บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2564
วันที่ 30 มีนำคม 2564
ประชุม ณ ห้องประชุม ASIC อาคารเอ็มเอส สยาม ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 52 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 187,608,398 หุน้ คิดเป็ น 30.08%
ผูร้ บั มอบฉันทะ
จานวน 93 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 436,120,562 หุน้ คิดเป็ น 69.92%
รวมผูเ้ ข้าประชุมทัง้ สิน้
จานวน 145 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 623,728,960 หุน้
จานวนผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 76.02 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด 820,505,500 หุน้ ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ที่กาหนดว่า ต้องมีผเู้ ข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล เลขานุการบริษัท
และนางสาวสุพชั ญา ปานแสง ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ดาเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 14:00 น.
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกคนได้ทราบ ดังนี ้
1. การประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2564 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 82 ดังนี ้
(1) นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์
(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
(3) นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

(4) นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

(5) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
ของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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(6) นายประยูร รัตนไชยานนท์
(7) นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช

(8) นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
(9) นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
(1) นางสาวอินทิรา อินทุรตั นา
(2) นางสาวอธิตา วรพันธ์ โตวัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร และเลขานุการบริษัท
ผูอ้ านวยการฝ่ ายข้อมูล
Chief Commercial Officer

ผูส้ อบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้าร่วมประชุม
(1) นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
(2) นางสาวมาติกา พิมพา
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด
(1) นายสราวุธ ไกรลาสศิริ
ผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
3. เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย
เสนอวาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการไว้ลว่ งหน้า โดยแจ้งหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
เสนอเรื่อง การกาหนดคุณ สมบัติของผูม้ ี สิทธิ เสนอ รวมทัง้ แบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษั ท
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 โดยได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 บริษัทได้ดาเนินการจัดสถานที่
ประชุมให้เป็ นไปตาม “คาแนะนา การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สาหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยจากัดจานวนคนที่จะเข้าห้อง
ประชุมหลัก และขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริเวณสถานที่ประชุม
5. วิธีการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ
5.1 บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รบั
บัตรสาหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรุ สีขาว แบ่งเป็ นแต่ ละวาระ
และในวาระที่ 6 จะเป็ นการแต่งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่ เป็ นการลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้
กรรมการแยกเป็ นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ และจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุน้
เท่ากับ 1 เสียง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
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5.2 ผูร้ บั มอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ที่ผมู้ อบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผูร้ บั
มอบฉันทะจะไม่ได้รบั บัตรลงคะแนน
5.3 เมื่อประธานฯ ขอมติที่ประชุม ในวาระใดให้ผถู้ ื อหุน้ ทาเครื่องหมาย ( หรือ ) ในช่องคะแนนเสียง
พร้อมลงชื่อ และหย่อนในกล่องที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบทางหน้าจอ
6. วิธีการนับคะแนน
6.1 กรณีที่ไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้าน หรือมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้วย
6.2 ระเบี ยบวาระตามหนังสือ มอบฉันทะ (แบบ ข. และแบบ ค.) ที่ ออกเสียงแล้ว จะนับ คะแนนเสียงตาม
หนังสือมอบฉันทะ ไม่วา่ ผูร้ บั มอบฉันทะจะอยูห่ รือไม่อยูใ่ นห้องประชุมก็ตาม
6.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยงั ไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็ นด้วย ไม่ว่าผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะอยูห่ รือไม่อยูใ่ นห้องประชุมก็ตาม
6.4 ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยูใ่ นห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย
6.5 เมื่อประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบั คะแนนภายหลังการประกาศปิ ด จะถือว่า
เป็ นบัตรที่เห็นด้วยเท่านัน้
7. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
7.1 ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคาถาม ขอให้แจ้ง
ความประสงค์โดยยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้เดินมายังจุดตัง้ ไมค์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ –
นามสกุล และแจ้งด้วยว่า เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ชื่อใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคาถาม
7.2 การเสนอความเห็นหรือคาถาม ขอความร่วมมือทุกท่านให้เสนอโดยกระชับ และตรงประเด็น เฉพาะใน
ระเบียบวาระเท่านัน้ คาถามหรือการเสนอความเห็นอื่นขอให้นาเสนอในระเบียบวาระสุดท้าย โดยประธานฯ ที่ประชุมจะพิจารณา
ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาหนด ตามความเหมาะสม โดยถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
8. เมื่อปิ ดประชุมแล้ว ขอให้ทกุ ท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูใ่ ห้กบั เจ้าหน้าที่ดว้ ย
ประธานฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชีแ้ จงรายละเอียด
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท ได้รายงานว่า บริษัทฯ ได้สง่ สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุม
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 ให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1 (หน้า 10 - 25)
โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมฯ และเผยแพร่
รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดขอแก้ไขแต่อย่างใด
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
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ประธานฯ ได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น ซัก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ง ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น ท่า นใดซัก ถามและแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

