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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 

1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบ

ข้อมลูอย่ำงครบวงจร เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ถกูต้องมำกที่สดุ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรพฒันำและปรับปรุงฐำนข้อมลูที่มีอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้จดัท ำโครงกำรเพื่อ
จดัหำข้อมลูจำกแหลง่ข้อมลูอื่นเพิ่มเติมอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงกำรน ำที่สดุของเทคโนโลยีใหม่จำกหลำยประเทศ เข้ำมำช่วย
ในกำรวิเครำะห์ ประมวลผล และน ำเสนอข้อมูลในมิติที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์สูงสุดส ำหรับลูกค้ำทัง้ในด้ำนกำร
วิเครำะห์เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรลดควำมเสีย่งทำงธุรกิจ ควำมปลอดภยัของข้อมลูและระบบฐำนข้อมลูเป็นหวัใจส ำคญัของ
ธุรกิจของเรำ บริษัทจึงได้มีกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้มีควำมรวดเร็วและปลอดภยั เพื่อ
ให้บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีโครงกำรในกำรขยำยตลำดผลิตภณัฑ์และบริกำร
ของบริษัทไปยงัตำ่งประเทศอีกด้วย  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรข้อมลูเพื่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจทัง้ในประเทศ และภมูิภำคอำเซียน 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นผู้ให้บริกำรข้อมลูธุรกิจทีม่ีควำมถกูต้อง ครบถ้วนเพื่อใช้ในกำรตดัสนิใจ 
2. เป็นองค์กรที่มุง่เน้นกำรสร้ำงมลูคำ่เพิม่ให้แก่สนิค้ำและบริกำรแกล่กูค้ำ 

3. เป็นองค์กรที่เป็นท่ีรู้จกัและผู้ใช้บริกำรนกึถงึเป็นอนัดบัแรกในเร่ืองกำรให้บริกำรข้อมลูและกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจ 

4. เป็นองค์กรแหง่นวตักรรมด้ำน Big Data Analytic 

กลุม่เปำ้หมำยหลกัของบริษัท เป็นกลุม่เปำ้หมำยประเภทองค์กร ปัจจบุนัสำมำรถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่  
1. กลุม่สถำบนักำรเงิน  
2. กลุม่ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ และอตุสำหกรรม 
3. กลุม่หนว่ยงำน และองค์กรตำ่ง ๆ จำกภำครัฐ  

ลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่ ใช้บริกำรของบริษัทเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจในหลำยขัน้ตอนของกำร
ด ำเนินงำน เร่ิมตัง้แต่กำรหำกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยใหม่ และใช้เพื่อประกอบกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ โดยน ำข้อมูลมำเป็น
เคร่ืองมือในกำรประเมินและบริหำรควำมเสีย่งในกำรท ำธุรกรรมขององค์กร ปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรสภำพคลอ่งและเทอม
ทำงกำรค้ำอีกด้วย ท ำให้บริกำรของเรำเป็นองค์ประกอบส ำคญัในกำรพฒันำกลยทุธ์กำรบริหำรงำนให้ดียิ่งขึน้เพื่อช่วยใน
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรน ำเทคโนโลยี Data Visualization ในกำร

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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วิเครำะห์ข้อมลูที่มีปริมำณมำกและมีควำมซบัซ้อน มำสรุปเป็นกำรแสดงผลข้อมลูในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย ช่วยให้ผู้บริหำร
สำมำรถเห็นข้อมลูในมิติตำ่ง ๆ เพื่อสนบัสนนุกำรตดัสนิใจได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้  

อนึง่ บริษัทยงัมีเปำ้หมำยในกำรสรรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อขยำย
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขนัของบริษัทให้มีบริกำรที่หลำกหลำยและตอบรับกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เพิ่มมำกขึน้ 
เช่น กำรร่วมมือกบับริษัทชัน้น ำจำกต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรจดักำรหนีท้ำงกำรค้ำทัว่โลก เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรให้บริกำรตำมหนีก้ำรค้ำทัว่โลกของทำงบริษัทได้อยำ่งเต็มรูปแบบ รวมถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ในกำร
ใช้งำนระบบผำ่นอปุกรณ์เคลือ่นท่ี เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ทกุที่ ทกุเวลำ และทกุอปุกรณ์ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ส าคัญ  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท 

ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
ช่ือ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) เร่ิมต้นที่ทุนจดทะเบียน 75 ล้ำนบำท โดยได้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัท่ี 21 เมษำยน 2547 และได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2551 เป็น 78.75 
ล้ำนบำท แได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2557 เป็น 82.6 ล้ำนบำท และในปี 2561 บริษัทได้ลด
ทนุจดทะเบียนเป็น 82.05 ล้ำนบำท เนื่องจำก กำรยกเลกิหุ้นสำมญัที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร
ตดัสินใจทำงธุรกิจ ซึ่งข้อมูลดงักล่ำวได้มำจำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกหลำย ๆ แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจำกกรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยมีสญัญำเพื่อรับข้อมลูนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชย์ทัง้หมดในประเทศ ซึง่
รวมถึง สถำนะของบริษัท คณะกรรมกำร และผลด ำเนินกำรของแต่ละบริษัท กว่ำ 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และ
บริษัทยงัได้รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลข่ำวสำรในหมวดอุตสำหกรรมต่ำง ๆ โดยรวบรวมจำกหนงัสือพิมพ์ 
ตลอดจนแหลง่ขำ่วด้ำนธุรกิจชัน้น ำตำ่ง ๆ นอกจำกนี ้บริษัทยงัจดัเก็บ และประมวลผลข้อมลูกำรช ำระเงินของลกูหนีก้ำรค้ำ
จำกบริษัทตำ่ง ๆ ที่ร่วมโครงกำรกบับริษัทอีกด้วย โดยบริษัทจะท ำกำรตรวจสอบ ประมวลผล วิเครำะห์ จดัเก็บ และบนัทึก
ข้อมลูเพื่อให้บริกำรผำ่นระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ภำยใต้เว็บไซต์ของบริษัทช่ือ https://www.bol.co.th  

นอกจำกนี ้กำรร่วมทนุกบั D&B นัน้ ถือเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพของบริษัท นอกจำกบริษัทจะได้เรียนรู้กำรจดักำร
และกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกผู้ให้บริกำรข้อมลูชัน้น ำระดบัโลกแล้ว บริษัทยงัสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรข้อมลูของ
บริษัทไปยงัต่ำงประเทศ ผ่ำนเครือข่ำยของ D&B และสำมำรถเพิ่มบริกำรข้อมลูบริษัทในต่ำงประเทศให้ลูกค้ำในประเทศ 
เพื่อให้ผู้ ใช้สำมำรถน ำข้อมลูไปใช้ในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
สนิเช่ือของประเทศให้แข็งแกร่ง และสง่เสริมควำมโปร่งใสของกำรท ำธุรกรรม และในวนัที่ 22 มีนำคม 2549 บริษัทได้จดัตัง้
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ขึน้มำ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท และเพิ่มเป็น 5 ล้ำนบำทในปี 2562 เลข
ทะเบียน 0105549038501 

ด้วยคลงัข้อมลูกวำ่ 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย และอีกกวำ่ 300 ล้ำนบริษัทใน 214 ประเทศทัว่โลก และจำก
ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรฐำนข้อมลู และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกบัควำมรู้
ทำงด้ำนไอที ท ำให้บริษัทเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้แต่บริกำรข้อมลูพืน้ฐำน และผลกำรด ำเนินกำร
ของแตล่ะบริษัท รวมถึงบริกำรด้ำนขำ่วสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมลู เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจ
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ที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และถูกต้องมำกที่สดุ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน เพิ่มควำมเช่ือมั่นและ
โอกำสทำงธุรกิจ  

บริษัทยงัได้รับมอบหมำยให้เป็นศนูย์ประมวลผลของฐำนข้อมลูลกูหนีส้นิเช่ือทัง้หมดที่ได้รับจำกสถำบนักำรเงิน ที่
เป็นสมำชิกของบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั (NCB) ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ จนถึงปัจจบุนั 

ในปี 2547 บริษัทได้น ำเข้ำระบบกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินจำกต่ำงประเทศ ซึ่งระบบดงักลำ่วช่วยเพิ่มมลูค่ำให้กบั
ข้อมูล ท ำให้ผู้ ใช้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และใช้ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ในกำรบริหำร
จดักำรได้เป็นอยำ่งดี 

บริษัทยงัได้เลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรประมวลผลข้อมลูในเชิงลกึ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และโอกำสทำงธุรกิจ โดยตัง้แต่ปี 2548 บริษัทได้พัฒนำเคร่ืองมือที่ช่วยในกำรตัดสินใจที่เรียกว่ำ Decision Support 
System (“DSS”) ขึน้ส ำหรับลกูค้ำที่เป็นสถำบนักำรเงิน ระบบ DSS จะเป็นกำรผนวกข้อมลูในฐำนข้อมลูของบริษัทกับ
ฐำนข้อมลูของลกูค้ำ ซึ่งจะช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถวิเครำะห์โอกำสในกำรขยำยตลำดใหม่ บริหำรฐำนข้อมลูลกูค้ำ และเพื่อ
ช่วยกำรบริหำรควำมเสีย่งให้มีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

ในปลำยปี 2550 บริษัทได้ท ำกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์ CORPUS โดยเป็นระบบที่เป็นศนูย์รวมของกำรให้บริกำร
ข้อมูลออนไลน์ ทัง้ในส่วนของข้อมลูนิติบุคคล ข้อมูลกรรมกำร รำยช่ือผู้ ถือหุ้น งบกำรเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมลูข่ำว 
ผ่ำนบริกำรต่ำง ๆ เพื่อผู้ ใช้สำมำรถน ำข้อมลูที่มีกว่ำ 1,500,000 บริษัททัว่ประเทศ ประกอบกบัข้อมลูอื่น ๆ มำใช้ในกำร
วิเครำะห์ภำพรวมทำงธุรกิจไปจนถึงกำรวิเครำะห์สภำพธุรกิจรำยบริษัทได้โดยง่ำย และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใน
กำรใช้ข้อมลูที่แตกตำ่งกนัของคนหลำย ๆ กลุม่ เพื่อช่วยให้นกับริหำรในทกุสำขำอำชีพในหลำกหลำยอตุสำหกรรมสำมำรถ
น ำข้อมลูที่มีอยูไ่ปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัองค์กร 

ในปี 2552 บริษัทได้พฒันำตวัชีว้ดัควำมเสีย่งโดยคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ที่นิติบคุคลจะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินใน
รูปแบบของคะแนน หรือ Financial Stress Score (FS Score) ซึง่ถกูพฒันำจำกกำรศกึษำวจิยัร่วมกนัระหวำ่ง BOL และทีม
วิเครำะห์ D&B ประเทศสหรัฐอเมริกำ ให้เป็นตวัชีว้ดัควำมเสี่ยงที่มีควำมแม่นย ำเป็นมำตรฐำนสำกล FS Score จะช่วยให้
ลกูค้ำสำมำรถเข้ำใจสถำนะกำรด ำเนินกิจกำรของคูค้่ำ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่งและก ำหนดกลยทุธ์บริหำรควำมเสี่ยงใน 
Portfolio ของลกูค้ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

ในปี 2557 บริษัทได้ท ำกำรเปิดตวัผลติภณัฑ์ ENLITE ระบบสนบัสนนุกำรตดัสินใจของผู้ ใช้งำนกลุม่ธนำคำรและ
สถำบนักำรเงินเพื่อให้ครอบคลมุทัง้ในและต่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียนโดยเฉพำะ โดดเด่นในด้ำนกำรรวบรวมและจัด
ระเบียบข้อมลู (Data Integration) โดยผนวกฐำนข้อมลูนิติบคุคลจดทะเบียนของประเทศไทยทัง้หมด วิเครำะห์ ประมวลผล 
และน ำเสนอในมิติตำ่ง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจที่หลำกหลำย ทัง้ที่เป็น
คณุสมบตัิหลกั และที่เป็นคณุสมบตัิพิเศษเพิ่มเติม (Premium Features) ที่สำมำรถเลอืกให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนได้ เช่น 
Risk Score/Risk Class เพื่อแสดงค่ำคะแนนด้ำนควำมเสี่ยงโอกำสที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินและน ำไปสูก่ำรปิดกิจกำร /
เลกิ/ร้ำง/ล้มละลำยในอนำคต, News บริกำรข้อมลูข่ำวบริษัท, Auditor Flag เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในสว่นของงบกำรเงิน
ของผู้ตรวจสอบบญัชี, Location Based Intelligence (LI) เพื่อแสดงข้อมลูนิติบคุคลในรูปแบบแผนที่เพื่อดกูำรกระจำยตวั 
Account Relationship Management (ARM) เพื่อกำรน ำเสนอข้อมลูควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัท ผู้ ถือหุ้น และกรรมกำรใน
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รูปแบบแผนภำพ ฯลฯ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยในกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทัง้ในและ
ตำ่งประเทศในกลุม่อำเซียน 

อีกทัง้ยังบริษัทยังได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบน ำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ร่วมกับ          
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ และพนัธมิตรอื่น ๆ ท่ีมีเจตนำรมณ์ร่วมกนั ที่จะสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ได้
พฒันำกำรให้บริกำรรับงบกำรเงินทกุประเภทธุรกิจผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ขึน้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเพิ่มช่องทำงกำรน ำสง่งบกำรเงิน รวมทัง้เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรข้อมลูงบกำรเงินของประเทศ
ไทยให้มีควำมถกูต้องและรวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งเปิดให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตัง้แต่ปี      
งบกำรเงิน 2557 เป็นต้นไป 

ในปี 2560 บริษัทได้จัดตัง้บริษัท บีโอแอล  ดิจิตอล จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท เลขทะเบียน
0105560000956 และได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 เป็น 30 ล้ำนบำท โดยเป็นบริษัทที่มุ่งเน้น
กำรคิดค้นและพฒันำนวตักรรมเพื่อก่อให้เกิดบริกำรในรูปแบบใหม่ มีกำรพฒันำแพลตฟอร์มส ำหรับจบัคู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(MatchLink) เพื่อจดัท ำ Business Matching ส ำหรับเช่ือมโยงผู้ซือ้ผู้ขำย กำรเข้ำถึงแหลง่เงินทนุ และสำมำรถน ำข้อมลูมำใช้
ช่วยประกอบกำรตดัสินใจ ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับผู้ประกอบกำร เพื่อลดขัน้ตอนกำร
ท ำงำน และเพิ่มโอกำสในกำรท ำธุรกิจ นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ร่วมลงทนุกบับริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัท fintech 
startup ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบั ตวักลำงในกำรปลอ่ยสินเช่ือสว่นบคุคลออนไลน์ และสินเช่ือ SMEs ที่เช่ือมต่อให้ผู้กู้ที่มี
ศกัยภำพสำมำรถกู้ เงินโดยตรงกับนักลงทุนในอัตรำดอกเบีย้ที่ต ่ำกว่ำธนำคำร  หรือสถำบันกำรเงินในปัจจุบัน และใน
ขณะเดียวกันนักลงทุนก็ได้รับอัตรำผลตอบแทนที่จูงใจมำกขึน้สำมำรถให้อัตรำผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอและมำกกว่ำ
ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินทัว่ไป 

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตวัฟังก์ชัน่ SENSE ซึ่งเป็นบริกำรใหม่ของระบบ CORPUS ที่รวบรวมข้อมลูจำกสื่อโซ
เชียล เว็บบอร์ด และเว็บไซต์ตำ่ง ๆ เนื่องจำกบริษัทเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบ Big Data และกำร
น ำข้อมลูเหลำ่นัน้มำใช้ เช่น กำรฟังและวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในสื่อสงัคมออนไลน์ หรือ Social Listening บริษัท
จึงเพิ่มฟังก์ชัน่ SENSE เข้ำไปในระบบ CORPUS เพื่อให้ครอบคลมุข้อมลูทกุมิติ เพิ่มมมุมองกำรวิเครำะห์ภำพรวมธุรกิจ ท ำ
ให้รู้จกัลกูค้ำและคูค้่ำได้อยำ่งลกึซึง้ และช่วยเพิ่มควำมมัน่ใจในกำรตดัสนิใจ 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เลขทะเบียน 0107546000407 เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2546 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมีแผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัท ดงันี ้
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โครงสร้างรายได้   
 
โครงสร้างรายได้ ปี 2560 และ 2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงนิ ส าหรับปี 2557-2561 (งบการเงนิรวม) 

 

รายได้รวม         
 

 
 
ก าไรสุทธิหลังภาษีเงนิได้ 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
ธุรกิจของ BOL ในปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. บริกำรด้ำนข้อมลู (Information Services) 
1.1. บริกำรข้อมลูธุรกิจ (Business Information) 
1.2. บริกำรข้อมลูส ำหรับสนบัสนนุกำรตดัสนิใจ (Decision Support Information) 
1.3. บริกำรข้อมลูส ำหรับกำรวิเครำะห์ (Analytic Information) 

2. บริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Services) 
2.1. ระบบเพื่อกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Solution) 
2.2. ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Consultancy) 

3. บริกำรอื่น ๆ (Other Services) 
3.1. โครงกำรพิเศษ (Special Project) 
3.2. บริกำรติดตำมหนีก้ำรค้ำทัว่โลก (DebtLine) 

1. บริการด้านข้อมูล (Information Services) 
กำรให้บริกำรข้อมูล เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท และด้วยปัจจัยภำยในและภำยนอก ท ำให้องค์กรต้องปรับตวัต่อกำร

เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในกำรตดัสินใจจึงทวีควำมส ำคญัในบทบำทของกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร เพื่อให้ครอบคลมุและ
เหมำะสมกบัสภำพกำรแข่งขนั ระดบัควำมพร้อมของกลุม่เป้ำหมำยที่อำจแตกต่ำงกนั บริษัทได้พฒันำกำรให้บริกำรให้มี
ควำมหลำกหลำยอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม และมมุมองใหม่ ๆ 
ในกำรบริหำรควำมเสีย่งและโอกำส ในปัจจบุนับริกำรข้อมลูได้มีรูปแบบตำ่ง ๆ ดงันี  ้
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1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information) 

เป็นบริกำรข้อมลูบริษัททัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  ผ่ำนบริกำรออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป็นบริกำรส ำหรับ
บริษัทเอกชน หน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนธุรกิจโดยทัว่ไป โดยเป็นกำรน ำเอำแหล่งข้อมลูธุรกิจต่ำง  ๆ มำ
เช่ือมโยงอย่ำงบรูณำกำร ท ำให้ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถมองภำพของข้อมูลได้อย่ำงครบถ้วนทัง้เชิงลกึและเชิงกว้ำง 
รองรับผู้ใช้หลำยระดบั และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนท่ีแตกตำ่งกนั อำทิเช่น 

 กำรให้บริกำรข้อมลูในรูปแบบ Web-based application ซึง่มีฟังก์ชัน่กำรใช้งำนหลกั ดงันี ้
- กำรเข้ำถึงมิติของข้อมลูจำกกำรเช่ือมโยงที่มำจำกหลำยแหลง่ข้อมลูและมีควำมทนัสมยั 
- กำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินเชิงลกึ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถมีควำมเข้ำใจควำมซบัซ้อนของตวัเลขทำงกำรเงิน

ได้โดยง่ำย 
- กำรแจ้งเตือนควำมเปลี่ยนแปลง เป็นแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งอำจจะมี

ผลกระทบกบัองค์กร  
- กำรค้นหำกลุม่ลกูค้ำตำมเง่ือนไข ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกำรกระจำยตวัของกลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำงชดัเจน

เพื่อใช้ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ขององค์กร 
- กำรสบืค้นพิเศษที่เพิ่มประสทิธิภำพทำงกำรตลำด  

 กำรให้บริกำรข้อมลูในรูปแบบรำยงำน  

 กำรให้บริกำรข้อมลูในรูปแบบฐำนข้อมลู ซึง่ผู้ใช้สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ใช้เลือกข้อมลูในฐำนข้อมลู
ของบริษัทและจะได้รับข้อมลูในรูปแบบท่ีลกูค้ำต้องกำร 

1.2. บริการข้อมูลส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)  

เป็นกำรให้บริกำรข้อมลูในรูปแบบของระบบช่วยในกำรตดัสินใจ ซึ่งเป็นบริกำรส ำหรับหน่วยงำนขนำดใหญ่ เช่น 
สถำบนักำรเงิน ที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้ข้อมลู และมุมมองในระดบัภำพรวม บริกำรนีจ้ะเป็นบริกำรที่รวมถึง
ข้อมลู ระบบแอพลเิคชัน่ ระบบคอมพิวเตอร์ และกำรอพัเดทข้อมลูให้ทนัสมยั 

1.3. บริการข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information) 

เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบของคะแนน หรือตวัชีว้ดั โดยเป็นกำรน ำ เอำข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลทำง
กำรเงินของนิติบคุคลที่มีในฐำนข้อมลูของบริษัทกว่ำ 300,000 รำย มำวิเครำะห์ในเชิงสถิติและแปลค่ำออกมำ
เป็นคะแนน เพื่อใช้คำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ของนิติบุคคลใด ๆ ที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงิน โดยน ำไปสู่กำร
ล้มละลำย พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด กำรเลกิหรือฟืน้ฟกิูจกำร เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใจสถำนะกำรด ำเนินกิจกำรของ
ลกูค้ำ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่งและก ำหนดกลยทุธ์บริหำรควำมเสีย่งใน Portfolio ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services) 
2.1 ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution) 

เป็นกำรให้บริกำรร่วมกบับริษัทชัน้น ำจำกตำ่งประเทศในกำรน ำเสนอเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสีย่งให้แก่
สถำบนัทำงกำรเงิน เช่น ระบบกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ระบบ Business Rule Engine เป็นต้น 

2.2 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy) 

เป็นกำรให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรน ำประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในมมุมอง
และกำรวิเครำะห์ข้อมลู มำให้บริกำรลกูค้ำโดยมีรูปแบบเป็นกำรจดักำรอบรม และให้ค ำปรึกษำ 

3 บริการอื่น ๆ (Other Services) 
3.1 โครงการพิเศษ (Special Project) 

โครงกำรพิเศษ (Special Project) เป็นโครงกำรท่ีบริษัท ด ำเนินกำรโดยอำศยัควำมเช่ียวชำญหลกัของบริษัท เช่น 
กำรบริหำรจดักำรฐำนข้อมลู กำรตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลู กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Risk Management) เป็นต้น ซึ่งโครงกำรพิเศษนี ้จะด ำเนินกำร
ภำยใต้ควำมต้องกำรเฉพำะ (Special Requirements) ของลกูค้ำแตล่ะรำย  

 
3.2 บริการติดตามหนีก้ารค้าทั่วโลก (DebtLine) 

บริษัทได้เสนอบริกำรจดัเก็บหนีก้ำรค้ำอยำ่งมืออำชีพ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและสภำพคลอ่งทำงกำรเงินให้แก่กลุม่
ลูกค้ำของบริษัทเพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทได้รับเงินจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรครบถ้วน โดยยังคงรักษำ
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค้่ำไว้ได้ โดยในปัจจบุนั ได้มีกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรตำมหนีก้ำรค้ำครอบคลมุ 150 
ประเทศทัว่โลก 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขนักลยทุธ์การแข่งขนั  
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 นี ้ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดว่ำเศรษฐกิจไทยยงัเติบโตประมำณร้อยละ 4 ซึ่ง

เป็นอตัรำที่ใกล้เคียงกบัระดบัศกัยภำพ แม้จะมีทิศทำงชะลอลงบ้ำงจำกปีก่อนจำกปัจจยัด้ำนอปุสงค์ตำ่งประเทศ โดยในปีนี ้
คำดวำ่อปุสงค์ในประเทศทัง้กำรบริโภคและกำรลงทนุภำคเอกชนจะมีบทบำทส ำคญัส ำหรับกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของ
ไทย ปัจจยับวกมำจำกกำรเลือกตัง้ คำดว่ำจะมีเงินสะพดัเกิดขึน้ในช่วงต้นปี และเศรษฐกิจไทยน่ำจะกลบัมำฟืน้ตวัได้เป็น
ปกติ ในช่วงกลำงปี 2562 อยำ่งไรก็ดี ผู้ประกอบกำรตำ่งๆ ยงัคงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกบัทัง้โอกำสและควำมเสี่ยงทัง้
จำกปัจจยัภำยในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กบัจีน ที่อำจสง่ผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั
เพิ่มขึน้  

