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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อเป็ นผูน้ ำในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบ
ข้อมูลอย่ำงครบวงจร เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถใช้เป็ นเครื่องมือในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ถูกต้องมำกที่สดุ โดยบริษัทได้ดำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุ งฐำนข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทัง้ จัดทำโครงกำรเพื่อ
จัดหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรนำที่สดุ ของเทคโนโลยีใหม่จำกต่ำงประเทศ เข้ำมำช่วยใน
กำรวิเครำะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในมิติที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์สงู สุดสำหรับลูกค้ำทัง้ ในด้ำนกำรวิเครำะห์
เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ควำมปลอดภัยของข้อมูลและระบบฐำนข้อมูลเป็ นหัวใจสำคัญของธุรกิจ
ของเรำ บริษัทจึงได้มีกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้มี ควำมรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้บริกำร
ลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีโครงกำรในกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท
ไปยังต่ำงประเทศอีกด้วย
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูน้ ำในกำรให้บริกำรข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจทัง้ ในประเทศและภูมิภำคอำเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. เป็ นผูใ้ ห้บริกำรข้อมูลธุรกิจทีม่ ีควำมถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ
2. เป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่สนิ ค้ำและบริกำรแก่ลกู ค้ำ
3. เป็ นองค์กรที่เป็ นที่รูจ้ กั และผูใ้ ช้บริกำรนึกถึงเป็ นอันดับแรกในเรื่องกำรให้บริกำรข้อมูลและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
4. เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้ำน Big Data Analytic
กลุม่ เป้ำหมำยหลักของบริษัท เป็ นกลุม่ เป้ำหมำยประเภทองค์กร ปั จจุบนั สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ หลัก ได้แก่
1. กลุม่ สถำบันกำรเงิน
2. กลุม่ ผูป้ ระกอบกำรภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรม
3. กลุม่ หน่วยงำน และองค์กรต่ำง ๆ จำกภำครัฐ
ลูก ค้ำ ของบริษั ท ส่วนใหญ่ ใช้บ ริก ำรของบริษั ท เพื่ อ ช่ ว ยในกำรตัด สิน ใจทำงธุ รกิ จ ในหลำยขั้น ตอนของกำร
ดำเนินงำน เริ่มตัง้ แต่กำรหำกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยใหม่ และใช้เพื่อประกอบกำรตัดสินใจทำงธุรกิ จ โดยนำข้อมูลมำเป็ น
เครือ่ งมือในกำรประเมินและบริหำรควำมเสีย่ งในกำรทำธุรกรรมขององค์กร ปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรสภำพคล่องและเทอม
ทำงกำรค้ำอีกด้วย ทำให้บริกำรของเรำเป็ นองค์ประกอบสำคัญในกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรงำนให้ดียิ่งขึน้ เพื่อช่วยใน
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังได้มีกำรนำเทคโนโลยี Data Visualization ในกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลที่มีปริมำณมำกและมีควำมซับซ้อน มำสรุ ปเป็ นกำรแสดงผลข้อมูลในรู ปแบบที่เข้ำใจง่ำย ช่วยให้ผบู้ ริหำร
สำมำรถเห็นข้อมูลในมิติตำ่ ง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
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อนึง่ บริษัทยังมีเป้ำหมำยในกำรสรรหำพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมรูแ้ ละควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อขยำย
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันของบริษัทให้มีบริกำรที่หลำกหลำยและตอบรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เพิ่มมำกขึน้
เช่น กำรร่วมมือกับบริษัทชัน้ นำจำกต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี ้ ทำงกำรค้ำทั่วโลก เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรให้บริกำรตำมหนีก้ ำรค้ำทั่วโลกของทำงบริษัทได้อย่ำงเต็มรูปแบบ รวมถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ในกำร
ใช้งำนระบบผ่ำนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้งำนของลูกค้ำได้ทกุ ที่ ทุกเวลำ และทุกอุปกรณ์
1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท
ต่อมำเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
ชื่ อ บริษั ท บิ ซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) เริ่ม ต้น ที่ ทุน จดทะเบี ย น 75 ล้ำ นบำท โดยได้เข้ำท ำกำรซื อ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2547 มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2551 เป็ น 78.75 ล้ำน
บำท ได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 เป็ น 82.6 ล้ำนบำท และในปี 2561 บริษัทได้ลดทุนจด
ทะเบียนเป็ น 82.05 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรยกเลิกหุน้ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษั ทประกอบธุรกิ จให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่ อใช้เป็ นเครื่องมือในกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิ จ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้มำจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกหลำย ๆ แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิ จ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยมีสญ
ั ญำเพื่อรับข้อมูลนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตัง้ กับกระทรวงพำณิชย์ทงั้ หมดในประเทศ
ซึ่งรวมถึง สถำนะของบริษัท คณะกรรมกำร และผลดำเนินกำรของแต่ ละบริษัท กว่ำ 1,500,000 บริษั ทในประเทศไทย
และบริษัทยังได้รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลข่ำวสำรในหมวดอุตสำหกรรมต่ำง ๆ โดยรวบรวมจำกหนังสือพิมพ์
ตลอดจนแหล่งข่ำวด้ำนธุรกิจชัน้ นำต่ำง ๆ นอกจำกนี ้ บริษัทยังจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลกำรชำระเงินของลูกหนีก้ ำรค้ำ
จำกบริษัทต่ำง ๆ ที่รว่ มโครงกำรกับบริษัทอีกด้วย โดยบริษัทจะทำกำรตรวจสอบ ประมวลผล วิเครำะห์ จัดเก็บ และบันทึก
ข้อมูลเพื่อให้บริกำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ภำยใต้เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ https://www.BOL.co.th
นอกจำกนี ้ กำรร่วมทุนกับ D&B นัน้ ถือเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพของบริษัท นอกจำกบริษัทจะได้เรียนรู ก้ ำรจัดกำร
และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกผูใ้ ห้บริกำรข้อมูลชัน้ นำระดับโลกแล้ว บริษัทยังสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรข้อมูลของ
บริษัทไปยังต่ำงประเทศ ผ่ำนเครือข่ำยของ D&B และสำมำรถเพิ่มบริกำรข้อมูลบริษัทในต่ำงประเทศให้ลกู ค้ำในประเทศ
เพื่อให้ผใู้ ช้สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
สินเชื่อของประเทศให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมควำมโปร่งใสของกำรทำธุรกรรม และในวันที่ 22 มีนำคม 2549 บริษัทได้จดั ตัง้
บริษั ท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด ขึน้ มำ ด้ว ยทุน จดทะเบี ย น 1 ล้ำ นบำท และเพิ่ ม เป็ น 5 ล้ำ นบำทในปี 2562
เลขทะเบียน 0105549038501
ด้วยคลังข้อมูลกว่ำ 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และอีกกว่ำ 300 ล้ำนบริษัทใน 214 ประเทศทั่วโลก และจำก
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกับควำมรู ้
ทำงด้ำนไอที ทำให้บริษัทเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรให้บริกำรทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้ แต่บริกำรข้อมูลพืน้ ฐำน และผลกำรดำเนินกำร
ของแต่ละบริษัท รวมถึงบริกำรด้ำนข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
ที่มีประสิทธิ ภำพ รวดเร็ว และถูกต้องมำกที่สดุ ตลอดจนเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน เพิ่มควำมเชื่อมั่นและ
โอกำสทำงธุรกิจ
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บริษัทยังได้รบั มอบหมำยให้เป็ นศูนย์ประมวลผลของฐำนข้อมูลลูกหนีส้ ินเชื่อทัง้ หมดที่ไ ด้รบั จำกสถำบันกำรเงินที่
เป็ นสมำชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด (NCB) ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ จนถึงปั จจุบนั
ในปี 2547 บริษัทได้นำเข้ำระบบกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินจำกต่ำงประเทศ ซึ่งระบบดังกล่ำวช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กบั
ข้อมูล ทำให้ผใู้ ช้สำมำรถวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำร
จัดกำรได้เป็ นอย่ำงดี
บริษัทยังได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรประมวลผลข้อมูลในเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และโอกำสทำงธุรกิ จ โดยตั้งแต่ปี 2548 บริษั ท ได้พัฒ นำเครื่อ งมื อ ที่ ช่ วยในกำรตั ด สิน ใจที่ เรีย กว่ำ Decision Support
System (“DSS”) ขึน้ สำหรับลูกค้ำที่เป็ นสถำบันกำรเงิน ระบบ DSS จะเป็ นกำรผนวกข้อมูลในฐำนข้อมูลของบริษัทกับ
ฐำนข้อมูลของลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยให้ลกู ค้ำสำมำรถวิเครำะห์โอกำสในกำรขยำยตลำดใหม่ บริหำรฐำนข้อมูลลูกค้ำ และเพื่อ
ช่วยกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
ในปลำยปี 2550 บริษัทได้ทำกำรเปิ ดตัวผลิตภัณ ฑ์ CORPUS โดยเป็ นระบบที่เป็ นศูนย์รวมของกำรให้บริกำร
ข้อมูลออนไลน์ ทัง้ ในส่วนของข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกรรมกำร รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ งบกำรเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลข่ำว
ผ่ำนบริกำรต่ำง ๆ เพื่อผูใ้ ช้สำมำรถนำข้อมูลที่มีกว่ำ 1,500,000 บริษัททั่วประเทศ ประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ มำใช้ในกำร
วิเครำะห์ภำพรวมทำงธุรกิจไปจนถึงกำรวิเครำะห์สภำพธุรกิจรำยบริษัทได้โดยง่ำย และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใน
กำรใช้ขอ้ มูลที่แตกต่ำงกันของคนหลำย ๆ กลุม่ เพื่อช่วยให้นกั บริหำรในทุกสำขำอำชีพในหลำกหลำยอุตสำหกรรมสำมำรถ
นำข้อมูลที่มีอยูไ่ ปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับองค์กร
ในปี 2552 บริษัทได้พฒ
ั นำตัวชีว้ ดั ควำมเสีย่ งโดยคำดกำรณ์ควำมเป็ นไปได้ที่นิติบคุ คลจะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินใน
รูปแบบของคะแนน หรือ Financial Stress Score (FS Score) ซึง่ ถูกพัฒนำจำกกำรศึกษำวิจยั ร่วมกันระหว่ำง BOL และทีม
วิเครำะห์ D&B ประเทศสหรัฐอเมริกำ ให้เป็ นตัวชีว้ ดั ควำมเสี่ยงที่มีควำมแม่นยำเป็ นมำตรฐำนสำกล FS Score จะช่วยให้
ลูกค้ำสำมำรถเข้ำใจสถำนะกำรดำเนินกิจกำรของคูค่ ำ้ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่ งและกำหนดกลยุทธ์บริหำรควำมเสีย่ งใน
Portfolio ของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในปี 2557 บริษัทได้ทำกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ENLITE ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผูใ้ ช้งำนกลุม่ ธนำคำรและ
สถำบันกำรเงินเพื่อให้ครอบคลุมทัง้ ในและต่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียนโดยเฉพำะ โดดเด่นในด้ำนกำรรวบรวม และจัด
ระเบียบข้อมูล (Data Integration) โดยผนวกฐำนข้อมูลนิติบคุ คลจดทะเบียนของประเทศไทยทัง้ หมด วิเครำะห์ ประมวลผล
และนำเสนอในมิติต่ำง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้วยเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจที่หลำกหลำย ทัง้ ที่เป็ น
คุณสมบัติหลัก และที่เป็ นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม (Premium Features) ที่สำมำรถเลือกให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนได้ เช่น
Risk Score/Risk Class เพื่อแสดงค่ำคะแนนด้ำนควำมเสี่ยงโอกำสที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินและนำไปสู่กำรปิ ดกิจกำร/
เลิก/ร้ำง/ล้มละลำยในอนำคต, News บริกำรข้อมูลข่ำวบริษัท, Auditor Flag เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในส่วนของงบกำรเงิน
ของผูต้ รวจสอบบัญชี, Location Based Intelligence (LI) เพื่อแสดงข้อมูลนิติบคุ คลในรูปแบบแผนที่เพื่อดูกำรกระจำยตัว
Account Relationship Management (ARM) เพื่อกำรนำเสนอข้อมูลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรใน
รู ป แบบแผนภำพ ฯลฯ นอกจำกนี บ้ ริษั ท ฯ ยังมี เป้ ำ หมำยในกำรขยำยขอบเขตกำรให้บ ริก ำรให้ค รอบคลุม ทั้งในและ
ต่ำงประเทศในกลุม่ อำเซียน
4

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

อีกทัง้ ยังบริษั ทยังได้ด ำเนิน กำรพัฒ นำระบบนำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิก ส์ (DBD e-Filing) ร่วมกับ กรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และพันธมิตรอื่น ๆ ที่มีเจตนำรมณ์รว่ มกัน ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้
พัฒนำกำรให้บริกำรรับงบกำรเงินทุกประเภทธุรกิจผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ขึน้ เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำม
สะดวกและเพิ่มช่องทำงกำรนำส่งงบกำรเงิน รวมทัง้ เป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรข้อมูลงบกำรเงินของประเทศ
ไทยให้มีควำมถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งเปิ ดให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตัง้ แต่ปีงบ
กำรเงิน 2557 เป็ นต้นไป
ในปี 2560 บริ ษั ทได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท บี โอแอล ดิ จิ ต อล จ ำกั ด ทุ น จดทะเบี ย น 15 ล้ ำ นบำท เลขทะเบี ย น
0105560000956 และได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 เป็ น 30 ล้ำนบำท โดยเป็ นบริษัทที่ม่งุ เน้น
กำรคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดบริกำรในรู ปแบบใหม่ มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์มสำหรับจับคู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(MatchLink) เพื่อจัดทำ Business Matching สำหรับเชื่อมโยงผูซ้ ือ้ ผูข้ ำย กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน และสำมำรถนำข้อมูลมำใช้
ช่วยประกอบกำรตัดสินใจ ตลอดจนสนับสนุนกิ จกรรมทำงธุรกิ จในด้ำนต่ำง ๆ สำหรับผูป้ ระกอบกำร เพื่อลดขัน้ ตอนกำร
ทำงำน และเพิ่มโอกำสในกำรทำธุรกิจ นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้รว่ มลงทุนกับบริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัท fintech
startup ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ตัวกลำงในกำรปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ และสินเชื่อ SMEs ที่เชื่อมต่อให้ผกู้ ทู้ ี่มี
ศักยภำพสำมำรถกู้เงิ น โดยตรงกับ นักลงทุนในอัตรำดอกเบี ย้ ที่ ต่ ำกว่ำธนำคำรหรือสถำบัน กำรเงิ นในปั จจุบัน และใน
ขณะเดี ยวกันนักลงทุน ก็ ได้รบั อัต รำผลตอบแทนที่ จูงใจมำกขึน้ สำมำรถให้อัตรำผลตอบแทนที่ สม่ ำเสมอและมำกกว่ำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินทั่วไป
ในปี 2561 บริษัทได้เปิ ดตัวฟั งก์ช่ นั SENSE ซึ่งเป็ นบริกำรใหม่ของระบบ CORPUS ที่รวบรวมข้อมูลจำกสื่อโซเชียล
เว็บบอร์ด และเว็บไซต์ต่ำง ๆ เนื่องจำกบริษัท เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบ Big Data และกำรนำ
ข้อมูลเหล่ำนัน้ มำใช้ เช่น กำรฟั งและวิเครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Listening บริษัทจึง
เพิ่มฟั งก์ช่นั SENSE เข้ำไปในระบบ CORPUS เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลทุกมิติ เพิ่มมุมมองกำรวิเครำะห์ภำพรวมธุรกิจ ทำให้
รูจ้ กั ลูกค้ำและคูค่ ำ้ ได้อย่ำงลึกซึง้ และช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจ
ในปี 2562 บริษัทได้ขยำยกิจกำรไปยังประเทศเวียดนำม โดยบริษัทได้รว่ มจัดตัง้ บริษัท Business Information
Company Limited เพื่อให้บริกำรข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิ จผ่ำนซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทนั สมัย ตลอดจน
โซลูช่นั สำหรับผูป้ ระกอบกำรและสถำบันกำรเงิน
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด เลขทะเบียน 0107546000407 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2546
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีแผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุม่ บริษัท ดังนี ้
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* บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ABIKS)
ควำมเป็ นมำในกำรจัดตัง้ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ABIKS) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2551 โดย
มีวตั ถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน และให้เช่ำอำคำรสำนักงำน มีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนกำรถือหุน้ ดังนี ้

กำรเข้ำร่วมลงทุนของบริษัทใน ABIKS เนื่องจำก บริษัทประสงค์จะมีอำคำรสำนักงำนเป็ นของตนเอง แต่กำร
ลงทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของตนเองจำเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมำก ซึง่ บริษัทไม่ประสงค์จะใช้เงินลงทุนจำนวนมำก
ในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของตน ดังนัน้ จึงประสงค์ที่จะเข้ำร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้ำนนี ้ โดยเข้ำร่วมลงทุนกับ
ผูล้ งทุน รำยอื่ น ๆ ฝ่ ำยจัด กำรได้พิ จ ำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว เห็ น ว่ ำ ABIKS มี ที่ ดิ น ที่ สำมำรถพัฒ นำเป็ น ที่ ตั้งอำคำร
สำนักงำนต่อไปในอนำคตได้ และมีนกั ลงทุนที่จะสำมำรถร่วมลงทุนได้ โดยบริษัทสำมำรถลงทุนในสัดส่วนที่เหมำะสม จึงได้
ลงทุนใน ABIKS
ทัง้ นี ้ กำรที่คณ
ุ มินทร์ อิงค์ธเนศ เข้ำร่วมลงทุนด้วยจะเป็ นประโยชน์ต่อ บริษัท เพรำะธุรกิจของ ABIKS จำเป็ นต้อง
ใช้เงินลงทุนจำนวนมำก และกำรหำผูล้ งทุนที่สนใจรำยอื่นร่วมลงทุนด้วย และมีเงินลงทุนจำนวนมำกเป็ นกำรยำก ดังนัน้
กำรที่คณ
ุ มินทร์ อิงค์ธเนศ ตกลงเข้ำร่วมลงทุน ทำให้ ABIKS มีเงินลงทุนเพียงพอ นอกจำกนี ้ คุณมินทร์ อิงค์ธเนศ ยังเป็ นผู้
ถือหุน้ ของบริษัทด้วย ย่อมจะบริหำรจัดกำรธุรกิจให้เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทด้วยเช่นกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ ปี 2562 และ 2563

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สาหรับปี 2558-2562 (งบการเงินรวม)
การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สาหรับปี 2559-2563 (งบการเงินรวม)
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม

กาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
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สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถอื หุ้น