632,671,860
0
505,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9201
0.0000
0.0799
0.0000

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563
ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ ัดการใหญ่ ชีแ้ จงรายละเอียด
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ ัดการใหญ่ ได้เสนอผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดงั นี ้
ผลการดาเนินงาน

หน่วย : บาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2562

ปี 2563

(ประจาปี )

(ประจาปี )

รายได้รวม

538,120,366

626,204,949

16.37%

กาไรสุทธิ

143,911,631

178,496,940

24.03%

(ตามงบการเงินรวม)

ผลการดาเนินงาน

หน่วย : บาท

ร้อยละ

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2562

ปี 2563

(ประจาปี )

(ประจาปี )

รายได้รวม

470,459,702

566,681,780

20.45%

กาไรสุทธิ

140,633,484

184,002,241

30.84%

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ร้อยละ

รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจาปี 2563
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จดั การใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และ
คอร์รปั ชันว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และมีการกาหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้ กระบวนการในจัดการกับเรือ่ งที่ถกู ร้องเรียน และแนวทาง
ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกัน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้จดั ฝึ กอบรมพนักงานให้เห็นความสาคัญและมี
จิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ดังนี ้
นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง มีขอ้ ซักถาม 4 ข้อ สรุปได้ ดังนี ้
(1) บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จากัด ในอนาคตจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับ BOL และแผนการในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ
จากัด เป็ นบริษัทที่อาศัยแผนที่ในการสร้าง Application และมีบริษัทในเครือ เช่น บริษัท แท๊กซี่ - บีม จากัด ที่ทาเกี่ยวกับระบบ
แท็กซี่ เราต้องยอมรับว่าบริษัทที่เป็ น Startup ส่วนใหญ่ มีไอเดีย Co-technology แต่ Business Model จะเติบโตแบบเรื่อย ๆ
ซึง่ คาดว่าในปี 2564 จะเป็ นปี แรกที่สามารถสร้างกาไรได้
(2) บริษัทต่าง ๆ ที่ BOL เข้าไปลงทุน เช่น บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จากัด บริษัท ครีเดน เอเชีย จากัด ในอนาคตจะ
เป็ นอย่างไร
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า บริษัท เพียร์ พาวเวอร์
จากัด เป็ นบริษัท Fintech เป็ นบริษัทที่ได้รบั License จาก กลต. ในการทา Crowdfunding ยังไม่มีกาไร แต่เห็นพัฒนาการใน
แต่ละปี ที่ดีขนึ ้ ในอนาคตเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเติบโต และสร้างผลกาไรได้
บริษัท ครีเดน เอเชี ย จากัด เป็ นบริษัทที่ทาธุรกิจเกี่ ยวกับ Digital signature ถือว่าเป็ น Supplemental ให้ BOL
อนาคตมีโอกาสเติบโตเช่นกัน
(3) Buisness Information Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างสูง
แต่ผลประกอบการยังไม่เติบโต ในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า Buisness Information
Company Limited (BIF) ในประเทศเวียดนาม เป็ นบริษัทที่ลงทุนร่วมกับบริษัทในประเทศอิตาลี ในภาพรวมบริษัทได้นาระบบ
ที่เราประสบความสาเร็จในประเทศไทย ไปใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลของบริษัทที่เราไปร่วมลงทุน ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะเริ่มมี
ธนาคารในประเทศเวียดนามสนใจใช้บริการ
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้กล่าวเสริมเกี่ย วกับ BIF
โดยสรุ ปว่า ในปั จจุบนั เริ่มมีการเจรจากับธนาคารในประเทศเวียดนามหลายธนาคาร ซึ่งการลงทุนในประเทศเวียดนามนัน้ มี
ลัก ษณะ Conservative โดยใช้ Concept Partnership ข้อ มูลของประเทศเวี ย ดนามค่ อ นข้า งซับ ซ้อ น และข้อ กฎหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งปั จจุบัน ได้เข้าที่ เข้าทางพร้อ มให้บ ริการ ส่วนด้านบุ ค ลากรในประเทศเวียดนามมี ลกั ษณะ Conservative
เช่นเดียวกัน ปั จจุบนั ใช้คนไม่เกิน 5 คน ซึง่ ถือว่าน้อยมาก
(4) BOL มีเงินกูท้ ี่กมู้ าใช้ดาเนินงาน Project จานวน 17 ล้านบาท ซึง่ ปั จจุบนั BOL มีเงินฝากประจาอยูป่ ระมาณ
150 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่นาเงินดังกล่าวมาใช้ใน Project แต่เลือกที่จะกูแ้ ล้วจ่ายดอกเบีย้ แทน