นอกจำกนี ้ในปี 2562 อำจเกิดกระแสกำรย้ำยฐำนกำรลงทนุของบริษัทข้ำมชำติจำกสงครำมกำรค้ำที่ยืดเยือ้ ซึ่ง
กำรท่ีไทยมีควำมชดัเจนในโครงกำร EEC และกำรมีนโยบำยสง่เสริมกำรลงทนุเพิ่มเติมน่ำจะมีสว่นช่วยให้ไทยสำมำรถช่วง
ชิงควำมได้เปรียบในกำรเป็นฐำนกำรผลติในบำงอตุสำหกรรมได้เมื่อเทียบกบัประเทศตวัเลอืกอื่น ๆ ในภมูิภำค 
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ภาวะการแข่งขนั 
จำกกำรประมำณกำรเศรษฐกิจของโลกและของไทยที่มีแนวโน้มขยำยตวัสดใสจะสง่ผลให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจ

และนกัลงทนุต่ำงชำติ และนกัลงทุนไทย มีควำมเช่ือมัน่ในกำรลงทุนขยำยกิจกำรและด ำเนินธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ ประกอบ
โครงกำรลงทนุระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก หรือ EEC ที่รัฐบำลมีนโยบำยสนบัสนนุ 10 อตุสำหกรรมแห่งอนำคต เป็น
อีกหนึ่งฟันเฟืองส ำคญัที่จะดึงนกัลงทุนจำกต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในประเทศ และผลกัดนักำรลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
ปัจจยัหลกั ๆ เหลำ่นีส้นบัสนนุให้อตุสำหกรรมกำรขำยข้อมลูธุรกิจและเศรษฐกิจ กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงทำง
ธุรกิจมีกำรเติบโตมำกขึน้จำกควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึน้ของกลุม่ธุรกิจจำกต่ำงประเทศที่สนใจเข้ำมำลงทนุในประเทศไทย 
กลุม่ธุรกิจในประเทศไทยมีใช้บริกำรข้อมลูธุรกิจอยู่แล้ว และกลุม่ธุรกิจที่ยงัไม่เคยใช้ข้อมลูธุรกิจในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 
จะมีควำมตื่นตวัและเห็นควำมส ำคญัของข้อมลูธุรกิจมำกขึน้ อยำ่งไรก็ตำม ปัจจยัและกำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้ข้อมลู
ธุรกิจจะสง่ผลให้กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมนีส้งูขึน้เช่นเดียวกนั หำกมีผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศเข้ำมำก่อตัง้ธุรกิจใน
ประเทศไทยเพื่อช่วงชิงสว่นแบง่ตลำดนี ้ซึง่แม้จะกระทบต่อผู้ประกอบกำรไทยที่ขำยข้อมลูธุรกิจ แต่ในแง่ดีก็จะช่วยกระตุ้น
และท ำให้ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้และเห็นควำมส ำคญัตอ่กำรใช้ข้อมลูธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ 

ส ำหรับกำรปรับตวัของบริษัทให้สอดรับกำรแขง่ขนัและภำวะตลำดที่เปลีย่นแปลงไป บริษัทได้เปิดให้บริกำรข้อมลู
นิติบคุคลในรูปแบบโซเชียลบิซิเนสแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมลูธุรกิจให้ครอบคลมุทกุกลุม่เป้ำหมำย
และครบวงจรมำกยิ่งขึน้ หรือให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะกลุม่ธุรกิจขนำดเล็ก หรือ เอส
เอ็มอี และผู้ประกอบรำยย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็สำมำรถใช้บริกำรแพลตฟอร์มดงักลำ่วได้ ในขณะที่ข้อมลูธุรกิจใน
รูปแบบองค์กรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ก็มีแนวโน้มจะขยำยตวัต่อเนื่องจำกปัจจัยส ำคญัคือ กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคญัของกำรใช้ข้อมลูธุรกิจมำกขึน้ 

นอกจำกนี ้เพื่อเสริมให้ข้อมลูธุรกิจของบริษัทมีควำมแตกต่ำงและเหนือกว่ำคู่แข่ง บริษัทได้มีแผนที่จะรวบรวม
ข้อมูลธุรกิจในอุตสำหกรรมที่ส ำคัญในประเทศไทยมำผนวกเข้ำกับข้อมูลทำงธุรกิจเดิมที่บริษัทมี และน ำเอำเคร่ืองมือ
วิเครำะห์ที่มีควำมชำญฉลำดมำใช้ประมวลผล เช่ือวำ่จะท ำให้บริษัทสำมำรถเป็นผู้น ำของผู้ให้บริกำรข้อมลูธุรกิจในประเทศ
ไทย และสร้ำงกำรเติบโตทัง้รำยได้และผลก ำไรอย่ำงยัง่ยืนในอนำคตท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ กำรเมือ ง 
และเทคโนโลยี 

1. กำรให้บริกำรข้อมลูนิติบคุคลในประเทศไทย 

หน่วยงำนที่ให้บริกำรในลกัษณะที่ใกล้เคียงกับบริกำรของบริษัท ได้แก่ กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ และ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้บริกำรข้อมลูที่จดทะเบียนใน SET และ MAI ในสว่นของ
เอกชน เช่น บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ส ำนกัวิจยัอินรำ จ ำกดั  นอกจำกนีย้งัมีเว็บไซต์ 
www.gohub.biz ที่ให้ข้อมลูนิติบคุคล เช่น ช่ือ ที่อยู ่และ ทนุจดทะเบียน เป็นต้น 

2. กำรให้บริกำรข้อมลูนิติบคุคลในตำ่งประเทศ 

ลกูค้ำของกลุม่บริกำรนีส้ว่นใหญ่เป็นธุรกิจที่มีกำรสง่ออกสินค้ำ ซึ่งปกติธุรกิจเหลำ่นีอ้ำจใช้บริกำรทดแทนใน

กำรบริหำรควำมเสีย่ง เช่น กำรประกนักำรซือ้สินค้ำ (trade credit insurance) บริกำรกำรประกนักำรสง่ออก

เป็นต้น หำกมองถึงบริษัทลูกของ BOL อย่ำง บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด แล้วนัน้จะมีคู่แข่ง

ทำงตรง และ ทำงอ้อม เช่น Bloomberg และ Thomson Reuters ที่ให้บริกำรข้อมลูนิติบคุคคลในต่ำงประเทศ 

http://www.gohub.biz/
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ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด และ บริษัทท่ีจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือทำงกำรค้ำเช่น FICO, Fitch, Moody’s 

และ Standard and Poor (S&P) 

3. กำรให้บริกำรด้ำนขำ่ว และ ข้อมลูธุรกิจ 

ในปัจจุบันนัน้มีหน่วยงำนทัง้ของรัฐบำล และ เอกชน ที่ให้ข้อมูลข่ำวสำร และ บทวิจัยทำงธุรกิจเช่น           
สภำหอกำรค้ำไทย สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศ บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกดั และ ศนูย์วิจยัธนำคำรกสิกรไทย 
เป็นต้น แตก่ำรให้บริกำรขำ่วสำรของทำงบริษัทนัน้เป็นกำรรวบรวมจำกแหลง่ข่ำวจำกทัง้ใน และ ต่ำงประเทศ 
พร้อมทัง้มีบริกำรสง่ข้อควำมเตือน หำกมีขำ่วสำรท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือ บคุคล ท่ีเป็นท่ีสนใจของผู้ใช้บริกำร 

กลยุทธ์การตลาด 

 กลยุทธ์ด้านการบริการ 
 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เร่ิมน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำธุรกิจทัง้ในเร่ืองของ Artificial 
Intelligence, Internet of Thing, Blockchain, Cloud Computing Service และ Big Data ที่เก่ียวข้องกบับริษัทมำกที่สดุ 
และทกุภำคสว่นต่ำงให้ควำมสนใจและตื่นตวัต่อเร่ืองนีเ้ป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกในของโลกธุรกิจในปัจจุบนัและอนำคตใช้
ข้อมลูเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรขบัเคลือ่นองค์กร หรือ Data-Driven เพรำะผู้บริโภค ลกูค้ำ หรือ กลุม่เปำ้หมำยมีพฤติกรรม
ที่ซบัซ้อนมำกขึน้ บริษัทจึงจัดเตรียมควำมพร้อมทัง้ในส่วนของกำรหำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเคร่ืองมือในกำรบริหำร
จดักำรข้อมลูขนำดใหญ่ โดยหนึง่ในพนัธกิจหลกัของบริษัท คือ กำรเป็นองค์กรนวตักรรมทำงด้ำน Data Analytics  
 นอกจำกเทคโนโลยีใหม่แล้ว บริษัทยงัมองหำธุรกิจในอนำคตเพื่อต่อยอด ได้แก่ ธุรกิจประเภท Fintech หรือ 
Financial Technology บริษัทมองเห็นโอกำสจึงได้จดัตัง้บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั เพื่อคิดค้นและพฒันำนวตักรรรม
บริกำรใหม่บนเทคโนโลยีใหม่ และบริษัทยงัได้ร่วมลงทนุในบริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ซึ่งเป็น fintech startup ประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรเป็นตวักลำงในกำรปลอ่ยสินเช่ือสว่นบคุคลออนไลน์โดยเช่ือมโยงระหว่ำงผู้กู้ที่มีศกัยภำพสำมำรถกู้
เงินโดยตรงกบันกัลงทนุในอตัรำดอกเบีย้ที่ต ำ่กวำ่ธนำคำร หรือสถำบนักำรเงินในปัจจบุนั ในขณะเดียวกนั นกัลงทนุยงัได้รับ
อตัรำดอกเบีย้ที่จูงใจมำกขึน้ สำมำรถให้ผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอและมำกกว่ำผลิตภณัฑ์กำรเงินทัว่ไป ซึ่งกำรลงทนุของ
บริษัทถือเป็นกำรเข้ำสูม่ิติใหมข่องกำรให้บริกำรข้อมลูของบริษัท อีกทัง้ยงัเป็นจดุเร่ิมต้นของกำรจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบ Big 
Data เพื่อน ำมำใช้วิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทัง้ปรับปรุงบริกำรให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภค  
 ส ำหรับกำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจไปในกลุม่ประเทศเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ AEC เพื่อรองรับกำร
เปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บริษัทยงัคงด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิจแก่
บริษัท สถำบนักำรเงินในประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่จะท ำให้เกิดกำรขยำยตวัทำงธุรกิจตอ่ไปในอนำคต 

 กลยุทธ์ด้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 แนวทำงในกำรด ำเนินกลยุทธ์นี ้คือ กำรเข้ำถึงกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยให้มำกที่สดุ และกลุ่มเป้ำหมำยต้องเข้ำถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับอยำ่งแท้จริงจำกกำรใช้บริกำรข้อมลูธุรกิจ รวมถงึกำรเข้ำถึงช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยก็เป็นเร่ืองส ำคญั ซึง่
บริษัทได้แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 แนวทำงหลกั คือ 1. กำรด ำเนินกำรให้ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยรู้จักผลิตภณัฑ์และ
บริกำรของบริษัทจำกช่องทำงตำ่ง ๆ ทัง้ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ ได้แก่ เอกสำรกำรขำย กำรเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสนิค้ำตำ่ง ๆ  2. กำรเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยโดยตรงผำ่นเคร่ืองมือทำงกำรตลำด ได้แก่ จดหมำยที่สง่ตรงถึง
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ลกูค้ำ (direct mail) และ จดหมำยตรงถึงลกูค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic direct mail)  กำรใช้พนกังำนขำยทำง
โทรศพัท์ (Telesales)  

 เนื่องจำกปัจจบุนัมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจ ำนวนมำกในกำรค้นหำข้อมลูตำ่ง ๆ บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรจดัท ำ Digital 
Marketing บนโซเชียล ได้แก่ กำร Booth Post ใน Facebook กำรท ำ Search Engine Optimization เพือ่แนะน ำผลติภณัฑ์
และบริกำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ ให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมำกที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่ำวประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดี มีลกูค้ำสนใจติดตอ่ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ เข้ำมำสอบถำมข้อมลูและตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ในท่ีสดุ 

กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย 
1. กำรร่วมงำนเอ็กซิบิชัน่ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ส ำคญั ได้แก่ งำน Techsauce, โครงกำรสง่เสริมควำมสำมำรถ

ทำงนวตักรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้บริษัท ผลิตภณัฑ์

และบริกำร เป็นที่รู้จักในกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย และในวงกว้ำงมำกยิ่งขึน้ รวมถึงสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กับ

บริษัทอีกด้วย  

2. กำรสง่พนกังำนฝ่ำยขำยเข้ำอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบัทกัษะกำรขำย กำรต่อรองทำงกำรค้ำ และ กำรวิเครำะห์

งบกำรเงินชัน้สงูนัน้ ท ำให้พนกังำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถในหน้ำที่ นอกจำกนีย้งัเป็นกำรเสริมควำมรู้ 

และ ควำมนำ่เช่ือถือตอ่ลกูค้ำเมื่อท ำกำรน ำเสนอบริกำร 

3. บริษัทได้มีกำรก ำหนดอตัรำ commission และ incentive ส ำหรับพนกังำนขำยเป็นรำยบคุคลและรำยกลุม่ 

ซึง่ช่วยกระตุ้นระยะเวลำกำรปิดยอดขำย และ กำรท ำงำนเป็นทีมด้วย 

กลยุทธ์ด้านราคา 
บริษัทได้ก ำหนดรำคำผลติภณัฑ์และบริกำรให้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อให้

ลกูค้ำตดัสนิใจซือ้ได้ง่ำยมำกขึน้ หรือสำมำรถเลือกซือ้ตำมกำรใช้งำนอย่ำงแท้จริง และเห็นว่ำกำรใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร
ของบริษัทคุ้มค่ำต่อเงินที่เสียไป รวมถึงกำรจดัรำคำเพื่อส่งเสริมกำรขำยให้เกิดกำรทดลองใช้ส ำหรับลกู ค้ำใหม่ และเมื่อ
ลกูค้ำประทบัใจก็จะมีกำรบอกต่อถึงผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทอนัจะเป็นที่มำของลกูค้ำที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องใน
อนำคต  
 นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกลยทุธ์ด้ำนรำคำพิเศษเฉพำะในกำรร่วมงำนเอ็กซิบิชัน่ของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจ
ให้กบับริษัท ผลิตภณัฑ์และบริกำร รวมถึงกำรตดัสินใจซือ้ ณ จุดขำย ส ำหรับลกูค้ำใหม่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งในกำรขยำยฐำน
ลกูค้ำใหมอ่ีกด้วย  

ทำงด้ำนบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้มีกำรจดักำรบริกำรใหม ่ๆ โดยควบรวมหลำกหลำยบริกำรแล้ว
ขำยในแบบ Solution เพื่อให้ลกูค้ำเห็นถึงประโยชน์ คณุคำ่ของบริกำรได้ชดัเจนมำกยิ่งขึน้ สง่ผลให้ลกูค้ำตดัสนิใจซือ้ได้ง่ำย
ขึน้ และในมลูคำ่ที่สงู 

 ลักษณะลกูค้า 
 ลกูค้ำในกลุม่บริษัทเอกชนนัน้ถือสดัสว่นมำกที่สดุ รองลงมำคือ สถำบนักำรเงิน หนว่ยงำนรำชกำร และ กำรศกึษำ 
ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะขยำยฐำนลกูค้ำใหมใ่นกลุม่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มที่กระจำยตวัอยูท่ัว่ประเทศ 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

 การจัดหาและพัฒนาข้อมูลของบริษัท 
 เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรและพัฒนำข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยผ่ำนระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ดงันัน้ ฐำนข้อมลูของบริษัทจะต้องมีควำมทนัสมยัและมีควำมนำ่เช่ือถือ ด้วยเหตนุี ้ฐำนข้อมลูจึงเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคญัของบริษัท ในปัจจบุนั บริษัทมีแหลง่ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์:  ข้อมลูนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และงบกำรเงิน  
2. หนงัสือพิมพ์: ข้อมลูข่ำวสำรจำกหนงัสือพิมพ์ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษชัน้น ำกว่ำ 20 ฉบบั โดยกำร

จดัเก็บข้อมลูตำมช่ือบริษัท และอตุสำหกรรม  
3. Payment Information: ระบบบริหำรเครดิต ซึง่ผู้ใช้งำนสำมำรถน ำข้อมลูอำยลุกูหนีเ้ข้ำระบบเพื่อวิเครำะห์คู่

ค้ำของตนเองได้ รวมถึงเป็นกำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหวำ่งสมำชิกด้วยกนั เพื่อสร้ำงมลูค่ำให้กบัข้อมลูต่อกำร
วิเครำะห์เครดิตลกูค้ำมำกขึน้  

4. D&B: ข้อมลูนิติบคุคลตำ่งประเทศ 
5. ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์กับแหล่งข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและข้อมูลอื่น ๆ 

นอกเหนือจำกข้อมลูที่ได้รับจำกหนว่ยงำนรำชกำร 

 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไอที  
 บริษัทจดัให้มีอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ ที่มีควำมทนัสมยัและมีจ ำนวนที่พอเพียงตอ่
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่ผ่ำนมำบริษัทจัดให้มีกำรเปรียบเทียบข้อเสนอและรำคำของผู้จัดจ ำหน่ำยแต่ละรำย  เพื่อ
พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอที่ดีที่สดุ 

 
4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  
 - ไมม่ี – 

 
 

 
ปัจจยัควำมเสี่ยง (ควำมเสี่ยงหลกั) เป็นปัจจยัที่บริษัทพิจำรณำเห็นว่ำอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท ทัง้นี ้ควำมเสีย่งและควำมไมแ่นน่อนอื่นท่ีบริษัทมไิด้กลำ่วถึง จดัเป็นควำมเสีย่งที่ไมม่ีนยัส ำคญั หรือเป็นควำมเสีย่งที่
บริษัทไมอ่ำจคำดหมำยได้ 

1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภยัของฐานข้อมูล 
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร  ฐำนข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท ดงันัน้ หำกข้อมูล
ของบริษัทเกิดควำมเสยีหำยในด้ำนกำรสญูหำย หรือกำรลกัลอบเข้ำฐำนข้อมลู (Hacking) เพื่อขโมยหรือท ำลำยข้อมลู หรือ
จำกกำรท่ีระบบเครือขำ่ยของบริษัทมีปัญหำ จะมีผลกระทบตอ่กำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง (ความเสี่ยงหลัก) 



 บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
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มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
  บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิในกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูและกำรดแูลระบบเครือข่ำย 
บริษัทมีกำรส ำรองข้อมลูทกุวนัอยำ่งเป็นระเบียบและชดัเจน โดยจดัเก็บท่ีบริษัท และที่ศนูย์ข้อมลูส ำรอง (Backup Site) ซึ่ง
ทัง้สองแห่งมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงรัดกุม บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ที่ได้รับอนุญำตและระดับกำรเข้ำถึง
ฐำนข้อมลูอย่ำงชดัเจน มีกำรใช้ Access Card ที่ใช้ได้เฉพำะในแต่ละชัน้ โทรทศัน์วงจรปิด กำรพิมพ์ลำยนิว้มือรหสัผ่ำน 
(Finger Scan) ในกำรบนัทกึกำรเข้ำ-ออกทกุครัง้ เป็นต้น 

บริษัทยงัมีกำรตรวจสอบ ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนทัง้ในด้ำนเครือข่ำย ฮำร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์อยู่ตลอดเวลำ 
โดยจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดแูลกำรท ำงำนของระบบ เพื่อควบคมุไมใ่ห้ระบบเครือขำ่ยของบริษัทขดัข้อง รวมถึงป้องกนั
ไมใ่ห้มีกำรลกัลอบเข้ำระบบหรือฐำนข้อมลูของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทได้ติดตัง้ Firewall ซึ่งเป็นระบบมำตรฐำนสำกลใน
กำรปอ้งกนักำรลกัลอบเข้ำระบบหรือฐำนข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุำตของบคุคลภำยนอก ซึง่ที่ผำ่นมำบริษัทยงัไม่เคยประสบ
กบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

ในปี 2551 บริษัทได้เร่ิมเข้ำสู่โครงกำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบ
บริหำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2005 จำก บริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อเดือนมิถนุำยน 2552 ปัจจุบนับริษัท
ได้มีกำรปรับปรุงและผำ่นกำรรับรองเป็นมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 โดยมีกำรสอบทำนมำตรฐำนดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ 
ปัจจบุนัข้อมลูหลกัที่บริษัทน ำมำใช้ในกำรพฒันำบริกำรตำ่ง ๆ ของบริษัท เป็นข้อมลูพืน้ฐำนท่ีได้รับจำกหน่วยงำน

ภำครัฐ  ได้แก่ กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยบริษัทน ำข้อมูลพืน้ฐำนดงักล่ำวมำพฒันำเป็นข้อมูลเชิง
ประยุกต์ เพื่อน ำไปให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ควำมเสี่ยงที่เ กิดจำกกำรพึ่งพำข้อมูลจำกภำครัฐ อำจมีผลกระทบต่อบริกำรของ
บริษัทในหลำยด้ำน ได้แก่ ควำมถกูต้องและควำมทนัสมยัของข้อมลู กำรที่ไม่ได้กำรสนบัสนนุข้อมลูจำกหน่วยงำนของรัฐ 
เป็นต้น 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง  
บริษัทได้มีกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครัฐอยำ่งใกล้ชิด ทัง้ในด้ำนกำรช่วยกนัตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่ไม่

ถกูต้อง เป็นกำรช่วยท ำให้ข้อมูลของทำงรำชกำรมีควำมถูกต้องทนัสมยัอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนัน้บริษัทยงัด ำเนินกำรหำ
แหลง่ข้อมลูเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ ได้แก่ กำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์ กำรวิจยัและแบบสอบถำม
ตำ่ง ๆ เป็นต้น รวมทัง้พฒันำข้อมลูออกไปในเชิงประยกุต์ และวิเครำะห์เชิงลกึ มำกกวำ่กำรให้บริกำรข้อมลูทัว่ไป 

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
เนื่องจำกปัจจบุนัเป็นยคุของข้อมลูขำ่วสำร กำรให้บริกำรข้อมลูผ่ำนอินเตอร์เน็ตมีกำรขยำยวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว มี

ควำมเป็นไปได้วำ่อำจมีผู้ประกอบกำรรำยอื่น เข้ำมำให้บริกำรที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักำรให้บริกำรข้อมลูขำ่วสำรของบริษัท 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
บริษัทตระหนกัถึงประโยชน์ของผู้ ใช้ข้อมลูเป็นหลกั จำกประสบกำรณ์ที่บริษัทให้บริกำรข้อมลูธุรกิจมำกว่ำ 20 ปี 

ประกอบกบับริษัทมีแผนงำนกำรวิจยั และพฒันำข้อมูลอย่ำงเป็นรูปแบบและต่อเนื่อง พร้อมทัง้มีกำรพฒันำบคุลำกรของ
บริษัทในด้ำนกำรอบรมหลกัสตูรตำ่ง ๆ กำรเดินทำงไปดงูำนและเทคโนโลยีตำ่ง ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยน ำมำ
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ปรับปรุงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษัท เพื่อสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้แก่บริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนัน้ บริษัทยงัได้รับกำรสนบัสนนุจำกพนัธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นบริษัทที่ให้บริกำร
ข้อมลูธุรกิจชัน้น ำของโลก ในกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำควำมรู้ใหม่ ๆ มำพฒันำ
บริกำรของบริษัทในเชิงประยกุต์ตอ่ไป 

4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ถอืหุ้นในบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   
 ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ และบริษัท เคพเพล คอมมิวนิเคชนัส์ จ ำกดั ซึ่งถือ
หุ้นรวมกนั เท่ำกบัร้อยละ 51.01 ของทนุช ำระแล้ว (ทัง้นีน้บัรวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดย ARG ซึ่งนำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้น
ร่วมกบับริษัทในกลุม่เคพเพล) ซึง่ในสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลำ่ว ท ำให้สำมำรถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้ในเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มำ
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
บริษัทได้ด ำเนินกำรให้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่งใสของกำรบริหำรงำน โดยอตัรำสว่นของ

กรรมกำรอิสระคิดเป็น 40% ของกรรมกำรทัง้หมด นอกจำกนี ้บริษัทยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นโดยทัว่ไป สำมำรถเสนอช่ือ
กรรมกำร และวำระกำรประชมุ ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นประจ ำทกุปี 

