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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
Message from Chairman of the Board 
and Executive Chairman

		 	 	 	 เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี	2562	นับเป็นอีกหนึ่งปีท่ีท้าทายของบริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)	

เทคโนโลยีหรอืนวตักรรมใหม่	ๆ 	ยังคงเข้ามามบีทบาทส�าคญัและมีอทิธพิลกบัผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง	

บรษัิทในฐานะผูน้�าทางด้านการให้บรกิารข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ	ตระหนกัดถีงึการเปลีย่นแปลง

ท่ีเกดิข้ึน	จงึไม่หยดุนิง่ท่ีจะค้นคว้า	วจิยั	ตลอดจนพฒันาบรกิาร	โดยน�าเทคโนโลยีการจดัการข้อมลูท่ีทัน

สมยัมาใช้เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคยุคดจิทัิลให้ดย่ิีงข้ึน	

เช่น	บรษัิทได้เพิม่บรกิาร	API	ซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อข้อมูลจากฐานข้อมลูโดยตรง	เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผูใ้ช้งานในการน�าข้อมลูไปใช้	และท�าการปรบักลยุทธ์การเข้าถงึข้อมูล	โดยท�าการ	Cross	Selling	

ระหว่าง	Product	ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล	D&B	ได้ผ่านระบบ	Corpus	เพื่อเป็นการให้

บริการแบบ	One	stop	service	ท�าให้เพิ่มโอกาสในการขายข้อมูลของ	D&B	เพิ่มการใช้งานระบบ	

Corpus	และท�าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น	นอกจากนี้	บริษัทยังได้ร่วมทุนในบริษัท	เอไอ	

แล็บ	จ�ากัด	 เพื่อพัฒนาบริการและแอพพลิเคช่ันโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	 

Intelligence	:	AI)

	 ท้ังนี้	 ในการให้บริการข้อมูลของบริษัท	บริษัทยังคงยึดมั่นและให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย

ของข้อมูล	โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมงานในการศึกษาพรบ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	หรือ	PDPA	

เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 ในปีท่ีผ่านมา	บริษัทยังได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม	โดยได้ท�าการจัดตั้งบริษัท	Business	

Information	Company	Limited	ซ่ึงเป็นการร่วมทุนกบั	CRIF	ซ่ึงเป็นบรษัิทช้ันน�าในการให้บรกิารข้อมลู	Credit	

Information	Service	เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจแก่นิติบุคคลและสถาบันการเงินใน 

ต่างประเทศ

	 แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกจิไทยปี	2562	จะหดตวัในเกอืบทุกธรุกจิ	แต่ความต้องการในการใช้ข้อมูลในภาพรวม

ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น	ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ยังมีความเติบโตอันน่าพอใจ	โดยงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	แสดงให้เห็นว่า	กลุม่บรษัิทมีรายได้รวมอยู่ท่ี	538.12	ล้านบาท	

เพิ่มข้ึนร้อยละ	10.39	เมื่อเทียบกับปีก่อน	และมีอัตราส่วนก�าไรข้ันต้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	58.08	จากร้อยละ	

53.15	ในปี	2561		โดยกลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีจ�านวน	143.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	จ�านวน	

39.82	ล้านบาท

	 บริษัท	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ตลอดจนคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ 

ผู้มีอุปการคุณ	ทุกท่าน	ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา	เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ท่ีจะด�าเนนิกจิการอย่างมธีรรมาภบิาล	เพือ่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน	รวมถงึพฒันา

องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

	 	 	 	 	 (นายบรรยงค์	ลิ้มประยูรวงศ์)	 	 (นายแจ็ค	มินทร์	อิงค์ธเนศ)

		 	 		 	 	 				ประธานกรรมการ	 	 		ประธานกรรมการบริหาร
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	 	 Dear	Valued	Shareholders,	

As	new	technology	and	innovation	continue	to	play	an	increasingly	

important	role	in	today’s	business	landscape,	the	year	of	2019	 

presented	Business	Online	Public	Company	Limited	(BOL)	with	exciting	new	

challenges	and	opportunities.

As	a	leading	provider	in	data	analytics	for	business	decisions,	we	are	well	aware	of	these	dynamic	changes	

and	have	persistently	developed	and	improved	our	services	by	using	modern	data	 

management	technology	to	better	respond	to	the	needs	and	expectations	of	today’s	digital-age	

customers.	For	example,	BOL	has	added	an	API	service	which	connects	data	from	the	company’s	

database	directly	to	our	users.	Our	goal	was	to	facilitate	data	usage,	as	well	as	modify	our	data	

access	strategy	by	cross	selling	our	products.	Not	only	does	this	API	allow	users	to	access	D&B	

data	through	Corpus’	platform	as	a	one	stop	service,	it	also	increases	D&B	sales	opportunities,	

maximizes	usage	of	the	Corpus	platform	and	enhances	customers’	experiences	and	satisfaction.	

In	addition,	BOL	has	also	invested	in	AI	Lab	Company	Limited	in	order	to	develop	services	

and	applications	through	the	use	of	Artificial	Intelligence	technology.

As	an	information-centric	company,	BOL	strictly	adheres	and	gives	the	highest	priority	to	data	

security.	In	this	regard,	the	company	has	established	a	team	to	study	the	Personal	Data	Protection	

Act	2019,	or	PDPA,	to	ensure	that	the	company’s	information	services	comply	with	the	specified	

criteria.

In	order	to	expand	our	data	capabilities	and	business	information	services	to	reach	international	 

corporations	and	financial	institutions,	BOL	has	also	broached	a	new	market	in	Vietnam	by	establishing	

Business	Information	Company	Limited	(BIF).	BIF	is	a	joint	venture	between	BOL	and	CRIF,	a	leading	 

international	provider	of	credit	information	services.

Although	the	overall	Thai	economy	in	2019	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	2019	shows	that	the	

Company	has	generated	a	total	income	of	538.12	million	baht,	increasing	by	10.39	%	from	the	figures	of	

the	previous	year.	The	gross	profit	margin	has	increased	from	53.15	%	to	58.08	%	from	2018.	The	Group	

of	Companies	has	earned	a	net	profit	after	tax	deduction	in	the	amount	of	143.91	million	baht,	which	is	

an	increase	of	39.82	million	baht	from	the	profit	of	the	previous	year.

We	would	like	to	express	our	gratitude	to	our	shareholders,	customers,	business	partners,	directors,	

executives,	employees	and	all	other	patrons	who	have	continuously	supported	our	business	operations.	

We	are	determined	to	operate	our	business	under	good	corporate	governance	to	generate	high	yields	to	

all	stakeholders,	and	to	continually	develop	our	organization	to	achieve	sustainable	organizational 

development.	

     	 (Mr.	Banyong	Limprayoonwong)	 	 (Mr.	Jack	Min	Intanate)

	 	 	 	 	 	 	 Chairman		 	 	 		Executive	Chairman



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 ไม่มี  

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 29-3-2561 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

 
การศึกษา

•		ปริญญา	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•		รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	(รป.ม.)	สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
•		ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	วปอ.	2546	(วปม.	1)	
			สถาบันการป้องกันประเทศ
•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.	1)	รุ่นท่ี	32		
		วิทยาลัยนักบริหาร	ก.พ.	
•	 วุฒิบัตร	หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	 
	 รุ่นท่ี	3	สถาบันวิทยาการการค้า	
•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ	และ
			ผู้บริหารระดับสูง	ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นท่ี	7/2557	
			สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	(PDI)
•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program		(DAP)	
			รุ่นท่ี	111/2557	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	

			รุ่นท่ี	43/2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD) 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29	มี.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน	ท่ีปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		/	องค์กรอ่ืน	

2556	-	2561		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 ค่าตอบแทน	บริษัท	อุบลไบโอเอทานอล	จ�ากัด

2556	-	ปัจจุบัน		ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน		ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	

	 	 บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน		ท่ีปรึกษากฎหมาย	บริษัท	กฎหมายเอสซีจี	จ�ากัด

2552	-	2556		 อธิบดี	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

2551	-	2552		 ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	กระทรวงพาณิชย์

2546	-	2551		 รองอธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) None 

Changes in number of shares during the year -      

The indirect shareholding of spouse and immature children None 

Appointment Date 29-3-2018 / Duration of Directorship 2 Years 

 

Educations
•		LL.B,	Ramkhamhaeng	University	
•		MPA,	(Master	of	Public	Administration),	National	Institute	of	
	 Development	Administration.
•		Certificate,	Thailand	National	Defence	Collage.	(2003)	
•		Certificate,	Senior	Executive	Program	(Class	32)
•		Certificate,	Top	Executive	Program	in	Commerce	&	Trade	(TEPCOT)	
			(Class	3/2010),	Commerce	Academy.
•		Certificate,	Public	Director	Certification	Program	(Class	7/2014),	
			Public	Director	Institute.	(PDI)
•		Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP)	(Class	111/2014), 
			Thai	Institute	of	Director.	(IOD)
•		Certificate,	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	(Class	43/2018), 

			Thai	Institute	of	Director.	(IOD)

 
5 YEAR WORK EXPERIENCE 
Positions	in	SET-listed	Companies
29	Mar	2018	-	Present	Chairman	of	the	Board	
	 	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
2013	-	Present			 Advisor,	Legal	Function	
	 	 	 Siam	Commercial	Bank	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations
2013	-	Present		 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	of	Commerce
2003	-	2008		 Duputy	Director	General	Department	of	
	 	 Intellectual	Property,	Ministry	of	Commerce

ประธานกรรมการ : อายุ 66  ปี

Mr. Banyong Limprayoonwong :  Chairman of the Board : Age 66

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562  6.87(%) 
การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -
การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
วันที่แต่งตั้ง 24-10-2546 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี  
  

การศึกษา
•		ปริญญา	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ		Dominican	University	of	California,	
			ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	 	 	
•		ปริญญา	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือ
	 การจัดการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
•		ปริญญากิตติมศักด์ิ	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	คณะ	
	 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ธัญบุรี
•		ปริญญาตรี	สถาปัตยกรรมศาสตร์	Fu	Hsing	Institute	of	Technology	
	 (ไต้หวัน)
•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	รุ่นท่ี	1	ส�านักงาน
		คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ปี	2554
•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Role	of	The	Chairman	Program	(RCP)	
	 (12/2548)(IOD)
•		ประกาศนียบัตร	โครงการ		Director	Accredited	Program	(DAP)	(2548)	(IOD) 

     

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)
2532	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)
2539	-	2562		 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	ไอที	ซิต้ี	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	2560		 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/	องค์กรอื่น	  
2530	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท		กลุ่มแอดวานซ์	รีเสิร์ช	จ�ากัด
2532	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด
2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เวนเจอร์	โพรไฟล์	จ�ากัด
2538	-	ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ	บริษัท	คอร์แอนด์พีค	จ�ากัด	
2538	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	เอเน็ต	จ�ากัด
2542	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	เออาร์ไอที	จ�ากัด
2543	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด	
2549	-	ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ	บริษัท	ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2551	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์	จ�ากัด	
2560	-	ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ	บริษัท	บีโอแอล	ดิจิตอล	จ�ากัด

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร : อายุ 65 ปี

Mr. Jack Min Intanate  :  
Director & Executive Chairman : Age 65

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019)  6.87(%)
Changes in number of shares during the year -
The indirect shareholding of spouse and immature children None 

Appointment Date 24-10-2003 / Duration of Directorship 17 Years  
 
Educations
•		Honorary	Doctoral	Degree	of	Laws,	Dominican	University	of	California,	USA
•		PhD	in	Science	(Honorary)	Information	Technology	for	Management,	
	 Mahasarakam	University
•		Bachelor	(Honorary)	of	Science,	Engineering	and	Agricultural,	
	 Rajamangala	University	of	Technology	Thanyaburi	
•		Bachelor	of	Architecture,	Fu	Hsing	Institute	of	Technology	(Taiwan)
•		Certificate	Thailand	Insurance	Leadership	Program	Class	1/2011,	
	 Office	of	Insurance	Commission	(OIC)
•		Certificate	The	Role	of	The	Chairman	Program	(RCP)	12/2005	(IOD)
•		Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)	2005	(IOD) 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 
Positions	in	SET-listed	Companies
2003	-	Present	 Director	&	Executive	Chairman	
	 	 	 	 Business	Online	Public	Company	Limited
1989	-	Present		 Director	&	Executive	Chairman	
	 	 	 	 ARIP	Public	Company	Limited
1996	-	2019	 	 Director	&	Executive	Chairman	
	 	 	 	 IT	City	Public	Company	Limited
2011	-	Present	 Director	S	P	V	I	Public	Company	Limited
2013	-	2017	 	 Director	&	Executive	Chairman	
	 	 	 	 SVOA	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations
1987	-	Present	 Director	Advanced	Research	Group	Company	Limited
1989	-	Present	 Director	A.R.	Accounting	Consultant	
	 	 	 	 Company	Limited
1994	-	Present	 Director	Venture	Profile	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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กรรมการ : อายุ 56  ปี

Mr.Prayoon Rattanachaiyanont  :  Director : Age 56

นายประยูร รัตนไชยานนท์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.53(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -  

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.002(%)

วันที่แต่งตั้ง 24-10-2546 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี  

การศึกษา

•		Master	of	Business	Administration,	University	of	Scranton,	USA

•		ปริญญา	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•		ปริญญา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	

			(2547)	(IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		/	องค์กรอื่น	

2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง	

		 	 	 คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	

2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เฮลท์	ออนไลน์	จ�ากัด

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์	จ�ากัด	

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ดีทู	ซิสเต็มส์	จ�ากัด

2545	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอเน็ต	จ�ากัด	

2543	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอนิว	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	

2542	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	คอร์แอนด์พีค	จ�ากัด	

2542	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เออาร์ไอที	จ�ากัด	

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	กลุ่มแอดวานซ์	รีเสิร์ช	จ�ากัด

 Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.53(%) 

Changes in number of shares during the year -      

The indirect shareholding of spouse and immature children 0.002(%)

Appointment Date 24-10-2003 / Duration of Directorship 17 Years 

 

Educations

•		Master	of	Business	Administration,	University	of	Scranton,	USA.	

•		Bachelor	of	Commerce,	Chulalongkorn	University	

•		Bachelor	of	Business	Administration,	Sukhothai	Thammathirat	

	 University	

•		Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)		2004	(IOD) 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2003	-	Present		 Director	Business	Online	Public	Company	Limited

2010	-	Present	 Director	ARIP	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2012	-	Present		 Director	A.R.	Accounting	Consultant	

		 	 Company	Limited

2012	-	Present		 Director	Health	Online	Company	Limited

2008	-	Present		 Director	ABIKS	Development	Company	Limited

2008	-	Present		 Director	D2	Systems	Company	Limited

2002	-	Present		 Director	Anet	Company	Limited	

2000	-	Present		 Director	Anew	Corporation	Company	Limited

1999	-	Present		 Director	Core	&	Peak	Company	Limited	

1999	-	Present		 Director	ARIT	Company	Limited

2019	-	Present		 Director	Advanced	Research	Group	

		 	 Company	Limited
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.65(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -     

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

วันที่แต่งตั้ง 24-10-2546 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  17 ปี  

 

การศึกษา

•		พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์		

			เกียรตินิยมดีมาก	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•		ปริญญา	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	

	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	

			(2547)(IOD)

•		ประกาศนียบัตร	Fostering	a	Board	and	Management	Team	(2548)

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Driving	Company	Success	with	

			IT	Governance	(ITG)	รุ่นที่	1/2559

•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นท่ี	6	

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Cryptoasset	Revolution	รุ่นที่	1

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2546	-	ปัจจุบัน		 กรรมการและผู้จัดการใหญ่	

		 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบรรษัทภิบาล	

		 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด		(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/	องค์กรอื่น   

2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2557	-	30	ม.ค.	2563		กรรมการ	บริษัท	อีคาร์ทสตูดิโอ	จ�ากัด

2559	-	30	ม.ค.	2563	 กรรมการ	บริษัท	แท็กซี่-บีม	จ�ากัด

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	บีโอแอล	ดิจิตอล	จ�ากัด

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอไอ	แล็บ	จ�ากัด

กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบรรษัทภิบาล : อายุ 58  ปี

Ms. Chamaiporn Apikulvanich :  Director, Chief Executive Officer 
and Corporate Governance Committee : Age 58

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.65(%)  

Changes in number of shares during the year -    

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 24-10-2003 / Duration of Directorship 17 Years 

 

Educations

•	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 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2003	-	Present		 Director	&	Chief	Executive	Officer	

		 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2018	-	Present			 Corporate	Governance	Committee	

		 	 Business	Online	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2006	-	Present		 Director	D&B	(Thailand)	Company	Limited

2014	-	30	Jan	2020		 Director	Ecartstudio	Company	Limited

2016	-	30	Jan	2020		 Director	Taxi	-	Beam	Company	Limited

2017	-	Present		 Director	BOL	Digital	Company	Limited

2019	-	Present		 Director	AI	LAB	Company	Limited

Annual Report 2019                                     15



 กรรมการ : อายุ 53  ปี

Dr. Wilson Teo Yong Peng  :  Director : Age 53

ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.20(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -  

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง15-02-2549 /จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี  

  

การศึกษา

•	 DBA,	Doctor	BA,	University	of	Manchester	(UK)

•		ASEP,	Advanced	Senior	Executive	Program,	Kellogg	School	of	

	 Management	(U.S.A.)

•		MBA,	Oxford	Brookes	University	(U.K.)

•		FCCA,	Fellow	of	The	Association	of	Chartered	Certified	

	 Accountants	(U.K.)

•		FCA,	Fellow	of	The	Institute	of	Singapore	Chartered	Accountants

•		FCPA,	Fellow	of	Certified	Practising	Accountants	(Australia)

	 IIA,	The	Institute	of	Internal	Auditors	(U.S.A.)

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	

	 (57/2549)(IOD)	

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2545	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		/	องค์กรอื่น	

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์	จ�ากัด	

2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ดาต้าวัน	เอเชีย	

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	

2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอซิส	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด

2543	-	24	ก.พ.	2563		กรรมการ	บริษัท	เอเซิร์ท	จ�ากัด

2543	-	2562		 กรรมการ	บริษัท	กลุ่มแอดวานซ์	รีเสิร์ช	จ�ากัด

2549	-	2562		 กรรมการ	บริษัท	เอนิว	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.20(%) 

Changes in number of shares during the year  -      

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 15-02-2006 / Duration of Directorship 14 Years 

 

Educations

•		DBA,	Doctor	BA,	University	of	Manchester	(U.K.)

•		ASEP,	Advanced	Senior	Executive	Program,	Kellogg	School	of	

	 Management	(U.S.A.)

•		MBA,	Oxford	Brookes	University	(U.K.)

•		FCCA,	Fellow	of	The	Association	of	Chartered	Certified	

	 Accountants	(U.K.)

•		FCA,	Fellow	of	The	Institute	of	Singapore	Chartered	Accountants

•		FCPA,	Fellow	of	Certified	Pratising	Accountants	(Australia)

	 IIA,	The	Institute	of	Internal	Auditors	(U.S.A.)

•		Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)		57/2006	(IOD) 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2006	-	Present		 Director	

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2002	-	Present		 Director	SVOA	Public	Company	Limited	

2011	-	Present		 Director	ARIP	Public	Company	Limited

2018	-	Present		 Director	IT	City	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2008	-	Present		 Director	ABIKS	Development	Company	Limited

2006	-	Present		 Director	Dataone	Asia	(Thailand)	

	 Company	Limited

2004	-	Present		 Director	Asys	Computer	Company	Limited

2000	-	24	Feb	2020		Director	Acerts	Company	Limited

2000	-	2019		 Director	Advanced	Research	Group	

	 Company	Limited	

2006	-	2019		 Director	Anew	Corporation	Company	Limited
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562  0.10(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี  -      

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 09-08-2553 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี  

การศึกษา

•		ปริญญา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	

	 มหานครนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกา

•		ปริญญา	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	

	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.	377)	

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	

	 รุ่นที่	85/2553	(IOD)

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Risk	Management	Committee	Program	

	 (RMP)	(รุ่นที่	2/2557)(IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		

	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	

	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)	

2555	-	ก.พ.	2559		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	

	 บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)	

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/	องค์กรอื่น   

2548	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	กรีนสปอต	จ�ากัด

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล : อายุ 69  ปี
Mr. Anant Tangtatswas :  Independent Director, Chairman of Audit Committee, 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Chairman of Corporate 
Governance Committee : Age 69

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.10(%)  

Changes in number of shares during the year  -   

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 09-08-2010 / Duration of Directorship 10 Years  

 

Educations

•	MBA	(Finance),	Columbia	University,	NYC,	USA	

•	BA	(Economics),	Thammasat	University	

•	Thailand	National	Defence	College	(Joint	Government	-	Private	Sector			 

		Program	-	Class	377)

•	Certificate	Director	Accredited	Program	(DAP)	85/2010	(IOD)

•	Certificate	Risk	Management	Committee	Program	(RMP)	Class	2/2014	 

		(IOD)

 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2010	-	Present		 Independent	Director	&	

	 Chairman	of	Audit	Committee	

	 Business	Online	Public	Company	Limited

2014	-	Present		 Chairman	of	Nomination	and	

	 Remuneration	Committee	

	 Business	Online	Public	Company	Limited

2018	-	Present		 Chairman	of	Corporate	Governance	Committee	

	 Business	Online	Public	Company	Limited

Feb	2016	-	Present	 Independent	Director	&	Chairman	of	Audit	

	 Committee	SVOA	Public	Company	Limited

2012	-	Feb	2016		 Independent	Director	&	Audit	Committee	

	 SVOA	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2005	-	Present		 Director	Green	Spot	Company	Limited
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Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.50(%) 

Changes in number of shares during the year -

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 24-10-2003 / Duration of Directorship 17 Years 

 

Educations

•		MBA	Assumption	University	

•		LL.M.,	Columbia	University	

•		LL.B.,	Thammasat	University	

•		Graduate	Diploma	Business	Law,	Thammasat	University		

•		Certificate	the	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	

			(RNG)	Class	2/2012	(IOD)	

•		Certificate	the	Director	Certification	Program	(DCP)	

			Class	8/2001	(IOD)	  

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2003	-	Present		 Independent	Director	&	Audit	Committee	

	 	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2014	-	Present		 Nomination	and	Remuneration	Committee	 	

	 	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

None

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : อายุ 53  ปี

Ms. Manida Zinmerman  :  Independent Director, 
Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee : Age 53

นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.50(%)

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี  - 

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 24-10-2546 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี 

  

การศึกษา

•		ปริญญา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

•		ปริญญา	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	Columbia	University

•		ปริญญา	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•		Graduate	Diploma	Business	Law	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Role	of	the	Nomination	and	Governance	

	 Committee	(RNG)	รุ่น	2/2555	(IOD)

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ		Director	Certification	Program	(DCP)	

	 รุ่น	8/2544	(IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		/	องค์กรอื่น	

ไม่มี
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.20(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี  -      

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 17-09-2551 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 12  ปี  

การศึกษา

•		AMP,	Advanced	Management	Program,	2013,	

	 Harvard	University	(USA)	

•		ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่นที่	4

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	

			(2552)	(IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2551	-	ปัจจุบัน		 กรรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	-	ปัจจุบัน		 รองผู้จัดการใหญ่	ผู้จัดการสายเทคโนโลยี	

	 	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/	องค์กรอื่น   

2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด	

2555	-	2560		 ประธานกรรมการ	บริษัท	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ๊กซ์	จ�ากัด

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ๊กซ์	จ�ากัด

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี	จ�ากัด

ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	บางกอก	สมาร์ทการ์ด	ซิสเทม	จ�ากัด

ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอนิว	คอร์ปอเรชัน	จ�ากัด	

ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ศูนย์ประมวลผล	จ�ากัด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : อายุ 66  ปี

Ms. Suteera Sripaibulya : Independent Director, Audit Committee, 
Nomination and Remuneration Committee : Age 66

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.20(%) 

Changes in number of shares during the year -      

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 17-09-2008 / Duration of Directorship / 12 Years  

  

Educations

•		AMP,	Advanced	Management	Program,	2013,	

	 Harvard	University	(USA)

•		Bachelor	of	Science,	Chiangmai	University	

•		Certificate	Senior	Executive	Program	(Capital		Market	Academy)	

	 Class	4

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

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2008	-	Present		 Independent	Director	&	Audit	Committee	

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2014	-	Present		 Nomination	and	Remuneration	Committee

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2011	-	Present		 Senior	Executive	Vice	President,	Technology		

	 	 Division	Bangkok	Bank	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2013	-	Present		 Director	National	Credit	Bureau	Company	Limited

2012	-	2017		 Chairman	of	the	Board	

	 	 National	ITMX	Company	Limited

2017	-	Present		 Director	National	ITMX	Company	Limited

2018	-	Present		 Director	National	Digital	ID	Company	Limited

Present		 	 Director	

	 	 Bangkok	Smartcard	System	Company	Limited

Present		 	 Director	Anew	Corporation	Company	Limited

Present		 	 Chairman	of	the	Board	

	 	 Processing	Center	Company	Limited
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.20(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -      

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 29-03-2556 / จำานวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 

 

การศึกษา

•		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

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 (รุ่นที่	110	/	2557)	(IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556	-	ปัจจุบัน		 กรรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/องค์กรอื่น	  

2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	รักดี	คราวด์ฟันดิ้ง	จ�ากัด

2560	-	ปัจจุบัน		 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 	 บริษัท	ไอโครา	จ�ากัด

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ออกแบบกลยุทธ์

	 	 และนวัตกรรม	อนาคต	จ�ากัด

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการประจ�า	วิทยาลัยนานาชาติ

	 	 ปรีดี	พนมยงค์	ม.ธรรมศาสตร์

2561	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาด้านอนาคตศาสตร์และนวัตกรรม	

	 	 บริษัท	แมกโนเลีย	ควอลิตี้	ดีเวล๊อปเม้นท์	คอร์ปอเรชั่น

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	อินโนวาติโอ	จ�ากัด

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

	 	 สร้างสรรค์	(องค์การมหาชน)

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.20(%) 

Changes in number of shares during the year  -   

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 29-03-2013 / Duration of Directorship 7 Years 

 

Educations

•		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	Instituteof	Technology	Thammasat	University

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

	 (IOD) 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2013	-	Present		 Independent	Director	&	Audit	Committee

	 Business	Online	Public	Company	Limited

2014	-	Present		 Nomination	and	Remuneration	Committee	

	 Business	Online	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2016	-	Present		 Director	Ruckdee	Crowdfunding	Company	Limited

2017	-	Present	 Chief	Executive	Officer	&	Co-Founder	

	 	 ICORA	Company	Limited

2018	-	Present		 Director	Anakata	Strategic	Design	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	

	 	 MQDC

2019	-	Present		 Director	Innovaatio	Company	Limited

2019	-	Present	 Director,	Creative	Economy	Agency	(CEA)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : อายุ 45  ปี

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์

Asst.Prof. Dr. Karndee Leopairote  :  Independent Director, 
Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee : Age 45
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Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.66(%)  

Changes in number of shares during the year -   

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date13-08-2015 / Duration of Director  5 Years 

Appointment Date12-12-2003 / Duration of Executive 17 Years 

  

Educations

•		Master	of	Business	Administration,	University	of	South	Australia

•		Bachelor	of	Science,	Major	in	Chemical	Industry,	King	Mongkut’s		

			Institute	of	Technology	Ladkrabang

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

•		Certificate	Thailand	Insurance	Leadership	Program	Class	1/2011,	

	 Office	of	Insurance	Commission	(OIC)

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

	 (IOD) 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2003	-	Present		 Director	&	Chief	Operating	Officer	

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2018	-	Present		 Corporate	Governance	Committee	

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2006	-	Present		 Director	D&B	(Thailand)	Company	Limited	

2017	-	Present		 Director	BOL	Digital	Company	Limited

2019	-	Present		 Chairman	of	the	Board	Business	Information	

	 	 Company	Limited	(Vietnam)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.66(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี  -   

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 13-08-2558 /จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี

วันที่แต่งตั้ง 12-12-2546 /จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 17 ปี

  

การศึกษา

•		 ปริญญา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	University	of	South	Australia

•		 ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(อุตสาหกรรมเคมี)	สถาบันพระจอมเกล้า	

			 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

•		 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

			 (รุ่นที่	126/2559)

•		 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	รุ่นที่	1	ส�านักงาน 

	 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

	 ปี	2554

•		 ประกาศนียบัตร	โครงการ	Company	Secretary	Program	(CSP)	

	 (รุ่นที่	8/2547)	(IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2546	-	ปัจจุบัน		 กรรมการและผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	

		 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบรรษัทภิบาล	

		 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/	องค์กรอื่น   

2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	บีโอแอล	ดิจิตอล	จ�ากัด

2562	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	Business	Information	

		 	 Company	Limited	(ประเทศเวียดนาม)

กรรมการ ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล 
และเลขานุการบริษัท : อายุ 48  ปี

Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon :  Director, Chief Operating Officer, 
Corporate Governance Committee and Company Secretary : Age 48

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล 
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ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : อายุ 46  ปี

Ms.Kanyapan Buranarom  :  Chief Financial Officer : Age 46

นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562  0.23(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี -   

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 12-2-2546 /จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 17 ปี 

 

การศึกษา

•		ปริญญา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการ	

	 สื่อสารนานาชาติ	(ภาคภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•		ปริญญา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

•		ปริญญา	บัญชีบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

•		ปริญญา	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•		ประกาศนียบัตร	โครงการ	Director	Accredited	Program	(DAP)	

			(รุ่นที่	105/2556) (IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546	-	ปัจจุบัน		 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	และการเงิน	

	 	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		/	องค์กรอื่น	

2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 	

	 	 	 บริษัท	เอิร์ธ	เท็ค	เอนไวรอนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

2560	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	บีโอแอล	ดิจิตอล	จ�ากัด

ปัจจุบัน	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

ปัจจุบัน	 	 นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.23(%) 

Changes in number of shares during the year  -      

The indirect shareholding of spouse and immature children None

Appointment Date 12-12-2003 / Duration of Executive 17 Years 

 

Educations

•  Master of Arts (Career English for International Communication 

  (English Program)), Thammasat University

•  Master of Business Administration, Major in Management, 

   Srinakarin Tharavirot University 

•  Bachelor of Accounting (1st ,Class Hons.), Bangkok University 

•  Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat 

   University

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

   (IOD) 

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2003 - Present  Chief Financial Officer 

   Business Online Public Company Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2006 - Presen   Director D&B (Thailand) Company Limited 

2016 - Present  Independent Director & 

   Chairman of Audit Committee 

   Earth Tech Environment Public Company Limited

2017 - Present  Director BOL Digital Company Limited

Present   Certified Public Accountant (Thailand) 

Present    ASEAN CHARTERED PROFESSIONAL 

  ACCOUNTANT(ASEAN CPA) 
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 30 ธ.ค. 2562 0.01(%) 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นระหว่างปี 1,150,000    

การถือหุ้นทางอ้อมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

วันที่แต่งตั้ง 1-03-2558 / จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 5 ปี 

  

การศึกษา

•		ปริญญา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการตลาด	

			สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•		ประกาศนียบัตร	ภาษาจีนกลาง	มหาวิทยาลัยจี้หนาน	

			สาธารณรัฐประชาชนจีน

•		ปริญญา	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	สาขาบรรณารักษศาสตร์

			และสารนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2560	-	ปัจจุบัน		 ผู้อ�านวยการฝ่ายข้อมูล	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

2558	-	2559		 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	

	 	 บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	/	องค์กรอื่น   

2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	อีคาร์ทสตูดิโอ	จ�ากัด

2562	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	Business	Information	Company	Limited	

	 	 (ประเทศเวียดนาม)

ผู้อำานวยการฝ่ายข้อมูล : อายุ 50  ปี

Ms.Intira Inturattana :  Chief Data Officer : Age 50

นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2019) 0.01(%)    

Changes in number of shares during the year 1,150,000    

The indirect shareholding of spouse and immature children None 

Appointment Date 01-03-2015 / Duration of Executive 5 Years 

Educations

•		Master	of	Business	Administration,	Major	in	Marketing,	

			National	Institute	of	Development	Administration	(NIDA)

•		Certifcate	of	International	Language,	Major	in	Madarin,	

			Jinan	University,	The	People’s	Republic	of	China

•		Bachelor	of	Arts,	Major	in	Library	and	Information	Sciences,	

			Khon	Kaen	University

5 YEAR WORK EXPERIENCE 

Positions	in	SET-listed	Companies

2017	-	Present		 Chief	Data	Officer	

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

2015	-	1016		 Assistant	General	Manager	;	

	 	 Product	Development	&	Customer	Service	

	 	 Business	Online	Public	Company	Limited

Positions	in	Other	Non-listed	Companies	/	Organizations

2016	-	Present		 Director	Ecartstudio	Company	Limited

2019	-	Present		 Director	Business	Information	Company	Limited	

	 	 	(Vietnam)
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บริการด้านข้อมูล 76%

บริการอื่นๆ 10%

รายได้อื่นๆ 6%

บริการด้านการบริหารความเสี่ยง 8%

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน  

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงินสำาหรับปี 2558 - 2562 

2562

บริการด้านข้อมูล 71%

บริการอื่นๆ 12%

รายได้อื่นๆ 6%

บริการด้านการบริหารความเสี่ยง 11%

(383.4 ล้านบาท) (368.8 ล้านบาท)

(48.7 ล้านบาท)

(41.5 ล้านบาท)

(28.5 ล้านบาท)

**รายได้รวม  487.5  ล้านบาท

รายได้รวม กำาไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

(64.0 ล้านบาท)

(30.1 ล้านบาท)

(60.6 ล้านบาท)

**รายได้รวม  538.1 ล้านบาท
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สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2561 2562 2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม  641,058 692,896 684,237  607,197  658,932  646,992 
หนี้สินรวม  172,287  187,655  183,296  153,457  171,196  166,313 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  468,771  505,241  500,941  453,740  487,736  480,679 
รายได้รวม  436,517  487,485  538,120  376,604  424,729  470,460 
รายได้จากการให้บริการ  414,226  458,907  507,985  354,346  398,394  439,375 
กำาไรขั้นต้น  200,798  243,914  295,041  179,614  216,834  262,035 
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  89,416  117,563  151,860  82,395  112,339  147,617 
กำาไรสุทธิ  76,614  104,087  143,912  71,809  101,637  140,633 
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น (ร้อยละ)  48.48  53.15  58.08  50.69  54.43  59.64 
อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (ร้อยละ)  17.55  21.35  26.74  19.07  23.93  29.89 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)  11.95  15.02  21.03  11.83  15.42  21.74 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)  16.34  20.60  28.73  15.83  20.84  29.26 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.72  2.80  2.54  2.79  2.76  2.76 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.37  0.37  0.37  0.34  0.35  0.35 
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.10 0.13 0.18  0.09 0.12 0.17
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  0.57 0.62 0.61  0.55 0.59 0.59
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)  0.10 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*  0.08 0.12 0.15  0.08 0.12 0.15
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)*  65.64 98.50 123.08  65.64 98.50 123.08
จำานวนหุ้นสามัญ - ทุนจดทะเบียน  (ล้านหุ้น)  826.00 820.51 820.51  826.00 820.51 820.51
จำานวนหุ้นสามัญ - ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 
(ล้านหุ้น)

 820.51 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

* เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำาหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 73.85 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวม
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้วจำานวนหุ้นละ 0.06 บาท ทำาให้เงินปันผลจ่ายสำาหรับปี 2562 มีจำานวนทั้งสิ้นหุ้นละ 0.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำาเสนอเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯต่อไป       

(หน่วย: พันบาท)
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) (BOL) 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา   
 กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ เป็นผู้นำาในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการ
ทำาธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบ
และพัฒนาโซลูชั่นสำาหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน

เลขที่บัตรส่งเสริม 2423(7)/2556 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ซอฟต์แวร์ 
ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.8 กิจการซอฟต์แวร์

เลขทะเบียนบริษัท 0107546000407

โทรศัพท์ +66 2657 3999  

โทรสาร +66 2657 3900-1

เว็บไซต์บริษัท https://www.BOL.co.th

ทุนจดทะเบียน 82,050,550 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 82,050,550 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 820,505,500 หุ้น

ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำากัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ ให้บริการข้อมูลธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ ให้คำาปรึกษา และให้บริการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และโอกาสทางการตลาด

โทรศัพท์ +66 2657 3939

โทรสาร +66 2657 3901

เว็บไซต์บริษัท https://www.dnbthailand.com

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 2,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 500,000 หุ้น
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ชื่อบริษัทย่อย บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำากัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ ให้บริการแพลตฟอร์มสำาหรับจับคู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (MatchLink) เพื่อจัดทำา Business Matching 
สำาหรับเชื่อมโยงผู้ซื้อ ผู้ขายในการทำาธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ
ในด้านต่างๆ สำาหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดขั้นตอนการทำางาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เลขที่บัตรส่งเสริม 60-0193-1-00-2-0 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.7.2 กิจการพัฒนา ENTERPRISE SOFTWARE
และ/หรือ DIGITAL CONTENT

โทรศัพท์ +66 2657 3949

โทรสาร +66 2657 3901

ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 30,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 3,00,000 หุ้น

ชื่อบริษัทร่วม บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 131 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ประเภทธุรกิจ ดำาเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในที่ดิน อาคารสำานักงาน เพื่อให้กลุ่มผู้ถือหุ้น
และลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่ ตลอดจนดำาเนินการบริหารจัดการอาคาร 

ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 150,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 15,000,000 หุ้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทรวม BUSINESS INFORMATION COMPANY LIMITED 
(บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมชัน จำากัด)

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

ประเภทธุรกิจ ให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูชั่น 
 สำาหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 US Dollars
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ชื่อบริษัท บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำากัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 129 ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรสาร +66 2643-0810

เว็บไซต์บริษัท https://www.ecartstudio.com

ทุนจดทะเบียน 14,612,190 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 14,612,190 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 1,461,219 หุ้น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด

สถานที่ตั้ง 100/28-29 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทธุรกิจ ให้บริการข้อมูลเครดิตแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป

โทรศัพท์ +66 2095 5800

โทรสาร +66 2095 5801-2

เว็บไซต์บริษัท https://www.ncb.co.th

ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 250,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 25,000,000 หุ้น

ชื่อบริษัท บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำากัด

สถานที่ตั้ง 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 5 ห้อง 1 บี ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและ SMEs ออนไลน์ ที่ให้ผู้กู้เชื่อมต่อ
โดยตรงกับนักลงทุน

โทรศัพท์ +66 2026 3514

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

ทุนจดทะเบียน 19,270,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 19,270,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 1,927,000 หุ้น
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ชื่อบริษัท บริษัท เอไอ แล็บ จำากัด

สถานที่ตั้ง 25 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ประเภทธุรกิจ ให้บริการ จัดทำา ออกแบบ พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence or AI)

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 2,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชนิดและจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จำานวน 200,000 หุ้น

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@bol.co.th
นายชัยพร เกียรตินันทวิมล 
กรรมการและผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหุ้นและ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +66 2009 9999

โทรสาร +66 2009 9476

ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำารง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	5906	

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

193/136-137	อาคารเลครัชดา	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	

กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์ +66 2264 0777

โทรสาร +66 2264 0789-90
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เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทมีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำาในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างครบวงจร เพื่อให้

ลกูค้าสามารถใช้เป็นเคร่ืองมอืในการตดัสนิใจทางธรุกิจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวดเรว็ และถกูต้องมากท่ีสดุ โดยบรษัิทได้ดำาเนนิการพฒันาและปรับปรงุ

ฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมำ่าเสมอ พร้อมทั้งจัดทำาโครงการเพื่อจัดหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำาที่สุดของเทคโนโลยี

ใหม่จากต่างประเทศ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผล และนำาเสนอข้อมูลในมิติที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดสำาหรับลูกค้าทั้งในด้านการ

วิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสและการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเป็นหัวใจสำาคัญของธุรกิจของเรา บริษัทจึงได้มี

การดำาเนนิการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายให้มคีวามรวดเรว็และปลอดภยั เพือ่ให้บรกิารลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่งและ มปีระสทิธภิาพ นอกจาก

นี้บริษัทยังมีโครงการในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไปยังต่างประเทศอีกด้วย 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นผู้นำาในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

 1. เป็นผู้ให้บริการข้อมูลธุรกิจที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

 2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการแก่ลูกค้า

 3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักและผู้ใช้บริการนึกถึงเป็นอันดับแรกในเรื่องการให้บริการข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ

 4. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้าน Big Data Analytic

 กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท เป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทองค์กร ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 1. กลุ่มสถาบันการเงิน 

 2. กลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

 3. กลุ่มหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ 

 ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ ใช้บริการของบริษัทเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจในหลายขั้นตอนของการดำาเนินงาน เริ่มตั้งแต่การหากลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายใหม่ และใช้เพือ่ประกอบการตดัสนิใจทางธรุกจิ โดยนำาข้อมลูมาเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิและบรหิารความเสีย่งในการทำาธรุกรรมของ

องค์กร ปรับปรุงแก้ไขการบริหารสภาพคล่องและเทอมทางการค้าอีกด้วย ทำาให้บริการของเราเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร

งานให้ดยีิง่ขึน้เพ่ือช่วยในการเพิม่โอกาสทางการค้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนีบ้รษัิทยงัได้มกีารนำาเทคโนโลย	ีData	Visualization ในการวเิคราะห์

ข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อน มาสรุปเป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 อนึ่ง บริษัทยังมีเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถด้านการ

แข่งขันของบริษัทให้มีบริการที่หลากหลายและตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากข้ึน เช่น การร่วมมือกับบริษัทช้ันนำาจากต่างประเทศที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหนี้ทางการค้าทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการตามหนี้การค้าทั่วโลกของทางบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ 

รวมถงึการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานระบบผ่านอปุกรณ์เคลือ่นท่ี เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการใช้งานของลกูค้าได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทกุอปุกรณ์
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

 บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จำากดั (“บริษทั”) ก่อต้ังขึน้เมือ่วันที ่26 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบยีน 10 ล้านบาท ต่อมาเมือ่วันที ่1 ธนัวาคม 2546 

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด ชื่อ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) เริ่มต้นที่ทุน 

จดทะเบียน 75 ล้านบาท โดยได้เข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2551 เป็น 78.75 ล้านบาท ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เป็น 82.6 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทได้ลด

ทุนจดทะเบียนเป็น 82.05 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูล 

ดงักล่าวได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ  แหล่ง ได้แก่ ข้อมลูจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ โดยมสีญัญาเพือ่รบัข้อมลูนติบุิคคล

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้กับกระทรวงพาณชิย์ทัง้หมดในประเทศ ซ่ึงรวมถงึ สถานะของบรษิทั คณะกรรมการ และผลดำาเนนิการของแต่ละบรษิทั กว่า 1,500,000 

บริษทัในประเทศไทย และบรษิทัยงัได้รวบรวมข้อมลูจากแหล่งอืน่ เช่น ข้อมลูข่าวสารในหมวดอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดยรวบรวมจากหนงัสอืพมิพ์ ตลอดจน

แหล่งข่าวด้านธุรกิจชั้นนำาต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการชำาระเงินของลูกหนี้การค้าจากบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการกับ

บริษัทอีกด้วย โดยบริษัทจะทำาการ ตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเพื่อให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ภายใต้

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

 นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ D&B นั้น ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัท นอกจากบริษัทจะได้เรียนรู้การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

ผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำาระดับโลกแล้ว บริษัทยังสามารถขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลของบริษัทไปยังต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของ D&B และ

สามารถเพิ่มบริการข้อมูลบริษัทในต่างประเทศให้ลูกค้าในประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ

พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งด้านสนิเชือ่ของประเทศให้แขง็แกร่ง และส่งเสรมิความโปร่งใสของการทำาธรุกรรม และในวันท่ี 22 มนีาคม 2549 บรษิทั

ได้จดัตัง้บรษิทั ด ีแอนด์ บี (ประเทศไทย) จำากดั ขึน้มา ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิม่เป็น 5 ล้านบาทในปี 2562 เลขทะเบยีน 0105549038501

 ด้วยคลังข้อมูลกว่า 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และอีกกว่า 300 ล้านบริษัทใน 214 ประเทศทั่วโลก และจากความเชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับความรู้ทางด้านไอที ทำาให้บริษัทเป็นผู้นำาด้านการให้บริการทาง

ธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่บริการข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำาเนินการของแต่ละบริษัท รวมถึงบริการด้านข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้

เป็นเครือ่งมอืในการตดัสนิใจทางธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ และถกูต้องมากท่ีสดุ ตลอดจนเพือ่เป็นการลดความเสีย่งในการลงทุน เพิม่ความเชือ่มัน่และ

โอกาสทางธุรกิจ 

 บรษิทัยงัได้รบัมอบหมายให้เป็นศนูย์ประมวลผลของฐานข้อมูลลกูหนีสิ้นเชือ่ทัง้หมดท่ีได้รบัจากสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นสมาชิกของบรษิทั ข้อมลู

เครดิตแห่งชาติ จำากัด (NCB) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน

 ในปี 2547 บริษัทได้นำาเข้าระบบการวิเคราะห์ทางการเงินจากต่างประเทศ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล ทำาให้ผู้ใช้สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

 บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำาคัญของการประมวลผลข้อมูลในเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดย

ต้ังแต่ปี 2548 บริษัทได้พัฒนาเคร่ืองมือที่ช่วยในการตัดสินใจที่เรียกว่า Decision Support System (“DSS”) ขึ้นสำาหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน  

ระบบ DSS จะเป็นการผนวกข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทกับฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์โอกาสในการขยายตลาดใหม่ 

บริหารฐานข้อมูลลูกค้า และเพื่อช่วยการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ในปลายปี 2550 บริษัทได้ทำาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CORPUS โดยเป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมของการให้บริการข้อมูลออนไลน์ ทั้งในส่วนของ

ข้อมลูนติบิคุคล ข้อมลูกรรมการ รายชือ่ผูถ้อืหุน้ งบการเงนิของบรษัิท ตลอดจนข้อมลูข่าว ผ่านบรกิารต่าง ๆ  เพือ่ผูใ้ช้สามารถนำาข้อมลูท่ีมกีว่า 1,500,000 

บริษัททั่วประเทศ ประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมทางธุรกิจไปจนถึงการวิเคราะห์สภาพธุรกิจรายบริษัทได้โดยง่าย และสามารถ

ตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันของคนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อช่วยให้นักบริหารในทุกสาขาอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถ

นำาข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

 ในปี 2552 บริษัทได้พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงโดยคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่นิติบุคคลจะเกิดวิกฤตทางการเงินในรูปแบบของคะแนน หรือ 

Financial Stress Score (FS Score) ซึ่งถูกพัฒนาจากการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง BOL และทีมวิเคราะห์ D&B ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวชี้วัด

ความเสี่ยงที่มีความแม่นยำาเป็นมาตรฐานสากล FS Score จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจสถานะการดำาเนินกิจการของคู่ค้า สามารถกระจายความเสี่ยง

และกำาหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงใน Portfolio ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในปี 2557 บรษิทัได้ทำาการเปิดตวัผลติภณัฑ์ ENLITE ระบบสนบัสนนุการตัดสนิใจของผูใ้ช้งานกลุม่ธนาคารและสถาบนัการเงนิเพือ่ให้ครอบคลมุ

ทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ โดดเด่นในด้านการรวบรวมและ จัดระเบียบข้อมูล (Data Integration) โดยผนวกฐานข้อมูลนิติบุคคล 
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จดทะเบียนของประเทศไทยทั้งหมด วิเคราะห์ ประมวลผล และนำาเสนอในมิติต่าง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้วยเครื่องมือในการวิเคราะห์

ทางธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นคุณสมบัติหลัก และที่เป็นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม (Premium Features) ที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้  

เช่น Risk Score/Risk Class เพือ่แสดงค่าคะแนนด้านความเสีย่งโอกาสทีจ่ะเกดิวกิฤตทางการเงนิและนำาไปสูก่ารปิดกจิการ/เลกิ/ร้าง/ล้มละลายในอนาคต, 

News บริการข้อมูลข่าวบริษัท, Auditor Flag เพื่อแสดงความคิดเห็นในส่วนของงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี, Location Based Intelligence (LI) 

เพื่อแสดงข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบแผนท่ีเพื่อดูการกระจายตัว Account Relationship Management (ARM) เพื่อการนำาเสนอข้อมูลความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และกรรมการในรูปแบบแผนภาพ ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมทั้งใน

และต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

 อกีท้ังยงับริษทัยงัได้ดำาเนนิการพฒันาระบบนำาส่งงบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ (DBD e-Filing) ร่วมกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า และพันธมติรอืน่ 

ๆ ทีม่เีจตนารมณ์ร่วมกนั ทีจ่ะส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้พฒันาการให้บรกิารรบังบการเงนิทกุประเภทธรุกจิผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(DBD e-Filing) ขึ้น เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการนำาส่งงบการเงิน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล 

งบการเงินของประเทศไทยให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตั้งแต่ปีงบการเงิน 

2557 เป็นต้นไป

 ในปี 2560 บริษัทได้จัดต้ังบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำากัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เลขทะเบียน 0105560000956 และได้มีการเพิ่มทุน

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็น 30 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดบริการในรูปแบบใหม่ 

มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำาหรับจับคู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (MatchLink) เพื่อจัดทำา Business Matching สำาหรับเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขาย การเข้าถึงแหล่ง 

เงินทุน และสามารถนำาข้อมูลมาใช้ช่วยประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ สำาหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดขั้นตอน

การทำางาน และเพิ่มโอกาสในการทำาธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท fintech startup ประกอบ

ธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ และสินเชื่อ SMEs ที่เชื่อมต่อให้ผู้กู้ที่มีศักยภาพสามารถกู้เงินโดยตรงกับนักลงทุน

ในอัตราดอกเบี้ยท่ีตำ่ากว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินในปัจจุบัน และในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ได้รับอัตราผลตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นสามารถให้อัตรา

ผลตอบแทนที่สมำ่าเสมอและมากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไป 

 ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวฟังก์ชั่น SENSE ซึ่งเป็นบริการใหม่ของระบบ CORPUS ที่รวบรวมข้อมูลจาก สื่อโซเชียล เว็บบอร์ด และเว็บไซต์

