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“ในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านมา นิเวศที่างธุุรกิิจได้้รับผ่ลกิระที่บเปี็นอย่่างมากิจากิผ่ลลัพธุ์ของกิารระบาด้โรคโควิด้ 19 ... ที่ว่าบริษััที่ 

ได้้ใช้้โอกิาสน่� มุ่งเน้นพัฒนาโอกิาสที่างธุุรกิิจรูปีแบบใหม่ เพ่�อตอบสนองความต้องกิารของบริษััที่ยุ่คใหม่”
“In 2021 companies across the business ecosystem were profoundly affected by the COVID-19 virus... however  
the Company took this opportunity to focus on developing new business opportunities to satiate the growing appetite 
for data-driven insights and analytics among Thai corporations.”



เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

ปัจัจบุันัโลกได้ก้้าวผ่า่นปีัที่่� 2 ของการระบัาด้โรคโควิด้ 19 ที่ั�งน่�ผ่ลกระที่บัของไวรัสและเช้ื้�อสายพัันธุุ์�ใหม่ยั่งคงแฝงตััวอย่่ในทุี่กอน่ของระบับั 
เศรษฐกิจไที่ย โด้ยในปัี 2564 ที่่�ผ่่านม่า นิเวศที่างธุ์ุรกิจได้้รับัผ่ลกระที่บัเปั็นอย่างม่ากจากผ่ลลัพัธุ์�ของการระบัาด้โรคโควิด้ 19 ซ่ึ่�ง 
รวม่ถึ่งการห้าม่ที่ำกิจกรรม่ตั่างๆ เพั้�อสอด้คล้องกับันโยบัายเว้นระยะห่างที่างสังคม่ การลด้การเด้ินที่าง การชื้ะลอการจัด้ซึ่้�อจัด้จ้าง 
และปััจจัยอ้�นๆ ที่่�สร้างผ่ลกระที่บัตัาม่ม่าอ่กม่ากม่าย แม้่ว่าบัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ ม่หาชื้น (บัริษัที่ฯ) จะได้้รับัผ่ลกระที่บัจาก 
การแพัร่ระบัาด้ของโควิด้ 19 เช่ื้นกัน ที่ว่าบัริษัที่ได้้ใช้ื้โอกาสน่�ในการปัรับัลด้ค่าใชื้้จ่าย ยกระดั้บัม่าตัราการความ่ปัลอด้ภััยที่างไซึ่เบัอร� 
และที่่�สำคญั ได้้มุ่ง่เนน้พัฒันาโอกาสที่างธุุ์รกจิรป่ัแบับัใหม่ ่เพั้�อตัอบัสนองความ่ต้ัองการของบัรษิทัี่ยคุใหม่ ่ที่่�ใหค้วาม่สำคญัในการวิเคราะห� 
ข้อม่่ลและการใชื้้บัริการข้อม่่ลเพั้�อขับัเคล้�อนการตััด้สินใจ เพั้�อสะที่้อนความ่มุ่่งม่ั�นขององค�กรที่่�จะส่งเสริม่การวิเคราะห�ข้อม่่ลสำหรับั 
บัริษัที่ที่ั�วปัระเที่ศไที่ย ที่างบัริษัที่จ่งกำหนด้วิสัยที่ัศน�ใหม่่เพั้�อสอด้คล้องกับัความ่ตัั�งใจน่� โด้ยบัริษัที่ม่่วิสัยที่ัศน�ที่่�จะ“เปั็นองค�กร 
ที่่�เพัิ�ม่ศักยภัาพัให้ธุ์ุรกิจสาม่ารถึคว้าโอกาสและบัริหารความ่เส่�ยงผ่่านนวัตักรรม่เที่คโนโลย่และข้อม่่ลเชื้ิงล่ก”