 
5. บริษัทต้องพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัท
ไม่สามารถรักษาบุคลากรเหล่านีห้รือไม่มบุีคลากรที่เหมาะสมมาแทนได้ 

  ในปัจจุบนับริษัทบริหำรงำนโดยกลุ่มผู้บริหำรและพนกังำนอำวุโสจ ำนวนหนึ่ง  ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนท่ียำวนำนในบริษัท ซึง่เป็นกำรยำกที่จะหำบคุคลมำทดแทนได้ ดงันัน้หำกบริษัทต้องสญูเสียบคุลำกรอำวโุส และไม่
สำมำรถหำบคุลำกรใหมท่ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสมอย่ำงเพียงพอมำทดแทนได้ทนัท่วงที อำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ 
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสในทำงธุรกิจของบริษัท 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
 บริษัทเช่ือวำ่กำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง และควำมส ำเร็จโดยสว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของบริษัทที่ จะรักษำ
บุคลำกรที่มีคุณสมบตัิ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร กำรขำย กำรตลำด และกำรผลิต รวมถึงควำมสำมำรถที่จะ
ฝึกอบรมพนกังำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตัิงำนด้ำนกำรผลิต และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมและสนบัสนนุกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ได้มีกำรมอบสิทธิในกำรซือ้หุ้น (ESOP) ให้แก่
พนกังำนในระดบัอำวโุสเพื่อเป็นแรงจงูใจให้ท ำงำนกบับริษัทในระยะยำวและเป็นกำรผกูสิ่งกระตุ้นจูงใจกบัผลประกอบกำร
ของบริษัท  
 
 
 
ทรัพย์สินถาวรหลกั  
บริษัท และบริษัทยอ่ยไมม่ีที่ดินเป็นของตนเอง โดยอำคำรส ำนกังำนเช่ำพืน้ท่ีจำกบริษัท ไอที โปรเฟสชัน่แนล จ ำกดั เพื่อเป็น
ที่ท ำกำรส ำนกังำนตัง้อยู่ที่ ชัน้ 11, 12, 14, 25 และ 36 อำคำรไอทีโปรเฟสชัน่แนล มีพืน้ที่ทัง้สิน้ 2,600.36 ตำรำงเมตร  

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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นอกจำกนี ้บริษัทได้เช่ำพืน้ที่เพื่อใช้เป็นศนูย์ข้อมลูส ำรอง (Backup site)  ตัง้อยู่ที่ ชัน้ 2 อำคำร B2 ถนนเจริญนคร มีพืน้ที่
ทัง้สิน้ 96 ตำรำงเมตร 

ก. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 ทรัพย์สนิถำวรของบริษัท และบริษัทยอ่ย สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

  (หนว่ย : พนับำท) 
สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญช ี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

สว่นปรับปรุงอำคำร 20,650 เจ้ำของ 
อปุกรณ์ส ำนกังำน 15,336 เจ้ำของ 
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 100,223 เจ้ำของ 
ยำนพำหนะ 14,375 เจ้ำของ 
สนิทรัพย์ระหวำ่งติดตัง้ 346 เจ้ำของ 

รวม 150,930  
หกั คำ่เสือ่มรำคำ (128,734)  

รวม 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

22,195 
1,861 

 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี 20,335  
 

 
ข. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัท และบริษัทยอ่ย สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
  (หนว่ย : พนับำท) 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญช ี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 135,627 เจ้ำของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,588 เจ้ำของ 

รวม 137,215  
หกั คำ่เสือ่มรำคำ (100,857)  

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี 36,358  
 

นโยบายเงนิลงทุนของบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมีเงินลงทนุตำมรำยละเอียดข้ำงลำ่งดงันี ้

 เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 14,000,000 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท 
ในอตัรำร้อยละ 10 บริษัทแหง่นีเ้ป็นบริษัท Fintech Startup ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบั ตวักลำงในกำรปลอ่ยสินเช่ือ
สว่นบคุคลออนไลน์ 



 บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                                 

  19 

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 15,000,000 บำท และถือหุ้นโดย
บริษัท ในอตัรำร้อยละ 99.99 บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัท่ี 5 มกรำคม 2560  

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท และถือ
หุ้นโดยบริษัท ในอตัรำร้อยละ 99.99 บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัท่ี 22 มีนำคม 2549  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 150,000,000 บำท และถือ
หุ้นโดยบริษัท ในอตัรำร้อยละ 20 บริษัทร่วมแห่งนี ้ได้จดทะเบียนจัดตัง้กบักระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 9 ธันวำคม 
2551 เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้มำโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่รวมถึงกำรลงทนุในที่ดิน 
อำคำรส ำนกังำน เพื่อให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นและลกูค้ำทัว่ไปเช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนด ำเนินกำรบริหำรจดักำรอำคำร  

 เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 250,000,000 บำท และถือหุ้นโดย
บริษัท ในอตัรำร้อยละ 12.25  และมีนำยมินทร์ องิค์ธเนศ ซึง่เป็นกรรมกำรของบริษัท ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัท
ดงักลำ่วด้วย บริษัทแหง่นีป้ระกอบธุรกิจเครดิตบโูร 

 เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท อีคำร์ทสตดูิโอ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 11,764,730 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท 
ในอตัรำร้อยละ 15 โดยมีนำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมกำรของบริษัท ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่ว
ด้วย บริษัทแหง่นีป้ระกอบธุรกิจทำงด้ำนออกแบบพฒันำให้ค ำปรึกษำด้ำนระบบ  Web-Based Applications  

   
 

 

ในระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บริษัทไมม่ีคดีข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 
 
 

ชื่อบริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) (BOL) 
สถานที่ตัง้ เลขที่ 900/8-10 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง        

เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

ประเภทธุรกิจ เป็นผู้น ำกำรให้บริกำรข้อมูลเพื่อกำรตดัสินใจทำงธุรกิจที่ครอบคลมุทัง้ด้ำนโอกำส 
และควำมเสี่ยงในกำรท ำธุรกิจ โดยให้บริกำรข้อมูลเชิงลึกผ่ำนซอฟต์แวร์ และ
แอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ ออกแบบและพัฒนำโซลูชั่นส ำหรับ
ผู้ประกอบกำร และสถำบนักำรเงิน รวมถึงเป็นท่ีปรึกษำทำงธุรกิจทัง้ในประเทศ และ
ภมูิภำคอำเซียน 

เลขที่บัตรส่งเสริม 2423(7)/2556 ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุในกิจกำร ซอฟต์แวร์ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.8 กิจกำรซอฟต์แวร์ 

เลขทะเบียนบริษัท  0107546000407  
โทรศัพท์    +66 2657 3999    
โทรสาร     +66 2657 3900-1  
เว็บไซต์บริษัท   https://www.bol.co.th 
ทุนจดทะเบียน  82,050,550 บำท  

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

http://www.bol.co.th/
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แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว  82,050,550 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  0.10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 820,505,500 หุ้น 
========================================================================= 

ชื่อบริษัทย่อย   บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ากัด  
สถานที่ตัง้    เลขที่ 900/8-10 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง  

เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
ประเภทธุรกิจ ให้บริกำรข้อมลูธุรกิจทัง้ไทย และตำ่งประเทศ ให้ค ำปรึกษำ และให้บริกำรวิเครำะห์ 

ควำมเสีย่ง และโอกำสทำงกำรตลำด 

โทรศัพท์    +66 2657 3939 
โทรสาร     +66 2657 3901 
เว็บไซต์บริษัท   http://www.dnbthailand.com 
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บำท  
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว  2,000,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 500,000 หุ้น 
========================================================================= 

ชื่อบริษัทย่อย   บริษัท บีโอแอล ดิจติอล จ ากดั 
สถานที่ตัง้    เลขที่ 900/10 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง  

เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
ประเภทธุรกิจ  ให้บริกำรแพลตฟอร์มส ำหรับจับคู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (MatchLink) เพื่อจัดท ำ 

Business Matching ส ำหรับเช่ือมโยงผู้ซือ้ ผู้ขำย ในกำรท ำธุรกิจ กำรเข้ำถึงแหลง่
เงินทุน ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
เพื่อลดขัน้ตอนกำรท ำงำน และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ 

เลขที่บัตรส่งเสริม 60-0193-1-00-2-0  ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ซอฟต์แวร์ ประเภท 
ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.7.2 กิจกำร
พฒันำ ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT 

โทรศัพท์    +66 2657 3949 
โทรสาร     +66 2657 3901 
ทุนจดทะเบียน    15,000,000 บำท 
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว  15,000,000 บำท 

http://www.dnbthailand.com/
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มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 1,500,000 หุ้น 
=========================================================================== 

ชื่อบริษัทร่วม   บริษัท เอบคิส์ ดเีวลลอปเมนต์ จ ากดั 
สถานที่ตัง้                 เลขที่ 131 ถนนรำษฏร์บรูณะ แขวงรำษฏร์บรูณะ เขตรำษฏร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่รวมถึงกำรลงทนุในท่ีดิน อำคำรส ำนกังำน  

เพื่อให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นและลกูค้ำทัว่ไปเช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนด ำเนินกำรบริหำรจดักำรอำคำร 
ทุนจดทะเบียน  150,000,000 บำท  
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว  150,000,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 15,000,000 หุ้น 
=========================================================================== 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ชื่อบริษัท บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จ ากดั 
สถานที่ตัง้  เลขที่ 129 ถนนพระรำม 9  แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริกำรอกแบบ พฒันำ และให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนระบบ Web-Based Application 
และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร 

โทรศัพท์   +66 2643 0807-9 
โทรสาร   +66 2643 0810 
เว็บไซต์บริษัท https://www.ecartsstudio.com 
ทุนจดทะเบียน  14,612,190 บำท  
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว  14,612,190 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 1,461,219 หุ้น 
=========================================================================== 

ชื่อบริษัท   บริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จ ากัด 
สถานที่ตัง้  1 อำคำรกลำสเฮ้ำส์ ชัน้ LG,10 ซอยสขุมุวิท 25 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
ประเภทธุรกิจ    ให้บริกำรข้อมลูเครดติแก่สถำบนักำรเงิน และประชำชนทัว่ไป 
โทรศัพท์   +66 2612 5800 
โทรสาร  +66 2612 5801 
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เว็บไซต์บริษัท https://www.ncb.co.th 
ทุนจดทะเบียน    250,000,000 บำท  
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว    250,000,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ   10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 25,000,000 หุ้น 
=========================================================================== 
ชื่อบริษัท บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับ ตัวกลำงในกำรปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคล และ SMEs 

ออนไลน์ ที่ให้ผู้กู้ เช่ือมตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุ 

สถานที่ตัง้  1-7 อำคำรซิลลิค  เ ฮ้ ำ ส์  ชั น้  5 ห้อง  1บี  ถนนสีลม แขวงสีลม เ ขตบำง รัก
กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศัพท์ +66 2026 3514 
เว็บไซต์บริษัท https://www.peerpower.co.th 
ทุนจดทะเบียน    14,000,000 บำท  
แบ่งออกเป็นทุนที่ออก 
และช าระแล้ว    14,000,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ   10 บำท 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 1,400,000 หุ้น 
===========================================================================
ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์: ir@bol.co.th 

 นายชัยพร เกียรตนัินทวิมล  กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 นางสาวกัลยพลัญ์ บูรณารมย์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

บุคคลอ้างอิง 

 นายทะเบียนหุ้นและใบส าคัญแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : +66 2009 9999    โทรสำร  : +66 2009 9476 

 ผู้สอบบัญช ี นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ด ำรง 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขที่ 5906 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ : +66 2264 0777  โทรสำร : +66 2264 0789-90 

 

mailto:ir@bol.co.th
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรัพย์ของบริษัท  

ทนุจดทะเบียน   82,050,550 บำท  
แบ่งออกเป็นทนุที่ออกและช ำระแล้ว  82,050,550 บำท 
มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ   0.10 บำท 
ชนิดและจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้ว  หุ้นสำมัญ จ ำนวน 820,505,500 หุ้น 
ในปี 2561 บริษัทมีกำรเรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 28 มีนำคม 2561 

 
7.2  ผู้ถอืหุ้น  

รายชื่อผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 28 กมุภำพนัธ์ 2562 ประกอบด้วย  

ล ำดบั ชื่อผู้ ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น % กำรถือหุ้น 
1 บริษัท เคพเพล คอมมิวนิเคชนัส์ จ ำกดั 197,044,000 24.01 
2 บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสร์ิช จ ำกดั 134,688,000 16.42 
3 นำยวิศณ ุสกุุลพิเชฐรัตน์ 82,619,800 10.07 
4 บริษัท ดนั แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชนัแนล จ ำกัด 71,250,000 8.68 
5 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 56,330,000 6.87 
6 บริษัท ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 32,845,000 4.00 
7 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซลัแตนท์ จ ำกดั 30,484,000 3.72 
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 29,924,100 3.65 
9 นำงปริญญำ ขนัเจริญสขุ 22,200,000 2.71 

10 UBS AG LONDON BRANCH 15,428,800 1.88 
11 ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยอื่น ๆ 147,691,800 17.99 

 รวมทัง้สิน้ 820,505,500 
 
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

ไม่มี  
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม
หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจจะก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนด
ขัน้ต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ต่อไป โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ำก ำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงสร้างการจดัการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของธุรกิจ มีจ ำนวนทัง้หมด 10 
ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 30 และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 ท่ำน คิดเป็น
ร้อยละ 70 ในจ ำนวนนีม้ีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน (มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ) ประวัติของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1 

1. นำยบรรยงค์ลิม้ประยูรวงศ์  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ   กรรมกำร 

3. นำยประยูร รัตนไชยำนนท์  กรรมกำร 

4. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำร 

5. ดร. วิวสนั เตียว ยองเพ็ง   กรรมกำร 

6. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  กรรมกำร 

7. นำยอนนัต์ ตงัทตัสวัสด์ิ   กรรมกำรอิสระ 

8. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอร์แมน  กรรมกำรอิสระ 

9. นำงสำวสธีุรำ ศรีไพบลูย์   กรรมกำรอิสระ 

10. ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์  กรรมกำรอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน 
 นำยบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ หรือนำยมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือนำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช หรือนำยประยูร      
รัตนไชยำนนท์ กรรมกำรสองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคัญของบริษัท  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคญัได้ ดงันี ้

1. จัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สดุรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

2. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่ำนมำนัน้ บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ครัง้ โดยได้ประชมุเมื่อวนัที่ 6 สงิหำคม 2561 

3. จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิน้สดุรอบปี
บัญชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุติั 

4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำง
หนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจ
มอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำ
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ที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ปฏิบติังำนต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดท ำกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนมุัติไว้แล้ว 
  คณะกรรมกำรได้อนมุติัระดบัอ ำนำจอนุมัติ โดยก ำหนดระดับอ ำนำจด ำเนินกำรไปยังฝ่ำย
จดักำรในเร่ืองต่ำง ๆ อำทิ  
- กำรลงทุนทำงกำรเงิน กำรกู้ ยืมเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินกู้กับสถำบัน ส ำหรับยอดเงินที่เกินกว่ำ 20 

ล้ำนบำทขึน้ไป ต้องขออนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
- กำรลงทุน/ร่วมทุนในธุรกิจ  ส ำหรับยอดเงินที่เกินกว่ำ 35 ล้ำนบำทขึน้ไป ต้องขออนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
- กำรอนุมัติกำรจัดซือ้ จัดหำ สินค้ำและบริกำร รวมถึงทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (กรณีกำรรับรู้ทำงบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำย) เว้นแต่กรณีใช้
งบประมำณ เกินวงเงินที่ได้รับอนมุติัเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป ต้องขออนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

- ส ำหรับอตัรำก ำลงัคนประจ ำปี ต้องขออนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมก ำกับดูแลกำรบริหำร

และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เว้นแต่ในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินกำร อันได้แก่ 
เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติัจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออก
หุ้นกู้  กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือกำรซือ้ ห รือ
รับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีขอบเขต หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนั และกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ผู้ จัดกำรใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 

หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือ
เป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็น
กำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญำที่
บริษัทท ำขึน้ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
นิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ เทียบเท่ำกับข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
กรรมกำรอิสระ หมำยถงึ กรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมเห็น โดยมีคุณสมบัติในวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่ง ดงันี ้
1. เป็นกรรมกำรซึง่อำจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

2. เป็นกรรมกำรที่ไม่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทย่อย 

3. เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจควบคมุ 

4. ต้องไม่เป็นญำติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุ 

5. เป็นผู้ซึง่ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีสำระส ำคัญกบับริษัทซึง่สำมำรถมีอิทธิพลต่อกำรแสดงควำมเห็น
ที่เป็นอิสระ 

6. ต้องไม่เป็นลกูจ้ำง หรือพนกังำนที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในช่วงสองปีก่อนด ำรงต ำแหน่ง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 
ตลุำคม 2546 โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ปัจจุบัน
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด 4 ท่ำน และ 1 ท่ำน มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ทัง้นี ้ทุกท่ำนยังด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทด้วย ดงัรำยชื่อต่อไปนี ้
ล ำดบั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งอื่น ๆ 

1 นำยอนนัต์  ตงัทตัสวัสด์ิ(1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

2 นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอร์แมน กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

3 นำงสำวสธีุรำ  ศรีไพบูลย์ กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

4 ผศ.ดร.กำรดี  เลยีวไพโรจน์ กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

(1) เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรัตน์  ผู้จดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเข้ำมำใหม่ ตลอดจนเลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยงำนดงักลำ่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดังต่อไปนี  ้
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
กรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ และจัดท ำรำยชื่อ
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
และน ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำนโดยผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
 

กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับปี 2561 

ล ำดบั คณะกรรมการตรวจสอบ จ ำนวนกำรประชมุ (ครัง้)  จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม (ครัง้) 
1 นายอนนัต์ ตงัทตัสวัสด์ิ  4 4 
2 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน   4 1 
3 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ 4 3 
4 ผศ.ดร.กำรดี เลยีวไพโรจน์ 4 4 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสม ปัจจุบันประกอบด้วย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้หมด 4 ท่ำน ดงัรำยชื่อต่อไปนี ้

ล ำดบั กรรมกำร ต ำแหน่ง ต ำแหน่งอื่น ๆ 
1 นำยอนนัต์  ตงัทตัสวัสด์ิ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
2 นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอร์แมน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 
 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

3 นำงสำวสธีุรำ  ศรีไพบูลย์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

4 ผศ.ดร.กำรดี  เลยีวไพโรจน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 นางสำวธิดำ ลิ่มทองวิรัตน์  ผู้จดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบติัหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. กำรสรรหำ 
1.1   ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
1.2   พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ 
และ/หรือ มีต ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม 
1.3   ปฏิบติักำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

2. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  2.1   ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร

ชดุย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2.2   พิจำรณำค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นรำยบุคคล โดยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำควำม
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เหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
น ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุติั 
2.3   ปฏิบติักำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

3. หลกัเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำ  
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหำกเป็นกำรเสนอแต่งตัง้
กรรมกำรรำยใหม่พิจำรณำจำกองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด, พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board 
Diversity)  ก ำหนดให้เพศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ   ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ วิสยัทศัน์กว้ำงไกล อันเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบำยว่ำด้วยควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดและ
ตรวจสอบคณุสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจ ำเป็นที่ยังขำด 
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์
ทำงธุรกิจของบริษัท ส ำหรับกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองค์ประกอบเพิ่มเติมใน
ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ กำรให้ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ส ำหรับปี 2561 

ล าดับ 
คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนการประชุม 
(ครัง้) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม 
 (ครัง้) 

1 นายอนนัต์ ตงัทตัสวัสด์ิ  2 2 
2 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน   2 - 
3 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ 2 2 
4 ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์ 2 2 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เมื่อวันที่ 
14 กมุภำพนัธ์ 2561 โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสม ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ทัง้หมด 3 ท่ำน ดงัรำยชื่อต่อไปนี ้
 
ล ำดบั กรรมกำร ต ำแหน่ง ต ำแหน่งอื่น ๆ 

1 นำยอนนัต์  ตงัทตัสวัสด์ิ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำร 

 ผู้จดักำรใหญ่ 

3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำร 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 เลขำนกุำรบริษัท 

เลขานกุารคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 นางสำวธิดำ ลิ่มทองวิรัตน์  ผู้จดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน   

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทจัดตัง้ขึน้ รวมทัง้ผู้บริหำร 

และพนกังำน ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีสอดคล้องกบันโยบำยของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
2. ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพงึปฏิบติัที่ส ำคัญ ๆ ของบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  
3. ทบทวนนโยบำย หลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบติังำนที่ดีอย่ำงสม ่ำเสมอ  
4.  เสนอแนะข้อก ำหนดที่เก่ียวกับจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจข้อพงึปฏิบัติที่ดีแก่กรรมกำรผู้ บริหำรและพนักงำน

ของบริษัท  
5. ดแูลให้หลกักำรบรรษัทภิบำลที่ดีมีผลในทำงปฏิบติัมีควำมต่อเนื่องและเหมำะสม  
6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบัติ  และ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
7. จดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ส ำหรับปี 2561 

ล าดับ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
จ านวนการประชุม 

(ครัง้) 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม 

 (ครัง้) 
1 นายอนนัต์ ตงัทตัสวัสด์ิ  1 1 
2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช   1 1 
3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล 1 1 

8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด 5 ท่ำน  
ดงัรำยชื่อต่อไปนี ้ 

1. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ    ประธานกรรมกำรบริหำร 
2. นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช  ผู้จดัการใหญ่ 
3. นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
4. นางสาวกัลยพลัญ์ บรูณารมย์   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5. นำงสำวอินทิรำ อินทุรัตนำ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมูล 
(ประวติัของผู้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1) 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติและก ำหนดนโยบำย 
แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง  ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำอนุมัติและ/หรือให้ควำม
เห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคญัได้ ดงันี ้

1. พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ ทัง้นี  ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในที่ประชมุครำวต่อไป 

2. อนุมัติกำรใช้จ่ำย ตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

3. อนมุติักำรใช้จ่ำยเงินลงทนุที่ส ำคญั ๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกักำรไว้แล้ว  

4. เป็นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยจัดกำรในเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรปฏิบติักำรอื่น ๆ 
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ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถงึกำรอนมุติัรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลกัษณะ
ดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกรรมกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัทที่คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดัเจนแล้ว 

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร มีกำรปรับปรุงครัง้ล่ำสดุตำมมติคณะกรรมกำร
บริษัท เมื่อวนัที่ 14 กมุภำพนัธ์ 2561 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นำยชัยพร เกียรตินันทวิมล ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท โดยประวัติ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรบริษัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                     
                

 35 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
และกำรท ำงำนของกรรมกำร รวมถึงประเภทค่ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร 
โดยให้สอดคล้องกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมตัง้ใจของกรรมกำร ประเภทและขนำดธุรกิจของบริษัท ตลำด และคู่
แข่งขนั โดยที่ค่ำตอบแทนดงักลำ่ว ต้องอยู่ในระดบัที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ 
โดยมีประเภทของค่ำตอบแทน คือ ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้ประชมุ และสทิธิประโยชน์อื่น เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำมหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้ บริหำรระดับสูง ได้มีกำรพิจำรณำโดยประธำน
กรรมกำรบริหำร และผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ผู้บริหำรระดบัสงู 
หมำยเหต ุ    ปี 2561 ค่ำเบีย้ประชมุ 

- ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำร      ครัง้ละ 5,000  บำท  
- ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   ครัง้ละ 5,000  บำท 
- ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล   ครัง้ละ 5,000 บำท 
- สทิธิประโยชน์อื่น      ไม่มี 

 
ผู้บริหารและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ได้รับจำกบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
 สมทบเงินเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหำร  
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8.5  บุคลากร (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561) 
 จ ำนวนพนกังำนของบริษัท และบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวัสดิการ 

 กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 

 กำรประกนัภัยกลุม่ (ประกอบไปด้วย ประกนัชีวิต ประกนัอบุัติเหต ุและประกนัสขุภำพ)  

 กองทนุประกนัสงัคม 

 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

 เงินช่วยเหลอืงำนแต่งงำน 
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 เงินช่วยเหลอืงำนศพ 