นายมิ นทร์ อิ งค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริห าร ตอบข้อ ซัก ถามโดยสรุ ป ว่า กรณี การกู้เงิ น เพื่ อ
ดาเนินงาน Project นัน้ ถือเป็ นนโยบายของฝ่ ายบริหาร ซึ่ง มองว่า BOL มีโอกาสที่จะได้รบั Project ขนาดใหญ่ในอนาคตได้
หากเราไม่ใช้บริการกูเ้ งินจากธนาคารเลย วันนึงหากเราได้รบั Project ใหญ่ ๆ เข้ามาจะทาให้เราเสียโอกาสได้ การกูจ้ ึงถือเป็ น
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การเปิ ดช่ องทาง และการเตรียมพร้อ มเพื่ ออนาคต ส่วนเงิ น 150 ล้านบาทที่ มีอ ยู่นั้น เราอาจจะนาไปลงทุน ในธุรกิ จ หรือ
Startup ที่นา่ สนใจ
ที่ประชุมรับทรำบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปี บัญ ชีสิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
ประธานฯ เชิญ นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ทราบ
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินที่
สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุมทราบ สรุปได้ดงั นี ้
สรุ ปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม
เท่ากับ 1,000.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 315.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 46.16 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันสิน้ ปี ที่
ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตัวอย่างหลักการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์รวม ได้แก่ การเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะยาวที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินมาปรับใช้ เป็ นต้น
หนีส้ ินรวมเท่ากับ 289.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 106.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.98 เมื่อเทียบกับหนีส้ ิน
รวม ณ วันสิน้ ปี ก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) สาเหตุหลักของการเพิ่มขึน้ ได้แก่ การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินคงค้าง อันเนื่องจากการ
ลงทุนใน Project และหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน เป็ นต้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 710.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เท่ากับ 209.56 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.83 เมื่อเทียบกับส่วนของผูถ้ ื อหุน้ รวม ณ วันสิน้ ปี ก่อน (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) สาเหตุของการ
เพิ่มขึน้ เกิดจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่
เติบโตขึน้ อย่างสม่าเสมอ
สรุ ปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน ณ วันสิน้ ปี 2563 คิดเป็ น 2.32 เท่า ในขณะที่อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิน้ ปี 2563 คิดเป็ น 0.41 เท่า และมีมลู ค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ณ วันสิน้ ปี 2563 เท่ากับ 0.87 บาทต่อหุน้
สรุ ปข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเป็ นเงิน 626.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ เป็ นเงิน 88.08 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.37 เมื่อเทียบกับรายได้รวมประเภทเดียวกัน ในปี ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ อย่างมาก
ของรายได้จาก Special Projects ซึง่ เป็ นแบบโครงการ One-Off และการเพิ่มขึน้ จากรายได้การให้บริการด้านข้อมูลนิติบคุ คล
ในขณะที่กาไรหลังภาษี ของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563 เท่ากับ 178.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้ คิดเป็ นเงิน 34.59 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 24.03 เมื่อเทียบกับกาไรหลังภาษี ของบริษัท และบริษัทย่อยในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว
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ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนกาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 57.47 ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย (ปี 2562:
ร้อยละ 58.08) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) บริษัทจึงชะลอการใช้จ่าย
เช่น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น อัตราส่วนกาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
28.50 และอัตราส่วนกาไรต่อหุน้ เท่ากับร้อยละ 0.22
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ดังนี ้
(1) นายธวัชชัย เที ยนบุญส่ง ผู้ถื อหุ้นมาด้วยตนเองมี ขอ้ ซักถาม สรุ ปได้ ดังนี ้ ในปี 2563 บริษั ทเติ บโตขึน้ มาก