ต่าง ๆ  เนือ่งจากบรษิทัเล็งเหน็ความสำาคญัของการจดัเกบ็ข้อมลูในรปูแบบ Big Data และการนำาข้อมลูเหล่านัน้มาใช้ เช่น การฟังและวเิคราะห์พฤตกิรรม

ของผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Listening บริษัทจึงเพิ่มฟังก์ชั่น SENSE เข้าไปในระบบ CORPUS เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลทุกมิติ เพิ่ม

มุมมองการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ ทำาให้รู้จักลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างลึกซึ้ง และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ

 ในปี 2562 บริษัทได้ขยายกิจการไปยังประเทศเวียดนาม โดยบริษัทได้ร่วมจัดตั้งบริษัท Buisness Information Company Limited เพื่อให้

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูชั่นสำาหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน 

ลักษณะการให้บริการ

 ธุรกิจของ BOL ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

	 1.	บริการด้านข้อมูล	(Information	Services)

  1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Basic Information)

  1.2. บริการข้อมูลสำาหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)

  1.3. บริการข้อมูลสำาหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information)

	 2.	บริการด้านการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Services)

  2.1. ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution)

  2.2. ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy)

	 3.	บริการอื่น	ๆ	(Other	Services)

  3.1. โครงการพิเศษ (Special Project)

  3.2. บริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก (DebtLine)
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1. บริการด้านข้อมูล (Information Services)

 การให้บริการข้อมูล เป็นธุรกิจหลักของบริษัท และด้วยปัจจัยภายในและภายนอก ทำาให้องค์กรต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในการ

ตัดสินใจจึงทวีความสำาคัญในบทบาทของการบริหารจัดการในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน ระดับความพร้อมของกลุ่ม

เป้าหมายที่อาจแตกต่างกัน บริษัทได้พัฒนาการให้บริการให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นในการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม และมุมมองใหม่ ๆ ในการบริหารความเสี่ยงและโอกาส ในปัจจุบันบริการข้อมูลได้มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information)

 เป็นบริการข้อมลูบรษิทัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านบรกิารออนไลน์และออฟไลน์ ซึง่เป็นบรกิารสำาหรบับรษัิทเอกชน หน่วยงานราชการ 

และหน่วยงานธุรกิจโดยทั่วไป โดยเป็นการนำาเอาแหล่งข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ มาเช่ือมโยงอย่างบูรณาการ ทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถมองภาพของข้อมูล 

ได้อย่างครบถ้วนทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง รองรับผู้ใช้หลายระดับ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน อาทิเช่น

 • การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Web-based application ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก ดังนี้

  - การเข้าถึงมิติของข้อมูลจากการเชื่อมโยงที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลและมีความทันสมัย

  - การวิเคราะห์ทางการเงินเชิงลึก ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีความเข้าใจความซับซ้อนของตัวเลขทางการเงินได้โดยง่าย

  - การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลง เป็นแจ้งเตือนเหตุการณ์สำาคัญของกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับองค์กร 

  - การค้นหากลุม่ลกูค้าตามเงือ่นไข ทำาให้สามารถเข้าถงึการกระจายตวัของกลุม่เป้าหมายได้อย่างชดัเจนเพือ่ใช้ในการกำาหนดกลยทุธ์ 

    ขององค์กร

  - การสืบค้นพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด 

 • การให้บริการข้อมูลในรูปแบบรายงาน 

 • การให้บริการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถกำาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้เลือกข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทและจะได้รับข้อมูล 

   ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

 1.2. บริการข้อมูลส�าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information) 

 เป็นการให้บรกิารข้อมลูในรปูแบบของระบบช่วยในการตัดสนิใจ ซึง่เป็นบรกิารสำาหรบัหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น สถาบนัการเงิน ทีม่คีวามจำาเป็น

จะต้องใช้ข้อมูล และมุมมองในระดับภาพรวม บริการนี้จะเป็นบริการท่ีรวมถึงข้อมูล ระบบแอพลิเคชั่น ระบบคอมพิวเตอร์ และการอัพเดทข้อมูลให ้

ทันสมัย

 1.3. บริการข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information)

 เป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบของคะแนน หรือตัวชี้วัด โดยเป็นการนำาเอาข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินของนิติบุคคลที่มีใน 

ฐานข้อมูลของบริษัทกว่า 260,000 ราย มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติและแปลค่าออกมาเป็นคะแนน เพื่อใช้คาดการณ์ความเป็นไปได้ของนิติบุคคลใด ๆ  ที่จะ

เกิดวิกฤตทางการเงิน โดยนำาไปสู่การล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด การเลิกหรือฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจสถานะการดำาเนินกิจการของ

ลูกค้า สามารถกระจายความเสี่ยงและกำาหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงใน Portfolio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services)

 2.1	ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution)

 เป็นการให้บริการร่วมกับบริษัทชั้นนำาจากต่างประเทศในการนำาเสนอเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้แก่สถาบันทางการเงิน เช่น 

ระบบการวิเคราะห์ทางการเงิน ระบบ Business Rule Engine เป็นต้น

 2.2	ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy)

 เป็นการให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการนำาประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในมุมมองและการวิเคราะห์ข้อมูล มาให้

บริการลูกค้าโดยมีรูปแบบเป็นการจัดการอบรม และให้คำาปรึกษา

3 บริการอื่น ๆ (Other Services)

 3.1	โครงการพิเศษ	(Special	Project)

 โครงการพิเศษ (Special Project) เป็นโครงการทีบ่รษัิท ดำาเนนิการโดยอาศัยความเช่ียวชาญหลักของบรษัิท เช่น การบรหิารจดัการฐานข้อมลู 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้คำาปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
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(Risk Management) เป็นต้น ซึ่งโครงการพิเศษนี้ จะดำาเนินการภายใต้ความต้องการเฉพาะ (Special Requirements) ของลูกค้าแต่ละราย 

 3.2 บริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก (DebtLine)

 บริษัทได้เสนอบริการจัดเก็บหน้ีการค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทเพื่อให้

ลูกค้าของบริษัทได้รับเงินจากการขายสินค้าและบริการครบถ้วน โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าไว้ได้ โดยในปัจจุบัน ได้มีการขยายขอบเขต

การให้บริการตามหนี้การค้าครอบคลุม 150 ประเทศทั่วโลก

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัท 

พ.ศ. 2538  ก่อตั้งบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด 

พ.ศ. 2539  บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จำากดั ได้เซน็สญัญากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ให้บรกิารข้อมลูบรษิทัจดทะเบยีนออนไลน์ 

 ให้แก่ประชาชนทั่วไป

พ.ศ. 2541  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด ร่วมทุนกับ D&B ผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำาของโลก

พ.ศ. 2546  จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด

พ.ศ. 2547  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) เข้าทำาการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

พ.ศ. 2549  ก่อตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

พ.ศ. 2551  รางวัล “Bai Pho Business Award” by Sasin 2008 โดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และการให้ความสำาคัญต่อ 

 ลูกค้า (Customer Focus)

พ.ศ. 2551  รางวัล “200 Best Under A Billion” จากนิตยสาร Forbes Asia ฉบับเดือนกันยายน 2551 ได้สำารวจบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค

 เอเชีย แปซิฟิก จำานวน 24,155 บริษัท เพ่ือมอบรางวัล “200 Best Under A Billion” ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตำ่ากว่า  

 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลการดำาเนินงานโดดเด่น

พ.ศ. 2551 ร่วมจัดตั้ง บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด ด้วยสัดส่วนการลงทุน 20% จากทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท

พ.ศ.2552  บริษทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภัย สารสนเทศ Information Security Management System 

 (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำากัด (BVQI) ถือเป็นมาตรฐาน 

 ที่ดีที่สุดในการจัดการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร นับเป็นความสำาเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัท ที่มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจ 

ให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างมืออาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าใน

การใช้บริการข้อมูลของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

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

พ.ศ.2554  ก่อตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ไอโบล จำากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเสร็จการชำาระบัญชีไปเมื่อ 26 ธันวาคม 2556

พ.ศ.2555  บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จำากดั (มหาชน) ได้ลงนามต่ออายสุญัญาให้สทิธปิระโยชน์ฯ กับกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ออกไป

อีก 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) นับแต่วันที่ครบกำาหนดอายุสัญญา อีกทั้งยังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ 

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี (ปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2578)

พ.ศ.2555 ได้รบัพิจารณาขึน้ทะเบยีนผูค้้า กลุม่งานจ้างท่ีปรกึษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จำากดั (มหาชน)  

 (ทอท.) โดยได้รับการอนุมัติเมื่อ 16 สิงหาคม 2555

พ.ศ.2555 ติดอันดับ 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “mai stars” กำาไรสุทธิ มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน และมีการจ่ายปันผลต่อเนื่อง  

 5 ปี (ปี 2550 - 2554) มีอันดับบรรษัทภิบาลตั้งแต่ “ดี” หรืออยู่ในเกณฑ์ 3 ดาวขึ้นไป

พ.ศ.2555 บริษัทได้ทำาสัญญาวางโครงสร้างระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด 

 โดยอายุของสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

พ.ศ.2556 ร่วมกับภาครัฐในการเปิดตัวโครงการใหม่ “ระบบบริหารข้อมูลข่าวสารจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province)” ระบบข้อมูลข่าวสารจังหวัด

อัจฉริยะ คือ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงบริหารที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลทุกภาคส่วน เพื่อสะท้อนภาพ 

ในมิติต่าง ๆ บนระบบแผนที่ เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือพื้นที่ที่ดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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พ.ศ.2557  ร่วมลงทุนกับบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำากัด ด้วยสัดส่วนการลงทุน 15% ของหุ้นทั้งหมด

พ.ศ.2557 ร่วมมือกับ บริษัท อาร์ เอ็ม เอส จำากัด (ประเทศฮ่องกง) เพื่อเป็นตัวแทนร่วมในการให้บริการตามหนี้การค้าในประเทศไทย

 และ 150 ประเทศทั่วโลก 

พ.ศ.2557 ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ ซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT  

 ประเภท 5.8 กิจการซอฟต์แวร์ เลขที่บัตร 2423(7)/2556

พ.ศ.2558 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ Information Security  

 Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น  

 (ประเทศไทย) จำากัด (BVQI) ฉบับปรับปรุงล ่าสุด ถือเป็นมาตรฐานท่ีดีที่สุดในการจัดการด้านระบบการรักษา 

 ความปลอดภัยข้อมูลองค์กร 

พ.ศ.2560 บริษัทได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม สาขาบริการ” (Innovative Organization: Service) ในงานประกาศ 

 รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ตลาดหลักทรัพย ์

 แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2560 ก่อตั้งบริษัทย่อย “บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำากัด” ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท 

พ.ศ.2560 ร่วมลงทุนกับบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำากัด ด้วยสัดส่วนการลงทุน 10% ของหุ้นทั้งหมด

พ.ศ. 2561  บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำากัด” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท

พ.ศ. 2561  บริษัทผ่านการประเมิน CMMI Level 3 (CMMI/DEV3) ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทมีการกำาหนดมาตรฐานขั้นตอน เครื่องมือ  

 และวิธีการดำาเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2562  บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำากัด ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ประเภท นวัตกรรมด้านการเงิน 

 ยอดเยี่ยมแห่งปี

พ.ศ.2562 ก่อตั้งบริษัท “Business Information Company Limited” ทุนจดทะเบียน 1,000,000 US Dollars 

กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit) ประจ�าปี 2562

 ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ เข้าพบปะคณะผู้บริหารเพื่อสอบทราบข้อมูล ทำาความเข้าใจ

กับธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท จำานวน 7 ราย ดังนี้

 1. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำากัด

 2. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำากัด

 4. Novatera Capital

 5. Asset Plus Fund Management

 6. Phillip Securities (Thailand)

 7. KT ZMICO Securities Co., Ltd
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ปัจจัยความเสี่ยง

   ปัจจยัความเสีย่ง (ความเสีย่งหลกั) เป็นปัจจยัทีบ่รษิทัพจิารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิงานของบรษัิท ท้ังนีค้วามเสีย่งและความ

ไม่แน่นอนอื่นที่บริษัทมิได้กล่าวถึง จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำาคัญ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทไม่อาจคาดหมายได้ 

1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล

  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ฐานข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท ดังนั้น หากข้อมูลของบริษัทเกิดความเสียหาย

ในด้านการสูญหาย หรือการลักลอบเข้าฐานข้อมูล (Hacking) เพื่อขโมยหรือทำาลายข้อมูล หรือจากการที่ระบบเครือข่ายของบริษัทมีปัญหา จะมีผลกระ

ทบต่อการให้บริการและการดำาเนินงานของบริษัท 

 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

  บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลระบบเครือข่าย บริษัทมีการสำารองข้อมูลทุก

วันอย่างเป็นระเบียบและชัดเจน โดยจัดเก็บที่บริษัท และที่ศูนย์ข้อมูลสำารอง (Backup Site) ซึ่งทั้งสองแห่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม 

บริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างชัดเจน มีการใช้ Access Card ที่ใช้ได้เฉพาะในแต่ละชั้น โทรทัศน์วงจรปิด 

การพิมพ์ลายนิ้วมือรหัสผ่าน (Finger Scan) ในการบันทึกการเข้า-ออกทุกครั้ง เป็นต้น

 บริษัทยังมีการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบการทำางานทั้งในด้านเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวรอยู่ตลอดเวลา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิด

ชอบดูแลการทำางานของระบบ เพื่อควบคุมไม่ให้ระบบเครือข่ายของบริษัทขัดข้อง รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าระบบหรือฐานข้อมูลของบริษัท 

นอกจากนี ้บรษิทัได้ตดิตัง้ Firewall ซึง่เป็นระบบมาตรฐานสากลในการป้องกนัการลักลอบเข้าระบบหรอืฐานข้อมลูโดยไม่ได้รบัอนญุาตของบคุคลภายนอก 

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว

 ในปี 2551 บริษัทได้เริ่มเข้าสู่โครงการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง

ปลอดภยัสารสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 จาก บรษิทั บูโร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ 

(ประเทศไทย) จำากัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงและผ่านการรับรองเป็นมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 โดยมีการสอบ

ทานมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ

 ปัจจุบันข้อมูลหลักที่บริษัทนำามาใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทนำาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวมาพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงประยุกต์ เพื่อนำาไปให้บริการแก่ลูกค้า ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การพึง่พาข้อมลูจากภาครฐั อาจมผีลกระทบต่อบรกิารของบรษิทัในหลายด้าน ได้แก่ ความถกูต้องและความทันสมยัของข้อมลู การท่ีไม่ได้การสนบัสนนุ

ข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

 บริษัทได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นการช่วยทำาให้

ข้อมูลของทางราชการมีความถูกต้องทันสมัยอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทยังดำาเนินการหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อื่นอย่างสมำ่าเสมอ ได้แก่ การ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิจัยและแบบสอบถามต่าง ๆ  เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาข้อมูลออกไปในเชิงประยุกต์ และวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่า

การให้บริการข้อมูลทั่วไป

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

 เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การให้บริการข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมีการขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้

ประกอบการรายอื่น เข้ามาให้บริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของบริษัท
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 บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูลเป็นหลัก จากประสบการณ์ที่บริษัทให้บริการข้อมูลธุรกิจมากกว่า 20 ปี ประกอบกับบริษัทมีแผน

งานการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอย่างเป็นรูปแบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในด้านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การเดินทางไป

ดูงานและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำามาปรับปรุงนโยบายการดำาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

บริการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ บรษัิทยงัได้รบัการสนบัสนนุจากพนัธมติรทางธรุกจิ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทั

ที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจชั้นนำาของโลก ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อนำาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาบริการของบริษัท

ในเชิงประยุกต์ต่อไป

4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และบริษัท เคพเพล คอมมิวนิเคชันส์ จำากัด ซึ่งถือหุ้นรวมกัน เท่ากับร้อยละ 

51.02 ของทนุชำาระแล้ว (ทัง้นี ้นบัรวมจำานวนหุ้นทีถ่อืโดย ARG และบรษัิท แพน แปซฟิิค คอนซลัแตนท์ จำากดั) ซึง่ในสดัส่วนการถอืหุ้นของผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

ดงักล่าว ทำาให้สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ในเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคับบรษัิทกำาหนดให้ต้องได้รบัเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนเสยีง

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

 บริษัทได้ดำาเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงาน โดยอัตราส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็น 50% 

ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป สามารถเสนอชื่อกรรมการ และวาระการประชุม สำาหรับการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปีเป็นประจำาทุกปี

5. บริษัทต้องพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัทไม่สามารถรักษาบุคลากรเหล่านี้ หรือ

ไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได้

  ในปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดยกลุ่มผู้บริหารและพนักงานอาวุโสจำานวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำางานที่ยาวนานในบริษัท ซึ่ง

เป็นการยากที่จะหาบุคคลมาทดแทนได้ ดังนั้นหากบริษัทต้องสูญเสียบุคลากรอาวุโส และไม่สามารถหาบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียง

พอมาทดแทนได้ทันท่วงที อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน และโอกาสในทางธุรกิจของบริษัท

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

   บริษัทเชื่อว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความสำาเร็จโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมี

ประสบการณ์ด้านการบรหิาร การขาย การตลาด และการผลติ รวมถงึความสามารถท่ีจะฝึกอบรมพนกังาน เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานด้านการผลติ และ

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

6. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 แม้ว่าผลิตภัณฑ์และการบริการหลักของบริษัทเก่ียวข้องกับข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลของนิติบุคคล แต่ผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนเกี่ยว

กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดของผู้ถือหุ้นและกรรมการของนิติบุคคล ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ (เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ทั้งนี้ เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ

บรษิทั จงึเห็นว่าประเดน็ดงักล่าวเป็นความเสีย่งท่ีบรษิทัควรนำามาพจิารณา เพือ่จดัให้มมีาตรการจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสม และอาจพจิารณาลดระดบั 

ความเสี่ยง เมื่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความชัดเจนและแน่นอนต่อไป
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 บริษทัได้ทบทวนนโยบายและระเบยีบของบรษัิทเกีย่วกับการเกบ็รวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมูลทางธรุกจิและข้อมลูส่วนบคุคล และ

ประเมินผลกระทบอันอาจเกิดจากการให้บริการข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผลปรากฏว่าความเสี่ยงจากความรับผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ในระดับตำ่า 

 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบของบริษัท รวมถึงจัดให้มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำาหนด และจะจัดการอบรมและให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญัทีท่ำาให้เกดิความมัน่ใจว่า ความเสีย่งท้ังหมดมผีลกระทบสำาคญั ท้ังจากภายในและภายนอก

ที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับการพิจารณาและดำาเนินการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำาให้ผลการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล แต่ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการดำาเนินการทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ ยังต้องให้ความสำาคัญในการกำาหนด

ผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) รวมถึงได้มีการติดตามการดำาเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Monitoring) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

การจัดการความเส่ียง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำาไปใช้ทุกระดับขององค์กร มีการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดท่ีมี 

ผลกระทบสำาคญัต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรต่อผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบ และท้ายสดุมสีารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 

แก่บคุลากรทุกคนให้ได้รบัรูแ้ละเข้าใจอย่างทัว่ถงึ จะสามารถช่วยให้บคุลากรท่ีเกีย่วข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ โดยมกีารกำาหนดเป็นนโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่ง ซึง่มุง่เน้นการพฒันาระบบบริหารจดัการความเสีย่งตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี (Good Corporate Governance)

ส�าหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) 

 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำางาน อุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงานที่ชัดเจน 

รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

 เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัทกุองค์กรในปัจจบุนั ความเสีย่งด้านเทคโนโลยนีีป้ระกอบด้วย ความเสีย่งในการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ (Information  

Access Risk) เป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้โดยพนกังานทัว่ไปอาจเข้าสูร่ะบบสารสนเทศ และใช้ข้อมลูต่าง ๆ  ของบรษิทัเกนิกว่าอำานาจของตนเองทีมี่อยู่ 

ความเสี่ยงในความต่อเนื่องของการดำาเนินธุรกิจ (Business Continuity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเกิดการขัดข้อง อาจทำาให้ธุรกิจนั้น

ไม่สามารถดำาเนนิธุรกรรมต่าง ๆ  ต่อไปได้ ความเสีย่งในโครงสร้างทางเทคโนโลย ี(Infrastructure Risk) อาจเกดิขึน้ในกรณท่ีีบรษิทัมกีารเลอืกซือ้อปุกรณ์

ทางเทคโนโลยไีม่เหมาะสมกบัลกัษณะงานของบรษิทั และความเสีย่งในความสะดวกในการใช้เทคโนโลย ี(Availability Risk) เป็นความเสีย่งทีพ่นกังานหรอื

ผู้บริหารไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ตนเองนั้นมีขอบข่ายการรับผิดชอบตามหน้าที่ จากความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว บริษัท

กำาหนดให้มีโครงสร้างและการจัดการด้าน IT ที่รัดกุมที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีไม่มีอำานาจเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า การมีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนเมื่อ

ต้องการใช้งาน มีการสำารองข้อมูลและจัดทำาแผนฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรทางด้าน IT ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk) 

 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้อง

พึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากเหตุการณ์อันไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ เช่น ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเรื่อง 

หลักเกณฑ์การให้รับข้อมูล การที่ไม่ได้การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ ในประเด็นที่เป็นความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงนี้จะทำาให้เกิด
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เหตุการณ์ความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงานของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง

ใกล้ชิด นอกจากนั้นบริษัทยังดำาเนินการหาแหล่งข้อมูล และพันธมิตรเพิ่มเติมจากที่อื่นอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งพัฒนาข้อมูลออกไปในเชิงประยุกต์ และ

วิเคราะห์เชิงลึก มากกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากความไม่พร้อมในเรือ่งงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน การผดินดัชำาระหนี ้ความผดิพลาดจากการเบกิจ่าย สภาพคล่อง 

ทางการเงนิ ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น รวมทัง้ความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานและฐานะการเงนิของ

องค์กร โดยบรษิทัได้คำานงึถงึการจดัหาแหล่งเงนิทนุ ให้เพยีงพอและทันเวลาอยูเ่สมอ รวมถึงมกีารวเิคราะห์สถานะลกูหนี ้เพือ่ลดความเสีย่งท่ีอาจกระทบ

ต่อการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทได้ และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 ทั้งนี้ การดำาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องทำาอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง และมีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง

จนทำาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำางานขององค์กร โดยประสานเข้ากับกระบวนการทำางานปกติที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

และที่สำาคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุกขั้นตอนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งกำาหนดให้มีการทบทวน ความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำาทุกปีด้วย
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โครงสร้างการถือหุ้น

ลำาดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % การถือหุ้น

1 บริษัท เคพเพล คอมมิวนิเคชันส์ จำากัด 197,044,000 24.01

2 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำากัด 134,688,000 16.42

3 นายวิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์ 80,509,200 9.81

4 บริษัท ดัน แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชันแนล จำากัด 71,250,000 8.68

5 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 56,330,000 6.87

6 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 32,845,000 4.00

7 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำากัด 30,484,000 3.72

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 30,184,600 3.68

9 นางปริญญา ขันเจริญสุข 22,200,000 2.71

10 UBS AG LONDON BRANCH 15,428,800 1.88

11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 149,541,900 18.23

รวมทั้งสิ้น 820,505,500 100

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิประจำาปีที่ปรากฏในงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะกำาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำาหนดขั้นต้นได้ หากบริษัทมีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเงินกำาไรสุทธิ

จำานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำาเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำาไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
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บจ. ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย)

อัตราการถือหุ้น 
99.99%

บมจ.บิซิเนส ออนไลน์

บจ. บีโอแอล ดิจิตอล
อัตราการถือหุ้น 

99.99%

บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์
อัตราการถือหุ้น 

20%

บจ. เอไอ แล็บ
อัตราการถือหุ้น 

19%

บจ. ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ
อัตราการถือหุ้น 

12.25%

บจ. อีคาร์ท สตูดิโอ
อัตราการถือหุ้น 

12.08%

บจ. เพียร์ พาวเวอร์
อัตราการถือหุ้น 

10%

BUSINESS 
INFORMATION 

Co.,Ltd. 
(ประเทศเวียดนาม)
อัตราการถือหุ้น 

50%
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และกำากับดูแล

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

กลุ่มการขาย การตลาด 
และพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มปฏิบัติการและระบบ กลุ่มบัญชีการเงิน
และบริหารงานบุคคล
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คณะกรรมการบริษัท
ลำาดับ คณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง

1 นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ

3 นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ

4 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ

5 ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ

6 นายชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการ

7 นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ

8 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ

9 นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ

10 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท

 นายชัยพร เกียรตินันทวิมล

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทน

 นายบรรยงค์	ลิ้มประยูรวงศ์	หรือ นายมินทร์	อิงค์ธเนศ หรือ นางสาวชไมพร	อภิกุลวณิช หรือ นายประยูร	รัตนไชยานนท์ 

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ส�าหรับปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
(จำานวน 10 ท่าน) 

6 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(จำานวน 4 ท่าน) 
4 คร้ัง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

(จำานวน 4 ท่าน)
1 ครั้ง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

(จำานวน 3 ท่าน)
1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท
ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
(จำานวน 7 ท่าน)

1 คร้ัง

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์(1) 5/6 - - - 1/1

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ(2) 6/6 - - - -

3. นายประยูร รัตนไชยานนท์(1) 6/6 - - - 1/1

4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช(2) 6/6 - - 1/1 -

5. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 6/6 - - - 1/1

6. นายชัยพร เกียรตินันทวิมล(2) 6/6 - - 1/1 -

7. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ 6/6 4/4 1/2 1/1 0/1

8. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน 5/6 4/4 2/2 - 1/1

9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 6/6 4/4 2/2 - 1/1

10. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ 5/6 3/4 2/2 - 1/1

(1)ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหาร	แต่เป็นคณะกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
(2)คณะกรรมการบริหาร
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 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญได้ ดังนี้ 

 1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 คร้ัง โดยได้ประชุมเมื่อ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

 3. จัดให้มีการทำาแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ

สอบแล้ว และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

บริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ 

หรืออำานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอำานาจ

ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารสามารถ

พิจารณา และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการได้อนุมัติระดับอำานาจอนุมัติ โดยกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการไปยังฝ่ายจัดการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ 

- การลงทุนทางการเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบัน สำาหรับยอดเงินที่เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจาก 

   คณะกรรมการบริษัท

-  การลงทุน/ร่วมทุนในธุรกิจ สำาหรับยอดเงินที่เกินกว่า 35 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

-  การอนมุตักิารจดัซือ้ จดัหา สนิคา้และบรกิาร รวมถงึทรพัยส์นิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการดำาเนนิงานภายใตง้บประมาณท่ีไดร้บัอนมุตั ิ

   (กรณีการรับรู้ทางบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย) เว้นแต่กรณีใช้งบประมาณ เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจาก

   คณะกรรมการบริษัท

  -  สำาหรับอัตรากำาลังคนประจำาปี ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 5. กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการ

บริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ 

อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของ

บริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ

ข้อบังคับ เป็นต้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

 7. ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 

หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำาขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้

เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติและกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสรา้งการบรหิารงาน และอำานาจการบรหิารตา่ง ๆ  ของบรษัิท หลกัเกณฑ์ในการดำาเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพือ่เสนอให้ท่ีประชมุ 

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่

กำาหนด โดยสรุปอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญได้ ดังนี้ 

1. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจำาปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนท่ีจะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี ให้รวมถึง

การพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำาปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณี

เร่งด่วน และให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2. อนุมัติการใช้จ่าย ตามระดับอำานาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. อนมัุตกิารใชจ้า่ยเงินลงทนุทีส่ำาคญั ๆ  ที่ไดก้ำาหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจำาปตีามท่ีจะได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอื

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

 ทัง้นี ้อำานาจของคณะกรรมการบรหิารจะไมร่วมถงึการอนมุตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคล

ทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสีว่นไดเ้สียหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับรษิทั หรอืบริษทัยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย-์

แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตัริายการ

ดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกำาหนด เวน้แตเ่ปน็การอนมุตัริายการท่ีเปน็ลกัษณะการดำาเนนิธุรกรรมการค้าปกตทัิว่ไปของ

บริษัทที่คณะกรรมการกำาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

ล�าดับ คณะกรรมการบริหาร ต�าแหน่ง

1 นายมินทร์  อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร

2 นางสาวชไมพร  อภิกุลวณิช ผู้จัดการใหญ่

3 นายชัยพร เกียรตินันทวิมล ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

4 นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5 นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา ผู้อำานวยการฝ่ายข้อมูล

คณะกรรมการบริหาร
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 คณะกรรมการ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการซึง่มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ำาหนด ปจัจบุนัประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 4 ทา่น และ 1 ทา่น  

มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ ทุกท่านยังดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง ต�าแหน่งอื่นๆ

1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสด์ิ(1) • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) เป็นคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวธิดา ลิ่มทองวิรัตน์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในและกำากับดูแล 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้

เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ 

   เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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 - จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 - รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติเปล่ียนแปลงหน้าท่ี และจัดทำารายชื่อและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และนำาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธี

การตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 คณะกรรมการ บรษิทั บซิเินส ออนไลน ์จำากดั (มหาชน) ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเมือ่วันท่ี 13 พฤศจกิายน 

2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ท่าน ดังรายชื่อ

ต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่ง ต�าแหน่งอื่นๆ

1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

4. ผศ.ดร.การดี  เลียวไพโรจน์ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 นางสาวธิดา ลิ่มทองวิรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในและกำากับดูแล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. การสรรหา

 1.1 กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำานวน 

โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำาแหน่งว่างลง 

และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

 1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 2. การพิจารณาค่าตอบแทน

 2.1 กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมการ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแต่งตั้ง 

จากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต�าแหน่ง ต�าแหน่งอื่นๆ

1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช • กรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหาร
• ผู้จัดการใหญ่

3. นายชัยพร เกียรตินันทวิมล • กรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการบริหาร
• ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 นางสาวธิดา	ลิ่มทองวิรัตน์		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลจดัตัง้ขึน้เพือ่ทำาหน้าทีส่นบัสนนุการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิท ด้านบรรษทัภบิาล  

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำาเนินกิจการต่าง ๆ  ให้บรรลุความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่น 

ให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็น

ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2. กำาหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำาคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 3. ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสมำ่าเสมอ 

 4. เสนอแนะข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 

 5. ดูแลให้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีผลในทางปฏิบัติมีความต่อเนื่องและเหมาะสม 

 6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณา

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

 2.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 3. หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา 

 บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการสรรหาบุคคลเขา้มาดำารงตำาแหนง่กรรมการ หากเป็นการเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหมพ่จิารณาจากองคป์ระกอบ 

และคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 รวมถงึขอ้บงัคบับรษัิท โดยคำานงึถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำาหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู ้

ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำางาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล อันเป็นประโยชน์ต่อ

การดำาเนนิกจิการของบรษิทั รวมถงึคณุธรรมและจรยิธรรม เปน็นโยบายวา่ดว้ยความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั (Board Diversity) 

และจดัทำา Board Skill Matrix เพือ่กำาหนดและตรวจสอบคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพจิารณาจากทักษะและความจำาเปน็ท่ียงัขาด รวมถงึ

คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธรุกิจของบรษิทั สำาหรบัการเสนอแตง่ตัง้กรรมการรายเดิม  

พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของ

บริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
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นยิามกรรมการอสิระ 

 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำาหนดไว้ เทียบเท่ากับข้อกำาหนดขั้นตำ่าของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ดังนี้

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำารงตำาแหน่ง ดังนี้

 1. เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย

 3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม

 4. ต้องไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม

 5. เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำาคัญกับบริษัทซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

 6. ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำาในช่วงสองปีก่อนดำารงตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2562 ปี 2561

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 4,016,000 2,613,500*

นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ 490,000 402,000

ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 190,000 106,500

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

1,207,000 1,193,050

นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

795,000 662,500

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

800,000 698,500

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

790,000 703,500

 รวม 8,288,000 7,813,920
*นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาจากหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และการทำางานของกรรมการ รวมถึง 

ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำานวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ 

ประเภทและขนาดธรุกจิของบรษัิท ตลาด และคูแ่ขง่ขนั โดยทีค่า่ตอบแทนดังกลา่ว ต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพยีงพอท่ีจะจงูใจ และรกัษากรรมการ

ที่มีคุณภาพไว้ โดยมีประเภทของค่าตอบแทน คือ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และผลการดำาเนินการของบริษัท

ประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
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หมายเหตุ  ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุม

     - สำาหรับการประชุมคณะกรรมการ      ครั้งละ 5,000 บาท 

     - สำาหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ครั้งละ 5,000 บาท

     - สำาหรับการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล    ครั้งละ 5,000 บาท

     - สิทธิประโยชน์อื่น       ไม่มี

ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส
ปี 2562 ปี 2561

จำานวน          5 คน จำานวน          5 คน 
รวมเป็นเงิน 17.48 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 18.29 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

• สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ปี 2562 ปี 2561

จำานวน         5 คน จำานวน         5 คน 
รวมเป็นเงิน 0.57 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 0.55 ล้านบาท
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)

 บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จำากดั (มหาชน) ให้ความสำาคญั และจดัให้มกีระบวนการกำากบัดูแลกจิการท่ีดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัได้

ปลกูฝังจติสำานกึเรือ่ง จรยิธรรมธรุกจิในการปฏบิตัต่ิอลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งขนั สงัคม และพนกังาน อย่างมคีณุธรรม บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ว่า การกำากับดแูล

กจิการทีด่ทีีป่ระกอบไปด้วย ระบบการบรหิารจดัการท่ีด ีการมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีลไกการควบคมุ

และการถ่วงดุลอำานาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

 คณะกรรมการมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลกับรรษทัภบิาล จงึกำาหนดนโยบาย กลไกการบรหิารและระบบกำากบัดแูล

เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่ยึดมั่น

ในความโปร่งใส รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

 หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

 หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค�านิยาม

บริษัท   หมายถึง บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน)

กรรมการ  หมายถึง กรรมการบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร   หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับ 

    ผู้ดำารงตำาแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีท่กุราย และให้หมายความรวมถงึผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชี  

    หรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 

 

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1. ผูถื้อหุน้ รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั มสีทิธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคมุบรษัิทผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ทำาหน้าท่ีแทนตน และม ี

  สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทได้เปิด 

  ช่องทางให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอวาระการประชมุ และเสนอชือ่กรรมการเพือ่แต่งตัง้สำาหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นภายใต้หลกัเกณฑ์ 

  และเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด ซึ่งช่องทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ผ่านการดาวน์โหลด 

  แบบฟอร์มและรายละเอียดต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 2. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ 

2.1 การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธิในการได้รบัใบหุน้ โอนหุน้ และสทิธิในการรบัทราบข้อมลู ผลการดำาเนนิงาน นโยบายการบรหิารงาน 

อย่างสมำ่าเสมอ และทันเวลา 

2.2 การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ 

2.3 การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

รวมถงึอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบ เช่น ค่าเบีย้ประชมุ โบนสั และพจิารณาเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจัดสรร 

เงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ  

เป็นต้น 

2.4 ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา

ในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระ

การประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม 

2.5 คณะกรรมการต้องตระหนักและให้ความสำาคญัถงึสทิธขิองผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใด ๆ  อนัเป็นการละเมดิ หรอืรดิรอนสิทธขิองผูถ้อืหุน้

2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น
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3. การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา 

วัตถุประสงค์ และเหตุผล รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละวาระ เช่น ประวัติกรรมการ รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทผู้สอบบัญชี พร้อมความเห็น 

ของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำาเป็น หนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อม 

ทั้งคำาแนะนำาในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอากรแสตมป ์

ไว้ให้บริการแก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุด ทั้งนี ้

บริษัทมิได้มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4. ประธานกรรมการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำาถาม หรือให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ

5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง บริษัทเปิดเผย 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันทำาการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และนำารายงานการประชมุเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั https://www.bol.co.th  

ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาและไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมรับทราบถึงรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที ่

เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน ผลของการลงคะแนนในแต่ละวาระ และประเด็นคำาถามคำาตอบ 

6. การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้มีจัดสรรส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำาหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจน ในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้ง โดยมี

รายละเอยีดทีเ่พียงพอ เพือ่ประโยชน์ในการคดัสรร มกีารเปิดเผยประวติัของกรรมการทกุท่านโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

กรรมการ ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับ

ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำานวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้ง 

ข้อบังคับบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการลงเสียงลงคะแนน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง  

สิทธิการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนตน สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำาปี

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำาเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้น 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม

4. บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม 

พร้อมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 30 วัน นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกราย 

ยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. บริษัทกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งเปน็กรรมการอิสระเปน็ทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ โดยได้จัดทำาหนังสอืมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ตามทีก่รมพฒันา 

ธุรกิจการค้าปรับปรุงมาให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยชี้แจงวิธีการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นไปตามเอกสารแนบที่แนบไปพร้อมกับ 

จดหมายเชิญประชุม
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6. บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง  

อย่างไรกต็ามบรษิทัมกีารเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงไว้ในทกุวาระ เพือ่อำานวยความสะดวกในการลงคะแนน และโปร่งใสในการนบัคะแนน

7. บริษัทมีมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ในการป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น  

ตามหลักการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

7.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (ผู้ล่วงรู้ข้อมูล) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ล่วงรู้ข้อมูล 

ดงัต่อไปนี ้(1) คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามภีรยิา (2) บตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ (3) นติบิคุคลซึง่ผูล่้วงรูข้้อมลู บคุคลตาม (1)  

และ (2) ถอืหุน้รวมกนัเกนิร้อยละ 30 ของจำานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนติบิคุคลดงักล่าว ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษทัภายใน 

เวลา 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจำาปี และมหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัย์ตามข้อกำาหนด 

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

7.2 กรรมการ และผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนจะซื้อจะขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัท

7.3 กรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของ 

บรษิทัทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม ซ่ึงกรรมการ และผูบ้รหิารทีมี่ส่วนได้ส่วน 

เสียกับธุรกรรมที่ทำากับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการการอนุมัติการทำา

รายการระหว่างกันของบริษัท

 บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน

เร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครดั โดยคณะกรรมการให้ความสำาคญัในการขจดัความขดัแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้อง มกีารกำาหนด

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงนโยบายและความจำาเป็นของรายการระหว่างกันอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจน และทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายกำากับดูแลการใช้ข้อมูล

ภายใน โดยมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำาข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยังมีการ

เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำาปี และเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมการ และผู้บริหารอย่างครบถ้วนอีกด้วย

หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. คณะกรรมการรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายกำาหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี

2. คณะกรรมการคำานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  

และการทำากำาไรให้กับบริษัท

3. บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคำานึงถึงผลกระทบที่จะ 

เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า การ reuse/recycle การรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

4. บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มี 

การร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ  ตามบทบาท และหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำาเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง  

และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

4.1 นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัมุ่งม่ันเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุ้นในการดำาเนนิธุรกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยคำานึงถงึการเจรญิเตบิโต

ของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อ 

ผู้ถือหุ้น

4.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

  บริษัทมีนโยบายที่แสดงถึงความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเป็น 
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ส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้ 

สภาพการทำางาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของบริษัท 

จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

เคารพสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิดต่อหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ

การทำางานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำางานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็น

ปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงมีนโยบายการอบรม และพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทจัดให้พนักงานได ้

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่พนักงานได้ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรนั้น ๆ สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเกี่ยวข้องเหมาะสม

กับตำาแหน่งงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำาเนินการจัดให้พนักงานได้รับฝึกอบรมในแต่ละปี ทั้งการ

จัดอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้าง

เฉลี่ยในระหว่างปีนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 อีกทั้งมีนโยบายการ

กำากับดูแลการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับ 

ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  

เป็นต้น โดยคำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น  

อีกทั้งป้องกันมิให้มีหรือเกิด สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน และบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน 

อย่างเคร่งครัด

	 	 4.3	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า	

   บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับ 

   ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้ ดังต่อไปนี้

4.3.1 สินค้าและบริการ

 ผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ได้สินค้าและ

บรกิารทีม่มีลูค่าเพิ่มทีส่งูขึน้ มคีณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมถงึเปิดเผยข่าวสารข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้า 

และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

4.3.2 การรักษาข้อมูลของลูกค้า

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็น

ข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย อกีทัง้จดัเกบ็ข้อมลูของลกูค้าอย่างเป็นระบบ 

ปลอดภัย และไม่นำาข้อมูลไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

4.3.3 การให้ข้อเสนอแนะ

 จดัให้มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสนิค้า และบรกิาร ให้คำาปรกึษา วธีิแก้ไขปัญหา และคำาแนะนำาต่าง ๆ   

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

	 	 4.4	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้	

การดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่นำามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยง

การซื้อสินค้าที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่นำาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก 

นำามาใช้ประโยชน์ภายในบรษิทัจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อืน่ มกีารคำานงึถงึความเสมอภาค 

ในการดำาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าทำาอย่างยุติธรรม โดยมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าที่ถือปฏิบัติ

อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำาคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า 

การปฏบัิติต่อเจ้าหนีบ้รษัิทยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิอย่างมหีลักการและวนิยั เพือ่สร้างความเชือ่ถอืให้แก่เจ้าหนี ้โดยบริษทัยดึม่ันใน

สัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้ง

ให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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	 	 4.5	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง	

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำาหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้า

ของบริษัทเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย 

และขัดต่อจริยธรรม

	 	 4.6	นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติต่อสาธารณชนและสังคมโดยรวม	

บรษิทัในฐานะเป็นบรษิทัของคนไทย ตระหนักและมจีติสำานกึในบญุคณุของประเทศ และเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม ซ่ึงต้องรับผดิชอบใน

การช่วยเหลอืสงัคม สนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการสนบัสนนุกจิกรรมของท้องถิน่ทีบ่รษิทัมกีารดำาเนนิ

ธุรกิจ โดยได้เริ่มจัดทำารายงานความรับผิดชอบทางสังคม

 5. บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistle Blowing) รวมถึงจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน

ว่าอาจเป็นการกระทำาผิด รวมถึงแนวทางในการให้ความเป็นธรรม และปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำาผิด 

หรือพบเห็นการกระทำาที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ต่อประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านทางอีเมล์ bolwhistleblowing@bol.co.th ซึ่งรายละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 6. บริษัทจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยง กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามประเมินผลความเสี่ยงจากการ

ทจุรติคอร์รปัชนั อย่างไรกต็ามแนวปฏบิตัิในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชันนี ้ฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะทำาการสนบัสนนุและส่งเสรมิ 

รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

 1. บรษัิทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่คีวามถกูต้องครบถ้วนโปร่งใสท่ัวถงึ และทนัเวลา อาท ิเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ลกัษณะ

การประกอบธรุกจิ รายการระหว่างกัน ทัง้ข้อมลูทางการเงิน ผลการดำาเนนิงาน และข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้นกัลงทนุ และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานัก 

คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั รายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี  

(56-1) อีกทั้งอีเมล์ในการติดต่อกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับนักลงทุน IR@bol.co.th รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

 2. บรษิทัได้รายงานนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีค่ณะกรรมการได้ให้ความเหน็ชอบไว้ โดยสรุปและรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัท

 3. บรษิทัได้แสดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีไว้ในแบบแสดงรายงาน

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำาหนด และไม่มีรายการที่ทำาให้ผู้สอบบัญชีแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

 4. บรษิทัได้มีการเปิดเผยรายชือ่คณะกรรมการอิสระ บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน จำานวนครัง้ 

ของการประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ประวัติคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดง

รายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

 5. บรษิทัจดัให้มผีูท้ีร่บัผดิชอบในการให้ข้อมลูสารสนเทศและสือ่สารกบัผู้ถือหุน้ นกัลงทนุตลอดจนนกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์ รวมถงึมกีารพบปะ

ให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานของบริษัท

 6. บริษัทได้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงรายงานการมีส่วนได้เสียในที่ประชุมคณะกรรมการ  

ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร

 7. บริษัทได้มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารให้ทราบการถือหุ้นอย่างชัดเจน 

โดยคณะกรรมการมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำานาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ

ของบริษัท
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 8. บรษิทัมกีารจ้างผู้สอบบญัชทีีมี่ความเป็นอิสระ และมคีณุสมบติัที่ได้รบัการยอมรับเป็นผูส้อบบญัช ีโดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชี

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อายุ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท โดย

คณะกรรมการ จะเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายและภาพรวมองค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท

1.1  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย  

1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทัง้คณะ และมจีำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการท่ีมปีระสบการณ์

ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ มีจำานวนทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30 กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70 (โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ทัง้คณะ มคีณุสมบตัเิป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์)

1.2  วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อย

จำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวน 

ใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ 

ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการผู้ออก

จากตำาแหน่งไปนั้น อาจจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้ 

 2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1  คณะกรรมการมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญ ดังนี้

2.1.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2.1.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

2.1.3 จัดให้มีการทำางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดแต่ละ

ไตรมาส ซึง่ผู้สอบบญัชีสอบทานแล้ว อกีทัง้จดัทำางบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั 

ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.1.4 พิจารณากำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำางานของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทได้กำาหนดไว้ เทียบเท่ากับข้อกำาหนดของสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.1.5 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำาเนินงานของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.6 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

2.1.7 มอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้  

โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว มอีำานาจตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลง หรือ

แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ หรืออำานาจนั้น ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งนี้ อาจมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจ
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำานาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติ

รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

2.1.8 มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง

เดียวกัน และมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณที่อนุมัติ

2.1.9 กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ

ต้องได้รบัมติอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นก่อนการดำาเนนิการ อนัได้แก่ เรือ่งท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รบัมตอินมุตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

  นอกจากนี้ ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขาย 

ทรัพย์สินที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นของสำานักงาน กลต. หรือ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2.1.10 ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

2.1.11 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer) และ 

 คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

2.1.12 ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน 

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน  

 หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ 

 จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.1.13 กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำาขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงใน 

 บริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

2.2  คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว  

โดยการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.3  คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

รวมถงึส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตั ิตดิตามผลการปฏบิตัดิงักล่าว เพือ่ให้มัน่ใจว่า พนกังานทกุคนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบั

กฎระเบียบ ข้อบงัคับ รวมถงึจรรยาบรรณธุรกจิ และสามารถปฏิบตัหินา้ที่ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม บรษิทักำาหนดให้พนกังาน

ใหม่ทกุคน จะต้องได้รบัการอบรมในระหว่างการปฐมนเิทศ และการพฒันา อบรม ทบทวนสำาหรบัพนกังานปัจจบุนั โดยอาจจดัทำา 

แบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงาน รวมถึงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  

ให้พนักงานทุกคนได้ทดสอบเป็นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่าระเบียบและข้อปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง และนำาผลที่ได้มาประเมินระดับ

ความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อดำาเนินการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึงในการส่งเสริมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีขององค์กรต่อไป

2.4  คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุม 

ทั่วทั้งองค์กร

2.5  คณะกรรมการกำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 

ไม่ให้เกิดการรั่วไหล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 

2.6  คณะกรรมการกำากบัดแูลให้มรีะบบบรหิารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศที่ได้รบัรองมาตรฐานระดบัสากลในด้าน
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การจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร

2.7  คณะกรรมการกำากับดูแลสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำาระหนี้ของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร

มีหน้าที่รายงานติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ

2.8  คณะกรรมการกำาหนดให้ฝ่ายบรหิารจดัทำาแผนการแก้ปัญหาทางการเงนิ หากบรษัิทอยู่ในภาวะทีป่ระสบปัญหาทางการเงนิหรือ

มแีนวโน้มทีจ่ะประสบปัญหาดังกล่าว ทัง้นี ้ให้ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่ายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสมำา่เสมอ และขออนมุตัิ

ในกรณีที่จะตัดสินใจตามแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน

2.9  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ

ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

3.1 ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร ต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั เพ่ือให้เกดิความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบ 

ระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล และการบริหารงานประจำา ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจกันอย่างเหมาะสม

3.2  ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการในการกำากับ ติดตาม ดูแลการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

3.3  ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท  

ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคับบรษัิท ตลอดจนระเบยีบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ำาหนดโดยท่ีประชมุ

คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำานาจซึ่งคณะกรรมการกำาหนด

 4. กรรมการอิสระ

4.1  กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน ตลอดจนไม่ให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4.2  คุณสมบัติและวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการอิสระ

4.2.1 เป็นกรรมการซึ่งอาจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

4.2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.2.3 เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม

4.2.4 ต้องไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอำานาจควบคุม 

4.2.5 เป็นผูซ้ึง่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิทีม่สีาระสำาคญักบับริษทั ซึง่สามารถมอีทิธพิลต้องการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ

4.2.6 ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำาในช่วงสองปีก่อนดำารงตำาแหน่ง

5. คณะกรรมการชุดย่อย

  บรษิทัจัดให้มคีณะกรรมการชดุย่อย คอื คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมสรรหาและพจิารณาค่าคอบแทน 

และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำาหน้าที่ช่วยศึกษา และกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ

5.1  คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติ และกำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ  

งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง

การตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำาหนด โดยสรุปอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่

สำาคัญได้ ดังนี้
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บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1)  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำาปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ 

ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำาปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุม 

คณะกรรมการในกรณีเร่งด่วน และให้นำาเสนอคณะกรรมการ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2)  อนุมัติการใช้จ่าย ตามระดับอำานาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

3) อนมุตักิารใช้จ่ายเงินลงทนุทีส่ำาคญั ๆ  ที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีตามทีจ่ะได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

หรือตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4)  เป็นคณะท่ีปรกึษาให้ฝ่ายบรหิารในเรือ่งเก่ียวกบันโยบายด้านการเงนิ การตลาด การบรหิารงานบคุคล และด้านการปฏบิติัการอืน่ ๆ