 เงินเย่ียมไข้ เย่ียมคลอด 

 โบนสั (Performance Bonus) 

 
นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน   
 บริษัทได้มุ่งเน้นเสริมสร้ำงคณุภำพของบคุลำกรให้ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ โดยมีนโยบำยพัฒนำ
บคุลำกร โดยบคุลำกรแต่ละคนจะได้รับกำรฝึกอบรมเพิ่มศกัยภำพตำมหลกัสตูรที่เหมำะสมกับต ำแหน่งและหน้ำที่ เพื่อ
เพิ่มทักษะกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ และสร้ำงควำมต่ืนตัวในกำรแสวงหำ ควำมรู้ใหม่  ๆ เพื่อพัฒนำ
พนักงำนให้เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพพร้อมซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพ และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรเติบโตขององค์กร โดยจดัให้มีกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยนับตัง้แต่กำรรับพนักงำนใหม่ บริษัท
จะจดัให้มีกำรอบรมพนกังำนใหม่เพื่อควำมเข้ำใจถงึขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่รับผิดชอบ นอกจำกนีคู้่ค้ำของ
บริษัท บริษัทจะส่งบุคลำกรเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำบริกำรใหม่  ๆ และ/หรือ บริษัทจะมีกำรส่ง
พนักงำนไปร่วมสัมมนำและเรียนรู้บริกำรใหม่ ๆ จำก คู่ค้ำเสมอมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ติดตำมและวัดผลในด้ำนควำมรู้ที่ได้รับ และควำมสำมำรถน ำควำมรู้นัน้มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน ทัง้นี ้เ พื่อสร้ำง
แรงจงูใจในกำรสร้ำงผลงำน สร้ำงควำมจงรักภักดี และควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลำกรในองค์กรในระยะยำว 
ส ำหรับแนวคิดด้ำนกำรบริหำรบคุลำกรในอนำคต บริษัทมีแนวคิดด ำเนินงำนควบคู่กับกำรฝึกอบรมที่สร้ำงทักษะควำม
เชี่ยวชำญตำมสำยงำน โดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจดักำร ให้ควำมส ำคญักบักำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
หรือบคุลำกร ให้มีประสทิธิภำพย่ิงขึน้ 

 
 
 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญั  และจดัให้มีกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดย
ตลอดอย่ำงต่อเนื่อง  บริษัทได้ปลูกฝังจิตส ำนึกเร่ือง จริยธรรมธุรกิจในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ  คู่ค้ำ  คู่แข่งขัน  และ
พนกังำน อย่ำงมีคณุธรรม บริษัทมีควำมเชื่อมัน่ว่ำ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
ดี กำรมีคณะกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีวิสยัทัศน์และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีกลไกกำรควบคุมและกำรถ่วงดุล
อ ำนำจเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของผู้ ถือหุ้น  และมี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยำว  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนขององค์กร โดยยึดหลกับรรษัทภิบำล จึงก ำหนดนโยบำย 
กลไกกำรบริหำรและระบบก ำกับดูแลเพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลตุำม
วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำยที่วำงไว้ บนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในควำมโปร่งใส รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีทกุฝ่ำย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดงันี ้

9. การก ากับดูแลกิจการ 
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 หมวด 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
 หมวด 2 กำรปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 หมวด 3 บทบำทของบริษัทต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
 หมวด 4 กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส 

 หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

ค านิยาม 
บบริษัท หมำยถงึ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
คคณะกรรมกำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
ฝ่ำยบริหำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรบริหำร 
ผู้บริหำร หมำยถงึ ผู้ จัดกำร หรือผู้ ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำก

ผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี หรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ       

หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. ผู้ ถือหุ้น รวมถงึนกัลงทนุสถำบนั มีสทิธิในควำมเป็นเจ้ำของ โดยควบคุมบริษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ให้ท ำหน้ำที่แทนตน และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของบริษัท บริษัทจึงควร
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยบริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระกำรประชุม และ
เสนอชื่อกรรมกำรเพื่อแต่งตัง้ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นภำยใต้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก ำหนด 
ซึ่งช่องทำงและหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจะแจ้งให้ทรำบในช่วงเดือนธันวำคมของทุกปี ผ่ำนกำรดำวน์โหลด
แบบฟอร์มและรำยละเอียดต่ำง ๆ ทำงเว็บไซต์ของบริษัท  

2. สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น รวมถงึนกัลงทนุสถำบนั ได้แก่  
2.1 กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น สทิธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสทิธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยกำรบริหำรงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทนัเวลำ  
2.2 กำรมีสว่นแบ่งในก ำไรของกิจกำร  
2.3 กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรเป็น

รำยบคุคล แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รวมถึงอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ เช่น ค่ำเบีย้ประชุม โบนัส 
และพิจำรณำเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น  กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับ 
และหนงัสอืบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุติัรำยกำรพิเศษ เป็นต้น  

2.4 ผู้ ถือหุ้น รวมถงึนกัลงทนุสถำบนั ควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม และข้อมูลที่
เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชมุตำมเวลำอนัควร มีโอกำสซักถำมกรรมกำรทัง้ในที่

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#3#3
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#3#3
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#2#2
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ประชุมและส่งค ำถำมล่วงหน้ำ มีโอกำสเสนอวำระกำรประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้ำร่วม
ประชมุ  

2.5 คณะกรรมกำรต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้ น ไม่กระท ำกำรใด  ๆ อันเป็นกำร
ละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย เพื่อเป็นผู้ ตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสยีงผู้ ถือหุ้น 

3. กำรสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น จะได้รับหนงัสอืเชิญประชมุและสำรสนเทศเก่ียวกับสถำนที่ เวลำ วำระ  และ
เร่ืองที่ต้องพิจำรณำ วตัถปุระสงค์ และเหตผุล รำยละเอียดของเนือ้หำแต่ละวำระ เช่น ประวัติกรรมกำร รำยชื่อ
ผู้สอบบญัชี บริษัทผู้สอบบญัชี พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น หนังสือ
มอบฉันทะตำมที่กฎหมำยก ำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ พร้อมทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ และแจ้งเร่ืองจัดเตรียมอำกรแสตมป์ไว้
ให้บริกำรแก่ผู้ รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยบริษัทจะจัดสถำนที่และเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้มี
ผู้ เข้ำร่วมประชมุมำกที่สดุ ทัง้นีบ้ริษัทมิได้มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญ โดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 

4. ประธำนกรรมกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค ำถำม  หรือให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรอื่นที่
เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบ 

5. หลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบและเข้ำถึงสำรสนเทศเก่ียวกับผลกำรพิจำรณำ  และ  ผลของกำร
ลงคะแนนเสียง บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนภำยในวันท ำกำรถัดไปจำกวันที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมำยข่ำวไปยงัตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และน ำ
รำยงำนกำรประชมุเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทhttps://www.bol.co.th ภำยใน 14 วนั หลงัจำกวันประชุม 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มำและไม่ได้มำเข้ำร่วมประชุมรับทรำบถึงรำยชื่อกรรมกำร และผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 
วิธีกำรลงคะแนน และนบัคะแนน ผลของกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และประเด็นค ำถำมค ำตอบ  

6. กำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทได้มีจัดสรรส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นไปตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรำย  

 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้คณะกรรมการ   
กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวำระที่ก ำหนดไว้โดยเจำะจง มีควำมโปร่งใส และชัดเจน ในกำรเสนอชื่อกรรมกำร

เพื่อกำรเลอืกตัง้ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรคดัสรร มีกำรเปิดเผยประวัติของกรรมกำรทุกท่ำนโดย
ละเอียดต่อสำธำรณชน และทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ซึ่ง ในกำรแต่งตัง้กรรมกำร ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  

ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พงึจะมี หรือจะพึงเลือกตัง้



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                     
                

 40 

ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลที่ได้รับเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

หมวด 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

1. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นที่ตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกันในสำรสนเทศเก่ียวกับบริษัท 
โดยบริษัทมีกำรแจ้งข้อบงัคบับริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบเก่ียวกบัสทิธิในกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิกำรลง
เสยีงลงคะแนน  1 หุ้นสำมัญต่อ 1 เสียง สิทธิกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทนตน  สิทธิในกำรเสนอชื่อ
กรรมกำรก่อนกำรประชมุสำมญัประจ ำปี 

2. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสำรสนเทศที่จ ำเป็นอย่ำงเพียงพอ และยติุธรรม ทันเวลำ จำกบริษัท และบริษัทไม่แสดงควำม
เอนเอียงกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยกำรให้สำรสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผย 

3. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบติัโดยยติุธรรม 
4. บริษัทมีกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 

14 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทัง้มีกำรเผยแพร่เอกสำรทัง้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
ลว่งหน้ำ 30 วนั นอกจำกนีแ้ล้ว ผู้ ถือหุ้นทกุรำยยงัได้รับสทิธิอย่ำงเท่ำเทียมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. บริษัทก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ 
และเสนอชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมกำรอิสระเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น โดย
ได้จดัท ำหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำปรับปรุงมำให้กับผู้ ถือหุ้นรับทรำบ โดย
ชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะให้กบัผู้ ถือหุ้นไปตำมเอกสำรแนบที่แนบไปพร้อมกบัจดหมำยเชิญประชุม 

6. บริษัทมีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระที่ส ำคญั และเก็บไว้เป็นหลกัฐำนเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อ
โต้แย้งในภำยหลัง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีกำรเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ในทุกวำระ  เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรลงคะแนน และโปร่งใสในกำรนบัคะแนน 

7. บริษัทมีมำตรกำรในกำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) ในกำรป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในไป
เปิดเผยต่อบคุคลอื่น ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน 

1. กรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภำยใน (ผู้ล่วงรู้ข้อมูล) และบุคคลที่มี
ควำมสมัพนัธ์กบัผู้ลว่งรู้ข้อมลู ดงัต่อไปนี ้(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ (2) บุตรที่ยังไม่
บรรลนุิติภำวะ (3) นิติบคุคลซึง่ผู้ล่วงรู้ข้อมูล บุคคลตำม (1) และ  (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของ
จ ำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดังกล่ำว ต้องไม่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทภำยในเวลำ 1 
เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี และมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมกำรทกุครัง้ที่มีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ 

2. กรรมกำร และผู้บริหำรแจ้งต่อเลขำนกุำรบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน 
ก่อนจะซือ้จะขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

3. กรรมกำร และผู้ บ ริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ เ ก่ียวข้ องเพื่อให้
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อ

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
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ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึง่กรรมกำร และผู้บริหำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ท ำกับบริษัทต้อง
ไม่มีสว่นร่วมในกำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดังกล่ำว ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัของบริษัท 

บริษัทปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญ
ในกำรขจดัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง มีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์  
รวมถงึนโยบำยและควำมจ ำเป็นของรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ดงักลำ่วอย่ำงครบถ้วนชดัเจน และทนัเวลำ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยก ำกับ
ดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน โดยมีบทลงโทษในกำรที่ผู้บริหำร หรือพนกังำน น ำข้อมลูภำยในบริษัทไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ 
หรือน ำไปใช้ประโยชน์สว่นตน รวมทัง้ยงัมีกำรเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทไว้ในรำยงำนประจ ำปี และเปิดเผย
กำรถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมกำร และผู้บริหำรอย่ำงครบถ้วนอีกด้วย 

หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. คณะกรรมกำรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด  และสนับสนุนให้มีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงบริษัท กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง สร้ำงงำน และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะกำรเงินที่
มัน่คงอย่ำงยัง่ยืน คณะกรรมกำรมัน่ใจว่ำสทิธิของผู้มีส่วนได้สว่นเสยีได้รับกำรคุ้มครอง และปฏิบติัด้วยดี 

2. คณะกรรมกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และกำรท ำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกำรแข่งขนั และกำรท ำก ำไรให้กบับริษัท 

3. บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม เช่น กำรใช้กระดำษอย่ำงรู้คุณค่ำ  กำร reuse/recycle กำร
รณรงค์ร่วมกนัประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นต้น 

4. บริษัทตระหนกัถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีต่ำง ๆ และมีนโยบำยเก่ียวกับกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
จะดูแลให้ควำมมั่นใจแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้ น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจน
สำธำรณชนและสงัคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม และจะให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ต่ำง ๆ ตำมบทบำท และหน้ำที่  เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด ำเนินไปด้วยดี มีควำมมั่นคง  และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย 
4.1 นโยบำย และแนวทำงปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น  

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น 
โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น 
4.2 นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อพนกังำน  

บริษัทมีนโยบำยที่แสดงถงึควำมตระหนกัและถือว่ำควำมปลอดภัย สขุอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนเป็นสว่นหนึง่ของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ พนกังำนทกุคนของบริษัทจะต้องได้รับควำมปลอดภัย 
มีสขุภำพอนำมยัที่ดี ภำยใต้สภำพกำรท ำงำน และสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงำนเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำสงูสดุ และ
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เป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเคำรพสิทธิมนุษยชนสำกล ไม่ละเมิดต่อหลกักำรดังกล่ำว 
บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมกำรท ำงำน เป็นทีม 
ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน กำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้และ
โยกย้ำยพนกังำน จะพิจำรณำบนพืน้ฐำนของคุณธรรม และกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัท รวมถึงมีนโยบำยกำรอบรม และพัฒนำศักยภำพพนักงำน บริษัทจัดให้พนักงำนได้ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงำนเพิ่มเติมในสำขำอำชีพที่พนักงำนได้ปฏิบัติงำนอยู่  เพื่อให้พนักงำนได้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน โดยหลักสูตรนัน้ ๆ สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเก่ียวข้อง
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนของพนักงำนที่ได้รับมอบหมำย ทั ง้นี  ้บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดให้พนักงำนได้รับ
ฝึกอบรมในแต่ละปี ทัง้กำรจัดอบรมภำยในบริษัท และกำรส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกบริษัท  ครบตำม
สดัสว่นหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของลกูจ้ำงเฉลี่ยในระหว่ำงปีนัน้ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรพฒันำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 อีกทัง้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรให้
เป็นไปอย่ำงยุติธรรม เช่น กำรจัดให้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้ บริหำร  และพนักงำน โดยจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำรเงิน และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยค ำนึงถึง
ปัจจยัต่ำง ๆ  ได้แก่ คณุวฒุิ ประสบกำรณ์ ระดบั ต ำแหน่ง  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เป็นต้น อีกทัง้ป้องกันมิให้มี
หรือเกิด สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออัตรำกำรหยุดงำน และบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน
อย่ำงเคร่งครัด 
4.3 นโยบำย และแนวทำงปฏิบติัต่อลกูค้ำ  

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมั่นใจให้กับลกูค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และ
บริกำรที่ดีมีคณุภำพในระดบัรำคำที่เหมำะสมกบัคณุภำพ รวมทัง้รักษำสมัพันธภำพที่ดี จึงได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบติัเก่ียวกบัลกูค้ำไว้ ดงัต่อไปนี ้

4.3.1 สนิค้ำและบริกำร 
ผลติสนิค้ำ และบริกำรที่มีคณุภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมำตรฐำนให้สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและ

จริงจัง เพื่อให้ได้สินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มที่สงูขึน้ มีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ รวมถึงเปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำ และบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
4.3.2 กำรรักษำข้อมลูของลกูค้ำ 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้ำ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ลกูค้ำก่อน เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย อีก
ทัง้จดัเก็บข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่น ำข้อมลูไปใช้ในทำงไม่ถกูต้อง 
4.3.3 กำรให้ข้อเสนอแนะ 

จดัให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อเสนอแนะในสินค้ำ และบริกำร ให้ค ำปรึกษำ วิธีแก้ไข
ปัญหำ และค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจอย่ำงสงูสดุในสนิค้ำและบริกำร 
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4.4 นโยบำย และแนวทำงปฏิบติัต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้   
กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่ค้ำใด ๆ ต้องไม่น ำมำซึง่ควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยใด 

ๆ รวมถงึกำรหลกีเลีย่งกำรซือ้สนิค้ำที่คู่ค้ำละเมิดสทิธิมนษุยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่น ำผลงำน
หรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภำยนอก น ำมำใช้ประโยชน์ภำยในบริษัทจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ำ จะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น มีกำรค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์
ร่วมกนักบัคู่ค้ำ กำรคดัเลอืกคู่ค้ำท ำอย่ำงยติุธรรม โดยมีนโยบำยกำรคดัเลอืกคู่ค้ำที่ถือปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ทัง้นี ้
บริษัทถือว่ำคู่ค้ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำง Value Chain ให้กบัลกูค้ำ   

กำรปฏิบติัต่อเจ้ำหนีบ้ริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลกักำรและวินยั เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้แก่
เจ้ำหนี ้โดยบริษัทยดึมั่นในสญัญำหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบติัตำมเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบเพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
4.5 นโยบำย และแนวทำงปฏิบติัต่อคู่แข่ง   

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขำด หรือ
ก ำหนดให้คู่ค้ำต้องขำยสนิค้ำของบริษัทเท่ำนัน้ และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยใช้วิธีกำรใด ๆ 
ให้ได้มำซึง่ข้อมลูของคู่แข่งขนัอย่ำงผิดกฎหมำย และขดัต่อจริยธรรม 
4.6 นโยบำย และแนวทำงปฏิบติัต่อสำธำรณชนและสงัคมโดยรวม  

บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทของคนไทย ตระหนักและมีจิตส ำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคม ซึง่ต้องรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสงัคม สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
กำรสนับสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจ โดยได้เร่ิมจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำง
สงัคม 

5. บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blowing) รวมถึงจัดให้มีกระบวนกำรในกำร
จัดกำรกับเร่ืองที่ร้องเรียนว่ำอำจเป็นกำรกระท ำผิด รวมถึงแนวทำงในกำรให้ควำมเป็นธรรม และปกป้อง
คุ้มครองพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำรกระท ำผิด หรือพบเห็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน กฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง ผ่ำนทำง
อีเมล์ bolwhistleblowing@bol.co.th ซึง่รำยละเอียดระบไุว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

6. บริษัทจดัให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ และห้ำมจ่ำยสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกัน และติดตำมประเมินผลควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  อย่ำงไรก็ตำมแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นนี ้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะท ำกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำรฝึกอบรมให้
บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนกึในกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ 

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

1. บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถกูต้องครบถ้วนโปร่งใสทัว่ถงึ และทนัเวลำ อำทิ เป้ำหมำย
ระยะยำวของบริษัท ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน 
และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน โดยผ่ำนช่องทำง
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และสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (56-1) อีกทัง้อีเมล์ในกำรติดต่อกับผู้ รับผิดชอบที่เก่ียวข้องในกำรติดต่อกับนักลงทุน IR@bol.co.th 
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

2. บริษัทได้รำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่คณะกรรมกำรได้ให้ควำมเห็นชอบไว้  โดยสรุปและรำยงำน
ผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

3. บริษัทได้แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทจัดส่ง
รำยงำนทำงกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์  และ
ตลำดหลกัทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และไม่มีรำยกำรที่ท ำให้ผู้สอบบัญชีแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เงื่อนไข หรืองบกำรเงินไม่ถกูต้อง หรือไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน 

4. บริษัทได้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อคณะกรรมกำรอิสระ บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ค่ำตอบแทน จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ ประวัติคณะกรรมกำร ไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

5. บริษัทจดัให้มีผู้ที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศและสื่อสำรกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเครำะห์
หลกัทรัพย์ รวมถึงมีกำรพบปะให้ข้อมูลดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

6. บริษัทได้มีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียในที่
ประชมุคณะกรรมกำร ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมกำร  
และคณะกรรมกำรบริหำร 

7. บริษัทได้มีกำรแจกแจงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำร และผู้บริหำรให้ทรำบ
กำรถือหุ้นอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจเร่ืองโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อำจมี
ผลกระทบต่ออ ำนำจกำรควบคมุหรือกำรบริหำรจดักำรของบริษัท 

8. บริษัทมีกำรจ้ำงผู้สอบบญัชีที่มีควำมเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับกำรยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบ
บัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน  ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่ำสอบบัญชี 
ค่ำบริกำรอื่น ๆ ที่จ่ำยให้กบัผู้สอบบญัชีหรือบริษัทสอบบญัชี 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำย ุซึง่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณสมบัติ ทัง้
ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์  ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมกำรบริหำร อย่ำง
น้อย 1 ท่ำน มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมกำร จะเป็นผู้ มีบทบำทส ำคัญในกำร
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ก ำหนดนโยบำยและภำพรวมองค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
1.1 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง  ๆ ของธุรกิจ มีจ ำนวนทัง้หมด 10 
ท่ำน ดงันี ้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 30 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 ท่ำน คิดเป็น
ร้อยละ 70 (โดยมีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 40 มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ มี
คุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์) 

1.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออก
จำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออก
ให้เป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ 
ต่อไป ให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ 
อำจจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้  

2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมกำรมีคณุสมบัติ บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำม
ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคญั ดงันี  ้
1.1.1 จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สดุรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
1.1.2 จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ 
1.1.3 จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับงวด 3 

เดือน สิน้สดุแต่ละไตรมำส ซึง่ผู้สอบบญัชีสอบทำนแล้ว อีกทัง้จัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว น ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุติั 

1.1.4 พิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิ สระสำมำรถให้ควำมเห็น
เก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงเป็นอิสระ ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
เทียบเท่ำกบัข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

1.1.5 จัดตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ โดยมีสำยกำรรำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.1.6 พิจำรณำแต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท 
1.1.7 มอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจ
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เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล
ที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร 
 ทัง้นี ้อำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดย
มีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมัติรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ และอนมุติัไว้แล้ว 

1.1.8 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้ บริหำร และพนักงำนมี
จุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งคณะกรรมกำรได้
ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรวำงแผน
งบประมำณที่อนมุติั 

1.1.9 ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคุมก ำกับดูแล
กำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ ได้รับมอบหมำย 
เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี ้คณะกรรมกำรต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนกำร
ด ำเนินกำร อันได้แก่ เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น 
กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงส่วนที่
ส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 
 นอกจำกนี ้ยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกนั และกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกำศอื่นของส ำนกังำน กลต. หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

1.1.10 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
1.1.11 พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ผู้ จัดกำรใหญ่ (Chief 

Executive Officer) และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
1.1.12 ต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือ

เข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

1.1.13 กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญำที่บริษัทท ำขึน้ หรือถือหุ้ น หรือหุ้ นกู้
เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำ 
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1.2 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อักษร  และให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว โดยมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำ 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.3 คณะกรรมกำรจดัให้มีนโยบำยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติ ติดตำมผลกำรปฏิบัติดังกล่ำว เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
พนักงำนทุกคนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ และ
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม บริษัทก ำหนดให้พนักงำนใหม่ทุกคน จะต้องได้รับกำร
อบรมในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ และกำรพัฒนำ อบรม ทบทวนส ำหรับพนักงำนปัจจุบัน โดยอำจจัดท ำ
แบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน ระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงำน รวมถึงนโยบำย
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ให้พนักงำนทุกคนได้ทดสอบเป็นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่ำระเบียบและข้อปฏิบัติมีกำร
เปลีย่นแปลง และน ำผลที่ได้มำประเมินระดบัควำมรู้และควำมเข้ำใจของพนักงำนเพื่อด ำเนินกำรสื่อสำร
ให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจอย่ำงทัว่ถงึในกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีขององค์กรต่อไป 

1.4 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดกำรที่มี
ประสทิธิผลครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร 

1.5 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อป้องกันกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นควำมลับไม่ให้เกิดกำรร่ัวไหล ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ (market sensitive 
information)   

1.6 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้มีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่ได้รับรอง
มำตรฐำนระดบัสำกลในด้ำนกำรจดักำรระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลองค์กร 

1.7 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัท โดย
มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทต่อ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

1.8 คณะกรรมกำรก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจดัท ำแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน หำกบริษัทอยู่ในภำวะที่ประสบ
ปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหำดังกล่ำว ทัง้นี ้ให้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ และขออนุมัติในกรณีที่จะตัดสินใจตำมแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำร
เงิน 

1.9 คณะกรรมกำรมีสว่นร่วมในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำร
สร้ำงคณุประโยชน์ต่อลกูค้ำ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
3.1 ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำม

ชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำ 
ทัง้นี ้เพื่อให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกนัอย่ำงเหมำะสม 

3.2 ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร โดยจะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร และรับผิดชอบในฐำนะผู้ น ำของ
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คณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
ชดุย่อยอื่น ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

3.3 ประธำนกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย 
แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ภำยใต้กรอบ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง และขอบเขตอ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรก ำหนด 

4. กรรมการอิสระ 
4.1 กรรมกำรอิสระ เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำ
เทียมกนั ตลอดจนไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร และให้
ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ 

4.2 คณุสมบติัและวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรอิสระ 

4.2.1 เป็นกรรมกำรซึง่อำจถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
4.2.2 เป็นกรรมกำรที่ไม่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทย่อย 
4.2.3 เป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจควบคมุ 
4.2.4 ต้องไม่เป็นญำติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้บริหำร ผู้ ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
4.2.5 เป็นผู้ซึง่ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีสำระส ำคญักบับริษัท ซึ่งสำมำรถมีอิทธิพลต้องกำรแสดง

ควำมเห็นที่เป็นอิสระ 
4.2.6 ต้องไม่เป็นลกูจ้ำง หรือพนกังำนที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในช่วงสองปีก่อนด ำรงต ำแหน่ง 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
   บริษัทจดัให้มีคณะกรรมกำรชดุย่อย คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมสรรหำและ
พิจำรณำค่ำคอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่ช่ วย
ศกึษำ และกลัน่กรองงำนของคณะกรรมกำร 

 
9.2.1  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติ และก ำหนด
นโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคญัได้ ดงันี ้
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บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1) พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอให้

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ ทัง้นี  ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรในกรณีเร่งด่ วน 
และให้น ำเสนอคณะกรรมกำร เพื่อทรำบในที่ประชมุครำวต่อไป 

2) อนุมัติกำรใช้จ่ำย ตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำร   

3) อนมุติักำรใช้จ่ำยเงินลงทนุที่ส ำคญั ๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรได้เคยมีมติอนุมติัในหลกักำรไว้แล้ว 

4) เป็นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยบริหำรในเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำน
บคุคล และด้ำนกำรปฏิบติักำรอื่น ๆ 

ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือ
รำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เ ป็นลักษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดัเจนแล้ว 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นสว่นหนึง่ของคณะกรรมกำร โดยแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน 

และอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี/กำรเงิน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับควำม
เป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท 
เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณุสมบติัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุช ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) มีควำมเป็นอิสระ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท 
หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ
สว่นได้สว่นเสยีใน ลกัษณะ ดงักลำ่วในเวลำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เว้น
แต่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย
นัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่   และกำรให้ควำมเห็นที่เ ป็นอิสระของกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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3) ต้องไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

4) ต้องไม่เป็นผู้ ที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้ำง  พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับ
เงินเดือนประจ ำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  บริษัทที่เก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของ
บริษัท 

5) ต้องไม่เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญำติสนิทของผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

6) สำมำรถปฏิบติัหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร ผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิทของบคุคลดงักลำ่ว 

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1) สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเพียงพอ 

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำ
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ หรือเลกิจ้ำง บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี
ภำยนอกของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้ สอบ
บญัชีภำยนอก โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุด้วย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนดังกล่ำวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 
ดงัต่อไปนี ้

6.1) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท 

6.2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
6.3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
6.4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
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6.5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
6.6) จ ำนวนครัง้กำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
6.7) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม

กฎบตัร (Charter) 
6.8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
7) ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลง
หน้ำที่ และจดัท ำรำยชื่อ และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และน ำสง่ต่อตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำน โดยผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี รวมทัง้กำรแต่งตัง้เพิ่มและถอดถอนจำก
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่อีกได้ กำร
ลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ย่ืนใบลำต่อประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30 วัน โดย
คณะกรรมกำรเป็นผู้อนมุติั 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำร แต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้จะ
อยู่ในต ำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบที่ตนแทน  พร้อมแจ้งให้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำย

ไตรมำส และเร่ืองอื่น ๆ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุม
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเร่ืองจ ำเป็น เร่งด่วนอื่น ๆ ตำมแต่จะเห็นสมควร 

2) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยค ำสัง่ของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยงักรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งกำร
นดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้ 

3) ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรในครำวถัดไป 
เพื่อทรำบทกุครัง้ 

4) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร และประกอบด้วยกรรมกำร 

หรือฝ่ำยบริหำร อย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องเป็น
กรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถแต่งตัง้พนักงำนของบริษัทจ ำนวน 1 คน ท ำ
หน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
1) กำรสรรหำ 

1.1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย โดย
พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวนโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
ก ำหนดคณุสมบติัของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

1.2) พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  กรรมกำร
ที่ครบวำระ และ/หรือมีต ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือแต่งตัง้เพิ่ม 

1.3) ปฏิบติักำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
2) กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชดุย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
แล้วแต่กรณี 

2.2) ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำ เ ป็น และเหมำะสมทัง้ที่ เ ป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ
คณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรให้พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำและน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุติั 

2.3) ปฏิบติักำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทน ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 2 ปี กรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตัง้เข้ำมำใหม่ได้ 
2) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง เพรำะเหตุอันมิใช่กำรพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ มีคุณสมบัติเหมำะสม ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนต ำแหน่งที่ว่ำงนัน้ โดยให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยู่ในต ำแหน่งที่ไปแทน 

3) หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใด ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระจะต้องแจ้ง
ต่อบริษัทลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแต่งตัง้ทดแทน 
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กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1) ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
2) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละครัง้ ให้มีกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจงึจะถือว่ำครบองค์ประชมุ 

3) ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุม เลือกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนหนึ่งเป็น
ประธำนในที่ประชมุ 

9.2.4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจัดตัง้ขึน้เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

และคณะกรรมกำร ด้ำนบรรษัทภิบำล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ให้บรรลคุวำมส ำเร็จตำม
วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสยีทกุภำคสว่น 

คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล โดยเลือกจำกกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งของบริษัท และ/
หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้นี ้ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1) ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทจัดตัง้ขึน้ 

รวมทัง้ผู้บริหำร และพนักงำน ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีสอดคล้องกับนโยบำย
ของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2) ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพงึปฏิบติัที่ส ำคัญ ๆ ของบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
3) ทบทวนนโยบำย หลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบติังำนที่ดีอย่ำงสม ่ำเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก ำหนดที่เก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนกังำนของบริษัท 
5) ดแูลให้หลกักำรบรรษัทภิบำลที่ดีมีผลในทำงปฏิบติัมีควำมต่อเนื่องและเหมำะสม 
6) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบัติ 

และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ แต่งตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
 ทัง้นี ้กรรมกำรที่ครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวมีสิทธิกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 
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กำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ตำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม 
2) วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชมุ 
3) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ 
4) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม ทัง้นี ้

กรรมกำร ที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ 

9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหำกเป็นกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำร
รำยใหม่พิจำรณำจำกองค์ประกอบ และคุณสมบัติที่สอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนจ ำกัด, พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัท โดยค ำนึงถึง
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity)  ก ำหนดให้เพศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ  ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  มีภำวะควำมเป็นผู้ น ำ 
วิสยัทศัน์กว้ำงไกล อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบำยว่ำด้วย
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนด
และตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจ ำเป็นที่ยังขำด รวมถึง
คุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท 
ส ำหรับกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ กำรให้
ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส  สร้ำงควำม
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

การประชุมคณะกรรมการ 
1. จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัท  

2. จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำ
ตลอดทัง้ปี และอำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น  

3. จ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรต้องมี
กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

4. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุ 

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้ดูแลให้ควำมเห็นชอบก ำหนด
วำระกำรประชมุ  
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6. เลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำที่จดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชมุไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำ
มำก่อนลว่งหน้ำ  

7. ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท มีหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอส ำหรับกรรมกำรที่จะ
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ  ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้น  และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ให้ฝ่ำยบริหำรที่เก่ียวข้องน ำเสนอข้อมูล
ประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคัญ รวมถึงเป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ำยเท่ำกนั 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ โดยให้มีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนโดยรวมของคณะกรรมกำร และกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล (Self-Assessment) 
เพื่อน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำร่วมกนัในคณะกรรมกำร 
 โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มกำรประเมินที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์กำร
ประเมินด้ำนต่ำง ๆ เช่น โครงสร้ำง และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
ควำมสมัพันธ์กับฝ่ำยบริหำร กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร และกำรพัฒนำผู้บริหำรให้แก่
กรรมกำรแต่ละท่ำน และรวบรวมสรุปผลกำรประเมินทัง้หมดแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ 
รวมถงึข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร จะน ำมำใช้
ในกำรปรับปรุงประสทิธิผลของกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และ /หรือส่วนงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมกำรยังมีกำรประเมินผล
งำนประจ ำปีของผู้จดักำรใหญ่ (Chief Executive Officer) ขององค์กรด้วย 

ค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงชดัเจนและโปร่งใส และเพียงพอในกำรจูงใจ

ที่จะดแูลและรักษำกรรมกำรที่มีคณุสมบัติตำมที่ต้องกำร  
2. กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำม

เหมำะสม  
3. ค่ำตอบแทนฝ่ำยบริหำร พิจำรณำโดยเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำร

ปฏิบติัของผู้บริหำรแต่ละท่ำน  
4. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้หมดดังกล่ำว จะดูควำมเหมำะสมของประสบกำรณ์ ควำมรู้

ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญของกรรมกำร โดยดูตำมควำมเหมำะสมของอุตสำหกรรม
บริกำร และได้รับค่ำตอบแทนตำมจ ำนวนที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัในแต่ละปี 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
1. กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่ำนจะได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท  กฎระเบียบ และ

ข้อมลูธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวข้องอย่ำงเพียงพอ ก่อนปฏิบติัหน้ำที่ 
2. กรรมกำรจะได้รับกำรสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 มีกรรมกำร เข้ำร่วมอบรม / สมัมนำเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และพฒันำตนเอง ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พิจำณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1. ให้ข้อแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกับข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ
ทำงกำร ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัท ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและ
สม ่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส ำคัญแก่กรรมกำร  
2. สง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร ให้ข้อมูล และผลกัดันคณะกรรมกำร
ให้ปฏิบติัตำม  
3. จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น และกำรประชุม
คณะกรรมกำร 
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4. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท 
และข้อพงึปฏิบติัที่ดี  
5. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุคณะกรรมกำร รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำร  
6. จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือนัด
ประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร  
7. ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
8. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำน โดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  
9. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและข้อก ำหนด 
10. ติดต่อและสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่ำวสำรของบริษัท 

และเป็นสือ่กลำงระหว่ำงผู้ ถือหุ้น กบัคณะกรรมกำรและผู้บริหำร  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 
12. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำร  
13. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร และผู้บริหำร 
 

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรสงูสดุ (ผู้จัดกำรใหญ่) ของบริษัท 

เพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนวำงใจได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของบริษัทจะได้รับกำรสำนต่ออย่ำง
ทันท่วงที หำกต ำแหน่งส ำคัญดังกล่ำวว่ำงลง โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้พิจำรณำ
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง และให้มีกำรทบทวนแผนเป็นประจ ำทกุปี  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญั และจดัให้มีกลไกในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน ที่ท ำให้สำมำรถควบคุมดูแล

กำรจดักำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัท เช่น กำรพิจำรณำสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม ในบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วม อย่ำงน้อยตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยบคุคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ  

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทมีกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และรัดกุมเพียงพอ  รวมถึง
กลไกอื่นในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยดังกล่ำว เช่น กลไกในกำรก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกำร
ท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดให้ครบถ้วนถกูต้อง รวมถงึมีกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัท
ย่อยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัตำมก ำหนด 
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9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรป้องกันข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

สว่นตนเป็นอย่ำงย่ิง จงึมีกำรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเก็บรักษำข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไว้เป็นควำมลบั 
โดยก ำหนดให้รับรู้เฉพำะผู้มีสว่นเก่ียวข้องเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบญัชี ทรำบถงึภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์
ในบริษัทของตน รวมถงึบคุลลที่มีควำมสมัพนัธ์กบัตนเองดงัต่อไปนี ้(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สำมีภรรยำ (2) บุตรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ (3) นิติบคุคลซึง่ตนเอง บุคคลตำม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดังกล่ำว ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทัง้ บริษัทได้ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์กับตนเอง ท ำกำรซือ้ ขำย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมลูภำยในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  รวมทัง้เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และก ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสงู
แจ้งต่อเลขำนกุำรบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั ก่อนจะซือ้จะขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ส ำหรับกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร  และผู้สอบบญัชี รวมถงึบคุคลที่มีควำมสมัพันธ์กับตนเองท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้ำข่ำยกรณีข้ำงต้น ให้รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ทกุครัง้ที่ท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดังกล่ำวภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่เกิดรำยกำรขึน้ โดยมีกำร
รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผู้ บริหำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้
ทรำบควำมเคลือ่นไหวในกำรถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร 

ส ำหรับในส่วนของพนักงำน บริษัทได้ก ำหนดเร่ืองนี ไ้ว้เป็นหัวข้อหนึ่งของจรรยำบรรณที่พนักงำนพึงยึดถือ
ปฏิบติัโดยมิให้พนกังำนแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง จำกต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนและข้อมูลอันเป็น
ควำมลบัของบริษัท  

ทัง้นี ้หำกพบว่ำ บุคคลข้ำงต้นได้น ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริ ษัทถือว่ำบุคคล
ดงักลำ่วมีควำมผิดทำงวินยัอย่ำงร้ำยแรงและจะถกูลงโทษตำมข้อบงัคบัพนกังำนของบริษัทต่อไป 

9.6 การแต่งตัง้และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคุณสมบัติและกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมกำร
ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยผู้ สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอ
แต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขออนมุติัจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

ในรอบปี 2561 ค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชี ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 
ในปี  2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส ำน ักงำน อ ีวำย จ ำก ัด 

จ ำนวน 1.00 ล้ำนบำท (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่เกิดขึน้จริง)  
ทัง้นี  ้บริษัท ส ำน ักงำน อีวำย จ ำกัด  และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีขอ ง

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้น
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รำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เป็นอิสระ 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fees) 
บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำบริกำรอื่น ๆ เป็นเงิน 0.20 ล้ำนบำท ได้แก่ ค่ำสอบ

ทำนรำยงำนประจ ำปี และค่ำบริกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ตำมข้อก ำหนดในบตัรสง่เสริมกำรลงทนุ ในปี 2561 

9.7 การน า CG Code ไปปรับใช้ 
 คณะกรรมกำรได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนครัง้ล่ำสดุ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 พบว่ำ บริษัทได้น ำหลกัปฏิบัติตำม CG 
Code 2560 มำปรับใช้ตรงตำมทบริษทของธุรกิจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทตระหนกัดีว่ำ องค์กรที่จะเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้นัน้ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดังนัน้ บริษัท จึงได้
ก ำหนดแนวนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้

1. มีควำมแน่วแน่ในกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เพื่อสร้ำงคณุภำพชีวิตที่ดีให้กบัพนกังำน 
2. ลดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงสิน้เปลอืง 
3. ผลติบริกำรด้ำนข้อมลูที่มีคณุภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุ 
4. ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม และซื่อสตัย์สจุริต 
5. สนบัสนนุให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
บริษัทมีกำรสือ่สำรนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนให้พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

ผ่ำนเคร่ืองมือกำรสื่อสำรภำยในองค์กรช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรใช้จดหมำยข่ำว บอร์ด
ประชำสมัพนัธ์ กำรแจ้งผ่ำนอีเมล์ Intranet web หรือกำรชีแ้จงในที่ประชุม เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำม
เข้ำใจในหน้ำที่ของตนเองในกำรรับผิดชอบต่อสงัคมและสว่นรวม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทาง 

1. พนกังำน - คณุภำพชีวิตที่ดีของ
พนกังำน 

- กำรสือ่สำรข้อมูลข่ำวสำรที่
ทัว่ถงึทกุคนในบริษัท 

- พฒันำบคุลำกร 
- ปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน
และข้อก ำหนดสทิธิมนษุยชน 

- สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน 

- กำรสื่ อสำรภำยในองค์กร เช่ น 
จดหมำยข่ำว บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
เว็บบอร์ดผ่ำน Intranet web 
สือ่ social media ขององค์กร 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทาง 
- สง่เสริมศักยภำพของ
พนกังำน 

 

- สวสัดิกำรที่เหมำะสมและ
เป็นธรรม 

 

- กำรฝึกอบรมหลกัสตูรภำยใน
และภำยนอกองค์กร 

- กำรจัดกิจกรรมสงัสรรค์ใน
โอกำสต่ำง ๆ  

- กำรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลอื
สงัคมและพฒันำชุมชน 

- กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
2. ลกูค้ำ - บริกำรข้อมูลที่มีคุณภำพ 

- ตอบสนองควำมต้องกำร 
- สร้ำงควำมพงึพอใจ 

- พฒันำบริกำรที่ตรงกบัควำม
ต้องกำรของลกูค้ำแต่ละกลุม่ 

- กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
- กำรตอบสนองลกูค้ำอย่ำง
ทนัทีเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

- นโยบำยคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

- มีช่องทำงส ำหรับลูกค้ำ
ร้องเรียน 

3. คู่ค้ำ, คู่แข่ง ต่อต้ำนกำรทจุริต - ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบที่
กฎหมำยก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด 

 
 

- เ ล ือ ก คู ่ค้ ำ ที ่ม ีก ำ ร ด ำ เ น ิน
ธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส 

- นโยบำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำง  
- ไม่รับสินบนทุกชนิด  
- ปฏิบัติตำมเงื่อนไขตำม
สัญญำกับคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครัด  

4. ผู้ ถือหุ้น - สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้น 
- มีผลประกอบกำรที่ดี ธุรกิจ
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

- ทรำบถงึแนวโน้มธุรกิจและ
กำรลงทนุต่ำง ๆ 

- เปิดเผยข้อมูลด้วยควำม
โปร่งใสและครบถ้วน 

- กำรประชุมประจ ำปีผู้ ถือหุ้ น  
- กำรจ่ำยเงินปันผล  
- กำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วนบนเว็บไซต์บริษัท 
รวมทัง้เอกสำรเผยแพร่ต่ำง ๆ 

5. ชมุชน  
 

เป็นมิตรกบัชมุชนและมีสว่น
ในกำรสร้ำงควำมยั่งยืน 

- สนบัสนนุกิจกรรมในชุมชน 
- สร้ำงควำมเป็นอยู่และชีวิตที่
ดีขึน้ของคนในชุมชน 

- ให้ควำมส ำคญักบักำรศกึษำ 
พฒันำเยำวชน 

- มีช่องทำงร้องเรียน   
- มีส่วนช่วยสร้ำงงำนและ
รำยได้ให้กับคนในชุมชน  

- ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ  
- ท ำกิจกรรมร่วมกบัองค์กรเพื่อ
สงัคมต่ำง ๆ ในกำรพฒันำ
กำรศึกษำและชุมชน 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ BOL มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

ฐำนข้อมลู และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกับควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้บริษัทเป็นผู้น ำด้ำน
กำรให้บริกำรข้อมลูทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้แต่บริกำรข้อมลูพืน้ฐำน และผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัท รวมถึงบริกำร
ด้ำนข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือตัดสินใจทำงธุรกิจที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยมี
เป้ำหมำยและควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรข้อมูลที่มีคุณภำพ มีควำมเที่ยงตรง และน่ำเชื่อถือ ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่มีทัง้ควำมทนัสมยั และมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้ได้รับควำมเชื่อถือ
และไว้วำงใจจำกกลุม่ลกูค้ำประเภทองค์กร กลุม่ธนำคำร และสถำบันกำรเงินชัน้น ำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อขบัเคลือ่นทำงเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยังยึดมั่นในนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยึดมั่นในหลกัจริยธรรมควบคู่กับกำรมีจิตส ำนึกด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงแท้จริง โดย
ค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ทัง้ยังมีส่ วนในกำรสร้ำงสรรค์และสร้ำง
คณุประโยชน์ให้กบัสงัคมไทยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  

จำกกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดยสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้
 
1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

1.1 ตรวจสอบดูแลคุณภาพของข้อมูลและการบริการ  
เนื่องจำกธุรกิจหลักของบริษัท คือ กำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิจ โดยจะมีกำรให้บริกำรผ่ำน

คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงหลกั ดงันัน้ บริษัทจงึต้องควบคมุดแูลคุณภำพข้อมูลและ
กำรบริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมีกำรใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจที่หลำกหลำย เพื่อ
สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้ำ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน:  
1. กำรใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  
2. มีกำรควบคุมกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงรัดกมุ 
แนวทางและกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและการบริการ 
1. สร้ำงหน้ำเว็บไซต์ให้ใช้งำนง่ำย ใช้สสีบำยตำ เพื่อถนอมสำยตำผู้ใช้บริกำร  
2. มีกำรจดัหมวดหมู่ข้อมูลต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำสำมำรถค้นหำและใช้งำนได้ง่ำย  
3. ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลให้มีควำมทนัสมัย ถกูต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ 
4. มีกำรวิจยัและพฒันำเพื่อสร้ำงนวตักรรมของกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
5. มีกำรจดัอบรมควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักำรใช้งำนให้แก่ลกูค้ำก่อนจะเร่ิมต้นใช้บริกำร 
6. บริษัทใช้ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ ได้มำตรฐำนในระดับสำกล รวมถึงมีกำรพัฒนำระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ โดยในปี 2559 บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ ( ISMS) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริษัทมีข้อตกลงรักษำควำมลบั และไม่เปิดเผยข้อมูลที่
สอดคล้องกันกับมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 และในปี 2560 บริษัทได้มีกำรขยำยขอบเขตใน
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สว่นของกำรพฒันำซอฟต์แวร์ โดยมีกำรเพิ่มกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนจำกเดิม 102 
ข้อ เป็น 114 ข้อ 
 

1.2 การดูแลและคุ้มครองลูกค้า   
กำรปกป้องดแูลข้อมลูของลกูค้ำ และไม่น ำข้อมลูของลกูค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคัญสูงสุด และยึดถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบ จรรยำบรรณ 
ข้อบงัคบั และข้อกฎหมำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด เนื่องจำกบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเคำรพ
สทิธิสว่นบคุคล เพื่อรักษำควำมไว้วำงใจของลกูค้ำที่มีต่อบริษัท   
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน:  
1.  กำรรักษำข้อมูลของลกูค้ำให้เป็นควำมลบั 
2.  ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มำตรฐำน 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองลูกค้า 
1. มีบริกำรหลงักำรขำยที่ดี โดยกำรให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้กับลกูค้ำ รวมทัง้มีระบบสนับสนุน

ให้ควำมช่วยเหลอืในกำรแก้ปัญหำ 
2. มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริกำร 
3. มีกำรจดัอบรมพนกังำนให้มีควำมเข้ำใจถงึสทิธิควำมเป็นส่วนตัวของลกูค้ำ และก ำหนดบทลงโทษที่

ชดัเจนหำกมีกำรกระท ำผิด หรือฝ่ำฝืนต่อกฎระเบียบต่ำง ๆ  
4. มีกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด  โดยกรรมกำร ผู้ บริหำร และ

พนกังำนทกุระดบั จะไม่เปิดเผยข้อมลูใด ๆ ของลกูค้ำ หำกมิได้มีกำรอนญุำตจำกลกูค้ำก่อน 
5. มีกำรจดัเก็บข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงเป็นระบบ ระเบียบ มีควำมปลอดภัย และไม่น ำข้อมูลไปใช้ในทำง

ที่มิชอบหรือขดัต่อกฎหมำย 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้รับรำงวัลจำกโครงกำร “Bai Pho Business Awards by Sasin” ในปี 2551 ซึ่งเป็น
รำงวลัเกียรติยศส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จและสร้ำงควำมโดดเด่นทำงธุรกิจได้
อย่ำงน่ำภำคภูมิใจ  ทัง้ยังเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำธุรกิจ SME บนควำมโดดเด่นในมิติกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value 
Creation) และมิติกำรให้ควำมส ำคัญต่อลกูค้ำ (Customer Focus) ซึ่งเป็นสิ่งที่กำรันตีว่ำบริษัทให้ให้ควำมส ำคัญใน
เร่ืองของกำรรับฟังและเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยบริษัทมีกำรพฒันำมำอย่ำงต่อเนื่อง  