เนื่องจากมี Special Projects ส่วนการบริการด้านข้อมูลยังทรง ๆ บริษัทจะมีการวางแผน และแนวทางการเติบโตในส่วนนีอ้ ย่างไร
นายชัยพร เกียรติ นนั ทวิมล กรรมการ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า
บริษัทมีแผนการ launch บริการใหม่ภายในไตรมาสที่ 2/2564 คือ Corpus X โดยการ Reposition จาก Information provider
เป็ น Datalytics provider บริษัทต้องการสร้าง Intelligent ให้กบั บริการของเรา และช่วยให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้แล้วเกิดการลด
ความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส มีหลาย Feature ที่ปรับปรุงและเพิ่มเข้าไป จะเน้นเรือ่ ง Visualisation บริษัทมีความหวังว่าบริการนี ้
จะเกิดมิติใหม่ของการใช้ขอ้ มูล และสามารถขยายตลาดไปทัง้ กลุม่ ลูกค้าเดิม และกลุม่ ลูกค้าใหม่
ในส่วนของการตลาดนัน้ บริษัทมีนวัตกรรมหลายเรื่องที่ทาไปพร้อม ๆ ในเรือ่ งการทา Re-follow กล่าวคือ บริษัทมี
กลุม่ ลูกค้าเดิมที่ใช้งานและต่อสัญญาการใช้งานที่สงู มาก ซึ่งการบอกต่อเรื่องการใช้งานให้กบั ผูอ้ ื่น (ลูกค้าแนะนาลูกค้า) จะมี
น ้า หนัก มากกว่ า การที่ Sales ไปขาย โดยใช้ Line เข้า มาช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการ Re-follow และเรื่อ ง Digital
Marketing ที่มีการปรับรูปแบบเพื่อให้ Target ไปถึงกลุม่ Decision Maker มากขึน้
บริการ Enlite ที่เราให้บริการกลุม่ สถาบันการเงิน ปั จจุบนั เริ่มให้บริการ Premium Package ให้กบั หลายธนาคาร
มีการนาเสนอเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของ Digital Transformation มากขึน้ การได้ขอ้ มูลที่ตรงจุดและรวดเร็ว
ขึน้ เช่น อานาจกรรมการของบริษัทต่าง ๆ เป็ นระบบที่สอบถามว่าใครเป็ นกรรมการ และอานาจนัน้ คืออะไร ซึ่งช่วยอานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วในการทางานมากขึน้ โดยบริษัทมีการพัฒนาให้กบั ธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้
ในปี นี ้ เป็ นต้น
Matchlink ยังอยู่ในช่วงของการลงทุน ในอนาคตเราอยากจะเห็น B2B Platform ที่เป็ น Ecosystem ใน 3 – 5 ปี
Matchlink มีการพัฒนา Feature ที่เพิ่มขึน้ และ Launch อย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั เริม่ มีการเจรจากับธนาคารเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อ
ปล่อยสินเชื่อผ่านระบบ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมโดยสรุปว่า เราไม่ตอ้ งการให้
คนทั่ว ไปมอง BOL ว่า เป็ น Data Company แต่ ต ้อ งการให้ม องว่า เป็ น Big Data Company ซึ่ ง มี ค วามต่ า งกัน คื อ Data
Company จะเป็ นแค่การซือ้ ขาย Data แต่ Big Data Company คือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ธุรกิจที่
มีการจัดการข้อมูลเช่นนีไ้ ด้จะมีบทบาทเยอะมากภายใน 3 – 5 ปี ขา้ งหน้า และผูท้ ี่รูว้ ิธีการจัดการข้อมูล Big Data ในประเทศมี
น้อย ซึง่ BOL มี Position ที่จะให้บริการการจัดการ Big Data ของคนอื่นได้ และในอนาคต BOL จะไม่หยุดเฉพาะ Product ที่
เรามีอยู่เท่านัน้ แต่เราจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อ พัฒนาร่วมกันออกเป็ น New Product หรือการเข้าไปช่วยจัดการ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็ น Big Data ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นต้น
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(2) นายพรเทพ เหลือทรัพย์สขุ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีขอ้
ซักถาม สรุปได้ ดังนี ้ ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ Covid – 19 บริษัทเติบโต มีกาไรที่ดี และบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ได้ดี โดยเฉพาะในการทาการตลาด การควบคุมค่าใช้จ่ายในการทาการตลาดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตในปี 2564
หรือปี ตอ่ ๆ ไปหรือไม่ และแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทาได้ดีในปี 2563 นีจ้ ะยังคงไว้ในปี 2564 หรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า ทุกวันนีก้ ารโฆษณาผ่าน
ป้ายบิลบอร์ดทัง้ ต่างจังหวัด และเขต กทม. ลดลงอย่างเห็นได้ชดั สาหรับ BOL เองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนีล้ ง และเน้นการ
โฆษณาผ่าน Line และรูปแบบลูกค้าแนะนาลูกค้า ตาม Concept ทีค่ ณ
ุ ชัยพรได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนัน้ ซึง่ เป็ นนโยบายของ
ฝ่ ายบริหารที่ลงทุนไปแล้วได้รบั ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมาย และได้รบั ผลตอบรับที่ดีกว่า
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

