหำชน)
และบริษษทั ทั 2563
ย่ย่ออยย
สำำบริบริ�ษหรัั
สิ้้ออนไลน์
�นออนไลน์
สุุดวััจนจำกัำกัที่่ดด� (มหำชน)
31
ธัันและบริ
วาคม
งบก
งบกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจ

สสำหรั
ำหรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวำคม
วำคม2563
2563

กกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนน::
รำยได้
รำยได้
รายได้
รายได้จจากการให้
ากการให้บบริริกการาร
รายได้
รายได้เงิเงินนปัปันนผล
ผล
รายได้
รายได้ออื่นื่น
รวมรำยได้
รวมรำยได้
ค่ค่ำำใช้ใช้จจ่ ำ่ ำยย
ต้ต้นนทุทุนนการให้
การให้บบริริกการาร
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายในการบริ
ยในการบริหหาราร
รวมค่
รวมค่ำำใช้ใช้จจ่ำ่ำยย
กกำไรจำกกำรด
ำไรจำกกำรดำเนิ
ำเนินนงำน
งำน
ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งงกกาไรจากเงิ
าไรจากเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งงขาดทุ
ขาดทุนนจากเงิ
จากเงินนลงทุ
ลงทุนนในการร่
ในการร่ววมค้
มค้าา
รายได้
รายได้ททางการเงิ
างการเงินน
ต้ต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
กกำไรก่
ำไรก่ออนค่
นค่ำำใช้ใช้จจ่ ำ่ ำยภำษี
ยภำษีเงิเงินนได้
ได้
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายภาษี
ยภาษีเงิเงินนได้
ได้
กกำไรส
ำไรสำหรั
ำหรับบปีปี

หมายเหตุ
หมายเหตุ

2626

1515
1616

2828

รายการที
รายการที่จ่จะไม่
ะไม่ถถกู กู บับันนทึทึกกในส่
ในส่ววนของก
นของกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
กกาไรจากการเปลี
าไรจากการเปลี่ย่ยนแปลงมู
นแปลงมูลลค่ค่าาของเงิ
ของเงินนลงทุ
ลงทุนนใน
ใน
ตราสารทุ
ตราสารทุนนทีที่ก่กาหนดให้
าหนดให้ววดั ดั มูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมู
ยมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรม
ผ่ผ่าานก
นกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น--สุสุททธิธิจจากภาษี
ากภาษีเงิเงินนได้
ได้
1313
รายการที
รายการที่จ่จะไม่
ะไม่ถถูกูกบับันนทึทึกกในส่
ในส่ววนของก
นของกาไร
าไร
หรื
หรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง--สุสุททธิธิจจากภาษี
ากภาษีเงิเงินนได้
ได้
กกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่นสสำหรั
ำหรับบปีปี
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2563
2563
2562
2562

595,579,255
595,579,255
26,337,500
26,337,500
2,756,172
2,756,172
624,672,927
624,672,927

507,984,999
507,984,999
23,275,000
23,275,000
4,004,170
4,004,170
535,264,169
535,264,169

535,214,624
535,214,624
27,337,500
27,337,500
2,625,706
2,625,706
565,177,830
565,177,830

439,374,717
439,374,717
24,275,000
24,275,000
4,001,673
4,001,673
467,651,390
467,651,390

253,314,008
253,314,008
164,127,607
164,127,607
417,441,615
417,441,615
207,231,312
207,231,312
345,260
345,260
(2,588,050)
(2,588,050)
1,532,022
1,532,022
(1,922,329)
(1,922,329)
204,598,215
204,598,215
(26,101,275)
(26,101,275)
178,496,940
178,496,940

212,944,280
212,944,280
173,431,365
173,431,365
386,375,645
386,375,645
148,888,524
148,888,524
371,518
371,518
(256,721)
(256,721)
2,856,197
2,856,197
-151,859,518
151,859,518
(7,947,887)
(7,947,887)
143,911,631
143,911,631

212,291,748
212,291,748
142,933,476
142,933,476
355,225,224
355,225,224
209,952,606
209,952,606
--1,503,950
1,503,950
(1,496,301)
(1,496,301)
209,960,255
209,960,255
(25,958,014)
(25,958,014)
184,002,241
184,002,241

177,339,378
177,339,378
145,503,262
145,503,262
322,842,640
322,842,640
144,808,750
144,808,750
--2,808,312
2,808,312
-147,617,062
147,617,062
(6,983,578)
(6,983,578)
140,633,484
140,633,484

82,823
82,823

(520,352)
(520,352)

--

--

82,823
82,823

(520,352)
(520,352)

--

--

8,995,592
8,995,592

--

8,995,592
8,995,592

--

8,995,592
8,995,592
9,078,415
9,078,415

-(520,352)
(520,352)

8,995,592
8,995,592
8,995,592
8,995,592

---

187,575,355
187,575,355

143,391,279
143,391,279

192,997,833
192,997,833

140,633,484
140,633,484

2727

กกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น::
รายการที
รายการที่จ่จะถู
ะถูกกบับันนทึทึกกในส่
ในส่ววนของก
นของกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งงกกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่นของการร่
ของการร่ววมค้
มค้าา-ผลต่
ผลต่าางของอั
งของอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนจากการแปลงค่
นจากการแปลงค่าางบการเงิ
งบการเงินน
ทีที่เป็่เป็นนเงิเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ
งประเทศ
1616
รายการที
รายการที่จ่จะถู
ะถูกกบับันนทึทึกกในส่
ในส่ววนของก
นของกาไร
าไร
หรื
หรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง

กกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจรวมส
รวมสำหรั
ำหรับบปีปี

(หน่
(หน่ววย:ย:บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2563
2563
2562
2562

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

บริษทั บริ
บิซษิเทั นสบิซออนไลน์
ิเนส ออนไลน์
จำกัด จ(มหำชน)
ำกัด (มหำชน)
และบริและบริ
ษทั ย่อษย ทั ย่อย

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบกำไรขำดทุ
งบกำไรขำดทุ
นเบ็ดเสร็
นเบ็จด(ต่เสร็อ)จ (ต่ อ)

สำหรับสปีำหรั
สิ้นบสุปีดสิวั้นสุทีด่ 31วันธัทีน่ 31
วำคม
ธันวำคม
2563 2563

กำไรต่กอำไรต่
หุ้นพือน้ หุฐำน
้นพืน้ (บำท)
ฐำน (บำท)
กาไรส่กวาไรส่
นที่เป็วนนที
ของผู
่เป็ นถ้ ของผู
ือหุน้ ถ้ ของบริ
ือหุน้ ของบริ
ษทั ฯ ษทั ฯ

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
หมายเหตุ
หมายเหตุ 2563 2563
2562 2562
29 29
0.22 0.22
0.18 0.18

จานวนหุ
จานวนหุ
น้ สามัญ
น้ สามั
ถัวเฉลี
ญถั่ยวถ่เฉลี
วงน่ย้ าถ่หนั
วงนก้ า(หุ
หนัน้ ก) (หุน้ )

(หน่วย:(หน่
บาท)
วย: บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
2563 2563
2562 2562
0.22 0.22

0.17 0.17

820,505,500
820,505,500 820,505,500
820,505,500 820,505,500
820,505,500 820,505,500
820,505,500

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่นวเป็นหนึ
นส่ว่ งนหนึ
ของงบการเงิ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

33
33 33

4
4 4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่
นเป็วนส่
นหนึวนหนึ
่ งของงบการเงิ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ อวันณทีวั่ 1นมกรำคม
ที่ 1 มกรำคม
25632563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผลสะสมจากการเปลี
ผลสะสมจากการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชี ญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ อวันณทีวั่ 1นมกรำคม
ที่ 1 มกรำคม
25632563
- หลังกำรปรับปรุง
หลังกำรปรั
หลังกำรปรั
บปรุงบปรุง
กาไรสาหรับปี
กาไรส
กาไรส
าหรับาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็ดจเสร็
อื่นสจอืาหรั
่นสบาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็ดจเสร็
รวมส
จรวมส
าหรับาหรั
ปี บปี
เงินปั นผลจ่าย
เงินปัเงินนผลจ่
ปั นาผลจ่
ย าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ อวันณทีวั่ 31
นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
25632563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ อวันณทีวั่ 1นมกรำคม
ที่ 1 มกรำคม
25622562
กาไรสาหรับปี
กาไรส
กาไรส
าหรับาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็ดจเสร็
อื่นสจอืาหรั
่นสบาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็ดจเสร็
รวมส
จรวมส
าหรับาหรั
ปี บปี
เงินปั นผลจ่าย
เงินปัเงินนผลจ่
ปั นาผลจ่
ย าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ อวันณทีวั่ 31
นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
25622562

8,260,000
8,260,000
8,260,000
- - - - 8,260,000
8,260,000
8,260,000

82,050,550
139,271,186
82,050,550
82,050,550 139,271,186
139,271,186
- - - - - - - - 82,050,550
139,271,186
82,050,550
82,050,550 139,271,186
139,271,186

271,880,036
271,880,036
271,880,036
178,496,940
178,496,940
178,496,940
- 178,496,940
178,496,940
178,496,940
(139,485,727)
(139,485,727)
(139,485,727)
310,891,249
310,891,249
310,891,249

8,260,000
271,880,036
8,260,000
8,260,000 271,880,036
271,880,036
- - -

82,050,550
139,271,186
82,050,550
82,050,550 139,271,186
139,271,186
- - -

(520,352)
(520,352)
(520,352)
- 82,823
82,823
82,823
82,823
82,823
82,823
- (437,529)
(437,529)
(437,529)

(520,352)
(520,352)
(520,352)
- -

161,468,711
161,468,711
161,468,711
- 8,995,592
8,995,592
8,995,592
8,995,592
8,995,592
8,995,592
- 170,464,303
170,464,303
170,464,303

- 161,468,711
161,468,711
161,468,711

160,948,359
160,948,359
160,948,359
- 9,078,415
9,078,415
9,078,415
9,078,415
9,078,415
9,078,415
- 170,026,774
170,026,774
170,026,774

(520,352)
(520,352)
(520,352)
161,468,711
161,468,711
161,468,711

662,410,131
662,410,131
662,410,131
178,496,940
178,496,940
178,496,940
9,078,415
9,078,415
9,078,415
187,575,355
187,575,355
187,575,355
(139,485,727)
(139,485,727)
(139,485,727)
710,499,759
710,499,759
710,499,759

500,941,420
500,941,420
500,941,420
161,468,711
161,468,711
161,468,711

(หน่ วย: บาท)
(หน่ ว(หน่
ย: บาท)
วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผู
ส่ วนของผู
ถ้ ือหุถน้ ือของบริ
หุน้ ของบริ
ษทั ฯษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
องค์ปองค์
ระกอบอื
ประกอบอื
่นของส่
่นของส่
วนของผู
วนของผู
ถ้ ือหุถน้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็ดจเสร็
อื่นจอื่น
สารองการเปลี่ยนแปลง
สารองการเปลี
สารองการเปลี
่ยนแปลง
่ยนแปลง
ผลต่าง
ของเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลต่าผลต่
ง าง
ของเงิของเงิ
นลงทุนนลงทุ
ในตราสารทุ
นในตราสารทุ
น น
ทุนเรื อนหุน้
กาไรสะสม
จากการแปลงค่า
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
รวม
ทุนเรืทุอนนหุ
เรื อน้ นหุน้
กาไรสะสม
กาไรสะสม
จากการแปลงค่
จากการแปลงค่
า า ที่กาหนดให้
ที่กาหนดให้
วดั มูลวค่ดั ามูด้ลวค่ยาด้วย
รวม รวม
ที่ออกและ
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว งบการเงินที่เป็ น
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
องค์ประกอบอื่น
รวมส่ วน
ที่ออกและ
ที่ออกและ
ส่ วนเกิ
ส่ วนนเกิน จัดสรรแล้
จัดสรรแล้
ว- วงบการเงิ
งบการเงิ
นที่เป็นนที่เป็ น
มูลค่ามูยุลตค่ิธารรมผ่
ยุติธรรมผ่
าน าน
องค์ปองค์
ระกอบอื
ประกอบอื
่น ่น
รวมส่รวมส่
วน วน
ชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
เงินตราต่างประเทศ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หมายเหตุ
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้
ชาระแล้
ว ว มูลค่ามูหุลน้ ค่สามั
าหุน้ ญสามัญสารองตามกฎหมาย
ด้จดั สรร เงินตราต่
เงินตราต่
างประเทศ
างประเทศ กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็ดจเสร็
อื่นจอื่น ของส่ของส่
หมายเหตุ
หมายเหตุ ชาระแล้
สารองตามกฎหมายยังไม่ยัไงด้ไม่จดั ไสรร
วนของผู
วนของผู
ถ้ ือหุถน้ ือหุน้ ของผูของผู
ถ้ ือหุถน้ ือหุน้
82,050,550
139,271,186
8,260,000
275,659,269
505,241,005
82,050,550
82,050,550 139,271,186
139,271,186
8,260,000
8,260,000 275,659,269
275,659,269
- - - - 505,241,005
505,241,005
143,911,631
143,911,631
- - 143,911,631
143,911,631
- - - - - - 143,911,631
143,911,631
(520,352)
(520,352)
(520,352)
- - - - (520,352)
(520,352)
- (520,352)
(520,352)
(520,352)
(520,352)
143,911,631
(520,352)
(520,352)
143,391,279
- - - - 143,911,631
143,911,631
(520,352)
(520,352)
- (520,352)
(520,352) 143,391,279
143,391,279
33
(147,690,864)
(147,690,864)
33 33
- - (147,690,864)
(147,690,864)
- - - - - - (147,690,864)
(147,690,864)
82,050,550
139,271,186
8,260,000
271,880,036
(520,352)
(520,352)
500,941,420
82,050,550
82,050,550 139,271,186
139,271,186
8,260,000
8,260,000 271,880,036
271,880,036
(520,352)
(520,352)
- (520,352)
(520,352) 500,941,420
500,941,420

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุุ้�น

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริษบริ
ัท บิษซัทิเนส
บิซิออนไลน์
เนส ออนไลน์
จำกัดจ(มหำชน)
ำกัด (มหำชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอยัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงกำรเปลี
งบแสดงกำรเปลี
่ยนแปลงส่
่ยนแปลงส่
วนของผู
วนของผู
้ ถือหุ้ ถนือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สำหรัสบำหรั
ปี สิบ้นปีสุสิด้นวันสุ ทีดวั่ 31
นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
25632563

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

115

และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่
นเป็วนหนึ
นส่ ว่ นหนึ
งของงบการเงิ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนณที่ วั1นมกรำคม
ที่ 1 มกรำคม
2563 2563
ผลสะสมจากการเปลี
ผลสะสมจากการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชี ญชี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนณที่ วั1นมกรำคม
ที่ 1 มกรำคม
2563 2563
- หลัง-กำรปรั
หลังกำรปรั
บปรุงบปรุ ง
กาไรสกาไรส
าหรับาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็จดอืเสร็
่นสจาหรั
อื่นสบาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็จดรวมส
เสร็ จรวมส
าหรับาหรั
ปี บปี
เงินปัเงินผลจ่
นปั นาผลจ่
ย าย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนณที่ วั31นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
2563 2563

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนณที่ วั1นมกรำคม
ที่ 1 มกรำคม
2562 2562
กาไรสกาไรส
าหรับาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็จดอืเสร็
่นสจาหรั
อื่นสบาหรั
ปี บปี
กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็จดรวมส
เสร็ จรวมส
าหรับาหรั
ปี บปี
เงินปัเงินผลจ่
นปั นาผลจ่
ย าย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วัอนณที่ วั31นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
2562 2562

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

4

33 33

4

33 33

หมายเหตุ
หมายเหตุ

82,050,550
82,050,550
- 82,050,550
82,050,550
- - - - 82,050,550
82,050,550

ทุนเรืทุอนหุ
นเรืน้ อนหุน้
ที่ออกและ
ที่ออกและ
ชาระแล้
ชาระแล้
ว ว
82,050,550
82,050,550
- - - - 82,050,550
82,050,550

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุุ้�น (ต่่อ)

บริษบริิ
ทั บริบิษั
ษซทั ิเัท
นส
บิซบิิออนไลน์
ิเนส
ดจ(มหำชน)
ำกัด (มหำชน)
และบริ
อษยทั ย่ อย
ซิิเออนไลน์
นสจำกัออนไลน์์
จำำ�กััและบริ
ดษทั ย่(มหาชน)
งบแสดงกำรเปลี
งบแสดงกำรเปลี
ย่ นแปลงส่
ย่ นแปลงส่
วนของผู
วนของผู
้ ถือหุ้น้ ถือ(ต่หุ้อน) (ต่ อ)
สำหรัสบำหรั
ปี สิ้นบสุปี ดสิวั้นนสุทีด่ วั31นทีธั่ น31วำคม
ธันวำคม
2563 2563

139,271,186
139,271,186
- 139,271,186
139,271,186
- - - - 139,271,186
139,271,186

8,260,000
8,260,000
- 8,260,000
8,260,000
- - - - 8,260,000
8,260,000

251,097,191
251,097,191
- 251,097,191
251,097,191
184,002,241
184,002,241
- 184,002,241
184,002,241
(139,485,727)
(139,485,727)
295,613,705
295,613,705
- -

- 161,468,711
161,468,711
161,468,711
161,468,711
- 8,995,592
8,995,592
8,995,592
8,995,592
- 170,464,303
170,464,303
- -

480,678,927
480,678,927
161,468,711
161,468,711
642,147,638
642,147,638
184,002,241
184,002,241
8,995,592
8,995,592
192,997,833
192,997,833
(139,485,727)
(139,485,727)
695,659,744
695,659,744
- -

องค์ปองค์
ระกอบอื
ประกอบอื
่น ่น
ของส่ของส่
วนของผู
วนของผู
ถ้ ือหุน้ ถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุ
เบ็จดอืเสร็
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
่น จ- อื่น สารองการเปลี
่ยนแปลง
สารองการเปลี
่ยนแปลง
นในตราสารทุ
ของเงิของเงิ
นลงทุนนลงทุ
ในตราสารทุ
น น
กาไรสะสม
กาไรสะสม
ที่กาหนดให้
ที่กาหนดให้
วดั มูลวค่ดั ามูด้ลวค่ยาด้วย
ส่วนเกิส่นวนเกิน
จัดสรรแล้
จัดสรรแล้
ว- วมูลค่ามูยุลตค่ิธารรมผ่
ยุติธรรมผ่
าน าน
รวมส่รวมส่
วน วน
มูลค่ามูหุลน้ ค่สามั
าหุน้ ญสามัญ สารองตามกฎหมาย
จดั ไสรร
ด้จดั สรร กาไรขาดทุ
กาไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
เบ็จดอืเสร็
่น จอื่น ของผูของผู
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ยัไงด้ไม่
ถ้ ือหุน้ ถ้ ือหุน้
139,271,186
139,271,186
8,260,000
8,260,000
258,154,571
258,154,571
- - 487,736,307
487,736,307
- - 140,633,484
140,633,484
140,633,484
- - 140,633,484
- - - - - - - 140,633,484
140,633,484
- - 140,633,484
140,633,484
- - (147,690,864)
(147,690,864)
(147,690,864)
- - (147,690,864)
139,271,186
139,271,186
8,260,000
8,260,000
251,097,191
251,097,191
- - 480,678,927
480,678,927

งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ

(หน่ว(หน่
ย: บาท)
วย: บาท)

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด

บริษทั สำำบิบริ
ษิเนส
ทั บ
บิออนไลน์
ซปีีิเนส
จำกัด น
(มหำชน)
จำกั
(มหำชน)
และบริ
และบริ
ษทั ย่อยษทั 2563
ย่อย
�ซหรัั
สิ้้�นออนไลน์
สุุดวัั
ที่่ด� 31
ธัันวาคม
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด นสด

สำหรับสปีำหรั
สิ้นสุบดปีวัสิน้นทีสุ่ 31
ดวันธันทีวำคม
่ 31 ธัน2563
วำคม 2563

กระแสเงิกระแสเงิ
นสดจำกกิ
นสดจำกกิ
จกรรมดจกรรมด
ำเนินงำน
ำเนินงำน
กาไรก่อกนภาษี
าไรก่อนภาษี
รายการปรั
รายการปรั
บกระทบยอดก
บกระทบยอดก
าไรก่อนภาษี
าไรก่อเป็นภาษี
นเงินเสดรั
ป็ นเงิบน(จ่สดรั
าย)บ (จ่าย)
จากกิจกรรมด
จากกิจกรรมด
าเนินงาน:
าเนินงาน:
โอนกลัโอนกลั
บค่าเผือ่ บหนี
ค่า้ สเผืงสั
อ่ หนี
ยจะสู
้ สงสัญยจะสูญ
ขาดทุนขาดทุ
จากการด้
นจากการด้
อยค่าของสิ
อยค่นาของสิ
ทรัพย์นททรั
างการเงิ
พย์ทางการเงิ
น น
ค่าเสื่ อมราคาและค่
ค่าเสื่ อมราคาและค่
าตัดจาหน่
าตัดายจาหน่าย
ค่าเผือ่ การด้
ค่าเผือ่ ยค่
การด้
าของสิ
อยค่นาของสิ
ทรัพย์น(โอนกลั
ทรัพย์ (โอนกลั
บ) บ)
ส่วนแบ่ส่งวกนแบ่
าไรจากเงิ
งกาไรจากเงิ
นลงทุนนในบริ
ลงทุนษในบริ
ทั ร่ วมษทั ร่ วม
ส่วนแบ่ส่งวขาดทุ
นแบ่นงขาดทุ
จากเงินนจากเงิ
ลงทุนนในการร่
ลงทุนในการร่
วมค้า วมค้า
สารองโครงการผลประโยชน์
สารองโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
พนักงาน
ขาดทุนขาดทุ
(กาไร)จากอั
น(กาไร)จากอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนที่ยงั ่ยไม่นทีเกิ่ยดงั ขึไม่
เกิดงขึ้นจริ ง
้ นจริ
โอนกลัโอนกลั
บสารองจากการประมาณการหนี
บสารองจากการประมาณการหนี
้ สิน ้ สิน
ขาดทุนขาดทุ
จากการลดมู
นจากการลดมู
ลค่าของภาษี
ลค่าของภาษี
เงินได้ถเงิูกนหัได้
ก ณถูกทีหั่จก่ายณ ที่จ่าย
ขาดทุนขาดทุ
(กาไร)จากการจ
น(กาไร)จากการจ
าหน่ายอุาหน่
ปกรณ์
ายอุปกรณ์
รายได้เรายได้
งินปันผล
เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิ
ต้นทุนทางการเงิ
น น
รายได้ทรายได้
างการเงิ
ทางการเงิ
น น
กาไรจากกิ
กาไรจากกิ
จกรรมดจกรรมด
าเนินงานก่
าเนินอนการเปลี
งานก่อนการเปลี
่ยนแปลงใน
่ยนแปลงใน
สินทรัพสิย์นแทรั
ละหนี
พย์แ้ สละหนี
ินดาเนิ้ สนินงาน
ดาเนินงาน
สิ นทรัพสิย์นดทรั
าเนิพนย์งานลดลง(เพิ
ดาเนินงานลดลง(เพิ
ม่ ขึ้น): ม่ ขึ้น):
ลูกหนี้กลูารค้
กหนีาและลู
หนี้อื่นกหนี้อื่น
้ การค้กาและลู
สินทรัพสิย์นหทรั
มุนพเวีย์ยหนอื
มุน่นเวียนอื่น
สินทรัพสิย์นไทรั
ม่หพมุย์นไเวีม่ยหนอื
มุน่นเวียนอื่น
หนี้สินดหนี
าเนิ้ สนิ นงานเพิ
ดาเนินม่ งานเพิ
ขึ้น (ลดลง):
ม่ ขึ้น (ลดลง):
เจ้าหนี้กเจ้ารค้
าหนีาและเจ้
หนี้อื่นาหนี้อื่น
้ การค้าและเจ้
ค่าสิ ทธิค่ปาระโยชน์
สิ ทธิประโยชน์
คา้ งจ่ายคา้ งจ่าย
หนี้สินหมุ
หนีน้ สเวีิ นยหมุ
นอืน่นเวียนอื่น
เงินสดจากกิ
เงินสดจากกิ
จกรรมดจกรรมด
าเนินงาน
าเนินงาน
จ่ายภาษีจ่เางิยภาษี
นได้ เงินได้
เงินสดสุเงิทนธิสดสุ
จำกกิทจธิกรรมด
จำกกิจกรรมด
ำเนินงำน
ำเนินงำน
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่นวนหนึ
เป็ นส่่ งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
2563 2563
2562 2562