2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
  บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้กติกำกำรแข่งขันที่สจุริต เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้ อื่น ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทัง้กำรหลีกเลี่ยงคู่ค้ำที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. ไม่น ำแนวคิดหรือผลงำนของผู้อื่นมำใช้ประโยชน์กบับริษัท 
2. ไม่น ำผลงำนหรือข้อมูลของผู้อื่นมำดดัแปลง หรือบิดเบือน 
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3. ยดึมัน่ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และกฎหมำยทรัพย์สนิทำงปัญญำอย่ำงเคร่งครัด 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ บริษัทจะมีท ำสญัญำกบัคู่ค้ำ โดยมีกำรระบุชัดเจนว่ำ ข้อมูล กระบวนกำรผลิต หรือ ลิขสิทธ์ิ
ใด ๆ ที่น ำมำใช้ มิได้มีกำรละเมิดต่อทรัพย์สินทำงปัญญำผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักในเร่ืองดังกล่ำว ผ่ำนทำงสำยกำรบังคับบัญชำ และกำรอบรม
ต่ำง ๆ เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญหำกพนักงำนกระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนและละเมิด
สทิธิดงักลำ่ว ถือว่ำกำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดทำงวินยัอย่ำงร้ำยแรง และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่อไป 

3 การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
  บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีกำรก ำหนดคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบติัของพนกังำนทกุคนในองค์กร 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
2. ก ำหนดให้พนกังำนปฏิบติัตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณ 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
1. เลอืกคู่ค้ำที่ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส 
2. ไม่รับสนิบนหรือผลประโยชน์ในทำงมิชอบ และไม่เอำรัดเอำเปรียบคู่ค้ำ 
3. ก ำหนดให้พนกังำนใหม่ทกุคนได้รับกำรอบรมเร่ืองจริยธรรมตัง้แต่วันปฐมนิเทศ และมีกำรทบทวนควำม

เข้ำใจส ำหรับพนักงำนปัจจุบัน โดยกำรจัดท ำแบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน ระเบียบ
และข้อปฏิบัติของพนักงำน และน ำผลที่ได้มำประเมินระดับควำมรู้คว ำมเข้ำใจของพนักงำน เพื่อ
ด ำเนินกำรสือ่สำรให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบติัตำมได้อย่ำงทัว่ถงึ 

4 การต่อต้านการทุจริต 
 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  
  บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคน 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ปฏิบติังำนอย่ำงมีจริยธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต 
  มีกำรก ำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นและกำรรับสินบน และ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้กระบวนกำรในจัดกำรกับเร่ืองที่ถูกร้องเรียน และแนวทำงให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้
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แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้มีกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำร
ฝึกอบรมให้บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน  
 บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ เนื่องจำกบริษัทเชื่อว่ำมำตรฐำนคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของคนในชมุชน เป็นสว่นหนึง่ของกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนขององค์กร โดยกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำร
พฒันำชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชมุชนให้ดีขึน้ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. สนบัสนนุเยำวชนในชมุชนในกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
2. มีสว่นร่วมในกำรพฒันำรำยได้ภำยในชมุชน 
แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน 
1. กำรจ้ำงงำนนักศึกษำในชุมชนให้เป็นพนักงำนคีย์ข้อมูล Part-time เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมระหว่ำงเรียน 

และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ระหว่ำงปิดภำคเรียน  
2. จำกกำรจ้ำงงำนนกัศกึษำ และพนกังำนชัว่ครำวเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลทำงอ้อมกับพ่อค้ำ แม่ค้ำโดยรอบ

ให้มีรำยได้เพิ่มมำกขึน้ โดยมีกำรจับจ่ำยและซือ้-ขำยสินค้ำมำกขึน้ ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ภำยใน
ชมุชน รวมทัง้เกิดกำรพฒันำคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ของคนในชุมชน 

6 การจดัการสิ่งแวดล้อม 
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   

 บริษัทมีควำมตระหนักถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้ มค่ำ รวมทัง้ลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรให้
ได้มำกที่สดุ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ 
2. กำรรักษำคุณภำพของสิ่งแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
3. สง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางและกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์ให้มีกำรใช้กระดำษทัง้ 2 หน้ำ  
2. รณรงค์ให้มีกำรคดัแยกขยะอย่ำงถูกวิธีอย่ำงต่อเนื่อง  
3. กำรรับ-สง่ข้อมลูแบบ soft-file มำกขึน้ และปริน้ท์เมื่อจ ำเป็น 
4. โครงกำรบริจำคไส้ลกูแม๊กซ์ที่ใช้แล้ว น ำไปรีไซเคิลท ำเป็นอปุกรณ์เพื่อคนพิกำรและผู้สงูอำยไุด้ เช่น ไม้ค ำ้

ยนั ไม้เคนวอร์ค  
5. กำรใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองถ่ำยเอกสำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อี กทัง้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ

สิง่แวดล้อม ควำมปลอดภัยของผู้บริโภค และมีกำรรับรองฉลำกเขียว 
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7 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน   

 บริษัทเชื่อว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญอย่ำงย่ิงที่จะช่วยขับเคลื่อนและน ำพำบริ ษัทไปสู่
ควำมส ำเร็จ บริษัทจึงตระหนักถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน จึงเปิด
โอกำสในกำรท ำงำน เพื่อควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนทกุคนอย่ำงไม่เลอืกปฏิบติั 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. กำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็นธรรม  
2. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด 
3. เคำรพสทิธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนกังำน 
4. กำรสง่เสริมศกัยภำพของพนักงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 
5. ใสใ่จสขุภำพอนำมัยของพนกังำน 

 
แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน  
1. มีนโยบำยเก่ียวกับกำรดูแลเร่ืองค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน โดยยึดหลักควำมเป็นธรรม    

จงูใจ และสำมำรถแข่งขันได้กับธุรกิจในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันและอุตสำหกรรมอื่นที่เก่ียวข้อง 
และก ำหนดให้มีกำรบริหำรระบบค่ำตอบแทน โดยกำรส ำรวจค่ำตอบแทนในตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ส ำหรับค่ำตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบติังำนที่นอกเหนือจำกกำรท ำงำนปกติ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำน
วนัหยดุ บริษัทจะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยยดึตำมกฎหมำยแรงงำน 

2. มีสวสัดิกำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำน 
3. กำรจดัอบรมหลกัสตูรภำยในส ำหรับพนกังำน และส่งพนักงำนไปอบรมหลกัสตูรภำยนอก ตำมต ำแหน่ง

หน้ำที่ในบริษัท เพื่อพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของพนักงำน และน ำมำใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำน 
และกำรใช้ชีวิตในสงัคม 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2560-2561 
 
 
 
 

 
 
4. มีกำรจ้ำงงำนบคุคลทพุพลภำพเข้ำท ำงำนในบริษัทตำมเกณฑ์ และให้โอกำสกับผู้ที่เหมำะสมกับงำนที่

บริษัทพงึให้กำรสง่เสริมและช่วยเหลอืได้ 
5. สง่เสริมให้พนกังำนมีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือท ำควำมดีเพื่อสงัคมตำมโอกำส 
6. มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน ส ำหรับแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ที่ส่งถึง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ที่อีเมล์ bolwhistleblowing@bol.co.th 

mailto:bolwhistleblowing@bol.co.th
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7. จดักิจกรรมสมัมนำเชิงปฏิบัติกำร หลกัสตูร “กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร และกำรประสำนงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ” เพื่อให้พนักงำนรู้จักวิธีกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ บริหำรและพนักงำนต่ำงแผนก รวมทัง้มีกำรประเมินและติดตำมผล 
หลงัจำกเสร็จสิน้กิจกรรม 3 เดือน 

8. จดัให้มีกำรตรวจสขุภำพเป็นประจ ำทกุปี  
9. ดูแลสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนให้มีสุขอนำมัยที่ดี เช่น มีก ำหนดกำรก ำจัดปลวก ขัดพืน้ ซักพรม กำร

เปลี่ยนไส้กรองตู้น ำ้ด่ืมอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน ำ้ด่ืมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็น
ประจ ำทกุเดือน รวมทัง้ติดตัง้เคร่ืองฟอกอำกำศ ในห้องที่มีกำรติดตัง้เคร่ืองถ่ำยเอกสำรจ ำนวนมำก เพื่อ
กรองฝุ่ นละออง มลภำวะ และกลิน่ที่เกิดจำกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอื่น ๆ 

นอกเหนือจำกกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพรำะเชื่อว่ำกำรศึกษำคือรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของชำติในอนำคต ทัง้นี ้
บริษัทตระหนักดีว่ำ กำรให้ควำมรู้ที่ดีและกำรฝึกปฏิบัติบุคลำกรของชำติให้เห็นถึงควำมส ำคัญของข้อมูลที่ถูกต้อง 
ท ำงำนจริงด้วยตนเอง รู้จกัถงึปัญหำและสำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ โดยมีพี่เลีย้งให้ค ำแนะน ำ บริษัทจึงมีกำรสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรศกึษำ คือ กำรมีสว่นร่วมในกำรให้กำรศกึษำจำกกำรท ำงำนจริงให้กับท้องถ่ิน บริษัทร่วมมือกับสถำบัน
ทำงกำรศกึษำต่ำง ๆ ในกำรรับนกัศกึษำที่ต้องกำรฝึกงำนได้มีโอกำสเข้ำมำ มีสว่นในร่วมในกำรขัน้ตอนกำรบันทึกข้อมูล 
ซึง่เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่ได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำกสถำบนักำรศกึษำระดบัมหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ตลอดมำ อีกทัง้กำรที่ให้
สถำบนักำรศกึษำ อำจำรย์ และนกัศกึษำ ได้มีโอกำสได้ใช้บริกำรข้อมลูนิติบคุคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน
วิจัย กำรศึกษำ และกำรท ำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย บริษัทจึงได้เ ข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ ร่วมสนบัสนนุงบประมำณ กำรมอบวสัดอุปุกรณ์ และของใช้ที่จ ำเป็นกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ 

โครงการการ์ดนีเ้พื่อน้อง มูลนิธิสร้างเสริมไทย  
 บริษัทด ำเนินกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลำ 16 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ เสริมสร้ำงควำมรู้ และพัฒนำคุณภำพชีวิตเยำวชน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้ำวเข้ำสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำ 
(Knowledge Based Society) ตำมวิสยัทศัน์ของมลูนิธิ  โดยอำศยัศิลปะซึง่เป็นสิง่ที่สำมำรถเข้ำถงึได้ทุกชนชัน้ เพื่อเป็น
เวทีให้เด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำนร่ำงกำย และเด็กด้อยโอกำส ได้แสดงควำมสำมำรถให้สงัคมได้รับรู้ ซึ่งรูปแบบโครงกำร
เป็นลกัษณะให้เด็กร่วมท ำ Workshop สร้ำงสรรค์งำนศิลปะตำมจินตนำกำรผ่ำนภำพวำด 

โดยในปี 2561 บริษัทได้ให้พนกังำนมีสว่นร่วมเป็นอำสำสมคัรในกำรจดักิจกรรมสง่เสริมและเปิดโอกำสให้เด็ก ๆ  
ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรวำดภำพ ภำยใต้แนวคิด “เสน่ห์เมืองไทย” โดยให้เด็ก ๆ วำดภำพที่สื่อควำมหมำยถึงเสน่ห์
ของประเทศไทยในมุมต่ำง ๆ และได้น ำภำพวำดที่ชนะเลิศดังกล่ำว มำท ำเป็นกำร์ดอวยพรปีใหม่ เป็นกำรเสริมสร้ำง
ก ำลงัใจ ท ำให้เด็กเกิดควำมภำคภูมิใจและรู้จกัคณุค่ำของตนเอง สง่ผลให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และพฒันำตนเองในด้ำนต่ำง 
ๆ ต่อไป นอกจำกนี ้ยงัได้จดักิจกรรมสนัทนำกำรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมสขุ สร้ำงรอยยิม้ และควำมสนกุสนำนให้กบัเด็ก ๆ 
 
 



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                     
                

 67 

การท ากิจกรรมส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์ประจ าปี 
เนื่องจำกบริษัทได้เลง็เห็นถงึควำมส ำคัญของกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ และต้องกำรมีส่วนร่วมในกำร

พฒันำบคุลำกรของชำติ เพื่อสำมำรถท ำประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำกรในประเทศ และช่วยเหลือสงัคม
ต่อไปในอนำคต ในปี 2561 พนักงำนของบริษัทได้มีส่วนร่วมท ำกิจกรรมส่งเสริมสังคม และสำธำรณประโยชน์ ณ 
โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกุล จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษำ เปิดสอนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ โดยร่วมท ำกิจกรรมสนัทนำกำร สร้ำงควำมสขุให้กบัเด็ก ๆ และร่วมบริจำคทรัพย์สินและสิ่งของที่สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ เพื่อช่วยเหลอืเด็ก ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทด ำเนินธุรกิจ และกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำยตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นกำรส่งเสริมระบบกำร
ก ำกบัดแูลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยดึหลกัควำมซ่ือสตัย์ ควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใสเป็นส ำคัญและ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นและค ำนงึถงึผู้ที่มีสว่นได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทำงส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภำพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กับนักลงทุน
และผู้ที่เก่ียวข้อง และได้รับควำมเชื่อมั่นจำกสงัคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน สร้ำงควำมมั่งคั่งและ
มัน่คงทำงกำรเงิน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

 ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  
   บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นและส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคน 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ปฏิบติังำนอย่ำงมีจริยธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

กลยทุธ์และกรอบกำรด ำเนินงำน 
1. ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 แนวทำงและกิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
 มีกำรก ำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นและกำรรับสินบน และ

นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้กระบวนกำรในจัดกำรกับเร่ืองที่ถูกร้องเรียน และแนวทำงให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้
แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลได้มีกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำร
ฝึกอบรมให้บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนกึในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

  
 
 
 
 
 



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                     
                

 68 

 
 
การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร ได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นให้บริษัท มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภำพ
สงูสดุในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรดแูลทรัพย์สนิ กำรลดควำมผิดพลำดและควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้กับบริษัท กำร
จัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำร และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จะสำมำรถบรรลวุัตถุประสงค์ สำมำรถสร้ำง
มลูค่ำเพิ่มสงูสดุได้ในระยะยำว  โดยสรุปกำรประเมินระบบควบคมุภำยในได้ ดงันี ้  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทที่ชัดเจน และวัดผล

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 
1.2 บริษัทได้จดัโครงสร้ำงขององค์กรและสำยงำนบังคับบัญชำที่ชัดเจนและเหมำะสม  มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร พนักงำนทุกคนทรำบถึงบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ รวมทัง้ตระหนกัถงึหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน 

1.3  บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรัปชั่น รวมถึงมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เพื่อให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน ด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท 

1.4 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อควำมซื่อสัตย์และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบติัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยแยกจริยธรรมในแต่ละหมวดหมู่ ดงันี ้
1.4.1 จริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท 
1.4.2 จรรยำบรรณของผู้บริหำร 
1.4.3 จรรยำบรรณของพนกังำน 

2. การประเมินความเสี่ยง    
 ฝ่ำยบริหำรมีกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้หมดที่มี
ผลกระทบส ำคญั ทัง้จำกภำยในและภำยนอกต่อกำรบรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับกำรพิจำรณำและจัดกำรให้
หมดไปหรือลดน้อยลง ซึง่จะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสทิธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมถึงมี
กำรติดตำมผลให้มีกำรปฏิบติัอย่ำงต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมการควบคุม  
 บริษัทมีกิจกรรมควบคมุที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยก ำหนดให้มีนโยบำย อ ำนำจอนุมัติ (Level 

of Authorization) และระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระบกุำรด ำเนินงำน  มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน โดยฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึง่กนัและกนั  กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอ ำนำจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร   มีกำรจัดท ำเอกสำรหลกัฐำนที่เอือ้อ ำนวยให้มีกำรแบ่งส่วนและบุคคลผู้ รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้จัดให้มีขึน้อย่ำง
เพียงพอ มีประสทิธิภำพตรงตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัทที่วำงไว้ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร    
 บริษัทมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจัดท ำข้อมูลที่ส ำคัญต่ำง ๆ อย่ำง

เพียงพอที่จะใช้ในกำรตัดสินใจ ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรมีกำรบันทึกสรุปควำมเห็นของ
กรรมกำร มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมู่ กำรบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตำมนโยบำยบัญชีตำมหลกักำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท  นอกจำกนีบ้ริษัทมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เ ก่ียวเนื่องกับกำร
ปฏิบติังำน  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ควบคุมและด ำเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
สำมำรถท ำให้องค์กรบรรลวุัตถปุระสงค์และเป้ำหมำย 

5. การติดตามและประเมินผล  
 บริษัทมีระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนว่ำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำ
หน้ำที่สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้ระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอ เหมำะสมกับกำร
ด ำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้ นทรำบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระภำยใต้ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรช่วยก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท ปรำศจำกควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนั กำรสอบทำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรสอบทำนและก ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรพิจำรณำ
คดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ ำปี 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ในสภำพปัจจุบันบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและ
สอดคล้องกบัแบบประเมินกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ บริษัท
มีระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแล้ว รวมทัง้มีระบบกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทอนัเกิดจำกกำรที่ผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ  

การบริหารจดัการความเสี่ยง  
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือที่ส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้หมดมีผลกระทบ
ส ำคัญ ทัง้จำกภำยในและภำยนอกที่มีต่อกำรบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรให้
หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล แต่ทัง้นี  ้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว นอกจำกจะต้องมีกำรด ำเนินกำรทัว่ทัง้องค์กรแบบบรูณำกำร ยงัต้องให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดผู้ รับผิดชอบ
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ต่อกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) รวมถึงได้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Monitoring) 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรจดักำรควำมเสีย่ง มีคณุภำพ มีควำมเหมำะสม และกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้น ำไปใช้ทุกระดับของ
องค์กร มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงทัง้หมดที่มีผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ข ององค์กรต่อผู้ บริหำรที่
รับผิดชอบ และท้ำยสดุมีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication) แก่บุคลำกรทุกคนให้ได้รับรู้และ
เข้ำใจอย่ำงทั่วถึง จะสำมำรถช่วยให้บุคลำกรที่เ ก่ียวข้องสำมำรถตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพย่ิงขึน้ โดยมีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) 
 ส ำหรับประเภทควำมเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร แบ่งควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจโดยตรง 
ออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
 เป็นควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรปฏิบติังำนทกุ ๆ ขัน้ตอน โดยครอบคลมุถงึปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนกำรในกำร
ท ำงำน อปุกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรได้ 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนที่ชดัเจน รวมถึงมีมำตรกำรในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อองค์กรได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปอย่ำงถกูต้องและเหมำะสม 

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)  
 เป็นควำมเสีย่งที่เกิดขึน้กบัทกุองค์กรในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีนีป้ระกอบด้วย ควำมเสี่ยงในกำร
เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ (Information Access Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้โดยพนักงำนทั่วไปอำจเข้ำสู่ระบบ
สำรสนเทศ และใช้ข้อมลูต่ำง ๆ ของบริษัทเกินกว่ำอ ำนำจของตนเองที่มีอยู่ ควำมเสี่ยงในควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนิน
ธุรกิจ (Business Continuity Risk) เป็นควำมเสีย่งที่เกิดขึน้เมื่อเทคโนโลยีเกิดกำรขดัข้อง อำจท ำให้ธุรกิจนัน้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ต่อไปได้ ควำมเสีย่งในโครงสร้ำงทำงเทคโนโลยี (Infrastructure Risk) อำจเกิดขึน้ในกรณีที่บริษัท
มีกำรเลอืกซือ้อปุกรณ์ทำงเทคโนโลยีไม่เหมำะสมกับลกัษณะงำนของบริษัท และควำมเสี่ยงในควำมสะดวกในกำรใช้
เทคโนโลยี (Availability Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่พนักงำนหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถเข้ำใช้ข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่ตนเองนัน้มี
ขอบข่ำยกำรรับผิดชอบตำมหน้ำที่ จำกควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว บริษัทก ำหนดให้มีโครงสร้ำงและ
กำรจดักำรด้ำน IT ที่รัดกุมที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลของลกูค้ำ กำรมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เมื่อต้องกำรใช้งำน มีกำรส ำรองข้อมูลและจัดท ำแผนฉุกเฉินทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงมีกำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงด้ำน IT ที่เหมำะสมกบัธุรกิจ 

3. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk)  
 เป็นควำมเสีย่งที่เกิดจำกคณุสมบติัเฉพำะของภำคธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกเป็นธุรกิจข้อมูลที่เฉพำะเจำะจง
เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทต้องพึง่พำข้อมลูจำกภำครัฐ อำจมีควำมเสี่ยงเนื่องจำกเหตุกำรณ์อันไม่คำดฝันเกิดขึน้ได้ เช่น 
ควำมไม่แน่นอนหรือกำรเปลีย่นแปลงด้ำนกฎระเบียบในเร่ือง หลกัเกณฑ์กำรให้รับข้อมลู กำรที่ไม่ได้กำรสนับสนุนข้อมูล
จำกหน่วยงำนของรัฐ ในประเด็นที่เป็นควำมไม่แน่นอนและควำมเปลี่ยนแปลงนีจ้ะท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และ
สง่ผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทจึงได้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ
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อย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนัน้บริษัทยังด ำเนินกำรหำแหล่งข้อมูล และพันธมิตรเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้
พฒันำข้อมลูออกไปในเชิงประยกุต์ และวิเครำะห์เชิงลกึ มำกกว่ำกำรให้บริกำรข้อมลูทั่วไป 

4. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมในเร่ืองงบประมำณ ปัญหำทำงกำรเงิน กำรผิดนัดช ำระหนี ้ควำม
ผิดพลำดจำกกำรเบิกจ่ำย สภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี ย้ ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินขององค์กร โดยบริษัทได้ค ำนึงถึงกำรจัดหำ
แหลง่เงินทนุ ให้เพียงพอและทันเวลำอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรวิเครำะห์สถำนะลกูหนี ้เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจกระทบต่อ
กำรลงทุนต่ำง ๆ ของบริษัทได้ และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
 ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งต้องท ำอย่ำงเป็นขัน้ตอนและต่อเนื่อง และมีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจนท ำให้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กร โดยประสำนเข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนปกติที่ทกุคนในองค์กรมีสว่นร่วมอย่ำงแท้จริง และที่ส ำคญัต้องมีกำรสื่อสำรและเผยแพร่ให้ทุกคนใน
องค์กรเข้ำใจในทุกขัน้ตอนไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรทบทวน ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์เป็นประจ ำทกุปีด้วย 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ดัง
มีรำยชื่อต่อไปนี ้

1. นำยอนนัต์    ตงัทตัสวสัด์ิ *     กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
2. นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอร์แมน      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ            
3. นำงสำวสธีุรำ   ศรีไพบูลย์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร.กำรดี  เลยีวไพโรจน์          กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

 * บุคคลทีมี่ประสบการณ์ในดา้นบญัชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน 

 โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนมีคณุสมบติัตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 ในรอบปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันทุกไตรมำส โดยร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้เชิญฝ่ำยจัดกำร และฝ่ำยบญัชี เข้ำร่วมประชุมตำมวำระอันควร เพื่อสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รำยงำนทำงกำรเงินได้จัดท ำอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอไม่พบว่ำมีกำรปฏิบัติใด ๆ อันเป็นกำรขัดแย้งกับ
ข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบับริษัท  

โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครัง้ และจัดให้มีกำรประชุมกรรมกำร
ตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมประชุม จ ำนวน 1 ครัง้ ทัง้นี ้ได้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
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ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท  รับทรำบทกุครัง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุป
ประเด็นที่เป็นสำระส ำคญั ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท รวมทัง้งบ
กำรเงินรวมของบริษัท   และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ำยจัดกำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย 
โดยยึดหลกัควำมสมเหตุสมผล และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผย
ข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ตำมเงื่อนไขที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมมีประสทิธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร โดยใช้
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งจัดท ำโดยฝ่ำยจัดกำร รวมทัง้ยังได้สอบทำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน ซึง่ครอบคลมุควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบญัชี ตลอดจนติดตำมให้ฝ่ำยจัดกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนที่ส ำคัญให้มี
ประสิทธิผลมำกย่ิงขึน้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
ส ำคญัต่ำง ๆ ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยควำมเสี่ยงส ำคัญต่ำง ๆ ไว้ภำยใต้หัวข้อปัจจัยควำมเสี่ยงในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดี เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ต่อผู้มีสว่นได้เสยี 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้อนุมัติแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี 2562 ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ได้สอบทำนควำมเป็นอิสระ ทิศทำงกลยุทธ์ 
ควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำง ๆ ต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกต กำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจ ำปี 2561 ทัง้ของผู้สอบ
บญัชีและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงจัดท ำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้กับ
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คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุครัง้ที่มีกำรประชมุ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน
ของฝ่ำยจัดกำร ซึ่งฝ่ำยจัดกำรได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

7. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
กำรพิจำรณำและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจำรณำ
ถงึคณุภำพผู้สอบบญัชี ควำมช ำนำญในกำรตรวจสอบและเหมำะสมกับปริมำณงำนที่ตรวจ ส ำหรับรอบปี
บัญชี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้เสนอเพื่อน ำเสนอขอ
อนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบ
บญัชีที่ได้รับกำรเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. มีรำยชื่อผู้สอบ
บญัชี ดงันี ้

นำงสำวศิริวรรณ นิตย์ด ำรง    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5906 หรือ  
นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4377 หรือ 
นำงสรินดำ หิรัญประเสริฐวฒุิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4799 

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในปี 2561 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
อย่ำงถกูต้อง มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และกำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท กำรตรวจสอบภำยใน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผูกพันต่ำง ๆ มีกำร
เปิดเผยรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอย่ำงถูกต้องและมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำง
เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้  
         นำยอนนัต์  ตงัทตัสวสัด์ิ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน คือ นำงสำวธิดำ ลิ่มทองวิรัตน์ ซึ่งมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
กำรฝึกอบรมที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว (รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3)  

ต ำแหน่งหน้ำที่อื่น ๆ  
1. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ พิจำรณำคุณสมบัติและควำม

เหมำะสมของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย
หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมถงึ 

2. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
3. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
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 รำยชื่อของกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั  ลกัษณะควำมสมัพันธ์ ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันรวมถึงนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ
ตำมประเภทของรำยกำรค้ำ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ภำยใต้
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 6 รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย ดงัต่อไปนี ้

นโยบายและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน  
 กำรด ำเนินธุรกรรมระหว่ำงบริษัท และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยำกและถือเป็นกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมปกติ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นกำรให้บริกำรทำงด้ำนข้อมูล และ/หรือ กำรให้บริกำรทำง
ลขิสทิธ์ิ รวมถงึกำรซือ้ขำยอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ซึง่สนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยรำคำซือ้และขำยสินค้ำจะก ำหนดจำก
รำคำตำมปกติของธุรกิจหรือเป็นรำคำที่อ้ำงอิงกบัรำคำตลำด ทัง้นี ้บริษัทได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบ 
อย่ำงมีเหตผุลและเป็นอิสระ โดยค ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้พิจำรณำข้อมลูที่เก่ียวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกันและมีควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรระหว่ำงกนัมีควำมจ ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
ถือว่ำเป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรม และไม่มี
ควำมแตกต่ำงจำกกำรขำยหรือซือ้กบับคุคลภำยนอกอื่น 

ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ส ำหรับขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในทุก ๆ รำยกำรค้ำที่เป็นรำยกำรกับบุคคลและ/หรือกิจกำรที่
เก่ียวข้องกนัได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติที่เหมำะสมภำยใต้กฎเกณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่ำด้วยเร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  ทัง้นี ้กรรมกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
รำยกำรดงักลำ่ว จะได้งดออกเสียงในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว ทัง้นี ้บริษัทได้รวบรวมและน ำเสนอธุรกรรมหรือกำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนทุกไตรมำส (post audit) เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
รำยกำรที่เกิดขึน้เป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำงกับรำยกำรที่ท ำกับบุคคลภำยนอกตำม
ค ำแนะน ำที่ระบใุนมำตรำ 89/12(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกิดขึน้และอำจเกิดขึน้ต่อไปในอนำคตจะเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติของ

ธุรกิจ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกัน ทัง้นี  ้บริษัทได้แต่งตั ง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และต ลำด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สิน และตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบญัชีและผู้สอบบัญชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย  

12. รายการระหว่างกัน 
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สรุปรำยกำรธุรกิจที่มีสำระส ำคัญที่เกิดขึน้ใน เดือนมกรำคม - ธันวำคม ปี 2561 ส ำหรับบคุคลและ/หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
จ านวนเงิน 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
รับ จ่าย 

1 บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสร์ิช จ ำกดั มีผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนั 
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ BOL 
โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20.42 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

รำยจ่ำย 
1. ค่ำบริกำรในกำรพัฒนำระบบฯ เช่น ระบบวิเครำะห์ข้อมูล , 

จดักำร และปรับปรุงฐำนข้อมูล เป็นต้น รวมทัง้ค่ำธรรมเนียมใน
กำรใช้สทิธิ 

2. ค่ำบริกำรต่ำง ๆ ได้แก่ ค่ำบริกำรด้ำน Back Office  เช่น งำน
ด้ำนระบบเงินเดือน, กฎหมำย และอ่ืน ๆ และค่ำจดทะเบียน
บริษัท 

 
 
3. ค่ำลขิสทิธิ์กำรใช้โปรแกรมบญัชีตำมสญัญำอนุญำตให้ใช้และ

ค่ำบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น Customized, Software เป็นต้น 

 
 

 
2.48 

 
 

2.44 
 
 
 

 
1.87 

 
ค่ำบริกำรในกำรพฒันำระบบฯ เป็นรำยกำรท่ีจะก่อให้เกิด
รำยได้แก่บริษัทในอนำคต ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
เดิมท่ีมีอยู่เป็นกำรเพิม่มูลค่ำสนิค้ำท่ีบริษัทมีอยู่แล้ว 
ค่ำบริกำรด้ำน Back Office และอ่ืน ๆ เช่น งำนด้ำนระบบ
เงินเดือน, กฎหมำย และค่ำจดทะเบียนบริษัท หำกใช้
นโยบำย Outsourcing จะท ำให้บริษัทได้รับประโยชน์และ
คุ้มค่ำกว่ำกำรท่ีบริษัทจะต้องว่ำจ้ำงบุคลำกรในสำขำอำชีพ
นัน้ ๆ เพื่อเป็นพนกังำนของบริษัทโดยตร 
ค่ำลิขสิทธิ์กำรใช้โปรแกรมบัญชีตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้
และค่ำบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นรำยกำรท่ีมีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรด ำเนนิงำนทำงธุรกิจปกติของบริษัท 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัท อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สัญญำ ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับบุคคลทั่วไป 
รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล 

2 บริษัท ข้อมูลเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้ นและมีกรรมกำร
ร่วมกนั โดย BOL ถือหุ้นคิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  12.25 ณ  วั น ท่ี  31 
ธนัวำคม 2561 

รำยได้ 
รำยได้ค่ำสทิธิและค่ำบริกำรตำมสญัญำท่ีตกลงกนั และรำยได้จำก
กำรให้บริกำรข้อมูล 
 
 

19.65  
 
 
 
 

รำยได้ค่ำบริกำรตำมสญัญำ และรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ข้อมูล เป็นรำยกำรด ำเนนิธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษัท อตัรำค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียม
ได้ถูกก ำหนดไว้ในสญัญำ 
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     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
จ านวนเงิน 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
รับ จ่าย 

 
 

ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกบั
บคุคลทัว่ไป รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตุสมผล 

3 บริษัท ดำต้ำวนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั รำยได้ 
รำยได้ตำมสญัญำอนญุำตให้ใช้สทิธิระบบวเิครำะห์ฐำนข้อมูล
ธุรกิจ 
รำยจ่ำย 
ค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
0.45 

 
 
 

0.63 

 
รำยไ ด้ตำมสัญญำอนุญำตให้ใ ช้สิทธิ ระบบวิ เครำะห์
ฐำนข้อมูลธุรกิจ และค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ เป็นอัตรำตำมรำคำตลำดและเป็นเง่ือนไขกำร
ช ำระเงินปกติ เช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึ ง มีค วำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตุสมผล 

4 บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ำกดั มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั 
 

รำยจ่ำย 
ค่ำเช่ำ และค่ำบริกำรสำธำรณปูโภค 
 

 
 

 
0.95 

 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำธำรณปูโภค เป็นรำยกำรท่ีมีควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนนิธุรกิจของบริษัท อตัรำค่ำบริกำรและ
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับ
บคุคลภำยนอก 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัท อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ ไม่



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                     
                

 77 

     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
จ านวนเงิน 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
รับ จ่าย 

แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับบุคคลทัว่ไป รำยกำรดังกล่ำว
จึงมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล 

5 บริษัท อีคำร์ท สตูดิโอ จ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้ นและมีกรรมกำร
ร่วมกนั โดย BOL ถือหุ้นคิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  12.08 ณ  วั น ท่ี  31
ธนัวำคม 2561 

รำยจ่ำย 
ค่ำบริกำรในกำรพฒันำระบบฯและติดตัง้ เช่น จดักำรข้อมูล และ
ปรับปรุงฐำนข้อมูล เป็นต้น 

 
 

 

 
0.20 

 
 
 

 
ค่ำบริกำรในกำรพฒันำระบบฯและติดตัง้ เป็นรำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็น
อัตรำตำมรำคำตลำด และเป็นเง่ือนไขกำรช ำระเงินปกติ 
เชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึ ง มีค วำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตุสมผล 

6 บริษัท เอเนต็ จ ำกดั มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั 
 

รำยจำ่ย 
ค่ำเช่ำใช้บริกำรอินเตอร์เนต็และอ่ืน ๆ ได้แก่ Leased Line และค่ำ 
Domain เป็นต้น 

 
 

 
0.51 

 
 
 

 
บริษัทใช้บริกำร Domain และ Lease Line ในกำร Access 
ระบบ Internet ในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ เป็นอัตรำตำมรำคำ
ตลำด และเป็นเ ง่ือนไขกำรช ำระเงินปกติ  เช่นเดียวกับ
บคุคลภำยนอก 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึ ง มีค วำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตุสมผล 
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     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
จ านวนเงิน 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
รับ จ่าย 

7 บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 
 

มีกรรมกำรร่วมกนั รำยจ่ำย 
ค่ำลขิสทิธิ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำด 

  
0.03 

 
ค่ำลขิสทิธิ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมทำงด้ำนกำรตลำด เป็นอตัรำตำม
รำคำตลำด และเป็นเง่ือนไขกำรช ำระเงินปกติ เช่นเดียวกับ
บคุคลภำยนอก 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลทั่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึ ง มีค วำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตุสมผล 

8 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน) มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั รำยได้ 
รำยได้ตำมสญัญำอนญุำตให้ใช้สทิธิระบบวเิครำะห์ฐำนข้อมูลธุรกิจ 
รำยจ่ำย 
1. ค่ำบ ำรุงรักษำ ซอ่มแซมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์เพ่ือใช้ในส ำนกังำน 

และเพื่อให้บริกำรลกูค้ำของบริษัท 
2. ซือ้อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
0.75 

 
 
 

0.70 
 

0.01 

 
รำยได้ตำมสญัญำอนุญำตให้ใช้สิทธิระบบวิเครำะห์ฐำนข้อมูล
ธุรกิจ รวมถึงกำรซื อ้อุปกรณ์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำ
บ ำรุงรักษำ และซอ่มแซมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในส ำนกังำน และเพื่อ
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำของบริษัท เป็นอัตรำตำมรำคำตลำด และ
เป็นเง่ือนไขกำรช ำระเงินปกติ เช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก 
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลทั่วไป รำยกำรดัง กล่ำวจึ ง มีค วำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตุสมผล 
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     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 

ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
จ านวนเงิน 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
รับ จ่าย 

9 บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกดั (มหำชน) มีผู้ถือหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั รำยได้ 
รำยได้ค่ำบริกำรข้อมูลนติิบคุคล (Customized Data) 
รำยจ่ำย 
1.  ค่ำโฆษณำตำมส่ือสิง่พมิพ์ และค่ำประชำสมัพนัธ์อ่ืน ๆ เช่น 

ทำงโทรทศัน์ และค่ำกิจกรรมตำมนิทรรศกำรต่ำง ๆ 
2.  ค่ำซอฟต์แวร์ Learning Management System 

 
1.49 

 
 
 

2.50 
 

1.70 

 
รำยได้ค่ำบริกำรข้อมูลนติิบคุคล (Customized Data) รวมถึง
กำรใช้บริกำรด้ำนโฆษณำประชำสมัพนัธ์อ่ืน ๆ และกำรใช้
บริกำรซอฟต์แวร์ Learning Management System เป็น
อัตรำตำมรำคำตลำด และเป็นเง่ือนไขกำรช ำระเงินปกติ 
เช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก 

10 บริษัท ไอที ซตีิ ้จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั รำยจ่ำย 
ซือ้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์เพ่ือให้บริกำรลกูค้ำ 

  
0.13 

 
กำรซือ้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์เพ่ือให้บริกำรแก่ลกูค้ำของบริษัท 
เป็นอตัรำตำมรำคำตลำด และเป็นเง่ือนไขกำรช ำระเงินปกติ 
เช่นเดียวกบับคุคลภำยนอก  
ควำมเหน็กรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ อตัรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไข
สญัญำ และรำคำตลำด ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกบั
บคุคลทัว่ไป รำยกำรดงักลำ่วจึงมีควำมจ ำเป็นและ
สมเหตุสมผล" 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ปีบญัชี ผู้สอบบัญชีรับอนญุำต ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี เลขทะเบียน 
ควำมเห็นในรำยงำน
กำรตรวจสอบ 

2561 คณุศิริวรรณ นิตย์ด ำรง บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 5906 ไม่มีเงื่อนไข 

2560 คณุสรินดำ หิรัญประเสริฐวฒุิ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 4799 ไม่มีเงื่อนไข 

2559 คณุสรินดำ หิรัญประเสริฐวฒุิ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 4799 ไม่มีเงื่อนไข 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2559   
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำย
เหตเุร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2560  
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำย
เหตเุร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2561  
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำย
เหตเุร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกันเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(หน่วย : พนับำท) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2559   2561 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม 692,896 641,058 578,217 

 
658,932 607,197 553,813 

หนีส้นิรวม 187,655 172,287 175,107 
 

171,196 153,457 160,934 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 505,241 468,771 403,109 

 
487,736 453,740 392,879 

รำยได้รวม 487,485 436,517 399,300 
 

424,729 376,604 350,494 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 458,907 414,226 378,151 

 
398,394 354,346 328,678 

ก ำไรขัน้ต้น 243,914 200,798 185,145 
 

216,834 179,614 165,294 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 117,563 89,416 81,597 

 
112,339 82,395 69,442 

ก ำไรสทุธิ 104,087 76,614 72,589 
 

101,637 71,809 63,005 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
 

   
อตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 53.15 48.48 48.96  54.43 50.69 50.29 
อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 21.35 17.55 18.18  23.93 19.07 17.98 
อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 15.02 11.95 12.55  15.42 11.83 11.38 
อตัรำสว่นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 20.60 16.34 18.01  20.84 15.83 16.04 
อตัรำสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้นิหมนุเวียน (เท่ำ) 2.80 2.72 2.24  2.76 2.79 2.32 
อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 0.37 0.37 0.43  0.35 0.34 0.41 

เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น (บาท)        
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.13 0.10 0.09  0.12 0.09 0.08 
มลูค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 0.62 0.57 0.51  0.59 0.55 0.49 
มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท) 0.10 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10 
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)* - 0.08 0.07  - 0.08 0.07 
เงินปันผลจ่ำย (ล้ำนบำท)* - 65.64 55.67  - 65.64 55.67 
จ ำนวนหุ้นสำมญั-ทนุจดทะเบียน (ล้ำนหุ้น) 820.51 826.00 826.00  820.51 826.00 826.00 
จ ำนวนหุ้นสำมญั-ทนุที่ออกและเรียกช ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น) 820.51 820.51 795.23  820.51 820.51 795.23 

 
* กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ขึน้อยู่กบัมติอนมุติัของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึง่จะจัดกำรประชมุในเดือน เมษำยน 2562
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เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถงึ 2561 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
จ านวน
เงนิ % 

 

จ านวน
เงนิ % จ านวนเงนิ % 

จ านวน
เงนิ % 

สินทรัพย์         
 

            

สินทรัพย์หมุนเวียน         
 

            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 224,140 32% 111,015 17% 100,493 17% 
 

190,829 29% 85,013 14% 92,996 17% 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 14,855 2% 107,893 17% 39,935 7%  14,855 2% 107,893 18% 39,935 7% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 223,913 32% 189,882 30% 191,974 33% 
 

212,689 32% 179,515 30% 182,434 33% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25,931 4% 28,016 4% 38,682 7% 
 

20,158 3% 24,976 4% 36,826 7% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 488,839 70% 436,806 68% 371,084 64%   438,531 66% 397,397 66% 352,191 64% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
 

        

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 14,200 2% 14,200 2% 17,200 3% 
 

14,200 2% 14,200 2% 17,200 3% 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 31,843 5% 31,587 5% 31,401 5% 
 

30,000 5% 30,000 5% 30,000 5% 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - -  31,000 5% 16,000 3% 1,000 0% 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 92,555 13% 92,555 14% 80,805 14% 
 

92,555 14% 92,555 15% 80,805 15% 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 20,335 3% 19,324 3% 21,158 4% 
 

19,715 3% 18,653 3% 20,975 4% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 36,359 5% 38,274 6% 45,332 8%   24,358 4% 30,258 5% 40,511 7% 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 7,085 1% 6,629 1% 6,191 1%  7,039 1% 6,596 1% 6,164 1% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,680 1% 1,683 1% 5,045 1%  1,534 0% 1,538 0% 4,967 1% 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
จ านวน
เงนิ % 

 

จ านวน
เงนิ % จ านวนเงนิ % 

จ านวน
เงนิ % 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 204,057 30% 204,252 32% 207,132 36%   220,401 34% 209,800 34% 201,622 36% 

รวมสินทรัพย์ 692,896 100% 641,058 100% 578,216 100%   658,932 100% 607,197 100% 533,813 100%           

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
    

  
   

    

หนีส้ินหมุนเวียน               
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 109,861 59% 103,443 60% 112,676 64%  97,085 58% 87,331 57% 101,346 63% 
ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้ 26,200 14% 25,000 15% 23,165 14%  26,200 15% 25,000 16% 23,165 14% 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 3,375 2% 4,258 2% 1,899 1%  1,956 1% 3,100 2% -    - 
ค่ำสทิธิประโยชน์ค้ำงจ่ำย 15,908 8% 14,758 9% 14,742 9%  15,908 9% 14,759 10% 14,742 9% 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 19,506 10% 13,356 7% 13,130 7%  17,459 10% 12,106 8% 12,317 8% 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน  174,850 93% 160,815 93% 165,612 95%  158,608 93% 142,296 93% 151,570 94% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน               
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 12,805 7% 11,472 7% 9,495 5%  12,588 7% 11,161 7% 9,364 6% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 12,805 7% 11,472 7% 9,495 5%  12,588 7% 11,161 7% 9,364 6% 

รวมหนีส้ิน 187,655 100% 172,287 100% 175,107 100%  171,196 100% 153,457 100% 160,934 100% 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
จ านวน
เงนิ % 

 

จ านวน
เงนิ % จ านวนเงนิ % 

จ านวน
เงนิ % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น              
ทนุจดทะเบียน  82,051 15% 82,600 18% 82,600 20%  82,051 17% 82,600 18% 82,600 21% 
ทนุออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 82,051 15% 82,051 18% 79,523 20%  82,051 17% 82,051 18% 79,523 20% 
สว่นเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 139,271 28% 139,271 30% 91,096 23%  139,271 28% 139,271 31% 91,096 23% 
สว่นเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 5,798 1%  - - - - 5,798 1% 
ก ำไรสะสม              
     จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2%  8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 
     ยงัไม่ได้จดัสรร 275,659 55% 239,189 50% 218,432 54%  258,155 53% 224,158 49% 208,202 54% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 505,241 100% 468,771 100% 403,109 100%  487,736 100% 453,740 100% 392,879 100% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 692,896 100% 641,058 100% 578,216 100%  658,932 100% 607,197 100% 553,813 100% 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของฝ่ายจดัการ 
 
14.1 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
                 

 
จำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 รำยได้รวมคิดเป็นเงิน 487.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 51.0 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับรำยได้รวมของบริษัท 
และบริษัทย่อยในปี 2560 เหตผุลหลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล นิติบุคคลและข้อมูลซึ่งช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับ
รำยได้ประเภทเดียวกนัปีที่แล้ว 
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14.1.1 การเปรียบเทียบรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 รวมเป็นเงิน 458.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 44.7 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบ กับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนในปี 
2560 
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14.1.2 การเปรียบเทียบรายได้จากการขายและให้บริการรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (% Common Size) 

 
 

ในสว่นของอตัรำร้อยละของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ทัง้รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลและรำยได้จำกกำร บริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปี 
2561 แสดงอตัรำสว่นร้อยละใกล้เคียงกนัเมื่อเที่ยบกบัปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                                                      
 

88 
 

14.1.3 ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

หน่วย : พันบาท 
งบการเงนิรวม เพิ่มขึน้ (ลดลง)  งบการเงนิของเฉพาะกิจการ เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

2560 2561 จ านวนเงนิ %  2560 2561 จ านวนเงนิ % 
ต้นทนุกำรให้บริกำร   213.4  61.4% 215.0 58.1%         1.6  0.7%    174.7  59.4% 181.6 58.1%          6.9  3.9% 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร    133.9  38.6% 155.2 41.9%       21.3  15.9%    119.5  40.6% 130.8 41.9%        11.3  9.5% 
รวม    347.3  100.0% 370.2  100.0%       22.9  16.6%    294.2  100.0% 312.4  100.0%        18.2  13.4% 

 
ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทในปี 2561 มีต้นทุนกำรให้บริกำรจ ำนวน 215.0 ล้ำนบำทซึ่งเพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนกำรให้บริกำรปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของ
บริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 155.2 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ 21.3 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 เหตุผลหลกัเกิดจำก กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ 
ส ำนกังำน ได้แก่ ค่ำบริกำรซอฟท์แวร์บญัชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำย ด้ำนกำรตลำดและกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำยทัง้ในสว่นของบริษัทและบริษัทย่อย 
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14.1.4 การเปรียบเทียบก าไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของบริษัท และบริษัทย่อย 
 

 
 

ในปี 2561 ก ำไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงิน 104.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 27.5 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.9 จำกปีก่อน เหตุผลหลกั ของกำรเพิ่มขึน้อธิบำยตำมข้อมูลที่ได้
วิเครำะห์ข้ำงต้น    
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14.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

(หน่วย : พันบาท) 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

2560 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
 

2560 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

 
จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและเงินฝำกสถำนบนักำรเงิน 218,908 34.1% 238,995 34.5% 20,087 9.2%  192,906 31.8% 205,684 31.2% 12,778 6.6% 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 189,882 29.6% 223,913 32.3% 34,031 17.9%  179,515 29.6% 212,689 32.3% 33,174 18.5% 
สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 28,016 4.4% 25,931 3.8% (2,085) (7.4%)  24,976 4.1% 20,158 3.1% (4,818) (19.3%) 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 436,806 68.1% 488,839 70.6% 52,033  11.9%    397,397  65.5% 438,531 66.6% 41,134  10.4% 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระผกูพนั          14,200  2.2% 
           