633,357,889
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
ประธานฯ เชิญนางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผูจ้ ัดการใหญ่ ชีแ้ จงรายละเอียด สรุ ปได้ ดังนี ้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถนุ ายน 2563) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลสาหรับ
รอบ 6 เดือน ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท ส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุน้ และส่วนที่ได้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุน 0.015 บาท/หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 65.64 ล้านบาท คิดเป็ นประมาณ 72.12% ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม สาหรับ
งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล ในวันที่ 28 สิงหาคม
2563 และได้ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
(2) การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ได้มีมติตงั้ ทุน
สารองจากการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็ น 10% ของทุนจด
ทะเบียน ซึง่ ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น ซัก ถามและแสดงความคิ ดเห็ น ซึ่งไม่มี ผู้ถื อหุ้น ท่านใดซัก ถาม และแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ที่ประชุมรับทรำบ

การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุ มัติจ่ำยเงินปั นผลแก่
ผู้ถอื หุ้น สำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในกำรรับ
เงินปั นผล
ประธานฯ เชิญนางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้
ได้ทราบ
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้นาเสนอต่อที่ประชุม สรุปได้ ดังนี ้
(1) จากผลประกอบการรายปี รอบปี บญ
ั ชี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็ นเงิน 178.50 ล้านบาท
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.195 บาท รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 160 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 89.64 เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจาปี 2563 ตามงบการเงินรวม
โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท โดยจ่าย
จากกาไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 0.065 บาท/หุน้ และส่วนที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 0.015
บาท/หุน้ (ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 65.64 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบในวาระที่ 4
ในครัง้ นีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปั นผลส่วนที่เหลือในอัตราหุน้ ละ 0.115 บาท โดยจ่ายจาก
กาไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุน้ และส่วนที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 0.040 บาท/หุน้
(ราคาพาร์ 0.10 บาท) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 94.36 ล้านบาท
โดยกาหนด วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
(2) การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ได้มีมติตงั้ ทุน
สารองจากการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2557 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 8,260,000 บาท คิดเป็ น 10% ของทุน
จดทะเบียน ซึง่ ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจาเป็ นต้องพิจารณาจัดสรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฏหมายเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุน้ สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกาหนดวันเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปั นผล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

633,357,889
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
ของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปี นกี ้ รรมการซึง่ ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามกาหนดวาระ มีจานวน 4 ท่าน โดยประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชีแ้ จงรายละเอียด
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงรายละเอียดให้ทราบว่า ในปี นีม้ ี
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

4. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กระบวนการสรรหากรรมการ ดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบาย
การสรรหากรรมการ และผูบ้ ริหารที่กาหนดไว้ในนโยบายของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดตามวาระทัง้ 4
ท่าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เป็ นผูท้ ี่มีประวัติการทางานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย มี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของบริษั ท สามารถน าประสบการณ์ และ
ข้อเสนอแนะมาใช้เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานของบริษัท
อีกทัง้ ได้พิจารณาเห็นว่า นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ และผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ ทัง้ 2 ท่าน
หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ จะมีอายุการดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี นัน้ เป็ นกรรมการที่มีประวัติการ
ทางานที่โปร่งใส ไม่ดา่ งพร้อย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ อีกทัง้ ได้นาความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบที่สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ น กรรมการระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
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บริษัทจึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกรรมการทัง้ 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์
กรรมการ
3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
4. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นซักถาม และแสดงความคิ ดเห็ น ซึ่งไม่มี ผูถ้ ื อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
และให้ด ารงต าแหน่ ง กรรมการในคณะกรรมการชุด ย่ อ ยต่ า ง ๆ ตามที่ เคยด ารงต าแหน่ ง อยู่แ ต่ เดิ ม อี ก วาระหนึ่ ง ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
6.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