1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจของ BOL ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ ๆ ได้แก่
1. บริกำรด้ำนข้อมูล (Information Services)
1.1. บริกำรข้อมูลธุรกิจ (Business Information)
1.2. บริกำรข้อมูลสำหรับสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision Support Information)
1.3. บริกำรข้อมูลสำหรับกำรวิเครำะห์ (Analytic Information)
2. บริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Services)
2.1. ระบบเพื่อกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Solution)
2.2. ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Consultancy)
3. บริกำรอื่น ๆ (Other Services)
3.1. โครงกำรพิเศษ (Special Project)
3.2. บริกำรติดตำมหนีก้ ำรค้ำทั่วโลก (DebtLine)
1. บริการด้านข้อมูล (Information Services)
กำรให้บริกำรข้อมูล เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท และด้วยปั จจัยภำยในและภำยนอก ทำให้องค์กรต้องปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในกำรตัดสินใจจึงทวีควำมสำคัญในบทบำทของกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมและ
เหมำะสมกับสภำพกำรแข่งขัน ระดับควำมพร้อมของกลุม่ เป้ำหมำยที่อำจแตกต่ำงกัน บริษัทได้พฒ
ั นำกำรให้บริกำรให้มี
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ควำมหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และมุมมองใหม่ ๆ
ในกำรบริหำรควำมเสีย่ งและโอกำส ในปั จจุบนั บริกำรข้อมูลได้มีรูปแบบต่ำง ๆ ดังนี ้
1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information)
เป็ นบริกำรข้อมูลบริษัททัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนบริกำรออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป็ นบริกำรสำหรับ
บริษัทเอกชน หน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนธุรกิจโดยทั่วไป โดยเป็ นกำรนำเอำแหล่งข้อมูลธุรกิจต่ำง ๆ มำ
เชื่อมโยงอย่ำงบูรณำกำร ทำให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถมองภำพของข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วนทัง้ เชิงลึกและเชิงกว้ำง
รองรับผูใ้ ช้หลำยระดับ และตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนที่แตกต่ำงกัน อำทิเช่น
 กำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบ Web-based application ซึง่ มีฟังก์ช่นั กำรใช้งำนหลัก ดังนี ้
- กำรเข้ำถึงมิติของข้อมูลจำกกำรเชื่อมโยงที่มำจำกหลำยแหล่งข้อมูลและมีควำมทันสมัย
- กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินเชิงลึก ที่ช่วยให้ผใู้ ช้สำมำรถมีควำมเข้ำใจควำมซับซ้อนของตัวเลขทำงกำรเงิน
ได้โดยง่ำย
- กำรแจ้ง เตื อ นควำมเปลี่ ย นแปลง เป็ นแจ้ง เตื อ นเหตุ ก ำรณ์ ส ำคัญ ของกลุ่ม เป้ ำ หมำย ซึ่ง อำจจะมี
ผลกระทบกับองค์กร
- กำรค้นหำกลุม่ ลูกค้ำตำมเงื่อนไข ทำให้สำมำรถเข้ำถึงกำรกระจำยตัวของกลุม่ เป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน
เพื่อใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
- กำรสืบค้นพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำด
 กำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบรำยงำน
 กำรให้บริกำรข้อมูลในรู ปแบบฐำนข้อมูล ซึง่ ผูใ้ ช้สำมำรถกำหนดเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ใช้เลือกข้อมูลในฐำนข้อมูล
ของบริษัทและจะได้รบั ข้อมูลในรูปแบบที่ลกู ค้ำต้องกำร
1.2. บริการข้อมูลสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)
เป็ นกำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบของระบบช่วยในกำรตัดสินใจ ซึ่ งเป็ นบริกำรสำหรับหน่วยงำนขนำดใหญ่ เช่น
สถำบันกำรเงิน ที่มีควำมจำเป็ นจะต้องใช้ขอ้ มูล และมุมมองในระดับภำพรวม บริกำรนีจ้ ะเป็ นบริกำรที่รวมถึง
ข้อมูล ระบบแอพลิเคชั่น ระบบคอมพิวเตอร์ และกำรอัพเดทข้อมูลให้ทนั สมัย
1.3. บริการข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information)
เป็ นกำรให้บริกำรข้อมูลในรู ปแบบของคะแนน หรือตัวชีว้ ดั โดยเป็ นกำรนำเอำข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลทำง
กำรเงินของนิติบุคคลที่มีในฐำนข้อมูลของบริษัทกว่ำ 260,000 รำย มำวิเครำะห์ในเชิงสถิติและแปลค่ำออกมำ
เป็ นคะแนน เพื่อใช้คำดกำรณ์ควำมเป็ นไปได้ของนิติบุคคลใด ๆ ที่จ ะเกิ ดวิกฤตทำงกำรเงิน โดยน ำไปสู่กำร
ล้มละลำย พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด กำรเลิกหรือฟื ้ นฟูกิจกำร เพื่อให้ผใู้ ช้สำมำรถเข้ำใจสถำนะกำรดำเนินกิจกำรของ
ลูกค้ำ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่ งและกำหนดกลยุทธ์บริหำรควำมเสีย่ งใน Portfolio ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services)
2.1 ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution)
เป็ นกำรให้บริกำรร่วมกับบริษัทชัน้ นำจำกต่ำงประเทศในกำรนำเสนอเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้แก่
สถำบันทำงกำรเงิน เช่น ระบบกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ระบบ Business Rule Engine เป็ นต้น
2.2 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy)
เป็ นกำรให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรนำประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในมุมมอง
และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล มำให้บริกำรลูกค้ำโดยมีรูปแบบเป็ นกำรจัดกำรอบรม และให้คำปรึกษำ
3 บริการอื่น ๆ (Other Services)
3.1 โครงการพิเศษ (Special Project)
โครงกำรพิเศษ (Special Project) เป็ นโครงกำรที่บริษัท ดำเนินกำรโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญหลักของบริษัท เช่น
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้
คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Risk Management) เป็ นต้น ซึ่งโครงกำรพิเศษนี ้ จะดำเนินกำร
ภำยใต้ควำมต้องกำรเฉพำะ (Special Requirements) ของลูกค้ำแต่ละรำย
3.2 บริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก (DebtLine)
บริษัทได้เสนอบริกำรจัดเก็บหนีก้ ำรค้ำอย่ำงมืออำชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่กลุม่
ลูก ค้ำ ของบริษั ท เพื่ อ ให้ลูก ค้ำ ของบริษั ท ได้ร ับ เงิ น จำกกำรขำยสิ น ค้ำ และบริก ำรครบถ้ว น โดยยัง คงรัก ษำ
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ ำ้ ไว้ได้ โดยในปั จจุบนั ได้มีกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรตำมหนีก้ ำรค้ำครอบคลุม 150
ประเทศทั่วโลก
2. การตลาดและภาวะการแข่งขันกลยุทธ์การแข่งขัน
ในปี 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดว่ำ GDP จะหดตัวกว่ำ 5% และน่ำจะใช้เวลำมำกกว่ำ 2 ปี ที่จะกลับไปสู่
ระดับ กำรเติ บ โตของ GDP ในช่ วงก่ อนจะประสบปั ญ หำกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ซึ่งวิก ฤตกำรณ์ในครัง้ นี ถ้ ื อ เป็ น
Systematic Risk หรือ ควำมเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อตลำดทัง้ ระบบ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรในภำคธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวให้
เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจภำยใต้ฐำนวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ตลอดจน ต้องมีกำรเพิ่มควำมระมัดระวังในกำร
ตัดสินใจ เพื่อช่วยลดควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตให้มำกที่สดุ ข้อมูลจึงถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีควำมสำคัญ ที่ช่วย
ให้ผปู้ ระกอบกำรนำมำใช้ในกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึน้
นอกจำกนี ้ ภำคธุรกิจยังมีกำรปรับตัวในกำรเทคโนโลยีมำใช้เพื่อตอบโจทย์กำรทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือ New
Normal เช่น กำรยืนยันตัวตนในรู ปแบบดิจิทลั (NDID) กำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) หรือ
กำรชำระเงินแบบดิจิทลั ตลอดจน ซัพพลำยเชน 4.0 ส่งผลให้ไม่เพียงแต่มีควำมต้องกำรในกำรใช้ขอ้ มูลที่เพิ่มสูงขึน้ แต่ยงั มี
ควำมต้องกำรในกำรเชื่อมต่อหรือใช้ขอ้ มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมำกขึน้ อีกด้วย
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ภาวะการแข่งขัน
จำกกำรที่ภำคธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ฐำนวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal
ส่งผลให้มีค วำมต้อ งกำรในกำรใช้ขอ้ มูลโดยเฉพำะข้อมูลในรู ปแบบดิจิทัลเพิ่ม สูงขึน้ ทั้งในส่ว นของหน่วยงำนรำชกำร
บริษัทเอกชน และสถำบันกำรเงิน ทำให้อุตสำหกรรมกำรขำยข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจ กำรตรวจสอบและประเมินควำม
เสีย่ งทำงธุรกิจมีกำรเติบโตมำกขึน้ จำกควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ จำกกลุม่ ธุรกิจที่มีกำรใช้บริกำรข้อมูลธุรกิจอยู่แล้ว และ
กลุม่ ธุรกิจที่ยงั ไม่เคยใช้ขอ้ มูลธุรกิจในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ จะมีควำมตื่นตัวและเห็นควำมสำคัญของข้อมูลธุรกิจมำกขึน้
อย่ำงไรก็ ต ำม ปั จ จัย และกำรเติ บ โตของควำมต้อ งกำรใช้ข ้อ มูลธุร กิ จ จะส่งผลให้ก ำรแข่ง ขัน ในอุต สำหกรรมนี ส้ ูง ขึน้
เช่นเดียวกัน
สำหรับกำรปรับตัวของบริษัทให้สอดรับกำรแข่งขันและภำวะตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้เปิ ดให้บริกำรข้อมูล
นิ ติ บุค คลในรู ป แบบ API หรือ กำรเชื่ อ มโยงข้อ มูล ระหว่ำ งระบบ Corpus ซึ่งเป็ น ระบบที่ ให้บ ริก ำรข้อ มูนิ ติ บุค คลไปสู่
ระบบงำนของผูใ้ ช้บริกำร เพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์หรือนำไปใช้ในระบบงำนภำยในของ
ตนเองได้ทัน ที และบริก ำรโซเชี ย ลบิ ซิ เนสแพลตฟอร์ม เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรใช้ข ้อ มูล ธุ ร กิ จ ให้ค รอบคลุม ทุก
กลุม่ เป้ำหมำยและครบวงจรมำกยิ่งขึน้ หรือให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะกลุ่ มธุรกิจขนำด
เล็ก หรือ เอสเอ็มอี และผูป้ ระกอบรำยย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็สำมำรถใช้บริกำรแพลตฟอร์มดังกล่ำวได้ ในขณะที่
ข้อมูลธุรกิจในรูปแบบองค์กรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ก็มีแนวโน้มจะขยำยตัวต่อเนื่องจำกปั จจัยสำคัญคือ กลุม่ เป้ำหมำย
มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของกำรใช้ขอ้ มูลธุรกิจมำกขึน้
นอกจำกนี ้ เพื่อเสริมให้ขอ้ มูลธุรกิจของบริษัทมีควำมแตกต่ำงและเหนือกว่ำคู่แข่ง บริษัทได้มีแผนที่จะรวบรวม
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญในประเทศไทย เช่น Watch List, Sanction List รวมถึงข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์มหภำค มำผนวก
เข้ำกับข้อมูลทำงธุรกิจเดิมที่บริษัทมี และนำเอำเครื่องมือวิเครำะห์ที่มีควำมชำญฉลำดมำใช้ประมวลผล เชื่อว่ำจะทำให้
บริษัทสำมำรถเป็ นผูน้ ำของผูใ้ ห้บริกำรข้อมูลธุรกิจในประเทศไทย และสร้ำงกำรเติบโตทัง้ รำยได้และผลกำไรอย่ำงยั่งยืนใน
อนำคตท่ำมกลำงกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ กำรเมือง และเทคโนโลยี
1. กำรให้บริกำรข้อมูลนิติบคุ คลในประเทศไทย
หน่วยงำนที่ให้บริกำรในลักษณะที่ใกล้เคียงกับบริกำรของบริษัท ได้แก่ กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้บริกำรข้อมูลที่จดทะเบียนใน SET และ MAI ในส่วนของ
เอกชน เช่น บริษัท บรุค๊ เคอร์ กรุ ๊ป จำกัด (มหำชน) และ บริษัท สำนักวิจยั อินรำ จำกัด นอกจำกนีย้ งั มีเว็บไซต์
www.gohub.biz ที่ให้ขอ้ มูลนิติบคุ คล เช่น ชื่อ ที่อยู่ และ ทุนจดทะเบียน เป็ นต้น
2. กำรให้บริกำรข้อมูลนิติบคุ คลในต่ำงประเทศ
ลูกค้ำของกลุ่มบริกำรนีส้ ว่ นใหญ่เป็ นธุรกิจที่มีกำรส่งออกสินค้ำ ซึ่งปกติธุรกิจเหล่ำนีอ้ ำจใช้บริกำรทดแทนใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น กำรประกันกำรซือ้ สินค้ำ (trade credit insurance) บริกำรกำรประกันกำรส่งออก
เป็ น ต้น หำกมองถึงบริษั ท ลูก ของ BOL อย่ำง บริษั ท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด แล้วนั้น จะมี คู่แข่ง
ทำงตรง และ ทำงอ้อม เช่น Bloomberg และ Thomson Reuters ที่ให้บริกำรข้อมูลนิติบคุ คคลในต่ำงประเทศ
ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำด และ บริษัทที่จดั อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรค้ำเช่น FICO, Fitch, Moody’s
และ Standard and Poor (S&P)
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3. กำรให้บริกำรด้ำนข่ำว และ ข้อมูลธุรกิจ
ในปั จ จุ บัน นั้น มี ห น่ ว ยงำนทั้ง ของรัฐ บำล และ เอกชน ที่ ให้ข ้อ มู ล ข่ ำ วสำร และ บทวิ จั ย ทำงธุ ร กิ จ เช่ น
สภำหอกำรค้ำไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด และ ศูนย์วิจยั ธนำคำรกสิกรไทย
เป็ นต้น แต่กำรให้บริกำรข่ำวสำรของทำงบริษัทนัน้ เป็ นกำรรวบรวมจำกแหล่งข่ำวจำกทัง้ ใน และ ต่ำงประเทศ
พร้อมทัง้ มีบริกำรส่งข้อควำมเตือน หำกมีขำ่ วสำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ บุคคล ที่เป็ นที่สนใจของผูใ้ ช้บริกำร
กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์ด้านการบริการ
ในปี ที่ผ่ำนมำ บริษั ทได้ศึกษำเทคโนโลยีใหม่ในกำรทำธุรกิ จทัง้ ในเรื่องของ Artificial Intelligence, Internet of
Thing, Blockchain, Cloud Computing Service และ Big Data ที่เกี่ ยวข้องกับบริษัทมำกที่สดุ และทุกภำคส่วนต่ำงให้
ควำมสนใจและตื่นตัวต่อเรือ่ งนีเ้ ป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกในของโลกธุรกิจในปั จจุบนั และอนำคตใช้ขอ้ มูลเป็ นเครือ่ งมือสำคัญ
ในกำรขับเคลือ่ นองค์กร หรือ Data-Driven เพรำะผูบ้ ริโภค ลูกค้ำ หรือ กลุม่ เป้ำหมำยมีพฤติกรรมที่ซบั ซ้อนมำกขึน้ บริษัทจึง
จัดเตรียมควำมพร้อมทัง้ ในส่วนของกำรหำควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และเครือ่ งมือในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ โดยหนึง่
ในพันธกิจหลักของบริษัท คือ กำรเป็ นองค์กรนวัตกรรมทำงด้ำน Data Analytics
นอกจำกเทคโนโลยีใหม่แล้ว บริษัท ยังมองหำธุรกิ จในอนำคตเพื่อ ต่อยอด ได้แก่ ธุรกิ จประเภท Fintech หรือ
Financial Technology บริษัทมองเห็นโอกำสจึงได้จดั ตัง้ บริษั ท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด เพื่อคิดค้นและพัฒนำนวัตกรรรม
บริกำรใหม่บนเทคโนโลยีใหม่ และบริษัทยังได้รว่ มลงทุนในบริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด ซึง่ เป็ น Fintech Startup ประกอบ
ธุรกิ จหลักเกี่ยวกับกำรเป็ นตัวกลำงในกำรปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด ที่ให้บริกำร จัดทำ
ออกแบบ พัฒนำ โปรแกรม คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence or AI)
และบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด ที่ให้บริกำร e-Signature และ e-KYC นอกจำกนี ้ บริษัทได้พฒ
ั นำรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล
ให้มลี กั ษณะเป็ นแบบ Big Data เพื่อนำมำใช้วิเครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ปรับปรุงบริกำรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริโภค
สำหรับกำรขยำยขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจไปในกลุม่ ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ AEC เพื่อรองรับกำร
เปิ ดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บริษัทยังคงดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิจแก่
บริษัท สถำบันกำรเงินในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ จะทำให้เกิดกำรขยำยตัวทำงธุรกิจต่อไปในอนำคต
กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
แนวทำงในกำรดำเนินกลยุทธ์นี ้ คือ กำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยให้มำกที่สดุ และกลุ่มเป้ำหมำยต้องเข้ำถึง
ประโยชน์ที่จะได้รบั อย่ำงแท้จริงจำกกำรใช้บริกำรข้อมูลธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยก็เป็ นเรือ่ งสำคัญ ซึง่
บริษัทได้แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็ น 2 แนวทำงหลัก คือ 1. กำรดำเนินกำรให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยรู จ้ ักผลิตภัณฑ์และ
บริกำรของบริษัทจำกช่องทำงต่ำง ๆ ทัง้ ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ ได้แก่ เอกสำรกำรขำย กำรเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ 2. กำรเข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรงผ่ำนเครือ่ งมือทำงกำรตลำด ได้แก่ จดหมำยที่สง่ ตรงถึง
ลูกค้ำ (direct mail) และ จดหมำยตรงถึงลูกค้ำแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ (Electronic direct mail) กำรใช้พ นัก งำนขำยทำง
โทรศัพท์ (Telesales)
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เนื่องจำกปั จจุบนั มีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตเป็ นจำนวนมำกในกำรค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ บริษัทจึงได้ดำเนินกำรจัดทำ Digital
Marketing บนโซเชียล ได้แก่ กำร Boost Post ใน Facebook กำรทำ Search Engine Optimization เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
และบริก ำรของบริษั ทผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ ให้เข้ำถึ งกลุ่ม ลูกค้ำเป้ำหมำยมำกที่ สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่ำวประสบ
ควำมสำเร็จเป็ นอย่ำงดี มีลกู ค้ำสนใจติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เข้ำมำสอบถำมข้อมูลและตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในที่สดุ
กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย
1. บริษัทมีแนวทำงในกำรจัดทำโครงกำร Referral Program เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้ลกู ค้ำเก่ำบอกต่อลูกค้ำใหม่
ที่ยงั ไม่เคยเข้ำมำใช้บริกำรผ่ำนทำงแพลตฟอร์มไลน์ (LINE) ซึง่ เป็ นหนึง่ ใน Social Media Platform ที่มีคนใช้
มำกที่สดุ ในประเทศไทย เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยได้ในวงกว้ำงมำกยิ่งขึน้ รวมถึงสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กบั บริษัทอีกด้วย
2. กำรส่งพนักงำนฝ่ ำยขำยเข้ำอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะกำรขำย กำรต่อรองทำงกำรค้ำ และ กำรวิเครำะห์
งบกำรเงินชัน้ สูงนัน้ ทำให้พนักงำนมีควำมรู แ้ ละควำมสำมำรถในหน้ำที่ นอกจำกนีย้ งั เป็ นกำรเสริมควำมรู ้
และ ควำมน่ำเชื่อถือต่อลูกค้ำเมื่อทำกำรนำเสนอบริกำร
3. บริษัทได้มีกำรกำหนดอัตรำ commission และ incentive สำหรับพนักงำนขำยเป็ นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
ซึง่ ช่วยกระตุน้ ระยะเวลำกำรปิ ดยอดขำย และ กำรทำงำนเป็ นทีมด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา
บริษัทได้กำหนดรำคำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อให้
ลูกค้ำตัดสินใจซือ้ ได้ง่ำยมำกขึน้ หรือสำมำรถเลือกซือ้ ตำมกำรใช้งำนอย่ำงแท้จริง และเห็นว่ำกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ของบริษัทคุม้ ค่ำต่อเงินที่เสียไป รวมถึงกำรจัดรำคำเพื่อส่งเสริมกำรขำยให้เกิดกำรทดลองใช้สำหรับ ลูกค้ำใหม่ และเมื่อ
ลูกค้ำประทับใจก็จะมีกำรบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทอันจะเป็ นที่มำของลูกค้ำที่เพิ่มขึน้ อย่ ำงต่อเนื่องใน
อนำคต
นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีแผนในกำรปรับขึน้ อัตรำค่ำบริกำรระบบ Corpus X ซึง่ เป็ นเวอร์ช่นั ใหม่ของระบบ Corpus ที่
มุง่ เน้นทำงด้ำน B2B Data Analytic เพื่อให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลลูกค้ำ
ทำงด้ำนบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีกำรจัดกำรบริกำรใหม่ ๆ โดยควบรวมหลำกหลำยบริกำรแล้ว
ขำยในแบบ Solution เพื่อให้ลกู ค้ำเห็นถึงประโยชน์ คุณค่ำของบริกำรได้ชดั เจนมำกยิ่งขึน้ ส่งผลให้ลกู ค้ำตัดสินใจซือ้ ได้ง่ำย
ขึน้ และในมูลค่ำที่สงู
ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ำในกลุม่ บริษัทเอกชนนัน้ ถือสัดส่วนมำกที่สดุ รองลงมำคือ สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนรำชกำร และ กำรศึกษำ
ทัง้ นีบ้ ริษัทยังคงมุง่ มั่นที่จะขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในกลุม่ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่กระจำยตัวอยูท่ ่วั ประเทศ
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดหาและพัฒนาข้อมูลของบริษัท
เนื่ อ งจำกบริษั ท ประกอบธุรกิ จให้บ ริก ำรและพัฒ นำข้อ มูลนิ ติ บุค คลที่ จดทะเบี ย นในประเทศไทยผ่ำนระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ดังนัน้ ฐำนข้อมูลของบริษัทจะต้องมีควำมทันสมัยและมีควำมน่ำเชื่อถือ ด้วยเหตุนี ้ ฐำนข้อมูลจึงเป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญของบริษัท ในปั จจุบนั บริษัทมีแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี ้
1. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ : ข้อมูลนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และงบกำรเงิน
2. หนังสือพิมพ์ : ข้อมูลข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ทงั้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษชัน้ นำกว่ำ 20 ฉบับ โดยกำร
จัดเก็บข้อมูลตำมชื่อบริษัท และอุตสำหกรรม
3. Payment Information : ระบบบริหำรเครดิต ซึง่ ผูใ้ ช้งำนสำมำรถนำข้อมูลอำยุลกู หนีเ้ ข้ำระบบเพื่อวิเครำะห์คู่
ค้ำของตนเองได้ รวมถึงเป็ นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงสมำชิกด้วยกัน เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้กบั ข้อมูลต่อกำร
วิเครำะห์เครดิตลูกค้ำมำกขึน้
4. D&B : ข้อมูลนิติบคุ คลต่ำงประเทศ
5. ข้อ มู ล จำกกำรสัม ภำษณ์ กั บ แหล่ ง ข้อ มู ล โดยตรง เพื่ อ ให้ได้ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง ทัน สมั ย และข้อ มู ล อื่ น ๆ
นอกเหนือจำกข้อมูลที่ได้รบั จำกหน่วยงำนรำชกำร
การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไอที
บริษัทจัดให้มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ ที่มีควำมทันสมัยและมีจำนวนที่พอเพียงต่อ
กำรดำเนิ นงำนของบริษั ท ที่ผ่ำนมำบริษัท จัดให้มีกำรเปรียบเที ยบข้อเสนอและรำคำของผูจ้ ัด จำหน่ำยแต่ละรำย เพื่ อ
พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สดุ
4. งานที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบ
- ไม่มี –
3. ปั จจัยความเสี่ยง (ความเสีย่ งหลัก)
ปั จจัยควำมเสี่ยง (ควำมเสี่ยงหลัก) เป็ นปั จจัยที่บริษัทพิจำรณำเห็น ว่ำอำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ทัง้ นีค้ วำมเสีย่ งและควำมไม่แน่นอนอื่นที่บริษัทมิได้กล่ำวถึง จัดเป็ นควำมเสีย่ งที่ไม่มีนยั สำคัญ หรือเป็ นควำมเสีย่ งที่
บริษัทไม่อำจคำดหมำยได้
1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร ฐำนข้อมูลถือเป็ นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ดังนัน้ หำกข้อมูลของ
บริษัทเกิดควำมเสียหำยในด้ำนกำรสูญหำย หรือกำรลักลอบเข้ำฐำนข้อมูล (Hacking) เพื่อขโมยหรือทำลำยข้อมูล หรือจำก
กำรที่ระบบเครือข่ำยของบริษัทมีปัญหำ จะมีผลกระทบต่อกำรให้บริกำรและกำรดำเนินงำนของบริษัท
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มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทกำหนดเป็ นนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรดูแลระบบเครือข่ำย
บริษัทมีกำรสำรองข้อมูลทุกวันอย่ำงเป็ นระเบียบและชัดเจน โดยจัดเก็บที่บริษัท และที่ศนู ย์ขอ้ มูลสำรอง (Backup Site) ซึ่ง
ทัง้ สองแห่ งมี ระบบกำรรัก ษำควำมปลอดภัยอย่ำงรัด กุม บริษั ท ก ำหนดรำยชื่ อผู้ที่ ได้รบั อนุญ ำตและระดับ กำรเข้ำถึ ง
ฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน มีกำรใช้ Access Card ที่ใช้ได้เฉพำะในแต่ละชัน้ โทรทัศน์วงจรปิ ด กำรพิมพ์ลำยนิว้ มือรหัสผ่ำน
(Finger Scan) ในกำรบันทึกกำรเข้ำ-ออกทุกครัง้ เป็ นต้น
บริษัทยังมีกำรตรวจสอบ ปรับปรุ งระบบกำรทำงำนทัง้ ในด้ำนเครือข่ำย ฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวรอยู่ตลอดเวลำ
โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รบั ผิดชอบดูแลกำรทำงำนของระบบ เพื่อควบคุมไม่ให้ระบบเครือข่ำยของบริษัทขัดข้อง รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้มีกำรลักลอบเข้ำระบบหรือฐำนข้อมูลของบริษัท นอกจำกนี ้ บริษัทได้ติดตัง้ Firewall ซึง่ เป็ นระบบมำตรฐำนสำกลใน
กำรป้องกันกำรลักลอบเข้ำระบบหรือฐำนข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญำตของบุคคลภำยนอก ซึง่ ที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่เคยประสบ
กับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
ในปี 2551 บริษัทได้เริม่ เข้ำสูโ่ ครงกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ และได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำร
จั ด กำรด้ ำ นควำมมั่ นคงปลอดภั ย สำรสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตำมมำตรฐำน
ISO/IEC27001:2005 จำก บริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมิถนุ ำยน 2552 ปั จจุบนั บริษัทได้
มีกำรปรับปรุงและผ่ำนกำรรับรองเป็ นมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 โดยมีกำรสอบทำนมำตรฐำนดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ
ปั จจุบนั ข้อมูลหลักที่บริษัทนำมำใช้ในกำรพัฒนำบริกำรต่ำง ๆ ของบริษัท เป็ นข้อมูลพืน้ ฐำนที่ได้รบั จำกหน่วยงำน
ภำครัฐ ได้แก่ กรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ โดยบริษัทนำข้อมูลพืน้ ฐำนดังกล่ำวมำพัฒ นำเป็ นข้อมูลเชิ ง
ประยุกต์ เพื่อนำไปให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรพึ่งพำข้อมูลจำกภำครัฐ อำจมีผลกระทบต่อบริกำรของ
บริษัทในหลำยด้ำน ได้แก่ ควำมถูกต้องและควำมทันสมัยของข้อมูล กำรที่ไม่ได้ กำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนของรัฐ
เป็ นต้น
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทได้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด ทัง้ ในด้ำนกำรช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง เป็ นกำรช่วยทำให้ขอ้ มูลของทำงรำชกำรมีควำมถูกต้องทันสมัยอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนัน้ บริษัทยังดำเนินกำรหำ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม่ำเสมอ ได้แก่ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ กำรวิจยั และแบบสอบถำม
ต่ำง ๆ เป็ นต้น รวมทัง้ พัฒนำข้อมูลออกไปในเชิงประยุกต์ และวิเครำะห์เชิงลึกมำกกว่ำกำรให้บริกำรข้อมูลทั่วไป
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
เนื่องจำกปั จจุบนั เป็ นยุคของข้อมูลข่ำวสำร กำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ตมีกำรขยำยวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว มี
ควำมเป็ นไปได้วำ่ อำจมีผปู้ ระกอบกำรรำยอื่น เข้ำมำให้บริกำรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลเป็ นหลัก จำกประสบกำรณ์ที่บริษัทให้บริกำรข้อมูลธุรกิจมำกกว่ำ 20 ปี
ประกอบกับบริษัทมีแผนงำนกำรวิจยั และพัฒนำข้อมูลอย่ำงเป็ นรู ปแบบและต่อเนื่อง พร้อมทัง้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรของ
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บริษัทในด้ำนกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ กำรเดินทำงไปดูงำนและเทคโนโลยีตำ่ ง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยนำมำ
ปรับปรุงนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้รบั กำรสนับสนุนจำกพันธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริษัทที่ ให้บริกำร
ข้อมูลธุรกิจชัน้ นำของโลก ในกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู ท้ ำงด้ำนธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อนำควำมรู ใ้ หม่ ๆ มำพัฒนำ
บริกำรของบริษัทในเชิงประยุกต์ตอ่ ไป
4. บริษัทต้องพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัท
ไม่สามารถรักษาบุคลากรเหล่านี้ หรือไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได้
ในปั จจุบนั บริษัทบริหำรงำนโดยกลุ่มผูบ้ ริหำรและพนักงำนอำวุโสจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ มีประสบกำรณ์กำร
ทำงำนที่ยำวนำนในบริษัท ซึง่ เป็ นกำรยำกที่จะหำบุคคลมำทดแทนได้ ดังนัน้ หำกบริษัทต้องสูญเสียบุคลำกรอำวุโส และไม่
สำมำรถหำบุคลำกรใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมอย่ำงเพียงพอมำทดแทนได้ทนั ท่วงที อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และโอกำสในทำงธุรกิจของบริษัท
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทเชื่อว่ำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และควำมสำเร็จโดยส่วนใหญ่ขนึ ้ อยู่กบั ควำมสำมำรถของบริษัทที่จะรักษำ
บุคลำกรที่มีคุณสมบัติ และมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบริหำร กำรขำย กำรตลำด และกำรผลิต รวมถึงควำมสำมำรถที่จะ
ฝึ กอบรมพนักงำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรผลิต และกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่ำงมีประสิท ธิภำพ
โดยบริษัทได้จดั ให้มีกำรอบรมและสนับสนุนกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง
5. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรหลักของบริษัทเกี่ยวข้องกับข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลของนิติบคุ คล แต่ผลิตภัณฑ์และ
บริกำรบำงส่วนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รำยละเอียดของผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรของนิตบิ คุ คล บริษัทจึงมีหน้ำที่ตอ้ งเก็บ
รวบรวม ใช้เปิ ดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีกำรเลื่อนกำรใช้บงั คับบำงบทบัญญัติออกไปให้มีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน 2564 กำรไม่ปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อำจก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงแพ่ง
ทำงอำญำ และทำงปกครองได้
แม้วำ่ ปั จจุบนั ยังไม่มีกำรออกหลักเกณฑ์และกำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล บริษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งและผลกระทบเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดให้
มีมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวต่อไป
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทได้จดั ให้มีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบของบริษัทเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผล
ข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนประเมินผลกระทบอันอำจเกิดจำกกำรให้บริกำรข้อมูลซึง่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคล
บริษัทได้ปรับปรุ งนโยบำย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูล ข้อสัญญำ และระเบียบของบริษัท
เกี่ยวกับกำรเก็ บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดมำตรกำร
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คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม รวมถึงแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้องกับกฎหมำย
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง โดยอำคำรสำนักงำนเช่ำพืน้ ที่จำกบริษัท ทุนศรีสยำม จำกัด เพื่อเป็ นที่ทำกำร
สำนักงำนตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 8, 9 และ 28 อำคำรเอ็มเอส สยำม มีพนื ้ ที่ทงั้ สิน้ 1,211.00 ตำรำงเมตร นอกจำกนี ้ บริษัทได้เช่ำพืน้ ที่
เพื่อใช้เป็ นศูนย์ขอ้ มูลสำรอง (Backup site) ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 2 อำคำร B2 ถนนเจริญนคร มีพนื ้ ที่ทงั้ สิน้ 96 ตำรำงเมตร
ก. ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทรัพย์สนิ ถำวรของบริษัท และบริษัทย่อย สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย : พันบำท)
สินทรัพย์
มูลค่าทางบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ส่วนปรับปรุงอำคำร
24,734
เจ้ำของ
อุปกรณ์สำนักงำน
12,056
เจ้ำของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
84,156
เจ้ำของ
ยำนพำหนะ
14,375
เจ้ำของ
สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
347
เจ้ำของ
รวม
135,668
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
(91,122)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
44,546
ข. สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริษัท และบริษัทย่อย สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย : พันบำท)
สินทรัพย์
มูลค่าทางบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
162,587
เจ้ำของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
6,178
เจ้ำของ
รวม
168,765
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
(129,861)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
38,904
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นโยบายเงินลงทุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงดังนี ้
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 150,000,000 บำท และถือ
หุน้ โดยบริษัท ในอัตรำร้อยละ 20 บริษัทร่วมแห่งนี ้ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม
2551 เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ มำโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ซึง่ รวมถึงกำรลงทุนในที่ดิน
อำคำรสำนักงำน เพื่อให้กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ และลูกค้ำทั่วไปเช่ำพืน้ ที่ ตลอดจนดำเนินกำรบริหำรจัดกำรอำคำร
 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ได้แก่ บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ
และถือหุน้ โดยบริษัท ในอัตรำร้อยละ 50 เป็ นบริษัทที่จัดตัง้ ขึน้ มำโดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรให้บริกำรข้อมูลเพื่อกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิ จผ่ำนซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูช่ ันสำหรับผูป้ ระกอบกำรและสถำบัน
กำรเงิน
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บำท และถือหุน้ โดย
บริษัท ในอัตรำร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตัง้ กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2560
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทุ นจดทะเบียน 5,000,000 บำท และถือ
หุน้ โดยบริษัท ในอัตรำร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตัง้ กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2549
 เงินลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 250,000,000 บำท และถือหุน้ โดย
บริษัท ในอัตรำร้อยละ 12.25 และมีนำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ซึง่ เป็ นกรรมกำรของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท
ดังกล่ำวด้วย บริษัทแห่งนีป้ ระกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรให้บริกำรข้อมูลเครดิตบูโรแก่สถำบันกำรเงินและประชำชน
ทั่วไป
 เงินลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 14,612,190 บำท และถือหุน้ โดยบริษัท
ในอัตรำร้อยละ 16.71 บริษัทแห่งนีป้ ระกอบธุรกิจให้บริกำรออกแบบพัฒนำและให้คำปรึกษำทำงด้ำนระบบ WebBased Application และระบบ Enterprise Location- Based Application แบบครบวงจร
 เงินลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 14,900,000 บำท และถือหุน้ โดยบริษัท
ในอัตรำร้อยละ 10 บริษัทแห่งนี ้ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นตัวกลำงในกำรปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และ SMEs ออนไลน์ ที่
ให้ผกู้ เู้ ชื่อมต่อโดยตรงกับนักลงทุน
 เงินลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท เอไอ แล็บ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บำท และถือหุน้ โดยบริษัท ใน
อัตรำร้อยละ 19 โดยมีนำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมกำรของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำวด้วย
บริษัทแห่งนีป้ ระกอบธุรกิจให้บริกำร จัดทำ ออกแบบ พัฒนำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นโดยใช้เทคโนโลยี
ปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence )
 เงินลงทุนในหุน้ ของบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,405,000 บำท และถือหุน้ โดยบริษัท ในอัตรำ
ร้อยละ 10 บริษัทแห่งนีป้ ระกอบธุรกิจให้บริกำร ระบบลำยเซ็นออนไลน์ (eSignature) และระบบพิสจู น์และยืนยัน
ตัวตนทำงดิจิตอล
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ บริษัทไม่มีคดีขอ้ พิพำททำงกฎหมำย
6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาคัญอื่น
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
82,050,550 บำท
แบ่งออกเป็ นทุนที่ออกและชำระแล้ว
82,050,550 บำท
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ
0.10 บำท
ชนิดและจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ จำนวน 820,505,500 หุน้
ในปี 2563 บริษัทมีกำรเรียกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ประกอบด้วย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผูถ้ ือหุน้
CTOS DIGITAL SDN BHD.
บริษัท กลุม่ แอดวำนซ์ รีเสิรช์ จำกัด*
นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ*
บริษัท ดัน แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
นำยวิศณุ สุกลุ พิเชฐรัตน์
บริษัท ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด*
นำงปริญญำ ขันเจริญสุข
UBS AG LONDON BRANCH
นำยฮำรกิชิน ทันวำนี
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยอื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