แม่้ว่าภัาพัรวม่เศรษฐกิจไที่ยปัี 2564 จะหด้ตััวในเก้อบัทีุ่กธุ์ุรกิจ แตั่ความ่ตั้องการในการใชื้้ข้อม่่ลในภัาพัรวม่ก็ยังคงเพัิ�ม่ส่งข่�น ส่งผ่ลให้ 
บัริษัที่และบัริษัที่ย่อย (กลุ่ม่บัริษัที่) ยังม่่ความ่เตัิบัโตัอันน่าพัอใจ โด้ยงบักำไรขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสร็จสำหรับัปัี สิ�นสุด้วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564  
แสด้งให้เห็นว่า กลุ่ม่บัริษัที่ม่่รายได้้รวม่อย่่ท่ี่� 650.49 ล้านบัาที่ เพัิ�ม่ข่�นร้อยละ 3.88 เม่้�อเที่่ยบักับัปีัก่อน และม่่อัตัราส่วนกำไรขั�นตั้น 
เพัิ�ม่ข่�นเปั็นร้อยละ 63.36 จากร้อยละ 57.47 ในปัี 2564 โด้ยกลุ่ม่บัริษัที่ม่่กำไรสุที่ธุ์ิหลังหักภัาษ่จำนวน 233.21 ล้านบัาที่ เพัิ�ม่ข่�นจาก 
ปัีที่่�แล้ว จำนวน 54.71 ล้านบัาที่

บัริษัที่ฯ ขอขอบัคุณผ่่้ถึ้อหุ้น ล่กค้า พัันธุ์มิ่ตัรที่างธุุ์รกิจ ตัลอด้จนคณะกรรม่การ ผ่่้บัริหาร พันักงาน และผ่่้ม่่อุปัการคุณ ทีุ่กท่ี่าน ที่่�ได้้ 
ให้การสนับัสนุนการด้ำเนินงานของบัริษัที่ด้้วยด้่เสม่อม่า เราม่่ความ่มุ่่งม่ั�นและตัั�งใจที่่�จะด้ำเนินกิจการอย่างม่่ธุ์รรม่าภัิบัาล เพั้�อสร้าง 
ผ่ลตัอบัแที่นให้แก่ผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ยทีุ่กภัาคส่วน รวม่ถึ่งพััฒนาองค�กรอย่างตั่อเน้�องเพั้�อก้าวไปัส่่การพััฒนาที่่�ยั�งย้นตั่อไปั

Dear Valued Shareholders,

As the world entered its second year of the COVID-19 pandemic, the aftermath of the virus and its multiple variants  
continued to overshadow the Thai economy. Throughout 2021, companies across the business ecosystem were  
profoundly affected by prohibited business activities to maximise social distancing, stagnated transit systems,  
lengthened procurement processes and many other repercussions. Although Business Online Public Company Limited  
(the Company) was likewise affected by the pandemic, the Company took this opportunity to optimize its expenses,  
enhance its cybersecurity measures and most importantly focus on developing new business opportunities to satiate  
the growing appetite for data-driven insights and analytics among Thai corporations. This revitalized focus on propelling  
data analytics to the forefront of Thai business decisions has been captured in the Company’s revised corporate  
vision: “To empower businesses to capture unique opportunities and manage risk through innovative technologies  
and insight”. 

With the demand for information and analytics services growing continuously despite the pandemic, this has led to  
BOL and its subsidiaries (Group of Companies) achieving satisfactory growth. The statement of comprehensive income  
as of 31 December 2021 shows that the Company has generated a total income of 650.49 million baht, increasing  
by 3.88% from the figures of the previous year. The gross profit margin has increased from 63.36% to 57.47% in 2021.  
The Group of Companies has earned a net profit after tax deduction in the amount of 233.31 million baht, which is  
an increase of 54.71 million baht from the profit of the previous year.

We would like to express our gratitude to our shareholders, customers, business partners, directors, executives,  
employees, and all other patrons who have continuously supported our business operations. We are determined  
to operate our business under good corporate governance to generate high yields to all stakeholders, and to  
continually develop our organization to achieve sustainable organizational development. 