 ทั้งนี้ อำานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร 

หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณา

และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำาเนินธุรกรรม

การค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

5.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน 

ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)  มคีวามเป็นอสิระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทั หรอืบรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อย  

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียใน ลักษณะ ดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วน

ได้ส่วนเสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

3)  ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4)  ต้องไม่เป็นผู้ทีมี่ส่วนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจำาในบรษัิท บรษิทั

ในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6)  สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดย

อสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของฝ่ายบรหิาร ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผู้ทีเ่กีย่วข้องหรอืญาตสินทิ

ของบุคคลดังกล่าว

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้  

โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6)  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6) จำานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ

7)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำารายชื่อ และขอบเขต 

การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และนำาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการ  

นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงาน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี รวมท้ังการแต่งตัง้เพิม่และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ

 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้ง

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1)  ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ  ตาม

ขอบเขตอำานาจหน้าที ่ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชมุเป็นกรณพีเิศษ เพือ่พจิารณาเรือ่งจำาเป็น เร่งด่วนอืน่ ๆ  ตาม

แต่จะเห็นสมควร

2)  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำาสั่ง

ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่

ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3)  ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง

4)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการ และประกอบด้วยกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร อย่างน้อย 3 คน 

โดยกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำานวน 1 คน ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1) การสรรหา

1.1) กำาหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจำานวนโครงสร้าง 

และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2)  พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการท่ีครบวาระ และ/หรอืมีตำาแหน่งว่างลง  

และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 2) การก�าหนดค่าตอบแทน

2.1)  กำาหนดหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ 

และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

2.2)  กำาหนดค่าตอบแทนที่จำาเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการกำาหนด 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให ้

คณะกรรมการพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ

2.3)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้

2)  ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ 

คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน แทนตำาแหน่ง

ที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำาแหน่งที่

ไปแทน

3)  หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระจะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน

 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1)  ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ

2)  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

3)  ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา

ประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลจดัตัง้ขึน้เพ่ือทำาหน้าทีส่นบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ ด้านบรรษทัภบิาล  

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำาเนินกิจการต่าง ๆ  ให้บรรลุความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่น

ให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยเลอืกจากกรรมการจำานวนหนึง่ของบรษัิท และ/หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิท้ังนี ้กำาหนด

ให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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1) กำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัและการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชดุย่อยทีบ่รษัิทจดัตัง้ขึน้ รวมทัง้ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2)  กำาหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำาคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3)  ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสมำ่าเสมอ

4)  เสนอแนะข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

5)  ดูแลให้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีผลในทางปฏิบัติมีความต่อเนื่องและเหมาะสม

6)  รายงานต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั พร้อมความเหน็ในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือก

กรรมการจำานวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

 การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1)  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

2)  วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลล่วงหน้าก่อนการประชุม

3)  ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4)  มติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการ ที่มีส่วนได้เสีย

ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

 

 6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

6.2  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุม 

วาระพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น 

6.3  จำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

6.4  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

6.5  ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำาหนดวาระการประชุม 

6.6  เลขานกุารบรษัิททำาหน้าทีจ่ดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไปให้กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า 

6.7  ประธานกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่ดูแลและ

จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำาหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในประเด็นที่สำาคัญ 

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำาเสนอข้อมูล

ประกอบการอภิปรายปัญหาสำาคัญ รวมถึงเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง

และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

7. การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการ ได้กำาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมการประชมุ เพือ่ให้กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบรหิารได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นและพจิารณาประเดน็ต่าง ๆ  ทัง้ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบริษัท 

และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
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8. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

8.1  กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนได้ไม่เกนิ 5 แห่ง แต่ทัง้นี้ในการเป็นกรรมการดงักล่าว ต้องไม่เป็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.2  ในการดำารงตำาแหน่งของผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer) บริษัทกำาหนดให้ไม่สามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่

บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 

 9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นประจำา โดยให้มกีารประเมนิการปฏบิตังิานโดยรวมของคณะกรรมการ และ

การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนำาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ

 โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์การประเมินด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง และ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำาหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหารให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และ

รวบรวมสรุปผลการประเมินทั้งหมดแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะนำามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำางานของคณะกรรมการ และ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีการประเมินผลงานประจำาปีของผู้จัดการใหญ่  

(Chief Executive Officer) ขององค์กรด้วย

 10. ค่าตอบแทน

10.1 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและโปร่งใส และเพียงพอในการจูงใจที่จะดูแลและรักษากรรมการที ่

มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 

10.2 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

10.3 ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร พิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติของผู้บริหารแต่ละท่าน 

10.4 การพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดดังกล่าว จะดูความเหมาะสมของประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความชำานาญของ 

กรรมการ โดยดูตามความเหมาะสมของอตุสาหกรรมบรกิาร และได้รบัค่าตอบแทนตามจำานวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุติัในแต่ละปี

 11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

11.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

11.2 กรรมการจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำา 

หน้าที่และกำากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

 12. เลขานุการบริษัท

     คณะกรรมการมีหน้าที่พิจาณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

12.1 ให้ข้อแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ 

แก่กรรมการ 

12.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม 

12.3 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ

12.4 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

12.5 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
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12.6 จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

12.7 ดำาเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำาหนด 

12.8 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

12.9 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำาหนด

12.10 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่าง 

 ผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการและผู้บริหาร 

12.11 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

12.12 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

12.13 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร

13. แผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)

 คณะกรรมการกำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารสูงสุด (ผู้จัดการใหญ่) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอด

จนพนักงานวางใจได้ว่า การดำาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที หากตำาแหน่งสำาคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมาย

ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง และให้มีการทบทวนแผนเป็นประจำาทุกปี 

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 คณะกรรมการให้ความสำาคญั และจดัให้มกีลไกในการกำากบัดแูลการดำาเนนิงาน ทีท่ำาให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการ

ดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท เช่น การพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไป

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุม ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ 

 ในกรณเีป็นบรษัิทย่อย บรษิทัมกีารกำาหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และรดักมุเพยีงพอ รวมถงึกลไกอืน่ในการกำากบัดแูลบรษิทั

ย่อยดงักล่าว เช่น กลไกในการกำากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงนิ และผลการดำาเนนิงาน การทำารายการระหว่างบริษัทย่อย กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง  

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงมีการกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก

บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันตามกำาหนด

 หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฉบบันี ้ได้ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการบรษิทั โดยการนำาหลกัปฏบิตัติาม CG Code 

2560 มาปรับใช้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
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จ�านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

แผนก จ�านวนพนักงาน (คน) ปี 2562

ผู้บริหาร 4

ฝ่ายขายและการตลาด  20

ฝ่ายบริการลูกค้า 5

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริการ   5

ฝ่ายบริหาร และจัดการข้อมูล  23

ฝ่ายระบบเครือข่าย และการจัดการด้านความปลอดภัย 10

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการฐานข้อมูล 17

ฝ่ายศูนย์ประมวลผลข้อมูล (Data Center) 9

ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ 11

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3

ฝ่ายบัญชี การเงิน และสินเชื่อ 8

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และธุรการ 13

รวม 128

จ�านวนพนักงานของบริษัท ปี 2562 ปี 2561

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     128 คน 136 คน

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม 

จ�านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัท (BOL) บริษัทย่อย(D&B TH) บริษัทย่อย (BOL Digital) จ�านวนรวม

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 128 คน 24 คน 9 คน 161 คน

ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมด ปี 2562 ปี 2561
เงินเดือนและโบนัส (บาท) 74,046,979.41 76,256,508.33
บริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (บาท) 1,968,474.25 1,772,959.00

สวัสดิการ

 • การตรวจสุขภาพประจำาปี

 • การประกันภัยกลุ่ม (ประกอบไปด้วย ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)

 • กองทุนประกันสังคม

 • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 • เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน

 • เงินช่วยเหลืองานศพ

 • เงินเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด

 • โบนัส (Performance Bonus)
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นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน  

 บริษัทได้มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรแต่ละคน

จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะการทำางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และสร้างความ

ตื่นตัวในการแสวงหา ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้

สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการ

อบรมพนกังานใหมเ่พ่ือความเขา้ใจถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิานในสว่นงานทีร่บัผดิชอบ นอกจากนีคู้ค่า้ของบรษิทั บรษิทัจะสง่บคุลากรเปน็วทิยากรในการให้

ความรู้ในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ และ/หรือ บริษัทจะมีการส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาและเรียนรู้บริการใหม่ ๆ จาก คู่ค้าเสมอมา อย่างไรก็ตาม บริษัท

ยังได้ให้ความสำาคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถนำาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำางาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ในการสรา้งผลงาน สรา้งความจงรกัภกัด ีและความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของบคุลากรในองคก์รในระยะยาว สำาหรบัแนวคดิดา้นการบรหิารบุคลากรใน

อนาคต บริษัทมีแนวคิดดำาเนินงานควบคู่กับการฝึกอบรมที่สร้างทักษะความเชี่ยวชาญตามสายงาน โดยการกระจายอำานาจการบริหารจัดการ ให้ความ

สำาคัญกับการประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อพิพาทด้านกฎหมายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี -

การอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ของกรรมการ ประจ�าปี 2562

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมภายในให้แก่คณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้แก่

 1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ

 3. นายประยูร รัตนไชยานนท์  กรรมการ

 4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช  กรรมการ

 5. ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง  กรรมการ

 6. นายชัยพร เกียรตินันทวิมล  กรรมการ

 7. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระ

 8. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ

 9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์  กรรมการอิสระ

 10. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ

 และผู้บริหาร จำานวน 1 หลักสูตร คือ “หลักสูตรสรุปสาระส�าคัญ	และการเตรียมความพร้อม	ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

พ.ศ.	2562	และพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562”	วทิยากร  ผูอ้บรม คอื คณุสราวธุ ไกรลาศศริ ิทีป่รกึษาทางกฎหมาย 

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด

 นอกจากหลกัสตูรการอบรมภายในขา้งต้นแลว้ ในปี 2562 บรษิทัยงัสง่กรรมการเขา้รบัการอบรมภายนอกตามหลกัสตูรต่าง ๆ  จำานวน 2 ทา่น ดงันี ้

ล�าดับ คณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง ชื่อหลักสูตร สถาบันท่ีจัดอบรม

1 นายอนันต์ ตังทัตสวัสด์ิ กรรมการอิสระ การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ

1. TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. BIIA 2019 Biennial Conference
Business Information Industry Association Asia 
Pacific - Middle East Limited



Annual Report 2019                                     67

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัท มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลทรัพย์สิน การลด

ความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัท จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว โดยสรุป

การประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 1.1 บริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 1.2 บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็น 

ลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

 1.3 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น รวมถึงมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน  

(Whistle Blowing) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับ

การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

 1.4 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยกำาหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยแยกจริยธรรมในแต่ละหมวดหมู่ ดังนี้

  1.4.1 จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

  1.4.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร

  1.4.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

การควบคุมภายใน 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

 ฝ่ายบริหารมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้เกิดความมั่นใจว่า ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำาคัญ ทั้งจากภายใน

และภายนอกต่อการบรรลวัุตถปุระสงค์ขององค์กร จะได้รบัการพจิารณาและจดัการให้หมดไปหรอืลดน้อยลง ซึง่จะทำาให้ผลการดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามผลให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. กิจกรรมการควบคุม 

 บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำาหนดให้มีนโยบาย อำานาจอนุมัติ (Level of Authorization) และระเบียบ

ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุการดำาเนินงาน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำาเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน โดยฝ่ายบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพือ่ตรวจสอบซึง่กนัและกนั การกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอำานาจอนมัุติใน

แต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำาเอกสารหลักฐานที่เอื้ออำานวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหาร

ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของ

บริษัทที่วางไว้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำาข้อมูลที่สำาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ  

ในการพิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ การบันทึกบัญชีได้

ปฏิบตัติามนโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทั นอกจากนีบ้รษิทัมรีะบบข้อมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำาเนินกิจกรรม

ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถทำาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5. การติดตามและประเมินผล 

 บรษิทัมรีะบบการตดิตามผลการดำาเนนิงานโดยคณะกรรมการบรษิทั ได้เปรยีบเทียบผลการดำาเนนิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำาหนดอย่าง

สมำ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการ

ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำาเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระภายใต้ขอบเขต อำานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

ในการช่วยกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัท ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีบทบาทหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน การสอบทาน

รายการระหว่างกัน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบทานและกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน และ

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุม

ภายในของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในสำาหรบัเรือ่งการทำาธรุกรรมกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่  

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานที่จะสามารถป้องกัน

ทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ 
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 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการปอ้งกนัขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตนเปน็อยา่งย่ิง จงึมกีารกำาหนด

นโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำาหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

 

 ทัง้นี ้บรษิทัไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีทราบถงึภาระหนา้ที่ในการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษัิทของตน รวมถึงบุคคล

ที่มีความสัมพันธ์กับตนเองดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) 

และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง ทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ์

ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่

ตอ่สาธารณชน และกำาหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อเลขานกุารบรษัิท (ผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมาย) ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วัน ก่อน

จะซื้อจะขายหลักทรัพย์ของบริษัท สำาหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองทำาการซื้อ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำาการซื้อ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น โดยมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

 สำาหรับในส่วนของพนักงาน บริษัทได้กำาหนดเรื่องนี้ไว้เป็นหัวข้อหนึ่งของจรรยาบรรณที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติโดยมิให้พนักงานแสวงหา

ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากตำาแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท 

 ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลข้างต้นได้นำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัย 

อย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป 

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคณุสมบตัแิละการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีและเสนอต่อคณะกรรมการในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ในแต่ละปี รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ

เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในรอบปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

 ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด จำานวน 1.00 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง) 

 ทัง้นี ้บรษิทั สำานกังาน อีวาย จำากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแตง่ตัง้เปน็ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ไมมี่ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี 

กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)

 บรษิทัมกีารจา่ยคา่ธรรมเนยีมวชิาชพีและคา่บรกิารอืน่ ๆ  เปน็เงนิ 0.24 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ค่าสอบทานรายงานประจำาป ีและค่าบรกิารตรวจสอบ 

ผลการดำาเนินงานเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อกำาหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน ในปี 2562

การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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1 นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ C,D

2 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ D,E C,D C,D D D D,E D D,E D,E D D D D

3 นายประยูร รัตนไชยานนท์ D D D D D D D D D D

4 นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช D,E D,E D,E D D D

5 ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง D D D D,E D D D D

6 นายอนันต์ ตังทัตสวัสด์ิ D D D

7 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน D

8 นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ D D D D D D E

9 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ D D D D D,E

10 นายชัยพร เกียรตินันทวิมล D,E D,E D,E

11 นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ E D,E D,E D

12 นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา E D

สรุปรายชื่อกรรมการ
และผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท ปี 2562

หมายเหตุ :  C = ประธานกรรมการ      D = กรรมการ    E = ผู้บริหาร
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษิทัตระหนกัดว่ีา องค์กรทีจ่ะเติบโตอย่างยัง่ยนืได้นัน้ ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้ บริษทั จงึได้กำาหนดแนวนโยบายความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม ดังนี้

 1. มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

 2. ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

 3. ผลิตบริการด้านข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

 4. ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต

 5. สนับสนุนให้มีการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บรษิทัมกีารสือ่สารนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างย่ังยนืให้พนกังานอย่างต่อเนือ่ง ผ่านเครือ่งมอืการส่ือสารภายใน

องค์กรช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การใช้จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ การแจ้งผ่านอีเมล์ Intranet web หรือการชี้แจงในที่

ประชุม เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทาง

1. พนักงาน • คุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน
• การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ที่ทั่วถึงทุกคนในบริษัท
• ส่งเสริมศักยภาพของ
พนักงาน

• พัฒนาบุคลากร
• ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และข้อกำาหนดสิทธิมนุษยชน
• สภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ทำางาน
• สวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม

• การสื่อสารภายในองค์กร เช่น จดหมายข่าว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บบอร์ดผ่าน intranet web สื่อ social 
media ขององค์กร
• การฝึกอบรมหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กร
• การจัดกิจกรรมสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ 
• การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน
• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

2. ลูกค้า • บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ
• ตอบสนองความต้องการ
• สร้างความพึงพอใจ

• พัฒนาบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล
• การตอบสนองลูกค้าอย่าง
ทันทีเมื่อเกิดข้อร้องเรียน

• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• มีช่องทางสำาหรับลูกค้าร้องเรียน

3. คู่ค้า, คู่แข่ง • ต่อต้านการทุจริต • ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
ที่กฎหมายกำาหนดอย่าง
เคร่งครัด

• เลือกคู่ค้าที่มีการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
• ไม่รับสินบนทุกชนิด
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญากับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

4. ผู้ถือหุ้น • สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้น
• มีผลประกอบการที่ดี 
ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจ
และการลงทุนต่าง ๆ 

• เปิดเผยข้อมูลด้วยความ
โปร่งใสและครบถ้วน

• การประชุมประจำาปีผู้ถือหุ้น
• การจ่ายเงินปันผล
• การเผยแพรข่อ้มลูอยา่งครบถ้วนบนเวบ็ไซตบ์รษิทั รวมท้ัง
เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ

5. ชุมชน • เป็นมิตรกับชุมชนและ
มีส่วนในการสร้างความ
ยั่งยืน

• สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน
• สร้างความเป็นอยู่และชีวิตที่
ดีขึ้นของคนในชุมชน
• ให้ความสำาคัญกับการศึกษา 
พัฒนาเยาวชน

• มีช่องทางร้องเรียน 
• มีส่วนช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน 
• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
• ทำากิจกรรมร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมต่าง ๆ ในพัฒนาการ
ศึกษาและชุมชน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities)



72        Annual Report 2019

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) หรือ BOL มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ประกอบกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้บริษัทเป็นผู้นำาด้านการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่บริการข้อมูลพื้นฐาน 

และผลการดำาเนินงานของแต่ละบริษัท รวมถึงบริการด้านข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความ

น่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

ที่มีทั้งความทันสมัย และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร  

กลุ่มธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยัง

ยึดมั่นในนโยบายการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักจริยธรรมควบคู่กับการมีจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

แท้จริง โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งยังมีส่วนในการสร้างสรรค์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 จากกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินกิจกรรม โดยสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 ตรวจสอบดูแลคุณภาพของข้อมูลและการบริการ 

 เนือ่งจากธุรกจิหลกัของบรษิทั คอื การให้บรกิารข้อมลูทางธรุกจิ โดยจะมกีารให้บรกิารผ่านคอมพวิเตอร์และระบบอนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางหลกั  

ดังนั้น บริษัทจึงต้องควบคุมดูแลคุณภาพข้อมูลและการบริการอย่างสมำ่าเสมอ โดยมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน 

 1. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการข้อมูล 

 2. มีการควบคุมกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุม

 แนวทางและกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและการบริการ

 1. สร้างหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ใช้สีสบายตา เพื่อถนอมสายตาผู้ใช้บริการ 

 2. มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถค้นหาและใช้งานได้ง่าย 

 3. ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ

 4. มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของการบริการอย่างต่อเนื่อง

 5. มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานให้แก่ลูกค้าก่อนจะเริ่มต้นใช้บริการ

6.  บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีความปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ โดยในปี 2559 บริษัทได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS)  

ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริษัทมีข้อตกลงรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกันกับ 

มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 และในปี 2560 บริษัทได้มีการขยายขอบเขตในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีการเพิ่มการปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดตามมาตรฐานจากเดิม 102 ข้อ เป็น 114 ข้อ

 การดูแลและคุ้มครองลูกค้า 

 การปกป้องดูแลข้อมูลของลูกค้า และไม่นำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญ

สูงสุด และยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงการ

เคารพสิทธิส่วนบุคคล เพื่อรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
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 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน 

 1. การรักษาข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลับ 

 2. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน

 แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองลูกค้า

1. มีบริการหลังการขายที่ดี โดยการให้คำาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งมีระบบสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา

2. มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

3. มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และกำาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนหากมีการกระทำาผิด  

หรือฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบต่าง ๆ 

4. มีการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ 

ของลูกค้า หากมิได้มีการอนุญาตจากลูกค้าก่อน 

5. มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีความปลอดภัย และไม่นำาข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบหรือขัดต่อกฎหมาย

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลจากโครงการ “Bai Pho Business Awards by Sasin” ในปี 2551 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำาหรับ 

ผู้ประกอบการไทย เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จและสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ 

SME บนความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และมิติการให้ความสำาคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีว่าบริษัท

ให้ความสำาคัญในเรื่องของการรับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 บรษิทัดำาเนนิธรุกจิภายใต้กตกิาการแข่งขนัทีส่จุรติ เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ืน่ ไม่ขดัต่อกฎหมายใด ๆ  และไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา  

รวมทั้งการหลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน

 1. ไม่นำาแนวคิดหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์กับบริษัท

 2. ไม่นำาผลงานหรือข้อมูลของผู้อื่นมาดัดแปลง หรือบิดเบือน

 3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

 แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 ในการดำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ บริษัทจะมีทำาสัญญากับ 

คูค้่า โดยมีการระบชุดัเจนว่า ข้อมลู กระบวนการผลติ หรอื ลขิสทิธิใ์ด ๆ  ทีน่ำามาใช้ มไิด้มกีารละเมดิต่อทรพัย์สนิทางปัญญาผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์สนิทางปัญญา 

ในประเทศหรอืต่างประเทศ โดยการสร้างความตระหนกัในเรือ่งดงักล่าว ผ่านทางสายการบงัคบับญัชา และการอบรมต่าง ๆ  เพือ่ให้พนกังานได้ตระหนกั

ถึงความสำาคัญหากพนักงานกระทำาการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนและละเมิดสิทธิดังกล่าว ถือว่าการกระทำานั้นเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะ

ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 3. การด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

 บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำาหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของ 

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคนในองค์กร
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 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน 

 1. ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัด

 2. กำาหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

 แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

1. เลือกคู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

2. ไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์ในทางมิชอบ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า

3. กำาหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรมตั้งแต่วันปฐมนิเทศ และมีการทบทวนความเข้าใจสำาหรับพนักงานปัจจุบัน 

โดยการจัดทำาแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงาน และนำาผลที่ได้มาประเมินระดับ 

ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อดำาเนินการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างทั่วถึง

 4. การต่อต้านการทุจริต

 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างมี

จริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน

 1. กำาหนดจริยธรรมธุรกิจ

 2. กำาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

 มกีารกำาหนดจรยิธรรมธรุกิจและนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชันและการรับสนิบน และนโยบายการรบัข้อร้องเรยีน (Whistleblower Policy)  

ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและ

คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกระดับ

เห็นความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน 

 บรษิทัมกีารดำาเนนิธรุกจิทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อชมุชนโดยรอบ เนือ่งจากบรษัิทเช่ือว่ามาตรฐานคุณภาพชีวติท่ีดขีองคนในชุมชน เป็นส่วนหนึง่ของ

การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน

 1. สนับสนุนเยาวชนในชุมชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 2. มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ภายในชุมชน

 

 แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

1. การจ้างงานนักศึกษาในชุมชนให้เป็นพนักงานคีย์ข้อมูล Part-time เพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ระหว่างปิดภาคเรียน 

2. จากการจ้างงานนักศึกษา และพนักงานชั่วคราวเป็นจำานวนมาก ส่งผลทางอ้อมกับพ่อค้า แม่ค้าโดยรอบให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการ

จับจ่ายและซื้อ-ขายสินค้ามากขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
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 6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษทัมคีวามตระหนกัถงึคณุภาพสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า รวมท้ังลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม รวมท้ัง 

มีการพัฒนากระบวนการทำางาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด

 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน

1. การลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ

2. การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 แนวทางและกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. รณรงค์ให้มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า 

2. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง

3. การรับ-ส่งข้อมูลแบบ soft-file มากขึ้น และปริ้นท์เมื่อจำาเป็น

4. โครงการบริจาคไส้ลูกแม๊กซ์ที่ใช้แล้ว นำาไปรีไซเคิลทำาเป็นอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุได้ เช่น ไม้คำ้ายัน ไม้เคนวอร์ค 

5. การใช้ผลติภณัฑ์เครือ่งถ่ายเอกสารท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อกีทัง้ตระหนกัถงึความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

และมีการรับรองฉลากเขียว

 7. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 

 บรษัิทเชือ่ว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีสำาคญัอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นและนำาพาบรษิทัไปสูค่วามสำาเรจ็ บรษิทัจงึตระหนกัถงึความเสมอภาค

และความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน จึงเปิดโอกาสในการทำางาน เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

 กลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงาน

 1. การจ้างงานอย่างเป็นธรรม 

 2. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

 3. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

 4. การส่งเสริมศักยภาพของพนักงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

 5. ใส่ใจสุขภาพอนามัยของพนักงาน

 แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 

1. มนีโยบายเกีย่วกบัการดแูลเรือ่งค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน โดยยดึหลกัความเป็นธรรม จงูใจ และสามารถแข่งขนัได้กับธรุกิจ

ในอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนัและอตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และกำาหนดให้มกีารบรหิารระบบค่าตอบแทน โดยการสำารวจค่าตอบแทน

ในตลาดอย่างสมำ่าเสมอ สำาหรับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำางานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานวันหยุด 

บริษัทจะมีการจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดตามกฎหมายแรงงาน

2. มีสวัสดิการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน

3. การจดัอบรมหลกัสตูรภายในสำาหรบัพนกังาน และส่งพนกังานไปอบรมหลกัสตูรภายนอก ตามตำาแหน่งหน้าที่ในบรษิทั เพือ่พฒันาความรู ้

และศักยภาพของพนักงาน และนำามาใช้ประโยชน์สำาหรับการทำางาน และการใช้ชีวิตในสังคม 
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 หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2561-2562

        อบรม/สัมมนาภายใน อบรม/สัมมนาภายนอก

ปี พ.ศ. หลักสูตรที่จัด จำานวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรม

จำานวนชั่วโมง
โดยเฉลี่ยต่อคน

หลักสูตรที่จัด จำานวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรม

จำานวนชั่วโมง
โดยเฉลี่ยต่อคน

2561 2 75 7.97 64 115 12.93

2562 5 102 8.59 45 79 5.5

4. มีการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพเข้าทำางานในบริษัทตามเกณฑ์ และให้โอกาสกับผู้ที่เหมาะสมกับงานที่บริษัทพึงให้การส่งเสริมและ

ช่วยเหลือได้

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ หรือทำาความดีเพื่อสังคมตามโอกาส

6. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน สำาหรับแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยตรง ที่อีเมล์ BOLwhistleblowing@bol.co.th 

7. จดักจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การพฒันาทกัษะการสือ่สาร และการประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ” เพือ่ให้พนกังาน

รู้จักวิธีการทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานต่างแผนก รวมทั้ง

มีการประเมินและติดตามผล หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 3 เดือน

8. จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปี 

9. ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำางานให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่น มีกำาหนดการกำาจัดปลวก ขัดพื้น ซักพรม การเปลี่ยนไส้กรองตู้นำ้าดื่มอย่าง

สมำ่าเสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพนำ้าดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นประจำาทุกเดือน รวมทั้งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ในห้องที่

มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารจำานวนมาก เพื่อกรองฝุ่นละออง มลภาวะ และกลิ่นที่เกิดจากเครื่องถ่ายเอกสาร

 ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอื่น ๆ

 นอกเหนอืจากกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมในกระบวนการดำาเนนิธุรกจิแล้ว บรษัิทได้ให้ความสำาคญักบัการศกึษาและการเรียนรู ้เพราะ

เชือ่ว่าการศกึษาคอืรากฐานสำาคญัในการพฒันาบคุลากรของชาติในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทตระหนกัดว่ีา การให้ความรูที้ด่แีละการฝึกปฏบิตับิคุลากรของชาติ

ให้เหน็ถงึความสำาคญัของข้อมูลทีถ่กูต้อง ทำางานจรงิด้วยตนเอง รูจ้กัถงึปัญหาและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ โดยมพีีเ่ลีย้งให้คำาแนะนำา บรษิทัจงึมกีาร

สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาจากการทำางานจริงให้กับท้องถิ่น บริษัทร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ 

ในการรบันกัศกึษาทีต้่องการฝึกงานได้มโีอกาสเข้ามามส่ีวนร่วมในขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลู ซึง่เป็นโครงการต่อเนือ่งที่ได้รบัความร่วมมอืทีด่จีากสถาบัน

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ตลอดมา อีกทั้งการที่ให้สถาบันการศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสได้ใช้บริการข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ในการทำางานวิจัย การศึกษา และการทำาวิทยานิพนธ์อีกด้วย บริษัทจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การมอบวัสดุอุปกรณ์ และของใช้ที่จำาเป็นกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 

 1. โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง มูลนิธิสร้างเสริมไทย

 บรษิทัดำาเนนิการสนับสนนุอย่างต่อเนือ่งตดิต่อกนัเป็นเวลา 17 ปี เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการส่งเสรมิการศกึษา เสรมิสร้างความรู ้และ

พฒันาคณุภาพชวีติเยาวชน เพือ่เตรยีมพร้อมทีจ่ะก้าวเข้าสูสั่งคมแห่งภมูปัิญญา (Knowledge Based Society) ตามวิสยัทัศน์ของมลูนธิ ิโดยอาศยัศลิปะ

ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ทุกชนชั้น เพื่อเป็นเวทีให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย และเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้  

ซึ่งรูปแบบโครงการเป็นลักษณะให้เด็กร่วมทำา Workshop สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการผ่านภาพวาด

 โดยในปี 2562 บรษิทัได้ให้พนกังานมส่ีวนร่วมเป็นอาสาสมคัรในการจดักจิกรรมส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  ได้แสดงความสามารถใน

การวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “ดินแดนในฝัน” โดยให้เด็ก ๆ วาดภาพที่สื่อความหมายถึงดินแดนในฝันของน้อง ๆ และได้นำาภาพวาดที่ชนะเลิศดังกล่าว 

มาทำาเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เป็นการเสริมสร้างกำาลังใจ ทำาให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ 
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 2. การท�ากิจกรรมส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์ประจ�าปี

   เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษา การเสริมสร้างความรู้ และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของชาติ  

เพือ่สามารถทำาประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชวิีตประชากรในประเทศ และช่วยเหลอืสงัคมต่อไปในอนาคต ในปี 2562 พนกังานของบรษิทัได้มส่ีวนร่วม 

ทำากิจกรรมส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

โดยร่วมทำากิจกรรมสันทนาการ สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ และร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ตาม

ความเหมาะสม
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 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตและ

คอร์รัปชนัใด ๆ  ทั้งสิ้น และทั้งนี้ได้กำาหนดให้บรษิัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ดำาเนินการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้าน

การทจุรติและคอร์รปัชนั โดยให้ความสำาคญักบัความโปร่งใส และคำานงึถงึความซือ่สตัย์สจุรติในการตดิต่อทำาธรุกรรมกบัเจ้าหน้าที ่หรอืหน่วยงานต่าง ๆ   

เพือ่หลกีเลีย่งการดำาเนนิการทีอ่าจส่งผลต่อการกระทำาที่ไม่เหมาะสมและขดัแย้งต่อหลกัการบรหิารจดัการทีดี่ รวมทัง้ต่อต้านการให้หรอืการรับสนิบนต่าง ๆ  

เพื่ออำานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และมีการกำาหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำาความผิดดังกล่าว

 1. นโยบายทางด้านการเมือง

 บริษัทมีแนวปฏิบัติทางด้านการเมือง ดังนี้

1.1  ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การ

สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำาไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายใน

บริษัทและประเทศชาติ

1.3 ไม่ใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัเพือ่สนบัสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรอืกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ เพือ่แลกกบัสทิธพิเิศษ 

หรือผลประโยชน์อันมิชอบ

 

 2.  นโยบายการให้และการรับของก�านัล

2.1  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของกำานัลทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

2.2  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือ

จากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำางานในนามบริษัท

2.3  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่

เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2.4 การให้หรือการรับ เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค

หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือการรับสินบน

2.5  บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงาน

ภายนอกทัง้ของรฐัและเอกชน หรอืบคุคลใด ๆ  เพือ่ให้ได้มาซึง่ธรุกจิ ยกเว้นการให้การเลีย้งรบัรองทางธรุกจิตามประเพณีนยิม 

ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

 3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือข้อร้องเรียน

 บริษัทมีความมุ่งมั่น ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้  

โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

 บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน (WhistleBlowing) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้ทำาหน้าที่ดูแลและให้คำาแนะนำา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรมต่าง ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง โดยผู้มี

ส่วนได้เสีย สามารถแจ้งร้องเรียนการกระทำาที่อาจทำาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

บริษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล และให้ความสำาคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน สามารถดำาเนินการโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำาหนดไว้ ดังนี้ 

1) จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปรษณีย์มาที่: 

 นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) 

 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 32 ถนนพระราม 3 

 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : BOLwhistleblowing@bol.co.th

 ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 รายละเอียดในการร้องเรียนทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าว จะส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
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 รายชือ่ของกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน  ลกัษณะความสมัพนัธ์ ข้อมลูรายการระหว่างกนัรวมถงึนโยบายในการกำาหนดราคาตามประเภทของรายการค้า  

ได้ถกูเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิประจำาปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ภายใต้หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเฉพาะกจิการ ข้อ 6 รายการ

ธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำาเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

 นโยบายและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน 

 การดำาเนนิธุรกรรมระหว่างบรษัิท และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั เป็นสิง่ท่ีหลกีเลีย่งได้ยากและถอืเป็นการดำาเนินธุรกจิตามปกต ิโดยรายการระหว่างกนั 

ทีเ่กดิขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการให้บรกิารทางด้านข้อมลู และ/หรอื การให้บรกิารทางลขิสทิธ์ิ รวมถงึการซือ้ขายอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ต่าง ๆ  ซึง่สนบัสนนุธรุกจิ

ปกติ โดยราคาซื้อและขายสินค้าจะกำาหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกัน

อย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ได้พจิารณาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกันกบัรายการระหว่างกนัและมคีวามเหน็ว่า รายการระหว่างกันมคีวามจำาเป็น 

และมีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการ

ที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

 ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 สำาหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันในทุก ๆ รายการค้าที่เป็นรายการกับบุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ผ่าน 

การพิจารณาอนุมัติที่เหมาะสมภายใต้กฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือ

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

จดทะเบยีน  ทัง้นี ้กรรมการทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัรายการดงักล่าว จะได้งดออกเสยีงในการอนุมติัการทำารายการดังกล่าว ท้ังน้ี บรษัิทได้รวบรวมและนำาเสนอ

ธรุกรรมหรอืการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานทกุไตรมาส (post audit) เพือ่ให้มัน่ใจว่า รายการทีเ่กดิขึน้ 

เป็นไปตามราคาตลาดหรอืราคายตุธิรรมและไม่มคีวามแตกต่างกบัรายการท่ีทำากบับคุคลภายนอกตามคำาแนะนำาท่ีระบใุนมาตรา 89/12(1) แก้ไขเพิม่เตมิ 

โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกนัของบริษทัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการทีเ่ป็นไปตามปกตขิองธรุกจิ ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ 

ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำาเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผย

ข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

การเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรอืจำาหน่ายทรพัย์สนิ และตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ำาหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

รายการระหว่างกัน 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง ปี 2562

การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ

เปรียบเทยีบงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ถงึ ปี 2562

(หนว่ย : พนับาท)

จาํนวน

เงนิ
%

จาํนวน

เงนิ
%

จาํนวน

เงนิ
%

จาํนวน

เงนิ
%

จาํนวน

เงนิ
%

จาํนวน

เงนิ
%

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111,015 17% 224,140 32% 238,019 35% 85,013 14% 190,829 29% 203,487 31%

เงินลงทนุชั�วคราว 107,893 17% 14,855 2% 19,962 3% 107,893 18% 14,855 2% 19,962 3%

ลกูหนี �การคา้และลกูหนี �อื�น 189,882 30% 223,913 32% 115,874 17% 179,515 30% 212,689 32% 107,581 17%

สินทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 28,016 4% 25,931 4% 46,207 6% 24,976 4% 20,158 3% 38,820 6%

รวมสนิทรัพยห์มุนเวยีน 436,806 68% 488,839 70% 420,062 61% 397,397 66% 438,531 66% 369,850 57%

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2%

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 31,587 5% 31,843 5% 31,215 5% 30,000 5% 30,000 5% 30,000 5%

เงินลงทนุในการรว่มคา้ -   - -   - 14,722 2% -   - -   - 15,500 2%

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย -   - -   - -   - 16,000 3% 31,000 5% 32,000 5%

เงินลงทนุระยะยาวอื�น 92,555 14% 92,555 13% 93,655 13% 92,555 15% 92,555 14% 93,655 14%

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 19,324 3% 20,335 3% 51,559 8% 18,653 3% 19,715 3% 46,483 7%

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 38,274 6% 36,359 5% 46,462 7% 30,258 5% 24,358 4% 34,215 5%

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,629 2% 7,085 1% 9,890 1% 6,596 1% 7,039 1% 9,260 2%

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 1,683 0% 1,680 1% 2,472 1% 1,538 0% 1,534 0% 1,829 1%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 204,252 32% 204,057 30% 264,175 39% 209,800 34% 220,401 34% 277,142 43%

รวมสนิทรัพย์ 641,058 100% 692,896 100% 684,237 100% 607,197 100% 658,932 100% 646,992 100%

หนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้

หนี�สนิหมุนเวยีน

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�น 103,443 60% 124,005 66% 143,627 78% 87,331 57% 109,509 64% 127,800 77%

ประมาณการหนี �สินระยะสั�น 25,000 14% 26,200 14% 1,200 1% 25,000 16% 26,200 15% 1,200 1%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,258 2% 3,375 2% 330 1% 3,100 2% 1,956 2% -   -

คา่สิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 14,758 9% 15,908 8% 16,718 8% 14,758 10% 15,908 9% 16,718 9%

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น 13,356 8% 5,362 3% 3,284 2% 12,107 8% 5,035 3% 2,808 2%

รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 160,815 93% 174,850 93% 165,159 90% 142,296 93% 158,608 93% 148,526 89%

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 11,472 7% 12,805 7% 18,136 10% 11,161 7% 12,587 7% 17,787 11%

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 11,472 7% 12,805 7% 18,136 10% 11,161 7% 12,587 7% 17,787 11%

รวมหนี�สนิ 172,287 100% 187,655 100% 183,295 100% 153,457 100% 171,195 100% 166,313 100%

สว่นของผู้ถอืหุน้

ทนุจดทะเบียน 82,600 18% 82,051 16% 82,051 16% 82,600 18% 82,051 17% 82,051 17%

ทนุออกจาํหน่ายและเรยีกชาํระแลว้ 82,051 18% 82,051 16% 82,051 16% 82,051 18% 82,051 17% 82,051 17%

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 139,271 30% 139,271 28% 139,271 28% 139,271 31% 139,271 29% 139,271 28%

กาํไรสะสม

  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2%

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 239,189 50% 275,659 54% 271,880 54% 224,158 49% 258,155 52% 251,097 53%

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ -  -   -   -  (520)   -      -   -   -  -  -   -

รวมสว่นของผู้ถอืหุน้ 468,771 100% 505,241 100% 500,942 100% 453,740 100% 487,737 100% 480,679 100%

รวมหนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้ 641,058 100% 692,896 100% 684,237 100% 607,197 100% 658,932 100% 646,992 100%

256225612560256225612560

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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จากงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษัิทยอ่ยในป ี2562 รายไดร้วมคดิเปน็เงนิ 538.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 50.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.4  

เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในป ี2561 โดยมสีาเหตหุลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลและรายได้

จากการให้บริการผ่านระบบที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการผ่าน Corpus, Enlite, customized database และรายได้จากโครงการ

พิเศษ (Special Project) ซึ่งเป็นแบบโครงการ One-Off เป็นต้น

ในสว่นของอตัรารอ้ยละของรายไดจ้ากการดำาเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในป ี2562 เมือ่เทียบกบัรายไดป้ระเภทเดยีวกนักบัปกีอ่น รายไดจ้ากการ

ให้บริการด้านข้อมูล และรายได้อื่นลดลงร้อยละ 4.5 และร้อยละ 0.2 ตามลำาดับ ขณะที่รายได้จากการบริการด้านการบริหารความเสี่ยง และรายได้จาก

การให้บริการอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และร้อยละ 1.9 ตามลำาดับ

1.1 การเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยวิธี Common Size

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ     

1.รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย    

หน่วย : ล้านบาท   

341.7
399.3

436.5
487.5

538.1

2558 2559 2560 2561 2562

8.5% 7.0% 6.3% 10.0% 11.9%
5.6% 6.3% 10.0% 8.5% 11.3%

80.7% 81.4% 78.6% 75.7% 71.2%

5.2% 5.3% 5.1% 5.8% 5.6%

2558 2559 2560 2561 2562

รายได้อื� น

บริการด้านขอ้มูล

บริการด้านการบริหารความเสี� ยง

บริการอื� นๆ
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัและบรษัิทยอ่ยในป ี2562 รวมเปน็เงนิ 508.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 49.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.7 เมือ่เปรยีบเทยีบ 

กับรายได้จากการดำาเนินงานในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการด้านข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลซ่ึงช่วยในการ

ตัดสินใจทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 และรายได้จากการบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 31.5 เมื่อเทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันกับปีก่อน          

ตามงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2562 มีต้นทุนการให้บริการจำานวน 212.9 ล้านบาท ซ่ึงลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับต้นทุนการให้บริการปีก่อน  

ขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจำานวน 173.4 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 18.2 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.7 เมือ่เทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารปทีีผ่า่นมา  

โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการประมาณการของโครงการผลประโยชน์พนักงาน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย

แรงงานฉบับใหม่, ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายจากการย้ายสำานักงานใหญ่แห่งใหม่

1.3 การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ
2561 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 2561 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %
ต้นทุนการให้บริการ  215.0 58.1%  212.9 55.1% (2.1) (1.0%)  181.6 58.1%  177.3 54.9% (4.3) (2.4%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  155.2 41.9%  173.4 44.9%  18.2 11.7%  130.8 41.9%  145.5 45.1%  14.7 11.2%
รวม  370.2 100.0%  386.3 100.0%  16.1 4.3%  312.4 100.0%  322.8 100.0%  10.4 3.3%

1.2  การเปรียบเทียบรายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

 หน่วย : ล้านบาท

275.6 325.0
343.3 368.8

383.4
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25.3
43.5 41.5

60.6

29.0
27.8

27.4
48.7

64.0

2558 2559 2560 2561 2562

บรกิารอ ื�นๆ

บรกิารด้านการบรหิารความเสี�ยง

บรกิารด้านขอ้มูล
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2. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ %

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 224,140  32.3% 238,019  34.8% 13,879 6.2% 190,829   29.0% 203,487   31.5% 12,658 6.6%

เงนิลงทนุชั�วคราว 14,855  2.2% 19,962  2.8% 5,107 34.4% 14,855  2.3% 19,962     3.1% 5,107 34.4%

ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 223,913  32.3% 115,874  16.9% (108,039) (48.3%) 212,689   32.3% 107,581   16.6% (105,108) (49.4%)

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 25,931  3.8% 46,207  6.8% 20,276 78.2% 20,158  3.1% 38,820     6.0% 18,662 92.6%

รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 488,839  70.6% 420,062  61.3% (68,777) (14.1%) 438,531   66.7% 369,850  57.2% (68,681) (15.7%)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -

เงนิฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 14,200  2.0% 14,200  2.1% -  -  14,200  2.2% 14,200     2.2% -           -         

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 31,843  4.6% 31,215    4.6% (628) (2.0%) 30,000  4.6% 45,500     6.9% 15,500     51.7%

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ -  - 14,722  2.2% 14,722 100.0% -        -       -          -       -           -         

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  - -  - -  - 31,000  4.7% 32,000     4.9% 1,000 3.2%

เงนิลงทนุระยะยาวอื�น 92,555  13.5% 93,655    13.7% 1,100      1.2% 92,555  14.0% 93,655     14.6% 1,100       1.2%

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ 20,335  2.9% 51,559  7.5% 31,224 153.5% 19,715  3.0% 46,483     7.2% 26,768 135.8%

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 36,359  5.2% 46,462  6.8% 10,103 27.8% 24,358  3.5% 34,215     5.3% 9,857 40.5%

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 7,085  1.0% 9,890  1.4% 2,805 39.6% 7,039  1.1% 9,260  1.4% 2,221 31.6%

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 1,680  0.2% 2,472  0.4% 792 47.1% 1,534  0.2% 1,829  0.3% 295 19.2%

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 204,057  29.4% 264,175  38.7% 60,118 29.5% 220,401  33.3% 277,142  42.8% 56,741 25.7%

รวมสนิทรัพย์ 692,896  100.0% 684,237  100.0% (8,659) (1.2%) 658,932   100.0% 646,992  100.0% (11,940) (1.8%)

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ %

หนี�สนิ

หนี�สนิหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 124,005 66.1% 143,627 78.4% 19,622 15.8% 109,509 64.0% 127,800 76.8% 18,291 16.7%

ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 26,200 14.0% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%) 26,200 15.3% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%)

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 3,375 1.8% 330 0.2% (3,045) (90.2%) 1,956 1.1% -  -  (1,956) (100.0%)

ค่าสิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 15,908 8.5% 16,718 9.1% 810 5.1% 15,908 9.3% 16,718 10.1% 810 5.1%

หนี�สินหมนุเวียนอื�น 5,362 2.8% 3,284 1.7% (2,078) (38.8%) 5,035 2.9% 2,808 1.7% (2,227) (44.2%)

รวมหนี�สนิหมุนเวียน 174,850 93.2% 165,159 90.1% (9,691) (5.5%) 158,608 92.6% 148,526 89.3% (10,082) (6.4%)

หนี�สนิไม่หมุนเวียน 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

รวมหนี�สนิไม่หมุนเวียน 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

รวมหนี�สนิ 187,655 100.0% 183,295 100.0% (4,360) (2.3%) 171,195 100.0% 166,313 100.0% (4,882) (2.9%)

2561 2562 เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 2561 2562

เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 2561 2562

เพิ�มขึ�น/(ลดลง)

2561 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เพิ�มขึ�น/(ลดลง)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษัิทยอ่ยมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 684.2 ลา้นบาท โดยลดลง 8.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.2 เมื�อเทียบกบัสินทรพัยร์วมปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การเพิ�มขึ �นของเงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ�มขึ �นซึ�งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดร้วม อยา่งไรก็ดีการเพิ�มขึ �นบางส่วนถกูหกักลบจากการจ่ายเงนิปันผลในระหว่างปี 2562 เป็นเงนิ 147.7 ลา้นบาท

 ซึ�งมากกว่าปี 2561 ที�จ่ายไปเป็นเงนิ 65.6 ลา้นบาท การลดลงของลูกหนี �การคา้เนื�องจากความสามารถในการติดตามหนี�ที�มีประสิทธิภาพ รวมถงึการเงนิลงทนุเพิ�มขึ �นจากการลงทนุทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ(สามารถดรูายละเอียดไดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม) และการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ�งเพิ�มขึ �นจากการยา้ยสาํนกังานแห่งใหม่

หน่วย : พนับาท

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2.การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

1.4 การเปรียบเทียบกำาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย      

หน่วย : ล้านบาท     

กำาไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่ง โดยกำาไรสทุธดิงักลา่วในป ี2562 รวมเปน็เงนิ 143.9 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 39.8 ลา้นบาท  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับกำาไรสุทธิของปีก่อน

61.2
72.6 76.6

104.1

143.9

2558 2559 2560 2561 2562
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2. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ %

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 224,140  32.3% 238,019  34.8% 13,879 6.2% 190,829   29.0% 203,487   31.5% 12,658 6.6%

เงนิลงทนุชั�วคราว 14,855  2.2% 19,962  2.8% 5,107 34.4% 14,855  2.3% 19,962     3.1% 5,107 34.4%

ลกูหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 223,913  32.3% 115,874  16.9% (108,039) (48.3%) 212,689   32.3% 107,581   16.6% (105,108) (49.4%)

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 25,931  3.8% 46,207  6.8% 20,276 78.2% 20,158  3.1% 38,820     6.0% 18,662 92.6%

รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 488,839  70.6% 420,062  61.3% (68,777) (14.1%) 438,531   66.7% 369,850  57.2% (68,681) (15.7%)

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -

เงนิฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 14,200  2.0% 14,200  2.1% -  -  14,200  2.2% 14,200     2.2% -           -         

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 31,843  4.6% 31,215    4.6% (628) (2.0%) 30,000  4.6% 45,500     6.9% 15,500     51.7%

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ -  - 14,722  2.2% 14,722 100.0% -        -       -          -       -           -         

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -  - -  - -  - 31,000  4.7% 32,000     4.9% 1,000 3.2%

เงนิลงทนุระยะยาวอื�น 92,555  13.5% 93,655    13.7% 1,100      1.2% 92,555  14.0% 93,655     14.6% 1,100       1.2%

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ 20,335  2.9% 51,559  7.5% 31,224 153.5% 19,715  3.0% 46,483     7.2% 26,768 135.8%

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 36,359  5.2% 46,462  6.8% 10,103 27.8% 24,358  3.5% 34,215     5.3% 9,857 40.5%

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 7,085  1.0% 9,890  1.4% 2,805 39.6% 7,039  1.1% 9,260  1.4% 2,221 31.6%

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น 1,680  0.2% 2,472  0.4% 792 47.1% 1,534  0.2% 1,829  0.3% 295 19.2%

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 204,057  29.4% 264,175  38.7% 60,118 29.5% 220,401  33.3% 277,142  42.8% 56,741 25.7%

รวมสนิทรัพย์ 692,896  100.0% 684,237  100.0% (8,659) (1.2%) 658,932   100.0% 646,992  100.0% (11,940) (1.8%)

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ %

หนี�สนิ

หนี�สนิหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 124,005 66.1% 143,627 78.4% 19,622 15.8% 109,509 64.0% 127,800 76.8% 18,291 16.7%

ประมาณการหนี�สินระยะสั�น 26,200 14.0% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%) 26,200 15.3% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%)