จำนวนหุน้
164,101,100
134,688,000
89,272,900
71,250,000
61,574,300
32,845,000
30,484,000
22,000,000
18,513,400
18,000,000
177,776,800
820,505,500

% กำรถือหุน้
20.00
16.42
10.88
8.68
7.50
4.00
3.72
2.68
2.26
2.19
21.67
100.00

* นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหลักทรัพย์ในนำมตนเอง และถือหลักทรัพย์ผ่ำนนิติบคุ คล 2 บริษัท คือ บริษัท กลุม่ แอดวำนซ์ รีเสิรช์ จำกัด บริษทั
แพน แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จำกัด รวมหลักทรัพย์ที่ถือ คิดเป็ นร้อยละ 31.02

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม
หลังหักภำษี เงินได้นิติบคุ คล อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจจะกำหนดให้กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอตั รำที่นอ้ ยกว่ำอัตรำที่กำหนด
ขัน้ ต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรดำเนินงำนของบริษัท
ต่อไป โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลต้องไม่เกินกว่ำกำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
8. โครงสร้างการจัดการ

25

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของธุรกิจ มีจำนวนทัง้ หมด 11
ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร 4 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 36 และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 7 ท่ำน คิดเป็ น
ร้อยละ 64 ในจำนวนนีม้ ีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน (คิดเป็ นร้อยละ 45 มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ คณะ) ประวัติของผู้
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1
1. นำยบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
3. นำยอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมกำรอิสระ และรองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช
กรรมกำร
5. นำยประยูร รัตนไชยำนนท์
กรรมกำร
6. นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
กรรมกำร
7. นำยเดนนิส โคลิน มำร์ติน
กรรมกำร
8. นำงสำวกัลยพัลญ์ บูรณำรมย์
กรรมกำร
9. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอร์แมน
กรรมกำรอิสระ
10. นำงสำวสุธีรำ ศรีไพบูลย์
กรรมกำรอิสระ
11. ผศ.ดร. กำรดี เลียวไพโรจน์
กรรมกำรอิสระ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน
นำยบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์ หรือ นำยมิ น ทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นำงสำวชไมพร อภิ กุลวณิ ช หรือ นำยประยูร
รัตนไชยำนนท์ กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษั ท มี อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบในกำรจัด กำรบริษั ท ให้เป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญได้ ดังนี ้
1. จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษัท
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่ำนมำนัน้ บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 1 ครัง้ โดยได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563
3. จัดให้มีกำรทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบปี
บัญ ชีของบริษัท ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญ
ประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึง่ หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจ
มอบอำนำจเพื่อให้บคุ คลดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรืออำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอำนำจหน้ำที่ในกำร
ปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนั้น ต้องไม่มี ลกั ษณะเป็ น กำรมอบอำนำจที่ ท ำให้ค ณะกรรมกำรบริห ำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรือ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว
คณะกรรมกำรได้อนุมตั ิระดับอำนำจอนุมตั ิ โดยกำหนดระดับอำนำจดำเนินกำรไปยังฝ่ ำย
จัดกำรในเรือ่ งต่ำง ๆ อำทิ
- กำรลงทุนทำงกำรเงิน กำรกูย้ ืมเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินกูก้ ับสถำบัน สำหรับยอดเงินที่เกินกว่ำ 20
ล้ำนบำทขึน้ ไป ต้องขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
- กำรลงทุ น /ร่ว มทุ น ในธุ ร กิ จ ส ำหรับ ยอดเงิ น ที่ เกิ น กว่ ำ 35 ล้ำ นบำทขึ น้ ไป ต้อ งขออนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท
- กำรอนุมัติ กำรจัดซื อ้ จัดหำ สินค้ำและบริกำร รวมถึ งทรัพย์สิ น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อใช้ในกำร
ดำเนินงำนภำยใต้งบประมำณที่ได้รบั อนุมัติ (กรณี กำรรับรู ท้ ำงบัญชี เป็ นค่ำใช้จ่ำย) เว้นแต่กรณี ใช้
งบประมำณ เกินวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป ต้องขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
- สำหรับอัตรำกำลังคนประจำปี ต้องขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
5. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลกำรบริหำร
และกำรจัด กำรของคณะกรรมกำรบริห ำรให้เป็ น ไปตำมนโยบำยที่ ได้รบั มอบหมำย เว้ น แต่ในเรื่อ ง
ดังต่อไปนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนกำรดำเนินกำร อันได้แก่
เรือ่ งที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออก
หุน้ กู้ กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมด หรือ บำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น หรือกำรซือ้ หรือ
รับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยังมีขอบเขต หน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน และกำรซือ้ หรือขำยทรัพย์สินที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร ผูจ้ ดั กำรใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
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8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท
หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด หรือ
เป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีสว่ นได้เสียไม่ ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญำที่
บริษัททำขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

นิยามกรรมการอิสระ
นิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ เทียบเท่ำกับข้อกำหนดขัน้ ต่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนี ้
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมเห็น โดยมีคณ
ุ สมบัติในวำระกำรดำรง
ตำแหน่ง ดังนี ้
1. เป็ นกรรมกำรซึง่ อำจถือหุน้ ของบริษัทได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 1 ของหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร และผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจควบคุม
4. ต้องไม่เป็ นญำติสนิท หรือเป็ นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกับผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุม
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5. เป็ นผูซ้ งึ่ ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีสำระสำคัญกับบริษัทซึง่ สำมำรถมีอิทธิพลต่อกำรแสดงควำมเห็น
ที่เป็ นอิสระ
6. ต้องไม่เป็ นลูกจ้ำง หรือพนักงำนที่ได้รบั เงินเดือนประจำในช่วงสองปี ก่อนดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ได้อนุมตั ิจดั ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 24
ตุลำคม 2546 และมีกำรทบทวน และดำเนิ นกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับ ผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมหน้ำที่กำรกำกับควำมเสี่ยง โดยกำรสอบทำนให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk
Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลควำมเสีย่ งของบริษัท
ในภำพรวม เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564
กรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้ จำกกรรมกำรซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ปั จจุบนั ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ หมด 4 ท่ำน และ 1 ท่ำน มีควำมรู ด้ ำ้ นบัญชีและกำรเงิน ทัง้ นี ้ ทุกท่ำน
ยังดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัทด้วย ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

(ประวัติของผูด้ ำรงปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสำวธิดำ ลิม่ ทองวิรตั น์

ผูจ้ ดั การอำวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. สอบทำนและอนุมตั ิกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงนโยบำยและขัน้ ตอนปฏิบตั ิในกำรระบุ กำรจัดลำดับ กำร
จัดกำร กำรติดตำมและกำรรำยงำนควำมเสีย่ งสำคัญทำงธุรกิจ
5. สอบทำนและอนุมตั ิเกณฑ์ระดับควำมเสีย่ งที่บริษัทยอมรับได้เป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจว่ำสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท
6. สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่ งที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งซึง่ จัดทำโดยฝ่ ำยบริหำร เพื่อให้ม่นั ใจว่ำควำม
เสีย่ งเหล่ำนีไ้ ด้รบั กำรจัดกำรให้อยูใ่ นระดับควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้
7. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต ตลอดจนกำรดำเนินกำรให้
พนักงำนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่ำง ๆ สำมำรถให้ขอ้ มูลในเรือ่ งทีต่ นเป็ นกังวลเกี่ยวกับควำมไม่เหมำะสมของ
รำยงำนทำงกำรเงินหรือเรือ่ งอื่น ๆ ได้อย่ำงมั่นใจ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ำข้อร้องเรียนทัง้ หมดจะได้รบั กำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็ นอิสระและมีกำรติดตำมทีเ่ หมำะสม
8. ดำเนินกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผูจ้ ดั กำรหรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีได้ตรวจพบและรำยงำนให้ทรำบ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชีทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี ้ พฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้ง
และวิธีกำรเพื่อให้ได้มำซึง่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน
9. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ ง หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระทำดังต่อไปนี ้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
เวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ งเห็นสมควร
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ งให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำง
น้อยปี ละ 4 ครัง้
11. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ำมำใหม่ ตลอดจนเลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. ในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำทีใ่ ห้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ ง มีอำนำจเชิญให้ฝ่ำย
จัดกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำ
เกี่ยวข้องจำเป็ น
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13. ในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ ง มีอำนำจว่ำจ้ำงที่
ปรึกษำ หรือเชิญบุคคลทีม่ ีควำมรูค้ วำมสำมำรถ เพื่อให้ควำมเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนตำม
ควำมจำเป็ น
14. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยงำนดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
15. พิจำรณำสอบทำนนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรให้สนิ บนและกำรคอร์รปั ชัน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบตั ิ
ตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย
16. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ ง โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึง่
รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ ง
17. พิจำรณำสอบทำนของกฎบัตรนีเ้ ป็ นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิเปลีย่ นแปลง
หำกมีควำมจำเป็ น
18. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กำกับควำมเสีย่ ง ในกรณีทมี่ ีกำรเปลีย่ นแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับควำมเสีย่ ง ให้บริษัท
แจ้งมติเปลีย่ นแปลงหน้ำที่ และจัดทำรำยชื่อและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำกับ
ควำมเสีย่ ง ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงตำมแบบทีต่ ลำดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำ
กำร นับแต่วนั ทีม่ ีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรรำยงำนโดย
ผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำหรับปี 2563
ลำดับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนกำรประชุม (ครัง้ ) จำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม (ครัง้ )
1
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
4
4
2
นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน
4
4
3
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
4
4
4
ผศ.ดร. กำรดี เลียวไพโรจน์
4
4
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ได้อนุมตั ิจัดตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ ำ ตอบแทนเมื่ อ วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ำยน 2557 และมี ก ำรทบทวน ด ำเนิ น กำรแก้ไข และปรับ ปรุ ง เนื ้อ หำกฏบัต ร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2563
คณะกรรมการสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทนแต่ งตั้งจำกกรรมกำรซึ่งมี คุณ สมบัติ เหมำะสม ปั จ จุบัน
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้ หมด 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

(ประวัติของผูด้ ำรงตำแหน่งปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1)
เลขานุการคณะกรรมการสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นางสำวธิดำ ลิม่ ทองวิรตั น์ ผูจ้ ดั การอำวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. กำรสรรหำ
1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนดคุณ สมบัติของ
กรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
1.2 พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ
และ/หรือ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิ่ม
1.3 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
2. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2.2 พิจำรณำค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำร
บริษั ท เป็ น รำยบุค คล โดยกำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษั ท ให้พิ จ ำรณำควำม
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เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
2.3 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
3. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำ
บริษัท ให้ควำมสำคัญ กับกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหำกเป็ นกำรเสนอแต่งตั้ง
กรรมกำรรำยใหม่พิจำรณำจำกองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด, พระรำชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัท โดยคำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board
Diversity) กำหนดให้เพศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ทักษะวิชำชี พ ประสบกำรณ์กำร
ทำงำน และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีภำวะควำมเป็ นผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล อันเป็ นประโยชน์ตอ่
กำรดำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นนโยบำยว่ำด้วยควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมกำรที่ตอ้ งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจำเป็ นที่ยงั ขำด
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์
ทำงธุรกิจของบริษัท สำหรับกำรเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองค์ประกอบเพิ่มเติมใน
ด้ำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ผ่ำนมำ กำรให้ขอ้ เสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
กิจกำรของบริษัท โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำหรับปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและ
จานวนการประชุม
ลาดับ
พิจารณาค่าตอบแทน
(ครั้ง)
1
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
3
2
นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน
3
3
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
3
4
ผศ.ดร. กำรดี เลียวไพโรจน์
3
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3
3
3
3
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ได้อนุมตั ิจดั ตั้งคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เมื่อวันที่
14 กุมภำพันธ์ 2561 และมีกำรทบทวน ดำเนินกำรแก้ไข และปรับปรุ งเนือ้ หำกฏบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เพื่อให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ มำกขึน้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน
2563
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแต่งตัง้ จำกกรรมกำรซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม ปั จจุบนั ประกอบด้วยคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล ทัง้ หมด 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

(ประวัติของผูด้ ำรงตำแหน่งปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1)
เลขานุการคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
นางสำวธิดำ ลิม่ ทองวิรตั น์ ผูจ้ ดั การอำวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริษั ท ด้ำนบรรษั ท ภิ บ ำล ซึ่ง จะช่ วยสนับ สนุน กำรด ำเนิ น กิ จ กำรต่ำ ง ๆ ให้บ รรลุค วำมสำเร็จ ตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ควำมเชื่อมั่นให้กับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกภำคส่วน โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ที่เหมำะสมกับบริษัท ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและ
ข้อ บัง คับ ของหน่ ว ยงำนที่ ท ำหน้ำ ที่ ก ำกับ ดูแ ล ได้แ ก่ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อเสนอคณะกรรมกำรอนุมตั ิ
2. พิจำรณำทบทวน และปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต คอร์รปั ชั น อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ แนวทำงปฏิ บัติ ต ำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจน
กฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ และธุรกิจของบริษัท
3. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อให้มีผล
ในทำงปฏิบตั ิและมีควำมต่อเนื่อง

34

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีแก่กรรมกำรผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนของบริษัท
5. แต่งตัง้ คณะทำงำนเพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ตำมควำมเหมำะสม
6. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สำหรับปี 2563
จานวนการประชุม
ลาดับ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(ครั้ง)
1
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
1
2
นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช
1
3
นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
1

จานวนการเข้าร่วมประชุม
(ครั้ง)
1
1
1

8.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริหำรทัง้ หมด 5 ท่ำน
ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

(ประวัติของผูด้ ำรงตำแหน่งปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1)
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเรือ่ งเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติและกำหนดนโยบำย
แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิและ/หรือให้ควำม
เห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่กำหนด โดยสรุ ปอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี ้
1. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษั ทพิ จำรณำอนุมัติ ทัง้ นี ้ ให้รวมถึงกำรพิ จำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ย นแปลงและเพิ่ มเติมงบประมำณ
รำยจ่ ำ ยประจ ำปี ในระหว่ ำ งที่ ไม่ มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท ในกรณี เร่ง ด่ ว น และให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป
2. อนุ มัติ ก ำรใช้จ่ ำ ย ตำมระดับ อ ำนำจอนุ มัติ ข องบริษั ท (Level of Authorization) ที่ ได้ร ับ กำรอนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท
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3. อนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่จะได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
4. เป็ นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยจัดกำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ
ทัง้ นี ้ อำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำรมีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะ
ดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่ขอ้ บังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่ เป็ นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกรรมกำรค้ำปกติท่วั ไปของบริษัทที่คณะกรรมกำรกำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดั เจนแล้ว
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล ดำรงตำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท โดยประวัติ
ของผูด้ ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริษัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
และกำรทำงำนของกรรมกำร รวมถึงประเภทค่ ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร
โดยให้สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมตัง้ ใจของกรรมกำร ประเภทและขนำดธุรกิจของบริษัท ตลำด และคู่
แข่งขัน โดยที่คำ่ ตอบแทนดังกล่ำว ต้องอยูใ่ นระดับที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้
โดยมีประเภทของค่ำตอบแทน คือ ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้ ประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น เป็ นต้น
อย่ ำ งไรก็ ต ำมหลัก เกณฑ์ในกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนของผู้บ ริห ำรระดับ สูง ได้มี ก ำรพิ จ ำรณำโดยประธำน
กรรมกำรบริหำร และผลกำรดำเนินกำรของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง
หมำยเหตุ ปี 2563 ค่ำเบีย้ ประชุม
สำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครัง้ ละ 5,000
บำท
สำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ครัง้ ละ 5,000
บำท
สำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ครัง้ ละ 5,000
บำท
สิทธิประโยชน์อื่น
ไม่มี
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนรวมของคณะกรรมกำรบริหำร ทีไ่ ด้รบั จำกบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส
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8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
จำนวนพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย

สวัสดิการ









กำรตรวจสุขภำพประจำปี
กำรประกันภัยกลุม่ (ประกอบไปด้วย ประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ และประกันสุขภำพ)
กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เงินช่วยเหลืองำนแต่งงำน
เงินช่วยเหลืองำนศพ
เงินเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด
โบนัส (Performance Bonus)

นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษัทดำเนินกำรโดยยึดถือนโยบำยด้ำนสุขภำพอนำมัยควำมปลอดภัยของพนักงำน (ตลอดจนผูค้ ำ้ ช่วงและ
ผูร้ บั เหมำ) และปกป้องสภำพแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด บริษัทให้ควำมสำคัญต่อนโยบำยด้ำนนีเ้ ทียบเท่ำเป้ำหมำยในกำร
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ดำเนินธุรกิจด้ำนอื่น ๆ ของบริษัท ซึง่ ผูบ้ ริหำรตำมสำยงำนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยนีใ้ ห้เป็ นไป
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
พนักงำน (ตลอดจนผูค้ ำ้ ช่วงและผูร้ บั เหมำ) ทุกคนจะต้องถื อปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนโยบำยด้ำนสุขภำพ
อนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม โดยให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในกฎหมำยของกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครอง
แรงงำนได้วำงไว้ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยในการทางาน
- ป้องกันไม่ให้พนักงำนเกิดกำรเจ็บป่ วยอันเนื่องมำจำกกำรทำงำนในทุกกรณี
- ส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี และไม่ทำกำรใดที่เป็ นผลร้ำยต่อสุ ขภำพอนำมัยแก่ลกู ค้ำและ
ผูร้ บั เหมำ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
- ดูแลสถำนที่ทำงำนให้ถกู สุขลักษณะ และมีควำมปลอดภัยอยูเ่ สมอ
2. นโยบายด้านความปลอดภัย
- ดำเนินธุรกิ จในลักษณะที่ สร้ำงควำมปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงำนและบุคคลที่เกี่ ยวข้องลูกค้ำและ
ประชำชน
- ป้องกันอุบตั ิเหตุ เหตุบำดเจ็บ และควำมเจ็บป่ วย เนื่องจำกกำรทำงำนด้วยควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังของ
พนักงำนทุกคน
- ดูแลและติดตำมสภำพแวดล้อมให้ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
3. นโยบายด้านสภาพแวดล้อม
- ปฏิบตั ิตอ่ สภำพแวดล้อมด้วยควำมรับผิดชอบที่มีตอ่ มำตรฐำนตลอดจนปรับปรุงกำรปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผล
ดีตอ่ สิง่ แวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนทุกคน เกิดควำมห่วงใยและเคำรพต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นให้เห็น
ว่ำภำระหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิอนั สมควรนัน้ เป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน
นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษัทได้มงุ่ เน้นเสริมสร้ำงคุณภำพของบุคลำกรให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีนโยบำยพัฒนำ
บุคลำกร โดยบุคลำกรแต่ละคนจะได้รบั กำรฝึ กอบรมเพิ่มศักยภำพตำมหลักสูตรที่เหมำะสมกับตำแหน่งและหน้ำที่ เพื่อ
เพิ่ ม ทัก ษะกำรท ำงำนให้มี ป ระสิท ธิ ภำพอยู่เสมอ และสร้ำ งควำมตื่ นตัวในกำรแสวงหำ ควำมรู ใ้ หม่ ๆ เพื่ อพัฒ นำ
พนักงำนให้เป็ นบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพพร้อมซึ่งควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพ และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีกำรอบรมทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยนับตัง้ แต่กำรรับพนักงำนใหม่ บริษัท
จะจัดให้มีกำรอบรมพนักงำนใหม่เพื่อควำมเข้ำใจถึงขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนในส่วนงำนที่รบั ผิดชอบ นอกจำกนีค้ ่คู ำ้ ของ
บริษั ท บริษั ทจะส่งบุค ลำกรเป็ น วิท ยำกรในกำรให้ควำมรู ใ้ นกำรพัฒ นำบริกำรใหม่ ๆ และ/หรือ บริษั ท จะมีก ำรส่ง
พนักงำนไปร่วมสัมมนำและเรียนรู บ้ ริกำรใหม่ ๆ จำก คู่คำ้ เสมอมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำร
ติดตำมและวัดผลในด้ำนควำมรู ท้ ี่ได้รบั และควำมสำมำรถนำควำมรู น้ นั้ มำประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน ทัง้ นี ้ เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรสร้ำงผลงำน สร้ำงควำมจงรักภักดี และควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลำกรในองค์กรในระยะยำว
สำหรับแนวคิดด้ำนกำรบริหำรบุคลำกรในอนำคต บริษัทมีแนวคิด ดำเนินงำนควบคูก่ บั กำรฝึ กอบรมที่สร้ำงทักษะควำม

39

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

เชี่ยวชำญตำมสำยงำน โดยกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำร ให้ควำมสำคัญกับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน
หรือบุคลำกร ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ อัตราการหยุดงาน และ/หรือ อัตราการเจ็บป่ วย จากการทางาน ในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา
- ไม่มี –
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญ และจัดให้มีกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดย
ตลอดอย่ำงต่อ เนื่ อ ง บริษั ทได้ป ลูกฝั งจิ ต สำนึก เรื่อง จริย ธรรมธุรกิ จ ในกำรปฏิ บัติ ต่อ ลูก ค้ำ คู่ค ้ำ คู่แข่งขัน และ
พนักงำน อย่ำงมีคณ
ุ ธรรม บริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
ดี กำรมีคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่มีวิสยั ทัศน์และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีกลไกกำรควบคุมและกำรถ่วงดุล
อำนำจเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และมี
ควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ
บริษัทในระยะยำว
คณะกรรมกำรบริษัทมี ควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบำล จึงกำหนดนโยบำย
กลไกกำรบริหำรและระบบกำกับดูแลเพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์ก รดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่วำงไว้ บนแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจที่ยดึ มั่นในควำมโปร่งใส รับผิด ชอบ ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียทุกฝ่ ำย โดยแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวด 1 สิทธิของผูถ้ ือหุน้
หมวด 2 กำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
หมวด 3 บทบำทของบริษัทต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
หมวด 4 กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส
หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

คานิยาม
บริษัท
หมำยถึง บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริหำร หมำยถึง ผูจ้ ดั กำร หรือผูด้ ำรงตำแหน่งบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผูจ้ ัดกำรลงมำ ผูซ้ ึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำกับผ
ตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สที่ กุ รำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญช
กำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ
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หมวด 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1. ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถำบัน มีสทิ ธิในควำมเป็ นเจ้ำของ โดยควบคุมบริษั ทผ่ำนกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
ให้ทำหน้ำที่แทนตน และมีสิทธิ ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของบริษัท บริษัทจึงควร
ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทได้เปิ ดช่องทำงให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวำระกำรประชุม และ
เสนอชื่อกรรมกำรเพื่อแต่งตัง้ สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ซึ่ง ช่ อ งทำงและหลัก เกณฑ์ดังกล่ำวจะแจ้ง ให้ท รำบในช่ ว งเดื อ นธัน วำคมของทุก ปี ผ่ำ นกำรดำวน์โหลด
แบบฟอร์มและรำยละเอียดต่ำง ๆ ทำงเว็บไซต์ของบริษัท
2. สิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถำบัน ได้แก่
2.1 กำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ สิทธิในกำรได้รบั ใบหุน้ โอนหุน้ และสิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรดำเนินงำน
นโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และทันเวลำ
2.2 กำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของกิจกำร
2.3 กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่ อ ใช้สิทธิ อ อกเสียงในที่ ป ระชุมผู้ถือ หุน้ เพื่ อแต่งตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมถึงอนุมตั ิคำ่ ตอบแทนกรรมกำรทุกรู ปแบบ เช่น ค่ำเบีย้ ประชุม โบนัส
และพิจำรณำเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
2.4 ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถำบัน ควรได้รบั ทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม และข้อมูลที่
เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุมตำมเวลำอันควร มีโอกำสซักถำมกรรมกำรทัง้ ในที่
ประชุมและส่งคำถำมล่วงหน้ำ มีโอกำสเสนอวำระกำรประชุม และมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้ำร่วม
ประชุม
2.5 คณะกรรมกำรต้องตระหนักและให้ค วำมสำคัญ ถึงสิท ธิ ของผูถ้ ื อหุ้น ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็ น กำร
ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
2.6 บริษั ท จัดให้มีที่ ปรึก ษำกฎหมำยของบริษั ท เข้ำร่วมประชุมผูถ้ ื อ หุน้ ด้วย เพื่อ เป็ นผูต้ รวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียงผูถ้ ือหุน้
3. กำรส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุมและสำรสนเทศเกี่ยวกับสถำนที่ เวลำ วำระ และ
เรือ่ งที่ตอ้ งพิจำรณำ วัตถุประสงค์ และเหตุผล รำยละเอียดของเนือ้ หำแต่ละวำระ เช่น ประวัติกรรมกำร รำยชื่อ
ผูส้ อบบัญชี บริษัทผูส้ อบบัญชี พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็ น หนังสือ
มอบฉัน ทะตำมที่กฎหมำยกำหนด และรำยชื่ อของกรรมกำรอิสระ พร้อมทัง้ คำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอำกรแสตมป์ ไว้
ให้บ ริก ำรแก่ ผู้รบั มอบฉัน ทะ โดยไม่คิ ด ค่ำใช้จ่ำย โดยบริษั ท จะจัด สถำนที่ แ ละเวลำที่ เหมำะสมเพื่ อ ให้มี
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมมำกที่สดุ ทัง้ นีบ้ ริษัทมิได้มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
4. ประธำนกรรมกำรเข้ำประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ อตอบค ำถำม หรือ ให้ค ณะกรรมกำรบริห ำร หรือกรรมกำรอื่ น ที่
เกี่ยวข้องเป็ นผูต้ อบ
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5. หลังกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทรำบและเข้ำถึงสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำ และ ผลของกำร
ลงคะแนนเสียง บริษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลกำรลงคะแนนภำยในวันทำกำรถัดไปจำกวันที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยแจ้งเป็ นจดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และนำ
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท https://www.bol.co.th ภำยใน 14 วัน หลังจำกวันประชุม
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทัง้ ที่มำและไม่ได้มำเข้ำร่วมประชุมรับทรำบถึงรำยชื่ อกรรมกำร และผูบ้ ริหำรที่เข้ำร่วมประชุม
วิธีกำรลงคะแนน และนับคะแนน ผลของกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และประเด็นคำถำมคำตอบ
6. กำรจ่ำยเงินปั นผล บริษัทได้มีจดั สรรส่วนแบ่งกำไรจำกกำรดำเนินกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปั นผล เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นไปตำมวำระที่กำหนดไว้โดยเจำะจง มีควำมโปร่งใส และชัดเจน ในกำรเสนอชื่อกรรมกำร
เพื่อกำรเลือกตัง้ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรคัดสรร มีกำรเปิ ดเผยประวัติของกรรมกำรทุกท่ำนโดย
ละเอี ยดต่อสำธำรณชน และทุกครัง้ ที่มี กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ซึ่ง ในกำรแต่งตัง้ กรรมกำร ให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้ กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
ในกรณี ที่เลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลที่
ได้รบั คะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พงึ จะมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีบคุ คลที่ได้รบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจำนวนหุน้ ที่ตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกันในสำรสนเทศเกี่ยวกับบริษัท
โดยบริษัทมีกำรแจ้งข้อบังคับบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบเกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น สิทธิกำรลง
เสียงลงคะแนน 1 หุน้ สำมัญต่อ 1 เสี ยง สิทธิกำรมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้ำประชุมแทนตน สิทธิ ในกำรเสนอชื่อ
กรรมกำรก่อนกำรประชุมสำมัญประจำปี
2. ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั สำรสนเทศที่จำเป็ นอย่ำงเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลำ จำกบริษัท และบริษัทไม่แสดงควำม
เอนเอียงกับผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยกำรให้สำรสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
3. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั กำรปฏิบตั ิโดยยุติธรรม
4. บริษัทมีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทัง้ มีกำรเผยแพร่เอกสำรทัง้ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้ำ 30 วัน นอกจำกนีแ้ ล้ว ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยยังได้รบั สิทธิอย่ำงเท่ำเทียมตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทกำหนดให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้
และเสนอชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ โดย
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ได้จดั ทำหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำปรับปรุ งมำให้กับผูถ้ ือหุน้ รับทรำบ โดย
ชีแ้ จงวิธีกำรมอบฉันทะให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไปตำมเอกสำรแนบที่แนบไปพร้อมกับจดหมำยเชิญประชุม
6. บริษัทมีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ และเก็บไว้เป็ นหลักฐำนเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีขอ้
โต้แย้งในภำยหลัง อย่ำงไรก็ ตำมบริษั ทมี กำรเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ในทุกวำระ เพื่ ออำนวยควำม
สะดวกในกำรลงคะแนน และโปร่งใสในกำรนับคะแนน
7. บริษัทมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน (Insider Trading) ในกำรป้องกันกำรนำข้อมูลภำยในไป
เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น ตำมหลักกำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
7.1 กรรมกำร ผู้บริห ำร พนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับ ข้อมูลภำยใน (ผู้ล่วงรู ข้ อ้ มูล) และบุค คลที่ มี
ควำมสัมพันธ์กบั ผูล้ ว่ งรู ข้ อ้ มูล ดังต่ อไปนี ้ (1) คู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ (2) บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ (3) นิติบคุ คลซึ่งผูล้ ่วงรู ข้ อ้ มูล บุคคลตำม (1) และ (2) ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคลดังกล่ำว ต้องไม่ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทภำยในเวลำ 1
เดือน ก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นรำยไตรมำส และงบกำรเงิ นประจำปี และมีหน้ำที่รำยงำนกำรถื อ
หลัก ทรัพ ย์ต ำมข้อ ก ำหนดของสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ต่ อ
คณะกรรมกำรทุกครัง้ ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์
7.2 กรรมกำร และผูบ้ ริหำรแจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัท (ผูท้ ี่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน
ก่อนจะซือ้ จะขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
7.3 กรรมกำร และผู้ บ ริ ห ำรจะต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และผู้เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และตั ดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมกำร และผูบ้ ริหำรที่มีสว่ นได้สว่ นเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้อง
ไม่มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมมำตรกำรกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษัท
บริษั ท ปฏิ บัติ ต ำมกฎเกณฑ์ข องตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในเรือ่ งควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญ
ในกำรขจัดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง มีกำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
รวมถึงนโยบำยและควำมจำเป็ นของรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบเป็ นธรรมและโปร่งใส และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วนชัดเจน และทันเวลำ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีนโยบำยกำกับ
ดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยมีบทลงโทษในกำรที่ผบู้ ริหำร หรือพนักงำน นำข้อมูลภำยในบริษัทไปเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
หรือนำไปใช้ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ ยังมีกำรเปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษัทไว้ในรำยงำนประจำปี และเปิ ดเผย
กำรถือหุน้ ของบริษัทของคณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรอย่ำงครบถ้วนอีกด้วย
หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
1. คณะกรรมกำรรับรู ถ้ ึงสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียตำมที่กฎหมำยกำหนด และสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงบริษัท กับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง สร้ำงงำน และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะกำรเงินที่
มั่นคงอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรมั่นใจว่ำสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียได้รบั กำรคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี
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2. คณะกรรมกำรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รบั และกำรทำประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน และกำรทำกำไรให้กบั บริษัท
3. บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และ
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ กับสิ่งแวดล้อม เช่น กำรใช้กระดำษอย่ำงรู ค้ ุณ ค่ำ กำร reuse/recycle กำร
รณรงค์รว่ มกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เป็ นต้น
4. บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่ำง ๆ และมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียที่
จะดูแ ลให้ค วำมมั่น ใจแก่ ผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ทั้ง ผู้ถื อ หุ้น พนัก งำน ลูก ค้ำ คู่ค ้ำ เจ้ำ หนี ้ คู่แ ข่ง ตลอดจน
สำธำรณชนและสังคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม และจะให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ต่ำง ๆ ตำมบทบำท และหน้ำ ที่ เพื่ อ ให้กิ จ กำรของบริษั ท ด ำเนิ น ไปด้ว ยดี มี ค วำมมั่น คง และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย
4.1 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้
บริษัทมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้
โดยค ำนึงถึ งกำรเจริญ เติ บ โตของมูลค่ำบริษั ท ในระยะยำวด้ว ยผลตอบแทนที่ ดี และต่อ เนื่ อ ง รวมทั้งกำร
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส และเชื่อถือได้ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
4.2 นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน
บริษัทมีนโยบำยที่แสดงถึงควำมตระหนักและถือว่ำควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนเป็ นส่วนหนึง่ ของควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจ พนักงำนทุกคนของบริษัทจะต้องได้รบั ควำมปลอดภัย
มีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี ภำยใต้สภำพกำรทำงำน และสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงำนเป็ นทรัพยำกรอันมีคำ่ สูงสุด และ
เป็ นปั จจัยสำคัญสูค่ วำมสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึง
กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเคำรพสิทธิมนุษยชนสำกล ไม่ละเมิดต่อหลักกำรดังกล่ำว
บริษัทจึงได้ม่งุ พัฒนำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทัง้ ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม
ปฏิ บัติ ต่อพนัก งำนด้วยควำมสุภำพ และให้ค วำมเคำรพต่อควำมเป็ น ปั จเจกชน กำรว่ำจ้ำ ง แต่งตั้ง และ
โยกย้ำยพนักงำน จะพิจำรณำบนพืน้ ฐำนของคุณธรรม และกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริษั ท รวมถึงมีน โยบำยกำรอบรม และพัฒ นำศัก ยภำพพนักงำน บริษั ท จัดให้พ นักงำนได้ฝึกอบรมฝี มื อ
แรงงำนเพิ่มเติมในสำขำอำชีพที่พนักงำนได้ปฏิบตั ิงำนอยู่ เพื่อให้พนักงำนได้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ กำรปฏิ บัติ งำน โดยหลัก สูต รนั้น ๆ สอดคล้อ งเป็ น ประโยชน์ต่อ บริษั ท และเกี่ ย วข้อ ง
เหมำะสมกับตำแหน่งงำนของพนักงำนที่ ได้รบั มอบหมำย ทั้งนี ้ บริษั ทได้ดำเนิน กำรจัดให้พนัก งำนได้รบั
ฝึ กอบรมในแต่ละปี ทัง้ กำรจัดอบรมภำยในบริ ษัท และกำรส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกบริษัท ครบตำม
สัดส่วนหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของลูกจ้ำงเฉลี่ยในระหว่ำงปี นนั้ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติสง่ เสริม
กำรพัฒนำฝี มือแรงงำน พ.ศ. 2545 อีกทัง้ มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้
เป็ น ไปอย่ำงยุติ ธรรม เช่ น กำรจัด ให้มี ก องทุน สำรองเลีย้ งชี พ สำหรับ ผู้บ ริห ำร และพนัก งำน โดยจัด ให้มี
เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเงิน และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น โดยคำนึงถึง
ปั จจัยต่ำง ๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เป็ นต้น อีกทัง้ ป้องกันมิให้มี
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หรือเกิด สถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำน และบริษัทยึดมั่นปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน
อย่ำงเคร่งครัด
4.3 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ำ
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำที่จะได้รบั ผลิตภั ณฑ์ และ
บริกำรที่ดีมีคณ
ุ ภำพในระดับรำคำที่เหมำะสมกับคุณภำพ รวมทัง้ รักษำสัมพันธภำพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับลูกค้ำไว้ ดังต่อไปนี ้
4.3.1 สินค้ำและบริกำร
ผลิตสินค้ำ และบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ โดยมุง่ มั่นที่จะยกระดับมำตรฐำนให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อให้ได้สินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มที่สงู ขึน้ มีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ รวมถึงเปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ และบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
4.3.2 กำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำ โดยไม่ได้รบั อนุญำตจำก
ลูกค้ำก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย อีก
ทัง้ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทำงไม่ถกู ต้อง
4.3.3 กำรให้ขอ้ เสนอแนะ
จัดให้มีหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบในกำรให้ขอ้ เสนอแนะในสินค้ำ และบริกำร ให้คำปรึกษำ วิธีแก้ไข
ปั ญหำ และคำแนะนำต่ำง ๆ เพื่อให้ลกู ค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดในสินค้ำและบริกำร
4.4 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ำ้ และเจ้ำหนี ้
กำรดำเนินธุรกิจกับคูค่ ำ้ ใด ๆ ต้องไม่นำมำซึ่งควำมเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยใดๆ
รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงกำรซือ้ สินค้ำที่ค่คู ำ้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ ไม่นำผลงำน
หรือข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภำยนอก นำมำใช้ประโยชน์ภำยในบริษัทจะต้องตรวจสอบให้ม่นั ใจว่ำ จะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญ ญำของผูอ้ ื่น มีกำรคำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรดำเนินธุรกิ จและผลประโยชน์
ร่วมกันกับคูค่ ำ้ กำรคัดเลือกคูค่ ำ้ ทำอย่ำงยุติธรรม โดยมีนโยบำยกำรคัดเลือกคูค่ ำ้ ที่ถือปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจน ทัง้ นี ้
บริษัทถือว่ำคูค่ ำ้ เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรร่วมสร้ำง Value Chain ให้กบั ลูกค้ำ
กำรปฏิบตั ิตอ่ เจ้ำหนีบ้ ริษัทยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินยั เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้แก่
เจ้ำหนี ้ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้ รำบเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
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4.5 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่ง
บริษั ท สนับ สนุน และส่งเสริม นโยบำยกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำอย่ำ งเสรีแ ละเป็ น ธรรม ไม่ผูก ขำด หรือ
กำหนดให้ค่คู ำ้ ต้องขำยสินค้ำของบริษัทเท่ำนัน้ และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยใช้วิธีกำรใด ๆ
ให้ได้มำซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำย และขัดต่อจริยธรรม
4.6 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ สำธำรณชนและสังคมโดยรวม
บริษัทในฐำนะเป็ นบริษัทของคนไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
กำรสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีกำรดำเนินธุรกิจ โดยได้เริ่มจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำง
สังคม
5. บริษัทได้จดั ให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด (Whistle Blowing) รวมถึงจัดให้มีกระบวนกำรในกำร
จัดกำรกับเรื่องที่รอ้ งเรียนว่ำอำจเป็ นกำรกระทำผิด รวมถึงแนวทำงในกำรให้ควำมเป็ นธรรม และปกป้อง
คุม้ ครองพนักงำนหรือผูแ้ จ้งเบำะแสในกำรกระทำผิด หรือพบเห็นกำรกระทำที่ ฝ่ำฝื น กฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง ผ่ำนทำง
อีเมล์ bolwhistleblowing@bol.co.th ซึง่ รำยละเอียดระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน และห้ำมจ่ำยสินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกัน และติดตำมประเมินผลควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน อย่ำงไรก็ตำมแนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รปั ชั น นี ้ ฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุค คลจะท ำกำรสนับ สนุน และส่งเสริม รวมถึ งกำรฝึ กอบรมให้
บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน
หมวด 4 การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
1. บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึง และทันเวลำ อำทิ เป้ำหมำย
ระยะยำวของบริษัท ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นกั ลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน โดยผ่ำนช่องทำง
และสื่อ กำรเผยแพร่ข ้อมูลต่ำ ง ๆ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และสำนัก คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (56-1) อีกทัง้ อีเมล์ในกำรติดต่อกับผูร้ บั ผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกำรติดต่อกับนักลงทุน IR@bol.co.th
รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2. บริษัทได้รำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่คณะกรรมกำรได้ให้ควำมเห็นชอบไว้ โดยสรุ ปและรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น รำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทได้แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคูก่ บั รำยงำนของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทจัดส่ง
รำยงำนทำงกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
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ตลำดหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด และไม่มีรำยกำรที่ทำให้ผสู้ อบบัญชีแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เงื่อนไข หรืองบกำรเงินไม่ถกู ต้อง หรือไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
4. บริษัทได้มีกำรเปิ ดเผยรำยชื่อคณะกรรมกำรอิสระ บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ค่ำตอบแทน จำนวนครัง้ ของกำรประชุม และจำนวนครัง้ ที่ กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรในปี ที่ผ่ำนมำ ประวัติคณะกรรมกำร ไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
5. บริษัทจัดให้มีผทู้ ี่รบั ผิดชอบในกำรให้ขอ้ มูลสำรสนเทศและสื่อสำรกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนตลอดจนนักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ รวมถึงมีกำรพบปะให้ขอ้ มูลดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
6. บริษัทได้มีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ข องคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียในที่
ประชุมคณะกรรมกำร ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรถือหุน้ บริษัทของคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรบริหำร
7. บริษัทได้มีกำรแจกแจงโครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และเปิ ดเผยกำรถือหุน้ ของกรรมกำร และผูบ้ ริหำรให้ทรำบ
กำรถื อหุน้ อย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจเรื่องโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ื อหุน้ ที่อำจมี
ผลกระทบต่ออำนำจกำรควบคุมหรือกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
8. บริษัทมีกำรจ้ำงผูส้ อบบัญชีที่มีควำมเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติที่ได้รบั กำรยอมรับเป็ นผูส้ อบบัญชี โดยผูส้ อบ
บัญ ชี ดังกล่ำวเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ที่ ได้รบั ควำมเห็ น ชอบจำกสำนัก งำน ก.ล.ต. รวมถึ งเปิ ด เผยค่ำ สอบบัญ ชี
ค่ำบริกำรอื่น ๆ ที่จ่ำยให้กบั ผูส้ อบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำยุ ซึง่ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ คุณสมบัติ ทัง้
ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท และมีกรรมกำรบริหำร อย่ำง
น้อย 1 ท่ำน มี ประสบกำรณ์ในธุรกิ จหลักของบริษัท โดยคณะกรรมกำร จะเป็ นผูม้ ี บทบำทสำคัญ ในกำร
กำหนดนโยบำยและภำพรวมองค์กร ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรดำเนินงำนของบริษัท
1.1 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ ไม่เป็ น ฝ่ ำยบริห ำรเป็ น ส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ และมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน โดย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของธุรกิ จ มีจำนวนทัง้ หมด 11
ท่ำน ดังนี ้ กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร 4 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 36 กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 7 ท่ำน คิดเป็ น
ร้อยละ 64 (โดยมีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 45 มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ คณะ มี
คุณสมบัติเป็ นไปตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์)
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1.2 วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออก
จำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออก
ให้เป็ นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนัน้
อำจจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมกำรมีคณ
ุ สมบัติ บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญ ดังนี ้
2.1.1 จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริษัท
2.1.2 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้
2.1.3 จัดให้มีกำรทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับงวด 3
เดือน สิน้ สุดแต่ละไตรมำส ซึง่ ผูส้ อบบัญชีสอบทำนแล้ว อีกทัง้ จัดทำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
และงบกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็จของบริษัท ณ วัน สิน้ สุดรอบปี บัญ ชี ของบริษัท ซึ่งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2.1.4 พิ จ ำรณำก ำหนดคุณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิ สระสำมำรถให้ค วำมเห็ น
เกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยบริหำรได้อย่ำงเป็ นอิสระ ทัง้ นี ้ กรรมกำรอิสระที่ บริษัทได้กำหนดไว้
เทียบเท่ำกับข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2.1.5 จัดตัง้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถติดตำมกำรดำเนินงำนของ
บริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีสำยกำรรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.1.6 พิจำรณำแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัท
2.1.7 มอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุม ของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอำนำจ
เพื่ อ ให้บุค คลดังกล่ำว มี อ ำนำจตำมที่ ค ณะกรรมกำรเห็ น สมควร และภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล
ที่ได้รบั มอบอำนำจ หรืออำนำจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ อำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ โดย
มีรำยละเอียดกำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ กำรมอบ
อ ำนำจนั้น ต้อ งไม่ มี ลัก ษณะเป็ น กำรมอบอ ำนำจที่ ท ำให้ค ณะกรรมกำรบริห ำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมตั ิรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมกำรพิจำรณำ และอนุมตั ิไว้แล้ว
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2.1.8

มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิ สยั ทัศ น์ และพันธกิ จ ของบริษั ท เพื่ อให้ผูบ้ ริห ำร และพนัก งำนมี
จุดมุ่งหมำยไปในทิศ ทำงเดี ยวกัน และมี ก ำรทบทวนเป็ น ประจ ำทุก ปี ซึ่งคณะกรรมกำรได้
ติ ด ตำมดู แ ลให้มี ก ำรน ำกลยุ ท ธ์ข องบริ ษั ท ไปปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ส อดค ล้อ งกั บ กำรวำงแผน
งบประมำณที่อนุมตั ิ
2.1.9 กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ได้รบั มอบหมำย
เว้นแต่ในเรื่อ งดังต่อไปนี ้ คณะกรรมกำรต้องได้รบั มติอนุมัติจ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ก่อนกำร
ดำเนินกำร อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น
กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมด หรือบำงส่วนที่
สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น หรือกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็ นของบริษัท กำรแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจำกนี ้ ยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแลให้บ ริษั ทปฏิ บัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน และกำรซือ้ หรือขำยทรัพย์สินที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกำศอื่นของสำนักงำน กลต. หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2.1.10 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
2.1.11 พิ จ ำรณำโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรบริห ำร ผู้จัด กำรใหญ่ (Chief
Executive Officer) และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม
2.1.12 ต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือ
เข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
หรือเป็ นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
2.1.13 กรณี มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญ ญำที่บ ริษัททำขึน้ หรือถื อหุน้ หรือหุน้ กู้
เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
2.2 คณะกรรมกำรจัดให้มี นโยบำยกำรกำกับ ดูแลกิ จกำรของบริษัท เป็ น ลำยลัก ษณ์อักษร และให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว โดยมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำ
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
2.3 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคูม่ ือจรรยำบรรณสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้เกิ ดกำรปฏิบัติ ติดตำมผลกำรปฏิบัติดังกล่ำว เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ
พนักงำนทุกคนมีควำมรู แ้ ละควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิ จ และ
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม บริษัทกำหนดให้พนักงำนใหม่ทกุ คน จะต้องได้รบั กำร
อบรมในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ และกำรพัฒนำ อบรม ทบทวนสำหรับพนักงำนปั จจุบนั โดยอำจจัดทำ
แบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบตั ิงำน ระเบียบและข้อปฏิบตั ิของพนักงำน รวมถึงนโยบำย
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ให้พนักงำนทุกคนได้ทดสอบเป็ นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่ำระเบียบและข้อปฏิบตั ิมีกำร
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2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

เปลีย่ นแปลง และนำผลที่ได้มำประเมินระดับควำมรู แ้ ละควำมเข้ำใจของพนักงำนเพื่อดำเนินกำรสือ่ สำร
ให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึงในกำรส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กรต่อไป
คณะกรรมกำรจัดให้มี นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดกำรที่มี
ประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร
คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มีกำรจัดทำนโยบำยกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน เพื่อป้องกันกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นควำมลับไม่ให้เกิ ดกำรรั่วไหล ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ (market sensitive
information)
คณะกรรมกำรกำกับ ดูแลให้มี ระบบบริห ำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่ได้รบั รอง
มำตรฐำนระดับสำกลในด้ำนกำรจัดกำรระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลองค์กร
คณะกรรมกำรกำกับดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องบริษั ท โดย
มอบหมำยให้ฝ่ ำยบริห ำรมี ห น้ำ ที่ ร ำยงำนติ ด ตำมและประเมิ น ฐำนะทำงกำรเงิ น ของบริษั ท ต่ อ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำรกำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจัดทำแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน หำกบริษัทอยูใ่ นภำวะที่ประสบ
ปั ญ หำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปั ญ หำดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ให้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงสม่ำ เสมอ และขออนุมตั ิในกรณีที่จะตัดสินใจตำมแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำร
เงิน
คณะกรรมกำรมีสว่ นร่วมในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำร
สร้ำงคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ำ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3.1 ประธำนกรรมกำรบริษั ท และประธำนกรรมกำรบริหำร ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิ ดควำม
ชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจำ
ทัง้ นี ้ เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจกันอย่ำงเหมำะสม
3.2 ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นฝ่ ำยบริหำร โดยจะเป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรประชุม ผูถ้ ื อหุ้น กำรประชุม ของกรรมกำรที่ ไม่เป็ นฝ่ ำยบริห ำร และรับ ผิด ชอบในฐำนะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรในกำรกำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
3.3 ประธำนกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ ดูแล บริหำร ดำเนินงำน และปฏิบตั ิงำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย
แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้กรอบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนำจซึง่ คณะกรรมกำรกำหนด
4. กรรมการอิสระ
4.1 กรรมกำรอิสระ เป็ นกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยได้เท่ำ
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เทียมกัน ตลอดจนไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร และให้
ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ
4.2 คุณสมบัติและวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรอิสระ
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

เป็ นกรรมกำรซึง่ อำจถือหุน้ ของบริษัทได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 1 ของหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทย่อย
เป็ นกรรมกำรที่เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร และผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจควบคุม
ต้องไม่เป็ นญำติสนิท หรือเป็ นบุคคลซึ่งรับ หรือมีผลประโยชน์รว่ มกับฝ่ ำยบริหำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
4.2.5 เป็ นผูซ้ งึ่ ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีสำระสำคัญกับบริษัท ซึง่ สำมำรถมีอิทธิพลต้องกำรแสดง
ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
4.2.6 ต้องไม่เป็ นลูกจ้ำง หรือพนักงำนที่ได้รบั เงินเดือนประจำในช่วงสองปี ก่อนดำรงตำแหน่ง
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ำที่
ช่วยศึกษำ และกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำร
9.2.1

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ใ นกำรบริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติ และกำหนด
นโยบำย แผนธุ ร กิ จ งบประมำณ โครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน และอ ำนำจกำรบริห ำรต่ ำ ง ๆ ของบริษั ท
หลักเกณฑ์ในกำรดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท
พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรือ ให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทตำมนโยบำยที่กำหนด โดยสรุปอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี ้
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1) พิ จ ำรณำเรื่อ งกำรจัด สรรงบประมำณประจ ำปี ตำมที่ ฝ่ ำยบริ ห ำรเสนอ ก่ อ นที่ จ ะน ำ เสนอให้
คณะกรรมกำรพิ จำรณำอนุมัติ ทั้งนี ้ ให้รวมถึ งกำรพิ จ ำรณำและอนุมัติ ก ำรเปลี่ย นแปลง และ
เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรในกรณี เร่งด่วน
และให้นำเสนอคณะกรรมกำร เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป
2) อนุมตั ิกำรใช้จ่ำย ตำมระดับอำนำจอนุ มตั ิของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รบั กำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำร
3) อนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่จะได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
4) เป็ นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยบริหำรในเรื่องเกี่ ยวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ
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ทัง้ นี ้ อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริห ำรจะไม่รวมถึ งกำรอนุมัติรำยกำรใดที่ อำจมีค วำมขัด แย้ง หรือ
รำยกำรใดที่ ค ณะกรรมกำรบริห ำร หรือ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ คณะกรรมกำรบริห ำ รมี ส่ว นได้เสี ย หรือ
ผลประโยชน์ในลัก ษณะอื่ น ใดขัด แย้งกับ บริษั ท หรือ บริษั ทย่อ ย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ขอ้ บังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนด เว้น แต่ เป็ นกำรอนุมัติ รำยกำรที่ เป็ น ลัก ษณะกำรด ำเนิ น ธุ รกรรมกำรค้ำ ปกติ ท่ ัว ไปของบริษั ท ที่
คณะกรรมกำรกำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดั เจนแล้ว
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำร โดยแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน
และอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู ด้ ำ้ นบัญชี/กำรเงิน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับควำม
เป็ นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผจู้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท
เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) มีควำมเป็ นอิสระ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ ในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท
หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้ส่วนเสียใน ลักษณะ ดังกล่ำวในเวลำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ เว้นแต่
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนัน้
จะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมกำรตรวจสอบ
3) ต้องไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
4) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มี ส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ป รึกษำที่ได้รบั
เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
5) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรือญำติสนิทของผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
6) สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของฝ่ ำยบริหำร ผูบ้ ริหำร หรือผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเพียงพอ
2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่ เหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ำรณำควำมเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงำน
52

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ภำยนอกของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
ภำยนอก โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ ั นใจว่ำรำยงำนดังกล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี ้
6.1) ควำมเห็นเกี่ ยวกับ ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่ อถื อ ได้ของรำยงำนทำงกำรเงิ นของ
บริษัท
6.2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
6.3) ควำมเห็ น เกี่ ย วกับ กำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6.6) จำนวนครัง้ กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
6.7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ตำม
กฎบัตร (Charter)
6.8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลีย่ นแปลงหน้ำที่
และจัดทำรำยชื่อ และขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลีย่ นแปลงตำม
แบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่มีกำร
เปลีย่ นแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรรำยงำน โดยผ่ำนสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
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วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี รวมทัง้ กำรแต่งตัง้ เพิ่มและถอดถอนจำก
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ กำร
ลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ยื่นใบลำต่อประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดย
คณะกรรมกำรเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำร แต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จะ
อยู่ในตำแหน่งได้ เพีย งเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบที่ ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำย
ไตรมำส และเรือ่ งอื่น ๆ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมเป็ น
กรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเรือ่ งจำเป็ น เร่งด่วนอื่น ๆ ตำมแต่จะเห็นสมควร
2) ในกำรเรีย กประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ป ระธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือ เลขำนุก ำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็ นเร่งด่วนจะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
3) ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรในครำวถัดไป
เพื่อทรำบทุกครัง้
4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำร และประกอบด้วยกรรมกำร
หรือฝ่ ำยบริหำร อย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถแต่งตัง้ พนักงำนของบริษัทจำนวน 1 คน ทำ
หน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน ปฏิ บั ติ ห น้ำ ที่ ต ำมที่ ได้ร ับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1) กำรสรรหำ
1.1) ก ำหนดหลัก เกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย โดย
พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวนโครงสร้ำง และองค์ป ระกอบของคณะกรรมกำร
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กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
1.2) พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำร
ที่ครบวำระ และ/หรือมีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรือแต่งตัง้ เพิ่ม
1.3) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
2) กำรกำหนดค่ำตอบแทน
2.1) ก ำหนดหลัก เกณฑ์ และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
แล้วแต่กรณี
2.2) ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ จ ำเป็ น และเหมำะสมทั้ ง ที่ เ ป็ นตั ว เงิ น และมิ ใ ช่ ตั ว เงิ น ของ
คณะกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล โดยกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรให้พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
2.3) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทน ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ครำวละ 2 ปี กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผูท้ ี่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ เข้ำมำใหม่ได้
2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง เพรำะเหตุอนั มิใช่กำรพ้นจำก
ต ำแหน่ ง ตำมวำระ ให้ค ณะกรรมกำรแต่ง ตั้งกรรมกำรผู้มี คุณ สมบัติ เหมำะสม ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่ำงนัน้ โดยให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูใ่ นตำแหน่งที่ไปแทน
3) หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใด ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระจะต้องแจ้ง
ต่อบริษัทล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วันเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ทดแทน
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
2) กำรประชุม คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนแต่ละครัง้ ให้มีก รรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม
3) ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ ได้ ให้ก รรมกำรที่ ม ำประชุม เลือ กกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทนท่ำนหนึ่ งเป็ น
ประธำนในที่ประชุม
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9.2.4

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
และคณะกรรมกำร ด้ำนบรรษัทภิบำล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ให้บรรลุควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ควำมเชื่อมั่นให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกภำคส่วน
คณะกรรมกำรเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล โดยเลือกจำกกรรมกำรจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/
หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ นี ้ กำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็ นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
1) กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทจัดตัง้ ขึน้
รวมทัง้ ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสอดคล้องกับนโยบำยของ
บริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ขอ้ พึงปฏิบตั ิที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3) ทบทวนนโยบำย หลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีแก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนของบริษัท
5) ดูแลให้หลักกำรบรรษัทภิบำลที่ดีมีผลในทำงปฏิบตั ิมีควำมต่อเนื่องและเหมำะสม
6) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบตั ิ
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมกำรบรรษั ทภิ บ ำล มี วำระกำรดำรงตำแหน่ง ครำวละ 3 ปี คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ แต่งตัง้ เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่ครบกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำวมีสิทธิกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึง่
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ตำมควำมจำเป็ นและ
เหมำะสม
2) วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรบรรษั ทภิบำลล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุม
3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
4) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษั ทภิบำลจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม ทัง้ นี ้
กรรมกำร ที่มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ
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9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหำกเป็ นกำรเสนอแต่งตัง้ กรรมกำร
รำยใหม่พิจำรณำจำกองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.
บริษัทมหำชนจำกัด , พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัท โดยคำนึงถึง
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำ งของคณะกรรมกำร (Board Diversity) ก ำหนดให้เพศ ระดับ กำรศึ ก ษำ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ทัก ษะวิชำชี พ ประสบกำรณ์ก ำรท ำงำน และมี ค วำมเชี่ ยวชำญเฉพำะด้ำ น มี ภำวะควำมเป็ นผู้น ำ
วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นนโยบำยว่ำด้วย
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนด
และตรวจสอบคุณ สมบัติของกรรมกำรที่ตอ้ งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจำเป็ นที่ยังขำด รวมถึง
คุณ สมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิ จของบริษั ท
สำหรับกำรเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้ำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ผำ่ นมำ กำรให้
ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำม
มั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
การประชุมคณะกรรมการ
1. จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี
บัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยกำหนดวันประชุมไว้ลว่ งหน้ำ
ตลอดทัง้ ปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น
3. จำนวนองค์ประชุมขัน้ ต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรต้องมี
กรรมกำรอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
4. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม
5. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็ นผูด้ ูแลให้ควำมเห็นชอบกำหนด
วำระกำรประชุม
6. เลขำนุกำรบริษัททำหน้ำที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบี ยบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำ
มำก่อนล่วงหน้ำ
7. ประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษั ท มี ห น้ำที่ ดูแ ลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพี ย งพอสำหรับ กรรมกำรที่ จ ะ
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ ในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอย่ำงเป็ นธรรม รวมทัง้ ให้ฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูล
ประกอบกำรอภิ ป รำยปั ญ หำสำคัญ รวมถึ งเป็ น ผู้ลงคะแนนเสีย งชี ข้ ำดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ ำยเท่ำกัน
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การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็ นฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมกำร ได้กำหนดให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นฝ่ ำยบริหำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อย 1 ครัง้ โดยไม่มี
กรรมกำรที่เป็ นฝ่ ำยบริหำรเข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นฝ่ ำยบริหำรได้แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
และพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และเรือ่ งที่อยูใ่ นควำมสนใจ
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
1. กรรมกำรสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง แต่ทงั้ นีใ้ นกำร
เป็ นกรรมกำรดังกล่ำว ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และไม่มี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. ในกำรดำรงตำแหน่งของผูจ้ ดั กำรใหญ่ (Chief Executive Officer) บริษัทกำหนดให้ไม่สำมำรถ
ไปด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรที่ บ ริษั ท อื่ น ยกเว้น บริษั ท ย่ อ ย หรือ บริษั ท อื่ น ที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นประจำ โดยให้มีกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำน
โดยรวมของคณะกรรมกำร และกำรประเมินตนเองเป็ นรำยบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนำผลกำรประเมิน
มำพิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำร
โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มกำรประเมินที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์กำรประเมินด้ำน
ต่ ำ ง ๆ เช่ น โครงสร้ำ ง และคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำ ที่ และควำมรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริหำร กำร
พัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร และกำรพัฒนำผูบ้ ริหำรให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน และรวบรวมสรุ ปผลกำร
ประเมินทัง้ หมดแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ได้รบั จำกกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร จะนำมำใช้ในกำรปรับปรุ งประสิทธิผลของกำรทำงำนของคณะกรรมกำร
และ/หรือ ส่วนงำนที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุด ในกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรของบริษั ท ต่ อ ไป ทั้ง นี ้
คณะกรรมกำรยังมีกำรประเมินผลงำนประจำปี ของผูจ้ ดั กำรใหญ่ (Chief Executive Officer) ขององค์กรด้วย
ค่าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงชัดเจนและโปร่งใส และเพียงพอในกำรจูงใจ
ที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่ตอ้ งกำร
2. กรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยให้เป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม
3. ค่ำตอบแทนฝ่ ำยบริหำร พิจำรณำโดยเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และผลกำร
ปฏิบตั ิของผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน
4. กำรพิ จำรณำค่ำตอบแทนทั้งหมดดังกล่ำว จะดูควำมเหมำะสมของประสบกำรณ์ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และควำมชำนำญของกรรมกำร โดยดูตำมควำมเหมำะสมของอุตสำหกรรม
บริกำร และได้รบั ค่ำตอบแทนตำมจำนวนที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิในแต่ละปี
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. กรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่แต่ละท่ำนจะได้รบั ทรำบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ ก่อนปฏิบตั ิหน้ำที่
2. กรรมกำรจะได้รบั กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยให้กรรมกำรสำมำรถทำหน้ำทีแ่ ละกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทัง้ นี ้ ในปี 2563 มีกรรมกำร เข้ำร่วมอบรม / สัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรูแ้ ละพัฒนำตนเอง ดังนี ้
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรมี ห น้ำ ที่ พิ จ ำณำแต่ ง ตั้ง เลขำนุ ก ำรบริษั ท โดยเลขำนุก ำรบริษั ท มี ห น้ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1. ให้ขอ้ แนะนำเบื อ้ งต้น แก่ กรรมกำรเกี่ ยวกับ ข้อ กฎหมำย ข้อ ควรปฏิ บัติต ำมหลัก เกณฑ์ของ
ทำงกำร ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัท ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้องและ
สม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร
2. ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้ขอ้ มูล และผลักดันคณะกรรมกำร
ให้ปฏิบตั ิตำม
3. จัด เตรีย มระเบี ย บวำระกำรประชุ ม เอกสำรประกอบกำรประชุม ผู้ถื อ หุ้น และกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร
4. จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท
และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
5. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมทัง้ ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมกำร
6. จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจำปี หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
7. ดำเนินกำรให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
8. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียที่รำยงำน โดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
9. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสำรกับผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ได้รบั ทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่ำวสำรของบริษัท
และเป็ นสือ่ กลำงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร
12. จัด ให้มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ งำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมกำร
13. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำร
แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมกำรกำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของผูบ้ ริหำรสูงสุด (ผูจ้ ดั กำรใหญ่) ผูบ้ ริหำรงำน
หลักขององค์กร ได้แก่ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยข้อมูล ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจ ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินของบริษัท เพื่อให้ผลู้ งทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนวำงใจได้ว่ำ กำรดำเนินงำนของ
บริษัทจะได้รบั กำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงที หำกตำแหน่งสำคัญดังกล่ำวว่ำงลง โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ และแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง และให้มีกำรทบทวนแผน
เป็ นประจำทุกปี
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9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน ที่ทำให้สำมำรถควบคุมดูแล
กำรจัดกำร และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัท เช่น กำรพิจำรณำส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม ในบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วม อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรในบริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วม มีหน้ำที่ดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ
ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บริษัทมีกำรกำหนดระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และรัดกุมเพียงพอ รวมถึง
กลไกอื่นในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่ำว เช่น กลไกในกำรกำกับดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน และผล
กำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกำร
ทำรำยกำรสำคัญอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงมีกำรกำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัท
ย่อยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ทนั ตำมกำหนด
9.5

การกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้องกันข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็ นอย่ำงยิ่ง จึงมีกำรกำหนดนโยบำยให้มีกำรเก็บรักษำข้อมูลซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไว้เป็ นควำมลับ
โดยกำหนดให้รบั รูเ้ ฉพำะผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูส้ อบบัญชี ทรำบถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
ในบริษัทของตน รวมถึงบุคลลที่มีควำมสัมพันธ์กบั ตนเองดังต่อไปนี ้ (1) คูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินฉันท์สำมีภรรยำ (2) บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตำม (1) และ (2) ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลดังกล่ำว ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทัง้ บริษัทได้หำ้ มมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับตนเอง ทำกำรซือ้ ขำย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ขอ้ มูลภำยในซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และกำหนดให้คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง
แจ้งต่อเลขำนุกำรบริษัท (ผูท้ ี่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนจะซือ้ จะขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
สำหรับกรณีที่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูส้ อบบัญชี รวมถึงบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั ตนเองทำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้ำข่ำยกรณีขำ้ งต้น ให้รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
ทุกครัง้ ที่ทำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่ำวภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดรำยกำรขึน้ โดยมีกำร
รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้
ทรำบควำมเคลือ่ นไหวในกำรถือหุน้ บริษัทของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร
สำหรับในส่วนของพนักงำน บริ ษัทได้กำหนดเรื่องนีไ้ ว้เป็ นหัวข้อหนึ่งของจรรยำบรรณที่พนักงำนพึงยึดถื อ
ปฏิบตั ิโดยมิให้พนักงำนแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนและข้อมูลอันเป็ น
ควำมลับของบริษัท
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ทัง้ นี ้ หำกพบว่ำ บุคคลข้ำงต้นได้นำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่ อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่ำบุคคล
ดังกล่ำวมีควำมผิดทำงวินยั อย่ำงร้ำยแรงและจะถูกลงโทษตำมข้อบังคับพนักงำนของบริษัทต่อไป
การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบตั ิงำนของผูส้ อบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมกำร
ในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั กำรเสนอ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
9.6

ในรอบปี 2563 ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
ในปี 2563 บริษั ท จ่ำ ยค่ำ ตอบแทนกำรสอบบัญ ชี ใ ห้แ ก่ บริษั ท สำนัก งำน อีว ำย จำกัด
จำนวน 1.00 ล้ำนบำท (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวิชำชี พ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่เกิ ดขึน้ จริง)
ทัง้ นี ้ บริษั ท สำนัก งำน อีว ำย จำกัด และผูส้ อบบัญ ชี ที่เ สนอแต่ง ตั ้ ง เป็ น ผู ส้ อบบัญ ชี ข อง
บริษัท และบริษั ท ย่อ ย ไม่มีค วำมสัมพัน ธ์ห รือ ส่ว นได้เสีย กับ บริษัท / บริษัท ย่อย / ผูบ้ ริห ำร / ผูถ้ ื อ หุน้
รำยใหญ่ หรือ ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อ งกับบุค คลดัง กล่ำว ในลักษณะที่จ ะมีผลกระทบต่อ กำรปฏิบ ัติหน้ำที่อย่ำ ง
เป็ นอิสระ
2. ค่าบริการอืน่ (non-audit fees)
บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำบริกำรอื่น ๆ เป็ นเงิน 0.24 ล้ำนบำท ได้แก่ ค่ำสอบ
ทำนรำยงำนประจำปี และค่ำบริกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคล
ตำมข้อกำหนดในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ในปี 2563
9.7

การนา CG Code ไปปรับใช้
คณะกรรมกำรได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
ซึง่ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนครัง้ ล่ำสุด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 พบว่ำ บริษัทได้นำหลักปฏิบตั ิตำม CG
Code 2560 มำปรับใช้ตรงตำมทบริษทของธุรกิจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักดีว่ำ องค์กรที่จะเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้นนั้ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ บริษัท จึงได้
กำหนดแนวนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
1. มีควำมแน่วแน่ในกำรปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี ให้กบั พนักงำน
2. ลดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงสิน้ เปลือง
3. ผลิตบริกำรด้ำนข้อมูลที่มีคณ
ุ ภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
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4. ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริต
5. สนับสนุนให้มีกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริษัทมีกำรสือ่ สำรนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำรภำยในองค์กรช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรใช้จดหมำยข่ำว บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งผ่ำนอีเมล์ Intranet web หรือกำรชีแ้ จงในที่ประชุม เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรูแ้ ละควำม
เข้ำใจในหน้ำที่ของตนเองในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) หรือ BOL มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูล และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกับควำมรู ด้ ำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้บริษัทเป็ นผูน้ ำด้ำน
กำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้ แต่บริกำรข้อมูลพืน้ ฐำน และผลกำรดำเนินงำนของแต่ละบริษัท รวมถึงบริกำร
ด้ำ นข่ำวสำร กำรวิ เครำะห์และตรวจสอบข้อ มูลเพื่ อ ใช้เป็ น เครื่อ งมื อตัด สิน ใจทำงธุรกิ จที่ มี ค วำมน่ำ เชื่ อ ถื อ โดยมี
เป้ำหมำยและควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรข้อมูลที่มีคุณภำพ มีควำมเที่ยงตรง และน่ำเชื่อถือ ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่มีทงั้ ควำมทันสมัย และมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ทำให้ได้รบั ควำมเชื่อถือ
และไว้วำงใจจำกกลุม่ ลูกค้ำประเภทองค์กร กลุม่ ธนำคำร และสถำบันกำรเงินชัน้ นำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม
นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลือ่ นทำงเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยัง ยึดมั่นในนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้กำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยึดมั่นในหลักจริยธรรมควบคู่กบั กำรมีจิตสำนึกด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงแท้จริง โดย
ค ำนึ ง ถึ งผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ทุก ภำคส่ว นทั้ง ภำยในและภำยนอกองค์ก ร ทั้ง ยัง มี ส่ว นในกำรสร้ำ งสรรค์แ ละสร้ำ ง
คุณประโยชน์ให้กบั สังคมไทยทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อนำไปสูก่ ำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
จำกกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม โดยสำมำรถสรุ ป
สำระสำคัญได้ดงั นี ้
1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1.1 ตรวจสอบดูแลคุณภาพของข้อมูลและการบริการ
เนื่องจำกธุรกิ จหลัก ของบริษัท คือ กำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิ จ โดยจะมีกำรให้บริกำรผ่ำน
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทำงหลัก ดังนัน้ บริษัทจึงต้องควบคุมดูแลคุณภำพข้อมูลและ
กำรบริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีกำรใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจที่หลำกหลำย เพื่อ
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้ำ
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. กำรใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
2. มีกำรควบคุมกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงรัดกุม
แนวทางและกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและการบริการ
1. สร้ำงหน้ำเว็บไซต์ให้ใช้งำนง่ำย ใช้สสี บำยตำ เพื่อถนอมสำยตำผูใ้ ช้บริกำร
2. มีกำรจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลต่ำง ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ลกู ค้ำสำมำรถค้นหำและใช้งำนได้ง่ำย
3. ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลให้มีควำมทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วนอยูเ่ สมอ
4. มีกำรวิจยั และพัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรมของกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีกำรจัดอบรมควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับกำรใช้งำนให้แก่ลกู ค้ำก่อนจะเริม่ ต้นใช้บริกำร
6. บริษั ท ใช้ร ะบบรัก ษำควำมปลอดภัย ที่ ได้ม ำตรฐำนในระดับ สำกล รวมถึ ง มี ก ำรพัฒ นำระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ โดยในปี 2559 บริษัทได้ผำ่ นกำรตรวจ
ประเมิ น มำตรฐำนด้ำนกำรบริห ำรควำมมั่น คงปลอดภัยของสำรสนเทศ (ISMS) ตำมมำตรฐำน
ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริษัทมีขอ้ ตกลงรักษำควำมลับ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่
สอดคล้องกันกับมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 และในปี 2560 บริษัทได้มีกำรขยำยขอบเขตใน
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ส่วนของกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ โดยมีกำรเพิ่มกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดตำมมำตรฐำนจำกเดิม 102
ข้อ เป็ น 114 ข้อ
1.2 การดูแลและคุ้มครองลูกค้า
กำรปกป้องดูแลข้อมูลของลูกค้ำ และไม่นำข้อมูลของลูกค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวของบุคคล
ใดบุค คลหนึ่ง เป็ น สิ่งที่ บริษั ทให้ค วำมสำคัญ สูงสุด และยึดถื อปฏิบัติต ำมกฎระเบี ยบ จรรยำบรรณ
ข้อบังคับ และข้อกฎหมำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด เนื่องจำกบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเคำรพ
สิทธิสว่ นบุคคล เพื่อรักษำควำมไว้วำงใจของลูกค้ำที่มีตอ่ บริษัท
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. กำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำให้เป็ นควำมลับ
2. ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มำตรฐำน
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองลูกค้า
1. มีบริกำรหลังกำรขำยที่ดี โดยกำรให้คำปรึกษำและแก้ไขปั ญหำให้กบั ลูกค้ำ รวมทัง้ มีระบบสนับสนุน
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ปัญหำ
2. มีนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริกำร
3. มีกำรจัดอบรมพนักงำนให้มีควำมเข้ำใจถึงสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของลูกค้ำ และกำหนดบทลงโทษที่
ชัดเจนหำกมีกำรกระทำผิด หรือฝ่ ำฝื นต่อกฎระเบียบต่ำง ๆ
4. มี ก ำรเก็ บ รัก ษำข้อ มูลควำมเป็ น ส่ว นตัว ของลูก ค้ำ อย่ำ งเคร่ง ครัด โดยกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และ
พนักงำนทุกระดับ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้ำ หำกมิได้มีกำรอนุญำตจำกลูกค้ำก่อน
5. มีกำรจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงเป็ นระบบ ระเบียบ มีควำมปลอดภัย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทำง
ที่มิชอบหรือขัดต่อกฎหมำย
นอกจำกนี ้ บริษั ทยังได้รบั รำงวัลจำกโครงกำร “Bai Pho Business Awards by Sasin” ในปี 2551 ซึ่งเป็ น
รำงวัลเกียรติยศสำหรับผูป้ ระกอบกำรไทย เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบควำมสำเร็จและสร้ำงควำมโดดเด่นทำงธุรกิจได้
อย่ำงน่ำภำคภูมิใจ ทัง้ ยังเป็ นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำธุรกิจ SME บนควำมโดดเด่นในมิติกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value
Creation) และมิติกำรให้ควำมสำคัญต่อลูกค้ำ (Customer Focus) ซึ่งเป็ นสิ่งที่กำรันตีว่ำบริษัทให้ให้ควำมสำคัญใน
เรือ่ งของกำรรับฟั งและเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษัทมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง
2 การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทดำเนินธุรกิ จภำยใต้กติกำกำรแข่งขันที่สุจริต เป็ นธรรม ไม่เ อำรัดเอำเปรียบผูอ้ ื่น ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ รวมทัง้ กำรหลีกเลี่ยงคู่คำ้ ที่ลว่ งละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. ไม่นำแนวคิดหรือผลงำนของผูอ้ ื่นมำใช้ประโยชน์กบั บริษัท
2. ไม่นำผลงำนหรือข้อมูลของผูอ้ ื่นมำดัดแปลง หรือบิดเบือน
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3. ยึดมั่นในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และกฎหมำยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำอย่ำงเคร่งครัด
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ในกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ ลิขสิทธิ์ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ บริษัทจะมีทำสัญญำกับคู่คำ้ โดยมีกำรระบุชดั เจนว่ำ ข้อมูล กระบวนกำรผลิต หรือ ลิขสิทธิ์
ใด ๆ ที่นำมำใช้ มิได้มีกำรละเมิดต่อทรัพย์สินทำงปั ญญำผูอ้ ื่น ไม่ว่ำจะเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องดังกล่ำว ผ่ำนทำงสำยกำรบังคั บบัญชำ และกำรอบรม
ต่ำง ๆ เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญหำกพนักงำนกระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นและละเมิด
สิทธิดงั กล่ำว ถือว่ำกำรกระทำนัน้ เป็ นควำมผิดทำงวินยั อย่ำงร้ำยแรง และจะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนต่อไป
3 การดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
บริษัทดำเนินธุรกิ จด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีกำรกำหนดคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั ิของพนักงำนทุกคนในองค์กร
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. ดำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
2. กำหนดให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณ
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
1. เลือกคูค่ ำ้ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
2. ไม่รบั สินบนหรือผลประโยชน์ในทำงมิชอบ และไม่เอำรัดเอำเปรียบคูค่ ำ้
3. กำหนดให้พนักงำนใหม่ทกุ คนได้รบั กำรอบรมเรื่องจริยธรรมตัง้ แต่วนั ปฐมนิเทศ และมีกำรทบทวนควำม
เข้ำใจสำหรับพนักงำนปั จจุบนั โดยกำรจัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบตั ิงำน ระเบียบ
และข้อ ปฏิ บัติ ข องพนัก งำน และน ำผลที่ ได้ม ำประเมิ น ระดับ ควำมรู ค้ วำมเข้ำ ใจของพนัก งำน เพื่ อ
ดำเนินกำรสือ่ สำรให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบตั ิตำมได้อย่ำงทั่วถึง
4 การต่อต้านการทุจริต
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน
ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริยธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. กำหนดจริยธรรมธุรกิจ
2. กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน
แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
มีกำรกำหนดจริยธรรมธุรกิ จและนโยบำยกำรต่อต้ำ นทุจริตและคอร์รปั ชันและกำรรับสินบน และ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดหรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้ กระบวนกำรในจัดกำรกับเรื่องที่ถกู ร้องเรียน และแนวทำงให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองผู้
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แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลได้มีกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำร
ฝึ กอบรมให้บคุ ลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ชุมชน
บริษัทมีกำรดำเนินธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ เนื่องจำกบริษัทเชื่อว่ำมำตรฐำนคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร โดยกำรมีสว่ นร่วมกับชุมชนในกำร
พัฒนำชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีขนึ ้
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. สนับสนุนเยำวชนในชุมชนในกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2. มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำรำยได้ภำยในชุมชน
แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
1. กำรจ้ำงงำนนักศึกษำในชุมชนให้เป็ นพนักงำนคียข์ อ้ มูล Part-time เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมระหว่ำงเรียน
และใช้เวลำว่ำงให้เป็ นประโยชน์ระหว่ำงปิ ดภำคเรียน
2. จำกกำรจ้ำงงำนนักศึกษำ และพนักงำนชั่วครำวเป็ นจำนวนมำก ส่งผลทำงอ้อมกับพ่อค้ำ แม่คำ้ โดยรอบ
ให้มีรำยได้เพิ่มมำกขึน้ โดยมีกำรจับจ่ำยและซือ้ -ขำยสินค้ำมำกขึน้ ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ภำยใน
ชุมชน รวมทัง้ เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขนึ ้ ของคนในชุมชน
6 การจัดการสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษั ท มีค วำมตระหนักถึ งคุณ ภำพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม กำรใช้ท รัพ ยำกรอย่ำงคุ้ม ค่ำ รวมทัง้ ลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรให้
ได้มำกที่สดุ
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ
2. กำรรักษำคุณภำพของสิง่ แวดล้อมทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร
3. ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงำนในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
แนวทางและกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
1. รณรงค์ให้มีกำรใช้กระดำษทัง้ 2 หน้ำ
2. รณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธีอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรรับ-ส่งข้อมูลแบบ soft-file มำกขึน้ และปริน้ ท์เมื่อจำเป็ น
4. โครงกำรบริจำคไส้ลกู แม๊กซ์ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลทำเป็ นอุปกรณ์เพื่อคนพิกำรและผูส้ งู อำยุได้ เช่น ไม้คำ้
ยัน ไม้เคนวอร์ค
5. กำรใช้ผลิตภัณ ฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำรที่ เป็ น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม ควำมปลอดภัยของผูบ้ ริโภค และมีกำรรับรองฉลำกเขียว