(หน่วย:(หน่
บาท)
วย: บาท)
งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
2563 2563
2562 2562

204,598,215
204,598,215 151,859,518
151,859,518 209,960,255
209,960,255 147,617,062
147,617,062

- (7,257,321)
(7,257,321)
- (10,154,517)
(10,154,517)
6,707,473
6,707,473
- 6,707,473
6,707,473
33,316,135
33,316,135 27,054,458
27,054,458 25,882,604
25,882,604 21,792,364
21,792,364
- (1,861,493)
(1,861,493)
- (1,849,601)
(1,849,601)
(345,260)
(345,260) (371,518)
(371,518)
2,588,050
2,588,050
256,721256,721
2,084,324
2,084,324 5,331,507
5,331,507 2,002,261
2,002,261 5,199,136
5,199,136
(1,698)(1,698) 142,687142,687
(1,921)(1,921) 111,216111,216
(1,200,000)
(1,200,000) (25,000,000)
(25,000,000) (1,200,000)
(1,200,000) (25,000,000)
(25,000,000)
- (5,409,123)
(5,409,123)
- (5,409,123)
(5,409,123)
(12,733)(12,733) 1,948,850
1,948,850
(12,733)(12,733) 1,938,225
1,938,225
(26,337,500)
(26,337,500) (23,275,000)
(23,275,000) (27,337,500)
(27,337,500) (24,275,000)
(24,275,000)
1,922,329
1,922,329
- 1,496,301
1,496,301
(1,532,022)
(1,532,022) (2,856,197)
(2,856,197) (1,503,950)
(1,503,950) (2,808,312)
(2,808,312)
221,787,313
221,787,313 120,563,089
120,563,089 215,992,790
215,992,790 107,161,450
107,161,450
(21,190,856)
(21,190,856) 115,296,530
115,296,530 (27,959,640)
(27,959,640) 115,255,432
115,255,432
2,363,706
2,363,706 (14,866,852)
(14,866,852) 4,954,641
4,954,641 (13,252,794)
(13,252,794)
(1,200,947)
(1,200,947) (791,721)
(791,721) (1,341,222)
(1,341,222) (294,515)
(294,515)
15,902,995
15,902,995 20,657,233
20,657,233 17,471,916
17,471,916 19,311,084
19,311,084
273,591273,591
809,626809,626
273,591273,591 809,626809,626
1,368,659
1,368,659 (2,121,757)
(2,121,757) 1,800,799
1,800,799 (2,271,944)
(2,271,944)
219,304,461
219,304,461 239,546,148
239,546,148 211,192,875
211,192,875 226,718,339
226,718,339
(19,032,383)
(19,032,383) (13,797,834)
(13,797,834) (18,353,902)
(18,353,902) (11,160,056)
(11,160,056)
200,272,078
200,272,078 225,748,314
225,748,314 192,838,973
192,838,973 215,558,283
215,558,283

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

บซปีีิเนสสิ้้�นออนไลน์
นจำกัที่่ด� 31
ธัันษวาคม
บริษทั สำำบิบริ
ซ�ิเหรัั
ษนส
ทั บิออนไลน์
จสุุดวัั
ำกัด (มหำชน)
(มหำชน)
และบริ
และบริ
ทั ย่อย ษทั 2563
ย่อย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด (ต่นอ)สด (ต่ อ)
สำหรับปีสสิำหรั
้นสุบดปีวันสิ้นทีสุ่ 31ดวัธันนทีวำคม
่ 31 ธัน2563
วำคม 2563

กระแสเงิกระแสเงิ
นสดจำกกิ
นสดจำกกิ
จกรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
น
น
เงินฝากธนาคารที
เงินฝากธนาคารที
่มีภาระค่ม้าีภประกั
าระคน้าลดลง
ประกันลดลง
เงินลงทุเงินนชัวลงทุ
นชัว่ ม่คราวเพิ
ขึ้น ม่ ขึ้น
่ คราวเพิ
สิ นทรัพสิย์นทางการเงิ
ทรัพย์ทางการเงิ
นหมุนเวีนยหมุ
นอืน่นเวีเพิยม่ นอื
ขึ้น่นเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่เงิายส
นสดจ่
าหรัาบยสเงินาหรั
ลงทุ
บเงินนในบริ
ลงทุษนทัในบริ
ย่อย ษทั ย่อย
เงินสดจ่เงิายส
นสดจ่
าหรัาบยสเงินาหรั
ลงทุ
บเงินนในบริ
ลงทุษนทัในบริ
ร่ วมค้ษาทั ร่ วมค้า
เงินสดจ่เงิายส
นสดจ่
าหรัาบยสเงินาหรั
ลงทุ
บเงินนระยะยาวอื
ลงทุนระยะยาวอื
่น
่น
เงินสดจ่เงิายส
นสดจ่
าหรัาบยสสิ นาหรั
ทรับพสิย์นทางการเงิ
ทรัพย์ทางการเงิ
นไม่หมุนไม่
เวียหนอื
มุน่นเวียนอื่น
เงินสดจ่เงิายในการซื
นสดจ่ายในการซื
งอาคารและอุ
บปรุ งอาคารและอุ
ปกรณ์ ปกรณ์
้ อส่วนปรั้ อบส่วปรุนปรั
เงินสดรัเงิบนจากการจ
สดรับจากการจ
าหน่ายอุาหน่
ปกรณ์
ายอุปกรณ์
เงินสดจ่เงิายในการซื
นสดจ่ายในการซื
วเตอร์ วเตอร์
้ อโปรแกรมคอมพิ
้ อโปรแกรมคอมพิ
เงินสดรัเงิบนจากเงิ
สดรันบปัจากเงิ
นผลนปันผล
จ่ายดอกเบี
จ่ายดอกเบี
้ย
้ย
เงินสดรัเงิบนจากดอกเบี
สดรับจากดอกเบี
้ย
้ย
เงินสดสุเงิทนธิสดสุ
ใช้ ไปในกิ
ทธิใช้จไกรรมลงทุ
ปในกิจกรรมลงทุ
น
น
กระแสเงิกระแสเงิ
นสดจำกกิ
นสดจำกกิ
จกรรมจัจดกรรมจั
หำเงินดหำเงิน
เงินกูย้ มื เงิระยะสั
นกูย้ มื ้ นระยะสั
จากสถาบั
นการเงินเพิ
การเงิ
ม่ ขึ้นนเพิม่ ขึ้น
้ นจากสถาบั
ชารื นเงินชต้ารืนนของหนี
เงินต้น้ สของหนี
ิ นตามสั้ สญ
ิ นตามสั
ญาเช่าญญาเช่า
จ่ายเงินปัจ่นายเงิ
ผลนปันผล
เงินสดสุเงิทนธิสดสุ
ใช้ ไปในกิ
ทธิใช้จไกรรมจั
ปในกิจดกรรมจั
หำเงินดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเที
เงินสดและรำยกำรเที
ยบเท่ ำเงิยนบเท่
สดเพิ
ำเงิม่ นขึสดเพิ
น้ สุ ทม่ ธิขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงิยนบเท่
สดาณเงินวันสดต้นณปี วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเที
เงินสดและรำยกำรเที
ยบเท่ ำเงิยนบเท่
สดำณเงินวันสดสิ้นณปี วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงิ
ข้ อมูลกระแสเงิ
นสดเปิ ดเผยเพิ
นสดเปิ ม่ดเผยเพิ
เติม ม่ เติม
รายการทีรายการที
่ไม่เกี่ยวข้่ไม่อเงกั
กี่ยบวข้
เงินองกั
สดบเงินสด
เจ้าหนี้จเจ้
ากการซื
าหนี้จากการซื
้ อสิ นทรั้ อพสิย์นทรัพย์
เจ้าหนี้จเจ้
ากการซื
าหนี้จากการซื
วเตอร์ วเตอร์
้ อโปรแกรมคอมพิ
้ อโปรแกรมคอมพิ
เงินปันผลค้
เงินปัางจ่
นผลค้
ายเพิาม่ งจ่ขึ้านยเพิม่ ขึ้น

งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
2563 2563
2562 2562

(หน่วย:(หน่
บาท)วย: บาท)
งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะกินเฉพาะกิ
จการ จการ
2563 2563
2562 2562

100 100
100 100
- (5,107,233)
(5,107,233)
- (5,107,233)
(5,107,233)
(130,077,705)
(130,077,705)
-(130,077,705)
(130,077,705)
- (1,000,000)
(1,000,000)
- (15,499,550)
(15,499,550)
- (15,499,550)
(15,499,550)
- (1,100,000)
(1,100,000)
- (1,100,000)
(1,100,000)
(28,449,285)
(28,449,285)
- (28,449,285)
(28,449,285)
(7,177,243)
(7,177,243) (43,352,777)
(43,352,777) (6,782,142)
(6,782,142) (37,980,582)
(37,980,582)
14,019 14,019 388,935388,935
14,019 14,019 387,774387,774
(5,807,426)
(5,807,426) (26,690,721)
(26,690,721) (4,123,817)
(4,123,817) (22,044,753)
(22,044,753)
27,337,500
27,337,500 24,275,000
24,275,000 27,337,500
27,337,500 24,275,000
24,275,000
(37,750)(37,750)
- (37,750)(37,750)
1,418,030
1,418,030 2,863,321
2,863,321 1,389,958
1,389,958 2,815,436
2,815,436
(142,779,860)
(142,779,860) (64,222,925)
(64,222,925)(140,729,222)
(140,729,222) (55,253,808)
(55,253,808)
17,000,000
17,000,000
- 17,000,000
17,000,000
(4,125,484)
(4,125,484)
- (3,172,039)
(3,172,039)
(139,415,706)
(139,415,706)(147,646,632)
(147,646,632)(139,415,706)
(139,415,706)(147,646,632)
(147,646,632)
(126,541,190)
(126,541,190)(147,646,632)
(147,646,632)(125,587,745)
(125,587,745)(147,646,632)
(147,646,632)
(69,048,972)
(69,048,972) 13,878,757
13,878,757 (73,477,994)
(73,477,994) 12,657,843
12,657,843
238,018,691
238,018,691 224,139,934
224,139,934 203,487,086
203,487,086 190,829,243
190,829,243
168,969,719
168,969,719 238,018,691
238,018,691 130,009,092
130,009,092 203,487,086
203,487,086

1,927,080
1,927,080
966,620966,620
70,021 70,021

836,466836,466 1,927,080
1,927,080
55,148 55,148 966,620966,620
44,232 44,232
70,021 70,021

821,416821,416
55,148 55,148
44,232 44,232

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนนหนึ
เป็ นส่่ งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
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บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวม

สำำหมำยเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบกำรเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนรวม
วาคม 2563
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ัท บิ ซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนซึ่ งจัด ตั้งและมี ภู มิ ลำเนำใน
ประเทศไทย โดยมี ผูถ้ ื อหุ้ น ส่ ว นใหญ่ คือ บริ ษ ัท กลุ่มแอดวำนซ์ รี เสิ ร์ ช จ ำกัด ซึ่ งจดทะเบี ยนจัด ตั้งใน
ประเทศไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมำเลเซีย บริ ษทั ฯดำเนินธุรกิจ
หลักในกำรให้บริ กำรและพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และให้บริ กำร
ข้อมูลทำงธุรกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้คำปรึ กษำทำงธุรกิจรวมถึงกำร
บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูล โดยมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม
ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 บริ ษทั เคพเพล คอมมิวนิเคชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด (“Keppel”) ซึ่งเดิมเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรขำยหุ้นที่ถือทั้งสิ้ น 197,044,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 24.01 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษ ัทฯ ให้แก่ CTOS Holdings Sdn Bhd จ ำนวน 164,101,100 หุ้น คิด เป็ น
ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วและขำยให้กรรมกำรของบริ ษทั ฯจำนวน 32,942,900 หุ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 4.01 ของหุ้น ที่ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษ ัทฯ มูลค่ำตอบแทนจำกกำรขำยหุ้ น ทั้งหมดคิดเป็ น
มูลค่ำทั้งสิ้ นประมำณ 827.6 ล้ำนบำท
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจ จุบัน ยังมีผลกระทบต่ อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ม บริ ษ ัท ติ ด ตำมควำมคื บหน้ำของสถำนกำรณ์ ดังกล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้ สิน ที่อำจเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุ ลยพินิ จในประเด็น ต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำร
เปลี่ยนแปลง
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2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำ ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิน ฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิน ฉบับ ที่บริ ษ ัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท บิ ซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัทย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษ ัท ย่อย”) (รวมเรี ยกว่ำ
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ กำรข้อมูลธุรกิจ
ให้บริ กำรระบบโซเชียลบิซิเนส

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
99.99
99.99
99.99
99.99

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม
นี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุน และสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมตำมวิธี
รำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่ มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำร
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ อ งมื อทำงกำรเงิน ประกอบด้ว ยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกั น ควำมเสี่ ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ทธิ ใ นหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลัก ษณะของกระแสเงิน สดตำมสั ญ ญำและแผนธุ รกิ จ ของกิจ กำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน ด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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กำรนำมำตรฐำนกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั จำกรำยกำรดังต่อไปนี้
-

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำยุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ยุติ ธรรมผ่ำนก ำไรหรื อขำดทุน หรื อ สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที่ว ดั มู ลค่ำยุติ ธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น

-

กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ที่วดั มูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้ มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตเกิดขึ้น

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
โดยปรับปรุ งกับกำไรสะสมและ/หรื อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
โดยปรับปรุ งกับ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับ ย้อ นหลังงบกำรเงิน ปี ก่อนที่ แสดง
เปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน บำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัด เจนในวิธีปฏิบัติ ทำงบัญ ชีในช่ว งเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่ น อน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบัติ ท ำงกำรบัญ ชี ดังกล่ ำวได้ป ระกำศลงในรำชกิจ จำนุ เบกษำเมื่ อวัน ที่ 22 เมษำยน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ น สุ ด ภำยในช่ว งเวลำระหว่ำงวัน ที่
1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีในเรื่ องกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีกำรอย่ำงง่ำย
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษ ัทได้ประเมิน ผลกระทบทำงกำรเงิน เกี่ยวกับมูลค่ำของสิ น ทรัพ ย์
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 แล้ว ดังนั้น ในกำร
จัดทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษ ัทจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบตั ิต ำม
มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีสำหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิ
ในช่วงที่ผ่ำนมำ และได้บนั ทึกขำดทุนจำกผลกระทบดังกล่ำวเป็ นจำนวนรวม 61 ล้ำนบำท เป็ นขำดทุนจำก
กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมของเงิน ลงทุ น ในตรำสำรทุ น ที่ ก ำหนดให้ ว ัด มู ล ค่ ำยุ ติ ธรรม ผ่ำ น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งเกิดจำก
กำรลดลงของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดแห่งหนึ่ง
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำ
เท่ำเทียมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ ต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิในระหว่ำงปี ปั จจุบัน
โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เลื อ กปรั บ ผลสะสมจำกกำรเปลี่ ยนแปลงโดยปรั บ ปรุ งกับ ก ำไรสะสม และ/หรื อ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจำกกำรนำ
มำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

(หน่วย: พันบำท)

1 มกรำคม 2563

19,962
-

(19,962)
19,962

-

19,962

93,655
2,472

295,491
(93,655)
-

32,027
(1,635)

295,491
32,027
837

-

-

2,353

2,353

-

40,367

24,972
3,067
-

24,972
3,067
40,367

(521)

161,469

-

160,948
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16

(หน่วย: พันบำท)

1 มกรำคม 2563

19,962
-

(19,962)
19,962

-

19,962

93,655
1,829

295,491
(93,655)
-

24,976
(1,635)

295,491
24,976
194

-

-

1,811

1,811

-

40,367

19,199
2,331
-

19,199
2,331
40,367

-

161,469

-

161,469

4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน
รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
หัก: หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
201,836
(40,367)
161,469

7
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทรำยกำรและวัด มูลค่ำ และมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ตำมที่
กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมหลักกำร
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
บัญชีเดิม
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ผ่ำนกำไร
ผ่ำนกำไรหรื อ
ตัด
ขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น จำหน่ำย
รวม

238,019
115,874
19,962
14,200
93,655
481,710

-

295,491
295,491

238,019
115,874
19,962
14,200
388,055

238,019
115,874
19,962
14,200
295,491
683,546
(หน่วย: พันบำท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมหลักกำร
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
บัญชีเดิม
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ขำดทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ตัด
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น จำหน่ำย
รวม

203,487
107,581
19,962
14,200
93,655
438,885

-

295,491
295,491

203,487
107,581
19,962
14,200
345,230

203,487
107,581
19,962
14,200
295,491
640,721

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุน
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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4.2 สัญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้ว ยมูลค่ำปั จจุบันของเงิน จ่ำยชำระตำม
สัญญำเช่ำที่เหลืออยู่คิ ด ลดด้วยอัต รำดอกเบี้ ยเงิน กู้ยืมส่ ว นเพิ่ มของกลุ่มบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก

งบกำรเงินรวม

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

8,527
26,094
(7,296)

6,558
20,061
(5,609)

27,325
27,325
6.0

21,010
21,010
6.0

2,353
24,972
27,325

1,811
19,199
21,010

รำยกำรปรับปรุ งสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
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งบกำรเงินรวม
32,027
32,027

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
24,976
24,976

9

5.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

5.1 กำรรับรู้รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำย
รายได้ค่าบริ การ
รำยได้จำกกำรให้บริ ก ำรบำรุ งรักษำระบบและรำยได้จำกกำรให้สิทธิ ในกำรเข้ำถึงซอฟต์แวร์ และข้อมูล
ออนไลน์ของบริ ษทั ฯรับรู ้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ
รำยได้จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรตำมสั ญ ญำระยะยำว จะรั บ รู ้ ต ลอดช่ ว งเวลำที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดยพิ จ ำรณำตำม
ขั้นควำมสำเร็จของงำนบริ กำร ซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริ ษทั
รำยได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “รำยได้คำ้ งรับ” ภำยใต้ลูกหนี้กำรค้ำ
และลูก หนี้ อื่น ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้กำรค้ำเมื่ อกิจกำรมีสิทธิที่จะได้รับ
ชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมือ่ กิจกำรได้ให้บริ กำรเสร็จสิ้ นและลูกค้ำรับมอบงำน
จำนวนเงินที่กิจกำรได้รับหรื อมีสิทธิได้รับจำกลูกค้ำแต่ยงั มีภำระที่ตอ้ งโอนสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ
แสดงไว้เป็ น “รำยได้รับล่วงหน้ำ” ภำยใต้เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู ้
เป็ นรำยได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็จสิ้น
รำยได้ค่ำบริ กำรอื่นรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเสร็จสิ้น
รายได้ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีข้ นั ต้นของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่เกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ใน
ภำยหลัง ที่จะน ำมูลค่ำตำมบัญชี สุท ธิของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุ ท ธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต ที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริ ง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สิน ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด จำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิ ธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปันผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน
5.4 ส่ วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
ส่วนปรับปรุ งอำคำร

5 - 10 ปี

อุปกรณ์และอื่น ๆ

3 - 5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับอำคำรระหว่ำงปรับปรุ งและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ จะ
ไม่ได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจ ำหน่ำยสิ นทรัพ ย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบัญชี
5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่ อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสินทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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5.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.7 สัญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลีย่ นกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่ สัญญำ
เช่ำระยะสั้น และสั ญญำเช่ำที่สิน ทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุน จำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร

10

ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำหรื อรำคำทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดั งกล่ ำวได้ ร วมถึ งกำรใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำเสื่ อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์
12
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่
ขึ้นอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิก สัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้ เห็น ว่ำกลุ่มบริ ษ ัทจะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิ ก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กับดัชนีหรื ออัตรำเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์
หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำ
เช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของ
หนี้ สินตำมสั ญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้สิน ตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้สิน
ตำมสั ญ ญำเช่ ำ นอกจำกนี้ มู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำจะถู ก วัด มู ล ค่ ำใหม่ เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรั พย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
สัญ ญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ ำนับ ตั้งแต่วนั ที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล หรื อสัญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อ
มูลค่ำปัจจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไร
หรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
กำรขำยและเช่ำกลับคืนที่เข้ำลักษณะสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น ส่วนเกินของรำยรับที่ได้จำกกำรขำยที่สูงกว่ำรำคำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์ จะบันทึกรับรู ้เป็ นรำยได้รอตัดบัญชี และตัดจำหน่ำยไปตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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5.8 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษ ัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงิน บำท ซึ่งเป็ นสกุลเงิน ที่ใช้และวัด
มูลค่ำในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิน ตรำต่ ำงประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิน บำทโดยใช้อัต รำแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงิน ตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำ เป็ นเงิน บำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติ ธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสินทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ น ทรัพย์ กลุ่มบริ ษ ัทประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจ กำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ น ทรัพย์และ
คำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพ
ตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำ
อยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด
ซึ่งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ือกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน
และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ น ทรัพย์ มีข ้อบ่ งชี้ ที่ แสดงให้ เห็ นว่ำผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้ หมดไปหรื อลดลง กลุ่ม บริ ษ ัท จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สิ นทรั พย์น้ ัน และจะกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่ อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
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5.10 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อยและพนักงำนได้ร่ วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่ กลุ่มบริ ษ ัทจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรั พย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ ว ยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.11 สำรองต้นทุนในกำรรื้อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอนเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของประมำณกำร
ต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่จะเกิดขึ้น ประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอนดังกล่ำวได้รวมเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำ
ทุน ของสิ น ทรั พย์สิท ธิก ำรใช้ และตัด จ ำหน่ ำยโดยวิธีเส้น ตรงตำมระยะเวลำที่ค ำดว่ำจะทำกำรรื้ อถอน
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่รับรู ้คิดมำจำกประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำน
ต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำในกำรรื้ อถอน อัตรำเงินเฟ้อในอนำคตและอัตรำคิดลด เป็ นต้น
5.12 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิ ด ขึ้น แล้ว และมีค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ น อนว่ำกลุ่ม บริ ษ ัท จะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.13 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บัน ทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่ วยงำนจัด เก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกีย่ วข้องกับ
รำยกำรทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
5.14 เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีที่เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบ เกี่ ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษ ัทจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วัน ที่รั บรู ้ร ำยกำรเริ่ มแรก เป็ นสิ น ทรั พย์ทำงกำรเงิน ที่
วัด มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตัดจำหน่ำย สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที่ว ดั มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมูลค่ำ
ยุติ ธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที ่ ว ดั มู ล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมูลค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิ จำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ท ำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพ ย์ทำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงิน สดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงิน ต้น และดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงิน ต้น ในวัน ที่ระบุไว้
เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมิ นกำร
ด้อยค่ ำ ทั้งนี้ ผลก ำไรและขำดทุ น ที่เกิ ด ขึ้น จำกกำรตัด รำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
เงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ รำยได้ดอกเบี้ย กำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหรื อกำรโอน
กลับรำยกำรผลขำดทุ น นั้น จะรับ รู ้ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุน และค ำนวณด้ว ยวิธีก ำรเช่ น เดี ยวกับ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมอื่น ๆ
จะรับรู ้ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เคยรับรู ้ ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข้ำไปยังส่วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รำยกำรวันแรก กลุ่มบริ ษทั สำมำรถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อ
ค้ำ เป็ นตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สำมำรถ
เปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็ นรำยตรำสำร
ผลกำไรและขำดทุนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ท ำงกำรเงินนี้ จะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดังกล่ำวถือเป็ นรำยได้อื่นในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็ นกำร
ได้รับคืนของต้นทุนกำรลงทุนในสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรนั้นในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจำกนี้ เงินลงทุนในตรำทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มี
ข้อกำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ
เงิน ลงทุน ในตรำสำรทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษ ัทไม่ ได้เลือกจัด ประเภทให้วดั มูลค่ำ ด้วยมูลค่ำยุติ ธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจำกเงิน ลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษ ัทจดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อื่น ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
ยกเว้น หนี้ สินตรำสำรอนุ พันธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สิน ทำงกำรเงิน ด้วยมูลค่ ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัด
รำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนึงถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรื อ
ต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มี
กำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงควำมเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ ให้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู ้ให้กู้รำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข ้อก ำหนดที่แ ตกต่ ำงกัน อย่ ำงมำก หรื อ มีก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ท้งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระ และคิด
ลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ โดยกระแสเงินสดที่คำด
ว่ำจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มำจำกขำยหลักประกันที่ถือไว้ หรื อส่วนปรับปรุ งด้ำนเครดิตอื่น ๆ ซึ่ง
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตำมสัญญำ
ในกรณีที่ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยู่ของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกิน กว่ำ 30 วัน และพิจ ำรณำว่ำสิ น ทรัพย์ทำงกำรเงิน นั้น มีก ำรผิด สั ญญำ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษทั อำจพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยสำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูล
ภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
ดังนั้น ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษ ัทจึงไม่มีก ำรติด ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้
กำรค้ำโดยอ้ำงอิงจำกข้อ มูล ผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ต จำกประสบกำรณ์ ในอดี ต ปรับปรุ งด้ว ยข้อ มูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รบั รู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิน จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ (ถ้ำมี)
5.15 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่ค ำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สิน ให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติร ะหว่ำงผูซ้ ้ ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ น ทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต ้องวัด มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่ สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่น ที่สำมำรถสังเกตได้ข องสิ น ทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุม่ บริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ น ทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีค วำมไม่แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิ จ และกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจำนวนเงิน ที่แสดงในงบกำรเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สัญญำบริกำรระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมสัญญำระยะยำวโดยอ้ำงอิงกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนบริ กำร
ตำมสัญญำเมื่อกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนบริ กำรตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ขั้นควำมสำเร็ จของ
งำนบริ กำรถูกกำหนดโดยพิจำรณำจำกอัตรำส่วนของบริ กำรที่ให้จนถึงปัจจุบนั เทียบกับบริ กำรทั้งสิ้ นที่ตอ้ ง
ให้ โดยผูบ้ ริ หำรโครงกำร ฝ่ ำยบริ หำรจ ำเป็ นต้องใช้ดุ ลยพินิ จ ในกำรประมำณขั้น ควำมสำเร็ จ ของงำน
โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจำกผูบ้ ริ หำรโครงกำร
ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั ประมำณกำรต้นทุนงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลักษณะงำนโครงกำรและนำมำคำนวณจำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ตอ้ งใช้ในกำรให้บริ กำรตำมสัญญำจนแล้วเสร็ จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ บริ ษ ัทฯจะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้น ทุน อย่ำง
สม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ประมำณกำรค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ ำ
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
บริ กำรระยะยำวแต่ละสัญญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็ นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์กำรล่ำช้ำ และเชื่อ มัน่ ว่ำ
ประมำณกำรหนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี เพียงพอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
สัญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรือยกเลิกสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในกำรก ำหนดอำยุ สัญ ญำเช่ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จ ในกำรประเมิน ว่ำกลุ่ มบริ ษ ัทมีค วำม
แน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสั ญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำโดย
คำนึงถึงข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อ งทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจทำงเศรษฐกิจ สำหรับ กลุ่ ม
บริ ษทั ในกำรใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
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การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในกำรคิดลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยในกำรกูย้ ืมเงินที่จำเป็ นเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ น ทรัพย์ที่ มีมูลค่ำใกล้เคียงกับสิ น ทรัพย์สิทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ที่ค ล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ ืมและหลักประกันที่คล้ำยคลึง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิ จในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ค ำดว่ำจะเกิด ขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ ง
ในอนำคต
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัว แปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ ำงชั่ว ครำวและขำดทุน นั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ
กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ ต ำมที่ ต กลงกัน ระหว่ำงกลุ่ม บริ ษ ัท และกิ จ กำรที่ เกี่ ยวข้อ งกัน เหล่ ำนั้ น
ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ค่ำบริ กำรรับ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

10

10

ต้นทุนงำนบริ กำร

-

-

3

3

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ

-

-

1

1

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำบริ กำรรับ

37

38

36

38

ค่ำบริ กำรจ่ำย

13

19

12

16

7

10

3

6

2
26

9
23

2
26

4
23

ต้นทุนงำนบริ กำร
ซื้ออุปกรณ์
เงินปันผลรับ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุในสัญญำ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำตลำด, ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม,
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุ
ในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำตลำด
ตำมอัตรำทีป่ ระกำศจ่ำย

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดังนี้

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนี้อนื่ - กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ้นและ/
หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนี้อื่น กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
-

-

1,232

3,240

13,803

7,235

9,820

4,284

13,803

7,235

11,052

7,524
23

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำร
ที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ้นและ/
หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ำหนี้กรรมกำร
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่ กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
-

-

666

-

6,567
-

6,784
504

6,517
-

10,455
504

6,567

7,288

7,183

10,959

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
8.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
14.6
25.6
0.6
0.5
15.2
26.1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
14.6
25.6
0.5
0.4
15.1
26.0

งบกำรเงินรวม
2563
2562
179
127
168,791
237,892
168,970
238,019

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
149
97
129,860
203,390
130,009
203,487

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริ ษทั มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี
(2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี )
9.

เงินลงทุนชั่วครำว
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 บริ ษ ัทฯมีเงินลงทุน ในตั๋ว แลกเงิน จ ำนวน 19.96 ล้ำนบำท ซึ่ งมีอัต รำดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.0 ต่อปี และครบกำหนดไถ่ถอนภำยในเดือนมกรำคม 2563
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

24
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10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

3,023

3,013

3,629

5,628

3,410
6,433

3,013

3,410
7,039

5,628

55,018

26,283

54,641

19,781

29,555
1,528
826
86,927

7,976
2,345
36,604

29,220
1,528
826
86,215

7,795
2,345
29,921

(5,487)
81,440
87,873

(2,345)
34,259
37,272

(5,487)
80,728
87,767

(2,345)
27,576
33,204

6,704
38,418
666
3,273
49,061

1
4,117
64,434
105
12,842
81,499

2,357
37,771
1,656
2,963
44,747

1
1,219
61,911
677
10,569
74,377

(6,463)
42,598
130,471

(2,897)
78,602
115,874

(3,566)
41,181
128,948

74,377
107,581

25

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ของลูกหนี้กำรค้ำและลูก หนี้อื่น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
5,242
2,345
6,708
6,708
11,950
9,053

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเงิน ลงทุน ในเงิน ฝำกประจ ำประเภท 6 เดื อน จำนวน 150 ล้ำนบำท
ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.30 - 0.55 ต่อปี
12. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษ ัท ฯได้ น ำเงิ น ฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ 14.20 ล้ำนบำท
(2562: 14.20 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กับธนำคำรสองแห่ งเพื่ อค้ ำประกัน วงเงิน เบิ ก เกิน บัญ ชี ธนำคำรและ
หนังสื อค้ ำประกัน ที่ ธนำคำรออกให้ ในนำมของบริ ษ ัท ฯเพื่ อ กำรค้ ำประกัน กำรซื้ อสิ น ค้ำและบริ ก ำร
ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
13. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2563 สิ น ทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยเงิน ลงทุนในตรำสำรทุน ที่
ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ทุนชำระ
แล้ว
(พันบำท)

บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ
จำกัด
บริ ษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั เอไอ แล็บ จำกัด
บริ ษทั ครี เดน เอเชีย จำกัด

ให้บริ กำรข้อมูลกำรให้สินเชือ่

ถือหุ้นทำงตรง

ออกแบบพัฒนำให้คำปรึ กษำด้ำน
ระบบ Web-Based Applications
ธุรกิจ Fintech
เทคโนโลยีดำ้ นปัญญำประดิษฐ์
ให้บริ กำรจัดกำรข้อมูล ยืนยันตัวตน
(eKYC, eSignature)

ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง
ถือหุ้นทำงตรง

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่วนเงิน
มูลค่ำ
ลงทุน
รำคำทุน
ยุติธรรม
เงินปันผลรับสำหรับปี
2563
2562
(ร้อยละ)
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท) (พันบำท)

250,000

12.25

27,864

302,330

26,338

23,275

15,831
19,270
2,000

16.71
10.00
19.00

62,273
18,588
380

950
18,755
150

-

-

1,405

10.00

13,000

13,000
335,185

26,338

23,275

122,105

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)
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ตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุ น ของบริ ษ ัท ที่ ไ ม่ ใช่บ ริ ษ ัท จดทะเบี ยน ซึ่ งกลุ่ม บริ ษ ัท พิ จ ำรณำว่ ำเป็ นกำรลงทุ น ในเชิ ง กลยุท ธ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอืน่ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรจัดประเภทใหม่จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำใช้
93,655
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือ
201,836
ทำงกำรเงินมำใช้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุ ง (หมำยเหตุ 4)
295,491
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - รำคำทุน
28,450
11,244
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
335,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุน
ในบริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด เพิ่มเติม โดยซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหุ้นเดิมจำนวน 43,700
หุ้น รำคำหุ้นละ 140 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 6.12 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่
21 มกรำคม 2563
เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 14.90 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,490,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็ น 19.27 ล้ำนบำท
(หุ้นสำมัญ 1,640,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท และหุ้นบุริมสิ ทธิ 287,000 หุ้น มูลค่ำ หุ้นละ 10 บำท) โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 150,000 หุ้น และออกหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 287,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำว บริ ษทั ฯยังคงถือหุ้นในสัดส่ วนร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนในบริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
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บริษัท อีคำร์ ทสตูดิโอ จำกัด
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบี ยนจำก 14.61 ล้ำนบำท (หุ้ น สำมัญ 1,461,219 หุ้ น มูลค่ ำหุ้ น ละ 10 บำท) เป็ น 15.83 ล้ำนบำท
(หุ้นสำมัญ 1,583,119 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุ นใหม่ จำนวน 121,900 หุ้น
มูล ค่ำที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 10 บำท บริ ษ ัท ฯ ได้ล งทุ น เพิ่ ม ในหุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ดังกล่ำวจ ำนวน
88,031 หุ้น รำคำหุ้นละ 106 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 9.33 ล้ำนบำท ทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ้ นของบริ ษทั ฯ
เพิม่ ขึ้นจำกเดิมร้อยละ 12.08 เป็ นร้อยละ 16.71 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด บริ ษทั ฯ
ได้ชำระค่ำหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2563
บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด
เมื่อวัน ที่ 12 พฤษภำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯครั้งที่ 3/2563 มีมติอนุ มัติให้บริ ษ ัทฯ
ลงทุนในบริ ษทั ครี เดน เอเชีย จำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 10 โดยลงทุนในหุ้นทุนจำนวน 1,405 หุ้น
รำคำหุ้ น ละ 9,252.67 บำท รวมเป็ นจ ำนวนเงิ น 13 ล้ำนบำท บริ ษ ัท ฯได้ ช ำระค่ ำ หุ้ น แล้ ว เมื่ อ วัน ที่
29 กรกฎำคม 2563 ซึ่งบริ ษทั ดังกล่ำวดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูล กำรให้บริ กำรยืนยันตัวตน
(eKYC) และกำรให้บริ กำรลำยเซ็นออนไลน์ (eSignature)
14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2563
2562
2,000
30,000

2,000
30,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

รำคำทุน
2563

2562

2,000
30,000
32,000

2,000
30,000
32,000

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2563
2562
-

-

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ ให้บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
(“บริ ษทั ย่อย”) เพิ่มทุน จดทะเบียนจำก 15 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้น ละ 10 บำท) เป็ น
30 ล้ำนบำท (หุ้ น สำมัญ 3,000,000 หุ้ น มู ล ค่ ำ หุ้ น ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่
จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษทั ฯยังคงถือหุ้ นใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษ ัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2561
บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ้นเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์
แล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2561
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บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ ให้บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็ น
5 ล้ ำ นบำท (หุ้ นสำมั ญ 500,000 หุ้ น มู ล ค่ ำ หุ้ นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ให ม่
จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำที่ต รำไว้หุ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุ น ดังกล่ ำว บริ ษ ัทฯยังคงถือหุ้ น ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวัน ที่ 7 มกรำคม
2562 บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ้นเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562
15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
15.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั เอบิคส์
ให้เช่ำอำคำร
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
สำนักงำน

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
20

20

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

30,560

31,215

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2563
2562

30,000

30,000

15.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนในบริ ษ ัทร่ วมในงบกำรเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผล
รับจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

บริ ษทั
บริ ษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
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งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไรจำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
ในระหว่ำงปี
2563
2562
345
372

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2563
2562
1,000
1,000
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15.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั เอบิคส์
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
2563
2562
36,728
39,797
116,273
116,560
(201)
(282)
152,800
156,075
20%
20%
30,560
31,215
30,560
31,215

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน
สัดส่ วนตำมส่ วนได้เสียของกิจกำร ในสินทรัพย์ - สุทธิ
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่ วม
สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2,777
2,982
1,726
1,858

รำยได้
กำไร
16. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
16.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

กำรร่ วมค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จำกัด ให้บริ กำรข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
50

50

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

12,217

14,722

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน
2563
2562

15,500

15,500

เมื่อวัน ที่ 17 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั CRIF S.p.A ได้ร่วมกันจัดตั้งบริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่
จำกัด (“บริ ษทั ร่ วมทุน ”) ในประเทศเวียดนำม โดยบริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ โดยบริ ษทั ฯมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50
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16.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวมและ
รับรู ้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังนี้

กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จำกัด

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งขำดทุนจำก
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
อื่นจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ในระหว่ำงปี
ในระหว่ำงปี
2563
2562
2563
2562
(2,588)
(257)
83
(520)

เงินปันผลที่บริ ษัทฯรับ
ในระหว่ำงปี
2563
2562
-

16.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำ
สรุ ปรำยกำรฐำนะกำรเงิน

บริษัท บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น จำกัด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน
สัดส่วนตำมวิธีส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์สุทธิ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่ วมค้ำ

2563
24,052
419
88
(125)
24,434
50%
12,217
12,217

(หน่วย: พันบำท)
2562
29,389
177
122
(243)
29,445
50%
14,722
14,722

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริษัท บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น จำกัด
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
กำไร(ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

2563
22
(94)
(5,104)
(5,176)
(5,176)

(หน่วย: พันบำท)
2562
3
(31)
(485)
(513)
(513)
31

17. ส่ วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์
สำนักงำน

งบกำรเงินรวม
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
20,650
15,336
100,223
14,375
ซื้อเพิม่
1,782
3,630
18,116
จำหน่ำย
(20,577)
(8,862)
(34,654)
11,535
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
13,390
10,104
83,685
14,375
ซื้อเพิ่ม
773
113
3,933
จำหน่ำย
(3,462)
10,571
1,839
โอนเข้ำ (ออก)
24,734
12,056
84,156
14,375
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
20,395
11,224
93,759
3,356
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
262
1,271
7,919
2,874
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(20,354)
(6,760)
(34,643)
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
303
5,735
67,035
6,230
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,467
1,375
8,562
2,875
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(3,460)
ที่จำหน่ำย
2,770
7,110
72,137
9,105
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
1,815
46
(1,815)
(46)
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
13,087
4,369
16,650
8,145
31 ธันวำคม 2562
21,964
4,946
12,019
5,270
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 7.8 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2563 (จำนวน 8.5 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

346
20,497
(11,535)
9,308
3,449
(12,410)
347

150,930
44,025
(64,093)
130,862
8,268
(3,462)
135,668

-

128,734
12,326

-

(61,757)
79,303
15,279

-

(3,460)
91,122

-

1,861
(1,861)
-

9,308
347

51,559
44,546

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

12,326
15,279

32
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์
สำนักงำน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
20,577
14,985
96,229
14,375
ซื้อเพิ่ม
1,782
3,198
16,526
จำหน่ำย
(20,577)
(8,832)
(34,644)
8,115
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2562
9,897
9,351
78,111
14,375
ซื้อเพิม่
773
113
3,553
จำหน่ำย
(3,462)
10,571
1,839
โอนเข้ำ(ออก)
21,241
11,303
78,202
14,375
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
20,322
11,032
90,181
3,356
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
211
1,229
7,081
2,874
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(20,354)
(6,740)
(34,634)
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
179
5,521
62,628
6,230
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,125
1,261
7,802
2,875
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(3,460)
ที่จำหน่ำย
2,304
6,782
66,970
9,105
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
1,806
44
(1,806)
(44)
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
9,718
3,830
15,483
8,145
31 ธันวำคม 2562
18,937
4,521
11,232
5,270
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 7.1 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2563 (จำนวน 7.8 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

290
17,132
(8,115)
9,307
3,449
(12,410)
346

146,456
38,638
(64,053)
121,041
7,888
(3,462)
125,467

-

124,891
11,395

-

(61,728)
74,558
14,063

-

(3,460)
85,161

-

1,850
(1,850)
-

9,307
346

46,483
40,306
11,395
14,063

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 กลุ่มบริ ษ ัท มี อุปกรณ์ จ ำนวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่ ยงั ใช้งำนอยู่
มูลค่ ำตำมบัญชี ก่อนหั กค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ น ทรัพย์ดั งกล่ำว มีจ ำนวนเงิน ประมำณ 60.56 ล้ำนบำท
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 59.47 ล้ำนบำท) (2562: 57.28 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 56.89 ล้ำนบำท))
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

33

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ำง
คอมพิวเตอร์
พัฒนำ
31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ำง
คอมพิวเตอร์
รวม
พัฒนำ

รวม

162,587
(129,861)
32,726

6,178
6,178

168,765
(129,861)
38,904

140,266
(115,221)
25,045

5,274
5,274

145,540
(115,221)
30,319

150,976
(115,585)
35,391

11,071
11,071

162,047
(115,585)
46,462

129,534
(106,289)
23,245

10,970
10,970

140,504
(106,289)
34,215

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิตน้ ปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำง
พัฒนำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
46,462
36,358
1,711
15,349
5,007
(14,276)
38,904

9,483
(14,728)
46,462

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
34,215
24,357
933
10,530
4,103
(8,932)
30,319

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

9,725
(10,397)
34,215

34
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
BIBOR + 2.75%

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563
17,000
17,000

2562
-

2563
17,000
17,000

2562
-

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินค้ำประกันโดยลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ
20. เจ้ ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อนื่ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2563
2562
363
351
1,083
10,361
378
345
45,310
19,985
1,653
4,067
30,786
29,148
3,079
2,352
6,281
1,250
1,094
173
71,553
75,596
161,580
143,628