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 3,375 1.8% 330 0.2% (3,045) (90.2%) 1,956 1.1% -  -  (1,956) (100.0%)

ค่าสิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 15,908 8.5% 16,718 9.1% 810 5.1% 15,908 9.3% 16,718 10.1% 810 5.1%

หนี�สินหมนุเวียนอื�น 5,362 2.8% 3,284 1.7% (2,078) (38.8%) 5,035 2.9% 2,808 1.7% (2,227) (44.2%)

รวมหนี�สนิหมุนเวียน 174,850 93.2% 165,159 90.1% (9,691) (5.5%) 158,608 92.6% 148,526 89.3% (10,082) (6.4%)

หนี�สนิไม่หมุนเวียน 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

รวมหนี�สนิไม่หมุนเวียน 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

รวมหนี�สนิ 187,655 100.0% 183,295 100.0% (4,360) (2.3%) 171,195 100.0% 166,313 100.0% (4,882) (2.9%)

2561 2562 เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 2561 2562

เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 2561 2562

เพิ�มขึ�น/(ลดลง)

2561 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เพิ�มขึ�น/(ลดลง)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษัิทยอ่ยมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 684.2 ลา้นบาท โดยลดลง 8.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.2 เมื�อเทียบกบัสินทรพัยร์วมปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การเพิ�มขึ �นของเงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ�มขึ �นซึ�งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดร้วม อยา่งไรก็ดีการเพิ�มขึ �นบางส่วนถกูหกักลบจากการจ่ายเงนิปันผลในระหว่างปี 2562 เป็นเงนิ 147.7 ลา้นบาท

 ซึ�งมากกว่าปี 2561 ที�จ่ายไปเป็นเงนิ 65.6 ลา้นบาท การลดลงของลูกหนี �การคา้เนื�องจากความสามารถในการติดตามหนี�ที�มีประสิทธิภาพ รวมถงึการเงนิลงทนุเพิ�มขึ �นจากการลงทนุทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ(สามารถดรูายละเอียดไดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม) และการลงทนุในทรพัยสิ์นซึ�งเพิ�มขึ �นจากการยา้ยสาํนกังานแห่งใหม่

หน่วย : พนับาท

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำานวน 684.2 ล้านบาท โดยลดลง 8.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวมปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้รวม อย่างไรก็ดี 
การเพิ่มขึ้นบางส่วนถูกหักกลบจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2562 เป็นเงิน 147.7 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2561 ที่จ่ายไปเป็นเงิน 65.6 ล้านบาท 
การลดลงของลูกหน้ีการค้าเนื่องจากความสามารถในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(สามารถดูรายละเอียดได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม) และการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเพิ่มขึ้นจากการย้ายสำานักงานแห่งใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำานวน 183.3 ล้านบาท โดยลดลง 4.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของประมาณการหนี้สินระยะสั้นจากโครงการที่ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม เป็นจำานวน 500.9 ล้านบาท ลดลง 4.3 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 0.9 เมือ่เทยีบกบัสว่นของผูถ้อืหุน้ในปกีอ่นซ่ึงเป็นผลมาจากการจา่ยเงนิปนัผลประจำาป ี2561 เปน็จำานวน 98.5 ลา้นบาท และเงนิปนัผลระหว่างกาล 
ของปี 2562 เป็นจำานวน 49.2 ล้านบาทในเดือนเมษายนและกันยายนปี 2562 ตามลำาดับ อย่างไรก็ดีบริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดำาเนินงานสำาหรับ
ปี 2562 เป็นเงิน 143.9 ล้านบาท (สามารถดูรายละเอียดตัวเลขได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ %

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุจดทะเบียน 82,051  16.2% 82,051  16.4% - - 82,051    16.8% 82,051     17.1% - -

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ 82,051  16.2% 82,051  16.4% - - 82,051    16.8% 82,051     17.1% - -

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 139,271  27.6% 139,271  27.8% - - 139,271  28.6% 139,271   29.0% - -

กาํไรสะสม 

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,260  1.6% 8,260  1.6% - - 8,260  1.7% 8,260  1.7% - -

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น

  275,659 54.6%  271,880 54.3% (3,779) (1.4%)   258,155 52.9%   251,097 52.2% (7,058) (2.7%) 

          -        -         (520) (0.1%) (520)  (100.0%) - - - - - -   

505,241 100.0%  500,942 100.0% (4,299) (0.9%)   487,737 100.0%  480,679 100.0% (7,058) (1.4%)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษัิทยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงนิรวม เป็นจาํนวน 500.9 ลา้นบาท ลดลง 4.2 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื�อเทียบกบัส่วนของผูถื้อรวมหุน้ในปี

ก่อนซึ�งเป็นผลมาจากการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน 98.5 ลา้นบาท และเงนิปันผลระหว่างกาลของปี 2562 เป็นจาํนวน 49.2 ลา้นบาทในเดือนเมษายนและกนัยายนปี 2562 

ตามลาํดบั อยา่งไรก็ดีบรษิัทและบรษัิทยอ่ย มีผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2562 143.9 ลา้นบาท (สามารถดรูายละเอียดตวัเลขไดใ้นงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็)

หน่วย : พนับาท

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษัิทยอ่ยมีหนี�สินรวมจาํนวน 183.3 ลา้นบาท โดยลดลง 4.3 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.3 เมื�อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของประมาณ

การหนี�สินระยะสั�นจากโครงการที�ไดด้าํเนินการเสรจ็สิ �นแลว้ในระหว่างปี 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2562 เพิ�มขึ�น/(ลดลง) 2561 2562 เพิ�มขึ�น/(ลดลง)
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 3.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

3.1 ความสามารถในการท�าก�าไร         

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%)        

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ(%)

ในป ี2562 อตัราส่วนกำาไรขัน้ตน้จากงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เทา่กบัรอ้ยละ 58.1 เมือ่เปรยีบเทียบกบัอตัราสว่นกำาไรขัน้ต้น 
ดังกล่าวปี 2561 เท่ากับร้อยละ 53.2 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นในปี 2562 เพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ 9.2 เหตุผลหลักเกิดจากรายได้จากการให้
บริการเพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ10.7 ประกอบกับความมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนการให้บริการ ทำาให้ต้นทุนการให้บริการลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน

ในป ี2562 อตัราสว่นกำาไรสทุธจิากงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเท่ากบัรอ้ยละ 26.7 โดยเพิม่ขึน้เทา่กับรอ้ยละ 24.8 เม่ือเปรยีบ
เทียบกับอัตราส่วนกำาไรสุทธิในปี 2561 ซึ่งอัตราส่วนกำาไรขั้นตั้นปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 58.1 ดีกว่าปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 9.2

52.5%
49.0% 48.5%
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58.1%
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17.9% 18.2% 17.6%
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26.7%
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อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)   

ในป ี2562 บรษิทัมีอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ถอืหุน้ (ROE) ในป ี2561 
โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 39.3 สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

ในป ี2562 อตัราสว่นผลตอบแทนกำาไรสทุธติอ่สินทรัพย ์(ROA) จากงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเทา่กบัร้อยละ 21.0 โดยเพ่ิมขึน้ 
เท่ากับร้อยละ 40.0 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนผลตอบแทนกำาไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ปี 2561
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3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเท่ากับ 0.3 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการนำาเงินสดไปใช้ในกิจกรรม
ลงทุนมากกว่าปีก่อน

3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ในระหว่างปี 2560 - 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (D/E) อยู่ประมาณ 0.37 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกันถึง 3 ปี

ในปี 2562 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 เท่ากับร้อยละ 94.6 ในขณะที่ปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติ
จ่ายปันผลประจำาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทโดยเท่ากับร้อยละ 85.5 เทียบกับกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผล
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)
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3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 115.9 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำานวน 108.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.3 
เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นที่ค้างชำาระ กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ
ชำาระหนี้ครบถ้วนภายในปี 2563

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย       

3.5 ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต 
ปจัจบุนักระแสการเปลีย่นแปลงเป็นไปอยา่งรวดเรว็ เทคโนโลยตีา่งๆ เขา้มามบีทบาทสำาคญัในการดำาเนนิธุรกจิ พฤติกรรมของลกูคา้กเ็ปลีย่นแปลงไปตาม
เทคโนโลย ีทัง้ความคดิ การบริโภค การซือ้ การเลอืก การตดัสนิใจ การนำาขอ้มลู Big Data มาใชเ้พือ่ทำาการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจงึยงัคงเปน็
เทรนดท์ีม่าแรงอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการในการใชข้อ้มลูเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ จงึถอืไดว้า่ยงัเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพและมกีารเติบโตอยา่งตอ่เนือ่ง
อย่างไรก็ตาม บริษัทคงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งย่อมมีทั้งความได้เปรียบและเสียเปรียบปะปนกันไปขึ้นอยู่กับความ
พร้อมรบัมอืของบรษิทั ดา้นโอกาส บรษัิทสามารถขยายขอบเขตการใหบ้รกิารขอ้มลูทางธรุกจิแกบ่รษิทัและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
อันจะทำาให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน การลงทุนในต่างประเทศก็ถือเป็นความเส่ียงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะขยายขอบเขตการให้บริการมาที่ประเทศไทย ส่งผลให้คู่แข่งของบริษัทอาจมีเพิ่มมากข้ึน การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความคาดหวังในการใช้บริการสินค้าและบริการที่เพ่ิมมากขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้
บริษัทต้องทำาการปรับตัวค่อนข้างมาก ทั้งการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ การปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ตลอดจนการจัดการแหล่ง
เงินทุนเพื่อการรักษาสภาพคล่องและการลงทุนทางนวัตกรรม และโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้น ในการขยายธุรกิจในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของ
บริษัทในการเติบโตแบบยั่งยืน

78.2%

20.8%

1.0%

ณ 31 ธนัวาคม 2561

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ

ค้างชาํระไม่เกนิ 3 เดือน

คา้งชาํระ 3-6 เดือน
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ค้างชาํระไม่เกนิ 3 เดือน

คา้งชาํระ 3-6 เดือน
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 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในการกำากบัดแูลให้รายงานทางการเงนิประจำาปีบัญช ี2562 ของบรษิทั ทีจ่ดัทำาขึน้ มข้ีอมลูทางบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ โปร่งใส อย่างเพยีงพอที่จะ

ดำารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทั ป้องกนัการทจุรติและการดำาเนนิการท่ีผิดปกติ รวมท้ังได้ถอืปฏบิติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏิบตัิ

อย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย 

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปีบัญชี 2562 ของบริษัท

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงาน

ทางการเงิน และการดำาเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำากับดูแล

ของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำาปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ได้แสดงฐานะการ

เงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้

นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส เพยีงพอ และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง

    นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์      นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

                          ประธานกรรมการ    ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การจัดทำารายงานทางการเงิน ประจำาปี 2562
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายอนันต์  ตังทัตสวัสดิ์*  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางสาวมานิดา  ซินเมอร์แมน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 3. นางสาวสุธีรา  ศรีไพบูลย์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 4. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

	 	*บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน	และการสอบทานงบการเงิน

 โดยกรรมการแตล่ะทา่นมคีณุสมบตัติามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดและแนวทางปฏบิตัติาม

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี พร้อม

ทั้งเชิญฝ่ายจัดการ และฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะซึ่งกัน

และกัน เพ่ือให้รายงานทางการเงินได้จัดทำาอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอไม่พบว่ามีการปฏิบัติใด ๆ  อนั

เป็นการขัดแย้งกับข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีการ

รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษิทั รับทราบทกุครัง้ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สามารถสรปุประเดน็

ที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีของบรษิัท รวมทัง้งบการเงินรวมของบริษัท และบริษทั

ย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล 

และคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

 3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในระดับองคก์ร โดยใชแ้บบประเมนิความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบ 

ระบบการควบคมุภายใน ซึง่ครอบคลมุความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจากหนว่ยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัช ีตลอดจนติดตามให้

ฝ่ายจัดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีสำาคัญให้มีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน และการบริหารความเส่ียงรวมถึงมาตรการต่าง ๆ  ในการจดัการ

กับความเสี่ยงสำาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงสำาคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำาปี 2562

 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด

 5. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ

เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 6. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี 2563 ของฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ และขอ้สงัเกต การรบัทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจำาป ี2562 ท้ังของผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รวมถึงจัดทำารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นยำ้าความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง และสื่อสารไปยังผู้

บริหารและพนักงานทุกระดับ

 8. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทน

  การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณภาพผู้สอบบัญชี ความ

ชำานาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกบัปริมาณงานทีต่รวจ สำาหรับรอบปบีญัช ี2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั 

ให้เสนอเพื่อนำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอ

แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

  นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำารง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906 และ/หรือ 

  นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ

  นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำาเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด และข้อ

ผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส 

และเชื่อถือได้

           นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ	บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	

13	พฤศจิกายน	2557	ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อให้การทำาหน้าที่เป็นอิสระ	จำานวน	4	ท่าน	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. นางสาวมานิดา  ซินเมอร์แมน  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

  3. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

  4. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

 

	 ในป	ี2562	ทีผ่า่นมา	มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนรวม	2	ครัง้	โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

ทุกท่านได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมประชุม	พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน	เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน	

	 โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนได้จดัการประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	ตามท่ีได้รบัมอบหมายอยา่งรอบคอบ	ระมดัระวงั	

สมเหตสุมผล	โปรง่ใส	และเปน็อสิระ	โดยคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทั	และผู้ถอืหุน้เปน็สำาคญั	ภายใตข้อบเขตอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำาคัญ	ดังนี้

 1. การสรรหากรรมการ

	 	 พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำาหนดในกฎหมาย	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำาหนดของบริษัท	โดยมีการ

กำาหนดวิธกีารสรรหากรรมการอยา่งมหีลกัเกณฑ	์โปรง่ใส	และมคีวามสอดคลอ้งตามโครงสรา้งของบรษิทั	ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดม้กีารเปดิชว่งเวลาของการ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ	แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ดังนั้น	คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	จงึเสนอให้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระประจำาป	ี2562	กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่	โดยท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2562	มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

 2. การพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการโดยคำานงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย	และผลการปฏบิตังิาน	ประเภท

และขนาดธุรกิจของบริษัท	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ	และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ

และรกัษากรรมการทีม่คุีณภาพไว	้ทัง้นี	้ไดน้ำาเสนอตอ่คณะกรรมบรษิทัเพือ่พจิารณาและนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้สามญัประจำาป	ี2562	เพือ่ขออนุมตั	ิ

พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	ไว้ในรายงานประจำาปี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	คณะกรรมการของบริษัท	มีทั้งหมด	10	ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน	กรรมการที่มิได้เป็น

ผู้บริหาร	7	ท่าน	ในจำานวนนี้มีกรรมการอิสระ	4	คน	(มากกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ)	ในปี	2562	กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดง

ไว้ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร	ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำานวนคณะกรรมการและค่าตอบแทน

มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		นายอนันต์	ตังทัตสวัสดิ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 	

  

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบรษัิท ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล บรษิทั บซิเินส ออนไลน์ จำากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561 เพือ่

ทำาหน้าทีเ่สนอแนวปฏบิตัด้ิานการกำากบัดแูลกจิการทีด่ีให้สอดคล้องตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการ และกำากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบ

ด้วยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

  1.	นายอนันต์	 ตังทัตสวัสดิ์	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	

	 	 2.	นางสาวชไมพร	 อภิกุลวณิช	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 3.	นายชัยพร	 เกียรตินันทวิมล	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล

 ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำากับดแูลการดำาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไป

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการพิจารณาเรื่องที่สำาคัญ ดังนี้

 1. กำากับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึง

เพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 2. ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และให้ความเห็นชอบนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำาปี 2562 และ แบบ 56-1 ของบริษัท

 3. กำากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำาเนินธุรกิจด้วย 

ความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

 4. กำากับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

 5. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ

         นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

               ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั บซิเินส ออนไลน ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่บรษิทั) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจ

สอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวด

ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  

ซึง่ไดร้วมความรับผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นีด้ว้ย การปฏบิติังานของขา้พเจา้ได้รวมวธิกีารตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่การประเมินความ

เสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของข้าพเจา้ ซึง่ได้รวมวธีิการตรวจสอบสำาหรบัเรือ่ง

เหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เรื่องนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่

เป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริการหลายประเภท มีการทำาสัญญาบริการกับลูกค้าเป็นจำานวนมากและเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ในสัญญาที่ทำากับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำาให้รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้า

จึงให้ความสำาคัญ เป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดโ้ดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดย

การสอบถามผูร้บัผดิชอบ ทำาความเขา้ใจและเลอืกตัวอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏบิติัตามการควบคมุท่ีกลุม่บรษัิทออกแบบไว้ สุม่ตวัอยา่งสญัญาบรกิารเพือ่

ตรวจสอบการรบัรู้รายได้ว่าเปน็ไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาบรกิารของกลุม่บรษิทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษิทั สุม่ตรวจ

สอบเอกสารประกอบรายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ีและสอบทานใบลดหนีท่ี้กลุม่บรษัิทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลา

บัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทฯมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำากัด ตามราคาทุนในงบการเงินเป็น

จำานวน 53 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่มลูคา่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นท่ีบรษิทัฯไดล้งทุนซึง่มีจำานวน 7 ลา้นบาท นอกจากนี ้(บรษัิท อคีารท์สตูดิโอ จำากดั) 

ยังมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานตั้งแต่ปี 2557 การพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ดงักลา่วตอ้งใชด้ลุยพนิจิทีม่นียัสำาคญัในการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากบรษิทัดงักลา่ว การกำาหนดอตัราคดิลดและ

อัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการกำาหนดประมาณการกระแสเงนิสดและแบบจำาลองทางการเงินทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯเลอืกใชโ้ดยการทำาความเข้าใจกระบวนการ

พจิารณาของฝา่ยบรหิารวา่สอดคลอ้งกบัข้อมลูในอดตีและแผนธรุกจิของบรษิทั อคีารท์สตูดิโอ จำากดั ในอนาคต และขา้พเจา้ไดท้ำาการทดสอบสมมติฐาน

ที่สำาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบ

เทยีบสมมตฐิานดงักลา่วกบัแหลง่ขอ้มลูภายนอกและภายใน รวมถึงสอบทานความแมน่ยำาของประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการดำาเนนิงานที่

เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลด 

ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้ ตลอดจนทดสอบการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนระยะยาวอื่นตามแบบจำาลองทางการเงิน และ

พจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่ำาคญัตอ่มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิ 

หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคัญหรอืไม ่หากในการปฏิบตัิ

งานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามี

เรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยว

กับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บริษทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง การเปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงาน 

ต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด

ดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนั

เปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญ

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช ้

งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเวน้การแสดงขอ้มลู  

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่

ผู้บริหารจัดทำา

•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้

รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของ

กลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ

เห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

•	 ประเมนิการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการ

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

•	 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษัิท

เพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบตอ่การกำาหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่บรษิทั ขา้พเจา้

เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดแูลในเรือ่งต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสำาคญั

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ

เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน

และกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปดิเผย

เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำา

ดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ดำารง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5906

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 238,018,691  224,139,934  203,487,086  190,829,243  

เงินลงทุนช่ัวคราว 8 19,962,111 14,854,878 19,962,111 14,854,878 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 9 115,874,130  223,912,742  107,581,406  212,689,445  

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 46,207,403 25,931,428 38,819,971 20,158,054 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 420,062,335  488,838,982  369,850,574  438,531,620  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 10 14,200,000 14,200,100 14,200,000 14,200,100 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 31,214,827 31,843,309 30,000,000 30,000,000 

เงินลงทุนในการรวมคา 12 14,722,477 -  15,499,550 -  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -  -  31,999,860 30,999,860 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 93,655,488 92,555,488 93,655,488 92,555,488 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 15 51,558,957 20,335,189 46,482,778 19,714,754 

สินทรัพยไมมีตัวตน 16 46,462,106 36,358,346 34,215,152 24,357,055 

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 24 9,889,798  7,084,871  9,259,885  7,039,056  

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 2,471,484  1,679,763  1,828,706  1,534,191  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 264,175,137  204,057,066  277,141,419  220,400,504  

รวมสินทรัพย 684,237,472  692,896,048  646,991,993  658,932,124  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 238,018,691  224,139,934  203,487,086  190,829,243  

เงินลงทุนช่ัวคราว 8 19,962,111 14,854,878 19,962,111 14,854,878 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 9 115,874,130  223,912,742  107,581,406  212,689,445  

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 46,207,403 25,931,428 38,819,971 20,158,054 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 420,062,335  488,838,982  369,850,574  438,531,620  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 10 14,200,000 14,200,100 14,200,000 14,200,100 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 31,214,827 31,843,309 30,000,000 30,000,000 

เงินลงทุนในการรวมคา 12 14,722,477 -  15,499,550 -  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -  -  31,999,860 30,999,860 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 93,655,488 92,555,488 93,655,488 92,555,488 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 15 51,558,957 20,335,189 46,482,778 19,714,754 

สินทรัพยไมมีตัวตน 16 46,462,106 36,358,346 34,215,152 24,357,055 

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 24 9,889,798  7,084,871  9,259,885  7,039,056  

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 2,471,484  1,679,763  1,828,706  1,534,191  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 264,175,137  204,057,066  277,141,419  220,400,504  

รวมสินทรัพย 684,237,472  692,896,048  646,991,993  658,932,124  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



104        Annual Report 2019

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 17 143,627,602  124,005,181  127,800,744  109,508,896  

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 18 1,200,000  26,200,000 1,200,000  26,200,000 

ภาษเีงินไดคางจาย 329,828 3,374,848  -  1,955,649  

คาสิทธิประโยชนคางจาย 16,717,585 15,907,959 16,717,585 15,907,959 

หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 3,284,745  5,362,270  2,808,009  5,035,721  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 165,159,760  174,850,258  148,526,338  158,608,225  

หนี้สินไมหมุนเวียน

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 19 18,136,292 12,804,785 17,786,728 12,587,592 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 18,136,292 12,804,785 17,786,728  12,587,592  

รวมหนี้สิน 183,296,052  187,655,043  166,313,066  171,195,817  

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน 20

 ทนุจดทะเบียน 

 หุนสามัญ 820,505,500 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 82,050,550 82,050,550 82,050,550 82,050,550 

 ทนุออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 820,505,500 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท 82,050,550 82,050,550 82,050,550 82,050,550 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 139,271,186  139,271,186  139,271,186  139,271,186  

กําไรสะสม

 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21 8,260,000  8,260,000  8,260,000  8,260,000  

   ยังไมไดจัดสรร 271,880,036  275,659,269  251,097,191  258,154,571  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (520,352)  -  -  -  

รวมสวนของผูถือหุน 500,941,420  505,241,005  480,678,927  487,736,307  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 684,237,472  692,896,048  646,991,993  658,932,124  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการใหบริการ 22 507,984,999     458,906,877     439,374,717     398,393,952     

รายไดเงินปนผล 23,275,000      21,437,500      24,275,000      21,437,500      

รายไดอ่ืน 6,860,367        7,141,032        6,809,985        4,897,840        

รวมรายได 538,120,366     487,485,409     470,459,702     424,729,292     

คาใชจาย 23

ตนทุนการใหบริการ 212,944,280     214,992,814     177,339,378     181,559,480     

คาใชจายในการบริหาร 173,431,365     155,185,783     145,503,262     130,830,624     

รวมคาใชจาย 386,375,645     370,178,597     322,842,640     312,390,104     

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทุนในบริษัทรวมและ

  การรวมคา และคาใชจายภาษีเงินได 151,744,721     117,306,812     147,617,062     112,339,188     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม 11 371,518          256,687          -                 -                 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 12 (256,721)         -                 -                 -                 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 151,859,518     117,563,499     147,617,062     112,339,188     

คาใชจายภาษีเงินได 24 (7,947,887)       (13,476,684)      (6,983,578)       (10,702,243)      

กําไรสําหรับป 143,911,631     104,086,815     140,633,484     101,636,945     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สวนแบงกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของการรวมคา - 

   ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

      ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 12 (520,352)         -                 -                 -                 

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง (520,352)         -                 -                 -                 

รายการที่จะไมถูกบันทกึในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 19 -                 (2,470,737)       -                 (2,499,983)       

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได 24 -                 494,148          -                 499,997          

รายการที่จะไมถูกบันทกึในสวนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได -                 (1,976,589)       -                 (1,999,986)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (520,352)         (1,976,589)       -                 (1,999,986)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับป 143,391,279     102,110,226     140,633,484     99,636,959      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการใหบริการ 22 507,984,999     458,906,877     439,374,717     398,393,952     

รายไดเงินปนผล 23,275,000      21,437,500      24,275,000      21,437,500      

รายไดอ่ืน 6,860,367        7,141,032        6,809,985        4,897,840        

รวมรายได 538,120,366     487,485,409     470,459,702     424,729,292     

คาใชจาย 23

ตนทุนการใหบริการ 212,944,280     214,992,814     177,339,378     181,559,480     

คาใชจายในการบริหาร 173,431,365     155,185,783     145,503,262     130,830,624     

รวมคาใชจาย 386,375,645     370,178,597     322,842,640     312,390,104     

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทุนในบริษัทรวมและ

  การรวมคา และคาใชจายภาษีเงินได 151,744,721     117,306,812     147,617,062     112,339,188     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม 11 371,518          256,687          -                 -                 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 12 (256,721)         -                 -                 -                 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 151,859,518     117,563,499     147,617,062     112,339,188     

คาใชจายภาษีเงินได 24 (7,947,887)       (13,476,684)      (6,983,578)       (10,702,243)      

กําไรสําหรับป 143,911,631     104,086,815     140,633,484     101,636,945     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สวนแบงกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของการรวมคา - 

   ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

      ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 12 (520,352)         -                 -                 -                 

รายการที่จะถูกบันทกึในสวนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง (520,352)         -                 -                 -                 

รายการที่จะไมถูกบันทกึในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 19 -                 (2,470,737)       -                 (2,499,983)       

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได 24 -                 494,148          -                 499,997          

รายการที่จะไมถูกบันทกึในสวนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได -                 (1,976,589)       -                 (1,999,986)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป (520,352)         (1,976,589)       -                 (1,999,986)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับป 143,391,279     102,110,226     140,633,484     99,636,959      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรตอหุน 25

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

   กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบรษัิทฯ 0.18             0.13             0.17             0.12             

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น - ผลตาง

ทุนเรือนหุน  จากการแปลงคา

ที่ออกและ สวนเกิน จัดสรรแลว - ยังไมได งบการเงินที่เปน รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร เงินตราตางประเทศ ของผูถือหุน

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 82,050,550 139,271,186  8,260,000  239,189,483  -  468,771,219  

กําไรสําหรับป -  -  -  104,086,815  - 104,086,815  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -  - - (1,976,589)  -  (1,976,589) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -  - - 102,110,226  -  102,110,226  

เงินปนผลจาย 29 -  -  -  (65,640,440)  - (65,640,440) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 82,050,550 139,271,186  8,260,000  275,659,269  -  505,241,005  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 82,050,550 139,271,186  8,260,000  275,659,269  - 505,241,005  

กําไรสําหรับป  -  -  -  143,911,631  - 143,911,631  

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -  - - 143,911,631  (520,352) 143,391,279  

เงินปนผลจาย 29  -  -  -  (147,690,864)  - (147,690,864)  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 82,050,550 139,271,186  8,260,000  271,880,036  (520,352) 500,941,420  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกนิ จัดสรรแลว - ยังไมได รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561       82,050,550      139,271,186          8,260,000        224,158,052       453,739,788

กําไรสําหรับป                  -                  -                    -        101,636,945 101,636,945       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป                  -                  -                    - (1,999,986)         (1,999,986)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป                  -                  -                    -         99,636,959         99,636,959

เงินปนผลจาย 29                  -                  -                    -         (65,640,440) (65,640,440)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 82,050,550      139,271,186     8,260,000          258,154,571       487,736,307       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562       82,050,550      139,271,186          8,260,000        258,154,571       487,736,307

กําไรสําหรับป                  -                  -                    -        140,633,484 140,633,484       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป                  -                  -                    - -                    -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป                  -                  -                    -        140,633,484       140,633,484

เงินปนผลจาย 29                  -                  -                    -       (147,690,864) (147,690,864)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 82,050,550      139,271,186     8,260,000          251,097,191       480,678,927       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 151,859,518  117,563,499  147,617,062  112,339,188  

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

 จากกิจกรรมดําเนินงาน:

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (7,257,321)  1,727,921  (10,154,517)  1,727,921  

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจาํหนาย 27,054,458  25,624,175  21,792,364  22,080,758  

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ (โอนกลับ) (1,861,493)  1,861,493  (1,849,601)  1,849,601  

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (371,518)  (256,687)  -  -  

 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 256,721  -  -  -  

 สํารองโครงการผลประโยชนพนักงาน 5,331,507  1,700,237  5,199,136  1,764,598  

 ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 142,687  (106,210)  111,216  2,368  

 สํารองจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) (25,000,000)  1,200,000  (25,000,000) 1,200,000  

 ขาดทุนจากการลดมูลคาของภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย (5,409,123)  -  (5,409,123)  -  

 ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ 1,948,850  (2,177,027)  1,938,225  (2,176,873)  

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร -  97,562  -  97,562  

 รายไดเงินปนผล (23,275,000)  (21,437,500)  (24,275,000)  (21,437,500)  

 ดอกเบ้ียรับ (2,856,197)  (2,280,906)  (2,808,312)  (2,236,591)  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 120,563,089  123,516,557  107,161,450  115,211,032  

สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น):

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 115,296,530  (35,981,367)  115,255,432  (35,197,583)  

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (14,866,852)  2,085,538  (13,252,794)  4,818,331  

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (791,721)  3,000  (294,515)  3,000  

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง):

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 20,657,233  11,548,247  19,311,084  13,907,390  

 คาสิทธิประโยชนคางจาย 809,626  1,149,112  809,626  1,149,112  

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (2,121,757)  1,056,162  (2,271,944)  1,157,806  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 239,546,148  103,377,249  226,718,339  101,049,088  

 เงินสดจายผลประโยชนของพนักงาน -  (2,838,210)  -  (2,838,210)  

   จายภาษีเงินได (13,797,834)  (14,320,490)  (11,160,056)  (11,789,653)  

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 225,748,314  86,218,549 215,558,283  86,421,225 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงนิสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง 100              -                 100              -                 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                 -                 -                 (2,000,000)       

รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย -                 -                 -                 2,000,000        

เงินลงทนุช่ัวคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง (5,107,233)       93,145,122      (5,107,233)       93,145,122      

เงินสดจายสําหรับเงินลงทนุในบริษัทยอย -                 -                 (1,000,000)       (15,000,000)      

เงินสดจายสําหรับเงินลงทนุในบริษัทรวมคา (15,499,550)      -                 (15,499,550)      -                 

เงินสดจายสําหรับเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (1,100,000)       -                 (1,100,000)       -                 

เงินสดจายในการซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (43,352,777)      (16,302,508)      (37,980,582)      (15,827,803)      

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 388,935          2,178,093        387,774          2,177,653        

เงินสดจายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (26,690,721)      (10,439,521)      (22,044,753)      (3,380,753)       

เงินปนผลรับ 24,275,000      21,437,500      24,275,000      21,437,500      

ดอกเบี้ยรับ 2,863,321        2,469,113        2,815,436        2,424,798        

เงนิสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (64,222,925)      92,487,799      (55,253,808)      84,976,517      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จายเงินปนผล (147,646,632)    (65,581,322)      (147,646,632)    (65,581,322)      

เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (147,646,632)    (65,581,322)      (147,646,632)    (65,581,322)      

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 13,878,757      113,125,026     12,657,843      105,816,420     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 224,139,934     111,014,908     190,829,243     85,012,823      

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 238,018,691     224,139,934     203,487,086     190,829,243     

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด

   เจาหนี้จากการซ้ือสินทรัพย 836,466          162,689          821,416          162,689          

   เจาหนี้จากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร 55,148           1,914,145        55,148           1,844,327        

   เงินปนผลคางจายเพิ่มข้ึน 44,232           59,118           44,232           59,118           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 

บริษัท บซิิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมลูทั�วไป 

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ�งจัดตั �งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยม ี    

ผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่คือบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จํากัด ซึ�งจดทะเบียนจัดตั �งในประเทศไทย และบริษัท เคพเพล        

คอมมิวนิเคชั�นส์ พีทีอี ลมิิเต็ด ซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริการและ

พฒันาระบบข้อมูลข่าวสารทางการเงินทั �งภายในและต่างประเทศ  และให้บริการข้อมูลทางธุรกิจต่างๆโดยระบบ

คอมพวิเตอร์ออนไลน์และออฟไลน ์ตลอดจนให้คําปรึกษาทางธุรกิจรวมถงึการบริการด้านการบริหารจดัการฐานข้อมูล โดยมี

ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั �น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี �จดัทําขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที� 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ      

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี � 

 งบการเงินนี �ได้จดัทาํขึ �นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัช ี

2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี �ได้จัดทําขึ �นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) (ซึ�งต่อไปนี �เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ�งต่อไปนี �เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดงัต่อไปนี � 

ชื�อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ จัดตั �งขึ �นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท ดี แอนด์ บ ี(ประเทศไทย) จํากัด ให้บริการข้อมลูธุรกิจ ไทย 99.99 99.99 

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากดั ให้บริการระบบโซเชียลบิซิเนส ไทย 99.99 99.99 
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสทิธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย   

ในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบ อย่างมี

นยัสาํคญัต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั �นได้  

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั �งแต่วนัที�บริษัทฯมีอาํนาจในการควบคมุ

บริษัทย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ �นสดุการควบคมุบริษัทย่อยนั �น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ �นโดยใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญัเชน่เดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุม่บริษทั รายการค้าระหว่างกนัที�มสีาระสาํคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนี �แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ส ุทธิของบริษัทย่อย        

ส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ       

ผู้ถอืหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจดัทํางบการเงนิเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทนุในบริษทัย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทนุ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กล ุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน            

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชี   

ที�เริ�มในหรือหลงัวันที� 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้ 

มีขึ �นเพื�อให้มีเนื �อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน

เกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน       

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี �ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ    

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคัญ

สามารถสรุปได้ดงันี � 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� �� เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวข้องต่อไปนี �  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

   (ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15  

   (ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สญัญาสําหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18  

   (ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 กับสญัญาที�ทํากับลกูค้าทุกสญัญา ยกเว้นสญัญาที�อยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับอื�น มาตรฐานฉบับนี �ได้กําหนดหลกัการ 5 ขั �นตอนสาํหรับการรับรู้รายได้ที�เกิดขึ �น 

จากสัญญาที�ทํากับลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที�สะท้อนถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสทิธิได้รับ  

จากการแลกเปลี�ยนสินค้าหรือบริการที�ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา

ข้อเทจ็จริงและเหตกุารณ์ที�เกี�ยวข้องทั �งหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขั �นตอน  

มาตรฐานฉบบันี �ไมมี่ผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลัง

วันที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ�งจะมผีลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มรีอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวันที� 1 มกราคม 

2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มขีึ �นเพื�อให้มีเนื �อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ    

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี �ที�มี            

การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคัญซึ�งสามารถสรุปได้ดงันี � 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมอืทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน             

จํานวน 5 ฉบบั ได้แก ่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยข้อมลูเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชําระหนี �สนิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี�ยวกบัวิธีการคํานวณ  

การด้อยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น และหลกัการเกี�ยวกับ 

การบัญชีป้องกันความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินกลุม่นี �มีผลบังคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีบางฉบบัที�มผีลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนัถูกยกเลกิไป 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนาํมาตรฐานฉบบันี �มาใช้ จะมผีลกระทบจากรายการดงัตอ่ไปนี � 

-  การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – กลุ่มบริษัท 

ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุน

ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น ทั �งนี �

หากเลือกแสดงการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นแล้ว           

จะไมส่ามารถยกเลกิได้ 

-  การรับรู้รายการผลขาดทนุด้านเครดิต – กลุม่บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นต่อสินทรัพย์  

ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ �นก่อนกลุม่บริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่าย

ในการพจิารณาคา่เผื�อผลขาดทนุที�คาดว่าจะเกิดขึ �นตลอดอายสุําหรับลกูหนี �การค้า 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนํามาตรฐานกลุ่ม

ดงักลา่วมาถอืปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวข้อง มาตรฐานฉบบันี �ได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และกําหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สนิทรัพย์และหนี �สินสําหรับสญัญาเช่าทกุรายการที�มีระยะเวลา

ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแตส่นิทรัพย์อ้างอิงนั �นมมีลูค่าตํ�า 

การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 ผู้ ให้เช่ายังคงต้อง 

จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเชา่ดําเนนิงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 17 

กล ุม่บริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบบันี �มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานรายงาน

ทางการเงินฉบบันี �มาถือปฏิบตัิใช้ครั �งแรกโดยการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไมป่รับย้อนหลงั

งบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทอยู่ระหว่างการสรุปผลกระทบที�มต่ีองบการเงินในปีที�เริ�มนํามาตรฐานนี �มาถือปฏบิตั ิ

4.  นโยบายการบญัชทีี� สําคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายไดค่้าบริการ 

 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาระบบและรายได้จากการให้สิทธิในการเข้าถึงซอฟต์แวร์และข้อมูลออนไลน์ของ  

บริษัทฯรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญา 

รายได้จากการให้บริการตามสญัญาระยะยาว จะรับรู้ตลอดช่วงเวลาที�ให้บริการโดยพจิารณาตามขั �นความสําเร็จของ 

งานบริการ ซึ�งประเมินโดยวิศวกรหรือผู้ควบคมุโครงการของกลุม่บริษทั 

รายได้ที�รับรู้แล้วแต่ยงัไมถ่ึงกําหนดเรียกชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ภายใต้ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น

ในงบแสดงฐานะการเงิน  ซึ�งจะจัดประเภทเป็นลกูหนี �การค้าเมื�อกิจการมีสิทธิที�จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื�อนไข เช่น 

เมื�อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ �นและลกูค้ารับมอบงาน 

จํานวนเงินที�กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลกูค้าแต่ยงัมีภาระที�ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลกูค้าแสดงไว้เป็น 

“รายได้รับล่วงหน้า” ภายใต้เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจะรับรู้เป็นรายได้เมื�อได้ปฏิบตัิตาม

ภาระที�ระบุไว้ในสญัญาเสร็จสิ �น 

รายได้ค่าบริการอื�นรับรู้เมื�อกิจการให้บริการเสร็จสิ �น 
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ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี �ยรับถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 

 เงินปนัผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื�อบริษทัฯมีสทิธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั �นที�มีสภาพคลอ่งสูง       

ซึ�งถงึกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดอืนนบัจากวนัที�ได้มาและไม่มข้ีอจาํกดัในการเบกิใช้ 

4.3 ลูกหนี �การค้า 
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 ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่าของสนิทรัพย์  
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 ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดําเนินงาน 

 ไม่มกีารคิดคา่เสื�อมราคาสาํหรับอาคารระหว่างปรับปรุงและสนิทรัพย์ระหวา่งติดตั �ง 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการสว่นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื�อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
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สนิทรัพย์ จะรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุเมื�อกลุม่บริษทัตดัรายการสนิทรัพย์นั �นออกจากบญัชี 

 

4.6 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินท รัพย์ไม่ มีตัวตนแสด งมูลค่าตามราคาทุน หัก ค่าตัด จําหน่ายสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม  (ถ้ามี )                   

ของสนิทรัพย์นั �น 

กลุ่มบริษัทตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์        

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั �น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกลา่วเมื�อมีข้อบ่งชี �ว่าสนิทรัพย์น ั �นเกิดการ   

ด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหนา่ยและวิธีการตดัจําหนา่ยของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ �นปี

เป็นอย่างน้อย ค่าตดัจําหนา่ยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนที�มอีายกุารให้ประโยชน์จํากดัมดีงันี � 

      อายกุารให้ประโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3 - 5 และ 10 ปี 

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม 

ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากนี �บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสทิธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ�งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ        

ที�มีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนนิงานของบริษัทฯ 

4.8 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่าถือเป็นสญัญาเช่า

การเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์ที�เช่าหรือมลูคา่ปัจจุบนัสทุธิของ

จํานวนเงินที�ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะตํ�ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ

บนัทึกเป็นหนี �สนิระยะยาว ส่วนดอกเบี �ยจ่ายจะบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพย์ที�

ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสื�อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ที�เช่า 

 สญัญาเชา่อปุกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ไมไ่ด้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า

ดําเนนิงาน จํานวนเงินที�จ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนนิงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสญัญาเชา่ 

 การขายและเช่ากลบัคืนที�เข้าลกัษณะสญัญาเช่าการเงินนั �น ส่วนเกินของรายรับที�ได้จากการขายที�สงูกว่าราคาตามบัญชี

ของสนิทรัพย์ จะบนัทึกรับรู้เป็นรายได้รอตดับญัชี และตดัจาํหน่ายไปตลอดอายสุญัญาเช่า 
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4.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที� ใช้และวัดมูลค่า                  

ในการดําเนนิงานของบริษัทฯ   

 รายการที�เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ สนิทรัพย์และหนี �สนิ 

ที�เป็นตัวเงินซึ�งอยู่ในสกุลเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ �นรอบระยะเวลา

รายงาน  

 กําไรและขาดทนุที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทําการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตนอื�นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี �ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่ากลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการ  

ด้อยค่าเมื�อมลูคา่ที�คาดวา่จะได้รับคนืของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์นั �น ทั �งนี �มลูค่าที�คาดว่า 

จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด       

จะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้สนิทรัพย์ บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับ

จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการประเมินความเสี�ยงใน

สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรัพย์ที�กําลงัพจิารณาอยู่ใน
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หรือขาดทนุทนัที  

 

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั �นของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดอืน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตั �งกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ ซึ�งประกอบด้วยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�กล ุม่

บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี �ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที�บริษัทฯ 

จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี �ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุม่บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งกลุม่บริษัทถอืว่า

เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษัทคํานวณหนี �สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย              

ที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี�ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว       

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนกังานจะรับรู้ทนัทใีนกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถกูรับรู้ทั �งจํานวนในกําไรหรือขาดทนุทนัทีที�มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื�อ

กิจการรับรู้ต้นทนุการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวข้อง 

4.12 ประมาณการหนี �สิน 

 กลุม่บริษัทจะบนัทึกประมาณการหนี �สินไว้ในบญัชีเมื�อภาระผกูพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกิดขึ �นแล้ว และ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวา่กลุม่บริษัทจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื �องภาระผกูพนันั �น และกลุ่ม

บริษัทสามารถประมาณมลูคา่ภาระผูกพนันั �นได้อยา่งน่าเชื�อถือ 

4.13 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั 

 กลุม่บริษัทบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจํานวนที�คาดวา่จะจา่ยให้กบัหนว่ยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกาํไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี �สิน      

ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี �สินที�เกี�ยวข้องนั �น โดยใช้อัตราภาษีที�มีผลบังคับใช้      

ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุม่บริษัทรับรู้หนี �สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสยีภาษีทกุรายการ แต่รับรู้สนิทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี รวมทั �งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที�มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุม่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราว    

ที�ใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้นั �น 

 กลุม่บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุสิ �นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ

ปรับลดมลูค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทั �งหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 กลุม่บริษทัจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยังสว่นของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ �นเกี�ยวข้องกับรายการที�ได้

บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ถอืหุ้น  

4.14 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถงึ ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอนหนี �สนิให้ผู้อื�นโดย

รายการดงักลา่วเป็นรายการที�เกดิขึ �นในสภาพปกติระหว่างผู้ ซื �อและผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วันที�วดัมลูค่า กลุม่บริษัทใช้

ราคาเสนอซื �อขายในตลาดที�มีสภาพคลอ่งในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี �สนิซึ�งมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงินที�เกี�ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ยกเว้นในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ

สนิทรัพย์หรือหนี �สินที�มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื �อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัท       

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที�

สามารถสงัเกตได้ที�เกี�ยวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนี �สนิที�จะวดัมลูค่ายตุิธรรมนั �นให้มากที�สดุ  

 ลําดับชั �นของมลูค่ายุติธรรมที�ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหนี �สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที�นํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี � 

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซื �อขายของสนิทรัพย์หรือหนี �สนิอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื�นที�สามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี �สนิ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที�ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเกี�ยวกบักระแสเงนิสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ �น  

 ทุกวันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั �นของ            

มลูค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพย์และหนี �สนิที�ถืออยู่ ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมลูค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ �น

ประจํา 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชทีี�สําคญั 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 

ในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการดงักลา่วนี �ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงใน 

งบการเงินและต่อข้อมลูที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ �นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณ

การไว้ การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการที�สาํคัญมีดงันี � 

สัญญาบริการระยะยาว 

กลุม่บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสญัญาระยะยาวโดยอ้างอิงกบัขั �นความสาํเร็จของงานบริการตามสญัญา 

เมื�อกิจการสามารถประมาณผลของงานบริการตามสญัญาได้อย่างน่าเชื�อถอื ขั �นความสําเร็จของงานบริการถกูกําหนด

โดยพิจารณาจากอตัราส่วนของบริการที�ให้จนถึงปัจจบุันเทียบกบับริการทั �งสิ �นที�ต้องให้โดยผู้บริหารโครงการ ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณขั �นความสําเร็จของงานโดยคํานึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมลูที�ได้รับจาก

ผู้บริหารโครงการ 

 ประมาณการต้นทุนโครงการตามสัญญาระยะยาว 

กลุม่บริษัทประมาณการต้นทนุงานโครงการตามสญัญาระยะยาวของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของลกัษณะงาน

โครงการและนํามาคํานวณจํานวนและมูลค่าของอุปกรณ์ที�ต้องใช้ในโครงการดังกลา่ว รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที�ต้องใช้   

ในการให้บริการตามสญัญาจนแล้วเสร็จ ประกอบกับการพจิารณาถึงแนวโน้มของการเปลี�ยนแปลงราคาอปุกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ บริษัทฯจะทําการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ�าเสมอ และทกุคราวที�ต้นทุนที�เกิดขึ �นจริงแตกต่าง

จากประมาณการต้นทนุอย่างเป็นสาระสาํคญั 

ประมาณการค่าปรับจากงานล่าช้า 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าปรับจากการสง่มอบงานล่าช้าที�คาดว่าจะเกิดขึ �นจากสัญญาบริการ

ระยะยาวแต่ละสญัญาโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ที�จะเกิดเหตกุารณ์การลา่ช้า และเชื�อมั�นว่าประมาณการหนี �สนิ   

ที�กลุม่บริษัทได้บนัทึกไว้ในบญัชีเพียงพอ ณ วนัสิ �นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลที�เกิดขึ �นจริงอาจแตกต่างไปจาก

ที�ได้มีการประมาณการไว้ 

 ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญของลูกหนี �  

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูของลกูหนี � ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุที�คาด

ว่าจะเกิดขึ �นจากลกูหนี �แต่ละราย โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี �ที�คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ

ที�เป็นอยูใ่นขณะนั �น เป็นต้น 
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 ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

 กลุม่บริษัทจะตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทนุ เมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักลา่วได้ลดลงอย่างมีสาระสาํคัญ

และเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีข้อบ่งชี �ของการด้อยค่า การที�จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาํคัญ

หรือเป็นระยะเวลานานหรือไมน่ั �นจําเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ี

 กลุม่บริษัทจะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชสีําหรับผลแตกตา่งชั�วคราวที�ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที�ไม่ได้

ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั�วคราวและขาดทนุนั �น ในการนี �ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่ากลุม่บริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้  

รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเทา่ใด โดยพจิารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี �สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ �นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ�งต้อง

อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั �น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ �นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุม่บริษัทมีรายการธุรกิจที�สาํคัญกบักิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเงื�อนไขทาง 

การค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกจิการที�เกี�ยวข้องกนัเหล่านั �น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ

สรุปได้ดงันี �  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธรุกิจกบับริษทัย่อย 

 (ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ค่าบริการรับ - - 10 11 ราคาตลาด, ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ตามที�ระบุในสญัญา 

ต้นทนุงานบริการ - - 3 3 ราคาตลาด, ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ตามที�ระบุในสญัญา 

รายการธรุกิจกบับริษทัร่วม      

เงินปันผลรับ - - 1 - ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

 

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธรุกิจกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั      

ค่าบริการรับ 38 23 38 23 ราคาตลาด, ต้นทนุบวกสว่นเพิ�ม, 

ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุ

ในสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 19 9 16 8 ราคาตลาด, ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ตามที�ระบไุว้ในสญัญา 

ต้นทนุงานบริการ 10 5 6 4 ราคาตลาด, ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ตามที�ระบไุว้ในสญัญา 

ซื �ออปุกรณ์  9 2 4 2 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 23 21 23 21 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี � 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น -       

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษัทย่อย - - 3,240 6,045 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั (มีผู้ถือหุ้นและ/ 

หรือกรรมการร่วมกนั) 7,235 8,404 4,284 4,390 

รวมลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น -       

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7,235 8,404 7,524 10,435 

     

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - กิจการ       

ที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษัทใหญ่ 2,341 552 2,341 552 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั (มีผู้ถือหุ้นและ/ 

หรือกรรมการร่วมกนั) 4,443 4,627 8,114 5,171 

เจ้าหนี �กรรมการ 504 - 504 - 

รวมเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7,288 5,179 10,959 5,723 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธรุกิจกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั      

ค่าบริการรับ 38 23 38 23 ราคาตลาด, ต้นทนุบวกสว่นเพิ�ม, 

ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุ

ในสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 19 9 16 8 ราคาตลาด, ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ตามที�ระบไุว้ในสญัญา 

ต้นทนุงานบริการ 10 5 6 4 ราคาตลาด, ราคาที�ตกลงร่วมกนั

ตามที�ระบไุว้ในสญัญา 

ซื �ออปุกรณ์  9 2 4 2 ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ 23 21 23 21 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี � 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น -       

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษัทย่อย - - 3,240 6,045 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั (มีผู้ถือหุ้นและ/ 

