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“ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา นิิเวศทางธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบเป็็นอย่่างมากจากผลลััพธ์์ของการระบาดโรคโควิิด 19 ... ทว่่าบริิษััท
ได้้ ใช้้ โอกาสนี้้� มุ่่�งเน้้นพััฒนาโอกาสทางธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของบริิษััทยุุคใหม่่”
“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.”

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปััจจุุบันั โลกได้้ก้า้ วผ่่านปีีที่่� 2 ของการระบาดโรคโควิิด 19 ทั้้�งนี้้�ผลกระทบของไวรััสและเชื้้อ� สายพัันธุ์์ใ� หม่่ยังั คงแฝงตััวอยู่่ใ� นทุุกอนููของระบบ
เศรษฐกิิจไทย โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา นิิเวศทางธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบเป็็นอย่่างมากจากผลลััพธ์์ของการระบาดโรคโควิิด 19 ซึ่่�ง
รวมถึึงการห้้ามทำกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อสอดคล้้องกัับนโยบายเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การลดการเดิินทาง การชะลอการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
และปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�สร้้างผลกระทบตามมาอีีกมากมาย แม้้ว่่าบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด มหาชน (บริิษััทฯ) จะได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 เช่่นกััน ทว่่าบริิษััทได้้ใช้้โอกาสนี้้�ในการปรัับลดค่่าใช้้จ่่าย ยกระดัับมาตราการความปลอดภััยทางไซเบอร์์
และที่่ส� ำคััญ ได้้มุ่่�งเน้้นพััฒนาโอกาสทางธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของบริิษัทยุ
ั คุ ใหม่่ ที่่ใ� ห้้ความสำคััญในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและการใช้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการตััดสิินใจ เพื่่�อสะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นขององค์์กรที่่�จะส่่งเสริิมการวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำหรัับ
บริิษััททั่่�วประเทศไทย ทางบริิษััทจึึงกำหนดวิิสััยทััศน์์ใหม่่เพื่่�อสอดคล้้องกัับความตั้้�งใจนี้้� โดยบริิษััทมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�จะ“เป็็นองค์์กร
ที่่�เพิ่่�มศัักยภาพให้้ธุุรกิิจสามารถคว้้าโอกาสและบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านนวััตกรรมเทคโนโลยีีและข้้อมููลเชิิงลึึก”
แม้้ว่่าภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 จะหดตััวในเกืือบทุุกธุุรกิิจ แต่่ความต้้องการในการใช้้ข้้อมููลในภาพรวมก็็ยัังคงเพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้
บริิษััทและบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มบริิษััท) ยัังมีีความเติิบโตอัันน่่าพอใจ โดยงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำหรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 650.49 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.88 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน และมีีอััตราส่่วนกำไรขั้้�นต้้น
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 63.36 จากร้้อยละ 57.47 ในปีี 2564 โดยกลุ่่�มบริิษััทมีีกำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีจำนวน 233.21 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีที่่�แล้้ว จำนวน 54.71 ล้้านบาท
บริิษััทฯ ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีอุุปการคุุณ ทุุกท่่าน ที่่�ได้้
ให้้การสนัับสนุุนการดำเนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา เรามีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจที่่�จะดำเนิินกิิจการอย่่างมีีธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้าง
ผลตอบแทนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึงพััฒนาองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อก้้าวไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป

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.