67

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

7 การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
บริษั ท เชื่ อ ว่ำ พนัก งำนเป็ น ทรัพ ยำกรที่ สำคัญ อย่ ำงยิ่ งที่ จ ะช่ ว ยขับ เคลื่อ นและน ำพำบริษั ท ไปสู่
ควำมสำเร็จ บริษัทจึงตระหนักถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในเรื่องของสิทธิ มนุษยชน จึงเปิ ด
โอกำสในกำรทำงำน เพื่อควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนทุกคนอย่ำงไม่เลือกปฏิบตั ิ
กลยุทธ์และกรอบการดาเนินงาน:
1. กำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
2. กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
3. เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน
4. กำรส่งเสริมศักยภำพของพนักงำนตำมหน้ำที่รบั ผิดชอบ
5. ใส่ใจสุขภำพอนำมัยของพนักงำน
แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
1. มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน โดยยึดหลักควำมเป็ นธรรม
จูงใจ และสำมำรถแข่งขันได้กับธุรกิจในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันและอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดให้มี กำรบริหำรระบบค่ำตอบแทน โดยกำรสำรวจค่ำตอบแทนในตลำดอย่ำงสม่ ำเสมอ
สำหรับค่ำตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบตั ิงำนที่นอกเหนือจำกกำรทำงำนปกติ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำทำงำน
วันหยุด บริษัทจะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยยึดตำมกฎหมำยแรงงำน
2. มีสวัสดิกำรกองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำน
3. กำรจัดอบรมหลักสูตรภำยในสำหรับพนักงำน และส่งพนักงำนไปอบรมหลักสูตรภำยนอก ตำมตำแหน่ง
หน้ำที่ในบริษัท เพื่อพัฒนำควำมรูแ้ ละศักยภำพของพนักงำน และนำมำใช้ประโยชน์สำหรับกำรทำงำน
และกำรใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงมีระบบ E-Learning ให้พนักงำนสำมำรถศึกษำหำควำมรูไ้ ด้ตลอดเวลำ
หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2562-2563
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4. มีกำรจ้ำงงำนบุคคลทุพพลภำพเข้ำทำงำนในบริษัทตำมเกณฑ์ และให้โอกำสกับผูท้ ี่เหมำะสมกับงำนที่
บริษัทพึงให้กำรส่งเสริมและช่วยเหลือได้
5. ส่งเสริมให้พนักงำนมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือทำควำมดีเพื่อสังคมตำมโอกำส
6. มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อรับ ฟั งควำมคิด เห็น ของพนักงำน สำหรับ แสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ที่ส่งถึ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ที่อีเมล์ bolwhistleblowing@bol.co.th
7. จัดกิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร หลักสูตร “กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร และกำรประสำนงำนอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ” เพื่ อ ให้พ นัก งำนรู จ้ ัก วิ ธี ก ำรท ำงำนเป็ นที ม อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเป็ น กำรสร้ำ ง
ควำมสัม พัน ธ์อัน ดี ระหว่ำ งผู้บ ริห ำรและพนัก งำนต่ ำ งแผนก รวมทั้ง มี ก ำรประเมิ น และติ ด ตำมผล
หลังจำกเสร็จสิน้ กิจกรรม 3 เดือน
8. จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพเป็ นประจำทุกปี
9. ดูแลสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนให้มีสขุ อนำมัยที่ดี เช่น มีกำหนดกำรกำจัดปลวก ขัดพืน้ ซักพรม กำร
เปลี่ยนไส้กรองตูน้ ำ้ ดื่มอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรตรวจสอบคุณภำพนำ้ ดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็ น
ประจำทุกเดือน รวมทัง้ ติดตัง้ เครือ่ งฟอกอำกำศ ในห้องที่มีกำรติดตัง้ เครือ่ งถ่ำยเอกสำรจำนวนมำก เพื่อ
กรองฝุ่ นละออง มลภำวะ และกลิน่ ที่เกิดจำกเครือ่ งถ่ำยเอกสำร
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอืน่ ๆ
นอกเหนือจำกกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนกำรดำเนิน ธุรกิจแล้ว บริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู ้ เพรำะเชื่อว่ำกำรศึกษำคือรำกฐำนสำคัญ ในกำรพัฒ นำบุคลำกรของชำติในอนำคต ทัง้ นี ้
บริษัทตระหนักดีว่ำ กำรให้ควำมรู ท้ ี่ดีและกำรฝึ กปฏิบัติบุคลำกรของชำติให้เห็นถึงควำมสำคัญ ของข้อมูลที่ถูกต้อง
ทำงำนจริงด้วยตนเอง รูจ้ กั ถึงปั ญหำและสำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ โดยมีพี่เลีย้ งให้คำแนะนำ บริษัทจึงมีกำรสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรศึกษำ คือ กำรมีสว่ นร่วมในกำรให้กำรศึกษำจำกกำรทำงำนจริงให้กบั ท้องถิ่น บริษัทร่วมมือกับสถำบัน
ทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ ในกำรรับนักศึกษำที่ตอ้ งกำรฝึ กงำนได้มีโอกำสเข้ำมำ มีสว่ นในร่วมในกำรขัน้ ตอนกำรบันทึกข้อมูล
ซึง่ เป็ นโครงกำรต่อเนื่องที่ได้รบั ควำมร่วมมือที่ดจี ำกสถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ตลอดมำ อีกทัง้ กำรที่ให้
สถำบันกำรศึกษำ อำจำรย์ และนักศึกษำ ได้มีโอกำสได้ใช้บริกำรข้อมูลนิติบคุ คลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน
วิ จั ย กำรศึ ก ษำ และกำรท ำวิ ท ยำนิ พ นธ์ อี ก ด้ว ย บริ ษั ท จึ ง ได้เข้ำ ไปมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สัง คมและ
สำธำรณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนงบประมำณ กำรมอบวัสดุอปุ กรณ์ และของใช้ที่จำเป็ นกับหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ
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การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจ และกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทัง้ เป็ นกำรส่งเสริมระบบกำร
กำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์ ควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใสเป็ นสำคัญและ
มุง่ เน้นกำรสร้ำงประโยชน์ที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ และคำนึงถึงผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็ นแนวทำงสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนพึงปฏิบตั ิ อันส่งผลให้เกิดภำพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กับนักลงทุน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และได้รบั ควำมเชื่อมั่นจำกสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน สร้ำงควำมมั่งคั่งและ
มั่นคงทำงกำรเงิน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน
ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริยธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
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กลยุทธ์และกรอบกำรดำเนินงำน
1. กำหนดจริยธรรมธุรกิจ
2. กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน
แนวทำงและกิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
มีกำรกำหนดจริยธรรมธุรกิ จและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชันและกำรรับสินบน และ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดหรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้ กระบวนกำรในจัดกำรกับเรื่องที่ถกู ร้องเรียน และแนวทำงให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองผู้
แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลได้มีกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำร
ฝึ กอบรมให้บคุ ลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมุง่ เน้นให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรดูแลทรัพย์สนิ กำรลดควำมผิดพลำดและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ กับบริษัท กำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำร และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของหน่ วยงำนต่ำง ๆ
เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท จะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยำว โดยสรุปกำรประเมินระบบควบคุมภำยในได้ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 บริษัทมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ผำ่ นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทที่ชดั เจน และวัดผล
ได้อย่ำงเป็ นรูปธรรม เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
1.2 บริษัทได้จัดโครงสร้ำงขององค์กรและสำยงำนบังคับบัญชำที่ชดั เจนและเหมำะสม มีกำรมอบอำนำจหน้ำที่
และควำมรับ ผิ ด ชอบเป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษร พนัก งำนทุก คนทรำบถึ งบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ รวมทัง้ ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
1.3 บริษัทได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรัป ชั่น รวมถึงมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำร
กระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ดำเนิ นธุรกิ จอย่ำง
โปร่ง ใส ถู ก ต้อ ง ยุติ ธ รรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้อ งกับ กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท
1.4 บริษั ท ได้ให้ค วำมสำคัญ ต่อควำมซื่อสัตย์และจริย ธรรมในกำรด ำเนิ นธุรกิ จ โดยกำหนดเป็ น นโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยแยกจริยธรรมในแต่ละหมวดหมู่ ดังนี ้
1.4.1 จริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท
1.4.2 จรรยำบรรณของผูบ้ ริหำร
1.4.3 จรรยำบรรณของพนักงำน
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2. การประเมินความเสี่ยง
ฝ่ ำยบริหำรมีกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งเป็ นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่มี
ผลกระทบสำคัญ ทัง้ จำกภำยในและภำยนอกต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร จะได้รบั กำรพิจำรณำและจัดกำรให้
หมดไปหรือลดน้อยลง ซึง่ จะทำให้ผลกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ รวมถึงมี
กำรติดตำมผลให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง
3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทมีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบำย อำนำจอนุมตั ิ (Level
of Authorization) และระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรระบุกำรดำเนินงำน มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน โดยฝ่ ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน กำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนที่เอือ้ อำนวยให้มีกำรแบ่งส่วนและบุคคลผูร้ บั ผิดชอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้จัดให้มีขึน้ อย่ำง
เพียงพอ มีประสิทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วำงไว้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่ำง ๆ อย่ำง
เพียงพอที่จะใช้ในกำรตัดสินใจ ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรมีกำรบันทึกสรุ ปควำมเห็นของ
กรรมกำร มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็ นหมวดหมู่ กำรบันทึกบัญชีได้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รบั รอง
ทั่ว ไปและเหมำะสมกับ ลัก ษณะธุ รกิ จ ของบริษั ท นอกจำกนี บ้ ริษั ท มี ระบบข้อ มูล สำรสนเทศที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กำร
ปฏิบตั ิงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ควบคุม และดำเนิ น กิ จกรรมขององค์ก ร เพื่ อให้ม่ ันใจว่ำสำรสนเทศและกำรสื่อ สำรทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์ก ร
สำมำรถทำให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย
5. การติดตามและประเมินผล
บริษัทมีระบบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนว่ำ
เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำ
หน้ำที่สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอ เหมำะสมกับกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในกำรด ำเนิ น งำน และรำยงำนให้ค ณะกรรมกำรบริษั ท และผู้ถื อ หุ้น ทรำบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระภำยใต้ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรช่วยกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษัท ปรำศจำกควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน กำรสอบทำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรสอบทำนและกำกับ ดูแลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรพิ จำรณำ
คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี
คณะกรรมกำรบริษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ำ ในสภำพปั จ จุ บัน บริษั ท มี ร ะบบกำรควบคุม ภำยในที่ เพี ย งพอและ
สอดคล้องกับแบบประเมินกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัท
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มีระบบกำรควบคุมภำยในสำหรับเรือ่ งกำรทำธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแล้ว รวมทัง้ มีระบบกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทอันเกิดจำกกำรที่ผบู้ ริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็ นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้ หมดมีผลกระทบ
สำคัญ ทัง้ จำกภำยในและภำยนอกที่มีต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร จะได้รบั กำรพิจำรณำและดำเนินกำรให้
หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลกำรดำเนินงำนมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล แต่ทงั้ นี ้ กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว นอกจำกจะต้องมีกำรดำเนินกำรทั่วทัง้ องค์กรแบบบูรณำกำร ยังต้องให้ควำมสำคัญในกำรกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ต่อกิ จกรรมกำรควบคุม (Control Activities) รวมถึงได้มีก ำรติดตำมกำรดำเนินกำรที่ มีอยู่ในปั จจุบัน (Monitoring)
เพือ่ ให้ม่นั ใจได้วำ่ กำรจัดกำรควำมเสีย่ ง มีคณ
ุ ภำพ มีควำมเหมำะสม และกำรบริหำรควำมเสีย่ งได้นำไปใช้ทกุ ระดับของ
องค์ก ร มี ก ำรรำยงำนควำมเสี่ย งทั้งหมดที่ มี ผลกระทบสำคัญ ต่อ กำรบรรลุวัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก รต่อ ผู้บ ริห ำรที่
รับผิดชอบ และท้ำยสุดมีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (Information & Communication) แก่บคุ ลำกรทุกคนให้ได้รบั รูแ้ ละ
เข้ำ ใจอย่ำ งทั่ว ถึ ง จะสำมำรถช่ ว ยให้บุค ลำกรที่ เกี่ ย วข้อ งสำมำรถตอบสนองต่อ เหตุก ำรณ์ได้อ ย่ำ งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิ ภำพยิ่งขึน้ โดยมีกำรกำหนดเป็ นนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒ นำระบบบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่ งตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance)
สำหรับประเภทควำมเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร แบ่งควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจโดยตรง
ออกเป็ น 4 ด้ำน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
เป็ นควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนทุก ๆ ขัน้ ตอน โดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำร
ทำงำน อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กรได้
ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนที่ชดั เจน รวมถึงมีมำตรกำรในกำรดูแ ลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)
เป็ นควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ กับทุกองค์กรในปั จจุบนั ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีนีป้ ระกอบด้วย ควำมเสี่ยงในกำร
เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ (Information Access Risk) เป็ นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ โดยพนักงำนทั่วไปอำจเข้ำสู่ระบบ
สำรสนเทศ และใช้ขอ้ มูลต่ำง ๆ ของบริษัทเกินกว่ำอำนำจของตนเองที่มีอยู่ ควำมเสี่ยงในควำมต่อเนื่องของกำรดำเนิน
ธุรกิจ (Business Continuity Risk) เป็ นควำมเสีย่ งที่เกิดขึน้ เมื่อเทคโนโลยีเกิดกำรขัดข้อง อำจทำให้ธุรกิจนัน้ ไม่สำมำรถ
ดำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ต่อไปได้ ควำมเสีย่ งในโครงสร้ำงทำงเทคโนโลยี (Infrastructure Risk) อำจเกิดขึน้ ในกรณีที่บริษัท
มีกำรเลือกซือ้ อุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีไม่เหมำะสมกับลักษณะงำนของบริษัท และควำมเสี่ยงในควำมสะดวกในกำรใช้
เทคโนโลยี (Availability Risk) เป็ นควำมเสี่ยงที่พนักงำนหรือผูบ้ ริหำรไม่สำมำรถเข้ำใช้ขอ้ มูลต่ำง ๆ ตำมที่ตนเองนัน้ มี
ขอบข่ำยกำรรับผิดชอบตำมหน้ำที่ จำกควำมเสีย่ งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้ำงและ
กำรจัดกำรด้ำน IT ที่รดั กุมที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีอำนำจเข้ำถึงข้อมูลของลูกค้ำ กำรมีขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วน
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เมื่ อต้องกำรใช้งำน มี ก ำรสำรองข้อ มูลและจัด ท ำแผนฉุก เฉิ น ทำงด้ำ นเทคโนโลยี สำรสนเทศ รวมถึ งมี ก ำรจัด กำร
ทรัพยำกรทำงด้ำน IT ที่เหมำะสมกับธุรกิจ
3. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk)
เป็ นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคุณสมบัติเฉพำะของภำคธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกเป็ นธุรกิจข้อมูลที่เฉพำะเจำะจง
เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพำข้อมูลจำกภำครัฐ อำจมีควำมเสี่ยงเนื่องจำกเหตุกำรณ์อนั ไม่คำดฝั นเกิดขึน้ ได้ เช่น
ควำมไม่แน่นอนหรือกำรเปลีย่ นแปลงด้ำนกฎระเบียบในเรือ่ ง หลักเกณฑ์กำรให้รบั ข้อมูล กำรที่ไม่ได้กำรสนับสนุนข้อมูล
จำกหน่วยงำนของรัฐ ในประเด็นที่เป็ นควำมไม่แน่นอนและควำมเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะทำให้เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และ
ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ
อย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนัน้ บริษัทยังดำเนินกำรหำแหล่งข้อมูล และพันธมิตรเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้
พัฒนำข้อมูลออกไปในเชิงประยุกต์ และวิเครำะห์เชิงลึก มำกกว่ำกำรให้บริกำรข้อมูลทั่วไป
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เป็ นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมในเรื่องงบประมำณ ปั ญ หำทำงกำรเงิน กำรผิดนัดชำระหนี ้ ควำม
ผิดพลำดจำกกำรเบิกจ่ำย สภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
รวมทัง้ ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินขององค์กร โดยบริษัทได้คำนึงถึงกำรจัดหำ
แหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลำอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรวิเครำะห์สถำนะลูกหนี ้ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจกระทบต่อ
กำรลงทุนต่ำง ๆ ของบริษัทได้ และศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรใช้เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลก เปลี่ยน
ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งต้องทำอย่ำงเป็ นขัน้ ตอนและต่อเนื่อง และมีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจนทำให้กลำยเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกำรทำงำนขององค์กร โดยประสำนเข้ำกับ
กระบวนกำรทำงำนปกติที่ทกุ คนในองค์กรมีสว่ นร่วมอย่ำงแท้จริง และทีส่ ำคัญต้องมีกำรสือ่ สำรและเผยแพร่ให้ทกุ คนใน
องค์ก รเข้ำ ใจในทุก ขั้น ตอนไปในแนวทำงเดี ย วกัน รวมทั้ง ก ำหนดให้มี ก ำรทบทวน ควำมเสี่ ย งให้ส อดคล้อ งกับ
สถำนกำรณ์เป็ นประจำทุกปี ดว้ ย
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำยอนันต์
ตังทัตสวัสดิ์ *
กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงสำวมำนิดำ
ซินเมอร์แมน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวสุธีรำ
ศรีไพบูลย์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
4. ผศ.ดร. กำรดี
เลียวไพโรจน์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
* บุคคลทีม่ ีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน
โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในรอบปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันทุกไตรมำส โดยร่วมกับผูต้ รวจสอบ
ภำยใน และผูส้ อบบัญชี พร้อมทัง้ เชิญฝ่ ำยจัดกำร และฝ่ ำยบัญชี เข้ำร่วมประชุมตำมวำระอันควร เพื่อสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รำยงำนทำงกำรเงินได้จดั ทำอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักกำรบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอไม่พบว่ำมีกำรปฏิบตั ิใด ๆ อันเป็ นกำรขัดแย้งกับ
ข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปี 2563 ได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครัง้
ทัง้ นีไ้ ด้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบทุกครัง้ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ สำมำรถสรุปประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญ ดังนี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ของบริษัท รวมทัง้ งบ
กำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับผูส้ อบบัญ ชี ฝ่ ำยจัดกำร และฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย
โดยยึดหลักควำมสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทัง้ กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ตำมเงื่อนไขที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร โดยใช้
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยฝ่ ำยจัดกำร รวมทัง้ ยังได้สอบทำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน ซึ่งครอบคลุมควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ
ผูส้ อบบัญชี ตลอดจนติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนที่สำคัญให้มี
ประสิทธิ ผลมำกยิ่งขึน้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
สำคัญต่ำง ๆ ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดเผยควำมเสี่ยงสำคัญต่ำง ๆ ไว้ภำยใต้หวั ข้อปั จจัยควำมเสี่ยงในรำยงำน
ประจำปี 2563
4. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและข้อกาหนด
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
5. การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็ นธรรม เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
6. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้ อนุมัติ แผนกำร
ตรวจสอบประจำปี 2564 ของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ ได้สอบทำนควำมเป็ นอิสระ ทิศทำงกลยุทธ์
ควำมเพี ย งพอของทรัพ ยำกรต่ำ ง ๆ ต่ อ กำรปฏิ บัติ งำนของหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน พร้อ มทั้งให้
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ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต กำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจำปี 2563 ทัง้ ของผูส้ อบ
บัญชีและฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงจัดทำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้กับ
คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกครัง้ ที่มีกำรประชุม โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรบริหำรงำน
ของฝ่ ำยจัด กำร ซึ่ง ฝ่ ำยจัด กำรได้ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ งแก้ไขตำมข้อ เสนอแนะอย่ำ งเหมำะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เน้นยำ้ ควำมมุง่ มั่นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรต่อต้ำ นทุจริตและคอร์รปั ชัน
อย่ำงสิน้ เชิง และสือ่ สำรไปยังผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกระดับ
8. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทน
กำรพิจำรณำและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของบริษัทและค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยพิจำรณำ
ถึงคุณภำพผูส้ อบบัญชี ควำมชำนำญในกำรตรวจสอบและเหมำะสมกับปริมำณงำนที่ตรวจ สำหรับรอบปี
บัญชี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้เสนอเพื่อนำเสนอขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตัง้ บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รบั กำรเสนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. มีรำยชื่อผูส้ อบ
บัญชี ดังนี ้
นำงสำวศิรวิ รรณ นิตย์ดำรง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 5906 และ/หรือ
นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
นำงสรินดำ หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 4799
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในปี 2564 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน
อย่ำงถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และกำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กำรตรวจสอบภำยใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่ำง ๆ มีกำร
เปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้องและมีกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำง
เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
นำยอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ัดกำรอำวุโสฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน คือ นำงสำวธิดำ ลิ่มทองวิรตั น์ ซึ่งมีวฒ
ุ ิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
กำรฝึ กอบรมที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว (รำยละเอียดเกี่ ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3)
ตำแหน่งหน้ำที่อื่น ๆ
1. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ น ผู้พิ จำรณำคุณ สมบัติ และควำม
เหมำะสมของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย

76

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึง
2. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
12. รายการระหว่างกัน
รำยชื่อของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์ ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันรวมถึงนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ตำมประเภทของรำยกำรค้ำ ได้ถกู เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ภำยใต้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้อ 6 รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินกำรตำมนโยบำย
ดังต่อไปนี ้
นโยบายและความจาเป็ นของรายการระหว่างกัน
กำรดำเนินธุรกรรมระหว่ำงบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นสิง่ ที่หลีกเลีย่ งได้ยำกและถือเป็ นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ โดย
รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นกำรให้บริกำรทำงด้ำนข้อมูล และ/หรือ กำรให้บริกำรทำงลิขสิทธิ์ รวมถึงกำรซือ้ ขำย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ซึง่ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยรำคำซือ้ และขำยสินค้ำจะกำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจหรือเป็ น
รำคำที่อำ้ งอิงกับรำคำตลำด ทัง้ นี ้ บริษัทได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบ อย่ำงมีเหตุผลและเป็ นอิสระ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้พิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำง
กันมีควำมจำเป็ น และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษัท ถื อว่ำเป็ นไปตำม
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรม และไม่มีควำมแตกต่ำงจำกกำร
ขำยหรือซือ้ กับบุคคลภำยนอกอื่น
ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
สำหรับขัน้ ตอนกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในทุก ๆ รำยกำรค้ำที่เป็ นรำยกำรกับบุคคลและ/หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิที่เหมำะสมภำยใต้กฎเกณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ว่ำด้วยเรือ่ งกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้สว่ นเสียกับรำยกำรดังกล่ำว
จะได้งดออกเสียงในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรดังกล่ำว ทัง้ นี ้ บริษัทได้รวบรวมและนำเสนอธุรกรรมหรือกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนทุกไตรมำส (post audit) เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ รำยกำรที่เกิดขึน้ เป็ นไป
ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำงกับรำยกำรที่ทำกับบุคคลภำยนอกตำมคำแนะนำที่ระบุในมำตรำ
89/12(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกิดขึน้ และอำจเกิดขึน้ ต่อไปในอนำคตจะเป็ นรำยกำรที่เป็ นไปตำมปกติของธุรกิจ ไม่มีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ระหว่ำงบริษั ทกับบุคคลหรือกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ทั้งนี ้ บริษั ทได้แต่ งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มี
ควำมถูกต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและ
กำรได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สิน และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่ง
ประเทศไทย
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สรุ ป รำยกำรธุรกิ จที่ มี สำระสำคัญ ที่ เกิ ด ขึน้ ใน เดื อนมกรำคม - ธัน วำคม ปี 2563 สำหรับ บุค คลและ/หรือ กิ จ กำรที่
เกี่ยวข้องกัน
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ

2563

คุณศิรวิ รรณ นิตย์ดำรง

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

5906

ควำมเห็นในรำยงำน
กำรตรวจสอบ
ไม่มีเงื่อนไข

2562

คุณศิรวิ รรณ นิตย์ดำรง

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

5906

ไม่มีเงื่อนไข

2561

คุณศิรวิ รรณ นิตย์ดำรง

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

5906

ไม่มีเงื่อนไข

ปี บญ
ั ชี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต

สำนักงำนตรวจสอบบัญชี

เลขทะเบียน

สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2561
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุ สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำย
เหตุเรือ่ งอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2562
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สำนัก งำน อีวำย จำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำย
เหตุเรือ่ งอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2563
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำย
เหตุเรือ่ งอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
กำไรขัน้ ต้น
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงินได้
กำไรสุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
53.15
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
21.35
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
15.02
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
20.60
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
2.80
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
0.37
เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุน้ (บาท)
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำท)
0.13
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุน้ (บำท)
0.62
มูลค่ำที่ตรำไว้ตอ่ หุน้ (บำท)
0.10
เงินปั นผลต่อหุน้ (บำท)*
0.12
เงินปั นผลจ่ำย (ล้ำนบำท)*
98.50
จำนวนหุน้ สำมัญ-ทุนจดทะเบียน (ล้ำนหุน้ )
820.51
จำนวนหุน้ สำมัญ-ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้ำนหุน้ ) 820.51

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

58.08
26.74
21.03
28.73
2.54
0.37

57.47
28.50
17.85
25.12
2.32
0.41

54.43
23.93
15.42
20.84
2.76
0.35

59.64
29.89
21.74
29.26
2.76
0.35

60.34
32.47
19.09
26.45
2.24
0.39

0.18
0.61
0.10
0.15
123.08
820.51
820.51

0.22
0.87
0.10
0.195
160.00
820.51
820.51

0.12
0.59
0.10
0.12
98.50
820.51
820.51

0.17
0.59
0.10
0.15
123.08
820.51
820.51

0.22
0.85
0.10
0.195
160.00
820.51
820.51

* เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอจ่ำยเงินปั นผลงวดสุดท้ำย(ส่วนที่
เหลือ)สำหรับปี 2563 ในอัตรำหุน้ ละ 0.115 บำท เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 94.36 ล้ำนบำท ดังนัน้ เมื่อรวมเงินปั นผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลที่จ่ำยไปแล้วจำนวนหุน้ ละ 0.08 บำท ทำให้เงินปั นผลจ่ำยสำหรับปี 2563 มีจำนวนทัง้ สิน้ หุน้ ละ 0.195 บำท
ทั้ ง นี ้ บริ ษั ทฯจะน ำเสนอเพื่ อ อนุ มั ติ เ รื่ อ งดั ง กล่ ำ วในที่ ป ระชุ ม สำมั ญ ประจ ำปี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ทต่ อ ไป
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
14.1 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท

จำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 รำยได้รวมคิดเป็ นเงิน 626.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 88.1 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบกับรำยได้รวม
ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลนิติบุคคลและรำยได้จำกกำรให้บริกำรผ่ำนระบบที่ช่วยในกำรตัดสินใจท ำงธุรกิจ ได้แก่
กำรให้บริกำรผ่ำน Corpus, Enlite และรำยได้จำกโครงกำรพิเศษ (Special Project) ซึง่ เป็ นแบบโครงกำร One-Off เป็ นต้น
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

14.1.1 การเปรียบเทียบรายได้รวมของกลุ่มบริษัทโดยวิธี Common Size

ในส่วนของอัตรำร้อยละของรำยได้แต่ละประเภทของกลุ่มบริษัทในปี 2563 เมื่อเทียบกับรำยได้รวมในปี เดียวกัน พบว่ำ รำยได้จำกกำรบริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง เติบโต
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.7 y-o-y ขณะที่รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล, รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ และ รำยได้อื่นมีสดั ส่วนของอัตรำร้อยละของรำยได้ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 8.8 y-o-y, ร้อย
ละ 1.2 y-o-y และร้อยละ 0.7 y-o-y ตำมลำดับ
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

14.1.2 การเปรียบเทียบรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัท

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุม่ บริษัทในปี 2563 รวมเป็ นเงิน 595.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 87.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.2 เมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้จำกกำรดำเนินงำนในปี
2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่ มขึน้ ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง, รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลนิติบคุ คลและข้อมูลซึ่งช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
และรำยได้อื่นๆ จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 127.4 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 4.5 ตำมลำดับ เมื่อเทียบกับรำยได้ประเภทเดียวกันกับ ปี ก่อน
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

14.1.3 การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท

ตำมงบกำรเงินรวมของกลุม่ บริษัทในปี 2563 มีตน้ ทุนกำรให้บริกำรจำนวน 253.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ เป็ นเงิน 40.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ คิ ดเป็ นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับต้นทุนกำร
ให้บริกำรในปี ก่อน ในขณะที่คำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลดลงเป็ นเงิน 9.3 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี ที่ผำ่ นมำ สำเหตุหลักมำจำกกำรชะลอ
กำรใช้จ่ำยทุกประเภท เช่น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมด้ำนกำรตลำด เป็ นต้น นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ที่ผำ่ นมำ อันเนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศ
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

14.1.4 การเปรียบเทียบกาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท
หน่วย : ล้ำนบำท

กำไรสุทธิของกลุม่ บริษัทมีกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิดงั กล่ำวในปี 2563 รวมเป็ นเงิ น 178.5 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ 34.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 24.0 เมื่อเทียบกับ
กำไรสุทธิของปี ก่อน
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

14.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,000.1 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ 315.8 ล้ำนบำท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมปี 2562 ส่วนใหญ่รำยกำรที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมำจำกกำรวัดมูลค่ำตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น , สินทรัพย์ทำง
กำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น, และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ เป็ นต้น รวมถึงรำยกำรที่เปลีน่ ยแปลงจำกกำรจัดประเภท ซึ่งได้แก่ เงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด, เงินลงทุนชั่วครำว, สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น และเงินลงทุนระยะยำวอืน่
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินรวมจำนวน 289.6 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ 106.3 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 58.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สำเหตุหลักเป็ นผลมำจำกมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ ยวข้องในด้ำนหลักกำรรับรู ร้ ำยกำร
กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของหนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำ กำรเพิ่มขึน้ ของต้นทุนค้ำงจ่ำย และมีกำร
กูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินงำนในโครงกำรพิเศษ
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่ บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ตำมงบกำรเงินรวม เป็ นจำนวน 710.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
209.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 41.8 เมื่อเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมำจำกกลุม่ บริษัทมีผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2563 เป็ นเงิน 178.5 ล้ำนบำท (สำมำรถดูรำยละเอียดตัวเลขได้
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ) อย่ำงไรก็ดีบำงส่วนถูกหักกลบจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลส่วนที่เหลืองวดสุดท้ำยประจำปี 2562
เป็ นจำนวน 73.8 ล้ำนบำท และเงินปั น ผลระหว่ำงกำลของปี 2563 เป็ นจำนวน 65.6 ล้ำนบำทในเดือนเมษำยนและ
กันยำยนปี 2563 ตำมลำดับ
14.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
14.3.1 ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนกาไรขั้นต้น (%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ในปี 2563 อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นจำกงบกำไรขำดทุน เบ็ ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษั ท เท่ำกับ ร้อยละ 57.5 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับอัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นดังกล่ำวปี 2562 เท่ำกับร้อยละ 58.1 จะเห็นได้ว่ำอัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นในปี 2563
ลดลงเพียงเล็กน้อย
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (%)