632,851,989
0
505,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9201
0.0000
0.0799
0.0000

6.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์
เห็นด้วย
633,357,889 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

6.3 นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9998
0.0002
0.0000
0.0000

633,356,889
1,000
0
0

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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6.4 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์
เห็นด้วย
633,357,889 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
วำระที่ 7

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ีแ้ จง
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงรายละเอียดให้ทราบว่า บริษัทได้
กาหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้ งต้น และนาข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นมา ปรากฏผลดังนี ้
ผลการดาเนินงาน

หน่วย : บาท

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ปี 2562

ปี 2563

(ประจาปี )

(ประจาปี )

รายได้รวม

538,120,366

626,204,949

16.37%

กาไรสุทธิ

143,911,631

178,496,940

24.03%

(ตามงบการเงินรวม)

ผลการดาเนินงาน

หน่วย : บาท

ร้อยละ

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ปี 2562

ปี 2563

(ประจาปี )

(ประจาปี )

รายได้รวม

470,459,702

566,681,780

20.45%

กาไรสุทธิ

140,633,484

184,002,241

30.84%

(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ร้อยละ

7.1 ขอเสนอที่ ป ระชุม พิ จารณาอนุมัติ จ่ ายเงิ น โบนัสให้แ ก่ป ระธานกรรมการ ประธานกรรมการบริห าร และ
กรรมการบริษัท สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียด ดังนี ้
ปี บญ
ั ชี 2562 ปี บญ
ั ชี 2563
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่ง
(บาท)
(บาท)
1
นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
500,000
500,000
2
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
500,000
500,000
3
นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
200,000
200,000
4
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ
200,000
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
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ลาดับ
5

6

7

8

ชื่อ

ตาแหน่ง

นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
รวมเป็ นเงิน

ปี บญ
ั ชี 2562 ปี บญ
ั ชี 2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,200,000

2,000,000

ทัง้ นี ้ กรรมการที่เสนอจะไม่รบั เงินโบนัสจากการดารงตาแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช นายชัยพร
เกียรตินนั ทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
มติท่ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
บัตรเสีย

535,722,489
97,635,400
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

84.5845
0.0000
0.0000
15.4155
0.0000

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ หุน้ ที่มีส่วนได้ส่ว นเสีย ซึ่งเข้าร่ว มประชุม และไม่มีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนนการอนุม ตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจานวน 97,635,400 หุน้
7.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564 เป็ นดังนี ้
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่ง
ปี 2563
(บาท/เดือน)
1
นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
314,213
2
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
313,177
3
นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
25,000
4
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
58,500
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
ของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

ปี 2564
(บาท/เดือน)
329,924
328,836
25,000
25,000
58,500
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ลาดับ
5
6
7

ชื่อ

ตาแหน่ง

นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2563
(บาท/เดือน)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

ปี 2564
(บาท/เดือน)
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

ทัง้ นี ้ (1) กรรมการที่เสนอจะไม่รบั ค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่งกรรมการ ได้แก่ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน และนางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ไม่ ได้ร ับ
ค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีคา่ เบีย้ ประชุมสาหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม (ต่อครัง้ )
ค่าเบีย้ ประชุม (เฉพาะผูท้ ี่เข้าร่วมประชุม)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

ทัง้ นี ้ (1) กรรมการบริษัทที่เสนอจะไม่รบั ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเดนนิส โคลิน มาร์ติน
(2) กรรมการบรรษัทภิบาลที่เสนอจะไม่รบั ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ นางสาวชไมพร
อภิกลุ วณิช และนายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
(3) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้
พิจารณาจากภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามรายงานประจาปี หน้า 50
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ผูถ้ ื อหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่ มเติ ม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม: ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น ้อ ยกว่า 2 ใน 3 ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริษั ท
(ค่าตอบแทนรายเดือน) สาหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
บัตรเสีย

535,722,489
97,635,400
-

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
ของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