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
363
2,997
1,083
5,375
378
345
41,795
18,707
1,650
4,062
28,859
26,555
3,032
2,352
5,407
717
1,760
1,203
63,010
65,488
147,337
127,801

35

21. ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงในระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงในระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประมำณกำร
ค่ำปรับจำก
ต้นทุนใน
งำนล่ำช้ำ
กำรรื้ อถอน
รวม
25,000
1,200
26,200
22,564
22,564
(47,564)
(47,564)
1,200
1,200
5,777
5,777
(5,777)
(1,200)
(6,977)
-

22. สัญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 3 - 10 ปี
22.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร
32,027
(3,760)
28,267

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร
24,976
(2,888)
22,088

36
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22.2 หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
34,621
26,619
(9,781)
(7,522)
24,840
19,097
(2,850)
(2,191)
21,990
16,906

กำรวิ เครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินที่ต ้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุ 35
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
22.3 ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำที่รับรู้ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
3,760
2,888
1,640
1,260

22.4 อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 4.12
ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3.17 ล้ำนบำท)
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23. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563
18,136

2562
12,805

2563
17,787

2562
12,588

1,598
486
20,220

1,415
436
3,480
18,136

1,526
476
19,789

1,357
429
3,413
17,787

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน
1 ปี ข้ำงหน้ำ (2562: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 10 ปี (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 10 ปี ) (2562: 10 ปี เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 10 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2.68
2.68
4.0 - 7.5
4.0 - 7.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2.68
2.68
4.0 - 7.5
4.0 - 7.5

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,477)
1,673
(1,411)
1,593
1,797
(1,615)
1,757
(1,581)
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,431)
1,624
(1,375)
1,557
1,582
(1,424)
1,516
(1,368)

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ม ครองแรงงำน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกำศลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้ มีสิทธิ ได้รั บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวจะมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนเพิ่มขึ้น 3.5 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3.4 ล้ำนบำท) กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้วโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนของปี 2562
24. สำรองต้นทุนในกำรรื้อถอน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (หมำยเหตุ 4)
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เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี

3,067
196

2,331
150

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,263

2,481

รายงานประจำ�ปี 2563
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กลุ่ม บริ ษ ัท รับ รู ้ ป ระมำณกำรหนี้ สิ น สำหรับ ต้น ทุ น ในกำรรื้ อ ถอนอุป กรณ์ ส ำนัก งำนของกลุ่ม บริ ษ ัท
เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรรื้ อถอนและอุปกรณ์สำนักงำนภำยหลังจำกสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำพื้นที่
ในอำคำรสำนักงำน
25. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น สำรองไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจ ำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่ส ำมำรถน ำไปจ่ ำยเงิน ปั น ผลได้ ซึ่ งในปั จ จุบัน บริ ษ ัท ฯได้จ ัด สรรส ำรองตำม
กฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
26. รำยได้จำกกำรให้ บริกำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตำมลักษณะกำรให้บริ กำรได้ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมโครงกำรให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
209,296
รำยได้ค่ำใช้บริกำรระบบตำมโครงกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุน
88,472
297,811
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรอื่น
595,579
รวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำร
จังหวะเวลำในกำรรับรู้ รำยได้
รับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำร

92,543
503,036
595,579

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

207,714

212,390

208,970

95,148
205,123
507,985

87,022
235,803
535,215

86,685
143,720
439,375

113,533
394,452
507,985

42,478
492,737
535,215

42,615
396,760
439,375

รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้สำหรับภำระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะมีรำยได้ที่รับรู ้ในอนำคตสำหรับภำระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็จสิ้ น
(หรื อยังไม่เสร็ จสิ้ น บำงส่ ว น) ของสัญญำที่ทำกับลู ก ค้ำจำนวน 192.2 ล้ำนบำท (2562: 127.2 ล้ำนบำท)
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญำดังกล่ำวเสร็จสิ้นภำยใน 2 - 5 ปี
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27. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
ต้นทุนงำนโครงกำร
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำที่ปรึ กษำ
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด
ค่ำไฟฟ้ำ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
90,108
103,334
103,555
53,323
117,089
116,996
15,686
15,204
19,039
12,326
14,276
14,728
3,978
10,741
2,259
8,067
3,624
4,207

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
54,380
70,694
103,555
53,323
100,847
97,818
15,686
15,204
16,951
11,395
8,932
10,397
3,367
8,894
1,878
7,065
3,455
4,074

28. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุ คล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่ วนของ
กำไรหรือขำดทุน
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งบกำรเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

28,273

10,209

27,925

8,830

-

544

-

375

(2,172)

(2,805)

(1,967)

(2,221)

26,101

7,948

25,958

6,984
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกีย่ วข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกี่ยวกับกำไรจำกกำร
วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำน กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

2,249
2,249

-

2,249
2,249

-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มดี งั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 30)
กำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่รับรู ้
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
กำรรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของปี ก่อน
อื่นๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
204,598
151,860
20%
40,920

20%
30,372

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
209,960
147,617
20%
41,992

20%
29,523

-

544

-

375

(12,310)
1,273
(5,468)
3,037
(1,351)

(10,189)
(272)
(4,855)
1,332
(8,705)

(12,310)
(5,468)
2,997
(1,253)

(10,189)
(4,855)
745
(8,615)

(14,819)

(392)
113
(22,968)

(16,034)

(22,914)

26,101

7,948

25,958

6,984
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดทุนของเงินลงทุน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - ซอฟท์แวร์
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สัญญำเช่ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวม
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงิ นได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
4,152

4,152

4,152

4,152

2,892
680
652
4,045
12,421

1,550
561
3,627
9,890

2,892
496
3,958
11,498

1,550
3,558
9,260

(358)
(42,616)
(42,974)
(30,553)

9,890

(271)
(42,616)
(42,887)
(31,389)

9,260

836
(31,389)
(30,553)

9,890
9,890

(31,389)
(31,389)

9,260
9,260

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 12.76 ล้ำนบำท (2562:
12.78 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุดระยะเวลำ
กำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2565 ถึงปี 2568
29. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
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30. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิ ทธิพิเศษภำษีจำกกรมส่งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ ม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
รำยละเอียด

1.
2.

3.

บริษัทฯ

บริษัท บีโอแอล
ดิจิตอล จำกัด
(บริษัทย่อย)
60-0193-1-00-2-0
14 กุมภำพันธ์ 2560
ซอฟท์แวร์

บัตรส่งเสริ มเลขที่
2423(7)/2556
ลงวันที่
9 ตุลำคม 2556
เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
ซอฟท์แวร์
สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิที่
8 ปี
5 ปี
ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม (นับ
(จะหมดอำยุในวันที่
(จะหมดอำยุในวันที่
แต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น)
15 ธันวำคม 2565)
31 มีนำคม 2566)
นอกจำกนี้ยงั สำมำรถนำผลขำดทุนสะสมซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมำหัก
ออกจำกกำไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำยในเวลำ 5 ปี โดยจะหักจำกกำไรสุ ทธิของปี
ใดปี หนึ่งหรื อหลำยปี ก็ได้
2.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
กำรส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรที่นำเข้ำมำ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ใช้ในกำรผลิตตำมจำนวนทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรส่งเสริ ม
กำรส่งเสริ ม
อนุมตั ิ
วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
16 ธันวำคม 2557
1 เมษำยน 2561
(วันที่มีผลบังคับใช้ตำม (วันที่มีผลบังคับใช้ตำม
สัญญำฉบับแรก)
สัญญำฉบับแรก)

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

44

161

รำยได้ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัทย่อยจ ำแนกตำมกิจ กำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน และไม่ ได้รับกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

ส่วนของรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ส่วนของรำยได้ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
รวมรำยได้จำกกำรบริ กำร

งบกำรเงินรวม
2563
2562
88,472
95,148
507,107
412,837
595,579
507,985

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
87,022
86,685
448,193
352,690
535,215
439,375

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
กลุ่มบริ ษ ัทด ำเนิ น ธุร กิจ หลัก ในส่ วนงำนดำเนิ น งำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดี ยวคื อ กำรให้บริ ก ำรและ
พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเงิน และให้บริ กำรข้อมูลต่ ำงๆ โดยระบบคอมพิว เตอร์ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิ ศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริ ษ ัทฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำร
วัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมที่แสดง
ไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวม
ของกิจกำร
32. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2563
กลุ่มบริ ษ ัทรับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 3.2 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 2.9 ล้ำนบำท)
(2562: 2.6 ล้ำนบำท เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 2.2 ล้ำนบำท)
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33. เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2561

อนุมตั ิโดย
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่
2 เมษำยน 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อ
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562
วันที่ 6 สิ งหำคม 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รวมเงินปันผลที่จ่ำยในปี 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ดำเนินงำนปี 2562
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมือ่
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
วันที่ 14 สิ งหำคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
รวมเงินปันผลที่จ่ำยในปี 2563

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำย
(บำทต่อหุ้น)

98.46

0.12

49.23
147.69

0.06
0.18

73.85

0.09

65.64
139.49

0.08
0.17

34. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 กลุ่ม บริ ษ ัท มีภ ำระผู ก พัน และหนี้ สิ น ที่อ ำจจะเกิด ขึ้น ในภำยหน้ำ
นอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่นดังนี้
34.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำกับหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง เพื่อให้ได้สิทธิในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริ กำร
ข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2555 บริ ษ ัทฯได้ต่ออำยุ
สัญญำกับหน่วยงำนรำชกำรแห่ งหนึ่งออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ได้สิทธิในกำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญำดังกล่ำวไป
สิ้น สุ ดเดือนธันวำคม 2563 รวมทั้งได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือกำรให้บริ กำรเผยแพร่ ขอ้ มูล
ธุรกิจเพิ่มเติม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซึ่งจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมเป็ น
สัดส่วนร้อยละคงที่ของรำยได้หรื อจำนวนเงินขั้นต่ำตำมสัญญำในแต่ละปี ตลอดอำยุของสัญญำและบันทึก
ข้อตกลงเพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อ มำในเดื อนสิ งหำคม 2563 บริ ษ ัท ฯได้เข้ำท ำสั ญ ญำฉบับ ใหม่กับ หน่ ว ยรำชกำรแห่ งดังกล่ำวโดยมี
ระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้ ได้สิทธิ ในกำรดำเนิ น กำรตำมโครงกำรให้บริ ก ำรข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสัญญำฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้แทนสัญ ญำฉบับเดิมนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2564 เป็ นต้นไป
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ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำค่ำสิทธิกบั บริ ษทั ใน
ต่ำงประเทศแห่งหนึ่งเพื่อให้ได้รับสิ ทธิในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ โดยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุใน
สัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 5 ปี
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำที่เกี่ยวกับต้นทุนค่ำบริ กำรอื่นๆ กับบริ ษทั หลำยแห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริ กำรดังกล่ำว มีกำหนด
จ่ำยชำระดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
จ่ำยชำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

12.94
10.20
-

50.81
73.71
170.47

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
12.58
10.16
-

29.54
73.32
170.47

34.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษ ัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำเพื่อพัฒ นำระบบคอมพิวเตอร์ และรำยจ่ำย
ฝ่ ำยทุนอื่นจำนวน 4.88 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 4.49 ล้ำนบำท (2562: 5.72 ล้ำนบำท))
34.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำค่ำสิทธิ
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำค่ำสิทธิกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และบริ ษทั ในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง ในกำรขอ
อนุ ญ ำตน ำโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มำให้บ ริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน แห่ งหนึ่ งใช้ โดยบริ ษ ัท ฯตกลงที่ จ ะจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละคงที่ของยอดรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริ กำรระบบดังกล่ำวตำมที่ระบุในสัญญำ
สัญญำดังกล่ำวไม่ได้กำหนดระยะเวลำสิ้ นสุ ดของสัญญำ
34.4 ส่ วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชำระในบริ ษทั ย่อยเป็ นจำนวน 3 ล้ำนบำท
34.5 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
บริ ษ ัทฯมีหนังสื อค้ ำประกัน ซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ัทฯเหลื ออยู่เป็ นจำนวน 42.07 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯเพือ่ ค้ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำ (2562: 45.41 ล้ำนบำท)
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35. ลำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ระดับ 3
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

335

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
และวิธีในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมอื่น
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
36. เครื่องมือทำงกำรเงิน
36.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
เงิน ลงทุน และเงินกู้ยืมระยะสั้น กลุ่มบริ ษ ัทมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกั บเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษ ัทมีค วำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต ที่เกี่ยวเนื่องกับ ลูกหนี้ ก ำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เงิน ฝำกกับธนำคำรและ
สถำบันกำรเงิน และเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสูญเสี ยจำกกำร
ให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษ ัทบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้น โยบำยและขั้น ตอนในกำรควบคุมกำรให้ สิน เชื่ ออย่ำงเหมำะสม
จึง ไม่ ค ำดว่ ำจะเกิ ด ผลขำดทุ น ทำงกำรเงิน ที่ มี ส ำระส ำคัญ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ำรติ ด ตำมยอดคงค้ำงของ
ลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั เป็ นกำรให้สินเชื่ อแบบไม่กระจุกตัว
เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีฐำนลูกค้ำจำนวนมำก และลูกค้ำรำยใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นสถำบันกำรเงิน รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนของรัฐ
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กลุ่มบริ ษ ัทพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งสำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คำนวณจำกอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระของกลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบ
ของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน กลุ่มบริ ษทั จัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของลูกค้ำและอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของลูกค้ำ กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็ น
ถ่วงน้ ำหนัก มูลค่ำของเงิน ตำมเวลำและข้อมูลสนับสนุ นที่มีควำมสมเหตุสมผลที่มีอยู่ ณ วัน ที่รำยงำนที่
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุมตั ิแล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื่อที่กำหนดให้กบั คู่สัญญำแต่ละรำย
กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่
อำจเกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของคู่สัญญำ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้ ไม่สูงมำกนักเนื่องจำกคู่สัญญำเป็ นธนำคำรที่มีอนั ดับ
ควำมน่ ำเชื่ อถือด้ำนเครดิ ตที่อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมินโดยสถำบัน จัด อัน ดับควำมน่ ำเชื่ อถือด้ำนเครดิ ต
ระหว่ำงประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมระยะสั้น สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยู่ในระดับต่ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญที่มีอตั รำดอกเบี้ยสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย
และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ
วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มภี ำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รวม

101.00
150.04
14.20
265.24

-

-

55.67
55.67

12.30
12.30

168.97
150.04
14.20
333.21

0.15 - 0.40
0.30 - 0.55
0.20 - 0.25

17.00
2.85
19.85

16.48
16.48

5.51
5.51

-

-

17.00
24.84
41.84

3.38
6.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

101.00
150.04
14.20
265.24

-

-

16.74
16.74

12.27
12.27

130.01
150.04
14.20
294.25

0.15 - 0.40
0.30 - 0.55
0.20 - 0.25

17.00
2.19
19.19

12.75
12.75

4.16
4.16

-

-

17.00
19.10
36.10

3.38
6.00
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งบการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง
ไม่มี
อัตราดอกเบี�ย
รวม
คงที�ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี�ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน

151.31
19.96
14.20
185.47

61.47
61.47

25.23
25.23

238.01
19.96
14.20
272.17

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 1.45
5.00
0.70 - 1.00
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลง
ไม่มี
คงที�ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี�ย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน

151.31
19.96
14.20
185.47

30.15
30.15

22.02
22.02

203.48
19.96
14.20
237.64

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 1.45
5.00
0.70 - 1.00

ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลีย� น
กลุ่มบริ ษทั มีค วามเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนที� สําคัญอันเกี�ยวเนื� องจากการซื� อหรื อให้บริ การเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี�
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี�สินทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
1.11
1.00
0.13
0.26

อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
(บาทต่อ1หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.0371
30.1540
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สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.01
0.01
0.01
0.14

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.0371
30.1540

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีกำรติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้ เงินกูย้ ืมธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริ ษทั ได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้
ข้อสรุ ปว่ำควำมเสี่ ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงิน ทุน ที่
หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์ ของกลุ่มบริ ษทั ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2563 ซึ่งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดง
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

รำยกำรที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

รำยกำรที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

งบกำรเงินรวม
มำกกว่ำ
1 - 5 ปี
5 ปี

17,000
161,579
4,115
182,694

21,468
21,468

ไม่เกิน
1 ปี
17,000
147,337
3,163
167,500

9,038
9,038

รวม
17,000
161,579
34,621
213,200

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำกกว่ำ
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
16,507
16,507

6,949
6,949

17,000
147,337
26,619
190,956
52
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37. มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน ส่ วนใหญ่ข องกลุ่มบริ ษ ัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรื อมี อตั รำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรกระทบยอดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุติธรรมเป็ นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
295,491
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
ซื้อระหว่ำงปี
28,450
11,244
กำไรสุทธิที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
335,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมสรุ ปได้ดงั นี้
เครื่ องมือ
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถ
ผลกระทบที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ทำงกำรเงิน
เทคนิคกำรวัดมูลค่ำ สังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ อัตรำที่ใช้
สมมติฐำน
เงินลงทุนใน
คิดลดกระแสเงินสด ต้นทุนทำงกำรเงิน
10 - 15% อัตรำเพิ่มขึ้น 5% จะทำให้มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรทุน
และวิธีมูลค่ำกำไร
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ลดลงเป็ นจำนวน 98 ล้ำนบำท
คงเหลือ
อัตรำลดลง 5% จะทำให้มูลค่ำยุติธรรม
เพิ่มขึ้นเป็ นจำนวน 318 ล้ำนบำท

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.41:1 (2562: 0.37:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.39:1 (2562: 0.35:1)
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39. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้เสนอจ่ำยเงินปันผลงวดสุ ดท้ำย
สำหรับปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.115 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 94.36 ล้ำนบำท ดังนั้นเมื่อรวมเงินปั นผลจ่ ำย
ระหว่ำงกำลที่จ่ำยไปแล้วจำนวนหุ้นละ 0.08 บำท ทำให้เงินปันผลจ่ำยสำหรับปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้ นหุ้นละ
0.195 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะนำเสนอเพือ่ อนุมตั ิเรื่ องดังกล่ำวในที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ต่อไป
40. กำรอนุมัตงิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564
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FINANCIAL
HIGHLIGHTS
Revenue Comparisons
Other Income*
(30.1 Million Baht)
Risk Management Service
(60.6 Million Baht)
Other Services
(64 Million Baht)

Other Income*
(30.6 Million Baht)
Risk Management Service
(137.8 Million Baht)
Other Services
(66.9 Million Baht)

12%

22%

11%

11%

2019

6%

2020

71%

62%

5%

Information Services
(383.4 Million Baht)
Total Revenues 538.1 Million Baht

Information Services
(390.9 Million Baht)
Total Revenues 626.2 Million Baht

*Other income includes interest income, dividend income and other.

Financial Comparison for the year 2016 - 2020
(Consolidated Financial Statements)
2016

(Unit : Million Baht)

399 437 488 538 626

Total Revenues

172

73

77

104 144 178

Net Profit
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2017

578 641 693 684 1,000

Total Assets

2018

2019

2020

403 469 505 501

Total Equity

710

SUMMARY OF FINANCIAL
INFORMATION

For the year ended 31 December
Total assets
Total liabilities
Total equity
Total revenues
Revenue from services
Gross profit
Profit before income tax expenses
Net profit
Financial Ratio
Gross profit margin ratio (%)
Net profit margin ratio (%)
Return on assets ratio (%)
Return on equity ratio (%)
Liquidity ratio (Times)
Debt to equity ratio (Times)
Comparison of information per share (Baht)
Basic earning per share (Baht)
Book value per share (Baht)
Par value per share (Baht )
Dividend per share (Baht)*
Dividend payment (Million Baht)*
Number of shares - registered (Share : Million)
Number of shares - issued and paid-up
(Share : Million)

Consolidated
financial statements
2018
2019
2020
692,896 684,237 1,000,077
187,655 183,295 289,577
505,241 500,942 710,500
487,485 538,120 626,205
458,907 507,985 595,579
243,914 295,041 342,265
117,563 151,860 204,598
104,087 143,912 178,497

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
2018
2019
2020
658,932 646,992 963,994
171,195 166,313 268,334
487,737 480,679 695,660
424,729 470,460 566,682
398,394 439,375 535,215
216,834 262,035 322,923
112,339 147,617 209,960
101,637 140,633 184,002

53.15
21.35
15.02
20.60
2.80
0.37

58.08
26.74
21.03
28.73
2.54
0.37

57.47
28.50
17.85
25.12
2.32
0.41

54.43
23.93
15.42
20.84
2.76
0.35

59.64
29.89
21.74
29.26
2.49
0.35

60.34
32.47
19.09
26.45
2.24
0.39

0.13
0.62
0.10
0.12
98.50
820.51

0.18
0.61
0.10
0.15
123.08
820.51

0.22
0.87
0.10
0.195
160.00
820.51

0.12
0.59
0.10
0.12
98.50
820.51

0.17
0.59
0.10
0.15
123.08
820.51

0.22
0.85
0.10
0.195
160.00
820.51

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.							
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GENERAL
INFORMATION
Company’s Name
Address

Company Registered Number
Tel.

Business Online Public Company Limited (BOL)
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
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.
2423(7)/2556 received investment support on software development
TYPE: ENTERPRISE SOFTWARE and DIGITAL CONTENT (Type 5.8 Software)
0107546000407
+66 2657 3999

Fax
Homepage
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount

+66 2657 3900-1
https://www.BOL.co.th
82,050,550 Baht
82,050,550 Baht
0.10 Baht
820,505,500 Ordinary shares

Subsidiary Name
Address

D&B (Thailand) Co., Ltd.
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
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.
+66 2657 3939
+66 2657 3901
https://www.dnbthailand.co.th
5,000,000 Baht
2,000,000 Baht
10 Baht
500,000 Ordinary shares

Type of Business

Certificate No.