หรือกรรมการร่วมกนั) 7,235 8,404 4,284 4,390 

รวมลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น -       

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7,235 8,404 7,524 10,435 

     

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - กิจการ       

ที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษัทใหญ่ 2,341 552 2,341 552 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั (มีผู้ถือหุ้นและ/ 

หรือกรรมการร่วมกนั) 4,443 4,627 8,114 5,171 

เจ้าหนี �กรรมการ 504 - 504 - 

รวมเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - 

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7,288 5,179 10,959 5,723 
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เจ้าหนี �กรรมการเป็นการจ่ายเงินแทนบริษัท ฯในการซื �ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริษัทฯได้ทําการชําระคืนแก ่     

กรรมการแล้วในเดือนมกราคม 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ �นสดุวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�ให้แกก่รรมการ    

และผู้บริหาร ดงัต่อไปนี � 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 25.6 21.5 25.6 21.5 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน      0.5 0.3 0.4 0.3 

รวม 26.1 21.8 26.0 21.8 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 127 168 97 133 

เงินฝากธนาคาร 237,892 223,972 203,390 190,696 

รวม 238,019 224,140 203,487 190,829 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบ ริษัทมีอัตราดอกเบี �ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อ ปี        

(2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั�วคราว 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทนุชั�วคราวประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี � 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ตั�วแลกเงิน 19,962 14,855 

รวมเงนิลงทนุชั�วคราว 19,962 14,855 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั�วแลกเงินซึ�งมีอัตราดอกเบี �ยร้อยละ  5.0 ต่อปี และจะครบกําหนด       

ไถ่ถอนภายในเดือนมกราคม 2563 (2561: ตั�วแลกเงินมีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 4.1 ต่อปี และจะครบกําหนดไถถ่อนภายใน

เดือนมีนาคม 2562) 
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9. ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�น 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลกูหนี �การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั     

อายหุนี �คงค้างนบัจากวนัที�ถึงกําหนดชําระ     

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 3,013 3,409 5,628 5,442 

ค้างชําระ     

 ไม่เกิน 3 เดอืน  - 3,164 - 3,164 

รวมลกูหนี �การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 3,013 6,573 5,628 8,606 

ลกูหนี �การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั     

อายหุนี �คงค้างนบัจากวนัที�ถึงกําหนดชําระ     

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 26,283 29,906 19,781 25,827 

ค้างชําระ     

 ไม่เกิน 3 เดอืน  7,976 43,320 7,795 42,488 

   3 - 6 เดือน 2,345 2,242 2,345 2,242 

รวมลกูหนี �การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 36,604 75,468 29,921 70,557 

หกั: ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู (2,345) - (2,345) - 

รวมลกูหนี �การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั - สทุธิ 34,259 75,468 27,576 70,557 

รวมลกูหนี �การค้า - สทุธิ 37,272 82,041 33,204 79,163 

ลกูหนี �อื�น     

ลกูหนี �อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 1 1,051 1 1,051 

รายได้ค้างรับ - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 4,117 691 1,219 829 

รายได้ค้างรับ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวข้องกนั 64,434 137,836 61,911 132,859 

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 105 1,140 677 1,000 

ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า - กิจการที�ไมเ่กี�ยวข้องกนั 12,842 13,654 10,569 10,287 

รวมลกูหนี �อื�น 81,499 154,372 74,377 146,026 

หกั: ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู (2,897) (12,500) - (12,500) 

รวมลกูหนี �อื�น - สทุธิ 78,602 141,872 74,377 133,526 

รวมลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น - สทุธิ 115,874 223,913 107,581 212,689 
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10. เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ �าประกัน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯได้นําเงินฝากประจําธนาคารจํานวนประมาณ 14.2 ล้านบาท (2561: 14.2  ล้านบาท) 

ไปวางไว้กับธนาคารสามแห่งเพื�อคํ �าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนงัสือคํ �าประกนัที�ธนาคารออกให้ในนาม

ของบริษทัฯเพื�อการคํ �าประกนัการซื �อสนิค้าและบริการซึ�งเป็นไปตามปกตธุิรกิจของบริษทัฯ 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

   (หนว่ย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จัดตั �งขึ �น 

ในประเทศ สดัสว่นเงินลงทุน 

มูลคา่ตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

มลูคา่ตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท เอบิคส์                    

ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด 

ให้เช่าอาคาร

สํานกังาน 

ไทย 

20 20 31,215 31,843 30,000 30,000 

11.2 สว่นแบ่งกําไรขาดทนุเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้สว่นแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงนิรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ดงักลา่วในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี � 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สว่นแบง่กําไรจาก 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ในระหว่างปี 

เงินปันผลที�บริษทัฯรับ 

ในระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 

บริษัท เอบคิส์ ดเีวลลอปเมนต์ จํากัด 372 256 1,000 - 
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11.3 ข้อมลูทางการเงินของบริษัทร่วมที�มสีาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 

 

บริษัท เอบคิส ์                 

ดีเวลลอปเมนต์ จํากดั 

 2562 2561 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 39,797 42,557 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 116,560 116,847 

หนี �สนิหมนุเวียน (282) (187) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 156,075 159,217 

สดัสว่นเงินลงทนุ  20% 20% 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการ ในสินทรัพย์ - สุทธิ 31,215 31,843 

การตดัรายการระหว่างกนั - - 

มลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 31,215 31,843 

 สรุปรายการกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 

 2562 2561 

รายได้ 2,982 2,299 

กําไร   1,858 1,283 

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของการลงทนุในการร่วมค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า ลกัษณะธุรกิจ สดัสว่นเงินลงทนุ 

มูลคา่ตามบญัชีตาม              

วิธีสว่นได้เสีย ราคาทนุ 

  2562 

(ร้อยละ) 

2561 

(ร้อยละ) 

2562 2561 2562 2561 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชั�น จํากัด ให้บริการข้อมลูเพื�อ  

การตัดสนิใจทางธุรกิจ 50 - 14,722 - 15,500 - 

เมื�อวันที� 17 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัท CRIF S.p.A ได้ร่วมกันจัดตั �งบริษัท บิซิ เนส อินฟอร์เมชั�น  จํากัด     

(“บริษัทร่วมทุน”) ในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา            

โดยบริษทัฯมีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 50 
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12.2 สว่นแบ่งกําไรขาดทนุเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจากการลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับ

จากกิจการดงักลา่วในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี � 

(หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า 

สว่นแบ่งขาดทนุจาก 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหวา่งปี 

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลที�บริษัทฯรับ 

ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั บซิิเนส อินฟอร์เมชั�น จํากัด (257) - (520) - - - 

12.3 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า 

สรุปรายการฐานะการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  2562 

บริษทั บซิิเนส อินฟอร์เมชั�น จาํกัด   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  29,389 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น  177 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน  122 

หนี �สนิหมนุเวียนอื�น  (243) 

สินทรัพย์สุทธิ  29,445 

มลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า  14,722 

สรุปรายการกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

  2562 

บริษทั บซิิเนส อินฟอร์เมชั�น จาํกัด   

รายได้อื�น  3 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย  (31) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (485) 

กําไร(ขาดทนุ)  (513) 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น  - 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม  (513) 

 



Annual Report 2019                                     129

 

13. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทนุในบริษัทย่อยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี � 

(หน่วย: พันบาท) 

บริษทั ทุนเรียกชําระแล้ว สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทุน 

เงินปันผลที�บริษัทฯรับ 

ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากัด               2,000 1,000 99.99 99.99 2,000 1,000 - - 

บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 - - 

     32,000 31,000 - - 

บริษทั บโีอแอล ดจิิตอล จํากดั 

เมื�อวันที� 7 พฤษภาคม 2561 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุัต ิให้บริษทั บีโอแอล ดจิิตอล จํากดั (“บริษัทย่อย”) 

เพิ� ม ทุ น จ ด ทะเบี ย น จาก  15 ล้ าน บ า ท  (หุ้ นสา มัญ  1,500,000 หุ้ น มูล ค่าหุ้ น ล ะ  10 บ าท ) เป็ น  30 ล้า น บ า ท                    

(หุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท)โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่จํานวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้

หุ้ นละ 10 บาท ภายหลังการเพิ�มทุนดังกล่าว บริษัทฯยังคงถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน       

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จํากัด เมื�อวันที� 24 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได้ชําระค่าหุ้ นเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้     

จดทะเบยีนการเพิ�มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2561 

บริษทั ด ีแอนด์ บ ี(ประเทศไทย) จาํกัด  

เมื�อวันที�  18 ธันวาคม 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ  ให้บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากัด     

(“บริษัทย่อย”) เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้ นสามัญ 100,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 5 ล้านบาท     

(หุ้ นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่จํานวน 400,000 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้  

หุ้ นละ 10 บาท ภายหลังการเพิ�มทุนดังกล่าว บริษัทฯยังคงถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน        

บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จํากดั เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2562 บริษัทฯได้ชําระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว และบริษัทย่อยได้

จดทะเบยีนการเพิ�มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื�อวนัที� 8 มกราคม 2562 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื�น 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ลกัษณะ    เงินปันผลที�บริษัทฯ 

บริษัท ลกัษณะของธรุกิจ ความสมัพันธ์ ทนุชําระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ วธีิราคาทนุ รบัระหว่างปี 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) 

บริษัท ข้อมลูเครดิต

แห่งชาติ จํากดั 

ให้บริการข้อมลูการให้สินเชื�อ ถือหุ้นทางตรง 

250,000 250,000 12.25 12.25 27,864 27,864 23,275 21,438 

บริษัท อีคาร์ทสตดูิโอ 

จํากดั 

ออกแบบพฒันาให้ 

คําปรึกษาด้านระบบ   

Web-Based Applications 

ถือหุ้นทางตรง 

14,612 14,612 12.08 12.08 52,941 52,941 - - 

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ 

จํากดั 

ธรุกิจ Fintech ถือหุ้นทางตรง 

14,900 14,000 10.00 10.00 12,470 11,750 - - 

บริษัท เอไอ แล็บ จํากดั เทคโนลยด้ีาน

ปัญญาประดิษฐ์ 

ถือหุ้นทางตรง 

2,000 - 19.00 - 380 - - - 

       93,655 92,555 23,275 21,438 

บริษทั อคีาร์ทสตดูโิอ จํากัด 

เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 ที�ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท อีคาร์ทสตดูิโอ จํากดั มมีติอนุมติัให้เพิ�มทนุจดทะเบียน

จาก 12.94 ล้านบาท (หุ้นสามญั 1,294,223 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 14.61 ล้านบาท (หุ้นสามญั 1,461,219 หุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหมจํ่านวน 166,996 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่ได้ลงทุนเพิ�มในหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัทดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลง   

จากเดิมร้อยละ 13.64 เป็น 12.08 ของทนุจดทะเบียนในบริษทั อีคาร์ทสตดูโิอ จํากดั  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทนุในบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากดั มีมลูค่าตามราคาทุนจํานวน 53 ล้านบาท ซึ�งสงูกว่า

มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด ตามสดัส่วนที�บริษัทฯได้ลงทุนซึ�งมีจํานวน 7 ล้านบาท         

ฝ่ายบริษัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบริษัทดงักลา่วอยู่ระหว่างช่วงเริ�มต้นดําเนินงาน และมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของ

เงินทุนในบริษัทดังกล่าวจะสูงก ว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั �น บริษัทฯจึงไม่ได้ตั �งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน                        

บริษัท อคีาร์ทสตดิูโอ จํากดั 

 

บริษทั เพยีร์ พาวเวอร์ จาํกัด  

เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2562 ที�ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั มีมติอนุมตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียน

จาก 14.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 14.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,490,000 หุ้ น 

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่จาํนวน 90,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯได้ลงทนุ

เพิ�มในหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทดังกลา่วจํานวน 9,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 0.72 ล้านบาท ภายหลงัการเพิ�มทุน

ดังกล่าว บริษัทฯยงัคงถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั บริษัทฯได้ชําระ      

ค่าหุ้นแล้วเมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2562 

เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2562 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯครั �งที� 6/2562 มีมติอนมุัตใิห้บริษัทฯลงทุนในบริษัท เพยีร์ 

พาวเวอร์ จํากดั เพิ�มเติม โดยซื �อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 43,700 หุ้น ราคาหุ้ นละ 140 บาท 

รวมเป็นจํานวนเงิน 6.1 ล้านบาท ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเพิ�มขึ �นจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 12.9 ของทุน   

จดทะเบยีนในบริษัท เพยีร์ พาวเวอร์ จํากดั บริษทัฯได้ชําระค่าหุ้นแล้วเมื�อวนัที� 21 มกราคม 2563 

บริษทั เอไอ แลบ็ จาํกัด  

เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้บริษทัฯลงทุนในบริษัท เอไอ แลบ็ จาํกัด เพื�อ

ขยายเข้าส ู่ธุรกิจที�เกี�ยวกับเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยบริษัทแห่งใหม่ได้จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทกับ    

กระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� 3 เมษายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท (หุ้ นสามญั 200,000 หุ้น มลูค่าหุ้ นละ 10 

บาท) บริษทัฯถือหุ้นในบริษัทดังกลา่วคิดเป็นร้อยละ 19 และบริษัทฯได้ชําระเงินค่าหุ้นแล้วรวมเป็นเงิน 0.38 ล้านบาท เมื�อ

วนัที� 15 พฤษภาคม 2562 
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บริษทั เพยีร์ พาวเวอร์ จาํกัด  

เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2562 ที�ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั มีมติอนุมตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียน

จาก 14.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 14.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,490,000 หุ้ น 

มลูค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม่จาํนวน 90,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯได้ลงทนุ

เพิ�มในหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทดังกลา่วจํานวน 9,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 0.72 ล้านบาท ภายหลงัการเพิ�มทุน

ดังกล่าว บริษัทฯยงัคงถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จํากดั บริษัทฯได้ชําระ      

ค่าหุ้นแล้วเมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2562 

เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2562 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯครั �งที� 6/2562 มีมติอนมุัตใิห้บริษัทฯลงทุนในบริษัท เพยีร์ 

พาวเวอร์ จํากดั เพิ�มเติม โดยซื �อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 43,700 หุ้น ราคาหุ้ นละ 140 บาท 

รวมเป็นจํานวนเงิน 6.1 ล้านบาท ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเพิ�มขึ �นจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 12.9 ของทุน   

จดทะเบยีนในบริษัท เพยีร์ พาวเวอร์ จํากดั บริษทัฯได้ชําระค่าหุ้นแล้วเมื�อวนัที� 21 มกราคม 2563 

บริษทั เอไอ แลบ็ จาํกัด  

เมื�อวนัที� 2 เมษายน 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้บริษทัฯลงทุนในบริษัท เอไอ แลบ็ จาํกัด เพื�อ

ขยายเข้าส ู่ธุรกิจที�เกี�ยวกับเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยบริษัทแห่งใหม่ได้จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทกับ    

กระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� 3 เมษายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท (หุ้ นสามญั 200,000 หุ้น มลูค่าหุ้ นละ 10 

บาท) บริษทัฯถือหุ้นในบริษัทดังกลา่วคิดเป็นร้อยละ 19 และบริษัทฯได้ชําระเงินค่าหุ้นแล้วรวมเป็นเงิน 0.38 ล้านบาท เมื�อ

วนัที� 15 พฤษภาคม 2562 
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15. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อปุกรณ์

สาํนกังาน 

คอมพวิเตอร์

และอปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์

ระหว่างตดิตั �ง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2561 20,607 14,692 97,078 14,641 - 147,018 

ซื �อเพิ�ม 43 653 3,193 10,091 346 14,326 

จําหน่าย - (9) (48) (10,357) - (10,414) 

31 ธันวาคม 2561 20,650 15,336 100,223 14,375 346 150,930 

ซื �อเพิ�ม 1,782 3,630 18,116 - 20,497 44,025 

จําหน่าย (20,577) (8,862) (34,654) - - (64,093) 

โอนเข้า (ออก) 11,535 - - - (11,535) - 

31 ธันวาคม 2562 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2561 20,095 9,896 86,593 11,110 - 127,694 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 300 1,337 7,213 2,603 - 11,453 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับสว่น

ที�จาํหน่าย - (9) (47) (10,357) - (10,413) 

31 ธันวาคม 2561 20,395 11,224 93,759 3,356 - 128,734 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 262 1,271 7,919 2,874 - 12,326 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับสว่น

ที�จาํหน่าย (20,354) (6,760) (34,643) - - (61,757) 

31 ธันวาคม 2562 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 

ค่าเผื�อการด้อยค่า       

1 มกราคม 2561 - - - - - - 

เพิ�มขึ �นระหวา่งปี - 1,815 46 - - 1,861 

31 ธันวาคม 2561 - 1,815 46 - - 1,861 

ลดลงระหว่างปี - (1,815) (46) - - (1,861) 

31 ธันวาคม 2562 - - - - - - 

มลูค่าสุทธิตามบญัช ี       

31 ธันวาคม 2561 255 2,297 6,418 11,019 346 20,335 

31 ธันวาคม 2562 13,087 4,369 16,650 8,145 9,308 51,559 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี       

2561 (จํานวน 7.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ สว่นที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 11,453 

2562 (จํานวน 7.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ สว่นที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 12,326 



Annual Report 2019                                     133

 

15. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อปุกรณ์

สาํนกังาน 

คอมพวิเตอร์

และอปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์

ระหว่างตดิตั �ง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2561 20,607 14,692 97,078 14,641 - 147,018 

ซื �อเพิ�ม 43 653 3,193 10,091 346 14,326 

จําหน่าย - (9) (48) (10,357) - (10,414) 

31 ธันวาคม 2561 20,650 15,336 100,223 14,375 346 150,930 

ซื �อเพิ�ม 1,782 3,630 18,116 - 20,497 44,025 

จําหน่าย (20,577) (8,862) (34,654) - - (64,093) 

โอนเข้า (ออก) 11,535 - - - (11,535) - 

31 ธันวาคม 2562 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2561 20,095 9,896 86,593 11,110 - 127,694 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 300 1,337 7,213 2,603 - 11,453 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับสว่น

ที�จาํหน่าย - (9) (47) (10,357) - (10,413) 

31 ธันวาคม 2561 20,395 11,224 93,759 3,356 - 128,734 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 262 1,271 7,919 2,874 - 12,326 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับสว่น

ที�จาํหน่าย (20,354) (6,760) (34,643) - - (61,757) 

31 ธันวาคม 2562 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 

ค่าเผื�อการด้อยค่า       

1 มกราคม 2561 - - - - - - 

เพิ�มขึ �นระหวา่งปี - 1,815 46 - - 1,861 

31 ธันวาคม 2561 - 1,815 46 - - 1,861 

ลดลงระหว่างปี - (1,815) (46) - - (1,861) 

31 ธันวาคม 2562 - - - - - - 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธันวาคม 2561 255 2,297 6,418 11,019 346 20,335 

31 ธันวาคม 2562 13,087 4,369 16,650 8,145 9,308 51,559 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี       

2561 (จํานวน 7.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ สว่นที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 11,453 

2562 (จํานวน 7.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ สว่นที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 12,326 

 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อปุกรณ์

สาํนกังาน 

คอมพวิเตอร์

และอปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์

ระหว่างตดิตั �ง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2561 20,534 14,354 93,374 14,641 - 142,903 

ซื �อเพิ�ม 43 640 2,901 10,091 290 13,965 

จําหน่าย - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 ธันวาคม 2561 20,577 14,985 96,229 14,375 290 146,456 

ซื �อเพิ�ม 1,782 3,198 16,526 - 17,132 38,638 

จําหน่าย (20,577) (8,832) (34,644) - - (64,053) 

โอนเข้า(ออก) 8,115 - - - (8,115) - 

31 ธันวาคม 2562 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม 2561 20,022 9,676 83,442 11,110 - 124,250 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 300 1,365 6,785 2,603 - 11,053 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับสว่น

ที�จาํหน่าย - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 ธันวาคม 2561 20,322 11,032 90,181 3,356 - 124,891 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 211 1,229 7,081 2,874 - 11,395 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับสว่น

ที�จาํหน่าย (20,354) (6,740) (34,634) - - (61,728) 

31 ธันวาคม 2562 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 

ค่าเผื�อการด้อยค่า       

1 มกราคม 2561 - - - - - - 

เพิ�มขึ �นระหวา่งปี - 1,806 44 - - 1,850 

31 ธันวาคม 2561 - 1,806 44 - - 1,850 

ลดลงระหว่างปี - (1,806) (44) - - (1,850) 

31 ธันวาคม 2562 - - - - - - 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธันวาคม 2561 255 2,147 6,004 11,019 290 19,715 

31 ธันวาคม 2562 9,718 3,830 15,483 8,145 9,307 46,483 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี       

2561 (จํานวน 6.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ สว่นที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 11,053 

2562 (จํานวน 7.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการ สว่นที�เหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 11,395 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญช ี   

ก่อนหกัคา่เสื�อมราคาสะสมของสนิทรัพย์ดงักลา่ว มีจาํนวนเงินประมาณ 57.28 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 56.89 ล้านบาท) 

(2561: 109.04 ล้านบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 109.00 ล้านบาท) 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงันี � 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่าง

พฒันา 

 

รวม 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่าง

พฒันา 

 

รวม 

31 ธันวาคม 2562       

ราคาทนุ 150,976 11,071 162,047 129,534 10,970 140,504 

หกั: ค่าตดัจําหนา่ยสะสม (115,585) - (115,585) (106,289) - (106,289) 

มลูค่าตามบัญชี - สทุธิ 35,391 11,071 46,462 23,245 10,970 34,215 

       

31 ธันวาคม 2561       

ราคาทนุ 135,627 1,588 137,215 119,004 1,245 120,249 

หกั: ค่าตดัจําหนา่ยสะสม (100,857) - (100,857) (95,892) - (95,892) 

มลูค่าตามบัญชี - สทุธิ 34,770 1,588 36,358 23,112 1,245 24,357 

การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงันี � 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มลูค่าตามบัญชี - สทุธิต้นปี 36,358 38,274 24,357 30,258 

ซื �อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 15,349 10,765 10,530 3,980 

ซื �อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 9,483 1,588 9,725 1,245 

ตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ระหว่างงวด - มลูคา่สทุธิตามบญัชี - (98) - (98) 

ค่าตัดจําหน่ายสาํหรับปี (14,728) (14,171) (10,397) (11,028) 

มลูค่าตามบัญชี - สทุธิปลายปี 46,462 36,358 34,215 24,357 
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17. เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนี �การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 351 963 2,997 893 

เจ้าหนี �การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 10,361 7,271 5,375 1,322 

ต้นทนุโครงการค้างจ่าย - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 345 355 345 355 

ต้นทนุโครงการค้างจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 19,985 15,142 18,707 14,250 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 4,067 - 4,062 - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที�ไมเ่กี�ยวข้องกนั 29,148 25,143 26,555 22,755 

เจ้าหนี �อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 2,352 2,852 2,352 2,035 

เจ้าหนี �อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 1,250 2,090 717 1,922 

รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 173 1,009 1,203 2,440 

รายได้รับลว่งหน้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 75,596 69,180 65,488 63,537 

รวมเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 143,628 124,005 127,801 109,509 

18. ประมาณการหนี �สินระยะสั �น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประมาณการ

ค่าปรับจาก               

งานลา่ช้า 

ต้นทนุใน              

การรื �อถอน รวม 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 25,000 - 25,000 

เพิ�มขึ �นในระหว่างปี - 1,200 1,200 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 25,000 1,200 26,200 

เพิ�มขึ �นในระหว่างปี 22,564 - 22,564 

ลดลงในระหว่างปี (47,564) - (47,564) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 - 1,200 1,200 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได้ดงันี �   

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 12,805 11,472 12,588 11,161 

สว่นที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ :     

ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  1,415 1,430 1,357 1,498 

ต้นทนุดอกเบี �ย 436 270 429 267 

ต้นทนุบริการในอดีต 3,480 - 3,413 - 

สว่นที�รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น :     

(กําไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

สว่นที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ - (1,314) - (1,285) 

สว่นที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน  - 72 - 72 

สว่นที�เกดิจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,713 - 3,713 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี - (2,838) - (2,838) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 18,136 12,805 17,787 12,588 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า 

(2561: ไม่ม)ี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษัท

ประมาณ 10 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ปี) (2561: 10 ปี เฉพาะของบริษทัฯ: 10 ปี) 

สมมตฐิานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี � 

     (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคดิลด 2.68 2.68 2.68 2.68 

อตัราการขึ �นเงินเดือน  4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 
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ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคัญต่อมลูค่าปัจจบุันของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี � 

     (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หนี �สนิเพิ�มขึ �น(ลดลง) หนี �สนิเพิ�มขึ �น(ลดลง) 

 เพิ�มขึ �น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ �น 1% ลดลง 1% 

อตัราคดิลด (1,431) 1,624 (1,375) 1,557 

อตัราการขึ �นเงินเดือน  1,582 (1,424) 1,516 (1,368) 

     (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หนี �สนิเพิ�มขึ �น(ลดลง) หนี �สนิเพิ�มขึ �น(ลดลง) 

 เพิ�มขึ �น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ �น 1% ลดลง 1% 

อตัราคดิลด (1,067) 1,212 (1,031) 1,169 

อตัราการขึ �นเงินเดือน  1,048 (948) 1,008 (914) 

เมื�อวันที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ�งได้

กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ�งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ �นไปให้มีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั �งแต่วันที�  5 พฤษภาคม 2562          

เป็นต้นไป การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบ

ให้กลุ่มบริษัทมีหนี �สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ �น 3.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.4 ล้านบาท) 

กลุม่บริษัทได้บนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วแล้วโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไร

หรือขาดทนุของปี 2562  

20. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื�อวันที� 28 มีนาคม 2561 ที�ประชมุสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ครั �งที� 1/2561 ได้มีมตอินมุัตใิห้ลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 82,600,000 บาท (หุ้นสามัญ  826,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) เป็นทุน   

จดทะเบียนใหม่ 82,050,550 บาท (หุ้ นสามัญ  820,505,500 หุ้ น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) โดยการยกเลิกหุ้ นสามัญ       

ที�เหลอืจากการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 5,494,500 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 

549,500 บาท โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2561 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสทุธิ

ประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไป

จ่ายเงินปันผลได้ ซึ�งในปัจจบุนับริษัทฯได้จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

22. รายได้จากการให้บริการ 

 รายได้จากการให้บริการของกลุม่บริษัทแบง่ตามลกัษณะการให้บริการได้ต่อไปนี �  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายได้จากการให้บริการตามโครงการให้บริการข้อมลู

ข่าวสารธรุกิจโดยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ 207,714 194,836 208,970 198,150 

รายได้ค่าใช้บริการระบบตามโครงการที�ได้รับการสง่เสริม

การลงทนุ 95,148 83,445 86,685 83,445 

รายได้จากการให้บริการอื�น 205,123 180,626 143,720 116,799 

รวมรายได้จากการให้บริการ 507,985 458,907 439,375 398,394 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 113,533 97,772 42,615 26,381 

รับรู้รายได้ตลอดชว่งเวลาหนึ�ง 394,452 361,135 396,760 372,013 

รวมรายได้จากการให้บริการ 507,985 458,907 439,375 398,394 

รายได้ที�คาดว่าจะรับรู้สําหรับภาระที�ยงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิ �น 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที�รับรู้ในอนาคตสําหรับภาระที�ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ �น (หรือ         

ยงัไม่เสร็จสิ �นบางสว่น) ของสญัญาที�ทํากับลกูค้าจํานวน 127.2 ล้านบาท ซึ�งกลุม่บริษัทคาดว่าจะปฏิบตัิตามภาระที�ต้อง

ปฏิบติัของสญัญาดงักลา่วเสร็จสิ �นภายใน 2 - 5 ปี 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ยที�สาํคญัดงัตอ่ไปนี � 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ต้นทนุการจดัการระบบฐานข้อมลู 103,334 104,058 70,694 71,458 

ต้นทนุงานโครงการ 53,323 51,532 53,323 51,532 

เงินเดือนและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 116,996 110,228 97,818 96,141 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าที�ปรึกษา 15,204 13,761 15,204 13,761 

ค่าเสื�อมราคา 12,326 11,453 11,395 11,053 

ค่าตดัจําหน่าย 14,728 14,171 10,397 11,028 

ค่าเชา่จ่ายตามสญัญาเชา่ดําเนินงาน 10,741 10,406 8,894 10,415 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 8,067 17,211 7,065 14,722 

ค่าไฟฟา้ 4,207 3,672 4,074 3,672 

24. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี � 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินได้นิตบิุคคลสาํหรับปี 10,209 13,439 8,830 10,645 

รายการปรับปรุงคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิุคคล     

  ของปีกอ่น 544 - 375 - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช:ี      

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (2,805) 38 (2,221) 57 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในส่วนของกําไร

หรือขาดทุน 7,948 13,477 6,984 10,702 

 จํานวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบัสว่นประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี �  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีกบัผลขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (494) - (500) 
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 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแหง่หนึ�งมีขาดทนุทางภาษีที�ยงัไมไ่ด้ใช้จํานวน 12.78 ล้านบาท (2561: 14.14 ล้าน

บาท) ที�บริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญช ี

25. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐานคํานวณโดยหารกําไรสาํหรับปีที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วย

จํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี 

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้รับสิทธิพิเศษภาษีจากกรมสง่เสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน        

พ.ศ. 2520 โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เงื�อนไขตา่ง ๆ  ที�กําหนดไว้ บริษทัฯและบริษัทย่อยได้รับ

สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที�มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี � 

รายละเอียด บริษัทฯ 

บริษัท บีโอแอล                    

ดจิิตอล จํากัด                                   

(บริษัทย่อย) 

บตัรสง่เสริมเลขที� 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 

ลงวนัที� 9 ตลุาคม 2556 14 กมุภาพนัธ์ 2560 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทนุในกิจการ ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ 

2. สทิธิประโยชน์สําคญัที�ได้รับ   

2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคลสาํหรับกาํไรสทุธิที�

ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริม (นบั

แตว่นัที�เริ�มมรีายได้จากการประกอบกจิการนั �น) 

นอกจากนี �ยังสามารถนําผลขาดทนุสะสมซึ�งเกิดขึ �น

ระหว่างเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลมา

หกัออกจากกําไรสทุธิที�เกิดขึ �นภายหลงัระยะเวลาที�

ได้รับยกเว้นภายในเวลา 5 ปี โดยจะหกัจากกําไร

สทุธิของปีใดปีหนึ�งหรือหลายปีก็ได้ 

8 ปี                                

(จะหมดอายุในวนัที�            

15 ธันวาคม 2565) 

5 ปี  

(จะหมดอายุในวนัที�         

31 มีนาคม 2566)                                   

2.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาํเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับ

การสง่เสริมซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลไป

รวมคํานวณเพื�อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที�

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคลนั �น  

ได้รับ ได้รับ 

2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื�องจักรที�นาํเข้ามา

ใช้ในการผลติตามจํานวนที�คณะกรรมการพจิารณา

อนมุตั ิ  

ตลอดระยะเวลาที�ได้รับ

การสง่เสริม 

ตลอดระยะเวลาที�ได้รับ

การสง่เสริม 

3.  วนัที�เริ�มใช้สทิธิตามบตัรสง่เสริม 16 ธันวาคม 2557               

(วนัที�มผีลบงัคบัใช้ตาม

สญัญาฉบบัแรก) 

1 เมษายน 2561  

(วนัที�มผีลบงัคบัใช้ตาม

สญัญาฉบบัแรก) 

 

 รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบญัชีกบัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มดีงันี � 

  (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กําไรทางบญัชีกอ่นภาษีเงนิได้นติิบคุคล 151,860 117,563 147,617 112,339 

     

อตัราภาษีเงินได้นิตบุิคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบญัชีกอ่นภาษีเงนิได้นติิบคุคลคณูอตัราภาษี 30,372 23,513 29,523 22,468 

รายการปรับปรุงคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบุิคคล        

ของปีกอ่น 

 

544 

 

- 

 

375 

 

- 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหตุ 26) (10,189) (8,086) (10,189) (8,086) 

การใช้ประโยชน์จากผลขาดทนุสะสมทางภาษี (272) - - - 

ผลขาดทนุทางภาษีที�ยงัไม่รับรู้ - 1,912 - - 

รายได้ที�ได้รับยกเว้นภาษี (4,855) (4,288) (4,855) (4,288) 

ค่าใช้จ่ายที�ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 1,332 1,384 745 1,344 

ค่าใช้จ่ายที�มีสทิธิหกัได้เพิ�มขึ �น (8,705) (899) (8,615) (810) 

การรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ของปีกอ่น 

 

(392) 

 

- 

 

- 

 

- 

อื�นๆ 113 (59) - 74 

รวม (22,968) (10,036) (22,914) (11,766) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในสว่นของกาํไรหรือ

ขาดทนุ 7,948 13,477 6,984 10,702 

 สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี � 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัช ี     

ค่าเผื�อการลดทนุของเงินลงทนุ 4,152 4,152 4,152 4,152 

ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู 1,550 - 1,550 - 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม - ซอฟท์แวร์ 561 - - - 

ค่าเผื�อการด้อยค่าของอปุกรณ์ - 372 - 370 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,627 2,561 3,558 2,517 

รวม 9,890 7,085 9,260 7,039 
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 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยแหง่หนึ�งมีขาดทนุทางภาษีที�ยงัไมไ่ด้ใช้จํานวน 12.78 ล้านบาท (2561: 14.14 ล้าน

บาท) ที�บริษัทย่อยไม่ได้บนัทึกสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญช ี

25. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐานคํานวณโดยหารกําไรสาํหรับปีที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วย

จํานวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี 

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้รับสิทธิพิเศษภาษีจากกรมสง่เสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน        

พ.ศ. 2520 โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เงื�อนไขตา่ง ๆ  ที�กําหนดไว้ บริษทัฯและบริษัทย่อยได้รับ

สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที�มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี � 

รายละเอียด บริษัทฯ 

บริษัท บีโอแอล                    

ดจิิตอล จํากัด                                   

(บริษัทย่อย) 

บตัรสง่เสริมเลขที� 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 

ลงวนัที� 9 ตลุาคม 2556 14 กมุภาพนัธ์ 2560 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทนุในกิจการ ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ 

2. สทิธิประโยชน์สําคญัที�ได้รับ   

2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคลสาํหรับกาํไรสทุธิที�

ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการสง่เสริม (นบั

แตว่นัที�เริ�มมรีายได้จากการประกอบกจิการนั �น) 

นอกจากนี �ยังสามารถนําผลขาดทนุสะสมซึ�งเกิดขึ �น

ระหว่างเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลมา

หกัออกจากกําไรสทุธิที�เกิดขึ �นภายหลงัระยะเวลาที�

ได้รับยกเว้นภายในเวลา 5 ปี โดยจะหกัจากกําไร

สทุธิของปีใดปีหนึ�งหรือหลายปีก็ได้ 

8 ปี                                

(จะหมดอายุในวนัที�            

15 ธันวาคม 2565) 

5 ปี  

(จะหมดอายุในวนัที�         

31 มีนาคม 2566)                                   

2.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาํเงินปันผลจากกิจการที�ได้รับ

การสง่เสริมซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลไป

รวมคํานวณเพื�อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที�

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคลนั �น  

ได้รับ ได้รับ 

2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื�องจักรที�นาํเข้ามา

ใช้ในการผลติตามจํานวนที�คณะกรรมการพจิารณา

อนมุตั ิ  

ตลอดระยะเวลาที�ได้รับ

การสง่เสริม 

ตลอดระยะเวลาที�ได้รับ

การสง่เสริม 

3.  วนัที�เริ�มใช้สทิธิตามบตัรสง่เสริม 16 ธันวาคม 2557               

(วนัที�มผีลบงัคบัใช้ตาม

สญัญาฉบบัแรก) 

1 เมษายน 2561  

(วนัที�มผีลบงัคบัใช้ตาม

สญัญาฉบบัแรก) 
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รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจําแนกตามกิจการที�ได้รับการสง่เสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี � 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สว่นของรายได้ที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 95,148 83,445 86,685 83,445 

สว่นของรายได้ที�ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 412,837 375,462 352,690 314,949 

รวมรายได้จากการบริการ 507,985 458,907 439,375 398,394 

27. ข้อมลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี �สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้ มีอํานาจตัดสินใจสงูสุดด้านการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผล

การดําเนินงานของส่วนงาน  

กลุม่บริษทัดําเนนิธุรกิจหลกัในส่วนงานดําเนนิงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือ การให้บริการและพฒันาระบบข้อมูล

ข่าวสารทางการเงินและให้บริการข้อมูลต่างๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ และดําเนินธุรกิจในเขต

ภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก  

การดําเนินงานซึ�งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั �น 

รายได้และกําไรจากการดําเนินงานตามที�แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพย์ทั �งหมดที�แสดงอยู่ใน           

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามสว่นงานดาํเนนิงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมลูเกี�ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทไมม่ีลกูค้ารายใหญ่ที�มีมลูค่าเทา่กบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกิจการ  

28. กองทุนสํารองเลี �ยงชพี 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั �งกองทุนสํารองเลี �ยงชีพขึ �นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ       

พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุสาํรอง

เลี �ยงชีพนี �บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั �น   

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย

จํานวน 2.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 2.2 ล้านบาท) (2561: 2.2 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 2.1 ล้านบาท) 

 

29. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผล อนมุตัิโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่าย 

(บาทตอ่หุ้น) 

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2560 ที�ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อวนัที� 

 28 มีนาคม 2561 65.64 0.08 

รวมเงินปันผลที�จ่ายในปี 2561  65.64 0.08 

    

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2561 ที�ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อวนัที� 

   2 เมษายน 2562 98.46 0.12 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการ

ดําเนนิงานตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 

2562 ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2562 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อ

วนัที� 6 สิงหาคม 2562 

49.23 0.06 

รวมเงินปันผลที�จ่ายในปี 2562  147.69 0.18 

30. ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ �น 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพันและหนี �สินที�อาจจะเกิดขึ �นในภายหน้านอกเหนือจากที�

เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื�นดงันี � 

30.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาบริการ 

 บริษัทฯได้ทําสญัญากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ�ง เพื�อให้ได้สทิธิในการดําเนินการตามโครงการให้บริการข้อมลูข่าวสาร

ธุรกิจโดยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ และเมื�อวันที� 23 เมษายน 2555 บริษัทฯได้ต่ออายสุัญญากับหน่วยงานราชการ  

แห่งหนึ�งออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื�อให้ได้สทิธิในการดําเนินการตามโครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารธุรกิจ

โดยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สญัญาดงักลา่วไปสิ �นสดุเดือนธันวาคม 2563 รวมทั �งได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจเพิ�มเติม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีอายุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578)     

ซึ�งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสดัสว่นร้อยละคงที�ของรายได้หรือจํานวนเงินขั �นตํ�าตามสญัญาในแต่ละปีตลอดอายขุอง

สญัญาและบนัทึกข้อตกลงเพื�อให้การดาํเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื�อง  

 ในระหว่างปี 2558 บริษัท ดีแอนด์บ ี(ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสญัญาค่าสิทธิกับบริษัทในต่างประเทศ

แห่งหนึ�งเพื�อให้ได้รับสิทธิในการให้บริการแก่ลกูค้า โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�ระบุในสญัญา สญัญาดงักล่าว     

มีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 5 ปี 

 นอกจากนี � กลุม่บริษัทได้ทําสญัญาที�เกี�ยวกบัต้นทนุค่าบริการอื�นๆ กบับริษทัหลายแหง่ 
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29. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผล อนมุตัิโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท) 

เงินปันผลจ่าย 

(บาทตอ่หุ้น) 

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2560 ที�ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อวนัที� 

 28 มีนาคม 2561 65.64 0.08 

รวมเงินปันผลที�จ่ายในปี 2561  65.64 0.08 

    

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2561 ที�ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อวนัที� 

   2 เมษายน 2562 98.46 0.12 

เงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการ

ดําเนนิงานตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 

2562 ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2562 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อ

วนัที� 6 สิงหาคม 2562 

49.23 0.06 

รวมเงินปันผลที�จ่ายในปี 2562  147.69 0.18 

30. ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ �น 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพันและหนี �สินที�อาจจะเกิดขึ �นในภายหน้านอกเหนือจากที�

เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื�นดงันี � 

30.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาบริการ 

 บริษัทฯได้ทําสญัญากับหน่วยงานราชการแห่งหนึ�ง เพื�อให้ได้สทิธิในการดําเนินการตามโครงการให้บริการข้อมลูข่าวสาร

ธุรกิจโดยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ และเมื�อวันที� 23 เมษายน 2555 บริษัทฯได้ต่ออายสุัญญากับหน่วยงานราชการ  

แห่งหนึ�งออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื�อให้ได้สทิธิในการดําเนินการตามโครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารธุรกิจ

โดยระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สญัญาดงักลา่วไปสิ �นสดุเดือนธันวาคม 2563 รวมทั �งได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจเพิ�มเติม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีอายุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578)     

ซึ�งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสดัสว่นร้อยละคงที�ของรายได้หรือจํานวนเงินขั �นตํ�าตามสญัญาในแต่ละปีตลอดอายขุอง

สญัญาและบนัทึกข้อตกลงเพื�อให้การดาํเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื�อง  

 ในระหว่างปี 2558 บริษัท ดีแอนด์บ ี(ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยได้ทําสญัญาค่าสิทธิกับบริษัทในต่างประเทศ

แห่งหนึ�งเพื�อให้ได้รับสิทธิในการให้บริการแก่ลกูค้า โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที�ระบุในสญัญา สญัญาดงักล่าว     

มีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 5 ปี 

 นอกจากนี � กลุม่บริษัทได้ทําสญัญาที�เกี�ยวกบัต้นทนุค่าบริการอื�นๆ กบับริษทัหลายแหง่ 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวนเงินที�ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาบริการดงักลา่ว มีกาํหนดจา่ยชําระดงันี � 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชําระภายใน     

ภายใน 1 ปี 50.81 52.28 29.54 25.56 

1 ถึง 5 ปี 73.71 88.84 73.32 65.98 

มากกว่า 5 ปี 170.47 177.00 170.47 177.00 

30.2 ภาระผกูพนัเกี�ยวกับสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้เข้า ทําสัญญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าพื �นที�สํานักงาน อายุของสัญญ ามีระยะเวลา             

ตั �งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจํานวนเงินขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั �งสิ �นภายในสญัญาเช่า

ดําเนนิงานที�บอกเลิกไมไ่ด้ดงันี � 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชําระภายใน     

ภายใน 1 ปี 4.13 4.18 3.18 3.90 

1 ถึง 3 ปี 4.39 - 3.38 - 

30.3 ภาระผกูพนัตามสญัญารายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาเพื�อพฒันาระบบคอมพิวเตอร์และรายจ่ายฝ่ายทนุอื�นจาํนวน 

5.72 ล้านบาท (2561: ไม่ม)ี 

30.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาค่าสิทธ ิ

 บริษัทฯได้ทําสัญญาค่าสทิธิกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ�ง และบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ�ง ในการขออนุญาตนํา

โปรแกรมคอมพวิเตอร์มาให้บริษัทที�เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ�งใช้ โดยบริษัทฯตกลงที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละคงที�

ของยอดรายได้ที�เกิดจากการให้บริการระบบดังกลา่วตามที�ระบุในสญัญา สญัญาดงักลา่วไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ �นสุด

ของสญัญา 

30.5 ส่วนของเงนิลงทุนที�ยงัไม่เรียกชาํระ 

 บริษัทฯมภีาระผกูพนัเกี�ยวกบัส่วนของเงนิลงทนุที�ยงัไมเ่รียกชาํระในบริษทัยอ่ยเป็นจํานวน 3 ล้านบาท 

 

30.6 หนังสือคํ �าประกันธนาคาร 

 บริษัทฯมีหนงัสือคํ �าประกันซึ�งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลอือยูเ่ป็นจํานวน 45.41 ล้านบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระ

ผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกิจของบริษทัฯเพื�อคํ �าประกนัการปฏบิตังิานตามสญัญา (2561: 40.66 ล้านบาท) 

30.7 ภาระผกูพนัอื�น 

30.7.1 เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสญัญาร่วมทุนกบันิตบิุคคลอีกสองแห่งซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

หนึ�งแห่ง โดยร่วมจดัตั �งกิจการร่วมทนุ แอล บี อี คอนซอร์เตียม เพื�อดาํเนินการตามโครงการจดัซื �อจดัจ้างพฒันา

ระบบบริหารงานประเมินราคาหลกัประกนั (Collateral Appraisal Management System: CAMS) และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื�อการประเมินราคา (Geographic Information System: GIS) กับธนาคารพาณิชย์       

ในประเทศแหง่หนึ�ง ต่อมาในเดือนกนัยายน 2561 แอล บี อี คอนซอร์เตียม ได้เข้าทําสญัญากบัธนาคารพาณิชย์

ดังก ล่า วเรียบ ร้อยแ ล้ว สัญ ญามีผลบังคับนับแต่วันที� ลงนามในสัญ ญ าฉบับนี �และจะสิ �นสุดลงเมื� อ                          

แอล บี อี คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาร่วมทนุกบัธนาคารดงักล่าวครบถ้วนแล้ว ทั �งนี �บริษัทฯผกูพนั  

ที�จะต้องปฏิบ ัติตามข้อกําหนดต่างๆและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในโครงการซึ�งจะเกิดขึ �นตามขอบเขตงานที�ระบุไว้          

ในสญัญาระหว่างกนั 

30.7.2 การลงทนุในบริษทั Mind AI 

 เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2562 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯครั �งที� 6/2562 มีมติอนุมติัให้บริษัทฯเข้าร่วม

ลงทนุในบริษัท Mind AI (ธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)) เป็นจํานวนเงิน 

0.5 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 

31. เครื�องมอืทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง  

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคัญของกลุ่มบริษัทตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบบัที� 107 “การแสดงรายการและ 

การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี �การค้า          

เงินลงทุนชั�วคราวและเงินลงทุน กลุม่บริษัทมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงินดังกลา่ว และมีนโยบายการ

บริหารความเสี�ยงดงันี � 

 ความเสี �ยงด้านการให้สินเชื �อ 

 กลุม่บริษัทมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี �    

โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดังนั �นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสยีหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการให้สนิเชื�อ นอกจากนี � การให้สินเชื�อของกลุม่บริษัทไม่มกีารกระจกุตัวเนื�องจากกลุม่บริษทั

มีฐานของลกูค้าที�หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย และลกูค้ารายใหญ่สว่นใหญ่เป็นสถาบนัการเงิน รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานของรัฐ จํานวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษัทอาจต้องสญูเสียจากการให้สนิเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลกูหนี �และ

ลกูหนี �อื�นที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน    
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30.6 หนังสือคํ �าประกันธนาคาร 

 บริษัทฯมีหนงัสือคํ �าประกันซึ�งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลอือยูเ่ป็นจํานวน 45.41 ล้านบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัภาระ

ผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกิจของบริษทัฯเพื�อคํ �าประกนัการปฏบิตังิานตามสญัญา (2561: 40.66 ล้านบาท) 

30.7 ภาระผกูพนัอื�น 

30.7.1 เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสญัญาร่วมทุนกบันิตบิุคคลอีกสองแห่งซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

หนึ�งแห่ง โดยร่วมจดัตั �งกิจการร่วมทนุ แอล บี อี คอนซอร์เตียม เพื�อดาํเนินการตามโครงการจดัซื �อจดัจ้างพฒันา

ระบบบริหารงานประเมินราคาหลกัประกนั (Collateral Appraisal Management System: CAMS) และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื�อการประเมินราคา (Geographic Information System: GIS) กับธนาคารพาณิชย์       

ในประเทศแหง่หนึ�ง ต่อมาในเดือนกนัยายน 2561 แอล บี อี คอนซอร์เตียม ได้เข้าทําสญัญากบัธนาคารพาณิชย์

ดังก ล่า วเรียบ ร้อยแ ล้ว สัญ ญามีผลบังคับนับแต่วันที� ลงนามในสัญ ญ าฉบับนี �และจะสิ �นสุดลงเมื� อ                          

แอล บี อี คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบตัิหน้าที�ตามสญัญาร่วมทนุกบัธนาคารดงักล่าวครบถ้วนแล้ว ทั �งนี �บริษัทฯผกูพนั  

ที�จะต้องปฏิบ ัติตามข้อกําหนดต่างๆและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในโครงการซึ�งจะเกิดขึ �นตามขอบเขตงานที�ระบุไว้          

ในสญัญาระหว่างกนั 

30.7.2 การลงทนุในบริษทั Mind AI 

 เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2562 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯครั �งที� 6/2562 มีมติอนุมติัให้บริษัทฯเข้าร่วม

ลงทนุในบริษัท Mind AI (ธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)) เป็นจํานวนเงิน 

0.5 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 

31. เครื�องมอืทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง  

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคัญของกลุ่มบริษัทตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบบัที� 107 “การแสดงรายการและ 

การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี �การค้า          

เงินลงทุนชั�วคราวและเงินลงทุน กลุม่บริษัทมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงินดังกลา่ว และมีนโยบายการ

บริหารความเสี�ยงดงันี � 

 ความเสี �ยงด้านการให้สินเชื �อ 

 กลุม่บริษัทมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี �    

โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดังนั �นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสยีหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการให้สนิเชื�อ นอกจากนี � การให้สินเชื�อของกลุม่บริษัทไม่มกีารกระจกุตัวเนื�องจากกลุม่บริษทั

มีฐานของลกูค้าที�หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย และลกูค้ารายใหญ่สว่นใหญ่เป็นสถาบนัการเงิน รัฐวิสาหกิจและ

หน่วยงานของรัฐ จํานวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษัทอาจต้องสญูเสียจากการให้สนิเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลกูหนี �และ

ลกูหนี �อื�นที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน    

  

 

ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่
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 ความเสี �ยงจากอัตราดอกเบี �ย 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี �ยที�สําคญัอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื�องจาก

สินทรัพย์และหนี �สินทางการเงินส่วนใหญ่ มีอัตราดอกเบี �ยที�ปรับขึ �นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี �ยคงที�             

ซึ�งใกล้เคียงกบัอัตราตลาดในปัจจบุนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี �ยของกลุม่บริษัทจึงอยู่ในระดับตํ�า  

 สินทรัพย์และหนี �สินทางการเงินที�สาํคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี �ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี �สินทาง 

การเงินที�มีอัตราดอกเบี �ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกําหนด หรือ วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี �ยใหม่ (หากวนัที�มี

การกําหนดอตัราดอกเบี �ยใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี �            

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

 

อตัราดอกเบี �ย
คงที�ภายใน 1 

ปี 

อตัราดอกเบี �ย
ปรับขึ �นลง                  

ตามราคาตลาด 
ไม่ม ี                       

อตัราดอกเบี �ย รวม 
อตัราดอกเบี �ยที�

แท้จริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 151.31 61.47 25.23 238.01 0.10 - 1.45 
เงินลงทนุชั�วคราว 19.96 - - 19.96 5 
ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น - - 115.87 115.87 - 

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ �าประกนั 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

 185.47 61.47 141.10 388.04  

หนี�สินทางการเงนิ      

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - - 143.63 143.63 - 

 - - 143.63 143.63  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

 

อตัราดอกเบี �ย
คงที�ภายใน 1 

ปี 

อตัราดอกเบี �ย
ปรับขึ �นลง                  

ตามราคาตลาด 
ไม่ม ี                       

อตัราดอกเบี �ย รวม 
อตัราดอกเบี �ยที�

แท้จริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 151.31 30.15 22.02 203.48 0.10 - 1.45 
เงินลงทนุชั�วคราว 19.96 - - 19.96 5 
ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น - - 107.58 107.58 - 

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ �าประกนั 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

  185.47 30.15 129.60 345.22  

หนี�สินทางการเงนิ      

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - - 127.80 127.80 - 

 - - 127.80 127.80  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

 

อตัราดอกเบี �ย

คงที�ภายใน 1 

ปี 

อตัราดอกเบี �ย

ปรับขึ �นลง                  

ตามราคาตลาด 

ไม่ม ี                       

อตัราดอกเบี �ย รวม 

อตัราดอกเบี �ยที�

แท้จริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 140.01 79.61 4.52 224.14 0.10 - 1.45 

เงินลงทนุชั�วคราว 14.85 - - 14.85 4.10 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น - - 223.91 223.91 - 

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ �าประกนั 14.20 - - 14.20 1.00 

 169.06 79.61 228.43 477.10  

หนี�สินทางการเงนิ      

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - - 124.01 124.01 - 

 - - 124.01 124.01  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

 

อตัราดอกเบี �ย

คงที�ภายใน 1 

ปี 

อตัราดอกเบี �ย

ปรับขึ �นลง                  

ตามราคาตลาด 

ไม่ม ี                       

อตัราดอกเบี �ย รวม 

อตัราดอกเบี �ยที�

แท้จริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 140.01 46.27 4.55 190.83 0.10 - 1.45 

เงินลงทนุชั�วคราว 14.85 - - 14.85 4.10 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น - - 212.69 212.69 - 

เงินฝากธนาคารที�มภีาระคํ �าประกนั 14.20 - - 14.20 1.00 

  169.06 46.27 217.24 432.57  

หนี�สินทางการเงนิ      

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น - - 109.51 109.51 - 

 - - 109.51 109.51  
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 ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 กลุม่บริษัทมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคัญอันเกี�ยวเนื�องจากการซื �อหรือให้บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  

กลุม่บริษัทไม่ได้มีการทําสญัญาปอ้งกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนดงักลา่ว 

 กลุม่บริษัทมยีอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนี �สนิทางการเงินที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันี � 

 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

หนี �สินทางการเงิน               

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหนว่ยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 0.86 0.26 0.18 30.1540 32.4498 

       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

หนี �สินทางการเงิน               

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหนว่ยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.01 - 0.14 0.01 30.1540 32.4498 

31.2 มลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

 เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั �นหรือมีอัตราดอกเบี �ยใกล้เคียงกับ       

อตัราดอกเบี �ยในตลาด กลุม่บริษทัจงึประมาณมลูคา่ยุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชีที�แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

32. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สาํคัญของกลุม่บริษัทคือการจัดให้มีซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมเพื�อสนบัสนุน   

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทและเสริมสร้างมลูค่าการถือหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัท

มีอัตราส่วนหนี �สินต่อทุนเท่ากับ 0.37:1 (2561: 0.37:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี �สินต่อทุนเท่ากับ  0.35:1    

(2561: 0.35:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

          เมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2563 ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯมมีตอินมุติัให้เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายสาํหรับปี 2562 

ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 73.85 ล้านบาท ดังนั �นเมื�อรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที�จ่ายไปแล้วจํานวน     

หุ้ นละ 0.06 บาท ทําให้เงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2562 มีจํานวนทั �งสิ �นหุ้ นละ 0.15 บาท ทั �งนี � บริษัทฯจะนําเสนอเพื�ออนุมัติ     

เรื�องดงักลา่วในที�ประชมุสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่อไป 

34. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินนี �ได้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2563 
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Financial Highlights 

2019

Information Services 71%

Other Services 12%

Risk Management Services 11%

Other Income 6%

2018

Information Services 76%

Other Services 10%

Risk Management Services 8%

Other Income 6%

(383.4 Million Baht) (368.8 Million Baht)

(48.7 Million Baht)

(41.5 Million Baht)

(28.5 Million Baht)

**Total Revenue 538.1 Million Baht **Total Revenue  487.5  Million Baht

Total Revenue Net Profit

(Unit : Million Baht)

Total Assets Total Equity

(64.0 Million Baht)

(30.1 Million Baht)

(60.6 Million Baht)

Financial Comparison for the Year  2015 - 2019 
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Summary of Financial Information

For the year ended December 31,
Consolidated financial statements Separate financial statements
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Total assets  641,058  692,896  684,237  607,197  658,932  646,992 
Total liabilities  172,287  187,655  183,296  153,457  171,196  166,313 
Total equity  468,771  505,241  500,941  453,740  487,736  480,679 
Total revenues  436,517  487,485  538,120  376,604  424,729  470,460 
Revenue from services  414,226  458,907  507,985  354,346  398,394  439,375 
Gross profit  200,798  243,914  295,041  179,614  216,834  262,035 
Profit before income tax expenses  89,416  117,563  151,860  82,395  112,339  147,617 
Net profit  76,614  104,087  143,912  71,809  101,637  140,633 
Financial Ratio
Gross profit margin ratio (%)  48.48  53.15  58.08  50.69  54.43  59.64 
Net profit margin ratio (%)  17.55  21.35  26.74  19.07  23.93  29.89 
Return on assets ratio (%)  11.95  15.02  21.03  11.83  15.42  21.74 
Return on equity ratio (%)  16.34  20.60  28.73  15.83  20.84  29.26 
Liquidity ratio (Times)  2.72  2.80  2.54  2.79  2.76  2.76 
Debt to equity ratio (Times)  0.37  0.37  0.37  0.34  0.35  0.35 
Comparison of information per share (Baht)
Basic earning per share (Baht)  0.10 0.13 0.18  0.09 0.12 0.17
Book value per share (Baht)  0.57 0.62 0.61  0.55 0.59 0.59
Par value per share (Baht )  0.10 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10
Dividend per share (Baht)*  0.08 0.12 0.15  0.08 0.12 0.15
Dividend payment (Million Baht)*  65.64 98.50 123.08  65.64 98.50 123.08
Number of shares - registered (Share : Million)  826.00 820.51 820.51  826.00 820.51 820.51
Number of shares - issued and paid-up 
(Share : Million)

 820.51 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51

* On 20 February 2020, the meeting of the Company’s Board of Directors approved to propose final dividend payment for 2019 of Baht 0.09 per share, totaling Baht 73.85 million. Thus, including 
the interim dividend of Baht 0.06 per share, the total dividend payment for 2019 amounted to Baht 0.15 per share. The Company will propose these matters for approval in the Annual General 
Meeting of the Company’s shareholders.       

Unit : Thousand Baht
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General Information

Company’s Name Business Online Public Company Limited (BOL)

Address 1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, 
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Type of Business Business Online or BOL, is a leader in business information and aims to assist customers in 
capturing opportunities and anticipating risk in the business world. BOL’s services include 
providing actionable insights through modern software and applications, designing and 
developing solutions for corporations and financial institutions, as well as being a business 
advisor both nationally and in the ASEAN region.

Certificate No. 2423(7)/2556 received investment support on software development
TYPE: ENTERPRISE SOFTWARE and DIGITAL CONTENT (Type 5.8 Software)

Company Registered Number 0107546000407
Tel. + 66 2657 3999 
Fax + 66 2657 3900-1
Homepage https://www.BOL.co.th
Registered Capital 82,050,550 Baht 
Paid-Up Capital 82,050,550 Baht
Par Value 0.10 Baht 
Shares Amount 820,505,500 Ordinary shares

Subsidiary Name D&B (Thailand) Co., Ltd.
Address 1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, 

Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Type of Business D&B (Thailand) offers information services both in Thailand and internationally by  

providing consultations services, as well as tools for risk analytics and maximising marketing  
opportunities.

Tel. + 66 2657 3939 
Fax + 66 2657 3901
Homepage https://www.dnbthailand.com
Registered Capital 5,000,000 Baht 
Paid-Up Capital 2,000,000 Baht
Par Value 10 Baht 
Shares Amount 500,000 Ordinary shares



152        Annual Report 2019

General Information

Subsidiary’s Name BOL Digital Co., Ltd. 
Address 1023 MS Siam Tower, 28th Floor, Rama 3 Road, 

Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Type of Business BOL Digital has developed an e-matching platform (MatchLink) that provides Business 

Matching services to connect buyers and sellers. The platform is designed to facilitate 
business transactions, loan provisions, as well as various other entrepreneurial activities 
to maximise efficiency and create business opportunities.

BOI Certificate No. 60-0193-1-00-2-0 received investment support for Type 5.7.2 Enterprise Software and 
Digital Content Development

Tel. +66 2657 3949
Fax +66 2657 3901
Registered Capital 30,000,000 Baht
Paid-Up Capital 30,000,000 Baht
Par Value 10 Baht
Shares Amount 3,000,000 Ordinary shares

Associated Company’s ABIKS Development Co., Ltd.
Address 131 Ratburana Road., Ratburana, Ratburana, Bangkok 10140
Type of Business ABIKS Development Co., Ltd. is a company principally engaged in real estate development 

businesses, including investment in land and office buildings for rent, as well as the rendering of 
property management services to shareholders and other customers.

Registered Capital 150,000,000 Baht 
Paid-Up Capital 150,000,000 Baht
Par Value 10 Baht 
Shares Amount 15,000,000 Ordinary shares

Company’s Name Business Information Company Limited
Address Vietcombank Tower, CEO Suite’s Boardroom Level 21, 5 Me Linh Square, 

Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Type of Business Business Information Company is a business information service provider for decision 

making providing actionable insights through modern software and applications for  
corporations and financial institutions.

Registered Capital 1,000,000 US Dollars
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Company’s Name Peer Power Co., Ltd.
Address 1-7 Zuellig House Bldg. 5 Fl. Room 1B Silom Road 

Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
Type of Business PeerPower provides a medium for releasing online private and SMEs loans, allowing 

borrowers to connect directly to investors.
Tel. +66 2026 3514
Homepage https://www.peerpower.co.th
Registered Capital 19,270,000 Baht 
Paid-Up Capital 19,270,000 Baht
Par Value 10 Baht 
Shares Amount 1,927,000 Ordinary shares

 

General Information

Companies which BOL holds stake at less 10%
Company’s Name Ecartstudio Co., Ltd.
Address 129 Rama IX Rd., Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
Type of Business Ecartstudio consults, designs and develops comprehensive web-based applications, as 

well as enterprise location-based applications.
Tel. +66 2643 0807-9
Fax +66 2643-0810
Homepage https://www.ecartstudio.com
Registered Capital 14,612,190 Baht
Paid-Up Capital 14,612,190 Baht
Par Value 10 Baht 
Shares Amount 1,461,219 Ordinary shares

Company’s Name: National Credit Bureau Co., Ltd.
Address 100/28-29 Sathorn Nakhon Tower Bldg. 18 Fl. North Sathorn Road,

Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
Type of Business The National Credit Bureau offers credit information to financial institutions and to the 

general public.
Tel. +66 2095 5800
Fax +66 2095 5801-2
Homepage https://www.ncb.co.th
Registered Capital 250,000,000 Baht
Paid-Up Capital 250,000,000 Baht
Par Value 10 Baht 
Shares Amount 25,000,000 Ordinary shares
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General Information

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

OTHER RELEVANT INFORMATION

Share Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadapisek Road, Din-Daeng, Din-Daeng, Bangkok 10400

Tel. +66 2009 9999
Fax +66 2009 9476
Auditor Ms. Siriwan Nitdamrong

C.P.A. (Thailand) Registration No. 5906
EY Office Limited
193/136-137, Lake Ratchada Office Complex, 33Fl., 
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel. +66 2264 0777
Fax +66 2264 0789-90

 

Company’s Name AI LAB Co., Ltd.
Address 25 Soi Charoen Nakhon 14, Charoen Nakhon Road,

Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
Type of Business AI LAB provides design, development, computer programs and applications using  

Artificial Intelligence (AI) technology.
Registered Capital 2,000,000 Baht 
Paid-Up Capital 2,000,000 Baht
Par Value 10 Baht 
Shares Amount 200,000 Ordinary shares
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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

 2. To deliver value added product and service

 3. To achieve top of mind awareness in the field of data analytics

 4. To thrive as an innovative organization in big data analytics

The company’s main target customers can be divided into 3 main categories as follows:

 1. Financial Institutions

 2. Local Business & MNCs

 3. Government agency

A majority of our customers integrate our services in various stages of their operation, from searching new target customers, supporting 

their corporate decisions in evaluating and managing risks associated with business transactions, and preventing the delinquency payment.  

Moreover, BOL’s services equip customers with analytic tools for a better formulation of business strategy to broaden their market  

opportunities and enhance revenue performance. In addition, we have brought in a data visualisation technology to analyse big data by 

using modern technology in transforming complex information into charts and graphs. This genuinely allows business executives to make 

more effective decisions.

Furthermore, the company continuously establish new business partnership with a leading company in order to excel our services and 

satisfy the growing needs of our clients. For instance, BOL has collaborated with a leading global debt recovery agency to expand on its 

comprehensive debt recovery service. In addition, the company also looks to bring new user experience on mobile platforms while enhancing 

usability so that our customers can access our services from anywhere, at any time, and on any device.
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Nature of Business of BOL and 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. 

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 
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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 tools that indicates an organization’s probability in running into financial 

crisis and displays the result in a form of a score or Financial Stress Score (FS Score) that achieves international standards. The tool is a 

result of collaboration between BOL and the analyst team of D&B in the United States. It is expected that the tool will help customers to 

understand the financial standings of their business partners while diversifying their risks though better risk management strategies.

In 2014, a new product launched under the name of ‘ENLITE’, the system specifically caters for the decision support process of banking 

and financial institutions both domestically and within the ASEAN region. Highlight features include data integration with Thailand’s business 

registration database which can be analyzed, evaluated with reports in forms of data visualization while premium features include Risk 

Score/Risk Class that predict future probability of a financial crisis; News, that gather information from leading sources domestically and 

internationally; Auditor Flag that contains financial commentary from the auditors; Location Based Intelligence, which displays information 

in a map form and Account Relationship Management, which gives a picture of how each company, shareholders and directors are related.  

Furthermore, the company has jointly developed a system that electronically receives financial statements under the name ‘DBD e-Filing’ 

with the Department of Business Development (DBD) and other partners with the intention to support DBD in improving its service while 

providing convenience and a new channel to receive financial statements from registered companies. DBD e-Filing’s 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’s vision of offering big data analytics, this social listening tool aims to capture consumers’ 

behaviour on every social network. SENSE provides comprehensive data coverage, widens customers’ scope for business analysis, allows 

for an in-depth understanding of different stakeholders and ultimately increases confidence in decision making. 

In 2019, the company has expanded the business 2020 into Vietnam. BOL established Business Information Company Limited to provide 

information for business decisions through modern software and applications as well as solutions for entrepreneurs and financial institutions.
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Type of Services

BOL’s services are divided into 3 main groups as follows:

1. Information Services

 1.1. Basic 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 to changes that occur both internally and  

externally. 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. Basic 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 
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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, business rule 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.

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.

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	has	reached	an	agreement	to	extend	the	Agreement	for	a	period	of	5	years	(from	2016	–	2020).	In	addition,	both	
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parties has 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

2019 Company Visit

In 2019, institutional investors and analysts were invited to BOL company visit for the discussion of business outlook and performance as 

well as Q&A session with the board of directors. Seven visitors joined the session as follows:

1. Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

2. KTB Securities (Thailand) Public Company Limited

3. Bangkok Capital Asset Management Company Limited

4. Novatera Capital

5. Asset Plus Fund Management

6. Phillip Securities (Thailand)

7. KT ZMICO Securities Co., Ltd
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Risk Factors 

Risk factors (Key risks) are considered as factors which may have adverse effects on the company’s operation and performance. The factors 

not being mentioned are considered to be insignificant or beyond the company’s anticipation. 

 

1. Risks Related to the security of BOL’s Database

Since the company is in the business of providing information, database are therefore the most crucial assets of the company. Any loss 

of information or illegal break-in (hacking) to steal or destroy the database or any network problem will have detrimental impact on the 

company’s operations and services. 

Risk Mitigation

The company has therefore implemented a set of policies and procedures to protect database and to ensure network security. The company 

also performs backing up all files at the production site and back-up facility on a daily basis.  Both facilities are equipped with high levels 

of security. The company appoints a list of personnel who have access the database according to their authorisation. The company also 

implements a number of physical security systems such as access card to allow only authorised personnel to access to the specific area, 

the installation of close-circuit television, and fingerprint scans to record personnel who access to the data center.

Moreover BOL’s network system, hardware and software are maintained and updated to ensure that they function properly at all times. 

Data Centre staff are dedicated to monitor the status of the system. The company implemented firewall, an international standard network 

security system to prevent system intrusion and the company has never experienced a security breach with its database.   

In the year 2008, BOL implemented a system procedure to comply with ISO/IEC27001:2005 (Information Security Management System). 

We have been certified with this international standard by Bureau Veritas Certification (Thailand) Co., Ltd. in June 2009 and such  

standards are reviewed annually and in  the year 2015, the company adopted in the new version reviewed by ISO/IEC 27001:2005 to ISO/

IEC27001:2013 of certification.

2. Risks on for Information Sources 

Nowadays, the major sources of information supported the company’s services is  supplied by Department of Business Development,  

Ministry of Commerce. Based on information received from the organisation, BOL develops, analyses, and adds value so as to provide 

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 which improve the quality of their information. 

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 
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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. Risks from Major Shareholders Pursuing Their Own Interests

BOL’s major shareholders are Mr. Min Intanate and Keppel Communications Pte. Ltd., with a combined 51.01 percent of BOL total paid-up 

capital (including ARG and Pan Pacific Consultant Company Limited) are major shareholders). The major shareholders are able to control 

resolutions of shareholders’ meetings regarding issues which require at least 50% of the total number of shareholders who attend the 

meeting and have the right to vote.  

Risk Mitigation

The company has appointed independent directors which make up 40% of the Board of Directors to promote transparency. Furthermore, 

the company has also allowed common stockholders to suggest the names of directors and set the agenda in the annual general meeting.

5. 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.

6. Risk Compliance with Privacy Act 

Since the company’s main business is business information service related to business information and juristic person. The information on 

shareholdings of any person or a director must be handled in compliance with the Privacy Act (B.E.2562).

Regarding the rules and the conditions from the Privacy Act (B.E.2562), which is a new legal related to the company’s main business, the 

issue should be defined as the risk. The company should consider and prepare the appropriate risk management. In the future, if the rules 

and the conditions from the Privacy Act (B.E.2562) is clearly clarified, reducing the risk level will be considered.

Risk Mitigation 

The company has reviewed its policy and guidelines regarding information management (compiling, keeping, disclosing, processing of 

business information and individual’s private information).

Policy and guidelines adopted to protect individual’s information according to the Information Privacy Act. Necessary training for on-duty 

staff will be arranged.
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RISK MANAGEMENT

Risk management is an important tool to ensure that the external and internal risks affecting the company’s goals will be addressed and 

mitigated for the effective and efficient operations. The risk management, in addition to being comprehensive and Company-wide, also  

focuses on control activities and monitors to ensure that the risk management is appropriate and can be adopted throughout the organisation 

with oversight by the accountable management team. The information and communication of the risks is also available to everyone in the 

organisation to enhance the responsiveness in handling the risks effectively. The risk management policy is developed based on the Good 

Corporate Governance practice.

The types of risks with direct impact to business operation can be classified into 4 categories as follows:

1. Operational Risk 

Is a risk resulting from operations, including IT equipment and operation staffs, which may affect the operation of the firm.  To address the 

risk, the company has set up a clear procedure and operating manual, including supervision of each business units that might consistently 

cause damage to the company, to ensure that the operations are properly executed.

2. IT Risk 

Is a risk that could be present to any organisation today.  Within IT Risk, the key risks are Information Access Risk, Business Continuity Risk, 

Infrastructure Risk, and Availability Risk. Information Access Risk is the risk which employees have unauthorized access or access beyond 

the responsible areas in the system. Business Continuity Risk is the risk which the disruption in technology affects the firms’ operations and 

business continuity. Technology infrastructure Risk is the risk which may occur when the purchase of IT equipment does not fit the nature 

of the firm’s business and IT application. Availability Risk is the risk which occurs 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 present only in the firm’s business sector because of the particular business information derived from government. The 

risk may occur from unforeseeable events, such as the uncertainty of or change in regulation concerning rule on the receipt of information 

and the lack of support from government office. These uncertainties and changes may lead to risk events affecting the firm’s success. To 

address the risk, the company has been working closely with related government agencies, planning for alternative sources of information,  

and building necessary alliances. The company also strives to offer the information with analysis and applied services in addition to  

delivering generic information.

4. Financial Risk 

Is the risk resulting from financial unpreparedness, default of debts, reimbursement mistakes, liquidity, interest rate, foreign exchange, and 

the risk factors affecting the operations and financial position of the company. To address the risk, the company has considered the funding 

arrangement to ensure adequate and timely funding and has analysed the firm’s debtors’ financial situation to mitigate the risks that could 

affect the firm’s investment. The company also conducted a feasibility study of the applicable of foreign exchange rate risks control system. 

The Risk Management above must be conducted continuously and systematically with further developments to integrate the practice into 

the company’s culture through the engagement of everyone in the organisation. This must be communicated to everyone in the organisation 

and reviewed regularly to ensure the Risk Management is current and appropriate in today’s business context.
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Shareholding Structure

Rank Shareholder No. of shares % of shareholding

1 Keppel Communications Pte LTD. 197,044,000 24.01

2 Advanced Research Group Co.,Ltd. 134,688,000 16.42

3 Wissunu Sukulphichetrat 80,509,200 9.81

4 Dun & Bradstreet International, LTD. 71,250,000 8.68

5 Mr. Min Intanate 56,330,000 6.87

6 Bangkok Bank Public Company Limited 32,845,000 4.00

7 Pan Pacific Consultant Co.,Ltd. 30,484,000 3.72

8 Thai NVDR Co., Ltd. 30,184,600 3.68

9 Mrs. Parinya Khancharoensuk 22,200,000 2.71

10 UBS AG LONDON BRANCH 15,428,800 1.88

11 Other Shareholders 149,541,900 18.23

Total 820,505,500 100

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.

Top Ten major shareholders as of 30 December 2019 include
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D&B (Thailand) 
Co., Ltd.

Shareholding 
99.99%

Business Online PCL.

BOL Digital 
Co., Ltd.

Shareholding 
99.99%

ABIKS 
Development 

Co., Ltd.
Shareholding 

20%

AI Lab Co., Ltd.
Shareholding 

19%
National Credit 

Bureau Co., Ltd.
Shareholding 

12.25%

Ecartstudio 
Co., Ltd. 

Shareholding 
12.08%

Peer Power 
Co., Ltd.

Shareholding 
10%

BUSINESS 
INFORMATION 

Co., Ltd.
(Vietnam)

Shareholding 50%
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 Management Structure of the company

As of 31 December 2019

Board of Directors

Nomination and Remu-
neration Committee

Corporate Governance 
Committee

Audit Committee

Internal Audit & 
Compliance

Executive Committee

Chief Operating Officer

Chief Executive Officer

Company Secretary

Sales, Marketing & 
Business Development Operations & System Accounting, 

Finance & HRA
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Board of Directors
No. Name Positions

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

5 Dr. Wilson Teo Yong Peng Director

6 Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Director

7 Mr. Anant Tangtatswas Independent Director 

8 Ms. Manida Zinmerman Independent Director 

9 Ms. Suteera Sripaibulya Independent Director 

10 Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director 

Company Secretary

Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon

The Authorised 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 Directors Meeting and Sub-Committee Meeting Attendance for the Year 2019

Board of Directors

Board of 
Directors

(10 persons)
6 times

Audit 
Committee 
(4 persons)

4 times

Nomination and 
Remuneration 
Committee
(4 persons)

1 time

Corporate 
Governance 
Committee
(3 persons)

1 time

Non-Executive 
Committee
(7 persons)

1 time

1. Mr. Banyong Limprayoonwong(1) 5/6 - - - 1/1

2. Mr. Min Intanate(2) 6/6 - - - -

3. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont(1) 6/6 - - - 1/1

4. Ms. Chamaiporn Apikulvanich(2) 6/6 - - 1/1 -

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng 6/6 - - - 1/1

6. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon(2) 6/6 - - 1/1 -

7. Mr. Anant Tangtatswas 6/6 4/4 1/2 1/1 0/1

8. Ms. Manida Zinmerman 5/6 4/4 2/2 - 1/1

9. Ms. Suteera Sripaibulya 6/6 4/4 2/2 - 1/1

10. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote 5/6 3/4 2/2 - 1/1

(1)Not a member of the Executive Committee, but an authorized member of the Committee to bind the company.
(2)Executive Committee
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Duties and Responsibilities of the Board of Directors

 The Board of Directors shall honestly and prudently perform their duties in accordance with the laws of Thailand, the objectives of 

the company as contained in the Articles of Association of the company, and minutes of shareholders’ meetings, all with the aim to protect 

the interests of the company.  A summary of the duties are as follows:

1. The Board of Directors shall hold an annual general shareholders’ meeting within four months after the last day of each fiscal year.

2. The Company had arranged Board of Director meetings at least 1 time per 3 months and also arranged non-executive director meeting 

at least 1 time per a year. Therefore, in 2019, the company had arranged non-executive director 1 time on 17th December 2019.

3. The Board of Directors shall prepare the statement of financial position and statement of comprehensive income as at the last date 

of the fiscal year for reporting to the shareholders in Annual General Meeting for their consideration and approval.

4. As deem appropriate, the Board of Directors may designate any director(s) or any person as their proxy to act on behalf of the 

Board on specific issues for a period of time under the Board supervision. The Board may change, amend or cancel the proxy 

whenever it deems appropriate.  

 The Board of Directors may assign their proxy to Executive Committee to perform certain activities. However, the proxy shall limit 

the authorized person(s) not to make decision on any transaction that may have any conflict of interest with the company or its subsidiaries, 

except for the transactions which are already or under guidelines approved by the Board. 

 The Board has approved Level of Authorization for delegation of authority at various levels, with clear approval framework and 

process. Some key areas are:

 - For financial investment, loan / fund from financial institution over THB 20 million must be submitted to the Board for approval.

 - For Joint Venture institution over THB 35 million must be submitted to the Board for approval.

 - For purchasing and procurement of goods and service including fixed asset for operating according to the approved budget  

   (recognition of expenses): expenditure over THB 20 million must be submitted to the Board for approval.

 - For man power of the year must be submitted to the Board for approval.

5. The Board of Directors shall determine the company’s target, policy, business plan and budget and supervise the management 

of the Executive Committee to ensure that they are in line with the company’s policy, with an exception for the following matters 

which require the approval of shareholders: a capital increase, capital reduction, debenture issuance, disposal or transfer of 

the business or a significant part of there to other parties, the purchase or transfer of other businesses, and an amendment of  

Memorandum of Association or Articles of Association. 

 The Board of Directors shall ensure the company complies with regulations of the SEC and SET, i.e. connected transactions, the 

disposal or acquisition of assets, etc.

6. The Board of Directors shall determine the management structure, appoint of the Executive Committee, Chief Executive Officer, 

and members of other Committees.

7. The Board of Directors shall monitor the company’s performance in comparison to the business plan and budget.

8. Director(s) shall not engage in any business which is similar or in competition with the business of the company or become a 

partner in an ordinary partnership or become a director of a private company or any other company operating a business which 

is similar or in competition with the business of the company, unless he or she notifies the shareholders in the Annual General 

Meeting prior to the resolution of his or her appointment.

9. A director shall notify the company without delay if there is a conflict of interest, whether directly or indirectly interest in any contract 

which is made by the company; or holds shares or debentures of the company or an affiliated company, and shall indicate any 

increase or decrease in the number of the director’s total number of shares.
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Duties and Responsibilities of the Executive Committee

 The duties of the Executive Committee are to manage the company according to strategies and policies set by the Board including  

the determination of policy, business plan, budget, management structure and overall management of the company.  The Executive  

Committee is to report the plan to the Board for its consideration and/or approval and also monitor the company’s performance in accordance 

with the policies. The Executive Committee’s duties are summarized as following:

1. Prepare and propose annual budget to the Board of Directors. In urgent case, the Executive Committee shall consider and approve 

any changes of annual budget and shall report to the Board in the next Board meeting.

2. Approve the expenditures under the authority of the company (Level of Authorization) that have been approved by the Board of 

Directors.

3. Approve major investment as contained in the annual budget that are assigned or approved by the Board of Directors. 

4. Provide advice to management in respect of financial, marketing, human resource management, and others.

 The Executive Committee has the authority to make decisions relating to any normal business transaction of the company, which 

do not include approval of transactions which may cause a conflict of interest with the company or its subsidiary (if any) according to the 

SET’s regulations.  The Executive Committee is required to obtain approval from the Board or Shareholders for connected transactions in 

accordance with the company’s Articles of Association or relevant laws, except for normal business transactions already covered by existing 

guidelines approved by the Board.

No. Name Positions

1. Mr. Min Intanate Executive Chairman

2. Ms. Chamaiporn Apikulvanich Chief Executive Officer

3. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon Chief Operating Officer

4. Ms. Kanyapan Buranarom Chief Financial Officer

5. Ms. Intira Inturattana Chief Data Officer

Executive Committee
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 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
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

The Audit Committee’s secretary

 Ms. Tida  Limthongvirat   Senior Internal Audit and Compliance 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 with the 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;

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,
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•	An	opinion	or	overview	comment	received	by	the	Audit	Committee	from	its	performance	of	duties	in	accordance	with	the	charter,	and

•	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 follows; 

Name Position Other Position

1. Mr. Anant Tangtatswas Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Independent Director
Chairman of Audit Committee
Chairman of the Corporate Governance

2. Ms. Manida Zinmerman Member of the Nomination and Remuneration Committee Independent Director
Audit Committee

3. Ms. Suteera Sripaibulya Member of the Nomination and Remuneration Committee Independent Director
Audit Committee

4. Asst.Prof. Dr. Karndee Leopairote Member of the Nomination and Remuneration Committee Independent Director
Audit Committee

The Nomination and Remuneration Committee’s secretary

 Ms. Tida Limthongvirat  Senior Internal Audit and Compliance 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 duty 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.
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Corporate Governance Committee 
Under the resolution of the Board of Directors of BOL on 14 February 2018, the company’s Corporate Governance Committee is set up by 

appointing the qualified directors consists of 3 directors as follows;  

Name Position Other position 

1. Mr. Anant Tangtatswas •	Chairman	of	the	Corporate	
  Governance Committee

•	Independent	Director	
•	Chairman	of	Audit	Committee
•	Chairman	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee

2. Ms. Chamaiporn Apikulvanich •	Member	of	the	Corporate	
  Governance Committee

•	Executive	Director
•	Chief	Executive	Officer

3. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon •	Member	of	the	Corporate	
  Governance Committee

•	Executive	Director
•	Chief	Operating	Officer

The Corporate Governance Committee’s secretary 

 Ms. Tida Limthongvirat   Senior Internal Audit and Compliance Manager

Duties and responsibilities of 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 Corporate Governance committee’s duties and responsibilities are :

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.

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 including gender, level 

of education, specialized expertise, skill, experience, and visionary leader as well as owning morals and ethics, which are beneficial to the 

company. which is beneficial to the company. 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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*Mr. Banyong Limprayoonwong was appointed in his place on 29 March 2018.

Remuneration for Directors and Management

Director’s Remuneration

Name Position
Monetary Remuneration (Baht)

Year 2019 Year 2018

Mr. Banyong Limprayoonwong Chairman of the Board 4,016,000 2,613,500*

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Director 490,000 402,000

Dr. Wilson Teo Yong Peng Director 190,000 106,500

Mr. Anant Tangtatswas Independent Director Chairman of Audit Committee
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Chairman of Corporate Governance Committee

1,207,000 1,193,050

Ms. Manida Zinmerman Independent Director 
Member of Audit Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee

795,000 662,500

Ms. Suteera Sripaibulya Independent Director 
Member of Audit Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee

800,000 698,500

Asst.Prof. Dr. Karndee Leopairote Independent Director 
Member of Audit Committee
Member of Nomination and Remuneration Committee

790,000 703,500

Total 8,288,000 7,813,920

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.
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Criteria and procedures for director’s remuneration

Nomination and Remuneration Committee had considered the responsibilities and duties of the Board of Directors including type of compensation, 

payment method and the remuneration amount that relate to directors’ responsibilities and their intentions, the intention of Board of Directors, 

type and size of business, market and the competitors. The remuneration shall be proper and sufficient to retain qualified directors based 

on the remuneration type such as monthly retainer, meeting allowance, and other benefits.

However, the criteria of remuneration of top management had been considered by Executive Chairman and the company’s performance 

including compliance with the responsibilities of top management.

Remark: The meeting allowance of year 2019.

 - 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 2019 Year 2018

Total                5    persons Total                5   persons
Total amount   17.48    Million Baht Total amount   18.29   Million Baht

Other Remuneration

The company contributes to the provident fund for the Executive Committee.
Year 2019 Year 2018

Total                5     persons Total                5    persons
Total amount    0.57     Million Baht Total amount    0.55    Million Baht
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Corporate Governance Policy

 Business Online Public Company Limited has always seen the importance of good governance, and has consistently enforced appropriate  

monitoring processes to that effect. Business values and ethics are deeply rooted in how we deal with our customers, partners, competitors,  

members of the public and our staff. The Company believes that a well established corporate governance policy should consist of a competent 

management structure, qualified and accountable directors and executives with a strong vision for the company, and appropriate control 

mechanisms to ensure the transparency and auditability of the Company’s operations. Furthermore, respect for the rights of all shareholders, 

and a strong sense of responsibility towards all the Company’s stakeholders, are also key factors in maximising the economic value of the 

Company and increasing sustainable returns on investment to our shareholders in the long term.

 The Board of Directors is determined to manage the Company under the principles of good corporate governance. Thus, certain 

management policies have been determined in order to maximise corporate efficiency, while achieving the Company’s objectives. The 

Company’s corporate governance policies can be divided into 5 categories as follows:

 

 1. The Rights of Shareholders

 2. Equitable Treatment of Shareholders

 3. The Roles of the Company in Regards of its Stakeholders

 4. Disclosure of Information and Transparency

 5. Responsibilities of the Board

Terminology :

The Company Business Online Public Company Limited

The Board The Board of Directors

Management  Managers, or the first four individuals in executive positions following a manager, including those who hold positions 

equivalent to the aforementioned individuals, and those who hold executive level positions in accounting or financial 

departments that are managers or higher, or the equivalent. 

I. The Rights of Shareholders

1. Shareholders, including institutional investors, are given the right to be owners of the company. They are given the power to appoint the 

Board of Directors to serve in their interest and are given the right to make significant decisions for the company. Thus, the company 

believes in encouraging shareholders to exercise their rights. For example, during annual meetings, minority shareholders are given 

the opportunity to suggest agendas and nominate members of the Board in accordance to the rules and regulations determined by the 

company. Communication channels and regulations for the aforementioned activities are announced within December of every year. 

Relevant forms can be downloaded from our corporate website every year.

2. Fundamental rights of shareholders, including institutional investors:

2.1. Trade or transfer shares, receive share certificates, and have the right to access and obtain relevant and adequate information, 

including: operational results and management policies in a timely manner and on a regular basis.

2.2. Receive dividends from the Company.

2.3. Participate and vote in shareholder meetings to elect or remove members of the Board, appoint the external auditors, approve 

any type of remuneration made to the Board such as allowances for committee meetings and bonuses, consider affairs that 

may have an effect on the company, such as dividend payments, amendments to the memorandum of association, increases 

or decreases in capital, the approval of special transactions, etc.
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2.4. Be informed prior to shareholder meetings of the criteria and the procedures that govern such meetings, and be equipped with 

sufficient information regarding the issues that will be decided in each agenda well in advance - Permitted to send enquiries 

to directors prior to the meetings and during the meetings, as well as all propose agendas and allow representatives to attend 

meetings and vote by proxy.

2.5. The Board of Directors must recognize shareholders rights and avoid any actions that may violate those rights.

2.6. The company has invited a legal advisor to attend every shareholder meeting to inspect the counting of shareholder votes.

3. All shareholders and regulatory institutions will receive invitations to the Annual Shareholder’s Meeting. Invitations will include the date, 

time, venue and meeting agenda. Agendas will detail the goals and rationales of each topic, along with directors’ profiles, auditors’ 

names, the name of the Company’s auditing firm and comments provided by the Board and relevant Committees. Furthermore, a list 

of documents required to present to officers prior to attending an Annual Shareholder’s Meeting and registration procedures will also 

enclosed. Should a representative be attending in the place of a shareholder, a letter of authorization and a note informing the provision 

of free duty stamps on the day of the meeting will also attached with the invitation. The Company will choose a suitable location and 

time for the meeting to be held, with the intention for as many shareholders to attend as possible. The Company will neither add nor 

change any meeting agendas or significant information without prior notice to shareholders. 

4. The Chairman of the Board shall attend each meeting to answer shareholders’ queries or he or she will appoint other directors or  

managers to elaborate on the answers in greater detail.

5. Following each Annual Shareholder’s Meeting, a summary of each meeting and the voting results of each agenda will be made public 

within one working day following the meetings via a newsletter to the Stock Exchange of Thailand (hereafter referred to as SET) and an 

update on the Company’s website https://www.BOL.co.th. A full report of the meeting will be made available on the Company’s website 

within 14 working days of the meeting. Shareholders who attended and were unable to attend the meeting alike, will be informed of the 

Company’s current directors, the directors that were present at the meeting, how shareholders’ voted, how those votes were counted, 

the voting results for each agenda and the ensuing questions and answers for each topic.

6. The Company has a dividend policy, which will be followed as a part of shareholders’ rights, with each shareholder receiving equal treatment. 

Shareholder Voting Rights for the Selection of Directors

A selection of directors will only take place when there is a pre-determined and specified agenda for it. The nomination process will be 

transparent and unambiguous, and shareholders will be provided with sufficient information to make a selection. Directors’ profiles will be 

made public and will be updated each time there is a change in the members of the Board. The Board of Directors shall be appointed by 

shareholders in the Annual General Meeting according to the following procedures:

1.  Each shareholder shall have one vote per one share.

2.  Each shareholder may cast his or her vote for one or more candidates to be selected for Board membership. Shareholders are 

only allowed to award the full number of votes they possess to a candidate. In the case that a shareholder votes for more than 

one candidate, each candidate that is selected will receive the same number of votes. 

The candidates receiving the highest number of votes in respective order shall be appointed as directors. In the event that a number of 

candidates receive an equal number of votes for the last position of directorship, the Chairman of the meeting shall have the deciding vote.
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II. Equitable Treatment of Shareholders

1. Shareholders have the right to one vote per owned share. They have the right to equal access to information regarding the Company and 

its activities. By policy, the Company is obliged to inform shareholders of the rights of attending the Company’s shareholder meetings, 

including: the right for one share to act as one vote such as their rights to receive their share of profits in the form of dividends, their 

rights to freely transfer the Company’s stock, their rights to access the company’s news and information, their rights to attend and vote 

in the shareholders’ meetings under the policy relating to the equitable and of fair treatment to shareholders. 

2. Shareholders will receive the necessary information from the company for each meeting in a fair and timely manner. The company  

will not display any bias towards any one group of shareholders by providing them with information that has not been made public.

3. In shareholders’ meetings, the shareholders shall be treated with fairness.

4. Notifications of the Company’s Annual Shareholder’s Meeting will be issued in both Thai and English, and dispatched along with the 

Company’s annual report 14 days prior to a scheduled Meeting. The same information will be published on the Company’s website 

for atleast 30 days prior to a Meeting date. The company respects the rights of all its shareholders, will treat them equally, and will be 

responsible for protecting shareholders’ interests by complying with established laws and regulations.

5. The Company encourages all shareholders and institutional shareholders who cannot vote in person to vote by proxy. The Company 

will provide the appropriate proxy forms for shareholders who wish to do so, and in order to facilitate the proxy, the Company has also 

provided an independent director to act on behalf of its shareholders. 

 The Company will provide 3 types of proxy forms for its shareholders. These forms will be similar to those set by the Department of  

Business Development of the Ministry of Commerce. The Company will explain in detail as to how a shareholder can assign his/her 

rights as a shareholder to a proxy in writing, through an attachment to an invitation of an Annual Shareholder’s Meeting.

6. The Company will use and keep the voting cards for all agenda items in an Annual Shareholder’s Meeting, should there be a contest of 

the meeting’s voting outcome. To create an accurate , transparent and timely meeting report, the Company also uses barcode system 

technology, and electronic PDAs to perform registration and vote-counting. 

7. The Company has mechanisms to prevent insider trading, in order to protect fraud and the leak of information, as established by Company 

protocol.

7.1 Directors, executives and employees who are affiliated with the Company’s internal information (hereafter referred to as  

confidants) and related individuals having the following relationships with other directors, including: (1) spouse or cohabiting couples 

(2) children who are minors (3) juristic persons of whom directors, executives and relevant parties who are in (1) and (2) hold shares of an  

aggregate amount exceeding thirty percent of the total voting shares, are prohibited from changing, in terms of acquisitions 

or dispositions, of his or her company securities for 1 month before the Company discloses its financial statements to SET. 

Confidants and related parties will also have the responsibility of reporting their holding of securities according to the regulations  

of the Securities and Exchange Commission (hereafter referred to as SEC), to the Board of Directors each time there is a 

change in their security holdings. 
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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.

 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  
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must place an emphasis on developing and promoting a positive working atmosphere, along with 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. 

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.
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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.

IV. Disclosure of Information and Transparency

1. The Company gives importance to the accurate, complete, timely and transparent disclosure of information, including financial  

information/reports, operational results, and other related information. Investors and all relevant parties may use such information when 

making decisions to trade via various media and distribution channels of the SET and SEC, which may include companies’ websites, 

annual reports, annual information reports (56-1), and from the e-mail: ir@bol.co.th. The investor relations , or IR function of the  

Company aims to publicize this information in Thai and English to its shareholders and investors. 

2. The Company provides a summary of the Corporate Governance Policy approved by its Board of Directors through various channels 

such as the annual report and website.

3. The Company provides a statement of the Board’s responsibilities concerning the Company’s financial report. This statement is  

presented alongside the auditor’s report in the Company’s financial statements (56-1) and annual report (56-2). The Company submits 

the financial statements within the submission deadline and no corrections will be required of these financial statements by the Office 

of the SEC and the SET.

4. The Company discloses the list of the Board of Independent Directors, roles, duties and responsibilities of the Board of Directors and 

Audit Committees, remuneration, the total number of meeting attendants, the number of Director meeting attendances in the previous 

year and the Directors’ history in the annual registration statement (Form 56-1) and the annual report (Form 56-2). 

5. The Company provides the Investor Relations Department with the key mandate of managing investor relations-related duties and 

activities, in particular, the disclosure of both financial and non-financial information under the governing disclosure and transparency 

policy. This information includes comparative financial performance and status, current operations, the Company’s ability to compete 

in the industry and the Company’s future plans and policies.

6. The Company discloses the information of Directors and Executives’ shareholding and interest transaction in the Board of Directors’ 

Meeting quarterly to report the Company’s stock trading transaction of Directors and Executives. 

7. The Company discloses the shareholder structure and Directors and Executives’ shareholding percentage. The Board of Directors  

understands that the shareholder structure of the Company may have an impact on the power of control and the management of the firm.
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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 10 Board 

members who meet the qualifications under the SET and SEC’s regulations, three Executive Directors who represent 30 % of the 

Board, seven non-executive Directors who represent 70% of the Board, four of whom are Independent Directors, and represent 40% 

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.

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 
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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 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.   
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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 Cheif 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.

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 ex-

pressing 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 
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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 approvalas 

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.

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 
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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.

•	 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.
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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.

           

2. 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.

5.3 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.



Annual Report 2019                                     187

2. During each Committee meeting, there should be at least half the number of members in attendanc

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.

 

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.
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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.

6.7 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.

6.8 The Chairman of the Board acts as Chairman during the Board meeting and during the Annual Shareholder’s Meeting. The role 

of the Chairman is to allocate the appropriate amount of time to each agenda, in order for Directors to discuss and express 

their opinions freely, especially on critical issues, to ensure that all shareholders and stakeholders receive fair and equally 

balanced benefits. The Chairman will ensure that the management presents relevant information to support the discussions, 

and will also act as a leader of the Directors. He or she will be responsible for monitoring the Executive Committee and other 

sub-committees to make certain the planned objectives will be achieved. Furthermore, the Chairman will be the deciding vote 

in the case that two sides of Directors have equal votes.

7. Meetings for Non-Executive Directors

 The Board of Directors requires for Non-Executive Directors to meet at least once, without any Executive Directors in attendance, to 

allow Non-Executive Directors to exchange opinions and consider issues relating to the business of the Company, as well as other 

matters of interest.

8. Directorship in Other Companies

8.1 The Company’s Directors may take the position as a director for the maximum of 5 listed companies. Furthermore, the role 

shall not impede the duties of director and have no conflict of interest.

8.2 The Company’s Chief Executive Officer is unable to hold the position of director at any other company except for the Company’s 

own subsidiaries, or any other company that has already been approved by the Board.

9. Self-Evaluation of the Board of Directors

 The Board conducts an annual Board Self-Assessment, both as an overall group and on an individual basis, and the results will be 

reviewed by the Board. The Company Secretary will prepare self-assessment forms with the following criteria as follows: Structure and 

characteristics of the Board, roles and responsibilities of the Board, Board meetings, Board’s performance of duties, their relationship 

with the Management team, and self-development of Directors and Executives. All the results from the assessment will be informed 

during the following Board meeting, along with suggestions on how to develop the effectiveness of the Directors’ and/or related sectors’ 

work, in order to achieve the maximum benefits of good corporate governance. The Board also has an annual assessment for the Chief 

Executive Officer of the Company as well.

10. Remuneration 

10.1 The Company has a transparent and clear policy to remunerate Directors and the Management team at an appropriated level, 

which is sufficient and attractive.

10.2 The Company has a policy to increase remuneration at an appropriate level for Directors who are assigned to be on the Audit 

Committee.
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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 remu-

neration 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.

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 of the Company. 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.
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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.
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Employee of the Company and Subsidiary

Department Number of employees 2019 (persons)

Management 4

Sales & Marketing 20

Customer Service 5

Product & Business Development 5

Data & Information Operation 23

Network and Security Management 10

Software Development & Data Management 17

Data Center 9

Project Management 11

Internal Audit 3

Accounting, Finance and Credit Control 8

Human Resource & Administrative 13

Total 128

Total employees of BOL Year 2019 Year 2018

Total employees as of 31 December  2019 (persons) 128 persons 136 persons

Employee of the Company and Subsidiary (BOL) Subsidiary(D&B TH) Subsidiary (BOL Digital) Total

Total employees as of 31 2019  December (persons) 128 24 9 161

Compensation for Employees 
Detail Year 2019 Year 2018

Salaries and Bonuses (Baht)  74,046,979.41 76,256,508.33
Provident Fund (Baht)  1,968,474.25   1,772,959.00

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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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.  

Legal Disputes over the Past Three Years

- None -

Training / seminar for self-development of directors for the year 2019

During the year 2019, the company conducted internal training for all 10 directors, namely

 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

 5. Dr. Wilson Teo Yong Peng   Director

 6. Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon  Director

 7. Mr. Anant Tangtatswas   Independent Director

 8. Ms. Manida Zinmerman   Independent Director

 9. Ms. Suteera Sripaibulya   Independent Director

 10. Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote  Independent Director

And Management of 1 course which are “Summary and preparation in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and the 

Cyber Security Act B.E. 2562”, speaker Name   Mr. Saravut Krailadsiri Legal Advisor, Kudan and Partners Company Limited.

In addition, to the above internal training courses in the year 2019 the company also sent 2 directors external trainings as follows

No. Board of Director Position Course Training institutes

1 Mr. Anant Tangtatswas
Independent 
Director 

COSO ERM 2017 The Stock Exchange of Thailand

2 Ms. Chamaiporn Apikulvanich Director

1. TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection The Stock Exchange of Thailand

2. COSO ERM 2017 The Stock Exchange of Thailand

3. BIIA 2019 Biennial Conference
Business Information Industry Association 
Asia Pacific - Middle East Limited
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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 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

Internal control
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2.  Risk Evaluation

The management identified internal and external risk factors which might have negative impact on the achievement of organisational  

objectives.  The company analysed and managed risks to ensure that its operations are in line with the set goals.

3.  Control Activities

The company has effective, suitable, and adequate control activities as follows: setting policies and regulations on working in writing; reviewing 

financial reports and non-financial performance reports by the management and the Audit Committee so that both teams can monitor each 

other; imposing scope of authority and the level of authorized and delegation financial in writing; preparing supporting documents that aids 

the delegation of duties to relevant divisions and persons to ensure that the risk management system, internal control system, and business 

supervision process of the company were sufficiently and efficiently provided in accordance with the company’s objectives. 

4.  Information Technology and Communication

The company continuously develops its information technology system and data system and sufficiently made various important data to be 

used in making decisions.  The minutes and opinion of the meetings of the committee were summarized, classified and filed accordingly.  

Account entry was made in accordance with the generally accepted accounting principles to fit the company’s business characteristics.  