ในปี 2563 อัตรำส่วนกำไรสุทธิจำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุม่ บริษัทเท่ำกับร้อยละ 28.5 โดยเพิ่มขึน้
เท่ำกับร้อยละ 6.7 เปรียบเทียบกับอัตรำส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2562 เหตุผลหลักเกิดจำกกำรชะลอกำรใช้จ่ำยทุกประเภท
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมด้ำนกำรตลำด เป็ นต้น นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ที่ผ่ำนมำ อันเนื่องจำกกำรระบำดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศ
อัตราส่วนผลตอบแทนกาไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)

ในปี 2563 อัตรำส่วนผลตอบแทนกำไรสุทธิ ต่อสินทรัพย์ (ROA) จำกงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท
เท่ำกับร้อยละ 17.9 โดยลดลงเท่ำกับร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนผลตอบแทนกำไรสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (ROA) ปี 2562
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (%)

ในปี 2563 กลุ่ม บริษั ท มี อัต รำส่ว นผลตอบแทนต่ อ ส่วนของผู้ถื อ หุ้น (ROE) ลดลง เมื่ อ เที ย บกับ อัต รำส่ว น
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ในปี 2562 โดยลดลงเท่ำกับร้อยละ 12.5 เมื่อ เทียบกับอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ปี 2562
14.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อัตรำส่วนสภำพคล่องของกลุม่ บริษัทลดลงเท่ำกับ 0.2 เท่ำ เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนสภำพ
คล่องในปี ก่อน
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14.3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (เท่า)

ในระหว่ำงปี 2563 อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (D/E) เท่ำกับ 0.41 เท่ำ เพิ่มขึน้ เล็กน้อย เมื่อเทียบ
กับอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของทุนในปี ก่อน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)

ในปี 2563 บริษัทฯ ประกำศจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิประจำปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 85.5 เมื่อเทียบกับกำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินรวม ต่อมำในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของกลุ่มบริษัทได้อนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2563 ในอัตรำหุน้ ละ 0.195 บำท คิดเป็ นร้อยละ 89.6 เทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตำมงบกำรเงินรวม ทัง้ นี ้
สิทธิรบั เงินปั นผลดังกล่ำวขึน้ อยูก่ บั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี 2564 ที่จะจัดขึน้ ในเดือนมีนำคม 2564
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14.3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2562 และ 2563 กลุม่ บริษัท มีรำยกำรลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นเท่ำกับ 115.9 ล้ำน
บำท และ 130.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 16.9 และร้อยละ 13.0 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ
ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของปี 2562 และ 2563 กลุม่ บริษัท มีรำยกำรลูกหนีก้ ำรค้ำเท่ำกับ 37.3 ล้ำนบำท และ 87.9
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.5 และร้อยละ 8.8 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ กำรเพิ่มขึน้ ของลูกหนี ้
กำรค้ำ ณ สิน้ ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุม่ บริษัทเพิ่มขึน้ 87.6
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.2 (สำมำรถดูรำยละเอียดตัวเลขได้ในข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป)
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จำกตำรำงข้ำงต้นในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เริ่มคำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยใช้
แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกกำรเริ่มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ มำถือ
ปฏิบตั ิเป็ นปี แรกจึงทำให้มลู ค่ำค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในปี 2563 เพิ่มขึน้ เป็ น 5.5 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญจำนวนเงิน 2.3 ล้ำนบำทในปี 2562
สำหรับนโยบำยกำรให้สินเชื่อ (credit term) ของกลุม่ บริษัท โดยปกติกำหนดไว้เป็ นระยะเวลำ 30 วัน อย่ำงไรก็
ตำม อำจมีบำงกรณี ที่กลุ่มบริษัท จะพิจำรณำระยะเวลำกำรให้สินเชื่อสำหรับบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ หรือหน่วยงำน
รำชกำรแตกต่ำงจำกที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ควำมเหมำะสมของธุรกิจแต่ละประเภท โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ
และสถำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำรำยนัน้ ๆ อีกทัง้ กลุ่มบริษัท มี นโยบำยควบคุมคุณ ภำพของลูกหนีร้ ำยใหม่ รวมถึงมี
กระบวนกำรทบทวนวงเงินเครดิ ตและระยะเวลำกำรติดตำมหนีล้ กู ค้ำ เป็ นประจำทุก ๆ เดือน ในกรณีที่ลกู หนีเ้ ริ่มมีประวัติ
ค้ำงชำระเกินกว่ำระยะเวลำ (credit term) ที่ได้รบั อนุมตั ิ ฝ่ ำยสินเชื่อจะมีประสำนงำนร่วมกับฝ่ ำยขำยและกำรตลำด เพื่อ
วิเครำะห์ปัญหำกับควำมล่ำช้ำของลูกหนีใ้ นแต่ละรำย เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท
กลุ่มบริษัท ได้กำหนดนโยบำยในกำรพิจำรณำตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญสำหรับลูกค้ำเอกชนและหน่วยงำน
รำชกำรโดยพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์อำยุหนีแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรติดตำมหนี ้ เป็ นดังนี ้
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ในช่วงปี 2561 - 2562 สำเหตุหลักที่ทำให้ระยะเวลำกำรเก็บหนีโ้ ดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำนัน้ มีระยะเวลำนำน เนื่องจำก
ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ำรค้ำที่เกิดจำกธนำคำรขนำดใหญ่ ซึ่งมีขนั้ ตอนกำรวำงบิลที่มีระยะเวลำเกินกว่ำ 30 วัน สำหรับปี
2563 นับตัง้ แต่เริ่มมีกำรระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศ ส่งผลกระทบต่อควำมล่ำช้ำในกำรรับชำระ
หนีจ้ ำกลูกค้ำบ้ำง อันเนื่องมำจำกนโยบำยกำรทำงำนที่เป็ นแบบ Work from Home (WFH) ทำให้กำรรับส่งเอกสำรใช้
ระยะเวลำเพิ่มขึน้
14.3.5 ปั จจัยทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต
ปั จจุบนั กระแสกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ว เทคโนโลยีตำ่ งๆ เข้ำมำมีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ พฤติกรรม
ของลูกค้ำก็เปลี่ยนแปลงไปตำมเทคโนโลยี ทัง้ ควำมคิด กำรบริโภค กำรซือ้ กำรเลือก กำรตัดสินใจ กำรนำข้อมูล Big Data
มำใช้เพื่อทำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจึงยังคงเป็ นเทรนด์ที่มำแรงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีควำมต้องกำรในกำร
ใช้ขอ้ มูลเพิ่มมำกขึน้ เรือ่ ยๆ จึงถือได้วำ่ ยังเป็ นตลำดที่มีศกั ยภำพและมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคงต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำ ซึง่ ย่อมมีทงั้ ควำมได้เปรียบและเสียเปรียบ
ปะปนกันไปขึน้ อยูก่ บั ควำมพร้อมรับมือของบริษัท ด้ำนโอกำส บริษัทสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิจ
แก่บริษัทและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ อันจะทำให้เกิดกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ ต่อไปในอนำคต ใน
ขณะเดียวกัน กำรลงทุนในต่ำงประเทศก็ถือเป็ นควำมเสีย่ งของบริษัท นอกจำกนี ้ บริษัทที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกันก็มี
โอกำสที่จะขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรมำที่ประเทศไทย ส่งผลให้คู่แ ข่งของบริษัทอำจมีเพิ่มมำกขึน้ กำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีควำมคำดหวังในกำรใช้บริกำรสินค้ำและบริกำรที่เพิ่มมำกขึน้ ก็เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัย
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้บริษัทต้องทำกำรปรับตัวค่อนข้ำงมำก ทัง้ กำรพัฒนำปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และบริกำร กำรปรับ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนขององค์กร ตลอดจนกำรจัดกำรแหล่งเงินทุนเพื่อกำรรักษำสภำพคล่องและกำรลงทุนทำงนวัตกรรม และ
โครงกำรที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนที่สงู ขึน้ ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคตตำมแผนกลยุทธ์ของบริษัทในกำรเติบโตแบบยั่งยืน
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี นนั้ ให้ผมู้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท *
ลงลำยมือชื่อพร้อมทัง้ ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี พร้อมทัง้ มอบอำนำจให้บุคคลใด
ลงนำมกำกับเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ควำมและรูปแบบ ดังนี ้
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำ
ข้อ มู ล ดัง กล่ำ วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่ เป็ นเท็ จ ไม่ ท ำให้ผู้อื่ น ส ำคัญ ผิ ด หรือ ไม่ ข ำดข้อ มู ล ที่ ค วรต้อ งแจ้ งในสำระส ำคัญ
นอกจำกนี ้ บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ใน
สำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำที่มิชอบที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้ นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ ไว้ทกุ หน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อ
ของ นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำ ไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำว
ข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

นำยบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์

ประธำนกรรมกำร

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร

ลายมือชื่อ**

- บรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์ -
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ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช

ตาแหน่ง
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรใหญ่

ลายมือชื่อ
- ชไมพร อภิกลุ วณิช -

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ให้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบด้วย
** พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ มำตรำ 89/20 *** แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทในควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรือประชำชนทั่วไป โดยแสดง
ข้อควำมที่เป็ นเท็จในสำระสำคัญหรือปกปิ ดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระสำคัญในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำน
เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทหรือรำยงำนอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 โดย
มิได้จำกัดควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรดังกล่ำวเท่ำนัน้
อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรซึ่งสำมำรถพิสจู น์ได้ว่ำโดยตำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจล่วงรู ้ ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือ
กำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่มีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20
หมำยเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริษัทที่อยู่ภำยใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่ำนัน้
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
1. นำยบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
3. นำยอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
4. นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช
5. นำยประยูร รัตนไชยำนนท์
6. นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
7. นำยเดนนิส โคลิน มำร์ติน
8. นำงสำวกัลยพัลญ์ บูรณำรมย์
9. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอร์แมน
10. นำงสำวสุธีรำ ศรีไพบูลย์
11. ผศ.ดร. กำรดี เลียวไพโรจน์

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอิสระ และรองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
1. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช
3. นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
4. นำงสำวกัลยพัลญ์ บูรณำรมย์
5. นำงสำวอินทิรำ อินทุรตั นำ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยข้อมูล

ผู้บริหาร
1. นำยกำรุณย์ นิ่มเสนำะ
2. นำงสำวอธิตำ วรพันธ์ โตวัน

System & Data Processing Assistant General Manager
Chief Commercial Officer
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
67 ปี
ไทย
0%
- ปริญญำ นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต (รป.ม.) สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์
- ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร วปอ. 2546 (วปม. 1)
สถำบันกำรป้องกันประเทศ
- ประกำศนียบัตร หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (นบส. 1) รุน่ 32
วิทยำลัยนักบริหำร ก.พ.
- วุฒิบตั ร หลักสูตร ผูบ้ ริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำ และกำรพำณิชย์ (TEPCoT)
รุน่ ที่ 3 สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ
- ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับกรรมกำร และผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ของรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน รุน่ ที่ 7/2557 สถำบันพัฒนำ
กรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงภำครัฐ (PDI)
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่
111/2557 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
(สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย)
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP)
(รุน่ 43/2561) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
29/3/2561
3 ปี (2561-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ที่ปรึกษำกลุม่ งำนกฎหมำย (ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน))
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น:
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(บริษัท อุบลไบโอเอทำนอล จำกัด)
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร (บริษัท ทิพยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน))
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน))
- ที่ปรึกษำกฎหมำย (บริษัท กฎหมำยเอสซีจี จำกัด)
- อธิบดี (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
- รองอธิบดี (กรมทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ กระทรวงพำณิชย์)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

-

ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 7 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 87.50%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผุบ้ ริหำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
66 ปี
ไทย
10.88%
- ปริญญำวิทยำศำสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
- ปริญญำ นิติศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of
California, ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
- ปริญญำกิตติมศักดิ์ วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต (วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์) คณะ
วิศวกรรมและเทศโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
- ปริญญำ สถำปั ตยกรรมศำสตร์บณ
ั ฑิต Fu Hsing Institute of Technology
(ไต้หวัน)
- ประกำศนียบัตร หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 1 สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกำศนียบัตรโครงกำร Role of The Chairman Program (RCP) 12/2548
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) 2548
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
24-10-2546
18 ปี (2546-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน))
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท ไอที ซิตี ้ จำกัด (มหำชน))
- กรรมกำร ( บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน))
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท กลุม่ แอดวำนซ์ รีเสิรช์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอ.อำร์.แอ็คเคำนติง้ คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด)
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอเน็ต จำกัด)
- กรรมกำร ( บริษัท เออำร์ไอที จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด)
102

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

-

ประธำนกรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)
ประธำนกรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม
ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
70 ปี
ไทย
0.10%
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยโคลัมเบีย มหำนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำ เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
(วปรอ. 377)
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (รุน่ ที่ 85/2553)
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Risk Management Committee Program (RMP) (รุน่ ที่ 2/2557)
- กรรมกำรอิสระ
- รองประธำนกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล
09/08/2553
11 ปี (2553-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน))
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหำชน))
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท อนันตนำ จำกัด)
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 3 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ

นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุน้

0.65%

วุฒกิ ารศึกษา

-

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิตทำงสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมำก
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำ เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2547)
- ประกำศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548)
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ ที่
1/2559
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 6
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Cryptoasset Revolution รุน่ ที่ 1
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร 2 MMRROW SCALE รุน่ ที่ 5
- กรรมกำร
- ผูจ้ ดั กำรใหญ่
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล
24/10/2546
18 ปี (2546-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท แท็กซี่-บีม จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด)
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้

นายประยูร รัตนไชยานนท์
57 ปี
ไทย
0.53%

วุฒกิ ารศึกษา

- Master of Business Administration, University of Scranton, USA.
- ปริญญำ พำณิชยศำสตร์บณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2547)
กรรมกำร
24/10/2546
18 ปี (2546-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน))
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท เอ.อำร์.แอ็คเคำนติง้ คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอเน็ต จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท คอร์แอนด์พคี จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอที จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท กลุม่ แอดวำนซ์ รีเสิรช์ จำกัด)
- ไม่มี

ประวัติการอบรม
ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผุบ้ ริหำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล
49 ปี
ไทย
0.66%
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต University of South Australia
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสำหกรรมเคมี) สถำบันพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
(รุน่ ที่ 126/2559)
- ประกำศนียบัตร หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 1 สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Company Secretary Program (CSP) (รุน่ ที่ 8/2547)
- กรรมกำร
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล
- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
- เลขำนุกำรบริษัท
13/08/2558
6 ปี (2558-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
- ประธำนกรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
- ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563
ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

นายเดนนิส โคลิน มาร์ตนิ
57 ปี
New Zealand
0%
- Top 40 Executive Development program, Dun & Bradstreet – NY, USA
- Global Leadership Training and Development program, Experian – Costa
Mesa, Cal, USA
- Peer Coaching/Mentoring, Experian, Singapore
- Strategic Planning program, Experian, Singapore
- Principles of Investment and Business Communication Courses from The
Open Polytechnic of New Zealand
กรรมกำร
13-11-2563
1 เดือน 17 วัน (ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำรบริหำร (CTOS Digital Sdb Bhd, Malaysia)
- ประธำนกรรมกำร (CIBI Information, Inc, Philippines)
- กรรมกำร (CTOS SG Pte Ltd, Singapore)
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผุบ้ ริหำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม
ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
47 ปี
ไทย
0.23%
- ปริญญำ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเชิงอำชีพเพื่อกำรสือ่ สำร
นำนำชำติ (ภำคภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญำ บัญชีบณ
ั ฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accredited Program (DAP)
(รุน่ ที่ 105/2556)
- กรรมกำร
- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
12/12/2546
18 ปี (2546-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
จำกัด (มหำชน))
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
- นักบัญชีวชิ ำชีพอำเซียน
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกีย่ วเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน
54 ปี
ไทย
0.46%
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญำ นิติศำสตร์มหำบัณฑิต Columbia University
- ปริญญำ นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- Graduate Diploma Business Law มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) (รุน่ 2/2555)
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 8/2544
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
24/10/2546
18 ปี (2546-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ (บริษัท อินทัส โฮลดิง้ ส์ จำกัด)
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- ไม่มี
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 3 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม
ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
67 ปี
ไทย
0.20%
- AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA)
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต (คณิตศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 4
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2552)
(สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย)
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
17/9/2551
13 ปี (2551-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ ผูจ้ ดั กำรสำยเทคโนโลยี (ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน))
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด)
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เนชั่นแนลดิจิทลั ไอดี จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท บำงกอก สมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน จำกัด)
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด)
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 3 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม
ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์
46 ปี
ไทย
0.20%
- 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
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Director Accreditation Program (DAP) (รุน่ ที่ 110/2557)
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
29/03/2556
8 ปี (2556-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- ผูก้ ่อตัง้ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (บริษัท ไอโครำ จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรม อนำคตำ จำกัด)
- กรรมกำรประจำวิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศำสตร์
- ที่ปรึกษำด้ำนอนำคตศำสตร์และนวัตกรรม (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวล๊อปเม้นท์ คอร์
ปอเรชั่น)
- กรรมกำร (บริษัท อินโนวำติโอ จำกัด)
- กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ (สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน))
- กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ (สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์)
- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 3 ครัง้
(คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จานวนปี ที่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่งอืน่ ๆ

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา
51 ปี
ไทย
0.02%
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรตลำด
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ประกำศนียบัตร ภำษำจีนกลำง มหำวิทยำลัยจีห้ นำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน
- ปริญญำ ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยข้อมูล
01/03/2558
6 ปี (2558-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด)
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม
- กรรมกำร (บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด)
- ไม่มี
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่งอืน่ ๆ
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

นำยกำรุณย์ นิ่มเสนำะ
54 ปี
ไทย
0.003%
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- Project Management Practitioner
- Introduction to CMMI for Development v1.3
- พรบ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กบั บทบำทของผูใ้ ห้บริกำร
- ภำวะผูน้ ำ ควำมสำเร็จในกำรบริหำร
- กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมมั่งคงปลอดภัยสำรสนเทศสำหรับผูบ้ ริหำร
System & Data Processing Assistant General Manager
01/01/2558
5 ปี (2558-ปั จจุบนั )
- ไม่มี
- ไม่มี
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่งอืน่ ๆ
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

นางสาวอธิตา วรพันธ์ โตวัน
40 ปี
ไทย
0.11%
- Master of Business Administration, New Mexico State University,
New Mexico, USA
- ปริญญำ พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- BIIA 2019 Biennial Conference
- Project Management practitioner Course
- Storytelling Communication for Leader 2019
Chief Commercial Officer
01/01/2561
3 ปี (2561 - ปั จจุบนั )
- ไม่มี
- ไม่มี
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

สรุ ปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
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บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

เลขานุการบริษัท
ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 89/15 และ มำตรำ 89/16
กำหนดให้บริษัทมีกำรแต่งตัง้ บุคคลหรือนิติบคุ คลเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ได้แต่งตัง้ นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล ดำรงตำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท
โดยที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริษั ท มี มติ แต่งตั้ง และให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 21 ธัน วำคม 2559 เป็ นต้นไป โดยนำยชัย พร
เกียรตินนั ทวิมล ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลัก ดังนี ้
1. ให้ขอ้ แนะนำเบือ้ งต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ระเบียบและ
ข้อ บัง คับ ต่ ำ ง ๆ ของบริษั ท ติ ด ตำมให้มี ก ำรปฏิ บัติ ต ำมอย่ ำ งถูก ต้อ งและสม่ ำ เสมอ รวมถึ ง รำยงำนกำร
เปลีย่ นแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร
2. ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้ขอ้ มูล และผลักดันคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบตั ิตำม
3. จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
4. จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดี
5. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิ ตำมมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมกำร
6. จัด ท ำและเก็ บ รัก ษำทะเบี ย นกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนัง สื อ นัด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น หนัง สื อ นัด ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
7. ดำเนินกำรให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ตำมข้อกำหนด
กฎหมำย
8. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ ริหำร
9. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสำรกับผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ได้รบั ทรำบสิทธิต่ ำง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่ำวสำรของบริษัท และเป็ นสื่อกลำง
ระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท
12. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท
13. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ ริหำร
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ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

ประวัติการอบรม

ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่งอืน่ ๆ

นายชัยพร เกียรตินันทวิมล
49 ปี
ไทย
0.66%
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต University of South Australia
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต (อุตสำหกรรมเคมี) สถำบันพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
(รุน่ ที่ 126/2559)
- ประกำศนียบัตร หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ 1 สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกำศนียบัตร โครงกำร Company Secretary Program (CSP) (รุน่ ที่ 8/2547)
- กรรมกำร
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล
- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
- เลขำนุกำรบริษัท
13/08/2558
6 ปี (2558-ปั จจุบนั )
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
- ประธำนกรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม
- ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563
ประชุมคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 8 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชุม 1 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัทย่อย
- บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
คณะกรรมการบริษัทย่อย
1. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช
3. นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
4. นำงสำวกัลยพัลญ์ บูรณำรมย์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

รายชื่อกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

BOL

D&B (Thailand)

BOL Digital

1

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ

/, //

x, /

x, /

2

นำงสำวชไมพร อภิกลุ วณิช

/, //

/

/

3

นำยชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

/, //

/

/

4

นำงสำวกัลยพัลญ์ บูรณำรมย์

/, //

/

/

หมำยเหตุ x = ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร // = ผูบ้ ริหำร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกากับดูแล
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุน้
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวธิดา ลิ่มทองวิรัตน์
41 ปี
ไทย
0.005%
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย พ.ศ. 2555
- ปริญญำ บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2543

ประวัติการอบรม

- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor
Lead Auditor ISOIEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA)
- ประกำศนียบัตร โครงกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตัวเป็ น ผูต้ รวจสอบภำยใน
รับอนุญำตสำกล (Pre-CIA)
- Risk Management
- Internal Audit Procedures
- Smart Disclosure Program (SDP)
- Business Continuity Disaster Recovery Solution
- กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงิน

ตาแหน่งปั จจุบนั

-

ประสบการณ์การทางาน
มกรำคม 2546 –ปั จจุบนั

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
- วำงแผนกำรตรวจสอบ IT และ Non IT
- วำงแผนกำรจัดทำ Business Continuity Plan
- ประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละระบบงำน พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขป้องกัน พร้อมทัง้
ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขสิง่ ที่ตรวจพบ
- สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพแก่องค์กร
- กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย
และข้อกำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด,
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์, ประกำศว่ำด้วยกำรเปิ ดเผยข้อมูล,
ประกำศว่ำด้วยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้น
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- ทบทวนแนวทำงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบตั ิของสำกลปฏิบตั ิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
- ดูแลให้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีผลในทำงปฏิบตั ิ
- จั ด ท ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ (Code of Business Conduct) และ
จรรยำบรรณของพนักงำนบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือสือ่
ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ และเพื่อให้เป็ นที่ทรำบโดยทั่วกัน
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ วิเครำะห์งบกำรเงิ น และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
- ตรวจประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
- สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

121

บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ปี 2563

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
เอกสารอืน่ ๆ
-ไม่มี-
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