84.5845
0.0000
0.0000
15.4155
0.0000
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ หุน้ ที่มีส่วนได้ส่ว นเสีย ซึ่งเข้าร่ว มประชุม และไม่มีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนนการอนุม ตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจานวน 97,635,400 หุน้
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี สำหรับปี 2564

ประธานฯ เชิญนายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุม
นายอนัน ต์ ตังทัต สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ป ระชุม ทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาในเรือ่ งค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญ ชี
ที่มีประสบการณ์ และมีชื่ อเสียงเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ให้ผสู้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ดังนี ้
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จากปี 2563
รายการ
2563
2564
%
ค่าสอบบัญชี
1,000,000
1,000,000
ค่าบริการอื่น*
240,000
240,000
ยอดรวม
1,240,000
1,240,000
หมายเหตุ
- *ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจาปี
- ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่เสนอ ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
ชื่อ

1
2
3

นางสาวศิรวิ รรณ นิตย์ดารง
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ

เลขที่
จานวนปี ทถี่ กู
จานวนปี ที่ลง
ใบอนุญาต เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบ ลายมือชื่อสอบ
บัญชีให้บริษัท
บัญชีให้บริษัท
5906
3 ปี (2561 - 2563) 3 ปี (2561-2563)
4377
5 ปี (2559 - 2563)
4799
5 ปี (2559 - 2563)
-

นอกจากนี ้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บี
(ประเทศไทย) จากัด และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จากัด
ทัง้ นี ้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษั ทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
ของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 15/18

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุน้ ซักถามและแสดงความคิด เห็น ซึ่งไม่มี ผูถ้ ื อหุ้น ท่านใดซัก ถามและแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับปี
2564 ตามที่เสนอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 9

633,357,889
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผถู้ ือหุน้ ได้สอบถาม ดังนี ้
นายเทิดศักดิ์ ทองมาก ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง มีขอ้ ซักถาม 3 ข้อ สรุปได้ ดังนี ้