Moreover, the company had the information technology system to facilitate its works, financial and operation result reports, compliance with 

the policy and regulations used in controlling and carrying out the organisation’s activities to ensure that the information technology and 

communication, both inside and outside the organisation, enabled the organisation to achieve its objectives and goals.

5.  Monitoring and Assessment  

The company’s performance monitoring and assessment system has been, consistently, followed by the Board of Directors.  The annual actual 

operation results are in line with the set target and meet the company’s goals.  The Board of Directors has delegated the Audit Committee 

to review the company’s internal control system to ensure sufficient and appropriate internal control for efficient business operation, and to 

report to the Board of Directors and shareholders. The company’s Audit Committee independently conducts inspection, reviews financial 

statements, reviews risks and legal compliance, expresses opinions without conflicts of interest, reviews and supervises the internal audit, 

and considers and proposes the annual auditor of the company.

The Board of Directors is of the opinion that, presently, the company has sufficient internal control system and in line with the requirements 

for internal control assessment of SET.  The company has sufficient internal control system for business transactions with major shareholders 

of the company, directors, executives or related persons, and misuses of company’s assets.
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 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 com-

pany’s stock using internal information not yet disclosed to the public, and from trading of stocks particularly during 1 month and to notify 

Company Secretary (appointed by Board of Directors) at least one day before trading the securities before disclosure of financial statements 

to the public, In the cases where directors, executives and auditor including their such related persons purchase, sell, transfer, or taking 

transfer of the company’s stocks do not fall under the above categories, all such transactions shall be reported to the Securities Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand within three (3) working days of their occurrence. There are reports for the company’s 

stocks held by directors and executives at the quarterly Board of Directors Meeting.

 As for employees, the company includes this subject as a matter of ethics to be observed by employees. Employees must not 

use their positions, duties and the company’s confidential information to seek benefits for themselves and related parties.

 If any of the above persons are found to use the company’s internal information for their own benefits, the company shall deem 

that such persons have committed a serious disciplinary offense and will be subjected to penalisation pursuant to the company’s Articles 

of Association.

Appointment of External Auditors and Consideration of Audit Fees

The Audit Committee considers the qualifications and performance of external auditors for recommendation to the Board of Directors for 

their annual appointment, and the proposed audit fees The auditor has been appointed which is approved by SEC for further consideration 

and approval by the General Meeting of Shareholders. 

In the year 2019, the remuneration for external auditors included:

1. Audit Fees

In 2019, 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 2019.

Monitoring of Insider Trading
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1 Mr. Banyong Limprayoonwong C,D
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3 Mr. Prayoon Rattanachaiyanont D D D D D D D D D D

4 Ms. Chamaiporn Apikulvanich D,E D,E D,E D D D

5 Dr. Wilson Teo Yong Peng D D D D,E D D D D

6 Mr. Anant Tangtatswas D D D

7 Ms. Manida Zinmerman D

8 Ms. Suteera Sripaibulya D D D D D D E

9 Asst. Prof. Karndee Leopairote D D D D D,E

10 Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon D,E D,E D,E

11 Ms. Kanyapan Buranarom E D,E D,E D

12 Ms. Intira Inturattana E D

List Of Directors And Controlling 
Persons In The Company

Remark   C = Chairman      D = Director    E = Executive Committee
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Corporate Social Responsibility Policy (CSR) 

 The company is aware of embracing corporate social responsibility to achieve sustainable growth. Therefore, the company has 

adopted CSR (Corporate Social Responsibility) policy as the details: 

1. Employees are confident of their job security and fair career progression.

2. Operating projects and activities with strategies to conserve energy and reduce waste.

3. Emoting customer satisfaction by delivering quality products and services at fair prices. 

4. Not supporting any illegal use of products that violates property rights.

5. Exercising environmental stewardship of accepted standards and helping to improve the quality of life for community and society.

 The company has continuously communicated the CSR policy and the sustainability development to employees through the internal 

communication channels. There are the orientation new employees, newsletter, information board, e-mail, intranet web, and the meeting in 

order to raise awareness and understanding of the employees’ roles for social and public responsibility.

Stakeholders 

Stakeholders Expectation Response Implement

1. Employees •	Better	quality	of	life
•	To	communicate	information	to	
all employees 
•	Promoting	capability	building	
professionally 

•	To	develop	the	employees
•	Compliance	to	labor	legislation	and	
human rights
•	Quality	of	working	environment		
•	Fair	benefits

•	Internal	communication	such	newsletter,	infor-
mation board, intranet
•	Training	inside	and	outside	courses.
•To	do	activities	in	several	occasion
•	To	do	social	service	activities	and	community	
development 
•	Provident	Fund

2. Customers •	Provide	the	quality	products	and	
services 
•	Meet	the	customers’	need
•	Satisfaction	of	customers

•	Develop	service	to	meet	each	
customer’s need 
•	Security	of	information	
•	Immediate	response	to	complaint

•	Privacy	policy
•	Channel	for	customers’	complaints

3.Partners, 
Competitors

•	Anti-Corruption •	Operating	business	under	the	strictly	
legal framework 

•	Deal	with	partners	who	conduct	business	with	
transparency 
•	Procurement	policy	
•	Not	accept	all	of	bribe	
•	Strictly	comply	to	contractual	conditions	with	
partners

4. Shareholders •	Add	value	for	shareholders
•	Good	operating	performance,	
continual growth
•	Awareness	of	business	trends	
and investments

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

5. Community Building a sustainable society 
by growing the philosophy of 
social 
responsibility

•	Create	and	participate	in	social	
related activities to benefit the com-
munities and wider society
•	Operate	business	sustainably	and	
add value to society 
•	Support	education	and	
community development

•	Channels	for	customers’	complaints	
•	Provide	cooperation	and	support	for	policies	
and activities which benefit communities and 
society overall 
•	Cooperate	with	government	sectors
•	Cooperate	with	social	organization	to	
develop education

Corporate Social Responsibility



198        Annual Report 2019

Corporate Social Responsibility Reporting (CSR)

Business Online Public Company Limited specializes in developing database management system and risk management with the knowledge  

of information technology. The company is leader of providing total service of business information; basic information service and the  

company’s performance including news service, analyzing and verifying the data for being the reliable tool in business decision. The objectives 

and commitment are providing the quality, reliable, creditable data through computer system and advanced technologies. The company 

also has the efficiency method of security data. Therefore, the company got continuously the creditability and trust from the customers 

that are the corporate group, organizations, leading banks and financial institutions. The aside from the conducting business to drive the 

economy, the company has committed in Corporate Governance policy, truly adhering in ethical principle and awareness in corporate social 

responsibility so the company engages in all sector of stakeholders both internal and external, and also support the social benefits for Thai 

society to reach sustainability development.

From the Corporate Social Responsibility (CSR) framework, the company defines direction of CSR activities which is summarized as followed: 

1. Customer Responsibility

 To verifying the quality information and service. 

 Due to core business of the company is providing information business through the major channels; computer system and internet. 

Therefore, it needs to control and verify the quality and service regularly by various tools and analyzing technology to ensure the  

customers’ satisfaction.

Strategic framework:

1. New Data Management program to assist in improving data integrity and support business functions. 

2. Strictly monitoring and maintain security process of information.

Action to verify the quality of information and service

1. Develop more user-friendly interfaces on website.

2. Classify data to provide products and services via easy-to-use. 

3. Improve and verify data to be updated, corrected and completed regularly.

4. Deliver innovative products and services that simplify customers’ experience continuously. 

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.
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Action to Customer care and protection 

 1. Continuously improve the quality of its goods and services, in order to maximize the benefit and satisfaction of its customers.  

 2. Policy to protect the privacy of customers.

 3. Training the employees to be awareness in customer’s privacy rights and impose punishment to the offender or break the rules. 

 4. The privacy of the customer information is kept by the Board of Director, Executive and all of employees’ level if it is not allowed 

    by customers.  

 5. Secure data systematically and do not illegal. 

 Furthermore, the company was awarded the project “Bai Pho Business Awards by Sasin” in year 2008 that was the honor of Thai 

entrepreneur to praiseworthy the successful and distinguished business. Also being the role model to develop SME business on “Value 

Creation” and “Customer Focus” dimensions. These can guarantee that the company emphasizes and develops continuously the importance 

of listening and understanding the customers’ need. 

2. Fair Business Operating

 Not violating intellectual-property

 The company operates business under fair rules, honesty, not contrary the rules and not violating intellectual-property including avoiding 

partners who abuse the human rights or violate intellectual-property. 

Strategic framework:

 1. Must not present works from others for any company’s benefits. 

 2. Must not copy, reproduce, distribute or pass ideas from others for any use.  

 3. Strictly adhere to code of conduct and intellectual-property law. 

Action to do not violating intellectual-property 

 The company realizes the importance of intellectual property rights and will not encourage any violation of patents, copyrights, 

information technology and any other aspect of intellectual assets. If the work is subject to intellectual property rights, the company shall 

review terms and conditions and strictly abide by them.  The company will prepare agreements with partners that are standardized, taking 

into consideration fair terms and conditions for both parties.  The company will set up a system to monitor and ensure the compliance of 

all terms and conditions and to prevent unfair treatment or corruption throughout process. In addition, as part of the efforts to minimize 

corruptions, the company holds an anti-corruption training course to educate employees regarding company’s policy and guidelines towards 

anti-corruption actions and to encourage all employees to fight against corruptions in all forms.  It prescribes, matters of which employees 

should be aware and to which they are to adhere as well as setting out penalties in case of violations.

3. To operate business with good governance

The company operates business with honesty, transparency and able to investigate. We have codes of conduct and corporate ethics to 

be the guideline for directors and employees to follow.

Strategic framework:

 1. To operate business under the law strictly.

 2. To prescribe the employees to comply with codes of conduct and corporate ethics

Action to operate business with good governance

 1. To select good partners those do business with transparency. 

 2. Not receive bribes and illegal interest. Do not exploit the partners
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 3. New employees have to be trained about Code of Conduct since orientation day; also the current employees are revised.  

The employees have to do the test of “Code of Conduct” and the result will be assessed of awareness and knowledge in order to  

 communicate with employees to comply. 

4. Anti-Corruption

 Anti-Corruption in all manners

 The company and subsidiary are committed to encourage the Board of Director, management and all employees do business transparently,  

are aware of ethics in compliance with good corporate governance.

Strategic Framework:

 1. Define the Code of Conduct

 2. Define Anti-Corruption policy

Action to anti-corruption

 Define the Code of Conduct and Anti-Corruption and do not pay bribe policies including Whistleblower Policy which support 

whistleblowing or complaint and also has process to handle any misconducts including ensure fairness and protect employees who are 

reporter. The company assigns Human Resources Department to support the procedures of anti-corruption policy including train the all 

level of employees have awareness of fight against corruption.

5. Community Social Development 

 To support the quality life of community

 The company realizes that the responsibility towards local community, society and the environment is integral to sustainable  

development. 

Strategic framework:

 1.  Promoting to take advantage of leisure time of youth. 

 2.  Building a job and helping to improve the quality of life. 

Action to support the quality life of community

1.  Employ the university students within the community as data entry staff “Part-time” to earn money during studying and leisure 

 time to benefit. 

2.  By employing “Part-time”, it supported for occupational and income development in several communities that it is the  

implementing for community income sustainability and continuity. 

6. Environment Management

 Environmental conservation

 The company is committed to taking into account environment responsibilities for sustainable growth in the future by adding value to 

the use of resources, aiming at achieving maximum benefits throughout the entire production process. 

Strategic framework:

 1. Paperless usage.

 2. Developing and supporting the society and environment, in harmony with the company’s sustainable growth objectives through 

    various campaigns and activities.  

 3. Encourage and train all employees about environment.



Annual Report 2019                                     201

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.

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

 In-house and public training courses for year 2018-2019

In-House Courses Public Courses

Year Amount of 
Courses

Attended Employees Average Hours per 
Employee

Amount of 
Courses

Attended Employees Average Hours 
per Employee

2018 2 75 7.97 64 115 12.93

2019 5 102 8.59 45 79 5.5

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.

8. Provide the annual health check. 



202        Annual Report 2019

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:

Card For You’ Initiative by Better Thailand Foundation
The company has been supporting this event for 17 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.

For the year 2019, the employees participated in volunteer in an activity with children to give the opportunity to show their creativity by 

drawing under theme “My Wonderland”. Their pictures convey the wonderland, and the winners are printed as New Year’s cards. These can 

encourage the children to recognize value and affect to develop themselves in various fields as well. Moreover, we had set the amusement 

activities to make them happiness, smile and having fun. 

Annual CSR activities with schools
The company is aware of the importance of enhancing the education and the development of quality life of Thai people. For the year 2019, 

the employees participated in activity to help disadvantaged children at Teacher Boonchoo home for special children, Chonburi. We created  

the amusement activities, happiness and also contribute the financial supports and where the company had donated through financial supports  

and other activities as appropriate.
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 Business Online Public Company Limited is committed to anti-corruption by not consenting any behavior concerning fraud and 

corruption. The Company has applied an anti-corruption policy within the organization for all the departments and individuals involved in 

its business operations to follow. The policies will focus on the transparency and integrity of communication amongst staff and between  

departments, in order to avoid any inappropriate practices and any conflict against the principles of good corporate governance.  

Furthermore, the policy also opposes bribery of any form that may benefit the Company, with a disciplinary penalty imposed on those who 

offend these regulations.

1. Political Policies

 The Company has established political guidelines as follows:

1.1. All members of the Company must fulfill their duties as a responsible citizen in accordance to constitutional law and other 

related laws.

1.2. All members may not participate in any political activity and may not express any opinions that may mislead a third party that 

the Company is involved with, or supports any political party or group, which may cause polarization within the Company and 

in society.

1.3. All members may not use the Company’s assets to support any political party or group in exchange for special privileges or 

wrongful benefits.

2. Policy for Giving and Receiving Gifts

 The Company has established policies regarding giving and receiving gifts as follows:

2.1. Directors, executives and employees shall avoid accepting both monetary and non-monetary gifts from partners or from any 

individuals related to business of the Company, except as a festivity or as a tradition.

2.2. Directors, executives and employees must not accept any personal payments or benefits from customers, business partners 

or from any individuals while working, or accept such benefits on behalf of the company.

2.3. Directors, executives and employees must not lend or borrow money, or raise money at the expense of the Company’s  

customers or business partners. The exception would be requesting loans from banks or financial institutions, as a customer 

of said financial institutions.

2.4. Giving or receiving donations or financial support must be transparent and legal, and they should be made apparent that such 

donations or support funds are not used as an excuse for giving or receiving bribes.

2.5. The Company does not have a policy to offer money, gifts or special benefits of any form to its customers, partners, external 

agencies that are public and private, or any individuals in order to acquire a business deal. Exceptions include traditional  

networking, trade discounts and promotional projects of the Company.

3. Whistleblowing Policies

 The Company is determined to encourage its directors, executives and employees to operate business in a correct, transparent and fair 

 manner, in which their transactions can be audited in accordance with good corporate governance and the business ethics of the Company.

The Company has established a policy for whistle blowing, or reporting any misconduct or complaint. Supervisors and related departments 

may monitor and advise accordingly, and ensure that directors, executives and employees are conducting appropriate behavior. Individuals 

who wish to whistle blow can report any suspicious activity that may directly or indirectly cause fraud or corruption within the Company. 

The Company has a mechanism to protect whistleblowers as well as keeping every report confidential. Any potential misconduct or any 

complaints can be notified through the following channels:

Anti-Fraud and Corruption Policies
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1. Written letters addressed to:

 Mr. Anant Tangtatswas (Independent Director and Chairman of the Audit Committee)

 Business Online Public Company Limited

 1023 MS Siam Tower, 32th Floor, Rama 3 Road

 Chong Nonsri, Yannawa, Bangkok 10120

2. Emails may be sent to: BOLwhistleblowing@bol.co.th 

 The complainant must specify details of the potential misconduct or complaint, together with the whistleblower’s name, address 

and contact number.

 The notified information from both channels will be directed to the Chairman of the Audit Committee.
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 The company has reported connected transactions with related parties in the Note to Financial Statements as of 31 December 

2019, 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) 

Connected Transactions
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF 
FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS

The comparison of statement of financial position as at 31 December 2017 to 2019

(Unit : Thousand  Baht)

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 111,015 17% 224,140 32% 238,019 35% 85,013 14% 190,829 29% 203,487 31%

Short-term investments 107,893 17% 14,855 2% 19,962 3% 107,893 18% 14,855 2% 19,962 3%

Trade and other receivables 189,882 30% 223,913 32% 115,874 17% 179,515 30% 212,689 32% 107,581 17%

Other current assets 28,016 4% 25,931 4% 46,207 6% 24,976 4% 20,158 3% 38,820 6%

TOTAL CURRENT ASSETS 436,806 68% 488,839 70% 420,062 61% 397,397 66% 438,531 66% 369,850 57%

NON-CURRENT ASSETS

Restricted bank deposits 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2%

Investment in associated company 31,587 5% 31,843 5% 31,215 5% 30,000 5% 30,000 5% 30,000 5%

Investment in joint venture -   - -  - 14,722   2% -   - -   - 15,500 2%

Invenstment in subsidiaries company -   - -  - -   - 16,000 3% 31,000 5% 32,000 5%

Other long-term investments 92,555 14% 92,555 13% 93,655 13% 92,555 15% 92,555 14% 93,655 14%

Building improvement and equipment 19,324 3% 20,335 3% 51,559 8% 18,653 3% 19,715 3% 46,483 7%

Intangible assets 38,274 6% 36,359 5% 46,462 7% 30,258 5% 24,358 4% 34,215 5%

Deferred tax assets 6,629 2% 7,085 1% 9,890 1% 6,596 1% 7,039 1% 9,260 2%

Other non-current assets 1,683 0% 1,680 1% 2,472 1% 1,538 0% 1,534 0% 1,829 1%

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 204,252 32% 204,057 30% 264,175 39% 209,800 34% 220,401 34% 277,142 43%

TOTAL ASSETS 641,058 100% 692,896 100% 684,237 100% 607,197 100% 658,932 100% 646,992 100%

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Trade and other payables 103,443 60% 124,005 66% 143,627 78% 87,331 57% 109,509 64% 127,800 77%

Short-term provision 25,000 14% 26,200 14% 1,200 1% 25,000 16% 26,200 15% 1,200 1%

Income tax payable 4,258 2% 3,375 2% 330 1% 3,100   2% 1,956 2% -  -

Information utilisation fee payable 14,758 9% 15,908 8% 16,718 8% 14,758 10% 15,908 9% 16,718 9%

Other current liabilities 13,356 8% 5,362 3% 3,284 2% 12,107 8% 5,035 3% 2,808 2%

TOTAL CURRENT LIABILITIES 160,815 93% 174,850 93% 165,159 90% 142,296 93% 158,608 93% 148,526 89%

Non-current liabilities

Provision for long-term employee benefits 11,472 7% 12,805 7% 18,136 10% 11,161 7% 12,587 7% 17,787 11%

Total non-current liabilties 11,472 7% 12,805 7% 18,136 10% 11,161 7% 12,587 7% 17,787 11%

TOTAL LIABILITIES 172,287 100% 187,655 100% 183,295 100% 153,457 100% 171,195 100% 166,313 100%

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital Registered 82,600 18% 82,051 16% 82,051 16% 82,600 18% 82,051 17% 82,051 17%

Issued and paid-up share capital

Share premium

82,051 18% 82,051 16% 82,051 16% 82,051 18% 82,051 17% 82,051 17%

139,271 30% 139,271 28% 139,271 28% 139,271 31% 139,271 29% 139,271 28%

Retained earnings -  -      -          -   -      -        -    -   -       

  Appropriated - statutory reserve 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2%

   Unappropriated 239,189 50% 275,659 54% 271,880 54% 224,158 49% 258,155 52% 251,097 53%

Equity attributable to owners of the Company -  -   -  -   (520)  -      -  -    -  -   -  -

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 468,771 100% 505,241 100% 500,942 100% 453,740 100% 487,737 100% 480,679 100%

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 641,058 100% 692,896 100% 684,237 100% 607,197 100% 658,932 100% 646,992 100%

MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS OF

FINANCIAL POSITION AND OPERATING RESULTS

20182017

Consolidated financial statements Separate financial statements

201920182017 2019

The comparison of statement of financial position as at 31 December 2017 to 2019
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Management’s Discussion and Analysis of the statements of Financial Position and Operating Results

1. Total revenues of the Company and our subsidiaries

Unit : Million Baht

In 2019, the Company and our subsidiaries, (“ the group”), recorded Baht 538.1 million of total revenues, an increase of Baht 50.6 million 

or +10.4% y-o-y, compared to total consolidated revenues in 2018. This is mainly attributed to the group’s strong performance of existing 

service incomes from providing business information and decision-making system such as Corpus, Enlite, customized database together 

with revenue from special projects, which are one-off projects.

In terms of common size ratio, the group’s total revenues in 2019 presented some decreases in revenues from information services and 

other income of 4.5% y-o-y and 0.2% y-o-y, respectively. On the contrary, the group’s revenue from risk management sevices and revenue 

from other services increased at 2.8% y-o-y and 1.9% y-o-y, respectively.

1.1 Comparison total revenues of the Company and our subsidiaries by common-size method

341.7
399.3

436.5
487.5

538.1

2015 2016 2017 2018 2019

8.5% 7.0% 6.3% 10.0% 11.9%
5.6% 6.3% 10.0% 8.5% 11.3%

80.7% 81.4% 78.6% 75.7% 71.2%

5.2% 5.3% 5.1% 5.8% 5.6%

2015 2016 2017 2018 2019

Other income

Information Services

Risk Management Service

Other Services
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Operating revenues of the Company and our subsidiaries in 2019 amounted to Baht 508.0 million, presenting an increase of Baht 49.1 

million or +10.7% y-o-y, compared to total operating income of 2018. Major growth in service incomes came from an increase of 4.0% from 

providing business information and decision-making system, 46.2%  from risk management service and 31.5% from other service income, 

compared to same service income last year.

According to the consolidated statements of comprehensive income in 2019, it presents Baht 212.9 million for costs of services which 

slightly decreased, compare to cost of services last year. Meanwhile, the group recorded Baht 173.4 million for administrative expenses 

which risen by Baht 18.2 millon or +11.7% y-o-y compared to adminstrative expenses last year. The main reasons came from an increase 

in provision for employee benefits based on new labor law, an increased from loss on diminution in value of withholding tax refundable and 

some extra expenses related to office relocation.

1.3 Comparison service costs and administrative expenses of the Company and our subsidiaries

1.2 Comparison service income of the Company and our subsidiaries 

Unit : Million Baht

Consolidated The Company

2018 2019 Increase (Decrease) 2018 2019 Increase (Decrease)

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %
Cost of services  215.0 58.1%  212.9 55.1% (2.1) (1.0%)  181.6 58.1%  177.3 54.9% (4.3) (2.4%)

Administrative expenses  155.2 41.9%  173.4 44.9%  18.2 11.7%  130.8 41.9%  145.5 45.1%  14.7 11.2%

Total  370.2 100.0%  386.3 100.0%  16.1 4.3%  312.4 100.0%  322.8 100.0%  10.4 3.3%

275.6
325.0

343.3
368.8

383.4
19.1

25.3
43.5 41.5

60.6

29.0
27.8

27.4 48.7
64.0

2015 2016 2017 2018 2019

Other Services

Risk Management Service

Information Services
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2. Analysis of Financial Position

Unit : Thousand Baht

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 224,140   32.3% 238,019    34.8% 13,879 6.2% 190,829   29.0% 203,487   31.5% 12,658 6.6%

14,855     2.2% 19,962      2.8% 5,107 34.4% 14,855     2.3% 19,962     3.1% 5,107 34.4%

Trade and other receivables 223,913   32.3% 115,874    16.9% (108,039) (48.3%) 212,689   32.3% 107,581   16.6% (105,108) (49.4%)

Other current assets 25,931     3.8% 46,207      6.8% 20,276 78.2% 20,158     3.1% 38,820     6.0% 18,662 92.6%

Total current assets 488,839   70.6% 420,062   61.3% (68,777) (14.1%) 438,531   66.7% 369,850   57.2% (68,681) (15.7%)

Non-current assets

Restricted bank deposits 14,200     2.0% 14,200      2.1% -           -          14,200     2.2% 14,200     2.2% -          -          

Investment in associated company 31,843     4.6% 31,215      4.6% (628) (2.0%) 30,000     4.6% 45,500     6.9% 15,500 51.7%

Invenstment in subsidiaries company -           - 14,722      2.2% 14,722 100.0% -           -         -           -       -          -          

Investment in joint venture -           - -            - -           - 31,000     4.7% 32,000     4.9% 999.86    3.2%

Other long-term investment 92,555     13.5% 93,655      13.7% 1,100 1.2% 92,555     14.0% 93,655     14.6% 1,100 1.2%

Building improvement and equipment 20,335     2.9% 51,559      7.5% 31,224 153.5% 19,715     3.0% 46,483     7.2% 26,768 135.8%

Intangible assets 36,359     5.2% 46,462      6.8% 10,103 27.8% 24,358     3.5% 34,215     5.3% 9,857 40.5%

Deferred tax assets 7,085       1.0% 9,890        1.4% 2,805 39.6% 7,039       1.1% 9,260       1.4% 2,221 31.6%

Other non-current assets 1,680       0.2% 2,472        0.4% 792 47.1% 1,534       0.2% 1,829       0.3% 295 19.2%

Total non-current assets 204,057   29.4% 264,175   38.7% 60,118 29.5% 220,401   33.3% 277,142   42.8% 56,741 25.7%

Total assets 692,896   100.0% 684,237   100.0% (8,659) (1.2%) 658,932   100.0% 646,992   100.0% (11,940) (1.8%)

Unit : Thousand Baht

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Liabilities

Current liabilities

Trade and other payables 124,005 66.1% 143,627 78.4% 19,622 15.8% 109,509 64.0% 127,800 76.8% 18,291 16.7%

Short-term provision 26,200 14.0% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%) 26,200 15.3% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%)

Income tax payable 3,375 1.8% 330 0.2% (3,045) (90.2%) 1,956 1.1% -           -       (1,956) (100.0%)

Information utilisation fee payable 15,908 8.5% 16,718 9.1% 810 5.1% 15,908 9.3% 16,718 10.1% 810 5.1%

Other current liabilities 5,362 2.8% 3,284 1.7% (2,078) (38.8%) 5,035 2.9% 2,808 1.7% (2,227) (44.2%)

Total current liabilities 174,850 93.2% 165,159 90.1% (9,691) (5.5%) 158,608 92.6% 148,526 89.3% (10,082) (6.4%)

Non-current liabilities

Provision for long-term employee benefits 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

Total non-current liabilities 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

Total liabilities 187,655 100.0% 183,295 100.0% (4,360) (2.3%) 171,195 100.0% 166,313 100.0% (4,882) (2.9%)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Consolidated financial statements Separate financial statements

2018 2019 Increase(Decrease) 2018 Increase(Decrease)

Short-term investments

2018

2019

2018 2019Increase(Decrease) Increase(Decrease)

As of 31 December 2019, the consolidated statement of financial position of BOL and our subsidiaries, ("the group"), presents total assets of Baht 684.2 million which decreased by Baht 

8.6 million or -1.2% y-o-y, compared to total assets last year. Main reasons derived from an increase in cash and deposits at banks which is in-line with a growth of consolidated total 

revenue together with a success in ability in debt collection in 2019. Besides, the group invested in fixed assets due to head-office relocation and BOL acquired ordinary shares in a local 

company as well as newly established in an oversea company (please see the details in notes to consolidated financial statements) . Nevertheless, these increasing numbers were partially 

2019

1.4 Comparison consolidated net profit of the Company and our subsidiaries

2. Analysis of Financial Position

Unit : Million Baht 

Due to continuous growth of our performance, the group registered the consolidated profit by Baht 143.9 million in 2019, with an increase 
of Baht 39.8 million or +38.3% y-o-y, compare to the consolidated profit last year.

61.2
72.6 76.6

104.1

143.9

2015 2016 2017 2018 2019
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Unit : Thousand Baht

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Shareholders’ equity

Share capital Registered 82,051  16.2% 82,051  16.4% - - 82,051  16.8% 82,051  17.1% - -

Issued and fully paid up 82,051  16.2% 82,051  16.4% - - 82,051  16.8% 82,051  17.1% - -

Share premium 139,271  27.6% 139,271  27.8% - - 139,271  28.6% 139,271  29.0% - -

Retained earnings

  Appropriated - statutory reserve 8,260  1.6% 8,260  1.6% - - 8,260  1.7% 8,260  1.7% - -

   Unappropriated

Equity attributable to owners of the Company

Total shareholders' equity

  275,659 54.6%    271,880 54.3% (3,779) (1.4%)   258,155 52.9%   251,097 52.2% (7,058) (2.7%) 
     -     - (520) (0.1%) (520) (100.0%) - - - - - - 

505,241 100.0%   500,942 100.0% (4,299) (0.9%)   487,737 100.0%   480,679 100.0% (7,058) (1.4%)

Consolidated financial statements

As of 31 December 2019, the shareholders’ equity of consolidated statement of financial position was Baht 500.9 million which decreased by Baht 4.3 million or -

0.9% y-o-y, compared to the group's equity in 2018. Main reasons came from BOL's dividend payment in April 2019 from 2018 profit and an interim dividend 

payment of 1st half year 2019 in September by Baht 98.5 million and Baht 49.2 million, respectively. Meanwhile, the group's net profit of 2019 was Baht 143.9 million 

Increase(Decrease)20192018 2018 Increase(Decrease)

As of 31 December 2019, the Company and our subsidiaries’ have Baht 183.3 million of total liabilities which approximately reduced by Baht 4.4 million or -2.3% 

compared to previous year. This mainly came from a sharp drop in short-term provision after projects and related services were completed  and delivered within 

2019.

2019

Separate financial statements

As of 31 December 2019, the shareholders’ equity of consolidated statement of financial position was Baht 500.9 million which decreased 
by Baht 4.3 million or -0.9% y-o-y, compared to the group’s equity in 2018. Main reasons came from BOL’s dividend payment in April 2019 
from 2018 profit and an interim dividend payment of 1st half year 2019 in September by Baht 98.5 million and Baht 49.2 million, respectively. 
Meanwhile, the group’s net profit of 2019 was Baht 143.9 million (please see the details in statement of comprehensive income). As a result, 
the group of shareholders’ equity slightly decreased when compared to same item last year.

As of 31 December 2019, the consolidated statement of financial position of BOL and our subsidiaries, (the group), presents total assets 
of Baht 684.2 million which decreased by Baht 8.6 million or -1.2% y-o-y, compared to total assets last year. Main reasons derived from 
an increase in cash and deposits at banks which is in-line with a growth of consolidated revenue together with a success in ability in debt 
collection in 2019. Besides, the group invested in fixed assets due to head-office relocation and BOL acquired ordinary shares in a local 
company as well as newly established an oversea company (please see the details in notes to consolidated financial statements) . Never-
theless, these increasing numbers were partially offset by BOL’s dividend payment of Baht 147.7 million in 2019 while there was only Baht 
65.6 million of dividend payment last year . 

2. Analysis of Financial Position

Unit : Thousand Baht

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Assets

Current Assets

Cash and cash equivalents 224,140   32.3% 238,019    34.8% 13,879 6.2% 190,829   29.0% 203,487   31.5% 12,658 6.6%

14,855     2.2% 19,962      2.8% 5,107 34.4% 14,855     2.3% 19,962     3.1% 5,107 34.4%

Trade and other receivables 223,913   32.3% 115,874    16.9% (108,039) (48.3%) 212,689   32.3% 107,581   16.6% (105,108) (49.4%)

Other current assets 25,931     3.8% 46,207      6.8% 20,276 78.2% 20,158     3.1% 38,820     6.0% 18,662 92.6%

Total current assets 488,839   70.6% 420,062   61.3% (68,777) (14.1%) 438,531   66.7% 369,850   57.2% (68,681) (15.7%)

Non-current assets

Restricted bank deposits 14,200     2.0% 14,200      2.1% -           -          14,200     2.2% 14,200     2.2% -          -          

Investment in associated company 31,843     4.6% 31,215      4.6% (628) (2.0%) 30,000     4.6% 45,500     6.9% 15,500 51.7%

Invenstment in subsidiaries company -           - 14,722      2.2% 14,722 100.0% -           -         -           -       -          -          

Investment in joint venture -           - -            - -           - 31,000     4.7% 32,000     4.9% 999.86    3.2%

Other long-term investment 92,555     13.5% 93,655      13.7% 1,100 1.2% 92,555     14.0% 93,655     14.6% 1,100 1.2%

Building improvement and equipment 20,335     2.9% 51,559      7.5% 31,224 153.5% 19,715     3.0% 46,483     7.2% 26,768 135.8%

Intangible assets 36,359     5.2% 46,462      6.8% 10,103 27.8% 24,358     3.5% 34,215     5.3% 9,857 40.5%

Deferred tax assets 7,085       1.0% 9,890        1.4% 2,805 39.6% 7,039       1.1% 9,260       1.4% 2,221 31.6%

Other non-current assets 1,680       0.2% 2,472        0.4% 792 47.1% 1,534       0.2% 1,829       0.3% 295 19.2%

Total non-current assets 204,057   29.4% 264,175   38.7% 60,118 29.5% 220,401   33.3% 277,142   42.8% 56,741 25.7%

Total assets 692,896   100.0% 684,237   100.0% (8,659) (1.2%) 658,932   100.0% 646,992   100.0% (11,940) (1.8%)

Unit : Thousand Baht

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

Liabilities

Current liabilities

Trade and other payables 124,005 66.1% 143,627 78.4% 19,622 15.8% 109,509 64.0% 127,800 76.8% 18,291 16.7%

Short-term provision 26,200 14.0% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%) 26,200 15.3% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%)

Income tax payable 3,375 1.8% 330 0.2% (3,045) (90.2%) 1,956 1.1% -           -       (1,956) (100.0%)

Information utilisation fee payable 15,908 8.5% 16,718 9.1% 810 5.1% 15,908 9.3% 16,718 10.1% 810 5.1%

Other current liabilities 5,362 2.8% 3,284 1.7% (2,078) (38.8%) 5,035 2.9% 2,808 1.7% (2,227) (44.2%)

Total current liabilities 174,850 93.2% 165,159 90.1% (9,691) (5.5%) 158,608 92.6% 148,526 89.3% (10,082) (6.4%)

Non-current liabilities

Provision for long-term employee benefits 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

Total non-current liabilities 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

Total liabilities 187,655 100.0% 183,295 100.0% (4,360) (2.3%) 171,195 100.0% 166,313 100.0% (4,882) (2.9%)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Consolidated financial statements Separate financial statements

2018 2019 Increase(Decrease) 2018 Increase(Decrease)

Short-term investments

2018

2019

2018 2019Increase(Decrease) Increase(Decrease)

As of 31 December 2019, the consolidated statement of financial position of BOL and our subsidiaries, ("the group"), presents total assets of Baht 684.2 million which decreased by Baht 

8.6 million or -1.2% y-o-y, compared to total assets last year. Main reasons derived from an increase in cash and deposits at banks which is in-line with a growth of consolidated total 

revenue together with a success in ability in debt collection in 2019. Besides, the group invested in fixed assets due to head-office relocation and BOL acquired ordinary shares in a local 

company as well as newly established in an oversea company (please see the details in notes to consolidated financial statements) . Nevertheless, these increasing numbers were partially 

2019

As of 31 December 2019, the Company and our subsidiaries’ have Baht 183.3 million of total liabilities which approximately reduced by 
Baht 4.4 million or -2.3% compared to previous year. This mainly came from a sharp drop in short-term provision after projects and related 
services were completed and delivered within 2019.
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3. Financial Ratio Analysis  

3.1 Profitability Ratios  

Gross Profit Margin Ratio (%)  

       

Net Profit Margin Ratio (%)  

In 2019, the Company and our subsidiaries’ gross profit margin ratio was 58.1% compared to 53.2% of gross profit margin ratio in 2018. It 
presents an advancement of gross profit margin ratio in 2019 by +9.2% due to the fact that the consolidated service revenues increased 
by 10.7% and the consolidated cost of services decreased by 0.9% compared to previous year.

In 2019, the Company and our subsidiaries’ net profit margin ratio was 26.7% which sharply rose by 24.8% when compared to net profit 
margin ratio in 2018. Since the consolidated gross profit in 2019 stood at 58.1%, better than the previous year at 9.2%.
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58.1%
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21.4%
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Return on Assets Ratio (ROA) (%)   

In 2019, the Company and our subsidiaries’ return on assets ratio (ROA) was 21.0% which increased by 40.0% compared to return on 
assets ratio (ROA) in 2018.

In 2019, the Company and our subsidiaries’ presented dramatic improvement of return on equity (ROE) ratio compared to ROE ratio in 
2018, +39.3% y-o-y, resulting in higher earning in 2019 than pervious year.

Return on Equity Ratio (ROE) (%) 
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12.6% 12.0%

15.0%

21.0%
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16.4%
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16.3%

20.6%
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3.2 Liquidity Ratio (Times)  

As of 31 December 2019, liquidity ratio of the Company and our subsidiaries presented a bit drop of 0.3 times compared to same ratio last 
year because of More spending in investing activities.

3.3 Financial Leverage Ratios  
Debt to Equity Ratio (Times)  

During 2017 - 2019, the Company and our subsidiaries’ debt to equity ratio (D/E) was similarly about 0.37 times.

There was an announcement of dividend payout ratio for the Company’s profit 2018 at 94.6% in 2019. In 2020, the Board of Dirctors’ 
Company has approved Baht 0.15 per share for annual dividend payment 2019 that is equivalent to 85.5% of the consolidated net profit 
after tax for the year ended 2019. The rights to receive dividend is subject to the approval of the Company’s Annual General Meeting of 
shareholders 2020 that will be held in April 2020.

Dividend Payout Ratio (%)
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78.2%

20.8%

1.0%

As of 31 December 2018

Not yet due

Past due < 3 months

Past due 3-6 months

91.1%

6.9%

2.0%

As of 31 December 2019

Not yet due

Past due < 3 months

Past due 3-6 months

3.4 Asset Management Ratio  
As of 31 December 2019, the consolidated statement of financial position presents Baht 115.9 million of a total of trade and other receivables,  
a decrease of Baht 108.0 million or -48.3% y-o-y compared to a total of trade and other receivables as of 31 December 2018. The group 
expects to fully collect our outstanding balance of receivables within 2020.

         Consolidated financial statement of the Company and our subsidiaries’ balance of trade and other receivables

3.5 Factors that May Impact Business Operations and the Financial Status of the Company in Future 

Presently, business trends in the IT industry have become very dynamic, as new technology is consistently being introduced into the market. 

In response, customers’ behaviours, including how they think, consume, purchase and make decisions continue to change accordingly. 

Thus, utilising Big Data to analyse the behaviours of consumers, is a business trend that still continues to be effective today. Data has now 

become an asset with increasing demand, and can be considered a market with high potential and growth prospects.

Nevertheless, the Company must prepare for the repercussions of the free trade policies. Such policies may be a point of opportunity or a 

point of risk, depending on the readiness of the Company to adapt to these changes. In terms of opportunities, the Company may expand 

its scope of business information services to reach a national and even regional group of corporations and financial institutions, essentially 

leading to business growth. At the same time however, foreign investment can also be considered a risk to the Company. Furthermore, 

companies providing similar services to those of BOL may begin to provide their services in Thailand, thus increasing the Company’s number 

of competitors. Consistent new developments in technology and the ensuing changes in consumers’ behaviours, particularly in regards of 

increased expectations for new products and services, is another factor that the Company must adapt to. Not only is the Company expected 

to develop new products and services, as well as improve the Company’s organisational structure, but the Company must also manage 

sources of funding to maintain liquidity while investing in new innovations and projects that will require larger budgets. Such investments 

will ultimately lead to the implementation of the Company’s strategy and sustainable growth.
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 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 2019 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 2019 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 2019 ending 31 December 2019. Which has been reviewed by the Audit Committee, management and 

the company’s financial auditor, EY Office Limited, to be correct, complete, appropriate, in compliance with generally accepted accounting 

practices and employs appropriate accounting policies on a consistent basis. The financial disclosure is deemed to be transparent, provides 

an appropriate level of disclosure and is in compliance with all the relevant legal, guidelines and policies. 

   Mr. Banyong Limprayoonwong     Mr. Jack Min Intanate 

         Chairman of the Board                 Executive Chairman

 The Board of Directors’ Duties on Financial 
Disclosure 2019
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Dear Shareholders

The Audit Committee of Business Online Public Company Limited  comprises of 4 independent directors as follows:

1. Mr. Anant     Tangtatswas*   Independent Director and Chairman of Audit Committee

2. Ms. Manida     Zimmerman  Independent Director and Audit Committee Member

3. Ms. Suteera     Sripaibulya  Independent Director and Audit Committee Member

4. Asst.Prof. 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 2019, 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 2019, 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 2019.

Audit Committee’s Report
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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 2019 from both the auditors and Internal Audit. The Audit Committee 

presented Audit Committee report to the Board of Directors after each meeting and provided recommendations to the management team, 

which the management have implemented as appropriate according to the guideline provided by the Audit Committee and SEC.

7. Anti - Corruption

 The Committee emphasized the Board’s commitment and communicated this to the Company’s management and employees.

8. Appointment of the company’s auditor and remuneration 

 The consideration and appointment of the auditor and the remuneration was conducted based on the qualification and expertise of 

the auditors in accordance to the amount of work required for the fiscal year 2020. The Audit Committee proposed to the Board of Directors 

to appoint EY Company Limited Limited’s auditors, whose names are under SEC approved list, to be the company’s auditor as follows:

 Ms. Siriwan Nitdamrong  C.P.A. Registration No. 5906 and/or 

 Ms. Kamontip Lertwitworatep  C.P.A. Registration No. 4377 and/or

 Mrs. Sarinda Hirunprasurtwutti C.P.A. Registration No. 4799

 The Audit Committee believed that, in 2019, the company reported financial statements and operations with sufficient internal 

control and business conducted in compliance with the law and regulations mandated by the SEC. The internal control and risk management 

are appropriate and effective. The company provided appropriate and sufficient disclosure of the interconnectivity and conducted of business 

within reliable means and good governance.

 

 

         Mr. Anant Tangtatswas

             Chairman of the Audit Committee
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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 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 2019 the Committee called two meeting. The meeting was well participated with due care by all the members of the Committee.  

The Committee’s members pro actively 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 2019 to be re-appointed as director for 

another term.  The Shareholders’ 2019 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’ 2019 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, 2019 there are 10 directors in the company’s Board of Directors, of which, 3 of the 10 directors are executives, 

7 are non-executives, 4 are independent directors ( more than 1/3 of the board members).  In 2019 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 

Nomination and Remuneration 
Committee’s Report
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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  Chairman of the Corporate Governance Committee 

 2. Ms. Chamaiporn Apikulvanich  Member of the Corporate Governance Committee

 3. Mr. Chaiyaporn  Kiatnuntavimon Member of the Corporate Governance Committee

 The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 2019 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 2019 Annual Report 

and Form 56-1.

 3. Directing and encouraging the company to follow the corporate governance code, in order to instill confidence that the company’s 

management is executed with transparency, disclosure, accountability and fairness to all potential stakeholders.

 4. Ensuring there is an assessment and revision of the company’s Board of Directors and sub-Committees’ charter to align with 

the appropriate, and current circumstances.

 5.  Regularly reporting the Committee’s findings to the company’s Board of Directors.

                         Mr. Anant Tangtatswas 

            Chairman of the Corporate Governance Committee

Corporate Governance Committee’ Report
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Independent Auditor’s Report

To the Shareholders of Business Online Public Company Limited 

Opinion

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Business Online Public Company Limited and its subsidiaries  

(the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, 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 2019, 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. 

 

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 4.1 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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Other long-term investment

As discussed in Note 14 to the financial statements, the Company has carrying amounts based on cost method in other long-term 

investment in Ecartstudio Co., Ltd. amounting to Baht 53 million, which is higher than the proportion of the Company’s holding in such 

company of Baht 7 million. In addition, Ecartstudio Co., Ltd. has sustained continuous loss since 2014. The assessment of investment, 

especially impairment of other long-term investment, requires the significant judgement in estimating the cash inflows that are expected to 

be generated from such company in the future, and setting an appropriate discount rate and growth rate.

I have assessed the estimated the cash inflows and the financial models selected by management by gaining an understanding of  

the management’s decision-making process and whether the decisions are consistent with the historical data and budget plans from  

Ecartstudio Co., Ltd. In addition, I tested the significant assumptions applied by management in preparing estimates of the cash flows 

expected to be realised from such investment in the future, through comparison those assumptions with information from both internal and 

external sources 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 have also considered the appropriateness of discount rate selected by management, tested  

the calculation of the realisable values of other long-term investment using the selected financial model and considered the impact of changes 

in key assumptions on those realisable values, especially changes in the discount rate and long-term revenue growth rates.

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.

 

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. 
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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. 

•	 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.