Type of Business
Tel.
Fax
Homepage
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount
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Subsidiary’s Name
Address
Type of Business

BOI Certificate No.
Tel.
Fax
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount
Associated Company’s
Address
Type of Business

Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount

BOL Digital Co., Ltd.
1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
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.
60-0193-1-00-2-0 received investment support for Type 5.7.2 Enterprise
Software and Digital Content Development
+66 2657 3949
+66 2657 3901
30,000,000 Baht
30,000,000 Baht
10 Baht
3,000,000 Ordinary shares
ABIKS Development Co., Ltd.
131 Ratburana Road., Ratburana, Ratburana, Bangkok 10140
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.
150,000,000 Baht
150,000,000 Baht
10 Baht
15,000,000 Ordinary shares
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Companies which BOL holds stake at less 10%
Company’s Name
Address
Type of Business
Tel.
Fax
Homepage
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount
Company’s Name
Address
Type of Business
Tel.
Fax
Homepage
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount
Company’s Name
Address
Type of Business
Tel.
Homepage
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount

176

Ecartstudio Co., Ltd.
129 Rama IX Rd., Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Ecartstudio consults, designs and develops comprehensive web-based
applications, as well as enterprise location-based applications.
+66 2643 0807-9
+66 2643-0810
https://www.ecartstudio.com
15,832,190 Baht
15,832,190 Baht
10 Baht
1,583,119 Ordinary shares
National Credit Bureau Co., Ltd.
100/28-29 Sathorn Nakhon Tower Bldg. 18 Fl. North Sathorn Road, Silom,
Bang Rak, Bangkok 10500
The National Credit Bureau offers credit information to financial institutions
and to the general public.
+66 2095 5800
+66 2095 5801-2
https://www.ncb.co.th
250,000,000 Baht
250,000,000 Baht
10 Baht
25,000,000 Ordinary shares
Peer Power Co., Ltd.
1-7 Zuellig House Bldg. 5 Fl. Room 1B Silom Road, Silom,
Bang Rak, Bangkok 10500
PeerPower provides the intermediate platform for releasing online private
and SMEs loans, allowing borrowers to connect directly to investors.
+66 2026 3514
https://www.peerpower.co.th
19,270,000 Baht
19,270,000 Baht
10 Baht
1,927,000 Ordinary shares
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Company’s Name
Address
Type of Business
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount

AI LAB Co., Ltd.
25 Soi Charoen Nakhon 14, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai,
Khlong San, Bangkok 10600
AI LAB provides design, development, computer programs and applications
using Artificial Intelligence (AI) technology.
2,000,000 Baht
2,000,000 Baht
10 Baht
200,000 Ordinary shares

Company’s Name
Address
Type of Business
Registered Capital
Paid-Up Capital
Par Value
Shares Amount

Creden Asia Co., Ltd.
9/22 Ratchaphruk Road, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170
Creden Asia provides e-signature and e-KYC system.
1,405,000 Baht
1,405,000 Baht
100 Baht
10,810 Ordinary shares
3,240 Preferred shares

Company’s Name
Address

Business Information Company Limited
Vietcombank Tower, CEO Suite’s Boardroom Level 21, 5 Me Linh Square,
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
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.
1,000,000 US Dollars

Type of Business
Registered Capital
Investor Relations

OTHER RELEVANT INFORMATION
Share Registrar
Tel.
Fax
Auditor

Tel.
Fax

ir@bol.co.th
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
Director & Chief Operating Officer
Ms. Kanyapan Buranarom
Director & Chief Financial Officer

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, Din-Daeng, Bangkok 10400
+66 2009 9999
+66 2009 9476
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
+66 2264 0777
+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
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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.

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
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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.

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 listed 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.
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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

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.
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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.

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
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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.

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%
BOL Digital Co., Ltd.
Shareholding 99.99%
BUSINESS INFORMATION Co., Ltd. (Vietnam)
Shareholding 50%
ABIKS Development Co., Ltd.
Shareholding 20%
AI Lab Co., Ltd.
Shareholding 19%
Ecartstudio Co., Ltd.
Shareholding 16.71%
National Credit Bureau Co., Ltd.
Shareholding 12.25%
Peer Power Co., Ltd.
Shareholding 10%
Creden Asia Co., Ltd.
Shareholding 10%
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MANAGEMENT STRUCTURE
OF THE COMPANY
As of 31 December 2020

Board of Directors

Audit Committee

Nomination and
Remuneration Committee

Corporate Governance
Committee

Internal Audit & Compliance
Executive Committee

Assistant Executive Chairman
Chief Executive Officer

Chief Operating Officer

Company Secretary

Sale, Marketing & Business
Development

Operation & System

Accounting, Finance & HRA
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THE BOARD OF
DIRECTORS
Board of Directors (31 December 2020)
No.
Name
1.
Mr. Banyong Limprayoonwong
2.
Mr. Min Intanate
3.
Mr. Anant Tangtatswas
4.
Ms. Chamaiporn Apikulvanich
5.
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
6.
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
7.
Mr. Dennis Colin Martin
8.
Ms. Kanyapan Buranarom
9.
Ms. Manida Zinmerman
10.
Ms. Suteera Sripaibulya
11.
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote

Positions
Independent Director & Chairman of the Board
Director & Executive Chairman
Independent Director & Vice Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Board of Director

(11 persons)
8 times

Mr. Banyong Limprayoonwong
Mr. Min Intanate
Ms. Chamaiporn Apikulvanich
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
Dr. Wilson Teo Yong Peng(1)
Mr.Pang Thieng Hwi(2)
Mr. Dennis Colin Martin(3)
Ms. Kanyapan Buranarom(3)
Mr. Anant Tangtatswas
Ms. Manida Zinmerman
Ms. Suteera Sripaibulya
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote

7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
7/8
2/3
1/1
1/1
8/8
8/8
7/8
8/8

Audit
Nomination and Corporate Non-Executive
Committee Remuneration Governance Committee
Committee
Committee
(3 persons) (7 persons)
(4 persons)
(4 persons)
1 time
1 time
3 time
4 times

4/4
4/4
4/4
4/4

3/3
3/3
3/3
3/3

1/1
1/1
1/1
-

Resigned as a director of the Company, effective from November 13, 2020 onwards
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
(1)
(2)
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1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

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.
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THE EXECUTIVE
COMMITTEE
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Mr. Min Intanate
Ms. Chamaiporn Apikulvanich
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
Ms. Kanyapan Buranarom
Ms. Intira Inturattana

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.
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Positions
Executive Chairman
Chief Executive Officer
Chief Operating Officer
Chief Financial Officer
Chief Data Officer
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.

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,
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- 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.

THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE
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
1. Mr. Anant Tangtatswas

Position
Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee

Other positions
Independent Director, Vice Chairman
Chairman of Audit Committee
Chairman of the Corporate Governance
2. Ms. Manida Zinmerman
Member of the Nomination and Independent Director
Remuneration Committee
Audit Committee
3. Ms. Suteera Sripaibulya
Member of the Nomination and Independent Director
Remuneration Committee
Audit Committee
4. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Member of the Nomination and Independent Director
Remuneration Committee
Audit Committee

The Nomination and Remuneration Committee’s secretary
Ms. Tida Limthongvirat

Senior Internal Audit Manager

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.
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CORPORATE
GOVERNANCE COMMITTEE
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

1. Mr. Anant Tangtatswas

Other position

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.
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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 governancerelated tasks assigned by the Board of Directors.

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
Mr. Banyong Limprayoonwong
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Dr. Wilson Teo Yong Peng
Mr. Anant Tangtatswas

Position

Chairman of the Board
Director
Director
Independent Director Vice Chairman
Chairman of Audit Committee
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance Committee
Ms. Manida Zinmerman
Independent Director
Member of Audit Committee
Member of Nomination and
Remuneration Committee
Ms. Suteera Sripaibulya
Independent Director
Member of Audit Committee
Member of Nomination and
Remuneration Committee
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director
Member of Audit Committee
Member of Nomination and
Remuneration Committee
Total

Monetary Remuneration
(Baht)
Year 2020
Year 2019
4,305,556
4,016,000
540,000
490,000
235,000
190,000
1,262,000
1,207,000

855,000

795,000

850,000

800,000

855,000

790,000

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
Total

5 persons

Total amount

19.23 Million Baht

Year 2019
Total
Total amount

5 persons
17.48 Million Baht

Other Remuneration
The company contributes to the provident fund for the Executive Committee.
Year 2020
Total

5 persons

Total amount
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ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

Year 2019
Total
Total amount

5 persons
0.57 Million Baht

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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3.

4.
5.

6.

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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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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 relationsrelated 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 subcommittees 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 selfdevelopment 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)
4
19
5
5
23
11
20
10
13
3
8
13
134

Management
Sales & Marketing
Customer Service
Product & Business Development
Data & Information Operation
Network and Security Management
Software Development & Data Management
Data Center
Project Management
Internal Audit
Accounting, Finance and Credit Control
Human Resource & Administrative
Total
Total employee of BOL
Total employees as of 31 December 2020 (persons)
Employee of the Company and Subsidiary

Year 2020
134 persons
(BOL)

Total employees as of 31 December 2020 (persons) 134 persons

Subsidiary
(D&B TH)
23 persons

Year 2019
128 persons
Subsidiary
Total
(BOL Digital)
9 persons 166 persons

Compensation for Employees
Detail
Salaries and Bonuses (Baht)
Provident Fund (Baht)

Year 2020
77,078,542.53
2,301,287.75

Year 2019
74,046,979.41
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
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)
2. High Impact Coaching
& Positive Feedback
5. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Director
High Impact Coaching
& Positive Feedback
6. Mr. Dennis Colin Martin
Director
–
7. Ms. Kanyapan Buranarom
Director
1. Professional
Accountants Act in
accordance with
the Law
2. Financial Reporting
Standards about the
Leases and Revenue
from Contracts with
Customers
3. Financial Reporting
Standards for PAEs/
NPAEs/SMEs
4. The New CFO (Crisis
Financial Officer)
5. High Impact Coaching
& Positive Feedback
6. TFRS on Financial
Instruments:
Perspective on the
Use and Analysis of
Information through
Financial Statements
7. Preparation of Annual
Report according to
Principles of
Integrated Reporting
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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Institution
–
–
–
2morrow Group Co., Ltd
Learning Hub (Thailand)
Learning Hub (Thailand)
–
Department of Business
Development
Department of Business
Development

Federation of Accounting
Professions
The Stock Exchange of
Thailand
Learning Hub (Thailand)
Federation of Accounting
Professions

Federation of Accounting
Professions
–
–
–
–

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 selfassessment 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:
Assessment
Sub-Committees
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 assignment, authority 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
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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

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.

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

219

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.

220

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

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.

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Name

BOL
D&B (Thailand)
BOL Digital
ABIKS
NCB
ARG
SPVI
ARIP
Ecartstudio
Core & Peak
Anet
ARAC
Anew Corporation
Venture Profile
ARIT
Health Online
Earth Tech Environment
Green Spot
National Digital ID
National ITMX
Bangkok Smartcard System
Processing Center
Ruckdee Crowd Funding
Anakata Strategic Design And Innovation
Innovaatio
ICORA
AILab
Digitech One
Intouch Holdings
D2 SYSTEMS
CRDENCE

LIST OF DIRECTORS AND
AUTHORIZED PERSONS OF THE COMPANY

x, /
Mr. Min Intanate
/, c
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont /
Ms. Chamaiporn Apikulvanich /, //
Mr. Dennis Colin Martin
/
Mr. Anant Tangtatswas
/
Ms. Manida Zinmerman
/
Ms. Suteera Sripaibulya
/
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote /
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon /, //
Ms. Kanyapan Buranarom
/, //
Ms. Intira Inturattana
//
Mr. Banyong Limprayoonwong

Remark

x = Chairman of the Borad

x x / / / / /, c
/ /
/
/ /

x / / / /
/ / / / / /

/
/
/
/

/

/

/ / / x
/ / / c

/ /
/ /

/
/

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
• To develop the employees • Internal communication such
1. Employees • Better quality of life
• To communicate information • Compliance to labor
newsletter, information board,
to all employees
legislation and human rights intranet
• Promoting capability
• Quality of working
• Training inside and outside
building professionally
environment
courses
• Fair benefits
• To do activities in several
occasion
• To do social service activities
and community development
• Provident Fund
• Privacy policy
• Provide the quality products • Develop service to meet
2. Customers
each customer’s need
• Channel for customers’
and services
• Meet the customers’ need • Security of information
complaints
• Satisfaction of customers • Immediate response to
complaint
• Anti-Corruption
• Operating business under • Deal with partners who
3. Partners,
the strictly legal framework
conduct business with
Competitors
transparency
• Procurement policy
• Not accept all of bribe
• Strictly comply to contractual
conditions with partners
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Stakeholders
Expectation
Response
4. Shareholders • Add value for shareholders • Disclosure and transparency
• Good operating
performance, continual
growth
• Awareness of business
trends and investments
• Create and participate in
5. Community • Building a sustainable
society by growing the
social related activities to
philosophy of social
benefit the communities and
responsibility
wider society
• Operate business
sustainably and add value
to society
• Support education and
community development

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.

Implement
• Annual General Meeting
• Pay dividend
• Disclosure information
completely on the company’s
website and all of release
documents
• 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

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.
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2. Fair Business Operating
Not violating intellectual-property
The company operates business under fair rules, honesty,
not contrary the rules and not violating intellectualproperty 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 intellectualproperty 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.

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
2019
2020

In-House Courses
Amount of
Attended Average Hours
Courses
Employees per Employee
5
102
8.59
3
63
5.02

Amount of
Courses
45
23

Public Courses
Attended Average Hours
Employees per Employee
79
5.5
49
13.28

2020 E - LEARNING COURSE
No. of Course
64

No. of employees
151

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 different
departments as well.
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Average Hours per Employee
11.44

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.

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

3. Whistleblowing Policies

2. Policy for Giving and Receiving Gifts

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:

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.
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.
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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.

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.

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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Summary of business transactions with related parties and related persons incurred
during January - December 2020 (notes to separate financial statements)
(Unit : Million Baht)
Type of party
or person
No. having
conflict
of interest

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

2. BOL Digital
Co., Ltd.

Type of relationship

Type of transaction

Common shareholders Revenue
and directors
1. Revenue from
(BOL holds 99.99%
providing information
of shares as of
services
31 December 2020) 2. Revenue from
providing data
importing and
monitoring, system
maintenance, and
back office services

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
Expenses
License fee for using
MatchLink system

3. Advance
Common shareholders Expenses
Research Group
and directors
1. Service fees for
Co., Ltd.
(ARG is a majority
data analytic system,
shareholder of
financial accounting
BOL, holding 16.42%
system, and database
of shares as of
enhancement system
31 December 2020)
including fee to
exercise a right
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Amount
(Million Baht)
Revenue Expenses

3.33

Necessity and Justification

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 prices applied to other
customers.
Opinion of the Audit Committee
Considered as normal business
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.

6.52

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.
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.

0.79

Service fees for data analytic system,
financial accounting system, and
database enhancement system
will generate future revenue for the
Company, adding value to existing
products and business.

(Unit : Million Baht)
Type of party
or person
No. having
conflict
of interest

Type of relationship

Type of transaction

Amount
(Million Baht)
Revenue Expenses

2. Fees for back office
services and other
supporting services, i.e.
payroll system, legal
and company
registration etc.

3.42

3. License fee for using of
accounting program as
per term and
condition under the
agreement

2.54

4. National Credit Common shareholders Revenue
Bureau Co., Ltd.
and directors
1. Revenue earned from 34.76
(BOL holds 12.25%
license and services
of shares as of
rendered according to
31 December 2020)
the agreement
regarding information
providing services
2. Dividend received

5. Dataone Asia
(Thailand)
Co., Ltd.

2. Rental fees for
conference room and
electricity charge for
computer lab

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 hiring the
professionals as the Company’s full-time
employees.
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.
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.

26.34

Common shareholders Revenue
Revenue per agreement 0.49
for right to use business
database analysis system
Expenses
1. Maintenance of
computer equipments
and software for the
Company’s customer
service

Necessity and Justification

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.
0.85

3.51

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.
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)
Type of party
or person
No. having
conflict
of interest

6. Venture Profile
Co., Ltd.

Type of relationship

Type of transaction

Amount
(Million Baht)
Revenue Expenses

Common shareholders Expenses
and directors
1. Rental and service
fees

0.59

2. Public utilities fees:
electricity and

0.67

7. Anet Co., Ltd.

Common shareholders Expenses
and directors
Services fee - Internet,
including leased line
and domain

0.50

8. ABIKS
Development
Co., Ltd.

Common shareholders Revenue
and directors
Dividend received
(BOL holds 20%
of shares as of
31 December 2020)

9. Ares International Common shareholders Expenses
(Thailand)
and directors
Fee for accounting
Co., Ltd.
software development
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1.00

0.59

Necessity and Justification

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.
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.
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.
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.

(Unit : Million Baht)
Type of party
or person
No. having
conflict
of interest

Type of relationship

Type of transaction

10. SVOA Public
Common shareholders Revenue
Company Limited
Revenue earned from
database analysis
software license
agreement

Amount
(Million Baht)
Revenue Expenses

0.71

Expenses
Support for the gift sets

0.03

Necessity and Justification

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
Common shareholders Expenses
Company Limited
and directors
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 Common shareholders Expenses
Limited
and directors (BOL holds Fees for system
19.00% of shares
development
as of 31 December
2020)

13. IT City Public
Company Limited

Common indirect
shareholders

Expenses
Purchase of computer
equipments and other
supplies for office use

73.43

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.

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.

19.65
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL
POSITION AND OPERATING RESULTS
Comparison of statement of financial position as at 31 December 2018 to 2020

Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and other receivables
Other current financial assets
Other current assets
TOTAL CURRENT ASSETS
NON-CURRENT ASSETS
Restricted bank deposits
Other non-current financial assets
Investment in subsidiaries
Investment in associated company
Investment in joint venture
Other long-term investments
Building improvement and equipment
Right-of-use assets
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Short-term loan from financial institution
Trade and other payables
Current portion of lease liabilities
Income tax payable
Short-term provisions
Information utilisation fee payable
Other current liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES
Non-current liabilities
Lease liabilities, net of current portion
Provision for long-term employee benefits
Provision for decommissioning costs
Deferred tax liability
Total non-current liabilties
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital Registered
Issued and fully paid up
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Equity attributable to owners of the Company
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’
EQUITY
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Consolidated financial statements
2018
2019
2020
Amount % Amount % Amount %

224,140 32% 238,019 35%
14,855 2% 19,962 3%
223,913 32% 115,874 17%
25,931 4% 46,207 6%
488,839 70% 420,062 61%

168,970
130,471
150,040
43,844
493,325

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
2018
2019
2020
Amount % Amount % Amount %

17% 190,829 29% 203,487 31% 130,009
- 14,855 2% 19,962 3%
13% 212,689 32% 107,581 17% 128,948
15%
- 150,040
4% 20,158 3% 38,820 6% 33,865
49% 438,531 66% 369,850 57% 442,862

13%
13%
16%
4%
46%

14,200 2% 14,200 2%
14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 1%
- 335,185 34%
- 335,185 35%
- 31,000 5% 32,000 5% 32,000 3%
31,843 5% 31,215 5%
30,560 3% 30,000 5% 30,000 5% 30,000 3%
- 14,722 2%
12,217 1%
- 15,500 2% 15,500 2%
92,555 13% 93,655 13%
- 92,555 14% 93,655 14%
20,335 3% 51,559 8%
44,546 4% 19,715 3% 46,483 7% 40,306 5%
28,267 3%
- 22,088 2%
36,359 5% 46,462 7%
38,904 4% 24,358 4% 34,215 5% 30,319 3%
7,085 1%
9,890 1%
835
7,039 1%
9,260 2%
1,680 1%
2,472 1%
2,038
1,534
1,829 1%
1,534
204,057 30% 264,175 39% 506,752 51% 220,401 34% 277,142 43% 521,132 54%
692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%

124,005 66% 143,627 78%
3,375 2%
330 1%
26,200 14%
1,200 1%
15,908 8% 16,718 8%
5,362 3%
3,284 2%
174,850 93% 165,159 90%

17,000 6%
- 17,000 6%
161,580 55% 109,509 64% 127,800 77% 147,337 55%
2,850 1%
2,191 1%
9,571 3%
1,956 2%
9,571 4%
- 26,200 15%
1,200 1%
16,991 6% 15,908 9% 16,718 9% 16,991 6%
4,723 2%
5,035 3%
2,808 2%
4,679 2%
212,715 73% 158,608 93% 148,526 89% 197,769 74%

12,805 7% 18,136 10%
12,805 7% 18,136 10%
187,655 100% 183,295 100%

21,990 8%
- 16,906 6%
20,221 7% 12,587 7% 17,787 11% 19,789 7%
3,262 1%
2,481 1%
31,389 11%
- 31,389 12%
76,862 27% 12,587 7% 17,787 11% 70,565 26%
289,577 100% 171,195 100% 166,313 100% 268,334 100%

82,051 16%
82,051 16%
139,271 28%

82,051 12%
82,051 12%
139,271 20%

82,051 16%
82,051 16%
139,271 28%

8,260 2%
8,260 2%
275,659 54% 271,880 54%
(520)
505,241 100% 500,942 100%

82,051 17%
82,051 17%
139,271 29%

82,051 17%
82,051 17%
139,271 28%

82,051 12%
82,051 12%
139,271 20%

8,260 1%
8,260 2%
8,260 2%
8,260 1%
310,891 43% 258,155 52% 251,097 53% 295,614 42%
170,027 24%
- 170,464 25%
710,500 100% 487,737 100% 480,679 100% 695,660 100%

692,896 100% 684,237 100% 1,000,077 100% 658,932 100% 646,992 100% 963,994 100%
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(Unit : Million Baht)
626.2

1. Total revenues of the Group

538.1

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

487.5
436.5
399.3

2016

2017

2018

2019

2020

1.2 Comparison of the Group’s services income
(Unit : Million Baht)

5.3%

5.1%

5.6%

5.8%

66.9

4.9%

27.8
25.3

62.4%
71.2%

75.7%

78.6%

81.4%

325.0

2016

2017

11.9%

2018

Other income
Risk Management Services

343.3

368.8

64.0
60.6

137.8

383.4

390.9

22.0%

11.3%

8.5%
10.0%

10.0%
6.3%

6.3%
7.0%

27.4
43.5

48.7
41.5

10.7%

2019

2020

Information Services
Other Services

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

Other Services
Risk Management Services
Information Services

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
Consolidated
2019

2020

(Unit : Million Baht)
The Company

Increase
(Decrease)
%

%

Amount

Increase
(Decrease)

%

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%

31.1

322.8 100.0% 355.2 100.0%

32.4 10.0%

8.1%

Amount

2020

Amount

417.4 100.0%

Amount

2019

%

Amount

%

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
(Unit : Million Baht)
178.5
143.9
104.1
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72.6

76.6

2016

2017

2018

2019

2020
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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.