(1) พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้กลางปี 2564 นี ้ มีผลต่อ
บริษัทด้านไหนบ้าง และหากลูกค้าของบริษัทโดน Hack ข้อมูลไป บริษัทมีความพร้อมในการรับมืออย่างไร และต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ อย่างไรบ้าง
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิ ช กรรมการ และผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัทได้ให้ความสาคัญกับ
กฎหมายฉบับนี ้ และพร้อมปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการดาเนินการและเตรียมตัวมาตัง้ แต่ปลายปี 2562 เป็ นต้นมา
จนถึงปั จจุบนั โดยได้ทางานร่วมกับ คุณสราวุธ ไกรลาศศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด ใน
ขณะเดียวกันก็มีการแต่งตัง้ DPO ตามกฎหมาย มี Working Team ในส่วนของ DPO Committee เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมี
ส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าฐานใดบ้างตามกฎหมาย และมีกระบวนการทางานที่ชดั เจน
ในการทางานด้าน IT บริษัทมี ISO/IEC 27001 เรือ่ ง ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
บริษั ทได้รบั การรับรองมาตราฐานมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี ทาง PDPA จะมี ISO 27701 ซึ่งเป็ น ตัวขยายขอบเขตจาก ISO
27001 ทางบริษัทกาลังดาเนินการในส่วนขยายนีใ้ ห้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มข้นขึน้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 ส่วน
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึน้ นัน้ บริษัทมีขนั้ ตอนการแจ้ง การรับเรือ่ ง และขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ชดั เจน
นายสราวุธ ไกรลาศศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม
โดยสรุ ปว่า บริษัทให้ความสาคัญเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทาการศึกษาตัง้ แต่ขนั้ ตอนการรับข้อมูล การใช้ การ
บริหารจัดการข้อมูล บริษัทมีการเตรียมมาตราการทางด้านนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการภายในบริษัทอย่างชัดเจน
และรัดกุม และเป็ นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
(2) การแข่งขันด้าน IT ที่สงู ขึน้ อยากทราบนโยบายในการแข่งขันทางด้านนีข้ องบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนใน
การรักษาพนักงานด้านนีอ้ ย่างไรบ้าง
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า ภาวะการแข่งขันใน
ประเทศไม่รุนแรงมาก แม้ว่าเราจะเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมนี ้ แต่ค่แู ข่งที่น่ากลัวคือตัวเราเอง เราต้องไม่หยุดการพัฒนาไป
ข้างหน้า และหาโอกาสต่าง ๆ เพิ่มเติม ประเด็นที่สอง เราต้องพร้อมที่จะออกจาก Safe Zone และร่วมมือกับคนที่มีโอกาสเกิด
ความคิดใหม่ ๆ ที่เรานึกไม่ถึง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น ส่วนกรณีพนักงาน บริษัทมีการ
เพิ่มเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการเพิ่มเติมองค์ความรู ท้ ี่บริษัทมีให้แก่พนักงานได้เรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) อยากทราบว่า Future Tales Lab ของ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ จะมีการร่วมมือกับบริษัทอย่างไรบ้าง
ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า Future Tales Lab มีการศึกษาเรื่อง Trend และความ
เสี่ย งต่าง ๆ ข้อ มูลเหล่านี เ้ ป็ น องค์ค วามรู ท้ ี่ สามารถน าไปใช้ และหารือ กับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ และคณะกรรมการอย่างต่อเนื่ อ ง
ตลอดจนการแบ่งปั นความรูผ้ า่ นทาง Event ต่าง ๆ ของบริษัทด้วย
นายสุทศั น์ ขันเจริญสุข ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้เสนอข้อแนะนา และมีขอ้ ซักถามรวม 3 ข้อ สรุปได้ ดังนี ้
(1) Slide Presentation ที่นาเสนอในที่ประชุมนัน้ อยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละวาระให้ชดั เจนมากขึน้
รวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมไว้ในห้องประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการนาเสนอ
นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ รับทราบข้อเสนอแนะ และในครัง้ ต่อ ๆ ไปให้
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
(2) บริษัทต่าง ๆ ที่ BOL เข้าไปลงทุนมีหลายบริษัท และส่วนใหญ่ ขาดทุน ตัวชี ว้ ดั อะไรบริษัทยังคงเชื่อมั่นใน
บริษัทเหล่านัน้ และเห็นว่ายังมีประโยชน์ในการลงทุนต่อไป
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า บริษัทต่าง ๆ ที่เราไปลงทุน
มีตวั ชีว้ ดั หลากหลายขึน้ อยู่กับรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ เช่น บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จากัด เป็ นบริษัทที่ได้รบั License ในการ
ประกอบธุรกิจ ทาธุรกิจเฉพาะที่ตอ้ งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ กลต. มีความพร้อม ซึ่งปั จจุบนั บริษัทที่ได้รบั License ยังมีนอ้ ย
จึงเห็นว่าควรลงทุนต่อไป บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จากัด เป็ นบริษัทที่มีไอเดียด้านเทคโนโลยีที่ดี แต่การบริหารยังไปผิดทาง เรา
ต้องช่วยให้คาแนะนา ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต ส่วนบริษัท ครีเดน เอเชีย จากัด ให้บริการ e-kyc Digital signature เป็ น
Trend ที่กาลังเติบโตต่อไปในอนาคตได้
(3) ต้องการให้เล่าถึง CTOS DIGITAL SDN.BHD. ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ รายใหม่ นัน้ มี Background เป็ นยังไง
ในอนาคตจะส่งเสริม หรือร่วมมือกับ BOL อย่างไร
นายมิ นทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามโดยสรุ ปว่า CTOS เป็ นบริษั ทใน
ประเทศมาเลเซีย กาลังดาเนินการยื่น IPO กับ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนเมษายน เป็ นกองทุนที่สนใจลงทุนใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันกับ BOL กิจการที่ลงทุน เช่น ได้รบั สัมปทานการขายข้อมูลที่ประเทศมาเลเซีย ซือ้ บริษัทที่ดาเนินการด้าน
ข้อมูลเครดิตในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นต้น ซึง่ ในอนาคตหากมีช่องทาง และโอกาส อาจจะมีการแชร์ขอ้ มูล ความรู ้ Product ต่าง ๆ
รวมถึงการเจรจาร่วมมือกันกับ BOL ต่อไป
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16:00 น.

-นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์(ลงชื่อ) _____________________________
(นายบรรยงค์ ลิม้ ประยูรวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

-นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล(ลงชื่อ) _____________________________
(นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล)
กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหาร

เลขานุการบริษัท

-นางสาวสุพชั ญา ปานแสง(ลงชื่อ) _____________________________

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพชั ญา ปานแสง)
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
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