 

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: 20 February 2020
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position

As at 31 December 2019

(Unit: Baht)

Note  2019 2018  2019 2018

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 238,018,691  224,139,934  203,487,086  190,829,243  

Short-term investments 8 19,962,111  14,854,878  19,962,111  14,854,878  

Trade and other receivables 9 115,874,130  223,912,742  107,581,406  212,689,445  

Other current assets 46,207,403  25,931,428  38,819,971  20,158,054  

Total current assets 420,062,335  488,838,982  369,850,574  438,531,620  

Restricted bank deposits 10 14,200,000  14,200,100  14,200,000  14,200,100  

Investment in associated company 11 31,214,827  31,843,309  30,000,000  30,000,000  

Investment in joint venture 12 14,722,477 -  15,499,550  -  

Investment in subsidiaries 13 -  -  31,999,860  30,999,860  

Other long-term investments 14 93,655,488  92,555,488  93,655,488  92,555,488  

Building improvement and equipment 15 51,558,957  20,335,189  46,482,778  19,714,754  

Intangible assets 16 46,462,106  36,358,346  34,215,152  24,357,055  

Deferred tax assets 24 9,889,798  7,084,871  9,259,885  7,039,056  

Other non-current assets 2,471,484  1,679,763  1,828,706  1,534,191  

264,175,137  204,057,066  277,141,419  220,400,504  

Total assets 684,237,472  692,896,048  646,991,993  658,932,124  

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

Non-current assets

Total non-current assets

Separate financial statementsConsolidated financial statements
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2019

(Unit: Baht)

Note  2019 2018  2019 2018

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 17 143,627,602  124,005,181  127,800,744  109,508,896  

Short-term provisions 18 1,200,000  26,200,000  1,200,000  26,200,000  

Income tax payable 329,828 3,374,848  -  1,955,649  

Information utilisation fee payable 16,717,585  15,907,959  16,717,585  15,907,959  

Other current liabilities 3,284,745  5,362,270  2,808,009  5,035,721  

Total current liabilities 165,159,760  174,850,258  148,526,338  158,608,225  

Non-current liabilities

Provision for long-term employee benefits 19 18,136,292  12,804,785  17,786,728  12,587,592  

Total non-current liabilities 18,136,292  12,804,785  17,786,728  12,587,592  

Total liabilities 183,296,052  187,655,043  166,313,066  171,195,817  

Shareholders’ equity

Share capital 20

 Registered

 820,505,500 ordinary shares of Baht 0.10 each 82,050,550  82,050,550  82,050,550  82,050,550  

 Issued and fully paid up

      820,505,500 ordinary shares of Baht 0.10 each 82,050,550  82,050,550  82,050,550  82,050,550  

Share premium 139,271,186 139,271,186  139,271,186  139,271,186  

Retained earnings

 Appropriated - statutory reserve 21 8,260,000  8,260,000  8,260,000  8,260,000  

   Unappropriated 271,880,036  275,659,269  251,097,191  258,154,571  

Equity attributable to owners of the Company (520,352)  -  -  -  

Total shareholders' equity 500,941,420  505,241,005  480,678,927  487,736,307  

Total liabilities and shareholders' equity 684,237,472  692,896,048  646,991,993  658,932,124  

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

Directors

Consolidated financial statements Separate financial statements
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2019 2018 2019 2018

Profit or loss:

Revenues

Service income 22 507,984,999  458,906,877  439,374,717  398,393,952  

Dividend income 23,275,000  21,437,500  24,275,000  21,437,500  

Other income 6,860,367  7,141,032  6,809,985  4,897,840  

Total revenues 538,120,366  487,485,409  470,459,702  424,729,292  

Expenses 23

Costs of services 212,944,280  214,992,814  177,339,378  181,559,480  

Administrative expenses 173,431,365  155,185,783  145,503,262  130,830,624  

Total expenses 386,375,645  370,178,597  322,842,640  312,390,104  

Profit before share of profit (loss) from investment in

   associate and joint venture and income tax expenses 151,744,721  117,306,812  147,617,062  112,339,188  

Share of profit from investment in associate 11 371,518  256,687  -  -  

Share of loss from investment in joint venture 12 (256,721)  -  -  -  

Profit before income tax expenses 151,859,518  117,563,499  147,617,062  112,339,188  

Income tax expenses 24 (7,947,887)  (13,476,684)  (6,983,578)  (10,702,243)  

Profit for the year 143,911,631  104,086,815  140,633,484  101,636,945  

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

    to profit or loss in subsequent periods

Share of other comprehensive income of joint venture -

  exchange differences on translation of 

      financial statements in foreign currency 12 (520,352)   -   -   -   

Other comprehensive income to be reclassified 

  to profit or loss in subsequent periods (520,352)   -   -   -   

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Actuarial loss 19 -  (2,470,737)  -  (2,499,983)   

Less: Income tax effect 24 -   494,148  -   499,997  

Other comprehensive income not to be reclassified

  to profit or loss in subsequent periods - net 

     of income tax -   (1,976,589)   -   (1,999,986)   

Other comprehensive income for the year (520,352)   (1,976,589)   -   (1,999,986)   

Total comprehensive income for the year 143,391,279   102,110,226   140,633,484   99,636,959   

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2019 2018 2019 2018

Earnings per share 25

Basic earnings per share 

  Profit attributable to equity holders 

     of the Company 0.18  0.13  0.17  0.12  

  Weighted average number of 

  ordinary shares (shares) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders' equity 

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Other components of 

Other comprehensive 

income - Exchange

differences on

Issued and Appropriated - translation of financial Total

paid up Statutory statements in  shareholders' 

Note share capital Share premium reserve Unappropriated foreign currency equity

Balance as at 1 January 2018 82,050,550           139,271,186        8,260,000               239,189,483         -                              468,771,219         

Profit for the year -                            -                                                         -           104,086,815                               - 104,086,815         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                             (1,976,589)            -                              (1,976,589)            

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                             102,110,226         -                              102,110,226         

Dividend paid 29 -                            -                                                         -           (65,640,440)                               - (65,640,440)          

Balance as at 31 December 2018 82,050,550           139,271,186        8,260,000               275,659,269         -                              505,241,005         

Balance as at 1 January 2019 82,050,550           139,271,186        8,260,000               275,659,269         -                              505,241,005         

Profit for the year -                            -                                                         -           143,911,631                               - 143,911,631         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                             -                            (520,352)                 (520,352)               

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                             143,911,631         (520,352)                 143,391,279         

Dividend paid 29 -                            -                           -                                     (147,690,864)                               - (147,690,864)        

Balance as at 31 December 2019 82,050,550           139,271,186        8,260,000               271,880,036         (520,352)                 500,941,420         

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

Consolidated financial statements
Equity attributable to owner of the Company

Retained earnings

shareholders' equity

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Issued and Appropriated - Total

paid up Statutory  shareholders' 

Note share capital Share premium reserve Unappropriated equity

Balance as at 1 January 2018            82,050,550          139,271,186              8,260,000          224,158,052 453,739,788         

Profit for the year                             -                             -                             -          101,636,945 101,636,945         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                                        (1,999,986) (1,999,986)            

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                            99,636,959           99,636,959           

Dividend paid 29                             - -                                                       -           (65,640,440) (65,640,440)          

Balance as at 31 December 2018 82,050,550           139,271,186        8,260,000             258,154,571         487,736,307         

Balance as at 1 January 2019            82,050,550          139,271,186              8,260,000          258,154,571          487,736,307

Profit for the year                             -                             -                             -          140,633,484 140,633,484         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                                                        - -                            

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                            140,633,484         140,633,484         

Dividend paid 29 -                            -                           -                                    (147,690,864) (147,690,864)        

Balance as at 31 December 2019 82,050,550           139,271,186        8,260,000             251,097,191         480,678,927         

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

Retained earnings

Separate financial statements
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders' equity 

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Other components of 

Other comprehensive 

income - Exchange

differences on

Issued and Appropriated - translation of financial Total

paid up Statutory statements in  shareholders' 

Note share capital Share premium reserve Unappropriated foreign currency equity

Balance as at 1 January 2018 82,050,550           139,271,186        8,260,000               239,189,483         -                              468,771,219         

Profit for the year -                            -                                                         -           104,086,815                               - 104,086,815         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                             (1,976,589)            -                              (1,976,589)            

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                             102,110,226         -                              102,110,226         

Dividend paid 29 -                            -                                                         -           (65,640,440)                               - (65,640,440)          

Balance as at 31 December 2018 82,050,550           139,271,186        8,260,000               275,659,269         -                              505,241,005         

Balance as at 1 January 2019 82,050,550           139,271,186        8,260,000               275,659,269         -                              505,241,005         

Profit for the year -                            -                                                         -           143,911,631                               - 143,911,631         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                             -                            (520,352)                 (520,352)               

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                             143,911,631         (520,352)                 143,391,279         

Dividend paid 29 -                            -                           -                                     (147,690,864)                               - (147,690,864)        

Balance as at 31 December 2019 82,050,550           139,271,186        8,260,000               271,880,036         (520,352)                 500,941,420         

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

Consolidated financial statements
Equity attributable to owner of the Company

Retained earnings

shareholders' equity

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Issued and Appropriated - Total

paid up Statutory  shareholders' 

Note share capital Share premium reserve Unappropriated equity

Balance as at 1 January 2018            82,050,550          139,271,186              8,260,000          224,158,052 453,739,788         

Profit for the year                             -                             -                             -          101,636,945 101,636,945         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                                        (1,999,986) (1,999,986)            

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                            99,636,959           99,636,959           

Dividend paid 29                             - -                                                       -           (65,640,440) (65,640,440)          

Balance as at 31 December 2018 82,050,550           139,271,186        8,260,000             258,154,571         487,736,307         

Balance as at 1 January 2019            82,050,550          139,271,186              8,260,000          258,154,571          487,736,307

Profit for the year                             -                             -                             -          140,633,484 140,633,484         

Other comprehensive income for the year -                            -                           -                                                        - -                            

Total comprehensive income for the year -                            -                           -                            140,633,484         140,633,484         

Dividend paid 29 -                            -                           -                                    (147,690,864) (147,690,864)        

Balance as at 31 December 2019 82,050,550           139,271,186        8,260,000             251,097,191         480,678,927         

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

Retained earnings

Separate financial statements
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2019 2018 2019 2018

Cash flows from operating activities 

Profit before tax 151,859,518  117,563,499  147,617,062  112,339,188  

Adjustments to reconcile profit before tax to 

  net cash provided by (paid from) operating activities:

  Allowance for doubtful accounts (reversal) (7,257,321)   1,727,921  (10,154,517)   1,727,921  

  Depreciation and amortisation 27,054,458  25,624,175  21,792,364  22,080,758  

  Allowance for impairment of equipment (reversal) (1,861,493)   1,861,493  (1,849,601)   1,849,601  

  Share of profit from investment in associated company (371,518)   (256,687)   -   -   

  Share of loss from investment in joint venture 256,721   -   -   -   

  Provision for employee benefits 5,331,507   1,700,237   5,199,136  1,764,598   

  Unrealised loss (gain) on exchange 142,687  (106,210)   111,216  2,368  

  Provisions (reversal) (25,000,000)   1,200,000  (25,000,000) 1,200,000  

  Loss on diminution in value of withholding tax refundable (5,409,123)   -   (5,409,123)   -   

  Loss (gain) on sales of equipment 1,948,850   (2,177,027)   1,938,225  (2,176,873)   

  Write off computer software -   97,562   -   97,562   

  Dividend income (23,275,000)   (21,437,500)   (24,275,000)   (21,437,500)   

  Interest income (2,856,197)   (2,280,906)   (2,808,312)   (2,236,591)   

Profit from operating activities before changes 

   in operating assets and liabilities 120,563,089   123,516,557  107,161,450  115,211,032  

Decrease (increase) in operating assets:

  Trade and other receivables 115,296,530  (35,981,367)  115,255,432  (35,197,583)  

  Other current assets (14,866,852)   2,085,538  (13,252,794)   4,818,331  

  Other non-current assets (791,721)   3,000  (294,515)   3,000  

Increase (decrease) in operating liabilities:

  Trade and other payables 20,657,233  11,548,247  19,311,084  13,907,390  

  Information utilisation fee payable 809,626  1,149,112  809,626  1,149,112  

  Other current liabilities (2,121,757)   1,056,162  (2,271,944)   1,157,806  

Cash flows from operating activities 239,546,148  103,377,249  226,718,339  101,049,088  

  Cash paid for employee benefits -  (2,838,210)  -  (2,838,210)  

   Cash paid for corporate income tax (13,797,834)   (14,320,490)   (11,160,056)   (11,789,653)   

Net cash from operating activities 225,748,314  86,218,549  215,558,283  86,421,225  

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements (continued)

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2019 2018 2019 2018

Cash flows from investing activities 

Decrease in restricted banks deposits 100                     -                          100                     -                          

Increase in short-term loans to subsidiary -                          -                          -                          (2,000,000)          

Cash received from repayment of short-term loans

   from subsidiary -                          -                          -                          2,000,000           

(Increase) decrease in short-term investments (5,107,233)          93,145,122         (5,107,233)          93,145,122         

Cash paid for investment in subsidiary -                          -                          (1,000,000)          (15,000,000)        

Cash paid for investment in joint venture (15,499,550)        -                          (15,499,550)        -                          

Cash paid for other long-term investment (1,100,000)          -                          (1,100,000)          -                          

Cash paid for purchase of building improvement 

   and equipment (43,352,777)        (16,302,508)        (37,980,582)        (15,827,803)        

Cash received from sales of equipment 388,935              2,178,093           387,774              2,177,653           

Cash paid for purchase of computer software (26,690,721)        (10,439,521)        (22,044,753)        (3,380,753)          

Dividend received 24,275,000         21,437,500         24,275,000         21,437,500         

Interest received 2,863,321           2,469,113           2,815,436           2,424,798           

Net cash from (used) in investing activities (64,222,925)        92,487,799         (55,253,808)        84,976,517         

Cash flows from financing activities 

Dividend paid (147,646,632)      (65,581,322)        (147,646,632)      (65,581,322)        

Net cash used in financing activities (147,646,632)      (65,581,322)        (147,646,632)      (65,581,322)        

Net increase in cash and cash equivalents 13,878,757         113,125,026       12,657,843         105,816,420       

Cash and cash equivalents at beginning of year 224,139,934       111,014,908       190,829,243       85,012,823         

Cash and cash equivalents at end of year 238,018,691       224,139,934       203,487,086       190,829,243       

Supplemental cash flow information:

Non-cash related transactions 

   Payables for purchase of assets 836,466              162,689              821,416              162,689              

   Payables for purchase of intagible assets 55,148                1,914,145           55,148                1,844,327           

   Increase in dividend payable 44,232                59,118                44,232                59,118                

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes To Consolidated Financial Statements

 

Business Online Public Company Limited and its subsidiaries  

Notes to consolidated financial statements 

For the year ended 31 December 2019  

1. General 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 Keppel Communications Pte. Ltd., which is incorporated in Singapore. 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. 

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 dated         

11 October 2016, 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”): 

 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

   2019 2018 

   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 
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Business Online Public Company Limited and its subsidiaries  

Notes to consolidated financial statements 

For the year ended 31 December 2019  

1. General 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 Keppel Communications Pte. Ltd., which is incorporated in Singapore. 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. 

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 dated         

11 October 2016, 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”): 

 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

   2019 2018 

   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. 

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 2018) and new financial reporting standards 

and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. 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: 
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 TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

 TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations. 

TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

 Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope 

of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts 

with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the consideration to which an 

entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard 

requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances 

when applying each step of the model. 

 This standard does not have any significant impact on the Group’s financial statements. 

(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020 

 The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised 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 except the following new standards which involve changes 

to key principles, which are summarised below. 
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 TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

 TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations. 

TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

 Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope 

of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts 

with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the consideration to which an 

entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard 

requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances 

when applying each step of the model. 

 This standard does not have any significant impact on the Group’s financial statements. 

(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020 

 The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised 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 except the following new standards which involve 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. When the TFRSs related to financial 

instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently 

effective will be cancelled.    

 The management of the Group expects the adoption of these accounting standards to result in the following 

adjustments. 

- Classification and measurement of investments in equity instruments of non-listed companies - The 

Group is to measure investments in equity instruments of non-listed companies at fair value and to 

classify the investments as financial assets at fair value, through either profit or loss or through other 

comprehensive income. If the Group elects to present subsequent changes in the fair value of the 

investment through other comprehensive income, the election is irrevocable. 

- Recognition of credit losses - The Group is to recognise an allowance for expected credit losses on its 

financial assets, and it is no longer necessary for a credit-impaired event to have occurred. The Group 

applies the simplified approach to consider impairment of trade receivables. 

 The management of the Group is currently evaluating the impact of these standards on the financial 

statements in the year when they are adopted. 
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 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 using similar principles to those used under TAS 17. 

 The Group plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of adoption of which               

the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, and    

the comparative information was not restated.  

 The management of the Group is currently finalising the impact of these standards on the financial 

statements in the year when they are adopted. 

4.  Significant accounting policies 

4.1 Revenue 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. 
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 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 using similar principles to those used under TAS 17. 

 The Group plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of adoption of which               

the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, and    

the comparative information was not restated.  

 The management of the Group is currently finalising the impact of these standards on the financial 

statements in the year when they are adopted. 

4.  Significant accounting policies 

4.1 Revenue 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 recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.   

 Dividends 

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 Investments  

a) 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).  

b) Investments in joint ventures and associates are accounted for in the consolidated financial 

statements using the equity method. 

c) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are accounted for in the separate financial 

statements using the cost method. 

4.5 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. 
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4.6 Intangible assets 

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses 

(if any).  

  Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and 

tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.                

The amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each 

financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss. 

  A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

  Useful lives 

 Computer software 3 - 5 and 10 years 

4.7 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. 

4.8 Long-term leases  

  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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4.9 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. 

4.10 Impairment of assets 

At the end of each reporting period, the Group performs impairment reviews in respect of the building 

improvement, equipment 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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4.11  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 Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiaries 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. 

4.12 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.  

4.13 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. 
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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.  

4.14 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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5. 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. 

 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and 

estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and 

the prevailing economic condition.  
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 Impairment of investments 

 The Group treats investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline in the fair 

value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is 

“significant” or “prolonged” requires judgement of the management.  

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. 

6. Related party transactions  

 During the years, the Company and its subsidiaries 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 Company and those related parties. 

   (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                 

financial statements 

Separate                      

financial statements Pricing policy 

 2019 2018 2019 2018  

Transactions with subsidiaries 

   (eliminated from the consolidated financial statements) 

 

Service income - - 10 11 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 - At the declared rate 

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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   (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                 

financial statements 

Separate                      

financial statements Pricing policy 

 2019 2018 2019 2018  

Transactions with related parties    

Service income 38 23 38 23 Market price, Cost plus margin, Mutually 

agreed prices as stipulated in  

   the agreements  

Service fee expenses 19 9 16 8 Market price, Mutually agreed prices as 

stipulated in the agreements 

Cost of services 

 

10 5 6 4 Market price, Mutually agreed prices as 

stipulated in the agreements 

Purchase of equipment 9 2 4 2 Market price 

Dividend income 23 21 23 21 At the declared rate 

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of accounts between the Company and those related 

companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                

financial statements 

Separate                   

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Trade and other receivables -                        

related parties (Note 9) 

  

  

Subsidiaries - - 3,240 6,045 

Related companies (Common shareholders 

and/or directors) 7,235 8,404 4,284 4,390 

Total trade and other receivables -                        

related parties 7,235 8,404 7,524 10,435 

     

Trade and other payables -     

  related parties (Note 17)     

Parent company 2,341 552 2,341 552 

Related companies (Common shareholders 

and/or directors) 4,443 4,627 8,114 5,171 

Amount due to the director 504 - 504 - 

Total trade and other payables –  

  related parties 7,288 5,179 10,959 5,723 
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Amount due to the director was advance payment for purchase computer equipment in which the Company 

had fully made repayment in January 2020. 

Directors and management’s benefits 

During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries had employee 

benefit expenses payable to their directors and management as below. 

(Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                

financial statements 

Separate                                  

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Short-term employee benefits 25.6 21.5 25.6 21.5 

Post-employment benefits 0.5 0.3 0.4 0.3 

Total 26.1 21.8 26.0 21.8 

7. Cash and cash equivalents 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                

financial statements 

Separate                       

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Cash 127 168 97 133 

Bank deposits  237,892 223,972 203,390 190,696 

Total 238,019 224,140 203,487 190,829 

 As at 31 December 2019, bank deposits carried interests between 0.10 and 1.45 percent per annum    

(2018: between 0.10 and 1.45 percent per annum). 

8. Short-term investments 

 As at 31 December 2019 and 2018, short-term investments consisted of the following: 

(Unit: Thousand Baht) 

  

Consolidated/Separate                             

financial statements 

   2019 2018 

Bill of exchange   19,962 14,855 

Total short-term investments  19,962 14,855 

 

 As at 31 December 2019, the Company had investment in bill of exchange which carried interest at            

5.0 percent per annum and due for redemption within January 2020 (2018: Bill of exchange carried interest 

at 4.1 percent per annum and due for redemption within March 2019). 
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9. Trade and other receivables 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Trade receivables - related parties     

Aged on the basis of due dates    

 Not yet due 3,013 3,409 5,628 5,442 

 Past due     

 Up to 3 months - 3,164 - 3,164 

Total trade receivables - related parties 3,013 6,573 5,628 8,606 

Trade receivables - unrelated parties     

Aged on the basis of due dates     

Not yet due 26,283 29,906 19,781 25,827 

 Past due     

 Up to 3 months 7,976 43,320 7,795 42,488 

          3 - 6 months 2,345 2,242 2,345 2,242 

Total trade receivables - unrelated parties 36,604 75,468 29,921 70,557 

Less: Allowance for doubtful debts (2,345) - (2,345) - 

Total trade receivables - unrelated parties - net 34,259 75,468 27,576 70,557 

Total trade receivables - net 37,272 82,041 33,204 79,163 

Other receivables     

Other receivables - unrelated parties 1 1,051 1 1,051 

Accrued income - related parties 4,117 691 1,219 829 

Accrued income - unrelated parties 64,434 137,836 61,911 132,859 

Prepaid expense - related parties 105 1,140 677 1,000 

Prepaid expense - unrelated parties 12,842 13,654 10,569 10,287 

Total other receivables 81,499 154,372 74,377 146,026 

Less: Allowance for doubtful debts (2,897) (12,500) - (12,500) 

Total other receivables - net 78,602 141,872 74,377 133,526 

Total trade and other receivables - net 115,874 223,913 107,581 212,689 
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9. Trade and other receivables 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Trade receivables - related parties     

Aged on the basis of due dates    

 Not yet due 3,013 3,409 5,628 5,442 

 Past due     

 Up to 3 months - 3,164 - 3,164 

Total trade receivables - related parties 3,013 6,573 5,628 8,606 

Trade receivables - unrelated parties     

Aged on the basis of due dates     

Not yet due 26,283 29,906 19,781 25,827 

 Past due     

 Up to 3 months 7,976 43,320 7,795 42,488 

          3 - 6 months 2,345 2,242 2,345 2,242 

Total trade receivables - unrelated parties 36,604 75,468 29,921 70,557 

Less: Allowance for doubtful debts (2,345) - (2,345) - 

Total trade receivables - unrelated parties - net 34,259 75,468 27,576 70,557 

Total trade receivables - net 37,272 82,041 33,204 79,163 

Other receivables     

Other receivables - unrelated parties 1 1,051 1 1,051 

Accrued income - related parties 4,117 691 1,219 829 

Accrued income - unrelated parties 64,434 137,836 61,911 132,859 

Prepaid expense - related parties 105 1,140 677 1,000 

Prepaid expense - unrelated parties 12,842 13,654 10,569 10,287 

Total other receivables 81,499 154,372 74,377 146,026 

Less: Allowance for doubtful debts (2,897) (12,500) - (12,500) 

Total other receivables - net 78,602 141,872 74,377 133,526 

Total trade and other receivables - net 115,874 223,913 107,581 212,689 

 

 

10. Restricted banks deposits  

 As at 31 December 2019, the Company pledged fixed deposits at banks of approximately Baht 14.2 million 

(2018: Baht 14.2 million) with three 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. 

11. Investment in associated company 

11.1 Details of associate: 

   (Unit: Thousand Baht) 

    

Consolidated                      

financial statements 

Separate                            

financial statements 

Company’s name Nature of business 

Country of 

incorporation 

Percentage of 

shareholding 

Carrying amount based 

on equity method  

Carrying amount based 

on cost method  

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 

    (%)  (%)     

Abiks Development 

 Co., Ltd. 

Property  

     Development 

Thailand 

20 20 31,215 31,843 30,000 30,000 

11.2 Share of comprehensive income and dividend received 

During the years, the Company has recognised its share of profit from investment in associated company in 

the consolidated financial statements and dividend income in the separate financial statements as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

Company’s name 

Share of profit from 

investment in associate 

during the years 

Dividend received 

 during the years 

 2019 2018 2019 2018 

Abiks Development Co., Ltd. 372 256 1,000 - 
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11.3 Summarised financial information about material associate 

 Summarised information about financial position   

(Unit: Thousand Baht) 

 Abiks Development Co., Ltd. 

 2019 2018 

Current assets 39,797 42,557 

Non-current assets 116,560 116,847 

Current liabilities (282) (187) 

Net assets 156,075 159,217 

Shareholding percentage  20% 20% 

Share of net assets 31,215 31,843 

Elimination entries - - 

Carrying amounts of associate based on equity method 31,215 31,843 

 Summarised information about comprehensive income 

(Unit: Thousand Baht) 

 

For the years ended                          

31 December 

 2019 2018 

Revenue 2,982 2,299 

Profit 1,858 1,283 

12. Investment in joint venture 

12.1  Details of investment in joint venture:           

    (Unit: Thousand Baht) 

   

Consolidated 

financial statements 

Separate 

financial statements 

Joint ventures Nature of business 

Shareholding 

percentage 

Carrying amounts 

based on equity method Cost 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

  (%) (%)     

Business Information 

Co., Ltd. 

Provision of services by 

providing system with 

making decision tools 

 

50 

 

- 

 

14,722 

 

- 

 

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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12.2 Share of comprehensive income and dividend received 

 During the year, the Company recognised its share of comprehensive income from investment in the joint 

venture in the consolidated financial statements and dividend income in the separate financial statements as 

follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated 
financial statements 

Separate 
financial statements 

Joint ventures 
Share of loss from investments 
in joint venture during the year 

Share of other comprehensive 

income from investments in   
joint venture during the year 

Dividend received 
during the year 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Business Information 
Co., Ltd. (257) - (520) - - - 

12.3 Summarised financial information about joint venture 

 Summarised information about financial position 

(Unit: Thousand Baht) 

  2019 

Business Information Co., Ltd.   

Cash and cash equivalents  29,389 

Other current assets  177 

Non-current assets  122 

Other current liabilities  (243) 

Net assets  29,445 

Carrying amounts of joint venture based on equity method  14,722 

 Summarised information about comprehensive income 

(Unit: Thousand Baht) 

  2019 

Business Information Co., Ltd.   

Other income   3 

Interest expenses   (31) 

Administration expenses    (485) 

Profit (loss)  (513) 

Other comprehensive income  - 

Total comprehensive income  (513) 
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13. Investment in subsidiaries 

Details of investment in subsidiaries as presented in separate financial statements are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

Company’s name Paid-up capital 

Shareholding 

percentage Cost 

Dividend 

received during 

the years 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   (%) (%)     

D&B (Thailand) Co., Ltd.  2,000 1,000 99.99 99.99 2,000 1,000 - - 

BOL Digital Co., Ltd. 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 - - 

     32,000 31,000 - - 

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. 

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. 

 

 

14. Other long-term investments 

   Consolidated/Separate financial statements 

Company’s name business Relation Paid up share capital 

Shareholding 

percentage Cost value 

Dividend received 

during the years 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   

(Thousand  

Baht) 

(Thousand  

Baht) 

(%) (%) (Thousand 

Baht) 

(Thousand 

Baht) 

(Thousand 

Baht) 

(Thousand 

Baht) 

National Credit 

Bureau Co., Ltd. 

Credit information 

provider Direct holding 250,000 250,000 12.25 12.25 27,864 27,864 23,275 21,438 

Ecartstudio Co., Ltd. Designing, developing, 

consulting for Web-

Based Applications Direct holding 14,612 14,612 12.08 12.08 52,941 52,941 - - 

Peer Power Co., Ltd.  Fintech business Direct holding 14,900 14,000 10.00 10.00 12,470 11,750 - - 

AI Lab Co., Ltd. 

 

Artificial Intelligence 

Technology Direct holding 2,000 - 19.00 - 380 - - - 

       93,655 92,555 23,275 21,438 

Ecartstudio Co., Ltd.  

On 13 December 2018, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Ecartstudio Co., Ltd. had 

passed a resolution to approve an increase in the registered share capital from Baht 12.94 million (1,294,223 

ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 14.61 million (1,461,219 ordinary shares of Baht 10 each) through 

the issuance of 166,996 new ordinary shares of Baht 10 each.  

However, the Company did not make additional investment in the ordinary shares of such company which 

resulted in the decrease in percentage of shareholding in Ecartstudio Co., Ltd. from 13.64 percent to 12.08 

percent. 

As at 31 December 2019, the Company has carrying amounts based on cost method of investment in 

Ecartstudio Co., Ltd. amounting to Baht 53 million, which is higher than the proportion of the Company’s 

holding in such company of Baht 7 million. The Company’s management considered that this company is in 

the early stage and the recoverable amount is higher than the carrying amount. Therefore, the Company   

had not recorded allowance for impairment of investment in Ecartstudio Co., Ltd. 
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14. Other long-term investments 

   Consolidated/Separate financial statements 

Company’s name business Relation Paid up share capital 

Shareholding 

percentage Cost value 

Dividend received 

during the years 

   2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

   

(Thousand  

Baht) 

(Thousand  

Baht) 

(%) (%) (Thousand 

Baht) 

(Thousand 

Baht) 

(Thousand 

Baht) 

(Thousand 

Baht) 

National Credit 

Bureau Co., Ltd. 

Credit information 

provider Direct holding 250,000 250,000 12.25 12.25 27,864 27,864 23,275 21,438 

Ecartstudio Co., Ltd. Designing, developing, 

consulting for Web-

Based Applications Direct holding 14,612 14,612 12.08 12.08 52,941 52,941 - - 

Peer Power Co., Ltd.  Fintech business Direct holding 14,900 14,000 10.00 10.00 12,470 11,750 - - 

AI Lab Co., Ltd. 

 

Artificial Intelligence 

Technology Direct holding 2,000 - 19.00 - 380 - - - 

       93,655 92,555 23,275 21,438 

Ecartstudio Co., Ltd.  

On 13 December 2018, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Ecartstudio Co., Ltd. had 

passed a resolution to approve an increase in the registered share capital from Baht 12.94 million (1,294,223 

ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 14.61 million (1,461,219 ordinary shares of Baht 10 each) through 

the issuance of 166,996 new ordinary shares of Baht 10 each.  

However, the Company did not make additional investment in the ordinary shares of such company which 

resulted in the decrease in percentage of shareholding in Ecartstudio Co., Ltd. from 13.64 percent to 12.08 

percent. 

As at 31 December 2019, the Company has carrying amounts based on cost method of investment in 

Ecartstudio Co., Ltd. amounting to Baht 53 million, which is higher than the proportion of the Company’s 

holding in such company of Baht 7 million. The Company’s management considered that this company is in 

the early stage and the recoverable amount is higher than the carrying amount. Therefore, the Company   

had not recorded allowance for impairment of investment in Ecartstudio Co., Ltd. 
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Peer Power Company Limited  

On 21 May 2019, the meeting of 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    

14.0 million (1,400,000 ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 14.9 million (1,490,000 ordinary shares of 

Baht 10 each) through the issuance of 90,000 new ordinary shares of Baht 10 each. The Company made 

additional investment in the 9,000 newly issued ordinary shares of such company, totaling Baht 0.72 million in 

which the Company holds 10 percent shareholding interest in Peer Power Company Limited.  The Company 

paid for the share subscription on 23 May 2019. 

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 6.1 million which resulted in the increase in percentage of shareholding in Peer Power 

Company Limited from 10 percent to 12.9 percent.  The Company paid for the share subscription on            

21 January 2020. 

AI Lab Co., Ltd. 

On 2 April 2019, the Board of Directors Meeting of the Company passed a resolution to approve an 

investment in AI Lab Co., Ltd. to support the Company’s business expansion in Artificial Intelligence 

Technology. The new company registered the establishment with Ministry of Commerce on 3 April 2019 with 

the registered share capital of Baht 2 million (200,000 ordinary shares of Baht 10 each). The Company holds 

19 percent shareholding interest in AI Lab Co., Ltd. and paid for the share subscription totaling Baht         

0.38 million on 15 May 2019. 
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Peer Power Company Limited  

On 21 May 2019, the meeting of 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    

14.0 million (1,400,000 ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 14.9 million (1,490,000 ordinary shares of 

Baht 10 each) through the issuance of 90,000 new ordinary shares of Baht 10 each. The Company made 

additional investment in the 9,000 newly issued ordinary shares of such company, totaling Baht 0.72 million in 

which the Company holds 10 percent shareholding interest in Peer Power Company Limited.  The Company 

paid for the share subscription on 23 May 2019. 

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 6.1 million which resulted in the increase in percentage of shareholding in Peer Power 

Company Limited from 10 percent to 12.9 percent.  The Company paid for the share subscription on            

21 January 2020. 

AI Lab Co., Ltd. 

On 2 April 2019, the Board of Directors Meeting of the Company passed a resolution to approve an 

investment in AI Lab Co., Ltd. to support the Company’s business expansion in Artificial Intelligence 

Technology. The new company registered the establishment with Ministry of Commerce on 3 April 2019 with 

the registered share capital of Baht 2 million (200,000 ordinary shares of Baht 10 each). The Company holds 

19 percent shareholding interest in AI Lab Co., Ltd. and paid for the share subscription totaling Baht         

0.38 million on 15 May 2019. 

 

 

15. Building improvement and equipment   

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

Building 

improvement 

Office 

equipment 

Computer and 

equipment Vehicle 

Assets under 

installation Total 

Cost:       

1 January 2018 20,607 14,692 97,078 14,641 - 147,018 

Additions 43 653 3,193 10,091 346 14,326 

Disposals - (9) (48) (10,357) - (10,414) 

31 December 2018 20,650 15,336 100,223 14,375 346 150,930 

Additions 1,782 3,630 18,116 - 20,497 44,025 

Disposals (20,577) (8,862) (34,654) - - (64,093) 

Transfer in (out) 11,535 - - - (11,535) - 

31 December 2019 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 

Accumulated depreciation:       

1 January 2018 20,095 9,896 86,593 11,110 - 127,694 

Depreciation for the year 300 1,337 7,213 2,603 - 11,453 

Depreciation on disposals - (9) (47) (10,357) - (10,413) 

31 December 2018 20,395 11,224 93,759 3,356 - 128,734 

Depreciation for the year 262 1,271 7,919 2,874 - 12,326 

Depreciation on disposals (20,354) (6,760) (34,643) - - (61,757) 

31 December 2019 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 

Allowance for impairment loss:       

1 January 2018 - - - - - - 

Increase during the year - 1,815 46 - - 1,861 

31 December 2018 - 1,815 46 - - 1,861 

Decrease during the year - (1,815) (46) - - (1,861) 

31 December 2019 - - - - - - 

Net book value:       

31 December 2018 255 2,297 6,418 11,019 346 20,335 

31 December 2019 13,087 4,369 16,650 8,145 9,308 51,559 

Depreciation for the year       

2018 (Baht 7.2 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses)  11,453 

2019 (Baht 7.8 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses) 12,326 
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(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 

Building 

improvement 

Office 

equipment 

Computer and 

equipment Vehicle 

Assets under 

installation Total 

Cost:       

1 January 2018 20,534 14,354 93,374 14,641 - 142,903 

Additions 43 640 2,901 10,091 290 13,965 

Disposals - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 December 2018 20,577 14,985 96,229 14,375 290 146,456 

Additions 1,782 3,198 16,526 - 17,132 38,638 

Disposals (20,577) (8,832) (34,644) - - (64,053) 

Transfer in (out) 8,115 - - - (8,115) - 

31 December 2019 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 

Accumulated depreciation:       

1 January 2018 20,022 9,676 83,442 11,110 - 124,250 

Depreciation for the year 300 1,365 6,785 2,603 - 11,053 

Depreciation on disposals - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 December 2018 20,322 11,032 90,181 3,356 - 124,891 

Depreciation for the year 211 1,229 7,081 2,874 - 11,395 

Depreciation on disposals (20,354) (6,740) (34,634) - - (61,728) 

31 December 2019 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 

Allowance for impairment loss:       

1 January 2018 - - - - - - 

Increase during the year - 1,806 44 - - 1,850 

31 December 2018 - 1,806 44 - - 1,850 

Decrease during the year - (1,806) (44) - - (1,850) 

31 December 2019 - - - - - - 

Net book value:       

31 December 2018 255 2,147 6,004 11,019 290 19,715 

31 December 2019 9,718 3,830 15,483 8,145 9,307 46,483 

Depreciation for the year       

2018 (Baht 6.8 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses)  11,053 

2019 (Baht 7.1 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses) 11,395 

As at 31 December 2019, 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 57.28 million (the Company only: Baht 56.89 million) (2018: Baht 109.04 million and the Company only: 

Baht 109.00 million).  
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(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 

Building 

improvement 

Office 

equipment 

Computer and 

equipment Vehicle 

Assets under 

installation Total 

Cost:       

1 January 2018 20,534 14,354 93,374 14,641 - 142,903 

Additions 43 640 2,901 10,091 290 13,965 

Disposals - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 December 2018 20,577 14,985 96,229 14,375 290 146,456 

Additions 1,782 3,198 16,526 - 17,132 38,638 

Disposals (20,577) (8,832) (34,644) - - (64,053) 

Transfer in (out) 8,115 - - - (8,115) - 

31 December 2019 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 

Accumulated depreciation:       

1 January 2018 20,022 9,676 83,442 11,110 - 124,250 

Depreciation for the year 300 1,365 6,785 2,603 - 11,053 

Depreciation on disposals - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 December 2018 20,322 11,032 90,181 3,356 - 124,891 

Depreciation for the year 211 1,229 7,081 2,874 - 11,395 

Depreciation on disposals (20,354) (6,740) (34,634) - - (61,728) 

31 December 2019 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 

Allowance for impairment loss:       

1 January 2018 - - - - - - 

Increase during the year - 1,806 44 - - 1,850 

31 December 2018 - 1,806 44 - - 1,850 

Decrease during the year - (1,806) (44) - - (1,850) 

31 December 2019 - - - - - - 

Net book value:       

31 December 2018 255 2,147 6,004 11,019 290 19,715 

31 December 2019 9,718 3,830 15,483 8,145 9,307 46,483 

Depreciation for the year       

2018 (Baht 6.8 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses)  11,053 

2019 (Baht 7.1 million included in services cost, and the remaining balance in administrative expenses) 11,395 

As at 31 December 2019, 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 57.28 million (the Company only: Baht 56.89 million) (2018: Baht 109.04 million and the Company only: 

Baht 109.00 million).  

 

16. Intangible assets 

The net book value of intangible assets as at 31 December 2019 and 2018 is presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 

Computer 

software 

Software 

under 

development 

 

Total 

Computer 

software 

Software 

under 

development 

 

Total 

31 December 2019       

Cost 150,976 11,071 162,047 129,534 10,970 140,504 

Less: Accumulated amortisation  (115,585) - (115,585) (106,289) - (106,289) 

Net book value 35,391 11,071 46,462 23,245 10,970 34,215 

 

31 December 2018 

Cost 135,627 1,588 137,215 119,004 1,245 120,249 

Less: Accumulated amortisation  (100,857) - (100,857) (95,892) - (95,892) 

Net book value 34,770 1,588 36,358 23,112 1,245 24,357 

 A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2019 and 2018 is presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                                  

financial statements 

Separate                                           

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Net book value at beginning of year 36,358 38,274 24,357 30,258 

Acquisition of computer software 15,349 10,765 10,530 3,980 

Acquisition of computer software under 

development 9,483 1,588 9,725 1,245 

Write-off - net book value - (98) - (98) 

Amortisation charged for the year (14,728) (14,171) (10,397) (11,028) 

Net book value at end of year 46,462 36,358 34,215 24,357 
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17. Trade and other payables 

     (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                    

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Trade payables - related parties 351 963 2,997 893 

Trade payables - unrelated parties 10,361 7,271 5,375 1,322 

Accrued cost - related parties 345 355 345 355 

Accrued cost - unrelated parties 19,985 15,142 18,707 14,250 

Accrued expenses - related parties 4,067 - 4,062 - 

Accrued expenses - unrelated parties 29,148 25,143 26,555 22,755 

Other payables - related parties 2,352 2,852 2,352 2,035 

Other payables - unrelated parties 1,250 2,090 717 1,922 

Deferred income - related parties 173 1,009 1,203 2,440 

Deferred income - unrelated parties 75,596 69,180 65,488 63,537 

Total trade and other payables 143,628 124,005 127,801 109,509 

18. Short-term provisions 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated/ Separate financial statements 

 

Provision for 

penalty delay Decommissioning Total 

1 January 2018 25,000 - 25,000 

Increase during the year - 1,200 1,200 

31 December 2018 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 
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19. Provision for long-term employee benefits  

 Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they 

retire, was as follows: 

     (Unit: Thousand Baht) 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                     

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Provision for long-term employee benefits  

   at beginning of year 12,805 11,472 12,588 11,161 

Included in profit or loss:     

Current service cost  1,415 1,430 1,357 1,498 

Interest cost  436 270 429 267 

Past service cost 3,480 - 3,413 - 

Included in other comprehensive income:     

Actuarial (gain) loss arising from     

Demographic assumptions changes - (1,314) - (1,285) 

Financial assumptions changes - 72 - 72 

Experience adjustments - 3,713 - 3,713 

Benefits paid during the year - (2,838) - (2,838) 

Provision for long-term employee benefits  

     at end of year 18,136 12,805 17,787 12,588 

As at 31 December 2019, the Group expects not to pay the long-term employee benefits during                

the next year (2018: Nil). 

 As at 31 December 2019, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit of 

the Group is 10 years (the Company only: 10 years) (2018: 10 years and the Company only: 10 years).  

 Significant actuarial assumptions are summarised below. 

     (Unit: percent per annum) 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                     

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Discount rate 2.68 2.68 2.68 2.68 

Salary increase rate 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 
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 The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term 

employee benefit obligation as at 31 December 2019 and 2018 are summarised below. 

     (Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2019 

 

Consolidated                   

financial statements 

Separate                                      

financial statements 

 Liability increase (decrease) Liability increase (decrease) 

 Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1% 

Discount rate (1,431) 1,624 (1,375) 1,557 

Salary increase rate 1,582 (1,424) 1,516 (1,368) 

     (Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2018 

 

Consolidated                

financial statements 

Separate                                      

financial statements 

 Liability increase (decrease) Liability increase (decrease) 

 Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1% 

Discount rate (1,067) 1,212 (1,031)  1,169 

Salary increase rate 1,048 (948) 1,008 (914) 

  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. 

20. Share capital 

 On 28 March 2018, the Annual General Meeting of the Company's shareholders No. 1/2018 passed              

a resolution to approve the reduction of the Company’s registered capital from of Baht 82,600,000 

(826,000,000 ordinary shares of Baht 0.10 each) to Baht 82,050,550 (820,505,500 ordinary shares of Baht 

0.10 each) by cancelling the remaining 5,494,500 ordinary shares at a par value of Baht 0.10 each from    

the exercise of the warrants, amounting to Baht 549,500. The Company registered the share capital 

decrease with the Ministry of Commerce on 5 April 2018. 
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21. 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. 

22. Service income 

 Service income of the Group classified by nature of services are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Service income from providing business 

information by online computer systems 207,714 194,836 208,970 198,150 

Service income from providing/ utilising 

software under the BOI investment promotion 

privilege 95,148 83,445 86,685 83,445 

Other service income 205,123 180,626 143,720 116,799 

Total service income 507,985 458,907 439,375 398,394 

Timing of revenue recognition:     

Revenue recognised at a point in time 113,533 97,772 42,615 26,381 

Revenue recognised over time 394,452 361,135 396,760 372,013 

Total service income  507,985 458,907 439,375 398,394 

Revenue to be recognised for the remaining performance obligations  

As at 31 December 2019, revenue aggregating to 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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23. Expenses by nature 

 Significant expenses by nature are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Costs of database management system 103,334 104,058 70,694 71,458 

Cost of projects 53,323 51,532 53,323 51,532 

Salaries and wages and other employee benefits 116,996 110,228 97,818 96,141 

Directors’ remuneration and consultant fee 15,204 13,761 15,204 13,761 

Depreciation 12,326 11,453 11,395 11,053 

Amortisation expenses 14,728 14,171 10,397 11,028 

Rental expenses from operating lease agreements 10,741 10,406 8,894 10,415 

Marketing expenses 8,067 17,211 7,065 14,722 

Electricity charges 4,207 3,672 4,074 3,672 

24. Income tax 

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2019 and 2018 are made up as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Current income tax:     

Current income tax charge 10,209 13,439 8,830 10,645 

Adjustments in respect of income tax of 

previous year 544 - 375 - 

Deferred tax:     

Relating to origination and reversal of 

temporary differences   (2,805) 38 (2,221) 57 

Income tax expense reported in the 

profit or loss  7,948 13,477 6,984 10,702 

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 

31 December 2019 and 2018 are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Deferred tax relating to actuarial loss - (494) - (500) 
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The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below. 

  (Unit: Thousand Baht) 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2019 2018 2019 2018 
Accounting profit before tax 151,860 117,563 147,617 112,339 

     
Applicable tax rate 20% 20% 20% 20% 
Accounting profit before tax multiplied by 

applicable tax rate 30,372 23,513 29,523 22,468 
Adjustments in respect of income tax of 

previous year 
 

544 
 

- 
 

375 
 

- 
Effects of:     

Promotional privileges (Note 26) (10,189) (8,086) (10,189) (8,086) 
Utilisation of tax loss carried forward (272) - - - 
Unrecognised tax losses - 1,912 - - 
Income not subject to tax (4,855) (4,288) (4,855) (4,288) 
Non-deductible expenses 1,332 1,384 745 1,344 
Additional expense deductions allowed (8,705) (899) (8,615) (810) 
Recognition of deferred tax assets of 

previous year 
 

 (392) 
 

- 
 

- 
 

- 
Others 113  (59) - 74 

Total (22,968) (10,036) (22,914) (11,766) 

Income tax expenses reported in the               
profit or loss  7,948 13,477 6,984 10,702 

The components of deferred tax assets are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 
 Statements of financial position 

 Consolidated                             
financial statements 

Separate                                   
financial statements 

 2019 2018 2019 2018 
Deferred tax assets     
Allowance for share reduction of investment 4,152 4,152 4,152 4,152 
Allowance for doubtful accounts 1,550 - 1,550 - 
Accumulated amortisation - software 561 - - - 
Allowance for impairment of equipment - 372 - 370 
Provision for long-term employee benefits 3,627 2,561 3,558 2,517 

Total 9,890 7,085 9,260 7,039 
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As at 31 December 2019, a subsidiary has unused tax losses totaling Baht 12.78 million (2018: Baht      

14.14 million), on which deferred tax assets have not been recognised. 

25. 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. 

26. Promotional privileges 

 The Company and a subsidiary have been granted promotional privileges under the Investment Promotion 

Act B.E. 2520 by the Board of Investment under certain significant conditions.  Significant privileges of       

the Company and the subsidiary are as follows: 

Details The Company BOL Digital                      

Co., Ltd.                            

(the subsidiary) 

Certificate No. 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 

Date  9 October 2013 14 February 2017 

1. Promotional privileges for Software Software 

2. The significant privileges are:   

2.1 Exemption from corporate income tax on net 

income from promoted operations 

(commencing as from the date of first earning 

operating income). Furthermore, accumulated 

losses incurred during the corporate income tax 

exemption period, the Company is allowed to 

utilise the losses as a deduction against net 

income for a period of 5 years after the expiry of 

the tax exemption period, whether from any one 

year or from several years. 

8 years                             

(will expire on                     

15 December 2022) 

5 years 

(will expire on                     

31 March 2023)    

2.2 Exemption from income tax on dividends paid 

from the income of the promoted operations for 

which corporate income tax is exempted, 

throughout the corporate income tax 

exemption. 

Granted Granted 

2.3 Exemption from import duty on imported 

machinery for use in production as approved 

by the Board.  

Throughout the period 

of promoted 

Throughout the period 

of promoted 

3. Date of first earning operating income 16 December 2014 

(effective date of  

the first agreement) 

1 April 2018                       

(effective date of      

the first agreement) 
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 The Company and the subsidiary’s operating revenues for the years ended 31 December 2019 and 2018, 

dividend between promoted and non-promoted operations, are summarised below. 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2019 2018 2019 2018 

Promoted operations 95,148 83,445 86,685 83,445 

Non-promoted operations 412,837 375,462 352,690 314,949 

Total service income 507,985 458,907 439,375 398,394 

27. 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 Company and its subsidiaries are 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 2019 and 2018, the Group has no major customer with revenue of 10 percent or more of its consolidated 

revenue. 

28. 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 2019 

amounting to approximately Baht 2.6 million (the Company only: Baht 2.2 million) (2018: Baht 2.2 million and 

the Company only: Baht 2.1 million) were recognised as expenses. 
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29.   Dividends 

Dividends Approved by 

Total dividends   

(Million Baht) 

Dividend per share  

(Baht per share) 

Final dividends for 2017 Annual General Meeting of the 

shareholders on 28 March 2018 65.64 0.08 

Total dividends paid in 2018  65.64 0.08 

    

Final dividends for 2018 Annual General Meeting of 

   the shareholders on 2 April 2019 98.46 0.12 

Interim dividends in respect of 

the profit for the period from  

1 January 2019 to 30 June 2019 

Board of Directors’ meeting on         

6 August 2019 

49.23 0.06 

Total dividends paid in 2019  147.69 0.18 

30. Commitments and contingent liabilities  

 As at 31 December 2019 and 2018, the Group has commitments and contingent liabilities other than these 

disclosed in other notes to financial statements as follows: 

30.1 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 (2017 - 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.  

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.  
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As at 31 December 2019 and 2018, the future payments under these service agreements are due as follows: 

   (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                        
financial statements 

Separate                           
financial statements 

 2019 2018 2019 2018 
Payable:     

In up to 1 year 50.81 52.28 29.54 25.56 
In over 1 and up to 5 years 73.71 88.84 73.32 65.98 
In over 5 years 170.47 177.00 170.47 177.00 

30.2 Operating lease commitments 

 The Group has entered into lease agreements in respect of office rental space. The terms of the agreements are 

generally between 1 and 3 years.  

 As at 31 December 2019 and 2018, the future minimum lease payments required under these non-cancellable 

operating leases contracts were as follows. 

   (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated                        
financial statements 

Separate                           
financial statements 

 2019 2018 2019 2018 
Payable:     

In up to 1 year 4.13 4.18 3.18 3.90 
In over 1 and up to 3 years 4.39 - 3.38 - 

30.3 Capital expenditure agreement 

 As at 31 December 2019, the Company has outstanding commitments under the agreements for development of 

the computer system and has other capital expenditure of Baht 5.72 million (2018: Nil). 

30.4 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. 

30.5 Uncalled portion of investment 

 The Company has outstanding commitment in respect of uncalled portion of investment in subsidiary of   

Baht 3 million. 
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30.6 Bank guarantees 

The Company had outstanding bank guarantees of approximately Baht 45.41 million of certain performance 

bonds as required in the normal course of business to guarantee contractual performance (2018: Baht 40.66 

million). 

30.7 Other commitment 

30.7.1 On 1 September 2017, the Company entered into a consortium agreement with two juristic persons, 

one of which is a related company, to jointly form “L B E Consortium”, which will engage in Collateral 

Appraisal Management System (CAMS) and Geographic Information System (GIS) with a commercial 

bank in Thailand. Subsequently in September 2018, L B E Consortium entered into an agreement    

with such commercial bank. The agreement is effective from the date that the agreement is signed   

and will terminate when L B E Consortium fully discharges its responsibilities in accordance              

with agreement entered into with the bank. The Company is obliged to comply with conditions          

and responsible for its own expenses related to the project as stated in the term of reference in          

the agreement.  

30.7.2 Investment in Mind AI 

 On 17 December 2019, the Company’s Board of Directors Meeting No.6/2012 passed a solution             

to approve an investment in Mind AI (Artificial Intelligence) of USD 0.5 million.  

31. Financial instruments 

31.1 Financial risk management 

 The Group’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107“Financial Instruments: 

Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable, 

short-term investments and investments. 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. The Group 

manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not 

expect to incur material financial losses. In addition, the Group does not have high concentrations of credit 

risk since it has a large customer base and the major customers are almost financial institutes, state 

enterprises and government unit. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of 

receivables and other receivables as stated in the statement of financial position. 
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 Interest rate risk 

 The Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks. However, since 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 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.  

 (Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2019 

 

Fixed interest 

rates within                 

1 year 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective interest 

rate 

     (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalent 151.31 61.47 25.23 238.01 0.10 - 1.45 

Short-term investments 19.96 - - 19.96 5 

Trade and other receivables - - 115.87 115.87 - 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

 185.47 61.47 141.10 388.04  

Financial liabilities      

Trade and other payables - - 143.63 143.63 - 

 - - 143.63 143.63  

 

 (Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements as at 31 December 2019 

 

Fixed interest 

rates within                  

1 year 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective interest 

rate 

     (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalent 151.31 30.15 22.02 203.48 0.10 - 1.45 

Short-term investments 19.96 - - 19.96 5 

Trade and other receivables - - 107.58 107.58 - 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 

 185.47 30.15 129.60 345.22  

Financial liabilities      

Trade and other payables - - 127.80 127.80 - 

 - - 127.80 127.80  



274        Annual Report 2019  

 

  (Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2018 

 

Fixed interest 

rates within                  

1 year 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective interest 

rate 

     (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalent 140.01 79.61 4.52 224.14 0.10 - 1.45 

Short-term investments 14.85 - - 14.85 4.10 

Trade and other receivables - - 223.91 223.91 - 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - 14.20 1.00 

 169.06 79.61 228.43 477.10  

Financial liabilities      

Trade and other payables - - 124.01 124.01 - 

 - - 124.01 124.01  

 

 (Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements as at 31 December 2018 

 

Fixed interest 

rates within        

1 year 

Floating     

interest rate 

Non- interest 

bearing Total 

Effective interest 

rate 

     (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalent 140.01 46.27 4.55 190.83 0.10 - 1.45 

Short-term investments 14.85 - - 14.85 4.10 

Trade and other receivables - - 212.69 212.69 - 

Deposits at banks with restrictions 14.20 - - 14.20 1.00 

 169.06 46.27 217.24 432.57  

Financial liabilities      

Trade and other payables - - 109.51 109.51 - 

 - - 109.51 109.51  
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 Foreign currency risk 

The Group’s exposure to foreign currency risk arises mainly from purchasing or rendering services 

transactions that are denominated in foreign currencies. The Group has not entered into any contract in 

order to protect such foreign currency risk.  

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are summarised below.  

 Consolidated financial statements  
 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 
Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 1.00 0.86 0.26 0.18 30.1540 32.4498 
       

 Separated financial statements  
 Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 
Foreign currency as at 31 December as at 31 December as at 31 December 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 0.01 - 0.14 0.01 30.1540 32.4498 

31.2 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.   

32. 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 2019, the Group’s debt-

to-equity ratio was 0.37:1 (2018: 0.37:1) and the Company’s was 0.35:1 (2018: 0.35:1). 

33.  Events after the reporting period 

 On 20 February 2020, the meeting of the Company’s Board of Directors approved to propose final dividend 

payment for 2019 of Baht 0.09 per share, totaling Baht 73.85 million. Thus, including the interim dividend of 

Baht 0.06 per share, the total dividend payment for 2019 amounted to Baht 0.15 per share. The Company will 

propose these matters for approval in the Annual General Meeting of the Company’s shareholders. 

34. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 20 February 

2020. 