2. Analysis of Financial Position
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
2019
Amount

2020
%

Amount

Separate financial statements

Increase (Decrease)
%

Amount

2019

%

Amount

2020
%

Amount

Increase (Decrease)
%

Amount

%

Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments

238,019 34.8%
19,962

2.8%

168,970 16.9%

(69,049) (29.0%)

-

(19,962) (100.0%)

-

Trade and other receivables

115,874 16.9%

130,471 13.0%

Other current financial assets

-

-

150,040 15.0%

46,207

6.8%

Other current assets
Total current assets

43,844

14,597

12.6%

203,487 31.5% 130,009 13.5% (73,478) (36.1%)
19,962 3.1%

-

- (19,962) (100.0%)

107,581 16.6% 128,948 13.4%

150,040 100.0%

-

4.4%

(2,363)

(5.1%)

420,062 61.3% 493,325 49.3%

73,263

17.4%

-

-

14,200

335,185 100.0%

-

21,367

19.9%

- 150,040 15.6% 150,040 100.0%

38,820 6.0%

33,865

3.5%

(4,955) (12.8%)

369,850 57.2% 442,862 46.0%

73,012 19.7%

Non-current assets
Restricted bank deposits

1.5%

-

-

Other non-current financial assets

-

-

335,185 33.5%

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%

-

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%)

-

-

28,267

2.8%

28,267 100.0%

-

-

22,088

2.3%

22,088 100.0%

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%)

Intangible assets

1.4%

14,200

2.1%

Right-of-use assets

14,200

2.2%

14,200

- 335,185 34.8% 335,185 100.0%

- (93,655) (100.0%)

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)

Liabilities
Current liabilities
Liabilities
Current liabilities
Current portion of lease
liabilities
Income tax payable
Short-term provisions
Information utilisation fee payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities, net of current
portion
Provision for long-term
employee benefits
Provision for decommisioning
costs
Deferred tax liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

Consolidated financial statements
Separate financial statements
2019
2020
Increase (Decrease)
2019
2020
Increase (Decrease)
Amount % Amount % Amount
%
Amount % Amount % Amount
%

143,627

- 17,000 5.9%
78.4% 161,580 55.8%

17,000 100.0%
- 17,000 6.3%
17,953 12.5% 127,800 76.8% 147,337 54.9%

17,000 100.0%
19,537 15.3%

2,850 1.0%
330 0.2%
9,571 3.3%
1,200 0.7%
16,718 9.1% 16,991 5.9%
3,284 1.7%
4,723 1.7%
165,159 90.1% 212,715 73.6%

2,850 100.0%
- 2,191 0.8%
9,241 2,800.3%
- 9,571 3.6%
(1,200) (100.0%)
1,200 0.7%
273
1.6% 16,718 10.1% 16,991 6.3%
1,439 43.8%
2,808 1.7% 4,679 1.8%
47,556 28.8% 148,526 89.3% 197,769 73.7%

2,191 100.0%
9,571 100.0%
(1,200) (100.0%)
273
1.6%
1,871 66.6%
49,243 33.2%
16,906 100.0%

-

-

21,990

7.6%

21,990

100%

18,136

9.9%

20,221

7.0%

2,085

11.5%

-

-

16,906

6.3%

17,787 10.7%

19,789

7.4%

2,002

11.3%

3,262 1.0%
3,262 100%
- 2,481 0.9%
2,481 100.0%
- 31,389 10.8% 31,389 100%
- 31,389 11.7% 31,389 100.0%
18,136 9.9% 76,862 26.4% 58,726 323.8% 17,787 10.7% 70,565 26.3% 52,778 296.7%
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)

Shareholders’ equity
Share capital Registered
Issued and fully paid up
Share premium
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
Unappropriated
Equity attributable to owners
of the Company
Total shareholders' equity

Consolidated financial statements
Separate financial statements
2019
2020
Increase (Decrease)
2019
2020
Increase (Decrease)
Amount % Amount % Amount
%
Amount % Amount % Amount
%
82,051
82,051
139,271

16.4% 82,051 11.5%
16.4% 82,051 11.5%
27.8% 139,271 19.6%

-

-

82,051 17.1% 82,051 11.8%
82,051 17.1% 82,051 11.8%
139,271 29.0% 139,271 20.0%

-

-

8,260
271,880

1.6%
8,260 1.2%
54.3% 310,891 43.8%

39,011

14.3%

8,260 1.7% 8,260 1.2%
251,097 52.2% 295,614 42.5%

44,517

17.7%

(520) (0.1%) 170,027 23.9% 170,547
n/a
500,942 100.0% 710,500 100.0% 209,558 41.8%

- 170,464 24.5% 170,464 100.0%
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
Gross Profit Margin Ratio (%)
49.0%

48.5%

2016

2017

53.2%

2018

58.1%

57.5%

2019

2020

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.
Net Profit Margin Ratio (%)
26.7%

28.5%

21.4%

18.2%

17.6%

2016

2017

2018

2019

2020

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.
Return on Assets Ratio (ROA) (%)
21.0%
12.6%

12.0%

2016

2017

17.9%

15.0%

2018

2019

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.
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Return on Equity Ratio (ROE) (%)
28.7%
18.0%

2016

25.1%

20.6%
16.3%

2017

2018

2019

2020

In 2020, return on equity ratio (ROE) of the Group was decreased by 12.5% compared to ROE ratio
in 2019.

3.2 Liquidity Ratio (Times)
2.7

2.8

2.2

2016

2017

2018

2.5

2019

2.3

2020

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)

0.43

2016

0.37

0.37

0.37

0.41

2017

2018

2019

2020

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.
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Dividend Payout Ratio (%)

76.7%

85.7%

2016

2017

94.6%

2018

85.5%

89.6%

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.
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.

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).

Trade Receivables Balance on the Consolidated Financial Statements
As at 31 December 2019 and 2020

Up to 3 months

Up to 3 months

Over 3 months - 6 months
Over 6 months 1.7% 0.9%
12 months

Over 6 months 12 months
6.3%
21.4%

2019

72.3%

Not yet due

37.5%

59.9%

2020

Not yet due
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Accounts Receivable Aging of the Group
As at 31 December 2018 - 2020
A/R Aging
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Total trade receivables
Less: Allowance for doubtful debts
Total trade receivables - net

Consolidated
financial statements
2018
2019
2020
33.3
29.3
58.1
46.5
2.2
82.0
82.0

8.0
2.3
39.6
(2.3)
37.3

33.0
1.5
0.8
93.4
(5.5)
87.9

(Unit : Million Baht)
Separate
financial statements
2018
2019
2020
31.3
25.4
58.4
45.7
2.2
79.2
79.2

7.8
2.3
35.5
(2.3)
33.2

32.6
1.5
0.8
93.3
(5.5)
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
91 - 180 days
181 - 270 days
271 - 365 days
More than 365 days

Percent of the allowance for doubtful accounts
Corporate
Government
25%
50%
25%
100%
50%
100%
100%

Average collection period over the past 3 years is as follows:
Year
Average Collection Period (Days)

2018
45

2019
43

2020
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.								
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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
competitors and manage risk. With 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
Chairman of the Board
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Mr. Jack Min Intanate
Executive Chairman

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. ManidaZinmerman
Independent Director and Audit Committee Member
3. Ms. SuteeraSripaibulya	
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
Ms. Kamontip Lertwitworatep
Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti

C.P.A. Registration No. 5906 and/or
C.P.A. Registration No. 4377 and/or
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.
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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		
2. Ms. Chamaiporn Apikulvanich		
3. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon

Vice Chairman and Chairman of the Corporate Governance Committee
Member of the Corporate Governance Committee
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.
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Mr. Anant Tangtatswas
Chairman of the Corporate Governance Committee
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INDEPENDENT
AUDITOR REPORT
Independent Auditor's Report

To the
theShareholders
Shareholders
of Business
Online
Company
To
of Business
Online
PublicPublic
Company
Limited

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.

3
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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.

5
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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 2020

BusinessBusiness
Online Public
Online
Company
Public Company
Limited and
Limited
its subsidiaries
and its subsidiaries
Statements
Statements
of financial
of financial
position position
As at 31 December
As at 31 December
2020
2020
(Unit: Baht)
(Unit: Baht)
Consolidated
Consolidated
financial financial
statements
statements
SeparateSeparate
financial financial
statements
statements
Note

Note 2020

2020

2019

2019

2020

2020

2019

2019

Assets Assets
Current assets
Current assets
Cash andCash
cash and
equivalents
cash equivalents

8

8 168,969,719
168,969,719
238,018,691
238,018,691
130,009,092
130,009,092
203,487,086
203,487,086

Short-term
Short-term
investments
investments

9

9

Trade andTrade
otherand
receivables
other receivables

10

10130,471,283
130,471,283
115,874,130
115,874,130
128,947,565
128,947,565
107,581,406
107,581,406

Other current
Other
financial
current assets
financial assets

11

11150,039,816
150,039,816

-

19,962,111
19,962,111

-

-

19,962,111
19,962,111

150,039,816
150,039,816

-

-

Other current
Other
assets
current assets

43,843,698
43,843,698
46,207,403
46,207,40333,865,330
33,865,330
38,819,971
38,819,971

Total current
Totalassets
current assets

493,324,516
493,324,516
420,062,335
420,062,335
442,861,803
442,861,803
369,850,574
369,850,574

Non-current
Non-current
assets assets
RestrictedRestricted
bank deposits
bank deposits

12

12 14,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,00014,200,000
14,200,000
14,200,000
14,200,000

Other non-current
Other non-current
financial assets
financial assets

13

13335,185,153
335,185,153

-

Investment
Investment
in subsidiaries
in subsidiaries

14

14

-

Investment
Investment
in associated
in associated
company company

15

15 30,560,086
30,560,086
31,214,827
31,214,82730,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

Investment
Investment
in joint venture
in joint venture

16

16 12,217,250
12,217,250
14,722,477
14,722,477
15,499,550
15,499,550
15,499,550
15,499,550

Other long-term
Other long-term
investments
investments
Building improvement
Building improvement
and equipment
and equipment

17
22.1

Right-of-use
Right-of-use
assets assets

-

-

335,185,153
335,185,153

-

-

31,999,860
31,999,860
31,999,860
31,999,860

93,655,488
93,655,488

-

93,655,488
93,655,488

17 44,546,209
44,546,209
51,558,957
51,558,95740,305,759
40,305,759
46,482,778
46,482,778
22.128,267,035
28,267,035

-

22,088,152
22,088,152

-

-

IntangibleIntangible
assets assets

18

18 38,904,026
38,904,026
46,462,106
46,462,10630,318,901
30,318,901
34,215,152
34,215,152

Deferred Deferred
tax assetstax assets

28

28

Other non-current
Other non-current
assets assets

- 9,259,8859,259,885

506,752,645
506,752,645
264,175,137
264,175,137
521,132,453
521,132,453
277,141,419
277,141,419
1,000,077,161
684,237,472
963,994,256
646,991,993
1,000,077,161
684,237,472
963,994,256
646,991,993

The accompanying
notes arenotes
an integral
of thepart
financial
The accompanying
are anpart
integral
of the statements.
financial statements.
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-

2,037,5812,037,581 2,471,4842,471,484 1,535,0781,535,078 1,828,7061,828,706

Total non-current
Total non-current
assets assets
Total assets
Total assets

835,305 835,305 9,889,7989,889,798
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
As at 31 December 2020

Business
Business
Business
Online
Online
Online
Public
Public
Public
Company
Company
Company
Limited
Limited
Limited
and
and
its
and
its
subsidiaries
subsidiaries
its subsidiaries
Business
Online
Public
Company
Limited and its subsidiaries
Statements
Statements
Statements
ofof
financial
financial
of financial
position
position
position
(continued)
(continued)
(continued)
Statements
of 2020
financial
AsAs
atat
As
3131
at
December
December
31 December
2020
2020position (continued)
As at 31 December 2020

(Unit:
(Unit:
(Unit:
Baht)
Baht)
Baht)
(Unit: Baht)
Consolidated
Consolidated
Consolidated
financial
financial
financial
statements
statements
statementsSeparate
Separate
Separate
financial
financial
financial
statements
statements
statements
Consolidated
financial
statements
2020
2020
2020
2019
2019
2019

Note
NoteNote
Note

Liabilities
Liabilities
Liabilities
and
and
shareholders'
and
shareholders'
shareholders'
equity
equity
equity

2020

Separate
statements
2020
2020
2020 financial
2019
2019
2019

2019

2020

2019

Liabilities
and shareholders' equity
Current
Current
liabilities
liabilities
Current
liabilities
Current
liabilities
Short-term
Short-term
loan
loan
from
from
financial
financial
institution
institution
Short-term
loan
from
financial
institution

1919 19

Short-term
loan
from
financial institution
Trade
Trade
Trade
and
and
other
and
other
other
payables
payables
payables

2020 19
20

Trade
and
Current
Current
Current
portion
portion
portion
ofother
of
lease
lease
ofpayables
lease
liabilities
liabilities
liabilities

20
22.2
22.222.2

Current
portion
of lease liabilities
Income
Income
Income
taxtax
payable
payable
tax
payable

22.2

Income
tax provisions
payable
Short-term
Short-term
Short-term
provisions
provisions

17,000,000
17,000,000
17,000,000

21

161,579,523
2,849,991
2,849,991
2,849,991

- -

-

143,627,602
- - -

147,336,635
2,191,326
2,191,326
2,191,326

127,800,744
- - -

2,849,991
9,571,114
9,571,114
9,571,114

329,828
329,828
329,828

2,191,326
9,571,114
9,571,114
9,571,114

9,571,114
- - -

329,828
1,200,000
1,200,000
1,200,000

9,571,114
- - -

1,200,000
1,200,000
1,200,000-

- -

--

1,200,000
16,717,585
16,717,585
16,717,585

16,991,176
16,991,176
16,991,176-

1,200,000
16,717,585
16,717,585
16,717,585

16,991,176
4,723,425
4,723,425
4,723,425

16,717,585
3,284,745
3,284,745
3,284,745

16,991,176
4,678,829
4,678,829
4,678,829

16,717,585
2,808,009
2,808,009
2,808,009

4,723,425 165,159,760
3,284,745 197,769,080
4,678,829 148,526,338
2,808,009
212,715,229
212,715,229
212,715,229
165,159,760
165,159,760
197,769,080
197,769,080
148,526,338
148,526,338

Total
current
liabilities
Non-current
Non-current
Non-current
liabilities
liabilities
liabilities
Non-current
liabilities
Lease
Lease
liabilities,
liabilities,
net
net
ofnet
of
current
current
portion
portion
Lease
liabilities,
of current
portion

17,000,000
17,000,000
17,000,000

16,991,176
16,991,176
16,991,176-

Information
utilisation
Other
Other
Other
current
current
current
liabilities
liabilities
liabilitiesfee payable
Other
current
liabilities
Total
Total
Total
current
current
current
liabilities
liabilities
liabilities

-

17,000,000 143,627,602
17,000,000 127,800,744
161,579,523
161,579,523
161,579,523
143,627,602
143,627,602- 147,336,635
147,336,635
147,336,635
127,800,744
127,800,744-

2121 21

Short-term
provisions
Information
Information
Information
utilisation
utilisation
utilisation
fee
fee
payable
fee
payable
payable

- -

212,715,229
22.2
22.222.2

21,989,660
21,989,660
21,989,660

Lease
liabilities,
net
of current
portion
Provision
Provision
Provision
forfor
long-term
long-term
for long-term
employee
employee
employee
benefits
benefits
benefits

2323 22.2
23

Provision
for
employee
benefits
Provision
Provision
Provision
forfor
decommissioning
decommissioning
for long-term
decommissioning
costs
costs
costs
Provision
for liability
decommissioning costs
Deferred
Deferred
Deferred
taxtax
liability
liability
tax

165,159,760

148,526,338

-

16,906,482
16,906,482
16,906,482

21,989,660
20,220,616
20,220,616
20,220,616

18,136,292
18,136,292
18,136,292-

16,906,482
19,788,989
19,788,989
19,788,989

17,786,728
17,786,728
17,786,728-

2424 23
24

20,220,616
3,262,707
3,262,707
3,262,707

18,136,292
- - -

19,788,989
2,480,771
2,480,771
2,480,771

17,786,728
- - -

2828 24
28

3,262,707
31,389,190
31,389,190
31,389,190

- -

--

2,480,771
31,389,190
31,389,190
31,389,190

- -

28

31,389,190
76,862,173
76,862,173
76,862,173

18,136,292
18,136,292
18,136,292-

31,389,190
70,565,432
70,565,432
70,565,432

Deferred
tax liability
Total
Total
Total
non-current
non-current
non-current
liabilities
liabilities
liabilities
Total
non-current
liabilities
Total
Total
Total
liabilities
liabilities
liabilities

- -

197,769,080

- -

-

--

17,786,728
17,786,728
17,786,728-

76,862,173 183,296,052
18,136,292 268,334,512
70,565,432 166,313,066
17,786,728
289,577,402
289,577,402
289,577,402
183,296,052
183,296,052
268,334,512
268,334,512
166,313,066
166,313,066

Total liabilities

289,577,402

183,296,052

268,334,512

166,313,066

Registered
820,505,500
820,505,500
820,505,500
ordinary
ordinary
ordinary
shares
shares
shares
of of
Baht
Baht
of 0.10
Baht
0.10
each
0.10
each
each

82,050,550
82,050,550
82,050,550

82,050,550
82,050,550
82,050,550

82,050,550
82,050,550
82,050,550

82,050,550
82,050,550
82,050,550

820,505,500
ordinary
Issued
Issued
and
fully
and
paid
fully
up
paid
Issued
and
fully
paid
up up shares of Baht 0.10 each

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

Issued
and
fullyordinary
paid
up shares
820,505,500
820,505,500
ordinary
shares
of of
Baht
of 0.10
Baht
each
0.10
each
820,505,500
ordinary
shares
Baht
0.10
each

82,050,550
82,050,550
82,050,550

82,050,550
82,050,550
82,050,550

82,050,550
82,050,550
82,050,550

82,050,550
82,050,550
82,050,550

Shareholders’
Shareholders’
Shareholders’
equity
equity
equity
Shareholders’
Share
Share
capital
capital
Share
capital equity
Share
capital
Registered
Registered
Registered

820,505,500
Share
Share
premium
premium ordinary shares of Baht 0.10 each
Share
premium

82,050,550 139,271,186
82,050,550 139,271,186
82,050,550 139,271,186
82,050,550
139,271,186
139,271,186
139,271,186
139,271,186
139,271,186
139,271,186
139,271,186
139,271,186
139,271,186

Share
premium
Retained
Retained
earnings
earnings
Retained
earnings

139,271,186

Retained
earnings
Appropriated
Appropriated
- statutory
- statutory
reserve
reserve
Appropriated
- statutory
reserve

2525 25

Appropriated
- statutory reserve
Unappropriated
Unappropriated
Unappropriated

25

8,260,000
8,260,000
8,260,000

139,271,186

139,271,186

139,271,186

8,260,000
8,260,000
8,260,000

8,260,000
8,260,000
8,260,000

8,260,000
8,260,000
8,260,000

8,260,000 271,880,036
8,260,000 295,613,705
8,260,000 251,097,191
8,260,000
310,891,249
310,891,249
271,880,036
295,613,705
251,097,191
310,891,249
271,880,036
295,613,705
251,097,191

Unappropriated
Equity
Equity
attributable
attributable
to to
owners
to owners
of of
the
of
Company
the
Company
Equity
attributable
owners
the
Company

310,891,249
170,026,774
170,026,774
170,026,774

Equity
attributable
to owners
Total
Total
shareholders'
shareholders'
equity
equity of the Company
Total
shareholders'
equity

170,026,774
(520,352) 695,659,744
170,464,303
710,499,759
710,499,759 500,941,420
500,941,420
695,659,744 480,678,927
480,678,927710,499,759
500,941,420
695,659,744
480,678,927

Total
shareholders'
equity equity
Total
liabilities
liabilities
and
shareholders'
and
shareholders'
equity
Total
liabilities
and
shareholders'
equity

271,880,036
295,613,705
(520,352)
(520,352) 170,464,303
170,464,303
(520,352)
170,464,303

251,097,191
- - -

710,499,759 684,237,472
500,941,420
695,659,744
480,678,927
1,000,077,161
1,000,077,161
684,237,472 963,994,256
963,994,256 646,991,993
646,991,993
1,000,077,161
684,237,472
963,994,256
646,991,993

Total liabilities and shareholders' equity

1,000,077,161

684,237,472

963,994,256

646,991,993

The
accompanying
notes
are
anare
integral
part
ofpart
the
financial
statements.
The
accompanying
notes
an integral
of
the
financial
statements.
The
accompanying
notes
are
an
integral
part
of
the
financial
statements.
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors
Directors
Directors
Directors
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Business
Online
PublicLimited
Company
Limited and its subsidiaries
Business Online
Public Company
and its subsidiaries

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

Business
Business
Online
Online
Public
Company
Company
Limited
Limited
andand
its subsidiaries
its subsidiaries
Statements
ofPublic
comprehensive
income
Statements
Statements
of comprehensive
of
comprehensive
income
income
For the year
ended
31 December
2020

For the year ended 31 December 2020

For For
the the
yearyear
ended
ended
31 December
31 December
2020
2020

(Unit: Baht)
Consolidated financial statements

(Unit:
Baht)
Baht)
Separate financial(Unit:
statements

Consolidated
financial
statements
Separate
financial
statements
statements
Separate
financial
statements
Note Consolidated
2020 financial
2019
2020
2019
Profit or loss:

NoteNote

2020
2020

2019
2019

2020
2020

2019
2019

Profit
Profit
or loss:
or loss:
Revenues
Revenues
Revenues
Service income
Service
income
Service
income
Dividend
income