14,200  2.0% - -       14,200  2.3%         14,200  2.2% - - 
เงินลงทนุ  124,142 19.4% 124,398 18.0% 83,556 204.6%  138,555 22.8% 153,555 23.3% 15,000 10.8% 
สว่นปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 19,324 3.0% 20,335 2.9% 1,011 5.2%  18,653 3.1% 19,715 3.0% 1,062 5.7% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  38,274 6.0% 36,359 5.2% (1,915) (5.0%)  30,259 5.0% 24,358 3.7% (5,901) (19.5%) 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 6,629 1.0% 7,085 1.0% 456 6.9%  6,596 1.1% 7,039 1.1% 443 6.7% 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,683 0.3% 1,680 0.2% (3) 0.8%  1,537 0.3% 1,534 0.2% (3) (0.2%) 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 204,252 31.90% 204,057 29.4% (195) 0.9%  209,800 34.5% 220,401 33.4% 10,601 5.1% 

รวมสนิทรัพย์ 641,058 100.0% 692,896 100.0% 51,838 8.1%  607,197 100.0% 658,932 100.0% 51,735 8.5% 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 692.9 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ 51.8 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2560 สำเหตุหลกัเกิดจำกกำร
เพิ่มขึน้ของยอดเงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นซึง่เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัรำยได้ ของบริษัทที่เพิ่มขึน้ 
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หนีส้ิน 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
2560 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

 
2560 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

จ านวน
เงนิ % 

จ านวน
เงนิ % จ านวนเงนิ % 

 

จ านวน
เงนิ % จ านวนเงนิ % 

จ านวน
เงนิ 

% 

หนีส้นิหมนุเวียน 
             เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 103,443 60.0% 109,861 58.5% 6,418 6.2%  87,331 56.9% 97,085 56.7% 9,754 11.2% 

ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้ 25,000 14.5% 26,200 14.0% 1,200 4.8%  25,000 16.3 26,200 15.3% 1,200 4.8% 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 4,258 2.5% 3,375 1.8% (883) (20.7%)  3,100 2.0 1,956 1.1% (1,144) (36.9%) 
ค่ำสทิธิประโยชน์ค้ำงจ่ำย 14,758 8.6% 15,908 8.5% (1,150) (7.8%)  14,759 9.6 15,908 9.3% 1,150 7.8% 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 13,356 7.7% 19,506 10.4% 6,150 46.1%  12,106 7.9 17,459 10.2% 5,352 44.2% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 160,815 93.3% 174,850 93.2% 14,035 8.7%  142,296 92.7 158,608 92.6% 16,312 11.5% 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน              
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำน 11,472 6.7% 12,805 6.8% 1,333 11.6%  11,161 7.3% 12,588 7.4% 1,427 12.8% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 11,472 6.7% 12,805 6.8% 1,333 11.6%  11,161 7.3% 12,588 7.4% 1,427 12.8% 

รวมหนีส้ิน 172,287 100.0% 187,655 100.0% 15,368 8.9%  153,457 100.0% 171,196 100.0% 17,739 11.6% 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้นิรวมจ ำนวน 187.7 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ 15.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกบัปี 2560 สำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้
ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนีส้นิหมนุเวียนอื่นซึ่งเพิ่มขึน้ 12.6 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

(หน่วย : พันบาท) 

งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
2560 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

 
2560 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

จ านวน
เงนิ % 

จ านวน
เงนิ % จ านวนเงนิ % 

 
จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

จ านวน
เงนิ 

% 

ทนุจดทะเบียน 82,600 17.6% 82,051 16.2% (549) (0.7%)       82,600  18.2% 82,051 16.8% (549) (0.7%) 
ทนุออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว 82,051 17.5% 82,051 16.2% - -       82,051  18.1% 82,051 16.8% - - 
สว่นเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 139,271 29.7% 139,271 27.6% - -      139,271  30.7% 139,271 28.6% - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม              

- จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 
           

8,260  1.8% 
            

8,260  1.6% - - 
 

       8,260  1.8% 
          

8,260  1.7% -  -  
- ยงัไม่ได้จดัสรร 239,189 51.0% 275,659 54.6% 36,470  15.2%      224,158  49.4% 258,155 52.9% 33,997  15.2% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 468,771 100.0% 505,241 100.0% 36,470  7.8%    453,740  100.0% 487,736 100.0% 33,997  7.5% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 468,771 100.0% 505,241 100.0% 36,470  7.8%    453,740  100.0% 487,736 100.0% 33,997  7.5% 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวม เป็นจ ำนวน 505.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 36.5 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสำเหตุหลกัเกิด
จำกกำรเพิ่มขึน้ของผลประกอบกำรที่ดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 
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14.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
14.3.1 ความสามารถในการท าก าไร  
 
อัตราส่วนก าไรขัน้ต้น (%) 

 

 
ในปี 2561 อัตรำส่วนก ำไรขัน้ต้นจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ  53.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้น ดังกล่ำวปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 48.5 จะเห็นได้ว่ำอัตรำส่วนก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 
เพิ่มขึน้อย่ำงมำกโดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 เหตผุลหลกัเกิดจำก กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรคิดเป็นร้อยละ  10.8 
ในขณะที่ต้นทนุกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 

 

 
ในปี 2561 อตัรำสว่นก ำไรสทุธิจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 21.6 เมื่อเปรียบเทียบ กบัอตัรำสว่นก ำไรสทุธิในปี 2560 สำเหตหุลกัเกิดจำกก ำไรขัน้ต้นของปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้
อย่ำงมำกเมื่อเทียบกบัก ำไรขัน้ต้นในปี 2560 
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อัตราส่วนผลตอบแทนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 
 

 
ในปี 2561 อตัรำสว่นผลตอบแทนก ำไรสทุธิต่อสนิทรัพย์ (ROA) จำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยคิด
เป็นร้อยละ 15.0 โดยเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนผลตอบแทนก ำไรสทุธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ปี 
2560 
 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%)  

 
 

 
ในปี 2561 บริษัทมีอตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้น (ROE) ในปี 2560 โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 26.4 สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของผลประกอบกำรที่ดีกว่ำ
ปีที่ผ่ำนมำ 
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14.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  

 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทและบริษัทย่อยดีขึน้ โดยคิดเป็น 2.8 เท่ำ เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่ำนมำ 

 
14.3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 
อัตราส่วนหนิส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 

 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 อตัรำสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (D/E) คิดเป็น 0.4 เท่ำ 
 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) 

 

 
ในปี 2561 บริษัทประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 85.7 ในขณะที่ ในปี 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทได้ อนมุติัจ่ำยปันผลประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.12 บำท โดยคิดเป็นร้อยละ 94.59 เทียบกับ
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ก ำไรสทุธิประจ ำปี 2561 ตำมงบกำรเงินรวม ทัง้นีส้ิทธิ รับเงินปันผลดังกล่ำวขึน้อยู่กับมติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2562 ที่จะจดัขึน้ในเดือนเมษำยน 2562 
 
14.3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มลูค่ำของยอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น เท่ำกับ 223.9 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 34.0 
ล้ำนบำทหรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.9 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่ง
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นที่ค้ำงช ำระ บริษัทคำดว่ำจะได้รับช ำระหนีค้รบถ้วนภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 
 

กรำฟวงกลมด้ำนลำ่ง แสดงยอดคงเหลอืลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ 31 ธันวำคม 2561 ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย 

 
 
14.3.5 ปัจจยัที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทในอนาคต 
ปัจจบุนักระแสกำรเปลีย่นแปลงเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว เทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ พฤติกรรม
ของลูกค้ำก็เปลี่ยนแปลงไป ตำมเทคโนโลยี ทัง้ควำมคิด กำรบริโภค กำรซือ้ กำรเลือก กำรตัดสินใจ กำรน ำข้อมูล Big 
Data มำใช้เพื่อท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค จงึยงัคงเป็นเทรนด์ที่มำแรงอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีควำมต้องกำร
ในกำรใช้ข้อมลูเพิ่มมำกขึน้เร่ือยๆ จงึถือได้ว่ำยงัเป็นตลำดที่มีศกัยภำพและมีกำร เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคงต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำซียน หรือ AEC เนื่องจำกกรอบ
ควำมเสรีระหว่ำงกำรค้ำขำย จะเพิ่มมำกขึน้ ซึ่งย่อมมีทัง้ควำมได้เปรียบและเสียเปรียบปะปนกันไปขึน้อยู่กับควำมพร้อม
รับมือของบริษัท ด้ำนโอกำส บริษัทสำมำรถขยำยขอบเขต กำรให้บริกำรข้อมลูทำงธุรกิจแก่บริษัทและสถำบันกำรเงินทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อนัจะท ำให้เกิดกำรขยำยตวัทำงธุรกิจต่อไปในอนำคต ในขณะเดียวกัน กำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ก็ถือเป็นควำมเสีย่งของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกนัก็มีโอกำสที่จะขยำยขอบเขต กำรให้บริกำร
มำที่ประเทศไทย ส่งผลให้คู่แข่งของบริษัทอำจมีเพิ่มมำกขึน้ กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี
ควำมคำดหวงั ในกำรใช้บริกำรสนิค้ำและบริกำรที่เพิ่มมำกขึ่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้บริษัทต้องท ำ
กำรปรับตวัค่อนข้ำงมำก ทัง้กำรพัฒนำปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ และบริกำร กำรปรับโครงสร้ำงพืน้ฐำนขององค์กร ตลอดจน
กำรจดักำรแหลง่เงินทนุเพื่อกำรรักษำสภำพคลอ่งและกำรลงทุนทำงนวัตกรรม และโครงกำรที่ ต้องใช้เงินลงทุนที่สงูขึน้ ใน
กำรขยำยธุรกิจในอนำคตตำมแผนกลยทุธ์ของบริษัทในกำรเติบโตแบบยัง่ยืน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
 กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีนัน้ ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท* ลง
ลำยมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี พร้อมทัง้มอบอ ำนำจให้บคุคลใดลงนำม
ก ำกบัเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดงันี ้

 บริษัทได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่ำ 
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำร ะส ำคัญ   
นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 
 
(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ได้แสดงข้อมลูอยำ่งถกูต้องครบถ้วน ใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวำ่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู
กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมำยให้ นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนี ้ไว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของ นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำ ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่ว
ข้ำงต้น 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ** 

นำยบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์  ประธำนกรรมกำร 

 

- บรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ - 

 

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ  

 

กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 

 

- มินทร์ อิงค์ธเนศ - 
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ผู้รับมอบอ านาจ  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำรและผู้จดักำรใหญ่ - ชไมพร อภิกลุวณิช - 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ให้แนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบด้วย 
**  พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้มำตรำ 89/20 *** แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที่ซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในควำมเสียหำยใด ๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจำกกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชนทัว่ไป โดยแสดง
ข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระส ำคญัหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคญัในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำน
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือรำยงำนอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 โดย
มิได้จ ำกดัควำมรับผิดไว้เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำรที่ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูในเอกสำรดงักลำ่วเท่ำนัน้  
อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรือผู้ บริหำรซึ่งสำมำรถพิสจูน์ได้ว่ำโดยต ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจลว่งรู้ ถึงควำมแท้จริงของข้อมลูหรือ
กำรขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีควำมรับผิดตำมมำตรำ 89/20 

หมำยเหตุ  *** ใช้บงัคบักบับริษัทที่อยู่ภำยใต้บงัคบัของหมวด 3/1  แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทำ่นัน้ 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นำยบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมกำร 
3. นำยประยูร รัตนไชยำนนท์  กรรมกำร 
4. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำร 
5. ดร. วิวสนั เตียว ยองเพ็ง   กรรมกำร 
6. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  กรรมกำร 
7. นำยอนนัต์ ตงัทตัสวัสด์ิ  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอร์แมน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำงสำวสธีุรำ ศรีไพบลูย์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
10. ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นำยมินทร์  อิงค์ธเนศ   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวชไมพร  อภิกลุวณิช  ผู้จดักำรใหญ่ 
3. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
4. นำงสำวกัลยพัลญ์ บรูณำรมย์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5. นำงสำวอินทิรำ อินทุรัตนำ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมูล 
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ชื่อ นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ 
อายุ 65ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต (รป.ม.) สถำบนับัณฑิตพฒันำบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำบตัร วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร วปอ. 2546 (วป.ม. 1)  

สถำบนักำรป้องกนัประเทศ 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหำรระดบัสงู (นบส. 1) รุ่น 32 

วิทยำลยันกับริหำร ก.พ. 
- วฒุิบตัร หลกัสตูร ผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนกำรค้ำ และกำรพำณิชย์ (TEPCoT)  

รุ่นที่ 3 สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับกรรมกำร และผู้บริหำร

ระดบัสงู ของรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน รุ่นที่ 7/2557 สถำบันพฒันำ
กรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงูภำครัฐ (PDI) 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 
111/2557 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- (สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
- ประกำศนียบตัร โครงกำร Role of The Chairman Program (RCP)  

(รุ่น 43/2561) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งปัจจบัุน ประธำนกรรมกำร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 29/3/2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี (2561-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
- ที่ปรึกษำกลุม่งำนกฎหมำย (ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)) 
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร (บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ำกัด (มหำชน)) 
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร (บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น: 
- ที่ปรึกษำกฎหมำย (บริษัท กฎหมำยเอสซีจี จ ำกัด) 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมกำร 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 

อายุ 64 ปี  
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  6.87% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ นิติศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ  Dominican University of 

California, ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

จดักำร มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
- ปริญญำกิตติมศักด์ิ วิทยำศำสตร์บัณฑิต (วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์) คณะ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล ธัญบุรี 
- ปริญญำ สถำปัตยกรรมศำสตร์บณัฑิต Fu Hsing Institute of Technology 

(ไต้หวนั) 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกันภัยระดบัสงู รุ่นที่ 1 ส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ปี 2554 
- ประกำศนียบตัรโครงกำร Role of The Chairman Program (RCP) 12/2548  

(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
- ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) 2547 

(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจบัุน กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24-10-2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท ไอทีซิตี ้จ ำกดั (มหำชน))  
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน)) 
- กรรมกำร ( บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น:  
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ำกดั)  
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั) 
- กรรมกำร ( บริษัท เออำร์ไอที จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอเน็ต จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด) 
- กรรมกำร (บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ำกัด) 
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
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ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายประยูร รัตนไชยานนท์  
อายุ 55 ปี  
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.53% 

วุฒกิารศึกษา - Master of Business Administration University of Scranton, USA. 
- ปริญญำ พำณิชยศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำ  บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทัยธรรมำธิรำช 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2547) 
(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจบัุน 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 

กรรมกำร 
24/10/2546  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท เอ.อำร์.แอ็คเคำนติง้ คอนซัลแตนท์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บริษัท ดีท ูซิสเต็มส์ จ ำกัด) 
- กรรมกำร (บริษัท เอเน็ต จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอที จ ำกัด) 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน (บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561  ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ 

 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช   

อายุ 57 ปี  
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.65% 
วุฒกิารศึกษา - พฒันบริหำรศำสตร์มหำบณัฑิตทำงสถิติประยกุต์  เกียรตินิยมดีมำก  

สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำ เศรษฐศำสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดบัสอง มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Driving Company Success with IT Governance 
(ITG) รุ่นที่ 1/2559 

- ประกำศนียบตัร Fostering a Board and Management Team (2548)  
(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2547) 
(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 
- IOD Breakfast Briefing 2/2017 “Cybersecurity : Risks, Liabilities, and  

Best Practices 
ต าแหน่งปัจจบัุน 
 
 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้จดักำรใหญ่ 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24/10/2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท อีคำร์ทสตดิูโอ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท แท็กซ่ี-บีม จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561  ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  ดร. วิวสัน เตียว ยองเพ็ง  
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ สงิคโปร์ 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.20% 
วุฒกิารศึกษา - DBA, Doctor BA, University of Manchester (U.K.) 

- ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of 
Management (U.S.A.) 

- MBA, Oxford Brookes University (U.K.) 
- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants 

(U.K.) 
- FCA, Fellow of The Institute of Singapore Chartered  Accountants 
- FCPA, Fellow of Certified Practicing Accountants (Australia) 

(IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่57/2549 

(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจบัุน กรรมกำร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 15-02-2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (2549 - ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน)) 
- กรรมกำร (บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)) 
- กรรมกำร (บริษัท ไอที ซิตี ้จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด) 
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ดำต้ำวนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด) 
- กรรมกำร (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชนั จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอเซิร์ท จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100% 
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ชื่อ  นายชัยพร เกียรตินันทวิมล  
อายุ 47 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.66% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต University of South Australia 

- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต (อตุสำหกรรมเคมี) สถำบนัพระจอมเกล้ำ  
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
(รุ่นที่ 126/2559) 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกันภัยระดบัสงู รุ่นที่ 1 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ปี 2554 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Company Secretary Program (CSP) (รุ่นที่ 8/2547) 
(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจบัุน - กรรมกำร 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
- เลขำนกุำรบริษัท  

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 13/08/2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 

- ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์   
อายุ 68 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.10% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย   

มหำนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกำ  
- ปริญญำ เศรษฐศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 

(วปรอ. 377)   
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP)  

(รุ่นที่ 85/2553) 
- ประกำศนียบตัร โครงกำร Risk Management Committee Program (RMP) 
- (รุ่นที่ 2/2557) 
- Chairman Dinner 2018 Social Responsibilities in Action 

 

ต าแหน่งปัจจบัุน - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 09/08/2553 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (2553-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

(บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท กรีนสปอต จ ำกัด) 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 - ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

(คิดเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  
อายุ 52 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.50%  
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอสัสมัชัญ 

- ปริญญำ นิติศำสตร์มหำบัณฑิต Columbia University 
- ปริญญำ นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
- Graduate Diploma Business Law มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Role of the Nomination and Governance 
Committee (RNG) (รุ่น 2/2555) 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 8/2544 (สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจบัุน - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24/10/2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- กรรมกำร (บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน))   
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 - ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 17%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 25%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้  

เข้ำร่วมประชมุ 0 ครัง้ (คิดเป็น 0%) 
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ชื่อ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์   
อายุ 65 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.20% 
วุฒกิารศึกษา - AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) 

- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต (คณิตศำสตร์) มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 4 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2552) 
(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจบัุน - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 17/9/2551 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (2551-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- รองผู้จดักำรใหญ่ (ผู้จดักำรสำยเทคโนโลยี ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บำงกอก สมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชนั จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เนชัน่แนลดิจิทัลไอดี จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561  - ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 84%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 3 ครัง้ (คิดเป็น 75%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้  

เข้ำร่วมประชมุ 2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์   
อายุ 44 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.20% 
วุฒกิารศึกษา - 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 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 

110/2557)  (สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจบัุน - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 29/03/2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- ผู้อ ำนวยกำร (สถำบนัออกแบบอนำคตประเทศไทย) 
- กรรมกำร (บริษัท ซี เอ ซี จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ครำวด์ฟันดิง้ จ ำกดั) 
- ผู้ ก่อตัง้ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (บริษัท ไอโครำ จ ำกัด) 
- กรรมกำร (บริษัท ออกแบบกลยทุธ์และนวัตกรรมอนำคตำ จ ำกดั) 
- กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ (ส ำนักงำนสง่เสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน))  
- กรรมกำรประจ ำ วิทยำลยันำนำชำติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศำสตร์ 
- ที่ปรึกษำด้ำนอนำคตศำสตร์และนวตักรรม (บริษัท แมกโนเลยี ควอลตีิ ้ดีเวล๊อปเม้นท์ 

คอร์ปอเรชัน่) 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 - ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
- ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 2 ครัง้ 
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ชื่อ  นางสาวกัลยพัลญ์  บูรณารมย์ 
อายุ 45 ปี  
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.23% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำภำษำองักฤษเชิงอำชีพเพื่อกำรสือ่สำร

นำนำชำติ (ภำคภำษำองักฤษ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญำ บญัชีบัณฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจบณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) 
(รุ่นที่ 105/2556)  (สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจบัุน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 12/12/2546 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 16 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 
- ผู้สอบบัญชีรับอนญุำต 
- นกับญัชีวิชำชีพอำเซียน 
- ไม่มี 
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ชื่อ  นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา 
อายุ 49 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.15% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรตลำด  

สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำ ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
- ประกำศนียบตัร ภำษำจีนกลำง มหำวิทยำลยัจีห้นำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 
ต าแหน่งปัจจบัุน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมูล  
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 01/03/2558 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ 
 
 
 

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
- ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร บริษัท อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกัด 

 

- ไม่มี 
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สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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เลขานุการบริษัท  
 ตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 89/15 และ มำตรำ 89/16 
ก ำหนดให้บริษัทมีกำรแต่งตัง้บคุคลหรือนิติบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง เลขำนกุำรบริษัท  
 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้แต่งตัง้ นำยชัยพร เกียรตินันทวิมล ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท 
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้ และให้มีผลตัง้แต่ วันที่ 21 ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป โดยนำยชัยพร 
เกียรตินนัทวิมล ปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสตัย์สจุริต โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลกั ดงันี ้ 

1. ให้ข้อแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกับข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ของทำงกำร ระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัท ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

2. สง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ให้ข้อมลู และผลกัดนัคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบติัตำม  
3. จดัเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
4. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึง

ปฏิบติัที่ดี  
5.  บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำร  
6. จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
7. ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้ ที่เก่ียวข้อง ตำมข้อก ำหนด

กฎหมำย  
8. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำร  
9. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและข้อก ำหนด 
10. ติดต่อและสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่ำวสำรของบริษัท และเป็นสื่อกลำง

ระหว่ำงผู้ ถือหุ้น กบัคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
12. จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
13. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร 
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ชื่อ  นายชัยพร เกียรตินันทวิมล  
อายุ 47 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.66% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต University of South Australia 

- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต (อตุสำหกรรมเคมี) สถำบนัพระจอมเกล้ำ  
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
(รุ่นที่ 126/2559) 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกันภัยระดบัสงู รุ่นที่ 1 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ปี 2554 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Company Secretary Program (CSP) (รุ่นที่ 8/2547) 
(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจบัุน - กรรมกำร 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
- เลขำนกุำรบริษัท  

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 13/08/2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 

- ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อย  

- บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
- บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด 

 
คณะกรรมการบริษัทย่อย 
1. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมกำร 
3. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมกำร 
4. นำงสำวกัลยพัลญ์ บูรณำรมย์ กรรมกำร 
 
รายช่ือกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

ล ำดบั ชื่อ - สกลุ BOL D&B (Thailand) BOL Digital 

1 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ /, // x, / x, / 

2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช /, // / / 

3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล /, // / / 

4 นำงสำวกัลยพลัญ์ บรูณำรมย์ // / / 

 
หมำยเหต ุ  x = ประธำนกรรมกำร    / = กรรมกำร     // = ผู้บริหำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)                      

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2561                       
                    

 117 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและก ากับดูแล 

 
ชื่อ  นางสาวธิดา ลิ่มทองวิรัตน์ 
อายุ 39 ปี 
สัญชาติ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.005% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  

มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย พ.ศ. 2555 
- ปริญญำ บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2543 
 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Information Security Management Systems Auditor 
Lead Auditor ISOIEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA) 

- ประกำศนียบัตร โครงกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน         
รับอนญุำตสำกล (Pre-CIA) 

- Risk Management  
- Internal Audit Procedures 
- Smart Disclosure Program (SDP) 
- Business Continuity Disaster Recovery Solution 
- กำรควบคมุภำยในเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ต าแหน่งปัจจบัุน - เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ประสบการณ์การท างาน  
 มกรำคม 2546 –ปัจจบุนั  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน)  

- วำงแผนกำรตรวจสอบ IT และ Non IT 
- วำงแผนกำรจดัท ำ Business Continuity Plan 
- ประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละระบบงำน พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขป้องกัน พร้อมทัง้

ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขสิง่ที่ตรวจพบ 
- สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพแก่องค์กร 
- ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย 

และข้อก ำหนดของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด, 
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์, ประกำศว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูล, 
ประกำศว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั เป็นต้น 
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- ทบทวนแนวทำงหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบติัของสำกลปฏิบติั และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

- ดแูลให้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีมีผลในทำงปฏิบติั 
- จัดท ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และ

จรรยำบรรณของพนกังำนบริษัท (Code of Conduct) และจดัพิมพ์เผยแพร่ หรือสื่อ
ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบติั และเพื่อให้เป็นที่ทรำบโดยทัว่กนั 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ  วิเครำะห์งบกำรเงิน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- ตรวจประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System) 
- สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารอ่ืน ๆ 

 
-ไม่มี- 

 