26

595,579,255

507,984,999

535,214,624

439,374,717

26 26

595,579,255
595,579,255
26,337,500

507,984,999
507,984,999
23,275,000

535,214,624
535,214,624
27,337,500

439,374,717
439,374,717
24,275,000

Dividend
Dividend
income
Otherincome
income

26,337,500
26,337,500
2,756,172

23,275,000
23,275,000
4,004,170

27,337,500
27,337,500
2,625,706

24,275,000
24,275,000
4,001,673

Other
Other
income
income
Total
revenues

2,756,172
2,756,172
624,672,927

4,004,170
4,004,170
535,264,169

2,625,706
2,625,706
565,177,830

4,001,673
4,001,673
467,651,390

624,672,927
624,672,927

535,264,169
535,264,169

565,177,830
565,177,830

467,651,390
467,651,390

Total
Total
revenues
revenues
Expenses
Expenses
Expenses
Costs of services

27
27 27

253,314,008

212,944,280

212,291,748

177,339,378

Costs
of services
Costs
of services
Administrative
expenses

253,314,008
253,314,008
164,127,607

212,944,280
212,944,280
173,431,365

212,291,748
212,291,748
142,933,476

177,339,378
177,339,378
145,503,262

Administrative
Administrative
expenses
expenses
Total expenses

164,127,607
164,127,607
417,441,615

173,431,365
173,431,365
386,375,645

142,933,476
142,933,476
355,225,224

145,503,262
145,503,262
322,842,640

Total
Total
expenses
expenses
Operating
profit

417,441,615
417,441,615
207,231,312

386,375,645
386,375,645
148,888,524

355,225,224
355,225,224
209,952,606

322,842,640
322,842,640
144,808,750

207,231,312
207,231,312
345,260

148,888,524
148,888,524
371,518

209,952,606
209,952,606-

144,808,750
144,808,750-

Operating
Operating
profit
Share ofprofit
profit
from investment in associate

15

Share
Share
of profit
of
from
from
investment
investment
in associate
associate
Share
of profit
loss
from
investment
ininjoint
venture

15 15
16

345,260
345,260
(2,588,050)

371,518
371,518
(256,721)

Share
Share
of loss
of income
loss
fromfrom
investment
investment
in joint
in joint
venture
venture
Finance

16 16

(2,588,050)
(2,588,050)
1,532,022

(256,721)
(256,721)
2,856,197

Finance
Finance
income
income
Finance
cost
Finance
Finance
cost
cost income tax expenses
Profit
before
Profit
Profit
before
before
income
tax tax
expenses
expenses
Income
taxincome
expenses
Income
Income
taxfor
expenses
taxthe
expenses
Profit
year

-

--

- 1,503,950

-

--

- 2,808,312

1,532,022
1,532,022
(1,922,329)

2,856,197
2,856,197-

1,503,950
1,503,950
(1,496,301)

2,808,312
2,808,312-

(1,922,329)
(1,922,329)
204,598,215

- 151,859,518

(1,496,301)
(1,496,301)
209,960,255

- 147,617,062

28

204,598,215
204,598,215
(26,101,275)

151,859,518
151,859,518
(7,947,887)

209,960,255
209,960,255
(25,958,014)

147,617,062
147,617,062
(6,983,578)

28 28

(26,101,275)
(26,101,275)
178,496,940

(7,947,887)
(7,947,887)
143,911,631

(25,958,014)
(25,958,014)
184,002,241

(6,983,578)
(6,983,578)
140,633,484

Profit
Profit
for the
for the
yearyear

178,496,940
178,496,940

143,911,631
143,911,631

184,002,241
184,002,241

140,633,484
140,633,484

Other comprehensive income:
Other
Other
comprehensive
comprehensive
income:
income:
Other
comprehensive
income
to be reclassified
Other
Other
comprehensive
comprehensive
income
income
to be
toreclassified
be
reclassified
to profit
or loss in
subsequent
periods
toShare
profit
to profit
or other
loss
or loss
incomprehensive
subsequent
in subsequent
periods
periodsof joint venture of
income
Share
Share
of other
of other
comprehensive
comprehensive
income
income
of joint
venture
venture
- exchange
differences
on translation
ofof joint
exchange
exchange
differences
differences
on translation
on
translation
of
of
financial
statements
in foreign
currency
financial
financial
statements
statements
inincome
foreign
in foreign
currency
Other
comprehensive
to
becurrency
reclassified

16

82,823

(520,352)

16 16

82,823
82,823

(520,352)
(520,352)

Other
Other
comprehensive
comprehensive
income
to be
toreclassified
be
reclassified
to profit
or loss income
in subsequent
periods
to profit
to profit
or loss
or loss
in subsequent
in subsequent
periods
periods

82,823

(520,352)

82,823
82,823

(520,352)
(520,352)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Other comprehensive income not to be reclassified
Other
Other
comprehensive
comprehensive
income
not to
notbe
toreclassified
be reclassified
to profit
or loss income
in subsequent
periods
to
profit
to on
profit
orchanges
loss
or loss
in subsequent
subsequent
periods
periods
Gain
ininvalue
of equity
investments
GainGain
on
changes
on changes
in fair
value
in value
value
of equity
of equity
investments
investments
designated
at
through
other
designated
designated
at fair
at value
fair
value
through
other tax
comprehensive
income
-through
netother
of income
comprehensive
comprehensive
income
income
-income
net- of
netincome
of income
taxreclassified
tax
Other
comprehensive
not
to be

13

8,995,592

13 13

8,995,592
8,995,592

-

-

8,995,592

-

8,995,592
8,995,592

-

Other
Other
comprehensive
comprehensive
income
not to
notbe
toreclassified
be reclassified
to profit
or loss income
in subsequent
periods
- net
to profit
to income
profit
or loss
or tax
loss
in subsequent
in subsequent
periods
periods
- net- net
of

8,995,592

-

8,995,592

-

of
income
of income
tax tax
Other
comprehensive
income for the year

8,995,592
8,995,592
9,078,415

- (520,352)

8,995,592
8,995,592
8,995,592

-

--

Other
Other
comprehensive
comprehensive
income
income
for the
for the
yearyear

9,078,415
9,078,415

(520,352)
(520,352)

8,995,592
8,995,592

-

-

Total comprehensive income for the year

187,575,355

143,391,279

192,997,833

140,633,484

Total
Total
comprehensive
comprehensive
income
income
for the
for the
yearyear

187,575,355
187,575,355

143,391,279
143,391,279

192,997,833
192,997,833

140,633,484
140,633,484

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
TheThe
accompanying
notes
are are
an integral
partpart
of the
statements.
accompanying
notes
an integral
of financial
the financial
statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)

Business
Business
Business
Online Public
Online
Online
Company
Public
PublicCompany
Company
Limited Limited
and
Limited
its subsidiaries
and
and
itsitssubsidiaries
subsidiaries

For the year ended 31 December 2020

Statements
Statements
Statements
of comprehensive
ofof
comprehensive
comprehensive
income income
(continued)
income(continued)
(continued)
For the year
For
Forthe
ended
theyear
year
31
ended
ended
December
3131December
December
2020
2020
2020

(Unit: Baht)
(Unit:
(Unit:Baht)
Baht)
Consolidated
financialfinancial
statements
SeparateSeparate
financial
statements
Consolidated
Consolidated
financialstatements
statements
Separatefinancial
financialstatements
statements
Note
Basic earnings
Basicearnings
per
earnings
share
per
(Baht)
share(Baht)
(Baht)
Basic
per
share

29

Note
Note 2020

2020
2020

2019

2019
2019

2020

2020
2020

2019

2019
2019

2929

Profit attributable
Profitattributable
attributable
to equityto
holders
toequity
equity
holders
Profit
holders
of the Company
theCompany
Company
ofofthe

0.22

0.22
0.22

0.18

0.18
0.18

0.22

0.22
0.22

0.17

0.17
0.17

Weighted
Weighted
average average
number
average
of
number
Weighted
number
ofof
ordinary ordinary
shares
ordinary
(shares)
shares
(shares)
shares
(shares)

820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500
820,505,500

Theaccompanying
accompanying
notes
areanan
integral
part
thefinancial
financial
statements.
The accompanying
The
notes arenotes
an
integral
are
part
integral
of the
part
financial
ofofthe
statements.
statements.
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82,050,550

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at 31 December 2020

-

-

Total comprehensive income for the year

33

-

Other comprehensive income for the year

Dividend paid

-

82,050,550

-

Profit for the year

Balance as at 1 January 2020 - as restated

accounting policy

4

82,050,550

Balance as at 1 January 2020

Cumulative effect of change in

82,050,550

Balance as at 31 December 2019

-

-

Total comprehensive income for the year

Dividend paid

-

Other comprehensive income for the year

139,271,186

-

-

-

-

139,271,186

-

139,271,186

139,271,186

-

-

-

-

139,271,186

8,260,000

-

-

-

(437,529)

310,891,249

82,823

178,496,940

82,823

-

(520,352)

-

(520,352)

(520,352)

-

(520,352)

(520,352)

-

-

(139,485,727)

-

271,880,036
178,496,940

-

-

271,880,036

8,260,000

-

8,260,000

271,880,036

(147,690,864)

8,260,000

143,911,631

-

-

143,911,631

-

275,659,269

Unappropriated

8,260,000

foreign currency

Share premium

reserve

82,050,550

share capital

-

33

Note

Profit for the year

Balance as at 1 January 2019

statements in

Statutory

in equity designated

of investment

Fair value reserve

-

-

-

-

-

-

-

170,464,303

-

8,995,592

8,995,592

-

161,468,711

161,468,711

income

other comprehensives

translation of financial at fair value through

Appropriated -

differences on

Exchange

paid up

Retained earnings

170,026,774

-

9,078,415

9,078,415

-

160,948,359

161,468,711

(520,352)

(520,352)

-

(520,352)

(520,352)

-

-

shareholders equity

components of

Total other

Other components of shareholders' equity
Other comprehensive income

Equity attributable to owner of the Company

Consolidated financial statements

Issued and

For
the year ended 31 December 2020
For the year ended 31 December 2020

Statements of changes in shareholders' equity

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

710,499,759

(139,485,727)

187,575,355

9,078,415

178,496,940

662,410,131

161,468,711

500,941,420

500,941,420

(147,690,864)

143,391,279

(520,352)

143,911,631

505,241,005

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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-

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

82,050,550

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at 31 December 2020

Dividend paid

-

-

-

Profit for the year

33

139,271,186

82,050,550

Balance as at 1 January 2020 - as restated

139,271,186

-

-

-

-

-

Cumulative effect of change in accounting policy

139,271,186

82,050,550

Balance as at 1 January 2020
4

139,271,186

82,050,550

Balance as at 31 December 2019

Dividend paid

-

-

Total comprehensive income for the year
33

-

-

-

-

8,260,000

-

-

-

-

8,260,000

-

8,260,000

8,260,000

-

-

-

-

8,260,000

170,464,303

295,613,705

8,995,592

184,002,241
(139,485,727)

8,995,592

-

161,468,711

161,468,711

-

-

-

-

-

-

-

184,002,241

251,097,191

-

251,097,191

251,097,191

(147,690,864)

140,633,484

-

140,633,484

258,154,571

Unappropriated

income

139,271,186

82,050,550

Share premium

other comprehensives

reserve

paid up
share capital

at fair value through

Statutory

in equity designated

reserve of investment

income - Fair value

Other comprehensive

shareholders' equity

Other components of

Issued and

Retained earnings

Separate financial statements

Appropriated -

Other comprehensive income for the year

Profit for the year

Balance as at 1 January 2019

Note

For the year ended 31 December 2020
For
the year ended 31 December 2020

Statements of changes in shareholders' equity (continued)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)

Business Online
Public Company
and its subsidiaries
Business
Online
Public Limited
Company
Limited and its subsidiaries

695,659,744

(139,485,727)

192,997,833

8,995,592

184,002,241

642,147,638

161,468,711

480,678,927

480,678,927

(147,690,864)

140,633,484

-

140,633,484

487,736,307

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

CASH FLOW STATEMENTS

For the year ended 31 December 2020

Business
Business
Online
Online
Public
Public
Company
Company
Limited
Limited
and its
and
subsidiaries
its subsidiaries
CashCash
flow statements
flow statements

For the
Foryear
the ended
year ended
31 December
31 December
2020 2020
(Unit:(Unit:
Baht)Baht)
Consolidated
financial
statements Separate
Separate
financial
statements
Consolidated
financial
statements
financial
statements
2020 2020

2019 2019

2020 2020

2019 2019

CashCash
flowsflows
from from
operating
operating
activities
activities
Profit Profit
beforebefore
tax tax

204,598,215
204,598,215 151,859,518
151,859,518 209,960,255
209,960,255 147,617,062
147,617,062

Adjustments
Adjustments
to reconcile
to reconcile
profit profit
beforebefore
tax totax to
net cash
net cash
provided
provided
by (paid
by (paid
from)from)
operating
operating
activities:
activities:
Reversal
of allowance
of allowance
for doubtful
for doubtful
accounts
accounts
Reversal
Allowance
Allowance
for impairment
for impairment
loss of
loss
financial
of financial
assets
assets
Depreciation
Depreciation
and amortisation
and amortisation

-

6,707,473
6,707,473
33,316,135
33,316,135

Reversal
Reversal
of allowance
of allowance
for impairment
for impairment
of asset
of asset
(reversal)
(reversal)
ShareShare
of profit
of profit
from investment
from investment
in associated
in associated
company
company

-

-

-

(345,260)
(345,260)

(7,257,321)
(7,257,321)
-

6,707,473
6,707,473

27,054,458
27,054,458

25,882,604
25,882,604

-

-

-

-

-

-

-

-

5,331,507
5,331,507
142,687
142,687

(1,200,000)
(1,200,000) (25,000,000)
(25,000,000)

Loss Loss
(gain)(gain)
on sales
on sales
of equipment
of equipment
Dividend
Dividend
income
income

-

(12,733)
(12,733)

21,792,364
21,792,364

(371,518)
(371,518)

2,084,324
2,084,324

-

-

-

Provision
Provision
for employee
for employee
benefits
benefits

Loss Loss
on diminution
on diminution
in value
in value
of withholding
of withholding
tax refundable
tax refundable

-

-

256,721
256,721

Provisions
Provisions
(reversal)
(reversal)

(10,154,517)
(10,154,517)

(1,861,493)
(1,861,493)

2,588,050
2,588,050

(1,698)
(1,698)

-

-

ShareShare
of loss
offrom
loss investment
from investment
in joint
in venture
joint venture

Unrealised
Unrealised
loss (gain)
loss (gain)
on exchange
on exchange

-

2,002,261
2,002,261
(1,921)
(1,921)

(1,849,601)
(1,849,601)

5,199,136
5,199,136
111,216
111,216

(1,200,000)
(1,200,000) (25,000,000)
(25,000,000)

(5,409,123)
(5,409,123)

-

-

1,948,850
1,948,850

(12,733)
(12,733)

(5,409,123)
(5,409,123)
1,938,225
1,938,225

(26,337,500)
(26,337,500) (23,275,000)
(23,275,000) (27,337,500)
(27,337,500) (24,275,000)
(24,275,000)

Finance
Finance
cost cost

1,922,329
1,922,329

Finance
Finance
income
income

(1,532,022)
(1,532,022)

-

-

(2,856,197)
(2,856,197)

1,496,301
1,496,301
(1,503,950)
(1,503,950)

-

-

(2,808,312)
(2,808,312)

Profit Profit
from operating
from operating
activities
activities
beforebefore
changes
changes
in operating
in operating
assets
assets
and liabilities
and liabilities

221,787,313
221,787,313 120,563,089
120,563,089 215,992,790
215,992,790 107,161,450
107,161,450

Decrease
Decrease
(increase)
(increase)
in operating
in operating
assets:
assets:
TradeTrade
and other
and other
receivables
receivables
OtherOther
current
current
assets
assets

(21,190,856)
(21,190,856) 115,296,530
115,296,530
2,363,706
2,363,706

OtherOther
non-current
non-current
assets
assets

(1,200,947)
(1,200,947)

(14,866,852)
(14,866,852)
(791,721)
(791,721)

(27,959,640)
(27,959,640) 115,255,432
115,255,432
4,954,641
4,954,641
(1,341,222)
(1,341,222)

(13,252,794)
(13,252,794)
(294,515)
(294,515)

Increase
Increase
(decrease)
(decrease)
in operating
in operating
liabilities:
liabilities:
TradeTrade
and other
and other
payables
payables
Information
utilisation
fee payable
Information
utilisation
fee payable
OtherOther
current
current
liabilities
liabilities
Cash Cash
flows flows
from operating
activities
from operating
activities
Cash Cash
paid for
corporate
income
tax tax
paid
for corporate
income
Net cash
from from
operating
activities
Net cash
operating
activities

15,902,995
15,902,995

20,657,233
20,657,233

17,471,916
17,471,916

19,311,084
19,311,084

273,591
273,591

809,626
809,626

273,591
273,591

809,626
809,626

1,368,659
1,368,659
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1,800,799
1,800,799

(2,271,944)
(2,271,944)

219,304,461
219,304,461 239,546,148
239,546,148 211,192,875
211,192,875 226,718,339
226,718,339
(19,032,383)
(19,032,383) (13,797,834)
(13,797,834) (18,353,902)
(18,353,902) (11,160,056)
(11,160,056)
200,272,078
200,272,078 225,748,314
225,748,314 192,838,973
192,838,973 215,558,283
215,558,283

The accompanying
notesnotes
are anare
integral
part ofpart
theoffinancial
statements.
The accompanying
an integral
the financial
statements.
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(2,121,757)
(2,121,757)

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

CASH FLOW STATEMENTS (CONTINUED)
Business
Business
Online
Public
Company
Company
Limited
and
and
its
subsidiaries
Business
Online
Public
Company
Limited
andits
itssubsidiaries
subsidiaries
For
theOnline
yearPublic
ended
31 Limited
December
2020
Cash
Cash
flow
statements
(continued)
Cashflow
flowstatements
statements(continued)
(continued)
For
For
the
year
ended
31
December
2020
Forthe
theyear
yearended
ended31
31December
December2020
2020

(Unit:
(Unit:
Baht)
(Unit:Baht)
Baht)
Consolidated
Consolidated
financial
statements
Consolidatedfinancial
financialstatements
statements
2019
2019
2019

2020
2020
2020

Separate
Separate
financial
statements
Separatefinancial
financialstatements
statements
2020
2020
2020

2019
2019
2019

Cash
Cash
flows
from
investing
activities
Cashflows
flowsfrom
frominvesting
investingactivities
activities
Decrease
Decrease
restricted
banks
deposits
Decreaseinin
inrestricted
restrictedbanks
banksdeposits
deposits

---

Increase
Increase
short-term
investments
Increaseinin
inshort-term
short-terminvestments
investments

---

Increase
Increase
other
current
financial
assets
Increaseinin
inother
othercurrent
currentfinancial
financialassets
assets

(130,077,705)
(130,077,705)
(130,077,705)

Cash
Cash
paid
for
investment
subsidiary
Cashpaid
paidfor
forinvestment
investmentinin
insubsidiary
subsidiary

---

Cash
Cash
paid
for
investment
joint
venture
Cashpaid
paidfor
forinvestment
investmentinin
injoint
jointventure
venture

---

Cash
Cash
paid
for
other
long-term
investment
Cashpaid
paidfor
forother
otherlong-term
long-terminvestment
investment

---

Cash
Cash
paid
for
other
non-current
financial
assets
Cashpaid
paidfor
forother
othernon-current
non-currentfinancial
financialassets
assets
Cash
Cash
paid
for
purchase
building
improvement
and
equipment
Cashpaid
paidfor
forpurchase
purchaseofof
ofbuilding
buildingimprovement
improvementand
andequipment
equipment

(28,449,285)
(28,449,285)
(28,449,285)
(7,177,243)
(7,177,243)
(7,177,243)

Cash
Cash
received
from
sales
equipment
Cashreceived
receivedfrom
fromsales
salesofof
ofequipment
equipment

14,019
14,019
14,019

100
100
100

---

(5,107,233)
(5,107,233)
(5,107,233)
---

---

100
100
100
(5,107,233)
(5,107,233)
(5,107,233)

(130,077,705)
(130,077,705)
(130,077,705)

---

---

---

(1,000,000)
(1,000,000)
(1,000,000)

(15,499,550)
(15,499,550)
(15,499,550)

---

(15,499,550)
(15,499,550)
(15,499,550)

(1,100,000)
(1,100,000)
(1,100,000)

---

(1,100,000)
(1,100,000)
(1,100,000)

--(43,352,777)
(43,352,777)
(43,352,777)

(28,449,285)
(28,449,285)
(28,449,285)
(6,782,142)
(6,782,142)
(6,782,142)

388,935
388,935
388,935

14,019
14,019
14,019

--(37,980,582)
(37,980,582)
(37,980,582)
387,774
387,774
387,774

Cash
Cash
paid
for
purchase
computer
software
Cashpaid
paidfor
forpurchase
purchaseofof
ofcomputer
computersoftware
software

(5,807,426)
(5,807,426)
(5,807,426)

(26,690,721)
(26,690,721)
(26,690,721)

(4,123,817)
(4,123,817)
(4,123,817)

(22,044,753)
(22,044,753)
(22,044,753)

Dividend
Dividend
received
Dividendreceived
received

27,337,500
27,337,500
27,337,500

24,275,000
24,275,000
24,275,000

27,337,500
27,337,500
27,337,500

24,275,000
24,275,000
24,275,000

Interest
Interest
paid
Interestpaid
paid

(37,750)
(37,750)
(37,750)

Interest
Interest
received
Interestreceived
received
Net
Net
cash
used
in
investing
activities
Netcash
cashused
usedin
ininvesting
investingactivities
activities

1,418,030
1,418,030
1,418,030
(142,779,860)
(142,779,860)
(142,779,860)

--2,863,321
2,863,321
2,863,321
(64,222,925)
(64,222,925)
(64,222,925)

(37,750)
(37,750)
(37,750)
1,389,958
1,389,958
1,389,958
(140,729,222)
(140,729,222)
(140,729,222)

--2,815,436
2,815,436
2,815,436
(55,253,808)
(55,253,808)
(55,253,808)

Cash
Cash
flows
from
financing
activities
Cashflows
flowsfrom
fromfinancing
financingactivities
activities
Increase
Increase
short-term
loan
from
financial
institution
Increaseinin
inshort-term
short-termloan
loanfrom
fromfinancial
financialinstitution
institution

17,000,000
17,000,000
17,000,000

---

17,000,000
17,000,000
17,000,000

---

Payment
Payment
principal
portion
lease
liability
Paymentofof
ofprincipal
principalportion
portionofof
oflease
leaseliability
liability

(4,125,484)
(4,125,484)
(4,125,484)

---

(3,172,039)
(3,172,039)
(3,172,039)

---

Dividend
Dividend
paid
Dividendpaid
paid

(139,415,706)
(139,415,706)
(139,415,706)

(147,646,632)
(147,646,632)
(147,646,632)

(139,415,706)
(139,415,706)
(139,415,706)

(147,646,632)
(147,646,632)
(147,646,632)

Net
Net
cash
used
in
financing
activities
Netcash
cashused
usedin
infinancing
financingactivities
activities

(126,541,190)
(126,541,190)
(126,541,190)

(147,646,632)
(147,646,632)
(147,646,632)

(125,587,745)
(125,587,745)
(125,587,745)

(147,646,632)
(147,646,632)
(147,646,632)

Net
Netincrease
increasein
incash
cashand
andcash
cashequivalents
equivalents
Net
increase
in
cash
and
cash
equivalents

(69,048,972)
(69,048,972)
(69,048,972)

13,878,757
13,878,757
13,878,757

(73,477,994)
(73,477,994)
(73,477,994)

12,657,843
12,657,843
12,657,843

Cash
Cashand
andcash
cashequivalents
equivalentsatat
atbeginning
beginningofof
ofyear
year
Cash
and
cash
equivalents
beginning
year

238,018,691
238,018,691
238,018,691

224,139,934
224,139,934
224,139,934

203,487,086
203,487,086
203,487,086

190,829,243
190,829,243
190,829,243

Cash
Cashand
andcash
cashequivalents
equivalentsat
atend
endof
ofyear
year
Cash
and
cash
equivalents
at
end
of
year

168,969,719
168,969,719
168,969,719

238,018,691
238,018,691
238,018,691

130,009,092
130,009,092
130,009,092

203,487,086
203,487,086
203,487,086

1,927,080
1,927,080
1,927,080

836,466
836,466
836,466

1,927,080
1,927,080
1,927,080

821,416
821,416
821,416

966,620
966,620
966,620

55,148
55,148
55,148

966,620
966,620
966,620

55,148
55,148
55,148

70,021
70,021
70,021

44,232
44,232
44,232

70,021
70,021
70,021

44,232
44,232
44,232

Supplemental
Supplementalcash
cashflow
flowinformation:
information:
Supplemental
cash
flow
information:
Non-cash
Non-cashrelated
relatedtransactions
transactions
Non-cash
related
transactions
Payables
Payablesfor
forpurchase
purchaseofof
ofassets
assets
Payables
for
purchase
assets
Payables
Payablesfor
forpurchase
purchaseofof
ofintagible
intagibleassets
assets
Payables
for
purchase
intagible
assets
Increase
Increaseinin
individend
dividendpayable
payable
Increase
dividend
payable

The
The
accompanying
notes
are
an
integral
part
the
financial
statements.
Theaccompanying
accompanyingnotes
notesare
arean
anintegral
integralpart
partofof
ofthe
thefinancial
financialstatements.
statements.

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

263

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

For theto year
ended 31financial
December
2020
Notes
consolidated
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.
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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

Percentage of

incorporation

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.

3
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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 nonlisted 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
Financial
reporting
standards related
31 December

to financial

2019

instruments

1 January
2020

TFRS 16

Statement of financial position
Assets
Current assets
Short-term investments
Other current financial assets

19,962

(19,962)

-

-

-

19,962

-

19,962

-

295,491

-

295,491

(93,655)

-

32,027

Non-current assets
Other non-current financial assets
Other long-term investments
Right-of-use assets

93,655
-

-

32,027

2,472

-

(1,635)

-

-

2,353

2,353

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

161,469

-

160,948

Other non-current assets

837

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities

Shareholders' equity
Other components of shareholders’
equity

(521)
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
The impacts of
Financial
reporting
standards related
31 December

to financial

2019

instruments

1 January
2020

TFRS 16

Statement of financial position
Assets
Current assets
Short-term investments
Other current financial assets

19,962

(19,962)

-

-

-

19,962

-

19,962

-

295,491

-

295,491

(93,655)

-

24,976

Non-current assets
Other non-current financial assets
Other long-term investments
Right-of-use assets

93,655
-

-

24,976

1,829

-

(1,635)

-

-

1,811

1,811

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

-

161,469

-

161,469

Other non-current assets

194

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities

Shareholders' equity
Other components of shareholders'
equity

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
7

270

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

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
Fair value

other

through profit

comprehensive

Amortised

or loss

income

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

93,655

-

295,491

-

295,491

481,710

-

295,491

388,055

683,546

Other non-current financial
assets
Total financial assets

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
The former
carrying
amounts

Classification and measurement in accordance with TFRS 9
Fair value through
Fair value

other

through profit

comprehensive

Amortised

or loss

income

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

93,655

-

295,491

-

295,491

438,885

-

295,491

345,230

640,721

Other non-current financial
assets
Total financial assets

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

Separate

financial

financial

statements

statements

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

-

-

27,325

21,010

6.0

6.0

2,353

1,811

24,972

19,199

27,325

21,010

Operating lease commitments as at 31 December 2019

Liabilities under finance lease agreements as at
31 December 2019
Lease liabilities as at 1 January 2020
Weighted average incremental borrowing rate
(percent per annum)
Comprise of:
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities

The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption as at 1 January 2020 are
summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial

financial

statements

statements

Buildings and building improvement

32,027

24,976

Total right-of-use assets

32,027

24,976

9
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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.
10
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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
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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-ofuse 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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

Pricing policy

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

38

36

38

At the declared rate

Transactions with related parties
Service income

37

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

6

3

Market price, Mutually agreed prices
as stipulated in the agreements

Purchase of equipment
Dividend income

2

9

2

4

26

23

26

23

Market price
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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Trade and other receivables related parties (Note 10)
Subsidiaries

-

-

1,232

3,240

13,803

7,235

9,820

4,284

13,803

7,235

11,052

7,524

Related companies (Common
shareholders and/or directors)
Total trade and other receivables related parties
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Trade and other payables related parties (Note 20)
Subsidiaries

-

-

666

-

6,567

6,784

6,517

10,455

-

504

-

504

6,567

7,288

7,183

10,959

Related companies (Common
shareholders and/or directors)
Amount due to the director
Total trade and other payables related parties
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)

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total
8.

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2020

2019

2019

14.6

25.6

14.6

25.6

0.6

0.5

0.5

0.4

15.2

26.1

15.1

26.0

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)

Cash

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2020

2019

2019

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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2020

2019

2019

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due

3,023

3,013

3,629

5,628

3,410

-

3,410

-

6,433

3,013

7,039

5,628

55,018

26,283

54,641

19,781

29,555

7,976

29,220

7,795

1,528

2,345

1,528

2,345

826

-

826

-

86,927

36,604

86,215

29,921

(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

-

1

-

1

6,704

4,117

2,357

1,219

38,418

64,434

37,771

61,911

666

105

1,656

677

3,273

12,842

2,963

10,569

49,061

81,499

44,747

74,377

(6,463)

(2,897)

(3,566)

42,598

78,602

41,181

74,377

130,471

115,874

128,948

107,581

Past due
Up to 3 months
Total trade receivables - related parties
Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Total trade receivables - unrelated parties
Less: Allowance for expected credit losses
(2019: Allowance for doubtful accounts)

Other receivables
Other receivables - unrelated parties
Accrued income - related parties
Accrued income - unrelated parties
Prepaid expense - related parties
Prepaid expense - unrelated parties
Total other receivables
Less: Allowance for expected credit losses
(2019: Allowance for doubtful accounts)
Total other receivables - net
Total trade and other receivables - net
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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

Separate

financial

financial

statements

statements

As at 1 January 2020

5,242

2,345

Provision for expected credit losses

6,708

6,708

11,950

9,053

As at 31 December 2020

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

Shareholding

Cost

Fair

Dividend received during

share capital

percentage

value

value

the year
2020

2019

(Thousand

(%)

(Thousand

(Thousand

(Thousand

(Thousand

Baht)

Baht)

Baht)

Baht)

302,330

26,338

23,275

Baht)
National Credit

Credit information provider

Direct holding

Designing, developing,

Direct holding

Bureau Co., Ltd.
Ecartstudio Co., Ltd.

250,000

12.25

27,864

15,831

16.71

62,273

950

-

-

19,270

10.00

18,588

18,755

-

-

2,000

19.00

380

150

-

-

1,405

10.00

13,000

13,000

-

-

122,105

335,185

26,338

23,275

consulting for Web-Based
Applications
Peer Power Co., Ltd.

Fintech business

Direct holding

AI Lab Co., Ltd.

Artificial Intelligence

Direct holding

Technology
Creden Asia Co., Ltd. Data management, providing

Direct holding

an electronic know your
customer (e-KYC)
technology and eSignature
services
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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
Balance as at 1 January 2020 - as restated (Note 4)

201,836
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)
Shareholding
Company’s name

Paid-up capital
2020

D&B (Thailand) Co., Ltd.
BOL Digital Co., Ltd.

2019

Dividend received
Cost

percentage
2020

2019

(%)

(%)

2020

during the year
2019

2020

2019

2,000

2,000

99.99

99.99

2,000

2,000

-

-

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)

Company’s name

Abiks Development
Co., Ltd.

Nature of business

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Country of

Percentage of

Carrying amount based

Carrying amount based

incorporation

shareholding

on equity method

on cost method

Property

2020

2019

(%)

(%)

20

20

2020

2019

2020

2019

30,560

31,215

30,000

30,000

Thailand

Development

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:
Consolidated
financial statements

Company’s name

Share of profit from
investment in associate
during the years
2020

Abiks Development Co., Ltd.

345

2019
372

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
Dividend received
during the years
2020
1,000

2019
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
Current assets
Non-current assets

2019

36,728

39,797

116,273

116,560

(201)

Current liabilities
Net assets

152,800

156,075

20%

20%

30,560

31,215

-

-

30,560

31,215

Shareholding percentage
Share of net assets
Elimination entries
Carrying amounts of associate based on equity method

(282)

Summarised information about comprehensive income
(Unit: Thousand Baht)
For the years ended
31 December
2020

16.

2019

Revenue

2,777

2,982

Profit

1,726

1,858

Investment in joint venture

16.1 Details of investment in joint venture:
(Unit: Thousand Baht)

Joint ventures

Business Information
Co., Ltd.

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Shareholding

Carrying amounts

Carrying amounts

percentage

based on equity method

based on cost method

Nature of business

2020

2019

(%)

(%)

50

50

2020

2019

2020

12,217

14,722

15,500

2019

Provision of services by
providing system with
making decision tools

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

Separate

financial statements

financial statements

Share of other comprehensive
Share of loss from investments

income from investments in

Dividend received

in joint venture during the year

joint venture during the year

during the year

Joint ventures

2020

2019

2020

2019

2020

2019

-

-

Business Information
(2,588)

Co., Ltd.

(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
Other current assets

24,052

29,389

419

177

88

122

(125)

(243)

Non-current assets
Other current liabilities
Net assets

24,434

Shareholding percentage
Share of net assets

50%

50%

12,217

14,722

-

-

12,217

14,722

Elimination entries
Carrying amounts of joint venture based on equity method

29,445

Summarised information about comprehensive income
(Unit: Thousand Baht)
2020

2019

Business Information Co., Ltd.
Other income

22

3

(94)

(31)

Administration expenses

(5,104)

(485)

Profit (loss)

(5,176)

(513)

Interest expenses

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

Office

Computer and

Assets under

improvement

equipment

equipment

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)

-

-

installation

Vehicle

Total

Cost:
1 January 2019

(64,093)

Transfer in (out)

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)

-

-

Transfer in (out)

10,571

1,839

-

-

31 December 2020

24,734

12,056

84,156

14,375

347

135,668

20,395

11,224

93,759

3,356

-

128,734

262

1,271

7,919

2,874

-

12,326

(6,760)

(34,643)

-

-

(61,757)

303

5,735

67,035

6,230

-

79,303

2,467

1,375

8,562

2,875

-

15,279

-

-

-

-

(3,460)

2,770

7,110

72,137

9,105

-

91,122

1 January 2019

-

1,815

46

-

-

1,861

Decrease during the year

-

(1,815)

(46)

-

-

(1,861)

31 December 2019

-

-

-

-

-

-

31 December 2020

-

-

-

-

-

-

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

(11,535)

(12,410)

-

(3,462)
-

Accumulated depreciation:
1 January 2019
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2019
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2020

(20,354)

(3,460)

Allowance for impairment loss:

Net book value:

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

Office

Computer and

Assets under

improvement

equipment

equipment

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)

-

-

installation

Vehicle

Total

Cost:
1 January 2019

(64,053)

Transfer in (out)

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)

-

-

Transfer in (out)

10,571

1,839

-

-

31 December 2020

21,241

11,303

78,202

14,375

346

125,467

20,322

11,032

90,181

3,356

-

124,891

211

1,229

7,081

2,874

-

11,395

(6,740)

(34,634)

-

-

(61,728)

179

5,521

62,628

6,230

-

74,558

2,125

1,261

7,802

2,875

-

14,063

-

-

-

-

(3,460)

2,304

6,782

66,970

9,105

-

85,161

1 January 2019

-

1,806

44

-

-

1,850

Decrease during the year

-

(1,806)

(44)

-

-

(1,850)

31 December 2019

-

-

-

-

-

-

31 December 2020

-

-

-

-

-

-

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

(8,115)

(12,410)

-

(3,462)
-

Accumulated depreciation:
1 January 2019
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2019
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2020

(20,354)

(3,460)

Allowance for impairment loss:

Net book value:

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

Software

Software

Computer

under

software

development

Computer

under

software

development

Total

Total

31 December 2020
Cost
Less: Accumulated amortisation

162,587

6,178

(129,861)

Net book value

-

168,765

140,266

5,274

(129,861)

(115,221)

-

145,540
(115,221)

32,726

6,178

38,904

25,045

5,274

30,319

150,976

11,071

162,047

129,534

10,970

140,504

(115,585)

(106,289)

46,462

23,245

31 December 2019
Cost
Less: Accumulated amortisation

(115,585)

Net book value

35,391

11,071

-

(106,289)

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

Separate

financial statements

financial statements

2020
Net book value at beginning of year
Acquisition of computer software

2019

2020

2019

46,462

36,358

34,215

24,357

1,711

15,349

933

10,530

5,007

9,483

4,103

9,725

(14,276)

(14,728)

(8,932)

(10,397)

38,904

46,462

30,319

34,215

Acquisition of computer software under
development
Amortisation charged for the year
Net book value at end of year

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

34

297

19.

Short-term loans from financial institutions
(Unit: Thousand Baht)

Interest rate
(percent per annum)
Short-term loans from financial

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

BIBOR+2.75%

institutions
Total

17,000

-

17,000

-

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

Separate

financial statements

financial statements

2020
Trade payables - related parties

2019

2020

2019

363

351

363

2,997

1,083

10,361

1,083

5,375

378

345

378

345

45,310

19,985

41,795

18,707

1,653

4,067

1,650

4,062

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

71,553

75,596

63,010

65,488

161,580

143,628

147,337

127,801

Trade payables - unrelated parties
Accrued cost - related parties
Accrued cost - unrelated parties
Accrued expenses - related parties
Accrued expenses - unrelated parties

Deferred income - unrelated parties
Total trade and other payables
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21.

Short-term provisions
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated/ Separate financial statements
Provision for
penalty delay

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)

31 December 2020
22.

Decommissioning

-

(1,200)

(6,977)

-

-

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

Separate

financial

financial

statements -

statements -

building and

building and

building

building

improvement

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

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

36

299

22.2 Lease liabilities
(Unit: Thousand Baht)
31 December 2020
Consolidated

Separate financial

financial statements

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

Separate

financial statements

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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Provision for long-term employee
benefits at beginning of year

18,136

12,805

17,787

12,588

1,598

1,415

1,526

1,357

486

436

476

429

-

3,480

-

3,413

20,220

18,136

19,789

17,787

Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Provision for long-term employee
benefits at end of year

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)

Discount rate
Salary increase rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

2.68

2.68

2.68

2.68

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

Discount rate
Salary increase rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Liability increase (decrease)

Liability increase (decrease)

Increase 1%

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(1,477)

1,673

(1,411)

1,593

1,797

(1,615)

1,757

(1,581)

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2019

Discount rate
Salary increase rate

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Liability increase (decrease)

Liability increase (decrease)

Increase 1%

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(1,431)

1,624

(1,375)

1,557

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)

As at 1 January 2020 (Note 4)

Consolidate

Separate

d financial

financial

statements

statements

3,067

2,331

Increase during the year

196

150

As at 31 December 2020

3,263

2,481
39
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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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

209,296

207,714

212,390

208,970

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

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

Service income from providing business
information by online computer systems
Service income from providing/ utilising
software under the BOI investment promotion
privilege

Timing of revenue recognition:
Revenue recognised at a point in time

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

Separate

financial statements

financial statements

2020
Costs of database management system

2019

2020

2019

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

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

Rental and service expenses from operating

28.

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2020 and 2019 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Current income tax:
Current income tax charge

28,273

10,209

27,925

8,830

-

544

-

375

Adjustments in respect of income tax of
previous year
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences

(2,172)

(2,805)

(1,967)

(2,221)

26,101

7,948

25,958

6,984

Income tax expense reported in the
profit or loss
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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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Deferred tax on gain from the change in value
of financial assets measured at FVOCI
Total

2,249

-

2,249

-

2,249

-

2,249

-

The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial statements

Accounting profit before tax

Applicable tax rate

Separate financial statements

2020

2019

2020

2019

204,598

151,860

209,960

147,617

20%

20%

20%

20%

Accounting profit before tax multiplied by
applicable tax rate

40,920

30,372

41,992

29,523

-

544

-

375

Adjustments in respect of income tax of
previous year
Effects of:
Promotional privileges (Note 30)
Utilisation of tax loss carried forward

(12,310)
-

(10,189)
(272)

(10,189)

-

-

-

-

Unrecognised tax losses

1,273

Income not subject to tax

(5,468)

(4,855)

(5,468)

Non-deductible expenses

3,037

1,332

2,997

(1,351)

(8,705)

(1,253)

Additional expense deductions allowed

-

(12,310)

(4,855)
745
(8,615)

Recognition of deferred tax assets of
previous year
Others
Total

-

(392)

-

-

-

113

-

-

(14,819)

(22,968)

(16,034)

(22,914)

26,101

7,948

25,958

6,984

Income tax expenses reported in the
profit or loss
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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

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Deferred tax assets
Allowance for share reduction of investment

4,152

4,152

4,152

4,152

2,892

1,550

2,892

1,550

Accumulated amortisation - software

680

561

-

-

Allowance for impairment of equipment

652

-

496

-

4,045

3,627

3,958

3,558

12,421

9,890

11,498

9,260

Allowance for expected credit losses
(2019: Allowance for doubtful accounts)

Provision for long-term employee benefits
Total

Deferred tax liabilities
Unrealised fair value gain on investments

(358)

-

(271)

-

(42,616)

-

(42,616)

-

Total

(42,974)

-

(42,887)

-

Deferred tax assets (liabilities) - net

(30,553)

9,890

(31,389)

9,260

Lease

Deferred tax assets (liabilities)
presented in the statements of
financial position:
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

836

9,890

-

9,260

(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

Software

Software

8 years

5 years

(will expire on

(will expire on

15 December 2022)

31 March 2023)

Granted

Granted

Throughout the period

Throughout the period

of promoted

of promoted

16 December 2014

1 April 2018

(effective date of the

(effective date of the

first agreement)

first agreement)

1.

Promotional privileges for

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.
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.
2.3 Exemption from import duty on imported
machinery for use in production as approved by
the Board.

3.

Date of first earning operating income
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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
2020
Promoted operations

31.

2019

Separate financial statements
2020

2019

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

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
Final dividends for 2018

Approved by

Total dividends

Dividend per share

(Million Baht)

(Baht per share)

Annual General Meeting of the
shareholders on 2 April 2019

98.46

0.12

49.23

0.06

147.69

0.18

73.85

0.09

65.64

0.08

139.49

0.17

Interim dividends in respect of Board of Directors’ meeting on
the profit for the period from

6 August 2019

1 January 2019 to 30 June
2019
Total dividends paid in 2019

Interim dividends from
the 2019 operating results

Board of Directors’ meeting on
30 March 2020

Interim dividends in respect of Board of Directors’ meeting on
the profit for the period from

14 August 2020

1 January 2020 to 30 June
2020
Total dividends paid in 2020

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

Separate

financial statements

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

Floating

Non- interest

5 years

interest rate

bearing

Effective
interest rate

Total

(% 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

14.20

-

-

-

-

14.20

0.20 - 0.25

265.24

-

-

55.67

12.30

333.21

17.00

-

-

-

-

17.00

3.38

2.85

16.48

5.51

-

-

24.84

6.00

19.85

16.48

5.51

-

-

41.84

Deposits at banks with restrictions

Financial liabilities
Short-term loans from financial
institutions
Lease liabilities

(Unit: Million Baht)
Separate financial statements as at 31 December 2020
Fixed interest rate
within
1 year

1 - 5 years

Over

Floating

Non- interest

5 years

interest rate

bearing

Effective
Total

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

14.20

-

-

-

-

14.20

0.20 - 0.25

265.24

-

-

16.74

12.27

294.25

17.00

-

-

-

-

17.00

3.38

2.19

12.75

4.16

-

-

19.10

6.00

19.19

12.75

4.16

-

-

36.10

Deposits at banks with restrictions

Financial liabilities
Short-term loans from financial
institutions
Lease liabilities
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(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements as at 31 December 2019
Fixed interest
rates within

Floating

Non- interest

1 year

interest rate

bearing

Effective
Total

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

Floating

Non- interest

1 year

interest rate

bearing

Effective
Total

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
Foreign currency

US dollar

Financial assets

Financial liabilities

Average exchange rate

as at 31 December

as at 31 December

as at 31 December

2020

2019

2020

2019

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

1.11

1.00

0.13

0.26

2020

2019

(Baht per 1 foreign currency unit)
30.0371

30.1540
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Separated financial statements
Foreign currency

US dollar

Financial assets

Financial liabilities

Average exchange rate

as at 31 December

as at 31 December

as at 31 December

2020

2019

2020

2019

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

0.01

0.01

0.01

0.14

2020

2019

(Baht per 1 foreign currency unit)
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 to 5

1 year

years

> 5 years

Total

Non-derivatives
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Lease liabilities
Total non-derivatives

17,000

-

-

17,000

161,579

-

-

161,579

4,115

21,468

9,038

34,621

182,694

21,468

9,038

213,200

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Less than

1 to 5

1 year

years

> 5 years

Total

Non-derivatives
Short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Lease liabilities
Total non-derivatives

17,000

-

-

17,000

147,337

-

-

147,337

3,163

16,507

6,949

26,619

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
335,185

Balance as of 31 December 2020

Key assumptions used in the valuation are summarised below.
Financial

Significant

instruments
Investment in equity
instruments

Sensitivity of the input to

Valuation technique

unobservable inputs

Rates

Discounted future cash

Weighted average cost

10 - 15%

flows and residual

of capital (WACC)

income valuation

fair value
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).
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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.

ANNUAL REPORT 2020
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

54

317

Business Online Public Company Limited
1023 MS Siam Tower, 28th Floor,
Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
Phone: 02 657 3999
Fax: 02 657 3900-1
Email: info@bol.co.th

